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Alkusanat  

Metsäntutkimuslaitokseen perustettiin  vuoden 1990 alussa  metsien monikäytön  tutki  
musohjelma.  Laitoksen eri  osastoissa monikäytön  tutkimus oli aikaisemmin hajanaista  

ja sisältyi  osastojen  omien tieteenalojen  erityisaiheisiin.  Tutkimusohjelma  on monitie  
teellinen ja suuntautuu  sekä  pitkäjänteisiin  että  ajankohtaisiin  aiheisiin. 

Monikäytön  tutkimusohjelmassa  on 26 tutkimushanketta. Käsillä oleva julkaisu  
kuuluu monikäytön  tietohuoltohankkeeseen. MMK Marjatta Hytönen  on koonnut ja 

jäsentänyt  kirjallisuuskatsauksen  materiaalin sekä  laatinut suomen-  ja  englanninkieli  
set  tiivistelmät. Metsien monikäytön  tutkimusohjelman  tutkijat, useat muut  alan tutki  

jat  ja Helsingin  yliopiston  metsäkirjaston  henkilökunta ovat  asiantuntemuksellaan tu  
keneet  julkaisun  valmistumista. Englanninkieliset  osat  on tarkastanut Ph.D. Ashley  

Selby.  Julkaisun  ovat taittaneet Hannu Pelkonen ja Anna-Kaisu Korhonen. Kiitän kaik  
kia  edellämainittuja  arvokkaasta  osallistumisesta  työn  eri  vaiheisiin. 

Kädessäsi  on hakuteos, jossa  esitetään monelta metsien monikäytön  osa-alueelta 

poimittuja  julkaisuja ja artikkeleita. Toivon julkaisun  antavan  lukuelämyksiä  metsien 

monikäytön  alueelta. Vastatkoon julkaisu  myös  kysymykseen:  Mitä on metsien moni  

käyttö?  

Joensuu 15.4.1991 

Kauko Salo 

vs.  metsien  monikäytön  erikoistutkija  
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Preface  

In the  beginning  of  1990, a  programme of  multiple-use  forestry  research was  started in 
the Finnish Forest  Research Institute. Earlier,  the research  on multiple  use  was scat  

tered  over  various departments  of the institute as  a  part of  their  specific  research acti  

vities. The  research  programme is multidisciplinary  and deals with both long-term 
and acute topics. 

The research  programme for  multiple-use  forestry  contains 26  research  projects.  This 

publication  is  a  product  of  a  multiple-use  forestry  information project.  M.Sc.(For.)  Mar  

jatta Hytönen  has  gathered  and arranged  the material of  the bibliography  and com  

piled  the Finnish and English  language  abstracts.  The researchers  of  the  research  pro  

gramme of  multiple-use  forestry,  various other researchers  and  the  personnel  of  the  
Helsinki University  Library of  Forestry  have contributed to the  completion  of the pub  
lication. Dr.  Ashley  Selby has checked the  English  language  parts.  The publication  has 
been edited by  Hannu Pelkonen and  Anna-Kaisu Korhonen. I would like  to express  

my sincere thanks to  the  above  mentioned people  for their valuable participation dur  

ing  the work. 
This  bibliography  is  a  reference book  containing  information about Finnish publica  

tions and articles  dealing  with the various fields of  multiple-use  forestry. I  hope  the 

publication  gives  the reader new  insights  concerning  the scope  of  multiple use. Hope  

fully, the bibliography  also  answers the question: What is  multiple-use forestry  ? 

Joensuu 15.4.1991 

Kauko  Salo 

Acting  project  co-ordinator 
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Johdanto 

Bibliografian  tarkoitus 

Bibliografia  sisältää metsien monikäyttöön  liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä  vuosilta 
1970-1990. Työn  tavoitteena on  ollut koota ja jäsentää  tehtyä tutkimusta sekä  saada 
aikaan hakuteos, jonka  avulla  monikäytöstä  kiinnostuneet tutkijat,  opiskelijat  ja  muut  
asianosaiset  voivat  löytää  tarvitsemansa alkuperäisteokset.  Ulkomaisia lukijoita  varten 
on englantia  sisältävistä julkaisuista  laadittu myös englanninkielinen  tiivistelmä. 

Mukaan  on poimittu julkaisuja  ja artikkeleita metsien monikäytön  eri  osa-alueilta. 
Niiden kirjallisuusluettelojen  avulla  on mahdollista löytää  lisää erikoisaloja käsittele  
vää aineistoa. 

Mitä on metsien monikäyttö?  

Metsien monikäytöstä  on esitetty  useita erilaisia määritelmiä. Tämän bibliografian  
lähtökohtana on Metsä 2000 -ohjelman  metsien monikäytön työryhmän raportissa  
(1985) esitetty  määritelmä, jonka  mukaan "metsien monikäyttö  tarkoittaa metsien suun  
nitelmallista käyttöä  siten,  että väestön erilaiset tarpeet tulevat kestävästi tyydytetyiksi  

ja että  metsien yhteiskunnalle  tuottama  sekä  aineellinen että  aineeton kokonaishyöty  on 
mahdollisimman suuri". Koska määritelmä on yleisluontoinen,  on syytä  selventää 

yhteenvedonomaisesti  siihen sisältyviä  käsitteitä. 
Metsä on  puiden  ja  muiden kasvien,  eläinten,  mikro-organismien  sekä niiden elotto  

man  ympäristön  muodostama kokonaisuus.  Tietylle  metsäalueelle muodostuu metsä  

ekosysteemejä,  joissa edellä mainitut tekijät  vaikuttavat toisiinsa lukemattomin eri  ta  

voin.  Metsien monikäytössä  metsää  tarkastellaan toiminnallisena ja monipuolisena  
luonnonvarana.  

Metsistä saatavia aineellisia tuotteita ovat mm. puu, marjat, sienet,  jäkälä,  yrtit ja 
riista. Myös  metsissä  laiduntavat porot  ovat  osittain metsien tuotteita. Metsien  tuotta  
miksi aineettomiksi hyödyiksi  sanotaan  niiden tarjoamia  virkistyselämyksiä,  merki  

tystä  kulttuurin muovautumiselle ja osuutta  maisematekijänä.  Aineelliset tuotteet  ja 
aineettomia hyödyt  liittyvät  läheisesti toisiinsa. 

Metsäekosysteemi  tarjoaa  elinympäristön  kasveille  ja eläimille turvaten  siten niiden 

geenien  säilymisen.  Metsä säätelee ja  puhdistaa  pohjavettä,  estää  eroosiota ja  tasapai  
nottaa  ilmastoa. Taajamissa  metsää  voidaan käyttää  meluntorjuntaan,  sitomaan pölyä  

ja näkösuojana.  Pohjois-Suomessa  puut ja  pensaat estävät tundran leviämistä. Suoja  
vaikutuksetkin ovat luonteeltaan sekä aineellisia että  aineettomia.  

Jotta Metsä 2000 -ohjelmassa  mainitut tavoitteet saavutettaisiin, tarvitaan menetel  

miä,  joiden  avulla voidaan selvittää eri  ihmisryhmien  tarpeet  sekä  sellaisia  suunnitte  
lu- ja  päätöksentekojärjestelmiä,  jotka  turvaavat  erilaisten tarpeiden  huomioonottami  
sen. Suomen hallitus on asettanut  valtioneuvoston eduskunnalle laatimassa Kestävä 

kehitys  ja  Suomi  -selonteossa (1990)  tavoitteekseen kestävän  kehityksen.  Näin ollen 

kokonaishyötyä  määriteltäessä on otettava  huomioon myös  ekologinen  kestävyys  ja 
tulevat sukupolvet.  

Bibliografian  rajaus  

Bibliografiassa  ei käsitellä  puuntuotannollisia  kysymyksiä,  vaikka  ne  kuuluvatkin met  
sien monikäyttöön.  Tämä johtuu siitä,  että  suurin osa suomalaisesta metsäntutkimuk  
sesta on kohdistunut  puuntuotantoon ja  siitä  on saatavissa runsaasti  kirjallista  aineistoa. 
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Tässä  bibliografiassa  puuntuotantoa  tarkastellaan vain suhteessa  metsän muihin käyt  
tömuotoihin. 

Virkistyskalastusta,  turvetuotantoa  ja  maa-ainesten ottoa  koskevaa  tutkimusta ei  ole 
mukana,  vaikka  ne  joissakin  yhteyksissä  on  luokiteltu metsien monikäytön  osa-alueik  
si.  Tarkastelun ulkopuolelle  on  rajattu  myös  energiabiomassan  kasvatusta  sekä metsä  
teollisuutta ja metsän tuotteiden kuljetusta  käsittelevät tutkimukset.  

Bibliografian  jäsennys  

Bibliografian  pääotsikot  noudattavat Metsäntutkimuslaitoksen metsien  monikäytön  

tutkimusohjelman  jäsennystä.  Alaotsikot sisältävät  jonkin  verran täydentäviä  näkökul  
mia tutkimusohjelmaan  verrattuna. 

Viitteiden valinnan perusteet  

Pääosa tutkimuksista on julkaistu  yliopistojen  ja tutkimuslaitosten sarjoissa.  Niiden taso 
vaihtelee väitöskirjoista kirjallisuuden  pohjalta  tehtyihin tutkielmiin. Mukana on myös  
valtion virastojen  teettämiä selvityksiä.  Pro gradu  -tutkielmia on otettu mukaan, koska 

ne ovat  usein pioneeritöitä.  Pro gradu  -tutkielmia,  lisensiaattitutkielmia tai väitöskirjoja  

ei ole mainittu erikseen, mikäli ne on pääosiltaan  julkaistu  jossain  sarjassa.  
Kokoelmassa on myös  muutama  julkaisematon  käsikirjoitus.  Ne  ovat  mukana har  

vinaisuusarvonsa ja ajankohtaisuutensa  vuoksi. Niissä on käsitelty  asioita,  joista ei ole 

muita selvityksiä.  

Pohjoismaiden  Neuvoston teettämät julkaisut  mainitaan, koska  suomalaiset ovat  

osallistuneet niiden tekemiseen ja koska  niissä Suomen metsät  esiintyvät  osana laa  

jempaa  maantieteellistä kokonaisuutta. 

Monikäytön  käsitteen sisältö  on  muuttunut kuluneen 20  vuoden aikana. Siksi  vali  
koima sisältää tutkimuksia,  joita  ei aikoinaan ole  pidetty  monikäytön  alaan  kuuluvina. 
Toisaalta mukana on kirjoituksia,  joita  ei vielä täysin  mielletä monikäyttöä  koskeviksi,  
mutta jotka liittyvät  ajankohtaisiin monikäytön  ongelma-alueisiin.  

Tiivistelmät 

Viitteissä on bibliografisten  tietojen  lisäksi  tiivistelmät. Niissä käytetään  kolmea kieltä: 

suomea ja ruotsia toistensa vaihtoehtoina sekä  englantia, mikäli  julkaisu  on kirjoitettu 

englanniksi  tai  siinä on  englanninkielinen  yhteenveto.  Julkaisun  pääkielellä  kirjoitettu  
tiivistelmä esitetään aina ensiksi.  

Osa  tiivistelmistä on siirretty  alkuperäisteoksesta  sellaisenaan. Useimpia  on kuiten  
kin  jouduttu  lyhentämään  tai täydentämään  monikäytön  kannalta keskeisillä  asioilla. 
Joistakin  julkaisuista  on laadittu erikseen lyhennelmä  bibliografiaa  varten, koska niis  
sä  ei  ole ollut valmista tiivistelmää. 

Useiden viitteiden englanninkielinen  ja  suomenkielinen tiivistelmä eroavat  toisis  
taan.  Ulkomaalaisille kerrotaan enemmän perustietoa  Suomesta. 

Jos  tutkimuksessa on  huomattavan laaja kirjallisuusluettelo,  on siitä mainittu erik  
seen tiivistelmän lopussa.  

Avainsanat 

Suomen- ja ruotsinkielisten julkaisujen  avainsanat ovat suomeksi. Jos viitteessä on 

englanninkielinen  tiivistelmä,  ovat  avainsanat myös  englanniksi.  Englanninkielisten  
julkaisujen  avainsanat ovat  sekä  suomeksi että englanniksi.  Näin ollen jokaisessa  viit  
teessä  on suomenkieliset avainsanat ja englantia sisältävissä  myös  englanninkieliset.  



Johdanto  9 

Avainsanat on järjestetty hierarkisesti  siten,  että kattavin yleistermi  on ensimmäise  

nä.  Sitä seuraavat  täsmentävät  sanat  ja viimeisenä on maantieteellinen määre. Ensim  

mäisenä mainitut yleistermit  ovat  eräänlaisia apuotsikoita,  joiden  avulla voi  etsiä eri  
luvuissa olevia tiettyyn  aihepiiriin  (esim.  metsänhoito) liittyviä  selvityksiä.  Biblio  

grafian lopussa  oleva avainsanalista on  yksinkertainen,  ts. siinä on kukin  sanaketju  
mainittu vain kerran  ja vain yhdessä  järjestyksessä.  

Avainsanat on  valittu palvelemaan  vain tämän bibliografian  sisäistä  logiikkaa.  Uu  
simmissa julkaisuissa  valmiina olleita sanoja ei ole käytetty  kuin  poikkeustapauksissa.  

Julkaisujen  saatavuus  

Suurin osa  bibliografiassa  mainituista tutkimuksista on lainattavissa Helsingin  yliopis  
ton  metsäkirjastosta  ja maatalouskirjastosta.  Metsätaloutta käsitteleviä  julkaisuja  löytyy 

myös  Joensuun yliopiston  kirjastosta.  Erikoisalojen  kirjallisuutta  on  ao.  yliopistojen  ja 
korkeakoulujen  kirjastoissa.  Muualla Suomessa asuvat  voivat tilata julkaisuja  lainaksi 
lähimmän kirjastonsa  kautta. Joitakin  bibliografiaan sisältyviä  kirjoja  on  myös  paikallis  

kirjastoissa.  

Kirjastoista,  niiden käyttöoikeuksista  sekä  palveluista  saa  tietoa julkaisusta:  Liina  

maa,  M.  &  Niemelä, E. 1989. (toim.).  Suomen tieteellisten kirjastojen  opas.  Suomen tie  
teellinen kirjastoseura,  Helsinki. 204 s.  ISBN 951-95382-9-1. 

Keskeisiä  kirjastoja  ovat:  

-  Helsingin  yliopiston  metsäkirjasto,  Helsinki  (metsätalous)  
-  Joensuun yliopiston  kirjasto,  Joensuu  (metsätalous)  
-  Helsingin  yliopiston  maatalouskirjasto,  Helsinki (ympäristönsuojelu)  
-  Helsingin  yliopiston  eläintieteen laitoksen  kirjasto,  Helsinki (eläinekologia)  
-  Helsingin  yliopiston  maantieteen laitoksen  kirjasto,  Helsinki (kulttuurimaantiede)  
-  Teknillisen korkeakoulun  arkkitehtiosaston kirjasto,  Espoo  (maisemasuunnittelu) 
-  Svenska  handelshögskolans  bibliotek,  Helsinki  (Pohjoismaiden  neuvoston  julkaisut) 
-  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistantutkimusosaston kirjasto,  Helsinki 

(eläinekologia,  riistanhoito ja  metsästys)  
-  Vesi- ja ympäristöhallituksen  kirjasto,  Helsinki (metsätalouden vaikutus vesistöihin)  

-  Eduskunnan kirjasto,  Helsinki (komiteamietinnöt) 
-  Seutusuunnittelun keskusliiton  tietopalvelu  ja  kirjasto,  Helsinki  (seutukaavaliittojen  

julkaisut)  
-  Matkailun edistämiskeskuksen  kirjasto,  Helsinki  (maatilamatkailu ja turismi)  
-  Kirjastoja,  joissa  on "rajoitettu käyttöoikeus",  ts. julkaisuja  voi lukea kirjastossa  tai 

lainoja  annetaan  kirjastonhoitajan  harkinnan mukaan: Ympäristöministeriön  kirjasto,  
Helsinki  (ympäristönsuojelu  ja maankäytön  suunnittelu); Metsähallituksen luonnon  

suojeluosaston  kirjasto,  Vantaa (luonnonsuojelu,  luonnonsuojelualueet  ja kansallispuis  
tot)  

Opinnäytetöiden  lainauksesta saa  tietoa yliopistojen  laitosten  toimistoista Julkaisuja  voi 

ostaa  tutkimuslaitoksista ja yliopistojen  laitoksilta,  Suomen metsätieteellisestä seurasta  
sekä  Valtion painatuskeskuksesta.  Julkaisemattomia  viitteitä (monisteita) voi tiedustella 

tekijältä  tai viitteessä mainitusta laitoksesta. 

Julkaisuja  myyvät  mm.: 

-  Metsäntutkimuslaitoksen kirjasto,  Vantaa: Folia Forestalia, Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja,  Acta Forestalia Fennica,  Communicationes Instituti Forestalls Fenniae 
-  Suomen Metsätieteellinen Seura,  Helsinki: Silva Fennica,  Acta Forestalia Fennica 
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-Valtion painatuskeskus:  komiteamietinnöt ja  muut  ministeriöiden julkaisut  
-  Helsingin  yliopiston  maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten toimistot: ko.  
laitosten julkaisusarjat  

Lisätietoa metsien monikäytöstä  

Metsäkirjallisuutta  on luetteloitu Suomessa  säännöllisesti 1900-luvun alusta lähtien. 
Vanhoihin bibliografioihin  voi  tutustua  Helsingin  yliopiston  metsäkirjastossa.  Suoma  
laista metsäkirjallisuutta  on kirjattu seuraaviin bibliografioihin:  

-1933 Bibliographia  universalis silviculturae Suomi-Finland 
1934-1940 Bibliographia  universalis silviculturae Fennia 
1941-1942 Bibliographia  forestalis ja lisävihkot 
1943-1944 Bibliographia  universalis silviculturae Fennia 
1945-1959 sisältyy  osittain  julkaisuun  Suomen metsätieteellinen kirjallisuus  -  

valikoima vuosilta 1945-1981 

1960-1968 Kotimaista metsäkirjallisuutta  
1968-1972 Metsäalan kirjallisuutta,  tiedotus 
1973-1981 Metsäkirjaston  tiedotus 
1982- Suomen metsätieteellinen kirjallisuus  

Edellä mainittuihin bibliografioihin  sisältyy  vaihtelevasti metsien monikäyttöön  kuulu  
via osa-alueita. Ensimmäisessä,  Oxford-luokituksella jäsennetyssä  bibliografiassa  on 

viitteitä mm. riistanhoidosta,  metsästyksestä,  suojametsistä,  metsien sivutuotteista  ja 
laiduntamisesta. Vuodesta 1934 sisällytettiin  luetteloihin sveitsiläisen mallin mukaisesti 

kirjallisuutta  myös  luonnonsuojelusta,  metsäestetiikasta  ja metsien kulttuurimerkityk  
sestä.  Vuonna 1943 palattiin  takaisin Oxford-luokitukseen. Vuodesta 1945 lähtien löytyy  
metsien monikäyttöä  mm. seuraavien otsikoiden alta: riista-  ja kalatalous,  metsästys  ja 

kalastus,  yhdistetty  metsä-,  maa-  ja  laiduntalous, tuulensuojavyöhykkeet,  puiden  viljely 
koristetarkoituksiin,  metsän sivutuotteet,  luonnon- ja ympäristönsuojelu  sekä virkistys  

käyttö.  

Helsingin yliopiston  metsäkirjaston  vuodesta 1982 lähtien tuottama  neljästi  vuodes  

sa  ilmestyvä  Suomen metsätieteellinen kirjallisuus  -bibliografia  sisältää suomalaisissa 
julkaisuissa  ilmestyneitä  metsätieteellisiä kirjoituksia.  Siinä on  viitetiedot mm. kaikista  

Helsingin  yliopiston  metsätieteellisten laitosten,  Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen 
Metsätieteellisen Seuran julkaisemista  tutkimuksista. Bibliografian  aineisto on tallen  
nettu FINFOR-alatietokantana osaksi  KATI-tietokantaa Valtion tietokonekeskuksen 

KDOK/MINTTU-tiedonhakuohjelmalla.  

Metsien monikäyttöön  liittyviä  teemabibliografioita:  

-  Kontio, A. 1968. Luonnonsuojelua  ja metsien moninaiskäyttöä  käsittelevää  kirjalli  

suutta. Helsingin yliopiston  metsäkirjasto.  16 s. Moniste. 
-  Veijalainen,  H. 1979. Luonnonmarja-  ja sienitutkimus Suomessa -  bibliografinen  selvi  

tys.  Suomen MAB-toimikunta,  Suomen Akatemia, tiedotus 2.  73  s.  
-  Veijalainen,  H.  1981. Wild berry  and mushroom studies in Finland -  a  bibliographic  
study.  The  Finnish National MAB-Committee, The Academy  of  Finland, Report  3.  73  p.  
-  Katila,  P. 1987. Ulkoilututkimus Suomessa ja  muissa  Pohjoismaissa.  Ympäristöminis  
teriö,  ympäristön-  ja  luonnonsuojeluosaston  sarja  A 56.133 s.  

Marja-  ja sienitutkimuksia on tässä  bibliografiassa  vain vuodesta 1979 eteenpäin.  Sitä 
aikaisemmat löytyvät  edellä mainitusta Heikki  Veijalaisen  laatimasta julkaisusta.  
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Introduction 

The aim  of  the bibliography  

The bibliography  contains studies and surveys on multiple-use  forestry  written by  
Finnish researchers  during  the  period 1970-1990. The information provided  consists  of  
bibliographic  data and abstracts.  The purpose of  the compilation  work  has  been to 
produce  a reference book, with the help of which researchers,  students and other 

people  interested in multiple  use  can find the original  publications.  English  language  
abstracts  have been prepared  of  all  the studies which  include English  language  infor  
mation. 

The collection includes publications  and articles  from various sectors  of  multiple  
use. The  literature references  mentioned in them  provide  more  information on  the spe  
cific fields. 

What is  multiple-use  forestry?  

Many different definitions have been presented  to describe the contents  of  the  
multiple  use  of  forest  resources.  The starting  point  of this  bibliography  has  been the  
definition presented  by  the multiple-use  forestry working group of  the Forest  2000 -  

Programme  (1985),  which  is  a  long-term  plan  for  developing  forestry  and forest  indus  

try  in  Finland. According  to  it,  "multiple-use  forestry  means the planned  utilization of  
forest resources  in such  a  way  that the various needs of  people  are  satisfied sustain  

ably and  that  the total of  material and non-material benefits  provided  by  the  forests  for 
society  is  as  large  as  possible".  Because the  definition is  very general,  it is  necessary  to 

clarify briefly  some of  the concepts  mentioned. 

Forests  are  entities constituted of  trees and  other  plants,  animals,  micro-organisms  
and their non-living  environment. They contain complicated  ecosystems,  the compo  

nents  of  which interact  in  countless different ways.  The multiple-use  approach  regards  
the forest as  a  functional and many-sided  natural resource.  

The material products  provided  by  forests include wood, berries,  mushrooms,  

lichen, herbs and  game. Reindeer grazing  in forests can also be partly  considered as  
forest  products.  The non-material benefits of  forests  consist of  recreational experiences,  
their role  in  shaping  culture and their role  as  a  landscape  element. The material and  
non-material benefits are  closely  connected to  each other. 

Forest ecosystems  serve  as habitats  for  plants  and  animals  thus  securing  the survival  
of  the genetic  diversity.  Forests  regulate  and  purify  groundwater,  prevent  erosion and  
balance the climate. In urban areas,  forests  can  be used to  reduce noise,  to  absorb dust 

and to  act as  screens.  In northern Finland, trees  and  bushes can be used to stop  the ad  

vance  of  tundra.  The protective  functions of  forests can also be  considered as  material 

and non-material. 

To  attain the goals mentioned in the Forest 2000 -Programme,  adequate  planning  

procedures  have to  be elaborated to enable the participation  of different interest 

groups in  the decision-making  processes.  Furthermore, the government  of  Finland has  

set  sustainable development  as the principle  of  the national policy  in the report Sus  
tainable Development  and Finland, which was  prepared  in 1990 by  the Council of  
State for Parliament. Thus, when defining  the total benefit provided  by  forests,  eco  

logical  sustainability  and the needs of future generations  have also  to  be taken into ac  

count. 



12 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use of torests  1970—1990  

The scope  of  the  bibliography  

Despite  the fact  that wood production  is  a  component of  multiple-use forestry,  studies 

dealing with it are  not  included in this context.  The majority  of  Finnish forest research 
has been  focused on  the  production  of  wood and there is  a  great  deal  of written ma  
terial available about it. In this bibliography,  wood production  is  taken  into account  

only  when  connected to the other  uses  of  forest  resources.  
Recreational fishing,  peat  production  and the utilization of  soil  and gravel  are  be  

yond  the scope  of  this edition,  although  they  are  sometimes considered as  subfields of 

multiple-use  forestry.  The studies on forest  industries,  the production  of  biomass for 

energy and the transportation  of  forest products  are  also excluded. 

The structure  of  the bibliography  

The titles of  the first  four  main chapters  follow the divisions of  the  multiple-use  re  
search programme of the  Finnish Forest Research Institute. The subsections include 
additional topics  compared  to  the research  programme. The last  three main chapters  
provide  multiple  use  related information produced  by  various organizations  as  well  as 

private  people  and groups. 

The criteria for choosing  the references 

The majority of  the  studies have been published  in the series of  research  institutes and  
universities. They  vary  from doctoral dissertations to  literature reviews.  Surveys  pro  
duced by  governmental  organizations  are  also  presented.  Master of  science  -theses  are  
included because they  are often pioneer  works.  Master of science -theses,  licentiate 
theses and doctoral dissertations are  not  presented  separately  if  they  have been  pub  
lished in a  publication  series. 

A  few unpublished  manuscripts  are  also mentioned. They  are  included because  of  
their uniqueness  or  topicality.  They  deal with  subjects  which are  not  discussed  in  the  
other studies. 

The documents produced  by the Nordic Council of  Ministers are  included,  because 
Finns have contributed to their contents  and in them the Finnish forests  are seen as  a 

part  of  a  wider geographical  context. 
The contents  of  the  multiple-use  forestry  concept  has  changed  during  the last  20 

years.  Consequently,  the  bibliography  includes studies  which  have not  been regarded  
as  related to  multiple use  at  their time. On  the other hand, there are  also references 
which have not  yet  fully  been perceived  to  deal with  the issue,  but which are  linked 

up with the acute  problems  of  the  multiple use  of  forest resources.  
Further  criteria for  the choosing  the references  are  presented  at  the  beginning  of  each 

chapter.  

Abstracts 

Three different languages  are  used in the abstracts: Finnish and Swedish as  alterna  
tives  to  each  other  and English  if  the study  is  written in  English  or  has  an  English  lan  

guage summary. The abstract  which  is written in  the main  language  of  the study  is  al  

ways  presented  first.  
A few of  the abstracts  have been taken directly  from the original  document. How  

ever,  most  of  the  abstracts have  been either shortened  or  amended with aspects  related 
to  multiple  use.  A  short summary has  been prepared  for  those studies which do not  
have an abstract.  
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In many references,  the Finnish  and English  language  summaries differ  from each 
other. More basic  information about Finland  is  provided  for  foreigners.  

If  a  study  has  a  particularly  comprehensive  reference list,  it  is  mentioned at  the end  
of the  abstract.  

Keywords  

The keywords  of  the Finnish and Swedish  language studies are  in Finnish.  The refer  
ences  with English  language  abstracts  have also  English  language  keywords.  In  cases  
where the complete  study  is  written in English,  the keywords  are  in Finnish and in 
English.  Thus, all  the  references  are  provided  with Finnish  language  keywords  and 
those containing  English  language  information also  have  English  keywords.  

The keywords  have been arranged  so  that the first  term is  a  kind  of  additional title,  
with the  help  of  which  it  is  possible  to  search  for  information on  special  topics (e.g.  sil  
viculture)  scattered in various chapters.  Following  it are  the specifying  words.  Geo  

graphical  area is  mentioned last. 
The keywords  have been chosen  to  serve  the logic  of  this  bibliography.  The ready  

made keywords  presented  in  the most  recent  studies have not  been used. 

The availability  of  the studies 

Major  part  of  the studies  referred to  are  to  be  found in the forestry  and agricultural  li  
braries  of  the University  of  Helsinki.  Forestry  publications  can  also  be  borrowed from 
the  library  of  the University  of  Joensuu. Studies dealing with special  fields are  situated 
in the libraries of  the corresponding  universities,  research  institutes and governmental  
institutions. People  living  far  away from the special  libraries can  borrow books  from 
the  public scientific  libraries through  their near-by libraries. A few of  the publications  
mentioned can also be found in  the local libraries. 

Some of  the publications  can  be  bought  from the corresponding  research  institutes  
and university  faculties. The library  of  the  Finnish Forest  Research Institute sells  the  

following  publications:  Acta Forestalia Fennica,  Communicationes Instituti Forestalls 
Fenniae and Folia Forestalia.  The Society  of  Forestry  in Finland sells  Acta  Forestalia 
Fennica and Silva Fennica. 

Additional information about multiple-use  forestry  

Bibliographies  documenting  Finnish  forestry  literature have been produced  continu  

ously  from the beginning  of  the 20th century.  The old  bibliographies  can be found in  
the Helsinki University  Library  of  Forestry.  

The  first  bibliography,  which covers  the literature written before the  year 1933, was  

arranged  using  the Oxford Decimal Classification system.  References  related to  
multiple-use  forestry  were  situated under such  titles as  game management,  hunting,  
protective  forests,  by-products  of  forests and forest pastures.  From  1934, the bibliog  

raphies,  now arranged according  to  the Swiss  system  by Ph. Flury,  were  amended 
with  information about nature  conservation,  forest aesthetics and the  cultural values 

of  forests.  The ODC-system  was  readapted  in 1943. From 1945, multiple-use  informa  
tion can  be found, for example,  under the following  titles: Game and fish  manage  
ment, Combinations of  forestry  with agriculture  and pastoral  husbandry,  Arboricul  
ture  for ornamental purposes, Other forest products,  and  Indirect significance  of  
forests (e.g.  recreation),  conservation and environment protection.  

Starting  from 1982, Finnish forestry  literature has  been documented by  the  Helsinki 
University  Library  of  Forestry  in  the  series  Bibliography  of  Finnish Forestry  Literature. 
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The  bibliography  contains,  for  example,  the reference information of  the  studies pub  
lished  by  the  various  departments  of  the University  of  Helsinki,  the  Finnish Forest  Re  
search Institute and the Society  of  Forestry  in Finland. The material of  the biblio  

graphy  is  also  filed with the  help  of  KDOK/MINTTU data processing  system into 
FINFOR  database, which is  a part  of  a  wider  KATI  database. 

A  few theme bibliographies  on  multiple-use forestry  have been prepared.  They  in  
clude  the bibliography:  Veijalainen,  H.  1981. Wild berry  and mushroom studies  in Fin  
land -  a bibliographic  study.  The Finnish  National MAB-Committee, The Academy  of  
Finland, report 3.  73 p. Consequently,  this  present  bibliography  contains berry  and 
mushroom references only for the years 1979-1990. 
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11 Yleisselvitykset  ja  -tutkimukset  

General  surveys  and  studies  

Ensimmäinen luku sisältää metsien monikäyttöön  liittyviä yleisluontoisia  tutkielmia ja 
filosofisia pohdintoja.  Kirjoitukset  käsittelevät useampaa kuin yhtä  metsän käyttöta  

paa  ja niiden keskinäisiä  suhteita.  Luvussa  on metsätalouden periaatteellisia  kysy  
myksiä  ja metsänhoitomenetelmien valinnan perusteita  kuvaavia  selvityksiä  sekä  met  

sien monikäytön  tutkimusta käsitteleviä artikkeleita ja toimintasuunnitelmia. 

The  first  chapter  contains wide-scope  surveys  and  philosophical  essays  on  multiple-use  

forestry.  The studies  deal with more  than one  way  of  using  forest  resources  and  with the 
interrelationships  between them. The  issues  discussed include the principles  of  forestry  
and  the criteria for choosing  silvicultural measures.  A few references analyze  the 
multiple-use  forestry  research needs and outline research  programmes. 

1 Huikari,  O.  1972. Soiden metsitys  maisemakuvan ja  virkistyskäytön  kannal  

ta.  Suo 23(1):24-26.  

Artikkelin  alussa  Huikari  selvittää käsitteiden soiden metsitys,  maisemakuva ja  virkis  

tyskäyttö  sisältöä. Hänen mielestään sillä,  että  ojitus,  mahdollinen maanmuokkaus ja 
lannoitus sekä  keinollinen metsitys  tai luontainen metsittyminen  ovat muuttaneet  tilan  

netta  luonnontilaiseen verrattuna  ei voi  olla sinänsä haitallista merkitystä  siitä  syystä,  
että  suojelualueilla  on hoidettu luonnontilaisen luonnon säilyttämistarve.  Hän toteaa, 

että  hyvin  kasvava  hoidettu talousmetsä on kiistattomasti laajojen  piirien  tunnustama  
kauneusarvo.  Edellä  mainitun pohjalta  on  todettavissa,  että soiden  metsittäminen niillä 

alueilla,  jotka ovat  metsätalouden käytettävissä  johtaa maisemakuvan kaunistumiseen 

edellyttäen,  että soista vallatun uuden kasvullisen maa-alan metsiä käsitellään hakkuil  
la niin kuin muitakin talousmetsiä. 

Lisäksi  "virkistyskäytössä  paranee suon metsityksessä  tilanne oleellisesti sekä kul  
kusuhteiden että marja- ja sienisadon osalta ja samoin myös  riistan lajirunsauden  ja 

yksilörunsauden  osalta. Kun  suo  metsittyy,  paranee sen  ilmaa puhdistava  vaikutus,  
sillä  2  m3

:n  kasvun  lisäyksen  on  todettu tuottavan  hehtaarilla saman  verran  happea  
kuin  kolme ihmistä käyttää  ja  metsän alla on  ilmakuutiometrissä 500 pölyhiukkasta  ja 
aukealla 5  000. Kun ojitus  lisää alivalumaa vesistöissä,  on  sillä täten erittäin tärkeä po  
sitiivinen  merkitys  vesitaloudelle, vesistöjen  kalakannalle  ja  vesistöjen  virkistyskäytöl  
le sekä vesistöjen  likaantumisrasituksen lieventäjänä".  

Avainsanat:  suot, metsitys,  maisema, virkistyskäyttö  

2 Huikari,  O.  &  Paavilainen,  E.  1971. Metsänparannustyöt  ja luonnon mo  

ninaiskäyttö.  Summary:  Forest  improvement  works and multiple  use  of  natu  

re.  Folia Forestalia  113.17 s.  

Selvityksessä  käsitellään metsäojituksen,  metsänlannoituksen ja muiden metsänparan  
nustöiden suhdetta luonnon monikäyttöön.  Kirjoittajien  mielestä metsänparannuksen  
toimintaperiaate  ei  yleensä  ole  ristiriidassa  metsän muiden  käyttömuotojen  kanssa  vaan 
eri  näkökohdat voidaan hyvin  sovittaa toisiinsa käytännön  toiminnassa. Metsänparan  
nustoiminnasta on  kokonaan luovuttava vain siellä,  missä  alueita on  tarpeen  rauhoittaa 
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tieteellisiin ja luonnonsuojelullisiin  tarkoituksiin. Kuitenkin  laajamittaisessa  metsänpa  

rannustyössä  on  olemassa vaara,  että  yksittäistapauksissa  käytetään  esim.  lannoitteita 
ja kemiallisia aineita taitamattomasti ympäristöä pilaavalla  tavalla. 

The publication  deals with forest drainage,  forest fertilization and other forest im  

provement  projects  in relation to  the  multiple utilization of  nature.  The writers claim 
that improvement  work  is  not  incompatible  with other forms of  forest  utilization and 
environmental protection.  Forest improvement  work  must be abandoned completely  

only  where it  is  necessary  to protect  areas  for scientific and nature conservation pur  

poses.  However, there is, for excample,  a  danger  in  large-scale  forest improvement  
work  that fertilizers and destructive chemical agents  are  misused. 

Avainsanat: metsänhoito, ojitus,  lannoitus, ympäristövaikutukset  

Keywords:  silviculture,  drainage,  fertilization,  environmental impacts  

3 Häkkilä,  M. 1979. Metsät ja  metsätalous maantieteen näkökulmasta. Summa  

ry:  Forests  and forestry  from the viewpoint  of geography.  Terra 91(3):133-140.  
ISSN 0040-3741. 

Maantiede käsittelee luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita. Häkkilän mie  
lestä  metsätalous sisältää ongelmia,  joiden  tutkimisessa  voisi  maantieteellisestä lähesty  
mistavasta  ja maantieteen piirissä  käytettävistä  menetelmistä olla  hyötyä.  Metsien tuo  

tossa, puun hinnassa ja metsätalouden yleisessä  merkityksessä  ilmenevät alueelliset 

erot  sekä metsänomistuksen rakennemuutos ovat esimerkkejä  maantieteilijän  kannalta 
kiinnostavista  tutkimusaiheista. Parhaiten maantieteilijä voisi  ehkä  kuitenkin olla  hyö  
dyksi  metsien  monikäytön  ja  metsien ympäristöhyötyjen  sekä  metsätalouden ympäris  
tövaikutusten tutkimisessa. 

Geography  traditionally  deals with of  the interrelations between  nature  and  human 

activity.  Forests  are  renewable resources  which not  only  provide  a  valuable raw ma  
terial for industry,  but they  are  also  a  source  of  many other material commodities as  
well  as  non-material benefits. The various protective  functions of  forest areas, and 
their use  for  recreation are of  geographical  significance.  Also,  within the conventional 
limits  of  forestry  as  an economic undertaking  there are  many problems  of interest to  
the  geographer,  e.g. the areal variations of  forest yields  and the factors  affecting  them,  
the  importance  of  the distance  factor,  transportation  facilities and the  spread  of  inno  
vations in forestry.  

Avainsanat: tutkimus,  maantiede, metsätalous 

Keywords:  research,  geography,  forestry 

4 Härkönen,  K.  1986. Eri-ikäismetsien kasvatuksesta  Pohjois-Amerikassa.  Jul  
kaisussa: Viitala, R. (toim.). Erirakenteisen metsän hoidosta. Metsän  

tutkimuslaitoksen  tiedonantoja  219:4-48.  ISBN  951-40-0889-8. 

Viime vuosikymmenien  aikana metsien eri-ikäisrakenteisuutta ylläpitävät  valintahak  
kuut ovat nousseet  keskustelunaiheiksi Pohjois-Amerikassa.  Avohakkuut ovat johta  
neet  konflikteihin yleisen  mielipiteen  kanssa.  Tasaikäiskäsittelyä  vastaan  esiintyy  paljon  
kritiikkiä. Metsien virkistyskäyttö  ja  esteettiset arvot  ovat  nousseet  puuntuotannon 
rinnalle. Eri-ikäishakkuiden sovellutusalueina mainitaan monikäytön  metsät:  matkailu  
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reittien varret, suojeltavat  valuma-alueet, maisemallisesti kauniit  alueet,  metsän suojaa  
vaativien  riistalajien  oleskelualueet ja  alueet,  joilla  metsää tulee käsitellä  kevyesti  maa  

perän  laadun tai maaperän  jyrkkyyden  vuoksi.  
Eri-ikäistalouden joustavat  hakkuumahdollisuudet sopivat  pienten  tai keskikokois  

ten  metsäomaisuuksien (n.  4-200 ha) haltijoille, jotka eivät pääasiallisesti  ole kiinnos  

tuneita puuntuotannosta.  Eri-ikäismetsätalouden menetelmiä ovat  yksinpuuvalinta  
(single  tree  selection)  ja ryhmävalinta  (group  selection).  Artikkelissa  vertaillaan myös  
eri-ikäiskasvatusta  tasaikäiskasvatukseen  puuntuotoksen,  puunkorjuun  ja uudista  
mistulosten suhteen. 

Kirjoituksessa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat: metsänhoito, eri-ikäisrakenne,  monikäyttö,  Pohjois-Amerikka  

5 Jaatinen,  E. & Saastamoinen,  O. 1976. Metsien moninaiskäyttötutkimuksen  

perusongelmat.  Summary: Multiple  use  of  forests:  basic research tasks.  Silva 

Fennica 10(2):141-147. ISSN 0037-5330. 

Artikkeli on tiivistelmä Metsäntutkimuslaitoksessa laaditusta metsien monikäytön  tut  

kimusohjelmasta,  jonka tavoitteena on  määritellä ne  metsien monikäytön  perusongel  

mat, joihin  monikäyttötutkimuksen  Suomessa tulisi kohdistua. 

Tutkimusohjelma  on  jaettu  viiteen tutkimussuuntaan: (1)  puuntuotannon  ja muiden 

käyttömuotojen  vaikutukset  erilaisiin metsä- ja suoekosysteemeihin,  (2)  puuntuotan  
non vaikutukset metsä- ja  suoekosysteemien  muihin käyttömuotoihin,  (3)  metsä- ja  

suoekosysteemien  muiden käyttömuotojen  vaikutukset puuntuotantoon,  (4)  käyttö  
muotojen keskinäissuhteiden  järjestely  ja (5)  erityiskysymykset.  

Ohjelma  on tarkoitettu pitkän  tähtäyksen  runko-ohjelmaksi.  Lisäksi  artikkelissa  kä  

sitellään lyhyesti  monikäytön  käsitettä ja monikäytön  keskeisimpiä  biologisia  ja yh  
teiskunnallisia perusteita.  

The article  is  a  summary of  a  long-term  research  programme which  has  been prepared  
at the Finnish Forest  Research  Institute. The objective  of  the programme is  to  define 
and subdivide the field of  multiple-use  research  to  be  executed by  the institute. 

The basic  research  problems  are  divided into five  categories:  (1)  how do the  various 
forest uses  affect the  structure  and functioning  of ecosystems,  (2)  how does  the wood 

production  process  affect  the uses  of  other forest  resources,  (3) how do the  various 
other forest  uses  affect  the wood production  process, (4) combining  the various forest  
uses,  and (5)  special  problems  of  multiple  use. 

The research  programme defines only  the basic  lines for research. In addition, the 

concept  of  multiple  use  is  defined and the different biological  and societal fundamen  
tals of  multiple use  are  briefly  discussed. 

Avainsanat: tutkimus,  monikäyttö,  Metsäntutkimuslaitos 

Keywords:  research,  multiple  use, Finnish Forest  Research  Institute 

6 Kakkuri,  E.  1980. Luontaiselinkeinojen  merkitys  Suomessa.  Pro gradu  -tut  

kielma. Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian laitos. 44  s.+liitt. 

Tutkielma on laadittu kirjallisuuden  pohjalta.  Sen tarkoituksena on selvittää luontais  

elinkeinojen  merkitystä Suomessa  kiinnittäen huomiota erityisesti  luonnontuotteiden 

esiintymiseen,  niiden hyödyntämismääriin  sekä  monikäytön  edellytyksiin.  Tarkastelun 
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kohteena ovat  luonnonmarjojen,  sienten ja  jäkälän  keräily  sekä  metsästys,  porotalous  ja  
kalastus.  

Avainsanat: luontaiselinkeinot, maaseutu  

7 Kauhanen,  H.  1988. Erämaa-alueiden luontaiselinkeinot ja monikäyttö.  Jul  

kaisussa:  Erämaakomitean mietintö. Komiteamietintö 1988:39. S. 172-183. 

ISBN 951-47-1225-0, ISSN 0356-9470. 

Selvitys  on  tehty  Erämaakomitean toimeksiannosta. Siinä tarkastellaan erämaa-aluei  
den luontaiselinkeinoja  ja  monikäyttöä.  Selonteko perustuu  tutkimuksista ja  haastatte  
luista saatuihin tietoihin. 

Kauhanen jakaa  erämaiden tuottamat hyödyt  kolmeen ryhmään:  (1)  henkilökohtai  
siin  (esim.  itsensäkehittämishyödyt  sekä  hoidolliset,  terveydelliset,  henkiset,  esteettiset 
ja  virkistyshyödyt),  (2)  sosiaalisiin (esim.  historialliset kulttuurihyödyt  ja  monet suoje  
luun liittyvät  hyödyt  kuten  ekosysteeminäytteet,  lajiston  monimuotoisuus, tieteellinen 
laboratorio, jne.) ja  (3)  luontaisiin (mm.  vesi,  kaivannaiset,  raakapuu,  porot, riista,  ka  
lavarat ja keräilytuotteet).  

Erämaa-alueiden käytön  konkreettisia  osa-alueita ovat  porotalous,  kalatalous,  riista  
talous,  keräilytalous  ja  virkistyskäyttö.  Kauhanen erittelee kunkin  osa-alueen sisältöä 
ja  niiden taloudellista merkitystä  ja  pohtii  niiden erilaisia kehittämismahdollisuuksia. 
Lopussa  on  kuvaus  metsätalouden vaikutuksista muihin käyttömuotoihin  ja  ympäris  
töhyödykkeiden  arvottamisongelmien  esittely.  

Avainsanat: erämaat,  luontaiselinkeinot, monikäyttö  

8 Kellomäki,  S.  1974. Hakkuutähteiden talteenotto ja metsien moninaiskäyttö.  

Julkaisussa:  Hakkila,  P. (toim.). Hakkuutähteiden talteenoton seurannais  
vaikutukset.  Folia Forestalia  210:18-21. ISBN  951-40-0122-2. 

Selvityksessä  tarkastellaan hakkuutähteiden talteenoton suhdetta ulkoiluun,  porota  
louteen ja riistaan. Ulkoilijat  kokevat  hakkuutähteistä aiheutuvat ympäristömuutokset  
kielteisiksi  ja katsovat  hakkuutähteiden rumentavan  metsikkönäkymiä.  Hakkuutähteet 
heikentävät myös  ulkoiluympäristön  kulkukelpoisuutta.  Toisaalta eräretkeilyssä  hak  
kuutähteet muodostavat poltto-  ja ainespuulähteen.  Porotalouden kannalta  on merkit  
tävintä jäkäläkasvustojen  mahdollinen tuhoutuminen hakkuutähteiden ja yleensäkin  

puunkorjuun  yhteydessä.  Toisaalta erilaiset luppo- ja naavakasvustot ovat tärkeitä 

porojen  ravintoekologiassa.  Otettaessa runkopuun  korjuun  yhteydessä  talteen myös  
hakkuutähteet menetetään se lyhytaikainen  hyöty, joka  hakkuutähteiden jäämisellä  

maastoon  saattaa  olla porotalouden  kannalta. Riistan kannalta hakkuutähteiden välit  
tömällä korjuulla  voi  kuitenkin olla se  merkitys,  että niiden puuttuessa  saattavat eläimet 

siirtyä  käyttämään  muita ravintolähteitä,  jolloin  esim.  lehtipuuistutukset  voivat  joutua  
ravinnonoton kohteeksi.  Hakkuutähteet antavat  myös pesiville  linnuille suojaa.  

Avainsanat: metsänhoito, hakkuutähteet, luontaiselinkeinot, ulkoilu 

9 Kellomäki,  S.  1984. Metsien sivutuotteet. Summary:  By-products  of the forests.  
Silva  Fennica 18(4):382-387, 398-399. ISSN 0037-5330. 
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Ihmisen  ja metsäekosysteemin  vuorovaikutus on  sekä  aineellista että aineetonta. Artik  
kelissa  esitetään metsäympäristön  tarjoamien tuotantomahdollisuuksien, tuotteiden ja 

hyötyjen  hierarkinen ryhmittely.  Jaottelu on  sidottu ihmisten tarpeisiin  ja  niiden tär  

keysjärjestykseen.  Se  ilmentää ihmisen  riippuvuutta  ekologisesta  järjestelmästä.  Koska  
metsä on  ajallisesti  muuttuva  kokonaisuus, on  tuotanto-olosuhteita ja  käyttömuotojen  
välisiä suhteita tarkasteltava metsän sukkession  eri  vaiheissa. Metsän käyttömuodot  ja 
niiden väliset suhteet muodostavat pohjan  metsäalueen puuston  kiertoajan  määrittämi  
selle.  Suunnittelussa tulisikin määritellä,  missä laajuudessa  eri  käyttötarkoituksia  pai  

notetaan  metsänhoitotavoitteita asetettaessa.  

The interaction between  man and the forest  ecosystem  is  both a  material  and non-ma  
terial one. The aim of  forest environment management  is  to  create  conditions which fa  

vour  the production  of both material and non-material benefits.  The paper examines 
the  relationships  between production  conditions and the  forms of  use in the  different 

stages  of  the  forest  succession.  The individual aims  of  the management  of  each  forest 
area,  e.g. the  methods used and  the rotation period  of  the stand,  should be such  that 

they  fit  in with  the  use  for  which  the forest  is  intended. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, rinnakkaistuotteet, sukkessio  

Keywords:  forest management planning,  non-wood products,  succession  

10 Korhonen,  M. 1983. Suhtautuminen metsäympäristöön  ja metsän hoitoon. 
Suunnittelumaantieteen yhdistyksen  julkaisuja  1, Helsinki.  29 s.  ISBN 951- 

95525-1-0,  ISSN 0357-2811. 

Työssä  tarkastellaan kirjallisuustietojen  ja esimerkkiaineiston pohjalta  ihmisten metsä  
luontoa koskevia  arvostuksia,  käsityksiä  metsänhoidosta ja  metsän käyttöä.  Tutkimus  
alueella metsiä käytetään  puuntuotannon  lisäksi  pääasiassa  keräilyyn  sekä liikunta  
tyyppisiin  virkistystoimintoihin.  Vuodenajat  vaikuttivat  käyttömääriin  ja  -kohteisiin. 
Suurin osa  käytöstä  kohdistui vanhoihin seka-  ja mäntymetsiin.  Kielteinen asennoitu  
minen tehometsätalouteen ilmeni  kaikkien  väestöryhmien  osalta  torjuvana  suhtautumi  
sena suuriin avohakkuisiin ja  kemialliseen vesakontorjuntaan.  

Avainsanat: metsänhoito, ulkoilu,  arvostukset 

11 Korpelainen,  H. 1979. MAB-ohjelmaan  liittyvä  metsäntutkimus Suomessa. 
Suomen MAB-toimikunta,  Suomen Akatemia,  tiedotus  1. 56 s. ISBN 951-715- 

092-X. 

Työssä  esitellään MAB-ohjelmaan  liittyviä  metsäalan tutkimuksia vuonna 1978. Siinä 
luetellaan tutkimuksia suorittavat henkilöt ja laitokset sekä  selostetaan lyhyesti  tutki  
musten  sisältöä ja aikataulua. Lisäksi  Korpelainen  kartoittaa  alan kirjallisuutta.  Katsa  
uksen  toisena tavoitteena on  selvittää mahdollisuuksia yhdistää  yhteiskunta-  ja talous  
tieteellistä tutkimusta ympäristötutkimukseen.  

Julkaisu  sisältää tutkimuksia seuraavista aihepiireistä:  (1)  metsäojituksen  ja lannoi  
tuksen vaikutukset vesien määrään ja laatuun ojitus-  ja valuma-alueilla, (2)  metsäsien  

ten  keräily,  tuotanto, säilyvyys  ja markkinointi,  (3) porotalous  Pohjois-Suomen  muut  
tuvissa  oloissa,  (4)  ilman saastumisen vaikutukset metsäekosysteemissä,  (5)  metsäsek  
torin energia-  ja materiavirrat,  (6)  suoekosysteemin  rakenne ja  toiminta ja niiden 
muuttuminen metsänparannustoimenpiteiden  vaikutuksesta,  (7)  metsikön toiminnan 
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ja  rakenteen simulointi metsikön sisäisten  energiavirtojen  tunnistamiseksi,  (8)  metsien 

virkistyskäyttö,  (9)  kokopuun  korjuun  vaikutukset metsikköekosysteemin  rakentee  
seen ja  toimintaan, (10)  metsä työmenetelmien  inhimillisen ja  ekologisen  rasittavuuden 
keventäminen, (11)  metsien ja puuston  merkitys ja  monikäyttö  taajamissa,  (12)  metsät 
asutuskeskusten  saastumisen  lieventäjinä  ja  (13)  saastuneiden alueiden metsittäminen. 

Julkaisussa on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat:  tutkimus,  MAB-ohjelma,  monikäyttö  

12 Lindqvist,  O.V.  1979.  Pelastaako luonnon moninaiskäyttö  luonnon? Summa  

ry:  Will the multiple  use  of nature  save  nature? Silva Fennica 13(2):132-135.  
ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa  tarkastellaan käsitteeseen luonnon "moninaiskäyttö"  liittyviä ongelmia.  

Kirjoittaja  huomauttaa, että  käsite  on sisällöllisesti tyhjä,  jollei  sitä  ole  sidottu aikaan ja  

paikkaan.  Lopuksi  hän toteaa, että semanttisesti varomattomasti sovellettuna "mo  
ninaiskäyttö"  voi  suunnittelussa johtaa  pyrkimyksille  täysin vastakkaisiinkin  tuloksiin. 

The article deals with the semantic problems  connected to  the use of  the concept  

"multiple-use"  of  nature.  Lindqvist  claims that the term generally  lacks  the dimen  
sions  of  time and  space, though  in  reality  the different uses  occur  in a  definite se  

quence and in a  definite place.  As  a  planning  strategy,  multiple use may  lead, if  care  

lessly  applied,  to quite unexpected  results  that run  contrary  to  the intended purposes. 

Avainsanat: semantiikka,  monikäyttö,  luonnonvarat 

Keywords:  semantics, multiple  use,  natural resources  

13 Metsien monikäytön  tutkimusohjelma  -  kokonaissuunnitelma 1990-1994. 

1989. Metsäntutkimuslaitos,  Joensuu.  47 s. Moniste. 

Ohjelma  kokoaa metsien monikäytön tutkimuksen yhtenäisen  toiminta- ja talous  
suunnittelun puitteisiin. Tutkimusohjelman  tavoite on tehostaa tutkimusta, tiivistää  

monikäytön  tutkijoiden  yhteistyötä  sekä  jäsentää  tieteellistä ongelmanasettelua.  Ohjel  

massa  selvitetään lähivuosien tutkimustarpeet.  Keskeisiä  tutkimuksen aihepiirejä  ovat: 
luonnon- ja ympäristönsuojelu,  metsien virkistyskäyttö  ja  aineettomat arvot  sekä  rin  
nakkaistuotteet.  Kiireellisiä tutkimushankkeita ovat:  "Erämaiden merkitys  ja  käyttö"  ja  
'Taajamametsien  hoito". Poikkitieteellisen lähestymistavan  kehittämiseksi tutkimusta 

painotetaan  metsien käyttömuotojen  arvottamisen ja yhteensovittamisen  ongelma-alu  
eille.  Niitä ovat  ympäristötaloustieteellinen  tutkimus ja monikäytön  huomioon ottami  

nen metsätalouden suunnittelussa. 

Avainsanat: tutkimus,  monikäyttö,  Metsäntutkimuslaitos 

14 Metsien moninaiskäytön  työryhmän  raportti.  1985. Talousneuvosto,  Metsä  
2000 -ohjelmajaosto,  Helsinki. 59  s.  ISBN 951-46-8666-7. 

Talousneuvosto asetti 21.2.1983 ohjelma  jaoston  laatimaan metsätalouden pitkän aikavä  
lin  kehittämisohjelmaa.  Ohjelmajaoston  johtoryhmä  asetti  yhdeksi  neljästä  työryhmästä  
metsien  monikäytön  työryhmän,  jonka tehtävänä oli selvittää (1)  metsien käytön  pitkän  
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aikavälin tavoitteita sekä (2)  puuntuotannon  ja metsän muiden käyttömuotojen  vuoro  
vaikutusta ja  yhteensovittamista  sekä  keinoja  sen  toteuttamiseksi. 

Elokuussa  1984 valmistuneessa raportissa  kuvataan metsien eri  käyttömuodot  (rin  
nakkaistuotteet,  virkistyskäyttö,  luonnonsuojelu,  metsien käyttö  opetukseen  ja  tutki  
mukseen, metsien suojavaikutukset)  ja  niiden kehittämistavoitteet. Lisäksi raportissa  

pohditaan  puuntuotannon toimenpiteiden  (metsikön uudistaminen, metsikön kasva  
tus,  perusparannustoimenpiteet)  vaikutusta  metsien monikäyttöön.  Muiden käyttö  

muotojen  hakkuumahdollisuuksia rajoittava  kokonaisvaikutus arvioidaan. Suojelusta  

ja virkistyskäytöstä  johtuva  vähennys  vuotuisen hakkuusuunnitteen määrästä tullee 
olemaan n. 2,2 milj. m  3 vuosituhannen  lopulla.  

Lopuksi  hahmotellaan keinoja  monikäytön  kehittämiseksi. Yhteenvetona todetaan, 
että eri  käyttömuotoja  voidaan tehostaa, metsätalouden menetelmiä ja suunnittelua 

monipuolistaa,  monikäytön  opetusta  ja  tutkimusta ajanmukaistaa,  tiedotusta ja yh  

teydenpitoa  eri  intressiryhmien  kesken  lisätä ja  lainsäädäntöä kehittää. 

Avainsanat: Metsä 2000 -ohjelma,  monikäyttö, puuntuotanto 

15 Metsäntutkimuslaitoksen ja sen  ulkopuolisten  laitosten metsien moninais  

käyttöön  ja  ympäristönsuojeluun  liittyvästä  tutkimuksesta.  1972. Metsäntut  

kimuslaitos,  metsien moninaiskäyttötutkimuksen  suunnitteluryhmä,  Helsinki. 
43 s. Moniste. 

Metsäntutkimuslaitoksen metsien monikäyttötutkimuksen  suunnitteluryhmän  tehtä  
vänä oli  laitoksessa  tapahtuvan  metsien monikäyttöön  ja ympäristönsuojeluun  liittyvän  
tutkimuksen suunnittelu ja koordinointi. Tätä tarkoitusta varten  ryhmä  keräsi  otteita 

suunnittelutyön  kannalta keskeisistä tutkimuspoliittisista  ohjelmista  ja  mietinnöistä,  
kirjasi  tärkeimmät alan  tutkimusinstituutiot,  selvitti Metsäntutkimuslaitoksen ulkopuo  
listen laitosten alaan liittyviä  tutkimuskohteita ja  teki  tiivistelmät Metsäntutkimuslai  
toksessa  tehdyistä  tutkimuksista ja tutkimussuunnitelmista eri  osastojen  esittämien 
lausuntojen  mukaan. 

Avainsanat: tutkimus,  monikäyttö,  ympäristönsuojelu  

16 Mikola,  P.  1970. Metsä- ja puutalouden  tehtävät luonnonsuojelussa.  Summa  

ry:  The role of forestry  and forest industries in  conservation. Silva Fennica 

4(3):219-229. 

Metsä- ja  puutalouden  tavoitteena on  aikaisemmin pidetty  metsävarojen  järkevää  käyt  
töä aineellisten tarpeiden  tyydyttämiseksi.  Ympäristön  arvostuksen kasvaessa  tulee 
metsä- ja  puutaloudelle  sekä  vastuuta  että tehtäviä myös  sosiaalisen luonnonsuojelun  
alalla eli ympäristön  hoidossa. 

Metsäteollisuuden tärkeimpänä  tehtävänä luonnonsuojelun  alalla Mikola pitää  vesi  

en suojelua.  Metsätalouden taholla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota metsä  

maiseman hoitoon ja metsien muuhunkin käyttöön  kuin puuntuotantoon. Vapaa-ajan  

ja virkistystarpeiden  lisääntyessä  tarvitaan lisää erilaisia ulkoilualueita, mutta  myös  
varsinaisten talousmetsien hoidossa on syytä  pitää  silmällä niiden tarjoamia  virkistys  
mahdollisuuksia. Hyvä  metsänhoito on  puun  kasvattamisen ohella myös  maiseman  

ja riistanhoitoa. Valtakunnalliset metsätalousohjelmatkin  olisi  laajennettava  puun  
tuotanto-ohjelmista  metsien kaikki käyttömuodot  huomioon ottaviksi monikäyttöoh  
jelmiksi.  
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The purpose of  forestry  has hitherto been seen mainly  as  the use  and management  of  
timber resources  on a  sustained yield  basis.  Along  with the rising  standard of  living,  
the  amenity  values  of  environment will come to be more appreciated,  which means 
that forestry and forest industries will be concerned with the conservation of  non-ma  
terial resources of nature  as well. 

Mikola considers the main task  of  the pulp  and paper industry  in conservation to be 
the  control of  water pollution.  In forest management  more emphasis  should be paid  on 
the  aesthetic  and recreational values of  forests.  Along  with  increasing  leisure,  the need 
for recreational areas  is  growing.  Scenic  and recreational aspects  must  be considered in 
the  management of  industrial forests,  too.  Good silviculture pays  attention to timber 

production,  wildlife management  and landscape  architecture simultaneously.  National 
forestry  development  programmes should be based on the principle  of  the multiple 
use of  forests. 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  metsätalous,  metsäteollisuus 

Keywords:  conservation, forestry,  forest industries 

17 Mikola,  P.  1976. Puuntuotanto osana  metsien moninaiskäyttöä.  Helsingin  yli  

opiston  metsänhoitotieteen laitoksen tiedonantoja  14. 24  s.  

Julkaisu  sisältää YK:n Sveitsissä  järjestämässä  symposiumissa  pidetyn  esitelmän  puun  
tuotannosta  ja metsän  muiden käyttömuotojen  välisestä suhteesta Suomessa. Metsän  

parannuksen  vaikutusta ympäristöön  käsitellään omassa  luvussaan. Lisäksi  Mikola 
esittelee syitä,  joiden  takia puuntuotannon  menetelmiä on arvosteltu Suomessa. Lopuk  
si  hän  jakaa  metsät maankäytön  suunnittelua varten  kolmeen  ryhmään:  (1)  tuotanto  

metsät,  (2)  rajoitetun  puuntuotannon  metsät  ja (3)  kokonaan puuntuotannon  ulkopuo  
lella olevat metsät. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  ympäristövaikutukset  

18 Mikola,  P.  1984. Metsien suojelu  ja virkistyskäyttö.  Summary:  Forest  protecti  
on and recreational use.  Silva Fennica 18(4):376-382, 398. ISSN 0037-5330. 

Kansainvälisen luonnonsuojelun  määritelmän mukaan luonnonsuojelu  on  uudistuvien 

luonnonvarojen  hoitamista ja  järkevää  käyttöä  ihmiskunnan tarpeiden  tyydyttämiseksi.  
Suppeammassa  merkityksessä  luonnonsuojelulla  tarkoitetaan ns.  klassista  luonnon  
suojelua  eli  luonnon tieteellisten,  esteettisten ja  eettisten arvojen  suojelemista  ja  vaali  
mista. Esimerkkeinä keskeisistä  luonnonsuojelukysymyksistä  artikkelissa  tarkastellaan 
klassisen  luonnonsuojelun  tarvetta, suojametsälakia  ja maisemanhoitoa. 

Kaupungistumisen  takia paine  metsän käyttämiseen  virkistysympäristönä  on voi  
makkaasti  kasvanut. Mikola esittelee erilaisia virkistäytymistapoja  ja  niiden taustate  
kijöitä. Kauneus, kulkukelpoisuus,  vaihtelevuus  ja  biologinen  rikkaus ovat  hyvän  vir  
kistysmetsän  tunnusmerkkejä.  

Ulkoilumetsän puuntuotos  jäänee  30 %  alle sen,  minkä sama metsä talousmetsänä 
hoidettuna tuottaisi. Taloudellinen tulos jää yleensä  suhteellisesti  vieläkin heikom  
maksi. Kustannuksia nostavia tekijöitä  ovat mm. ihmistyövaltaisten  menetelmien 
käyttö,  pienet  työmaat  sekä  yksityiskohtaisempi  suunnittelu ja töiden huolellisempi  
valvonta.  

The  nature  reserves  and  national  parks  established through  legislation  in Finland rep  
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resent  a  cross-section  of the  forests  and peatlands  typical  of  different parts  of  the 

country.  They  are  supplemented  by  the virgin  areas  established by  the  National Board 
of  Forestry  and some other protected  areas  and protection  forests. 

The  forest  is  a  production  plant,  a  working  environment and a  recreational environ  
ment  for the  Finns. In addition to  sport,  hiking and nature hobbies,  the  sort  of  acti  
vities which have  hitherto been associated with the  economic utilization of  the forest,  

such  as  hunting,  fishing  and picking  wild berries and mushrooms,  are  nowadays  

sparetime  activities.  Beauty,  accessibility,  variety  and biological  richness  are  the essen  
tial  properties  of  a  good recreational  forest area.  

The wood production  of  a  recreational  forest  is  lower and the management  cost  
higher  than if the forests were  to  be  managed  by  normal commercial forestry  practices.  
Mikola considers  the  ordinary  Finnish commercial  forest  rather  well  suited  for  recre  
ation activities. 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  ulkoilualueet, puuntuotanto  
Keywords:  conservation, recreation areas,  wood production  

19 Nykänen,  J. 1987. Metsien tila  ja moninaiskäyttö  Sonkajärvellä  1986. Ylä-Sa  
von  instituutti,  tutkimusraportti  2. ISBN 951-96015-1-1,  ISSN 0783-5205. 

Julkaisussa  on selvitetty  Sonkajärven  metsien  nykyistä  tilaa. Asiaa  lähestytään  luomalla 

ensin  katsaus  Ylä-Savon metsien historiaan. Nykänen  selvittää alueen metsien  ja osittain  

myös  soiden  moni- eli  täyskäyttöä.  Tarkasteltavia aihepiirejä  ovat: (1)  energia-,  jäte-  yms.  

pienpuusto,  (2)  marjat ja sienet,  (3)  virkistyskäyttö,  (4)  riista ja  metsästys,  (5)  mehiläisen  
hoito, (6)  mahla, (7)  laidunnus, (8)  kerput  ja vastat  sekä  (9)  hyötykasvit.  

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  historia,  Sonkajärvi  

20  Paavilainen,  E.  1979. MAB 2 -projekti  Suomessa.  Summary:  MAB Project  2in 
Finland. Silva  Fennica 13(2):136-139. ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa  käsitellään metsiin kohdistuvan biologisen  ja yhteiskuntatieteellisen  tutki  
muksen  yhdistämiseen  liittyviä  ongelmia  sekä  selostetaan MAB 2  -projektia  varten  
vuonna 1975 laadittua ohjelmaa.  Tämän ohjelman  mukaan Suomen kannalta tärkeimpiä  

ongelmaryhmiä  ovat:  (1)  laaja-alaisten  metsätaloudellisten toimenpiteiden  vaikutukset,  
(2)  metsien monikäyttö,  (3) metsät ja ympäristön  saasteet  ja  (4)  energiatalouden  vaiku  
tukset. 

The article  examines the problems  of  interdisciplinary  research  and the Finnish  partici  
pation  in MAB project 2.  From the Finnish point of  view the main  research  areas  are: 

(1)  the impacts  of  forestry  activities which affect large  areas,  (2)  the multiple use  of 

forests,  (3)  forests and environmental pollution  and  (4)  the impacts  of  energy  economy.  

Avainsanat:  tutkimus,  MAB-ohjelma,  monikäyttö, ympäristövaikutukset  

Keywords:  research,  MAB-programme,  multiple  use, environmental impacts  

21 Pohtila,  E.  1982. Lapin  metsien  käyttö-  ja  käsittelyvaihtoehdoista.  Julkaisussa:  

Aho, S. (toim.). Vaihtoehdon käsite  ja  metodi,  Pallastunturin tutkijasym  

posiumin  (4-5.2.1982)  raportti.  Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutkimuslai- 
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tos,  C:44:88-96. ISBN 951-42-1338-6,  ISSN 0355-6123. 

Alkuperäinen  saamelaisasutus oli harvaa,  eivätkä  väestön elinkeinot, metsästys  ja  ka  
lastus, jättäneet  pitkäaikaisia  jälkiä metsiin. Kiinteän  suomalaisasutuksen lisääntymi  
nen Lapissa  johti  vähitellen myös  metsän käytön  lisääntymiseen.  Suomalaiset toivat 
mukanaan mm. kaskenpolton,  jota  harjoitettiin Etelä-Lapissa.  Vaikka  poronhoito  oli 
kehitetty  nykyistä  muistuttavaksi "suurporonhoidoksi"  Tunturi-Lapissa  ilmeisesti  jo 
keskiajan  loppuun  mennessä, eteläisemmässä Metsä-Lapissa  se  yleistyi  toden teolla 
vasta  1700- ja  1800-luvuilla. 1800-luvulla männyn  kuoren kiskonta  ihmisten hätäravin  
noksi lienee ollut Lapissa  yleistä.  Kaupalliset  puutavarahakkuut  alkoivat 1800-luvun 
jälkipuoliskolla  sahateollisuuden synnyn  myötä.  

Lapissa  on harjoitettu metsätaloutta suurilla pinta-aloilla.  Käytännössä  metsää on 

käsitelty  muutamin harvoin, usein toistuvin toimepideketjuin.  Toimenpiteet  ovat  he  
rättäneet arvostelua. Viime aikoina keskustelu  on laajentunut  koskemaan Lapin  met  
sätalouden tavoitteita. Puuntuotantoa ei  enää hyväksytä  varauksitta Lapin  metsien  

päätarkoitukseksi.  Metsien monikäyttö  koetaan entistä tärkeämmäksi. Jos puun  
tuotannon  ensisijaisuudesta  voidaan jossakin luopua,  käsittelyvaihtoehtoja  tulee il  
meisesti paljon  lisää. 

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö, historia,  Lappi  

22 Päivänen,  J. 1976.  Soiden käyttömuodot  ja  moninaiskäyttö.  Summary:  Utiliza  
tion and  multiple  use  of  peatlands.  Suo 27(3):61-67.  ISSN  0039-5471. 

Saraisia,  luonnontilaisia, usein tulvaisia jokivarsisoita  käytettiin aikoinaan luonnonhei  
nän  keräämiseen karjan  talviravinnoksi. Perinteisiin ja yhä  edelleen jatkuviin  soiden 

käyttömuotoihin  kuuluu marjastus.  Suomarjoista  tärkeimmät ovat lakka ja karpalo.  

Pohjois-Suomessa  lakalla eli hillalla on tärkeä merkitys  paikallisen  väestön vuosituloil  
le. Karpalo  on pääasiassa  Etelä-Suomen keidassoiden  ja suolampien  rantojen  marja.  
Soiden käyttömuodoista  laaja-alaisinta  on kuitenkin metsätaloudellinen hyväksikäyttö.  
Metsänkasvatusta  varten  oli vuonna 1976 ojitettu  suota  jo 4,1 miljoonaa  hehtaaria. 

Soiden maataloudellinen hyväksikäyttö  on ajan  mukana siirtynyt  luonnonheinien 
keruusta  kytöviljelyn  kautta nykyiseen  kyntöviljelyyn.  Suoviljelyksiä  on  Suomessa 
noin 700 000 ha eli lähes  30 % peltopinta-alasta.  Turpeen  nosto  erilaisia käyttötarkoi  
tuksia  varten  on totaalisin ja kaikki  muut  käyttömahdollisuudet  pois  sulkeva suon 

käyttömuoto.  Hylätyt  turvekentät metsitetään yleensä  männylle.  

Alkuperäisten suokompleksien,  suotyyppien  ja yleensä  suoluonnon säilyttämisen  
tarve  riittävän  suurina näytteinä  on  kiistaton. Sekä  soiden suojelu-  että  metsäojitusalu  
eille  tulisi  saada enemmän retkeilyreittejä ja pitkospuupolkuja  suoluonnosta kertovine 

opasteineen.  Tällä tavoin voitaisiin opetus-  ja  virkistyskäyttö  soilla ohjata määrätyille  
alueille ja  todelliset luonnonsuojelualueet  pysyttää  rauhoitettuina itse luontoa ja tutki  

musta varten. 

Soiden käyttöä suunniteltaessa ei aina voida välttää ristiriitatilanteita. Niiden mini  
moimiseksi asetti Suoseura keväällä 1976 neuvottelukunnan koordinoimaan soiden 

tutkimusta ja käyttöä.  

The paper deals with the  extent  of  peatland  utilization for  different purposes such  as  

forestry,  agriculture,  peat  extraction,  berry  picking,  water  reservoirs,  peatland  conser  
vation,  etc. It  appears that in  some  cases  it  is  possible  to  use  the same peatland  area  for 
several  purposes  at  the same time. However,  sometimes the use  of  a  particular  peat  
land area  is  so  intensive that  no  other uses  are  possible.  A  special  council for  peatland  
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research  was appointed  in the spring  1976 to  coordinate the  various activities. 

Avainsanat: suot,  monikäyttö,  historia,  tutkimus 

Keywords:  peatlands,  multiple  use,  history,  research  

23 Raatikainen,  M.  1987. Metsien samanaikais-,  peräkkäis-  ja rinnakkaiskäytös  

tä.  Luonnon Tutkija  91(l):37-39.  ISSN  0024-7383. 

Artikkelissa  käsitellään metsien monikäytön  historiallisia vaiheita, vyöhykkeisyyttä  
sekä  samanaikais-,  peräkkäis-  ja rinnakkaiskäytön  ongelmia.  Suomen ensimmäiset 
asukkaat  metsästivät,  marjastivat sekä  ottivat  metsistä mm. rakennus-  ja  polttopuuta.  
Vanhimmat aarnimetsiin kasketut  viljelykset  lienevät ainakin 3300 vuotta  vanhoja,  sillä 

jo tuolta kaudelta on löydetty  viljojen  siitepölyjä  Suomesta. Raatikainen tarkastelee 
vanhojen  metsänkäyttötapojen  kehittymistä  peräkkäis-  ja  rinnakkaiskäyttö-käsitteiden  
avulla. Esimerkiksi  laiduntamista harjoitettiin  kaskeamisen viljely-  ja metsävaiheessa ja 

metsästystä  sekä  tarvepuiden  ottoa metsävaiheessa. 
Vuonna 1916 perustettiin  Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue,  Mallan luon  

nonpuisto.  Tuolloin alkoi  selkeästi  metsien rinnakkaiskäytön  kausi.  1900-luvun puoli  
välissä luonnonsuojelu  alkoi muuttua  ympäristönsuojeluksi  ja edelleen ympäristön  
hoidoksi. 

Metsät voidaan jakaa  myös  monikäyttövyöhykkeisiin:  (1)  taajamien  ympärillä  oleva 
samanaikaiskäyttövyöhyke,  jolla  talousmetsää ylläpidetään  monikayttömetsänä,  (2) 
maaseudulla oleva epäyhtenäinen  metsien peräkkäiskäytön  vyöhyke  ja (3)  hyvin 
etäällä taajamista  sijaitseva  hajanainen  metsien rinnakkaiskäytön  vyöhyke,  jossa  on  ta  
lousmetsien vieressä luonnonsuojelutarkoituksiin  rauhoitettuja  metsiä. 

Lopuksi  tarkastellaan samanaikais-,  peräkkäis-  ja  rinnakkaiskäytön  ongelmia  toisen  
sa poissulkevia,  keskenään kilpailevia  ja toisiaan  täydentäviä  metsien monikäyttöta  

poja  edustavien esimerkkien avulla. 

Avainsanat: maankäyttö,  monikäyttö,  historia 

24  Reunala,  A. 1984. Metsätalous arvojen  ristitulessa. Julkaisussa:  Reunala,  A. 
(toim.).  Näkökulmia maankäyttöpolitiikkaan.  Helsingin  yliopisto,  maankäytön  
ekonomian laitos,  julkaisuja  8:48-63. ISBN 951-45-3368-2,  ISSN 0355-1202. 

Metsätalouden arvostelu on voimistunut viimeisen 20 vuoden aikana;  arvostelun  aihe  

piiri  on laajentunut  ja  arvostelijoiden  joukko  on kasvanut.  Metsäammattilaisten arvos  
tus  on laskenut ja heidän ammattitaitoaan on alettu epäillä.  Reunala arvelee,  että 
arvostelu johtuu  arvojen  ristiriidasta. 1950-luvulta lähtien metsätalouden suhteellinen 

merkitys  Suomen kansantaloudessa on  jatkuvasti  vähentynyt.  Samanaikaisesti metsiä 
on ruvettu pitämään  tärkeinä muunkin kuin  niiden taloudellisen arvon  takia. Tällaisia 
uusia arvoja  on kaksi:  ekologinen  arvo  ja maisemallinen arvo.  

Yhteiskunnan muutoksen -  kaupungistumisen,  vaurastumisen, vapaa-ajan  ja  liikku  
vuuden lisääntymisen  -  myötä metsien virkistyskäyttö  on lisääntynyt.  Virkistyselä  
myksellä  Reunala tarkoittaa sitä  hyvältä  tuntuvaa,  virkistävää kokemusta,  jonka  met  
sässä  liikkuja  voi  saada ympäristön  kauneudesta. Jotta arvostelu vähenisi, olisi  metsä  
talouden kannalta paras  toimintalinja  menetelmien pehmentäminen  ja kehittäminen 
mahdollisimman luonnonmukaisiksi. 

Lopuksi  tarkastellaan kansalaisten ja  metsäammattilaisten arvojärjestelmiä.  Ne ovat  
viime vuosikymmenten  aikana erkaantuneet, uudenlaiset arvot ovat  tulleet väestölle 
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tärkeämmiksi samalla kun metsäammattikunta on jäänyt  elämään entisessä  metsien 
tuoton  kohottamiseen tähtäävässä arvojärjestelmässä.  

Avainsanat: metsätalous,  arvostukset,  yhteiskunta,  metsäammattilaiset 

25 Reunala,  A. 1987. Forest  benefits  in Finland.  In: Kaiser,  F.  &  Brown,  P. (eds.).  

Proceedings  of the 18th lUFRO World Congress,  Economic Value Analysis  of  

Multiple-Use  Forestry.  Oregon State University,  Corvallis.  P.  47-60. 

Forests  offer  many material  and non-material benefits to  people.  The task  of  multiple  
use  forestry  is  to  allocate different forest  uses  in  order to  achieve optimal  benefits.  A  
lack of  knowledge  concerning  different forest  benefits  has  rendered the task  difficult,  
often resulting  in emotional conflicts. 

The article  presents  a classification of  forest benefits,  with three material benefits 
(environmental benefits,  commodities and other physical  benefits) and  four non-ma  

terial benefits (archetypal,  cultural,  social  and  psychological  benefits).  It  is  thought  that 
the classification can serve  as  a  basis  for future forest benefits research,  and it can  help 

forest managers to  pay  attention to  all  important  aspects  of forests.  

Avainsanat: monikäyttö,  aineelliset tuotteet, aineettomat hyödyt,  suojavaikutukset  

Keywords:  multiple  use,  material  benefits,  non-material benefits,  protective  functions 

26 Reunala,  A. 1988. Vastuu metsistä. Ympäristö  ja yhteiskunta,  Suomen ympä  

ristöoikeustieteen seuran  julkaisuja  11:167-185. ISBN 951-95947-7-9. 

Artikkelissa  käsitellään metsän käsitettä,  metsätalouden ja  metsien omistuksen  histori  
aa Suomessa, metsien suojelua  sekä  urbaanin elintasoyhteiskunnan  pirstoutuneita  ar  

voja.  Johtopäätöksissä  Reunala toteaa, että  vastuullista metsien käyttöä  edistäisi  ennen 
kaikkea  metsän eri  arvoja  selvittelevä tutkimus. Tutkimus  on  kuitenkin hidasta  eikä  sillä 
useinkaan  kyetä  vastaamaan  akuutteihin tarpeisiin. Metsän eri  arvojen  yhteensovitta  
mista voitaisiin edistää myös  osallistuvan suunnittelun menetelmillä. Lisäksi  metsäta  
loudellisen tiedon jakaminen  urbaanille Suomelle on  edellytys  metsien kaikki  arvot  
huomioon ottavaan  vastuulliseen käyttöön  ja koska  puuntuotantokeskeisen  yhteiskun  

nan ajat  ovat  takanapäin,  on metsäammattikunnan opittava  antamaan  arvoa  metsän  
muillekin ominaisuuksille. 

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  arvostukset,  vastuu, historia 

27 Saastamoinen,  O.  1974. Metsien moninaiskäytön  käsite  ja perusteet.  Metsän  

tutkimuslaitos,  Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja  6:42-50.  

Artikkelissa  tarkastellaan metsien monikäytön  teoreettisia perusteita.  Perusteet voidaan 

jakaa  ekologisiin  ja  yhteiskunnallis-taloudellisiin.  Ekologiselta  kannalta metsä on  pui  
den ja muiden kasvien sekä  eläinten ja näiden molempien  elottoman ympäristön muo  
dostama kokonaisuus, jossa  on monimutkaisia sisäisiä  ja ulkoisia  vaikutus- ja riippu  
vuussuhteita. Vaikka monet  metsän käyttötarkoitukset  aikojen  myötä  ovat  menettäneet 

merkityksensä,  on sijalle tullut jatkuvasti uusia ja kokonaisuudessaan voidaan todeta 
metsien merkityksen  jatkuvasti  laajenevan  tieteellis-teknisen kehityksen  myötä.  

Monikäytön  taloudellinen erityispiirre  liittyy siihen, että huomattava osa  metsien 
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hyödykkeistä  ja  palveluksista  jää  hintajärjestelmän  antaman  informaation ulkopuolel  
le ja  tästä syystä  niille tavalla tai toisella olisi  pyrittävä  muodostamaan tietty  "lasken  
nallinen" hinta  päätöksentekotilanteita  varten. Metsätalouden suunnittelu joudutaan  
ulottamaan metsiköiden kiertoajan  pituiselle  ajanjaksolle,  mikä  lisää suunnittelun epä  
varmuutta.  Suuren  epävarmuuden  vallitessa on tarkoituksenmukaista säilyttää liikku  

mavara  vaihtoehtoisille toimintastrategioille  ja  niiden muutoksille. Monikäyttömetsä  
talouden etuna  on tämän liikkumavaran runsaus.  Yhteenvetona Saastamoinen toteaa, 

että  monikäyttö  on  suunnitelmallista ja järjestettyä  maankäyttöpolitiikkaa.  

Avainsanat:  monikäyttö,  ekologia,  arvottaminen 

28 Saastamoinen,  O.  1984. Minor forest products  in Finland. In: Kaiser, F.,  

Schweitzer,  D.  &  Brown,  P. (eds.).  Proceedings  for  Economic Value Analysis  of  

Multiple-use  Forestry,  lUFRO  Work  Project  4.08.00. Oregon  State  University.  P. 

65-73. 

The paper presents  briefly  the most important  groups of  minor forest  products  in Fin  
land and evaluates their economic importance  as  a  part  of  multiple-use  forestry.  The 

following  groups are  discussed: game, forest berries,  mushrooms, reindeer grazing,  
decorative lichens,  Christmas trees  and utility plants.  

Avainsanat: rinnakkaistuotteet,  ekonomia 

Keywords:  non-wood products,  economics 

29 Saastamoinen,  O.  1984. Product transformation in multiple-use  forestry.  In: 

Saastamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G.,  Koch,  N.E. &  Mattsson, L.  (eds.). Multiple  
use  forestry  in the Scandinavian countries. Communicationes Instituti Fore  
stalls  Fenniae 120:119-125. ISBN 951-40-0649-6,  ISSN 0358-9609. 

A key  question  in  multiple-use  forestry  is the relationships  between different forest 

uses  or forest  products.  This  question  can  be  concisely  handled with the  concept  of  
product  transformation. This reveals  the degree of  interchangeability  between the  rele  

vant  products.  The concept  is  examined and  the basic  transformation relationships  are  
reviewed adopting  the following classification: 1. joint products  in (a)  fixed propor  
tions (b)  variable proportions;  2.  competitive  independent  products  with  (a)  constant, 
ft»)  increasing  and  (c)  decreasing  rate  of  transformation; 3.  complementary  products;  4.  
supplementary  products  and 5.  antagonistic  products.  

Avainsanat: monikäyttö,  käyttösuhteet,  tuotantoteoria 
Keywords:  multiple  use,  use relationships,  production  theory  

30 Saastamoinen,  O.  1986. Metsien merkitys Lapin  väestölle. Summary:  The 
contribution of  forests to  the people  of  Lapland.  Lapin  tutkimusseura -  vuosi  

kirja  XXVII:I3-18. ISBN 951-9327-22-3,  ISSN 0457-1479. 

Artikkelissa  tarkastellaan Lapin  keskeisten  metsänkäyttömuotojen  merkitystä  maakun  
nan väestölle käyttömuodoittain.  Käsiteltävät aihepiirit  ovat  puuntuotanto,  metsästys,  

porotalous,  keräilytuotanto,  ympäristövaikutukset,  luonnonsuojelu  sekä  ulkoilu ja  mat  
kailu. Vuonna 1980 metsästyksen,  porotalouden  ja  keräilyn  yhteenlaskettu  arvo  oli  16,4 
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%  puuntuotannon arvosta.  Muista käyttömuodoista  virkistyskäyttö  (matkailu,  retkeily  
ja muut ulkoilutoiminnot) on  taloudellisesti merkittävin. Luontoon tukeutuva matkailu 
on  Lapissa  kehittynyt  taloudelliselta merkitykseltään  moninkertaiseksi metsästykseen,  

porotalouteen  ja  keräilyyn  verrattuna  ja  on  nykyään  luettavissa metsänkäyttömuotona  
tärkeimmäksi puuntuotannon  jälkeen.  

Timber production  and forest  industries form the backbone of  Lapland's  economy. Of  
other primary  forest  uses traditional reindeer husbandry  has  sustained its  position  as  
an  economic activity.  Hunting  is  now mainly  a  recreational activity.  Wild berries and  
edible fungi  are  collected almost as  much for sale as  for families' own use.  In 1980, the 
economic value of  game, reindeer, berries and edible fungi  collectively  was  16.4 % of  
that of  the  delivery  value (stumpage  and harvesting costs)  of  timber. 

In addition, forests provide  many environmental benefits. Outdoor recreation and 
tourism have developed  in recent  decades, and at the provincial level they  are  clearly  
of  greater  economic importance  than other non-timber uses.  

Avainsanat:  monikäyttö,  talous, Lappi  

Keywords:  multiple use,  economy, Lapland  

31 Saastamoinen,  O.  1987. Puun tuottamisen ja metsän muun käytön  yhteenso  
vittaminen. Summary: Integrating  timber production  and other forest  resour  

ces.  Luonnon tutkija  91(l):30-32.  ISSN  0024-7383. 

Metsään luonnonvarana liittyy  se  erikoispiirre,  että sen monien luonnonvara-ominai  
suuksien  suhteen  on  vaikea vetää rajaa  sen  paremmin  "tuotteen" ja "tuotantokoneiston" 
kuin  eri  "tuotteidenkaan" välille. Metsän eri  käyttömuotojen  yhteensovittamisen  prob  
lematiikka  kiteytyy  tieteellisessä  mielessä kahteen laajaan  ongelmavyyhteen.  Ensim  
mäinen on käyttömuotojen  yhtenäiseltä  perustalta  tapahtuvan  arvottamisen  tai hinnoit  
tamisen  problematiikka  ja toinen on  käyttömuotojen  keskinäissuhteiden eli  tuotanto  
funktioiden problematiikka. 

Metsän eri käyttömuotojen  keskinäissuhteiden ja vaikutusten tutkimus muodostaa 
tavattoman  laajan  aihepiirin,  jonka  tutkimusta pitäisi  lisätä  metsäntutkimuksen piiris  
sä. Samalla tarvittaisiin entistä  laajemmin  ja päämäärätietoisemmin  yhteisten  tutki  
mushankkeiden käynnistämistä  metsäntutkimuksen ja muiden tieteenalojen  välillä 

puuntuotannon  ja muiden käyttömuotojen  keskinäissuhteisiin liittyvissä  kysymyksis  

sä. 

The  forest is  considered as  a natural and economic resource.  Two main difficulties are 

encountered when trying  to  combine timber production  with other forest  uses.  The 
first  is  the lack  of  commensurate  values and the second  is  the lack  of  appropriate  pro  
duction  functions. The varying  natural conditions,  and heterogeneity  of  the  forests  and 
their uses  make this a complicated  subject,  which deserves  more attention than it has  
received so far.  

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  arvottaminen, tutkimus 

Keywords:  forest management planning,  multiple  use,  valuation, research 

32 Saastamoinen,  O. 1988. Metsien monikäytön  kehitys:  arvioita  menneestä ja  

nykytilasta.  Julkaisussa:  Sevola,  Y.  (toim.).  Metsä,  yritys,  yhteiskunta.  Metsän  
tutkimuslaitoksen tiedonantoja  288:145-157. ISBN 951-40-0822-7, ISSN 0358-  
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4283. 

Artikkelissa  tarkastellaan metsien monikäytön  käsitteen  kehittymistä  ja  täsmentymistä  
Suomessa sekä  monikäyttöön  liittyviä ongelmia  ja kehittämistarpeita.  Metsätalouden 

voimaperäistyminen  käynnistyi  1960-luvulla ja  eteni niin nopeasti,  että  toimenpiteiden  
ympäristövaikutuksia  ja niiden aiheuttamia haittoja  metsien muille käyttömuodoille  ei 

ehditty  eikä  välitetty tutkia. Seurauksena oli,  että  metsätalous joutui  ankaran julkisen  
kritiikin kohteeksi.  Saastamoinen ehdottaa, että olisi  hyödyllistä syventää  metsäriitojen  

analysointia  yhteiskunnallistamalla  sitä.  
Kirjoituksessa  tarkastellaan myös  metsänhoitajan  ammatillisen kuvan  muuttumista 

ja  monikäytön  tutkimuksen kehitystä.  Monikäytön  tutkimukselliset  kysymykset  ovat  
monimutkaisia,  paljolti  perinteiset  tiederajat  ylittäviä, ja niiden ongelmana  on  tiedepe  
rinteen puuttuminen.  Toisaalta monikäytön  tutkimuksessa voidaan  ja on  pakkokin  so  
veltaa perinteisten  tieteiden lähestymistapoja.  Monet metsien monikäyttöön  liittyvät  
kysymykset  (esim.  virkistyskäytön  ja  suojeluhyötyjen  ekonominen arviointi)  ovat  vie  
lä ratkaisematta. 

Oleellista niin muiden käyttömuotojen  kuin puuntuotannonkin  osalta on se,  että 
tuotantomahdollisuuksien rajaa  ei  vielä ole saavutettu.  Metsätaloutta uudella tavalla 
intensivoimalla on mahdollista lisätä sekä  puuntuotantoa  että muiden käyttömuotojen  
tuottamia hyötyjä  yhteiskunnalle.  

Avainsanat: monikäyttö,  historia,  metsänhoitajat,  tutkimus 

33 Saastamoinen,  O.  &  Heino,  J. 1976. Metsien moninaiskäytön  tutkimusaiheita. 

Summary:  Research topics  of multiple-use  forestry.  Silva  Fennica 10(3):165-  

181. ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  kartoitetaan metsien monikäytön  tutkimusaiheita käytännön  näkökul  
masta.  Tutkimus tehtiin postikyselynä  597:11  e  metsien  monikäytön  kanssa  tekemisissä  
olevalle organisaatiolle.  Tutkimusaiheet on ryhmitelty  metsän eri  käyttömuotojen  mu  
kaan. Tuloksia käytetään  metsien monikäytön  tutkimuksen suunnittelussa. 

Tulosten  mukaan metsien monikäytön  osa-alueista tietoja katsottiin  vähiten olevan 

saatavissa luonnonympäristön  suojelusta,  maisemanhoidosta sekä metsien  ulkoilu- ja 

retkeilykäytöstä.  Noin puolet  esitetyistä  tutkimusaiheista koski  puuntuotannon  ja 
muiden metsänkäyttömuotojen  keskinäisiä suhteita. 

The  purpose of  the study  was  to gain  an insight  into research  problems  and  themes in 

multiple use  of forests from a practical  viewpoint. An inquiry  concerning  multiple  

use  problems  was  sent  to  597 organizations  whose work  is  related  to  the multiple  use  
of forests.  The replies  yielded  research themes which are  divided between different 

uses  of  forests.  The results of  the  study  are  used for  the  planning  of  research.  

Avainsanat: tutkimus,  monikäyttö,  metsätalouden suunnittelu 

Keywords:  research,  multiple  use,  forest management  planning  

34 Saastamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G., Koch,  N.E. &  Mattsson,  L. 1984. Multiple  
use of forests  in the Scandinavian countries: an introduction. Communica  

tiones Instituti Forestalis Fenniae 120:7-13. ISBN 951-40-0649-6, ISSN 0358- 

9609. 
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The  introduction provides  a  framework for  the papers  presented  at  the first  Scandina  
vian symposium  on multiple-use  forestry. Certain specific  features  concerning  the 

multiple  use  of  forests  in the Scandinavian countries are  outlined. Each  paper is  then 
summarized and discussed.  Finally,  some consideration is  given  to  issues not  covered 

by  the symposium.  

Avainsanat: monikäyttö,  Pohjoismaat  
Keywords:  multiple  use, Nordic countries 

35 Selby,  J.A. 1990. Finnish  land use  policy:  from disintegration  to integration?  
Tiivistelmä:  Suomalainen maankäyttöpolitiikka:  hajaannuksesta  yhtenäisyy  
teen? Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  364. 43 p. ISBN 951-40-1125-2,  
ISSN 0358-4283. 

Attempts  to  regulate  agricultural  production  in Finland by  means  of  reductions in the 
area under cultivation and by  field afforestation have failed. Throughout  Central and 
Western Europe,  intensive agriculture  and silviculture are  causing  unsustainable envi  
ronmental damage,  and  the  extensification of  primary  production  is  seen to  be  una  
voidable. The paper argues that a  return  to a more extensive  land use  policy is  needed 

even in Finland. In contradiction to the  policy  of  self-sufficiency,  an integrated,  eco  

logically  sound, multiple-use  land use  policy  is  required.  The policy  would apply  the 
behavioural concept  of  stewardship  to  a  landscape  ecological  approach  to  land-use 
planning in which land use for agriculture, forestry  and environmental conservation 
would be  fully  integrated  with regional  planning.  

Tutkimuksessa  arvioidaan keinoja  kokonaisvaltaisen maankäyttöpolitiikan  toteuttami  
seksi. Ensimmäiseksi tarkastellaan maankäyttöpolitiikan  lainsäädännöllistä puolta.  
Tässä yhteydessä  osoitetaan mm., että  voimassa oleva maankäyttöasioiden  vastuun  

jakaantuminen  useille ministeriöille ei  johda  kokonaisvaltaiseen maankäytön  suunnit  
teluun. 

Kokonaisvaltaisen maankäyttöpolitiikan  avain  on  monikäyttöperiaatteen  soveltami  
sessa  maa-alaan yleensä,  ei ainoastaan metsiin. Viljelymaa-alan  monikäyttöpolitiikas  
sa  ympäristönsuojelullisilla  näkökohdilla tulisi olemaan suuri merkitys.  Niitä tulisi 
huomioida erityisesti  maisemallisesta ja ekologisesta  näkökulmasta. Intensiivisestä 
maataloudesta luopumiseen  liittyviä ympäristönsuojelullisia  näkökohtia voidaan so  
veltaa myös  intensiivisen metsätalouden yhteydessä.  

Maaomaisuuden "huolenpitoperiaatetta"  pitäisi  soveltaa enemmän. Maanomistajien  

täytyisi kuitenkin saada taloudellisia  yllykkeitä,  jotta  he  ryhtyisivät  noudattamaan 
ympäristöystävällisiä  huolenpitoperiaatteita,  koska  seurauksena saattaa  olla  tulojen  
pieneneminen.  Taloudellisesta tuesta olisi  sekä  aluepoliittista  että  ympäristöpoliittista  
hyötyä.  

Avainsanat: ympäristöpolitiikka,  maankäyttö,  monikäyttö  
Keywords:  environmental policy,  land use,  multiple use, integration  

36 Sepponen,  P. 1981. Kangasmetsätyypit  ja metsien  moninaiskäyttötutkimus  

Pohjois-Suomessa.  Summary: Forest  types  and research on multiple-use  fo  
restry  in northern Finland.  Luonnon tutkija  85(2):32-37.  ISSN 0024-7383. 

Metsien monikäytön  tutkimuksessa tarvitaan luonnonjärjestelmien  luokittelua. Cajan  
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derin metsätyyppijärjestelmä  on ensisijaisesti  tarkoitettu metsätaloudellisiin ja metsän  
tutkimuksellisiin tarpeisiin.  Se  heijastaa  kuitenkin muutakin kun  pelkkää  puuntuotan  

tokykyä;  aluskasvillisuuteen kuuluvien tuotteiden kuten  sienten,  marjojen,  jäkälän,  jne.  

tuotoskyky  vaihtelee selvästi  riippuen  metsätyypistä.  Jos  metsän ns.  sivutuotteiden 
tuotoskykyä  halutaan ennustaa  metsätyypin  perusteella,  on  ilmeistä,  että  tyyppeihin  on 
lisättävä esim. metsän käsittelyä,  puuston kehitysvaihetta,  alueen lämpösummaa,  jne. 
kuvaavia  tunnuksia. Sepponen  pitää  kuitenkin aiheellisena tehdä metsämaiden hy  

vyysluokitus  myös  koskien  sienten,  marjojen,  poron ja riistaeläinten toimeentuloedelly  

tyksiä.  

Cajander's  forest  types  are  the basis  of  the forest classification in both forestry  and 
forest research.  The wood  production  capacity  of  the forest types is  fairly well known,  

but little information is available on their other  assets. 

The forest  types  differ clearly in their production  of  berries,  mushrooms, food for 
reindeer and resources  for game. Research  is  also  required  on the durability of  the  
vegetation  and its  trampling  tolerance. In Sweden estimates have been made of  the  

crops of  some of  the most  important berries,  but  in Finland there are  only  a  few local 
studies. The inventory  of  reindeer ranges provides  information on the amount  of  food 

supplies  for reindeer, but knowledge  of,  for example,  the crops of  mushrooms  is  

scanty.  

Avainsanat: tutkimus, monikäyttö,  metsätyypit,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  research,  multiple  use,  forest types,  northern Finland 

37 Sepponen,  P. 1982. Metsän sivutuotteet. Julkaisussa:  Pohjois-Lapin  met  

sät,metsäntutkimuspäivä  Rovaniemellä 1982. Metsäntutkimuslaitoksen tiedon  

antoja  58:35-39.  ISSN 0358-4283. 

Artikkelin alussa  Sepponen  tarkastelee "metsän sivutuotteet" -käsitettä ja siihen liitty  
viä vaaroja.  Yleensä puuta pidetään  metsän päätuotteena  ja muita luonnonvaroja  ja 

hyötyjä  sivutuotteina. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa  puu on sivutuote (esim.  
Kainuun koristejäkäläkankaat).  Ihanteellisessa tapauksessa  metsätalous tuottaa  kaikkia  

metsän eri  tuotteita optimaalisella  tavalla,  hyljeksimättä  tai  asettamatta niitä tärkeysjär  
jestykseen  niiden käyttäjän  mukaan. 

Artikkelissa tarkastellaan myös "sivutuotteiden" (porolaitumet,  marjat,  sienet) in  

ventointeja  ja niihin liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita.  Metsien monikäyttötutki  
muksen olisi pystyttävä  luomaan metsille eri "sivutuotteiden" tuotantomallit, joilla 
niiden tuotosta pystyttäisiin  ennustamaan  mm.  puuston iän perusteella. Tämä loisi 
osaltaan kestävää  pohjaa  suunnitelmalliselle monikäyttömetsätaloudelle.  

Avainsanat:  rinnakkaistuotteet,  metsätalouden suunnittelu, tuotantomallit 

38 Sepponen,  P.  1985. Jatkuva  kasvatus  metsien moninaiskäytön  kannalta. Jul  
kaisussa:  Saksa,  T. (toim.) Varttuneen metsän metsänhoidollisen käsittelyn  

vaihtoehdoista. Vesijaolla  7-9.5.1984 pidetyn  koulutus-  ja neuvottelutilaisuu  
den alustukset.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  182:32-38. ISBN 951-40- 

0924-X,  ISSN 0358-4283. 

Jatkuvassa  kasvatuksessa  metsämaa pysyy  peitteellisenä  ja metsässä on kaiken  aikaa 
monenikäistä puustoa.  Lisäksi  menetelmälle on ominaista, että  erilaisilla kasvupaikoilla  
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puuston rakenne saattaa  vaihdella huomattavastikin. Artikkelissa  tarkastellaan jatku  
van  kasvatuksen  vaikutuksia metsien monikäyttöön.  Käsiteltävät monikäytön  osa-alu  
eet  ovat: maisemanhoito, luonnonsuojelualueet,  marja- ja sienitalous,  jäkälä-  ja porota  
lous sekä  matkailu ja  retkeily.  Sepponen  korostaa,  että  esitetyt  ajatukset  ovat  suurelta 
osin  hypoteesin  ja tutkimusaiheiden asteella. 

Avainsanat: metsänhoito, jatkuva  kasvatus,  monikäyttö,  tutkimus  

39 Viitala,  R. 1986. Skandinavian eri-ikäisrakenteisista  metsistä.  Julkaisussa:  Vii  

tala,  R. (toim.). Erirakenteisen metsän  hoidosta. Metsäntutkimuslaitoksen tie  

donantoja  219:49-77. ISBN 951-40-0889-8. 

Selvityksessä  kuvataan eri-ikäisrakenteisten metsien hoidon historiaa, käytäntöä  ja  tut  
kimusta  Ruotsissa  ja  Norjassa.  Esittely  painottuu  Ruotsiin. Ruotsissa  eri  yhteiskunta  

ryhmät  ovat  esittäneet toivomuksia,  että  ns.  metsätalouden erikoisalueilla kuten  suoja  
metsäalueilla, saaristometsissä,  rannikkoalueilla, taajamametsissä  ja eläimistönsä tai 

kasvillisuutensa  takia suojelun  arvoisissa  metsissä  käytettäisiin  vallitsevasta nykymet  
sänhoidosta  poikkeavia  menetelmiä. Tällaisilla erikoisalueilla tulisi korostaa  muita kuin  

puuntuotannollisia  tavoitteita. 

Poronhoito-, marjantuotanto- ja ulkoilualueilla tai kauniissa  maisemakohteissa eivät 

nykyiset  metsänhoitomenetelmät aina riitä,  vaan tarvitaan myös  muita vaihtoehtoja.  
Ratkaisuksi  tällaisille alueille on esitetty  peitteisen  metsän  säilyttävää  rungoittaista  
harsintamenetelmää tai tunturimetsäharsintaa. Ruotsalainen Lundqvist  on jaotellut 
eri-ikäiskasvatuksen menetelmät seuraavasti: (1)  vaiheittaiset päätehakkuumenetel  
mät (kaistalehakkuu, lohkohakkuu), (2)  harsintamenetelmät (rungoittainen  harsinta,  
tunturimetsien harsinta)  ja (3)  määrämittahakkuumenetelmät. 

Avainsanat: metsänhoito, eri-ikäisrakenne,  monikäyttö,  Pohjoismaat  
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12 Metsien  monikäytön  suunnittelu  

Planning of  multiple-use forestry  

Varsinaisesta metsien monikäytön  suunnittelusta on Suomessa tehty  vain  muutama  
tutkimus. Maankäyttöä  suunniteltaessa kuitenkin tehdään myös metsiä koskevia  pää  
töksiä. Luvussa  on runsaasti  julkaisuja,  joissa  metsää tarkastellaan osana  yhdyskun  
tasuunnittelua, kaavoitusta  ja laajempaa  aluesuunnittelua. Viitteiden avulla pyritään  
kattamaan maankäytön  suunnittelun valtakunnallinen, maakunnallinen, tilakohtainen 
ja  metsikkökohtainen taso.  Koska metsä  on  Suomessa vallitseva maisemaelementti, on 
mukana myös muutama  kulttuuri- ja  luonnonmaisemasuunnittelua koskeva  tutki  
mus. 

Ympäristöministeriön  johdolla  kehitetään ympäristövaikutusten  arvioinnin sovelta  
mista ympäristöön  merkittävästi vaikuttavien hankkeiden suunnittelussa. Tästä joh  
tuen  bibliografia  sisältää ympäristövaikutusten  arviointia ja päätöksenteon  perusteita 
käsitteleviä tutkimuksia. Tulevaisuudessa ympäristövaikutusten  arviointia tultaneen 
soveltamaan myös  metsätalouden suunnittelussa. 

There are  only  a few studies concerning  the actual multiple-use  forestry  planning to be 
found in Finland. However, decisions  dealing  with  forests  are  made in the established 

land-use planning  systems.  Therefore, the chapter  includes numerous studies,  in 
which forests  are  treated as  components  in physical  and community  planning,  as  well 
as  in wider regional  planning.  The references cover  the different levels of  land-use 
planning:  national, provincial,  farm and forest  stand level.  Because  forests  are  a  domi  
nating  element in the Finnish landscapes,  the chapter  also  contains  a few studies on 
the planning  of  cultural and natural landscapes.  

The Ministry  of  Environment is  coordinating  the integration  of  the Environmental 

Impact  Assessment  (EIA)  into the  planning  processes  of  projects  having  significant  im  

pacts on the  environment. Consequently,  the chapter  includes studies discussing the 
characteristics of  the EIA practices  and the basics of  decision-making.  There are  plans  
to apply  the EIA also  to  the  forest  management  planning  systems.  

40 Aapala,  K.  1990. Luonnonsuojelullisesti  arvokkaat  pienvedet  Mikkelin lää  
nissä.  Menetelmäkehitys  ja -testaus  sekä maastoinventoinnin aloitus.  Vesi-  ja 

ympäristöhallituksen  monistesarja  262. 118 s.  ISBN 951-47-3045-3,  ISSN 0783- 

3288. 

Vesi-  ja  ympäristöhallinnossa  aloitettiin v.  1989 kalataloudellisesti ja luonnonsuojelulli  
sesti arvokkaiden pienvesien  kartoitustyö.  Raportissa  kuvatun tutkimuksen tehtävänä 
oli testata  ja  kehittää pienvesien  eli lähteiden, purojen  sekä  pikkujärvien  ja lampien  
inventoinneissa käytettäviä  menetelmiä ja suorittaa käytännön  inventointeja.  Maasto  
havaintojen  keruuta varten  kehitettiin lomake,  jota  voidaan käyttää  kaikilla kohteilla. 

Kesällä 1989 inventoitiin kuusi  luonnonsuojelullisesti  arvokasta  lähdettä, yhdeksän  

puroa ja 34 lampea.  Maastotutkimuksen pääpaino  oli kasvillisuuden  ja maiseman in  
ventoinnissa. Raporttiin  kuuluvat myös yksityiskohtaiset  kohdekuvaukset  sekä Mik  
kelin vesi-  ja ympäristöpiirissä  säilytettävä  diakokoelma. 

Avainsanat: pienvedet,  inventointimenetelmät, kasvillisuus 
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41 Airola,  H.  1974. Itäkaira  -  luonnonolot ja käyttösuunnitelma.  Pro gradu  -tut  

kielma. Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos.  95  s.+liitt.  

Tutkielmassa selvitetään Itäkairan luonnonoloja  sekä  esitetään niiden ja alueelle aikai  
semmin suuntautuneiden ihmistoimintojen  pohjalta  ehdotus  alueen käyttösuunnitel  
maksi. 

Avainsanat: maankäyttö,  luontaiselinkeinot, Itäkaira 

42 Alueiden käyttö  Suomessa. Nykytila,  kehitysnäkymät  ja ongelmat.  1982. Si  
säasiainministeriö,  kaavoitus- ja rakennusosaston tiedotuksia 4/1982.  86 

s.+kartat.  ISBN 951-46-6448-5, ISSN 0357-44-31. 

Selvityksessä  käsitellään alueiden käyttötapoja  ja niihin liittyviä ongelmia  valtakunnal  
lisesta näkökulmasta. Tietoa on kerätty  valtioneuvoston periaatepäätöksistä  sekä  komi  

tea-  ja työryhmämietinnöistä.  Tarvittaessa on  tehty  täydentäviä  selvityksiä  erityisvi  
ranomaisten kanssa.  Selvityksessä  tarkastellaan seuraavia aihepiirejä:  suunnittelu, 
luonnonolosuhteet, maanomistus, alue- ja  yhdyskuntarakenne,  yhdyskunnat  ja  raken  
nettu  ympäristö, teollisuus,  virkistys  ja matkailu,  loma-asutus,  liikenne,  tekninen huol  
to, suojelualueet  ja alkutuotanto. 

Avainsanat: maankäyttö,  kaavoitus,  elinkeinot 

43 Henttu, J. 1975. Näkökohtia metsien moninaiskäytön  suunnittelun prosessis  
ta. Pro  gradu -tutkielma. Helsingin  yliopisto,  maantieteen laitos.  44 s.  

Tutkielmassa käsitellään näkökohtia,  joilla  suuren  taajaman  läheisyydessä  olevien met  
sien suunnittelu laajennetaan  metsätaloussuunnitelmasta monikäyttösuunnitelmaksi.  
Työssä  käsitellään suunnittelun kulkua,  maankäyttömuotoja  ja metsäalueiden jakoa.  
Ulkoilualueiden osalta tarkastellaan ulkoilualueen mitoitusta,  saavutettavuutta, vaihte  

levuutta, kulutuskestävyyttä,  topografiaa  ja ulkoilureittejä.  

Avainsanat: taajamametsät,  metsätalouden suunnittelu,  ulkoilualueet 

44 Holmila, I. 1982. Maisemansuunnittelu kaavoitusprosessissa.  Summary:  
Landscape  planning  as a  part  of  the urban planning  process.  (NEKASU:  Luon  
nonolosuhteiden huomioonottaminen uusien asuinalueiden suunnittelussa).  

Yhdyskuntasuunnittelun  jatkokoulutuskeskuksen  julkaisu  B 30. 265 s.  ISBN 
951-752-596-6, ISSN 0357-0045. 

Tutkimuksessa  on  pyritty  selvittämään,  miten maisemansuunnittelu tulisi järjestää kaa  

voitusprosessissa,  jotta sen  ja  muiden maankäytön  suunnittelun tehtävien yhteispeli  
johtaisi  nykyistä  kaavoitusta  parempiin  tuloksiin  luonnonolosuhteiden huomioonotta  
misen kannalta. Tutkimus sisältää teoriaosan, jossa  aiempaan  tutkimusaineistoon sekä  
tutkimuksen kuluessa  harjoitettuun  ryhmätyöhön  nojautuen  kehitellään ongelmaan  
sopivaa  suunnitteluprosessimallia.  Tutkimus sisältää myös soveltavan osan,  jossa  koe  
suunnittelun yhteydessä  tapahtuneen  testauksen perusteella  esitetään luonnos  suunnit  
teluprosessimallin  mukaiseksi suunnitteluohjeistoksi.  
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Tutkimuksessa  kehitetyn  suunnitteluprosessimallin  keskeisimpinä  metodisina työ  
välineinä toimivat neljän tieteellisen näkökulman (ekologinen,  maisema-arkkitehtoni  

nen,  teknistaloudellinen sekä  terveellisyyden  ja miellyttävyyden  näkökulma) käyttö  
maisemansuunnittelutehtävien jäsentämisessä  sekä  "maiseman johtoaihe"  -käsitteen  

käyttö  maisemasta johdettavien  suositusten siirtämisessä suunnitteluprosessimallin  
valtaväylään  (maankäyttösuunnitelman  laatimiseen). 

The  aim of  the  study  is  to  determine how the combined result  of  landscape  planning  
and  other facets  of  the planning  process  might  be  rendered more  advantegous  from  
the  point of  view of  taking natural  conditions into  account. The study  includes a the  
oretical section  where, on the  basis of  earlier research  data and the findings  made by  
the  research team  on the course  of its work,  a model of the  planning  process  is 
evolved. Taking  the  testing,  which was  conducted during an experimental  planning  

project,  as  its  point  of  departure,  the study  goes on to make suggestions  for planning  

guidelines.  
The  planning  process  model uses  four scientific approaches  (ecological,  landscape  

architectural,  technical-economical, and health and pleasantness  approach)  as its  main 
methodological  tools for  formulating  planning  tasks.  The study  also  uses  the  concept  
of the "leading motive of  landscape"  to  apply  recommendations derived from the 

landscape  to  the overall  planning  process  (the  compilation  of  land-use plans).  

Avainsanat: maisemasuunnittelu,  kaavoitus,  taajamat  

Keywords:  landscape  planning,  land use,  urban areas 

45 Itkonen,  L. [l9BB].  Kessin  hakkuiden sosiaaliset  vaikutukset.  Helsingin  yli  

opisto,  sosiaalipolitiikan  laitos.  35 s.  Moniste. 

Tutkimuksessa esitellään luonnonvarojen  käyttöön  liittyvien hankkeiden arviointi  
menetelmien kehitystä.  Monitieteellisen arvioinnin voidaan katsoa  alkaneen USArssa  

vuonna 1969 säädetystä  laista (National Environmental Policy  Act,  NEPA), joka  velvoitti 
laatimaan selvityksen  erilaisten projektien  ympäristövaikutuksista.  Tavoitteena oh  tuot  

taa tietoa hankkeiden suorista,  epäsuorista  tai kumulatiivisista ekologisista,  esteettisis  

tä, historiallisista,  kulttuurillisista tai terveydellisistä  vaikutuksista ja laatia mahdolli  
simman täydellinen  ja tasapuolinen  selostus merkittävistä  muutoksista siten,  että tar  

peellinen  tieto olisi  yleisön  ja  viranomaisten saatavilla ennen päätöksentekoa.  Sosiaali  
sessa  arvioinnissa pyritään  hankkimaan ja analysoimaan  tietoa yhteisöistä  ja niiden 
todennäköisistä vastauksista muuttuviin olosuhteisiin. Arvioinnissa tarkastellaan yh  

teisöjen  ja niiden jäsenten itsensä määrittelemiä ja tärkeäksi  kokemia vaikutuksia. 
Soveltavassa  osassa  Kessin  aluetta tarkastellaan riippuvuusteoreettisesti,  jolloin Kes  

si  on 1) keskuksen  resurssialue,  2)  suomalaisen uudisasutuksen  alue ja  3)  koltta- ja  

saamelaisvähemmistöjen  asuinalue.  Makrotason kytkentöjen  lisäksi  otetaan  huomioon 
alueen sisäiset  intressiryhmät  ja  verkostot.  Tutkimusmenetelmänä käytettiin  haastatte  
luja  ja havainnointia, joiden  tuloksia  on täydennetty  aiempien  tutkimusten ja muun 
kirjallisuuden  aineistolla. 

Kessissä  intressiryhmät  eivät ole yksiselitteisiä  tai kiinteitä,  vaan ihmiset saattavat  
mieltää intressinsä useista erilaisista lähtökohdista käsin.  Ensisijainen  tekijä  näyttää  

haastattelujen  perusteella  olevan toimeentulon turvaaminen, jota  pidetään  tärkeämpä  
nä kuin kulttuurisia tai luonnonsuojelullisia  arvoja. 

Avainsanat: sosiaalisten  vaikutusten arviointi,  metsätalouden suunnittelu, Kessi  
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46 Jantunen,  M. 1989. Tilanneanalyysi  rantayleiskaavoituksen  suunnittelu-me  

netelmänä: esimerkkitapaus  Pihlajavesi.  Pro gradu  -tutkielma. Helsingin  yli  

opisto,  maankäytön  ekonomian laitos. 90  s.  

Tutkimuksessa  selvitetään,  kuinka  tilanneanalyysi  (ruots. positionsanalys)  soveltuu 

rantojen  käytön  yleiskaavasuunnittelun  menetelmäksi. Tilanneanalyysiä  sovelletaan 
Savonlinnan eteläosassa sijaitsevan  Pihlajaveden  saariston  jo toteutuneen  yleiskaa  
vasuunnittelun arviontiin. 

Tilanneanalyysin  periaatteena  on,  ettei toimintavaihtoehtojen  edullisuuteen vaikut  
tavia tekijöitä  yhteismitallisteta,  vaan vertaillaan erillisinä. Tämä mahdollistaa tiedon 
tehokkaan hyväksikäytön  sekä  keskustelun  toiminnan tavoitteista ja  päämääristä  sekä  
keinoista niiden saavuttamiseksi. Esimerkkitapauksen  kaltaisiin  suunnittelutilanteisiin 
tilanneanalyysin  periaatteet näyttävät  soveltuvan hyvin.  

Avainsanat: tilanneanalyysi,  kaavoitus,  ranta-alueet, Pihlajavesi  

47 Kangas,  J. 1990. Metsien monikäytön  suunnittelu -  perusteita  ja  edellytyksiä.  

Julkaisussa:  Saramäki,  J. & Mäkkeli,  P. (toim.). Metsätalouden suunnittelu,  

metsäntutkimuspäivä  Joensuussa  1990. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  
357:31-37. ISBN 951-40-1108-2, ISSN 0358-4283. 

Metsätalouden suunnittelua ovat viime vuosina hallinneet lähestulkoon pelkästään  

puuntuotannon  tavoitteet. Puuntuotannon suunnittelu on kuitenkin vain  osa  koko 
metsätalouden suunnittelua. Periaatteessa vastaavia  osia ovat mm. maisemansuunnit  

telu, riistanhoidon suunnittelu, virkistyskäytön  suunnittelu, jne.  Monikäytön  suunnit  
telussa nämä sidotaan  yhdeksi  kokonaisuudeksi.  Tällainen metsätalouden kokonais  
suunnittelu (vrt.  integrated  forest  management)  voisi  sisältää mm. vesien  ja  geologisten  
muodostumien suojelun  ja muita sellaisia näkökohtia, joita ei lueta varsinaisesti metsä  
talouteen kuuluviksi.  

Metsien monikäytön  suunnittelun tavoite on eri käyttömuotojen  yhteensovittami  

nen siten,  että metsistä saatava  hyöty  maksimoituu. Kokonaishyödyn  koostumista 
voidaan tarkastella monesta  näkökulmasta. Ongelman  ratkaisu esimerkiksi  globaali  
selta tai yhteiskunnan  kannalta on  todennäköisesti toisenlainen kuin yksittäisen  met  

sänomistajan  kannalta. 
Artikkeli sisältää  suunnitteluun liittyvien  periaatteellisten  pohdintojen  lisäksi  lyhy  

en katsauksen  metsien  käyttömuotojen  suhteisiin ja  arvottamiseen sekä  ulkomaisten ja 

kotimaisten hyötyteoriaa  monikäytön  suunnitteluun soveltavien tutkimusten esitte  

lyn.  Käytännön  monikäytön  suunnittelun kannalta käyttökelpoista  yleistä  hyötyteori  

aan  perustuvaa  menetelmää ei  ole vielä kuitenkaan kyetty  kehittämään. Julkaistut  me  
netelmät ovat  toistaiseksi  olleet tiettyihin päätöksentekotilanteisiin  erityisesti  räätälöi  

tyjä  sovellutuksia. 

Avainsanat:  hyötyteoria,  metsätalouden suunnittelu,  monikäyttö  

48 Kangas,  J. 1990. Metsikön uudistamisketjun  valinta -  hyötyteoreettinen  tar  
kastelu.  Metsätalouden suunnittelun lisensiaattitutkimus.  Joensuun  yliopisto,  
metsätieteellinen tiedekunta. 114 s. 

Metsänuudistamisen päätöksenteko  on  tyypillinen monitavoiteoptimointiongelma.  Pe  
rinteisesti  metsätalouden suunnittelussa käytetyt  menetelmät eivät  mahdollista kvanti  
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tatiivisten ja  kvalitatiivisten tunnusten laskennallista rinnastamista. Hyötyteoria  tarjoaa 

keinoja  sekä  päätöksentekijän  todellisten tavoitteiden selvittämiseen että  myös  kvalita  
tiivisten kriteereiden huomioonottamiseen päätöksenteon  analysoinnissa.  

Kangas  esittää tutkimuksessaan  hyötyteoriaan  perustuvan  menetelmän metsikön 
uudistamisketjun  valintaan. Metsälölaskelman ja pareittaisten  vertailujen  avulla muo  
dostetaan päätöksentekijän  yksilöllisiä  tavoitteita ja mieltymyksiä  kuvaava lineaarinen 

hyötymalli,  joka  koostuu useista lineaarisista,  additiivisista hyötyfunktioista.  
Muut  kuin  taloudelliset kriteerit  -  kuten maisema- ja  virkistysarvot  -  selvitetään pa  

reittaisin vertailuin. Ne kuvataan uudistamistapa-,  puulaji-,  muokkaus-  ja torjuntakei  

novaihtoehtojen  valinnan tärkeyksinä  ja eri  toimenpidevaihtoehtojen  mieluisuuksina. 

Myös  taloudellisten ja muiden kriteereiden tärkeyksien  suhde määritetään pareittai  
sella vertailulla. 

Avainsanat:  hyötyteoria,  metsänuudistaminen, päätöksenteko  

49 Katila,  P.  1988. Seutukaavojen  virkistysaluevaraukset.  Ympäristöministeriö,  
kaavoitus-  ja rakennusosaston selvitys  3/1988.  166 s.+liitt.  ISBN 951-47-1290-0,  
ISSN 0784-0098. 

Selvityksessä  tarkastellaan seutukaavojen  virkistysaluevarausten  määrää  ja  laatua sekä  
varausten  toteutumista. Virkistysalueiden  määrän  ja laadun arvioinnin perustaksi  valit  
tiin seuraavat  ominaisuudet: aluevarausten määrä ja koko,  saavutettavuus,  alueko  

konaisuudet, luonnonolosuhteet, vesistöjen  määrä ja  laatu sekä  häiriötekijät.  Vertailu  
kohtana aluevarausten riittävyyden  arvioinnissa  käytettiin  virkistysaluekomitean  suo  
situksia. 

Aluevarausten toteutumista koskevat  tiedot ovat  epäyhtenäisiä.  Toteutumisen arvi  
oinnissa on eri  seutukaavaliitoissa käytetty  erilaisia perusteita.  Toteutumisselvitysten  

perusteella  aluevarausten toteutumistilanne on melko huono. Parhaiten aluevaraukset 

ovat  toteutuneet  Pohjois-Suomessa.  

Avainsanat: ulkoilualueet,  kaavoitus,  seutusuunnittelu 

50 Kellomäki,  E.  1970.  Luonnonsuojelua  koskevat  aluevaraukset  yleispiirteises  
sä  kaavoituksessa.  Sisäasiainministeriö,  kaavoitus-  ja rakennusasiain osasto,  
tutkimus 20. 27 s. 

Muistio  on laadittu seutu-  ja yleiskaavoitusta  varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös 
muunasteiseen kaavoitukseen. Tutkimuksessa esitellään suojelualueiden  luokitus 

(luonnonsuojelualueet,  maisemanhoitoalueet, ulkoilualueet) sekä  niihin  liittyvät  kartta  
merkinnät. Lisäksi  selvitetään suojelualueiden  tarvetta, rajausta  ja  hoitoa. Lopuksi  poh  
ditaan aluevarausten toteuttamismahdollisuuksia ja järjestystä  sekä  tarkastellaan luon  

nonsuojelualueiden  erityisselvitysten  laatuvaatimuksia. 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  kaavoitus, ulkoilu,  maisema 

51 Keskitalo,  J.,  Ahokas,  P.,  Kurki,  E.,  Pyykkönen,  J. &  Turunen,  O. 1981. Pohjois  
suomen soiden moninaiskäyttötutkimus.  Osa  1: Luonnontekijoihin  perustu  

va  soiden  käyttömalli,  taloudellisiin  tekijöihin  perustuva  soiden käyttömalli  ja 
suo-omistuksella ja  -ojituksella  korjattu  soiden  moninaiskäyttömalli.  Summary:  
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A revised  peatland  utilization model. Nordia tiedonantoja  4. 103  s.+liitt.  ISBN 

951-675-067-2,  ISSN 0356-0686. 

Soiden korjattu  monikäyttömalli  on  laadittu soiden morfologiaa, taloudellisia tekijöitä,  
ojitusta  ja suo-omistusta käsittelevien tutkimusten perusteella.  Malli luokittelee suot  
seitsemään eri  käyttömuotoon:  suojeluun,  virkistykseen,  turvetuotantoon, metsityk  

seen,  peltoviljelyyn,  tulevaisuuden reservialueiksi ja  avoimeen käyttöluokkaan.  Malliin 
kuuluvat yleiset  preferenssit  tarkoittavat valtakunnallista eri  käyttömuotojen  tarvetta. 

Kun  suolle on määrätty  morfologisten ja taloudellisten tekijöiden  perusteella  yksi  tai  

useampia  käyttömuotoja,  tullaan suon ensisijainen  käyttömuoto  ratkaisemaan alueel  
lisen  preferenssitekijän  perusteella,  jolloin  alueena voi  olla lääni- tai seutukaavataso. 
Sen  jälkeen  soiden vaihtoehtoista käyttöä  punnitaan  soiden omistuksen  ja paikallisten  

preferenssien  perusteella.  

The  revised  peatland  utilization model presented  is  constructed on the basis  of  re  
search on the morphology,  economic properties, ditching  characteristics and owner  

ship relations of  the  various wetlands  studied. The wetlands are classified under seven 
modes of  utilization: conservation, recreation, peat  production,  forestry,  agriculture,  
future nature reserves  and a class  whose mode of utilization is undecided. The general 

preferences  included in the  model refer  to  the national demand for  the above  modes of  
utilization. 

One or  more  modes of  utilization are  defined for  a  wetland on  the  basis  of  morpho  
logical  and  economic factors. The primary  mode then has to  be selected  by  invoking  
the regional  preference  factors  at  the  level of  the administrative province  or regional  
planning  district. After this the alternatives for its  utilization can be assessed  as a func  
tion of  ownership  and local preferences.  

Avainsanat: suot, monikäyttö,  päätöksenteko,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  peatlands,  multiple  use,  decision-making,  northern Finland 

52 Kivimäki,  K. 1981. Kaarinan kunnan luonnonsuojelu-  ja maisemanhoi  
tosuunnitelma. Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  
laitos. 62 s.+liitt. 

Luonnonsuojelu-  ja maisemanhoitosuunnitelma laadittiin koko kunnan alueelle. Työ  
liittyi osana  vireillä olleeseen yleiskaavan  tarkistustyöhön.  Työn  tavoitteena on toisaalta 

maankäytön  ohjaaminen,  toisaalta ohjeiden  antaminen maiseman ja rakentamisen toi  
siinsa sopeuttamisesta  silloinkin,  kun  maankäyttöratkaisut  on  tehty  muiden kuin  mai  
semallisten näkökohtien perusteella.  Työssä  kartoitettiin myös  arvokkaat suojelua  vaa  
tivat kohteet ja maiseman häiriötekijät  sekä  määriteltiin niiden yleispiirteinen  hoito. 

Perusselvitysosassa  tutkitaan maiseman peruselementejä  ja niiden merkitystä  suh  
teessa rakentamiseen. Tämän lisäksi  pyritään  määrittelemään maiseman visuaalinen 
rakenne ja ekologinen  sietokyky  ja näiden pohjalta  rakentamista rajoittavat  tekijät.  
Suunnitelmaosassa annetaan  ohjeita  rakentamisen sijoittamisen  pääperiaatteista  sekä 
maisemanhoidollisista toimenpiteistä.  

Avainsanat: kaavoitus,  maisema, luonnonsuojelu,  Kaarina 
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53 Kolehmainen,  I. 1983. Moninaiskäytöllisen  metsätaloussuunnittelun erikois  

piirteet.  Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian lai  
tos. 99 s.+liitt. 

Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuteen  nojautuen  kaupunkimetsien  monikäytöllisen  

metsätaloussuunnittelun perusteita  ja käytännön  suunnittelussa huomioon otettavia 
näkökohtia. Metsän käyttömahdollisuudet  jaetaan  aineellisiin ja  aineettomiin hyödyk  
keisiin.  Työssä  todetaan monikäytöllisen  metsätaloussuunnittelun edellyttävän  laajem  

paa  tarkastelukulmaa kuin  mitä  perinteisessä  metsätaloussuunnittelussa on sovellettu. 
Tilanneanalyysi  todetaan sopivaksi  päätöksentekomalliksi  monikäytöllisessä  metsäta  
loussuunnittelussa. 

Avainsanat:  taajamametsät,  metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  tilanneanalyysi  

54 Kontturi, O.  &  Lyytikäinen,  A.  1988.  Harjuluonnon  hyväksikäyttö  ja  suojelu  -  
valtakunnallisen alueiden käytön  suunnittelun näkökulmasta.  Ympäristömi  

nisteriö,  kaavoitus-  ja rakennusosaston tutkimus 5/1988.  168 s.  ISBN  951-47-  
1293-5, ISSN 0783-9715. 

Tutkimukseen on koottu harjuluontoa  koskevaa  tietoutta, jolla on merkitystä  harjualu  
eiden käytön  suunnittelussa ja  säätelyssä.  Aineisto on  kerätty  vuodesta 1972 lähtien 
yhtenäisesti  jatkuneen  valtakunnallisen harjujen  monikäyttötutkimuksen  yhteydessä.  
Keskeisen osan tuloksia muodostaa harjualueiden  maankäytön  analysointi,  jossa  on 

esitetty  erikseen  nykyiset  suojelualueet,  yhdistelmä seutukaavaliittojen  harjuja  koske  
vista aluevarauksista  ja valtakunnallisen harjujen  monikäyttötutkimuksen  tulokset. 

Harjualueen  monikäytöllä tarkoitetaan harjualueiden  tuottamien aineellisten hyö  

dykkeiden  ja  aineettomien hyödykkeiden  samanaikaista tai lähes samanaikaista hy  
väksikäyttöä  pääosaksi  siten,  ettei yksi  käyttömuoto  periaatteessa  estä  muiden toteut  
tamista. Rinnakkaisen käytön  periaatteen  mukaisesti monikäyttöön  voidaan lukea 
luonnon ja maiseman suojelu,  tutkimus ja opetus,  erilaiset virkistyskäytön  muodot, 
luonnonvaraistuotteiden keruu,  riistanhoito ja metsästys,  porotalous,  ympäristövaiku  
tuksiltaan lievä puuntuotanto sekä  pohjavesivarojen  käyttö.  

Avainsanat: harjut, maankäyttö,  monikäyttö  

55  Kosonen,  M. 1986. Luontosuhteet aluesuunnittelussa. Summary:  Nature  in ur  

ban and  regional  planning.  Terra 98(l):16-22.  ISSN  0040-3741. 

Maantieteen näkökulmasta aluesuunnittelussa on kyse  alueellisten ristiriitojen  säätelys  

tä, jonka yleiseksi  päämääräksi  nähdään kehityksen  alueellinen tasapainottaminen.  
Aluesuunnittelun kannalta perustavaa  laatua on kysymys  siitä,  mikä milloinkin koe  

taan  ensisijaisesti  tavoiteltavaksi  kehitykseksi  yhteiskunnassa.  Suomessa ei ole yhtä 

yhtenäistä,  integroivaa  ja monitasoista aluesuunnittelujärjestelmää,  jonka puitteissa  
luontosuhteiden huomioon ottaminen tasavertaisesti ihmisten toiminnan kanssa  olisi 

mahdollista. Järjestelmän  hajanaisuus  vaikeuttaa minkä tahansa uuden asian, esim.  

ympäristökysymysten,  sisällyttämistä  suunnittelukäytäntöön.  Pisimmällä luontosuh  
teiden huomioon ottamisessa ollaan alueiden käytön  suunnittelussa, kaavoituksessa.  

From a  geographical  point  of view, regional  planning  as  a  whole should be integrative 
multi-level planning,  in  which the processes  of  nature  and man are  given  the same 
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weight. In Finland,  there are  four types  of  planning,  which in some respects  can be 
classified as  integrative  planning.  They are  economic planning  by state  government, 

regional  development  planning  at the state  and county  levels, physical  planning  at 
three  levels  and  municipal  planning  in the 461 municipalities.  None of  these levels 
takes  nature  and environmental problems  sufficiently  into account.  The best  situation 
is  in physical  planning,  where some experiments  have been made in recent  years. 
Problem-oriented multi-level regional  geography  could be the answer  to  the research  
needs of  the  contemporary  practical  planning  in Finland. 

Avainsanat: aluesuunnittelu, luonto, maantiede 

Keywords:  regional  planning,  nature, geography 

56  Lehtonen,  T. 1986. Ekologian  perusteita  maankäytön  suunnittelua varten ja 

esimerkkejä  seudullisista ekologisista  suunnittelumenetelmistä. [Summary:  

Basics  of  ecology  for land-use planning  and examples  of  ecological  planning  

methods at the  regional  level].  Seutusuunnittelun keskusliitto,  julkaisu  A  62.  97 

s.  ISBN 951-9230-95-5,  ISSN 0357-8984. 

Julkaisussa  selvitetään lähinnä kirjalliseen aineistoon perustuen luonnon toimintame  

kanismeja  yksilö-  ja  populaatiotasolla  sekä  eliöyhteisö-  ja  ekosysteemitasolla.  Lisäksi  
tarkastellaan luonnon kantokyvyn  ekologisia  perusteita.  Esimerkkeinä seudullisista 

ekologisista  suunnittelumenetelmistä käsitellään kahtatoista eri  menetelmää. Kustakin 
menetelmästä esitetään tavoitteet, menetelmän kuvaus,  tarvittavat tiedot ja tietojen  

käsittely,  tulostus sekä  muut  kommentit, mm.  arvio  menetelmän käyttökelpoisuudesta  
Suomen oloissa. 

The report  is  part  of  a study  called "Natural environment in regional  planning"  com  

pleted  in 1986 by  the  Union of Finnish Regional  Planning  Associations. The report 
deals with the  basics  of  ecology  to  be  used in land-use planning.  Some examples  of  re  

gional  ecological  planning  methods are  presented.  In the part  of the report  called 'The 
basics  of  ecology  to  be  used in land-use planning"  the author describes  nature's  func  
tions at  individual and population  levels and at the level of  ecosystems. The study  is 
based mainly  on literature. The  ecological  basics of nature's carrying  capacity  are  also 
discussed. 

12 different methods  were  examined as  examples  of  regional  planning  methods. The 
information conserning  each  method includes the aims and description  of  the  method, 
the  requirements  for information and information processing,  output data and other 

comments, for example  an assessment  of  the  method's feasibility  in Finnish condi  
tions. 

Avainsanat: aluesuunnittelu, ekologia,  menetelmät 

Keywords:  regional  planning,  ecology,  methods 

57 Leskinen,  A. 1985. Ekologisen  käytävän  idean soveltamismahdollisuudet 

pääkaupunkiseudun  metsien maankäytön  suunnittelussa.  Pääkaupunki-seu  
dun julkaisusarja  B:5.  37 s.  ISBN 951-798-206-2,  ISSN 0357-5470. 

Tutkimuksessa  selvitetään ekologisen  käytävän  käsitteen taustaa  ja  perusteita  kirjalli  
suuden ja  asiantuntijahaastattelujen  avulla.  Lisäksi  pohditaan  ekologisen  saariteorian 
soveltuvuutta kaupunkioloihin.  
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Ekologisilla  käytävillä  tarkoitetaan yleensä  yhtenäisesti  rakennettujen  alueiden vä  
lissä  olevia, useimmiten kapeita,  pääasiassa  luonnontilaisia viheralueita, jotka  välittä  

vät  eläinten liikkumista ja kasvien  leviämistä. Tutkimuksessa  tarkasteltiin käytävien  
merkitystä  eri  eliöryhmien  kannalta. Tuloksena  oli,  että  useimmille eliöille liikkumi  
nen ja leviäminen ei  ole keskeinen  ongelma  pääkaupunkiseudulla.  Eliöiden leviämi  
sen  ja  liikkumisen turvaaminen ei siten käytettävissä  olevan  tiedon perusteella  osoit  
tautunut  vahvaksi  perusteeksi  ekologisten  käytävien  toteuttamiselle. Sen  sijaan  virkis  

tyskäytön  kannalta ekologisen  käytävän  idean mukaiset yhtenäiset  viherreitit ovat  tär  
keitä. 

Avainsanat: ekologiset  käytävät,  eläimistö,  Helsinki 

58 Leskinen,  A. 1987. Vertailumenetelmät ympäristöön  merkittävästi vaikutta  

vassa  viranomaisten päätöksenteossa.  Summary:  Comparative  methods in  of  

ficial  decision-making  entailing  significant  environmental consequences. Ym  

päristöministeriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  sarja  A  63/1987.  182 
s.  ISBN 951-47-0421-5, ISSN 0783-260 X. 

Selvityksessä  tarkastellaan KTM:n  energiaosaston,  TVH:n,  Vesihallituksen/vesi-  ja  ym  
päristöhallituksen,  VTT:n  maankäytön  laboratorion sekä  yhdyskuntasuunnittelun  jat  
kokoulutuskeskuksen vertailumenetelmäraportteja  erityisesti  ympäristöön  merkittä  
västi  vaikuttavien päätösten  ja  niiden valmistelun kannalta. Vertailumenetelmiä ja  nii  
den periaatteita  on  kuvattu  kahden erilaisen peruslinjan:  yhdistelevän  (aggregoivan)  ja 
erittelevän (disaggregoivan)  vertailun periaatteiden  avulla. Tarkoituksena on havain  
nollistaa periaatteiden  vaikutusta suunnitteluun. 

Ruotsalainen Söderbaum on  muokannut erittelevän vertailun periaatteet  tilan  

neanalyysi  (positionsanalys)-nimiseksi  vertailumenetelmäksi. Erittelevän vertailun 
lähtökohtana ovat yhteiskunnan  moniarvoisuudesta aiheutuvat arvoristiriidat päätök  

sentekotilanteissa, eri  vaikutustyyppien  vaikea yhteismitallistettavuus  sekä ympäris  

töogelmien  erityisluonne.  Kansalaisten ja eri intressitahojen  osallistumismahdolli  
suuksien  turvaamiseksi on  vertailumenetelmäraporttien  oltava  ymmärrettäviä,  selkei  
tä ja havainnollisia. Raportti/suunnitelma  toimii yhtenäisenä  pohjana,  jonka  perus  
teella suunnitteluun ja päätöksentekoon  osallistuvat voivat keskustella ja muodostaa 

käsityksensä  hyväksyttävästä  vaihtoehdosta. Yhdistäviä  eli yhteismitallistavia  vertai  
lumenetelmiä ovat mm. kustannus-hyötyanalyysi  ja  erilaiset pisteytys-painotus  
menetelmät. 

Tarkastellut raportit  eivät  sisältäneet vaihtoehtoja  yhdisteleville  vertailumenetelmil  
le, yhtä  vesihallituksen tilanneanalyysiä  lukuunottamatta. Mitä lähempänä  raportit  
olivat käytäntöä  sitä vähemmän käyttökelpoisina  yhdisteleviä  vertailumenetelmiä 
kuitenkin pidettiin. Riittävän laajan  näkökulman saavuttamiseksi Leskinen päätyy  
suosittelemaan yhteiskuntasuunnittelussa  kehitettäväksi  ihmistieteellistä ajatteluta  

paa, osallistuvaa  suunnittelua ja  erittelevää vertailua. 

The report investigates  the evaluation methods used at the Energy  division of  the Min  

istry  of  Trade and Industry,  at the Roads and Waterways  Administration,  at the  Na  
tional Board of  Waters  and Environment, at  the Laboratory  of  Land  Use  of  the  Techni  
cal Research  Center  of  Finland,  and at  the Centre for  Urban and Regional  Studies of  
Helsinki  University  of  Technology.  The evaluation methods have been taken as  repre  

senting  mainly  one of two basic  principles:  the aggregative  and the  disaggregative.  
The report aims at describing  the consequences of  these principles  on decision  mak  

ing. 
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The approach  of disaggregative  evaluation has  apparently  only  been systematically  
presented  by  dr.  P.  Söderbaum from Sweden. On  the  basis  of  the  disaggregative  prin  

ciples  he has formulated a  method called "positional  analysis".  The starting  points  are  
the pluralistic  society  and the  complicated,  non-structured character of  environmental 

problems.  The evaluation reports  should be  easy  to  understand,  well  structured  and 

descriptive  so  that citizens and various  interested parties  are  able to  participate  in 

planning  and decision-making.  The report/plan  should function  as  a  basis  common to 
all  engaged  in planning  and  decision-making  and should enable them to  take  part  in 
discussions  and formulate their views  on an acceptable  alternative. 

In the  reports  studied no  alternatives to  the aggregative  methods were  met, barring  
one  report  by  the  National  Board of  Waters,  which had positional  analysis  as  a  starting  
point.  The more practically  oriented the reports  were,  the  less  useful the aggregative  
methods were  considered to  be.  To  reach  a  wide enough  scope  in environmental plan  

ning  and policies,  Leskinen recommends a  more humanistic approach,  participatory  

planning  and disaggregative  evaluation. 

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi,  vertailumenetelmät, yhteiskuntasuunnit  
telu 

Keywords:  environmental impact  assessment,  comparative  methods, community  plan  
ning 

59  Leskinen,  A. &  Turtiainen,  M. 1987. Ympäristövaikutusten  arviointiprosessi  

ympäristöpolitiikan  välineenä. Yhteiskuntasuunnittelun seura ry,  Yhteiskun  

tasuunnittelu 25(l):3-6.  

Ympäristövaikutusten  arviointi (Environmental Impact  Assessment,  EI  A) voidaan mää  
ritellä järjestelmälliseksi  päätöksentekoa  valmistelevaksi  prosessiksi,  jonka  tarkoitukse  
na  on  esittää selkeästi luontoon, rakennettuun ympäristöön  ja  ihmisen terveyteen  sekä  

hyvinvointiin  kohdistuvien päätösten  vaihtoehdot ja vaikutukset. Tavoitteena on tuot  

taa  systemaattinen  ja yhtenäinen  esitys  ehdotetun toimen vaihtoehdoista ja vaikutuksis  

ta  päätöksenteon  perustaksi.  Arviointi käynnistetään,  jos  päätöksestä  on  odotettavissa 
merkittäviä luontoon tai rakennettuun ympäristöön  kohdistuvia  vaikutuksia. 

Artikkelissa  kerrotaan lyhyesti  EIA-sovellutuksista ulkomailla sekä  ympäristövaiku  

tusten  arviointiin liittyvästä selvitystyöstä  Suomessa. Lisäksi  kuvataan  EIA-prosessin  

periaatteelliset  vaiheet ja pohditaan  EIA:n ongelmia sekä  prosessin  ympäristöpoliittis  

ta  luonnetta. Lopuksi  tarkastellaan EIA:n soveltamisvaihtoehtoja  Suomessa. 

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi,  päätöksenteko,  ympäristöpolitiikka  

60 Leskinen,  A. &  Turtiainen,  M.  1988. Osallistuva  suunnittelu ja "SOFY"-pro  

jekti.  Yhteiskuntasuunnittelun seura  ry,  Yhteiskuntasuunnittelu 26(4):10-18.  

Artikkelissa  tarkastellaan "SOFY"-projektia  (=yhteistyömallien  kehittäminen sosiaalis  
ten  ja fyysisten  näkökohtien yhteensovittamiseksi  asuinalueiden suunnittelussa ja ke  

hittämisessä)  kansalaisten ja hallinnon välisen osallistuvan suunnittelun kysymyk  
senasetteluna. SOFY:n yleistavoitteina  oli edistää  kunnan suunnittelussa eri  hallinto  
kuntien välistä yhteistyötä,  kehittää ns.  kansanläheistä hallintoa ja  etsiä  suuntaviivoja  
suunnittelun alueellistamiselle. Tavoitteena oli  "yhteissuunnittelu",  jossa  suunnittelu 
on  kiinteää suunnittelijoiden,  päättäjien  ja  eri  intressiryhmien  välistä yhteistyötä. 
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Leskinen ja Turtiainen tarkastelevat SOFY:a  suunnitteluteknisestä ja yhteiskunta  
teoreettisesta näkökulmasta. Lopuksi  he toteavat, että  jotta  suunnittelulla saavutettai  
siin  edes  rajoitetussa  mielessä asetetut  tavoitteet olisi  suunnittelussa pystyttävä  ana  

lysoimaan  suunnitteluprosessin  eri  vaiheissa ilmenevää rakenteellista ja  institutionaa  
lista valtaa. 

Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu,  osallistuminen,  päätöksenteko  

61 Loven,  L. 1974. Maisemanhoitomallien käyttö  metsätalouden maan alueva  
raussuunnittelussa. Summary:  Regional  landscape  planning  on forest areas.  

Silva Fennica 8(3):185-204.  ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan aluesuunnittelussa käytettyjä  metsänhoitomalleja  niiden 
taloudellisen merkityksen  kannalta. Empiirisessä  osassa  selvitetään tuomarimenetel  
mällä metsäammattimiesten käsityksiä  maisemanhoidon kohtuullisuudesta yksityisel  
le metsänomistajalle.  Arviointien tilastollisessa  ryhmittelyssä  muodostui kolme merki  

tykseltään  eroavaa  kohtuullisuusluokkaa. Kohtuuttomimpina  pidettiin  ohjekiertoajan  

pidentämistä  sekä rajoituksia  metsäisten  soiden  ojituksille,  kiinteiden metsäautoteiden 
rakentamiselle ja avohakkuille. 

The paper deals with forest  landscape  management  models mainly used in regional  

planning.  The economic significance  of  models  in use  to private  forest owners  is  ana  

lyzed.  The significance  of some landscape  management models is studied by  the 

"judge"-method  using  a  sociological  postal  questionnaire.  As  a  basic  group of  judges  
the professional  foresters  working  in district forestry  boards  in southern Finland were  
selected. It  was  possible  to  form three hierarchical moderation classes  by  the statistical 
grouping  of  the  judgement  distributions. The  most  immoderate models were  notable 

prolongations  in  rotation ages and restrictions concerning  ditching of tree growing  

bogs,  building  permanent  forest roads and making  clearcuts. 

Avainsanat: maisemanhoito, metsätalouden suunnittelu, kustannukset  

Keywords:  landscape  management, forest  management planning,  costs  

62  Loven,  L. &  Pirinen,  T. 1971. Maisemanhoitosuunnitelma. Tutkimus Korpi  
lahden kunnan maisemanhoidosta vv.  1971-1991. Keski-Suomen seutukaava  

liitto, julkaisu  14,  Sarja  B.  98  s.+liitt.  

Työn  tavoitteena oli  laatia maan ja visuaalisen  ympäristön käyttösuunnitelma,  jossa  
luonnonvarojen  käytön  ja  rakentamisen yhteydessä  syntyvät  maisemalliset epäkohdat  
minimoituvat,  ja  maiseman myönteiset  piirteet  säilyttävät  arvonsa  tai  korostuvat.  Kysy  
myksessä  on osin  metodinen tutkimus, jonka  avulla on kehitelty  menetelmää koko  
seutukaava-alueen kattavan  maisemanhoitosuunnitelman laatimiseksi. 

Ympäristöä  koskeva  aineisto kerättiin pääasiassa  ilmakuvatulkinnalla ja  maastotar  
kistusten  avulla. Erityistä  huomiota kohdistettiin metsäalueiden puustotunnusten  ja 
maiseman häiriötekijöiden  inventointiin. Sosiologinen  aineisto kerättiin postikyselyllä  
(metsäammattilaiset)  ja henkilökohtaisilla haastatteluilla (metsänomistajat).  Suunnitel  
massa  kunnan pinta-ala  jaettiin  toiminnallisiin maankäyttöryhmiin  (9  kpl).  Maiseman  
hoidon suunnitelma esitettiin maisemanhoidon luokkien (4  kpl)  avulla kullekin toi  
minnalliselle maankäyttöluokalle.  
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Metsäammattimiesten näkemykset  haitoista ja  niiden kohtuullisuudesta erosivat  

osittain huomattavasti maanomistajien  mielipiteistä.  Maisemanhoito on  Korpilahden  
maisema-alueiden maanomistajille  yksi  kolmesta tärkeimmästä metsänkäytön  tavoit  
teesta.  Selvä enemmistö halusi suosia metsän luontaista uudistamista. Puistometsän  

hoito ei ollut voimakkaassa ristiriidassa maanomistajien  tavoitteiden kanssa. 
Puistometsänhoidosta aiheutuvia yksityistaloudellisia  teoreettisia menetyksiä  las  

kettiin kahdella menetelmällä (korkotappio-  ja  nykyarvomenetelmä).  Maisemanhoi  
don kustannusten ollessa varsin vähäiset arvioidaan haittojen  korvausten voivan  ta  

pahtua  alkuvaiheessa kunnan toimesta. Maakunnallisen rahoitusosuuden hoitamisek  
si  ehdotetaan, että Keski-Suomeen perustetaan  ympäristönhoidon  säätiö. Se toimisi 

ensisijaisesti  suurten  keskuskuntien  ja  yhteisöjen  tuella korvaten  maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien kohteiden maisemanhoidosta ja suojelusta  aiheutuvia 

yksityistaloudellisia  menetyksiä.  

Avainsanat: maisemanhoito, metsätalouden suunnittelu, tutkimusmenetelmät,  Korpi  

lahti 

63 Luonnonolosuhteet seutusuunnittelussa. 1986. Seutusuunnittelun keskusliit  

to, julkaisu  A  67.123 s.+liitt.  ISBN 951-9230-99-8, ISSN 0357-8984. 

Ekologisen  tiedon käyttöä  on  vaikeuttanut se,  ettei tietoa ole  useinkaan pystytty  esittä  
mään  aluesuunnitteluun sovellettavassa muodossa. Näiden suunnittelua varten  kehi  

tettyjen  ohjeiden  tavoitteena on  poistaa  nämä  puutteet.  Ohjeiden  perusidea  on  se,  että 
luonnonympäristön  ekologisen  analyysin  tulokset muunnetaan  seutusuunnittelussa 
käyttökelpoiseen  muotoon.  Ekologisessa  analyysissä  luonnonympäristöä  ja  sen  käyttöä  
tarkastellaan Maailman Luonnonsuojelun  Strategian  tavoitteiden sekä  seuraavien peri  
aatteiden kannalta:  resurssien  käytön  optimointi,  rajoitteiden  kunnioitus ja  riskien  mi  
nimointi. Analyysin  tuloksena alueet ryhmitellään  seutusuunnittelussa sovellettaviksi 
alueiksi: arvokkaat luonnonkokonaisuudet, saneerausalueet ja  hyödyntämisalueet.  
Näin saadaan  perusteet  hyödyntämisstrategioille  ja  luonnonvarojen  käyttöä  koskeville 

päätöksille.  Lopullisiin  ratkaisuihin vaikuttavat myös  taloudelliset, sosiaaliset sekä 
kulttuurilliset näkökohdat. 

Avaisanat: seutusuunnittelu, ekologia,  päätöksenteko  

64 Luostarinen, K. 1972. Ekologisen  suunnittelun malleja.  Teknillinen korkea  

koulu,  arkkitehtiosasto,  maisemansuunnittelu. 49 s.  Moniste. 

Suomessa luonnon maisema metsinä,  niittyinä  ja rantoina on  useimmiten suunnitelta  
vaa aluetta hallitseva tekijä.  Luostarinen hahmottelee ekologiselta  pohjalta  lähteviä 

malleja kasviston  suunnittelua, hoitoa ja  perustamistöitä  varten.  Hänen tavoitteenaan 
on selkeät,  suomalaisiin metsänhoitoperinteisiin  pohjaavat  menetelmät. 

Avainsanat: maisemanhoito, kasvillisuus,  suunnittelu 

65 Marttila, V. 1976. Luonnon- ja maisemansuojelu  loma-asutuksen suunnitte  
lussa.  Sisäasiainministeriö,  kaavoitus-  ja rakennusosaston tutkimus 1976:51. 44 
s.+liitt. 
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Selvitys  keskittyy  lähinnä rantakaavalla järjestettävään  loma-asutukseen, mutta  esitetyt  

periaatteet  soveltuvat pääosaltaan  myös  muun loma-asutuksen suunnitteluohjeiksi.  
Selvityksen  lähtökohdaksi on otettu luonnon ja  maiseman alkuperäisyyden  turvaami  
nen  loma-asutusalueilla. Kasvillisuuden ja eläimistön (lähinnä vesilintujen)  suojelemi  
seksi  selvityksessä  annetaan  sellaisia  periaatteellisia  ohjeita,  joita  soveltamalla pienetkin  

yksityiskohdat  loma-asuntojen  läheisyydessä  pystytään  säilyttämään.  Maiseman suoje  
lemiseksi  on ranta-alueita luokiteltu toisaalta vesistötyyppien  mukaan sekä toisaalta 

rannan ns.  luonnonkapasiteetin  mukaan. 

Avainsanat:  kaavoitus,  maisema, luonnonsuojelu,  ranta-alueet 

66 Metsien monikäyttötutkimus  -  maastontutkimusmenetelmä. 1970. [Summa  

ry:  Research on multiple-use  forestry -  a  method for  field research],  Lounais- 
Suomen seutukaavaliitto. 14 s.+liitt.  

Saattaakseen ensimmäisessä vaiheessa  Turun kaupunkiseudun  ja heti sen jäkeen koko  
talousalueen metsät monikäyttötarkastelun  kohteeksi,  painottaen  runkokaavassa  varat  

tuja  retkeily-  ja  ulkoilukäyttöalueita,  Lounais-Suomen Seutukaavaliitto ohjelmoi  ja  or  

ganisoi  metsien monikäyttötutkimuksen  vuonna 1969. Tutkimukseen liittyneen maas  
toinventoinnin tarkoituksena oli: (1)  kartoittaa  metsien virkistysarvoja,  (2)  tutkia,  missä 
määrin metsien monikäytön  järjestely  ja seuranta  on toteutettavissa lähinnä metsänar  
vioimistieteellisten suureiden ja  luokitusten avulla,  (3) antaa  pohjaa  arvioille metsien 
tulevasta rakenteesta  ja  sen  mukana niiden soveltuvuudesta virkistyskäyttöön  viiden 
vuosikymmenen  perspektiivillä  ja  (4)  antaa  tarvittavia perustietoja  tutkittaessa virkis  

tysalueiden  mahdollisia eroavaisuuksia verrattuna  rationaalisen puunkasvatuksen  
alueisiin ja pyrittäessä määrittämään näistä  eroavaisuuksista aiheutuvia taloudellisia 
seurauksia. 

Raportti  sisältää metsien monikäyttötutkimuksen  ensimmäisen vaiheen ja maaston  
tutkimusmenetelmän tarkastelun sekä tutkimuksen kokonaisvaihejaon  ja ATK-käsitte  

lyn  yleissuunnitelman.  

Regional  Planning  Association of  South-West Finland programmed  and organized  a  
research  project  concerning  the multiple  use  of  forests  in Turku region  in 1969. The 

purposes of  the  field  research  were:  (1)  to  map the  possibilities  for  recreation in forests,  
(2)  to  study  the extent  to  which  the organization  and observation of  the multiple  use  of  
forests  can  be  realized with the help  of  classifications used in scientific  forestry,  (3)  to  

give  a  basis  for  the  prognosis  of  the future structure  of  forests  and thereby  of  their ap  
plicability to recreational use  within the perspective  of  fifty years,  and  (4)  to give  basic 
information when eventual differences of  recreation  areas  compared  with the areas of  
rational forestry  are studied and when economic consequences due to these dif  
ferences are  calculated. 

The report  includes the  first phase  of  the research  concerning  the  multiple  use of  
forests,  a  closer  study  of  the field  research method and the total division of  phases  in  
the research  and a general  plan  for  computer treatment. 

Avainsanat: ulkoilualueet,  monikäyttö,  inventointimenetelmät, Turku  

Keywords:  recreation  areas,  multiple  use,  inventory  methods, Turku 

67 Mikola,  P.  1970. Metsämaan käytön  suunnittelu seutukaavoituksessa. Sisäasi  

ainministeriö,  kaavoitus-  ja  rakennusasiain osaston  tutkimus  17. 27  s.  
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Runkokaavoissa  on metsätaloudelle omistettu melko vähän huomiota. Kun alueva  

raukset  muita tarkoituksia varten  on tehty,  on jäljelle  jäävä  maa-alue merkitty  erittele  
mättä maa- ja metsätalousalueeksi. Metsämaan käyttöä  virkistystarpeiden  tyydyttämi  

seen on runkokaavoissa  käsitelty  laajasti  ja  perusteellisesti,  jopa  kohtuuttoman paljon 

verrattuna  siihen melko vähäiseen huomioon, minkä alueiden metsätaloudellinen käyt  
tö  on  saanut  osakseen.  Eri  seutukaavaliittojen  käsittelytavassa  on kuitenkin suuria eroja  

ja  mm. erilaisista virkistysalueista  käytetty  nimistö  on hyvin  kirjava.  
Mikola käy  läpi  12 seutukaavaliiton suunnitelmat. Metsämaan virkistyskäytön  ja 

metsätaloudellisen käytön  välinen suhde on yleensä  jäänyt  vaille tarkastelua. Virkis  
tyskäytön  ja  erilaisten suojelutarpeiden  välinen raja  on  epämääräinen.  Tavoitteena on 

pidettävä,  että  liikkuvaan virkistyskäyttöön  eli  ulkoiluun soveltuvia metsäalueita voi  
taisiin samanaikaisesti käyttää  täysitehoisesti  metsätalouteen. Tähän on mahdolli  
suuksia olemassa soveltamalla näillä alueilla ns.  monikäytöllistä  eli virkistystarpeet  
huomioon ottavaa metsänhoitoa. 

Avainsanat: kaavoitus,  metsätalous,  virkistyskäyttö  

68 Mikola,  P. 1973. Metsätalouden ympäristövaikutukset  ja niiden merkitys  
metsien käytön  suunnittelussa. Helsingin  yliopisto,  metsänhoitotieteen laitok  
sen  tiedonantoja  9.51 s.  

Tutkimuksessa  tarkastellaan ympäristönhoidon  tavoitteita metsässä  sekä metsänhoito  
toimenpiteitä ja  niiden vaikutuksia.  Puuntuotannon sekä  metsien virkistyskäytön  koor  
dinointia on käsitelty  esittämällä  metsien monikäytön  järjestelmämallit  ja  eri  aluetyypit  
sekä alueiden tarve.  Taloudellisten vaikutusten osalta on käsitelty  hakkuumääriä supis  
tava  vaikutus,  kustannuksia  lisäävä vaikutus,  virkistyskäytön  omat  kustannukset,  ra  
hoitus sekä  työllisyysvaikutukset.  

Avainsanat: puuntuotannon  ympäristövaikutukset,  metsätalouden suunnittelu, virkis  
tyskäyttö  

69 Mölsä,  H.  1986. Seudulliset ympäristöindikaattorit.  [Summary:  Environmen  
tal indicators in regional  planning].  Seutusuunnittelun keskusliitto,  julkaisu  A  
63. 48 s.  ISBN 951-9230-96-3, ISSN 0357-8984. 

Julkaisussa  tarkastellaan ympäristön laatua kuvaavia  indikaattoreita, joilla tutkitaan 
ympäristön  tilaa ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena sekä  luonnontilassa. Tutkimuk  

sessa  pohditaan  ympäristön  kantokyvyn  ekologisia  perusteita  seka  kuvataan paramet  
rejä,  joilla  voidaan arvioida luonnon kantokykyä  eri  tyyppisen  kuormittavan toiminnan 
suhteen. Lisäksi  tarkastellaan luonnonvarojen  suojelun  ekologisia  perusteita  sekä  esite  
tään ympäristön  suojeluarvoa  kuvaavia  indikaattoreita. Erityisesti  selvityksessä  keski  
tytään  ympäristön  kantokykyä  kuvaaviin  seikkoihin. Työ  on  tehty pääasiassa  kirjalli  

suusselvityksenä.  Lisäksi  esitetään johtopäätöksiä  ja  suosituksia luonnonolosuhteiden 
huomioimiseksi seutusuunnittelussa. 

The report  studies  environmental quality  indicators which  are  used to  examine human 
impacts  on  the environment and  also  when retained  in  natural state.  The study  aims  to 
examine the  ecological  bases  of  nature's carrying  capacity.  Parameters which can  be 
used to estimate nature's carrying  capacity  in  regard to different activities  are  
presented.  The author also deals with the ecological  bases  of  the  conservation of  natu  
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ral  resources,  and presents  indicators  for  environmental protection  criteria.  The report  
is  mainly  based on literature. Conclusions and recommendations concerning  the natu  
ral  environment which should be taken into consideration in regional  planning  are 

presented.  

Avainsanat:  seutusuunnittelu,  ympäristöindikaattorit  
Keywords:  regional  planning,  environmental indicators 

70  Naerrekreation -  friluftsliv  och  fysisk  planlaegging  i  Norden. Nordisk  minis  

terräd,  miljorapport  1987:4, NORD  1987:15.164 s.  ISBN 87-7303-087-2. 

Pohjoismaiden  ministerineuvosto hyväksyi  pohjoismaisen  ympäristönsuojelun  yhteis  

työohjelman  vuosille  1983-87. Eräs  hankkeen teemoista oli  ulkoilu. Eri  maiden edusta  

jista  koostuva  projektityöryhmä  perustettiin  käsittelemään lähivirkistykseen  liittyviä 

kysymyksiä  ja  arvioimaan,  missä  määrin kaavoitusta  voidaan käyttää  nykyistä  parem  
pien  lähivirkistysmahdollisuuksien  luomiseen. 

Raportissa  pohditaan ulkoilun merkitystä  ihmiselle ja ulkoilumahdollisuuksien 
suunnittelua sekä  siihen liittyviä  vastuukysymyksiä.  Projektiryhmä  havaitsi,  että  kai  
kissa  Pohjoismaissa  kaavoituslainsäädäntö sisältää tarvittavat keinot kansalaisten lähi  

virkistysmahdollisuuksien  turvaamiseksi. Näitä  mahdollisuuksia ei  kuitenkaan lähes  
kään  aina käytetä  hyväksi,  muun muassa  sen takia,  että kysymyksessä  on suunnitte  
lun ja poliittisen  päätännän  kannalta suhteellisen uusi ala. 

Selvitysten  pohjalta  työryhmä  valmisteli suositukset Pohjoismaiden  ministerineu  

voston  kannanotoksi. Suositukset on  kohdistettu eri  maiden keskushallinnoille, pai  
kallisille viranomaisille ja yksittäisille  kansalaisille. 

Avainsanat: kaavoitus, ulkoilu,  Pohjoismaat  

71 Natur- og  kulturlandskapet  i arealplanleggingen.  1. Regionindelning  av  
landskap.  [Summary:  Natural and cultural  landscape  in land-use planning.  1. 

Regionalization  of landscapes].  Nordisk ministerräd, miljörapport  1987:3, 
NORD  1987:27. 407 s. ISBN 87-7303-122-4. 

The Nordic  project  "Natural  and Cultural landscape  in Countryside  Management  and 

Planning"  was  started in 1983. The  study  aims  at  the practical  application  of  conserva  
tion strategies  in current  land-use planning  at  municipal and county levels. The term 
"natural landscape"  is  not  used  in a  purist  sense to  indicate areas  that remain totally  
undisturbed by  human activities,  but  include all  areas  where the  natural  vegetation  is 
predominant.  The term "cultural landscape"  is  used to  describe landscapes  which to  a 
large  extent  have  been shaped  and influenced by  man. 

In the project,  sketches  were  worked out  for an  overall  regionalization  of  rural land  

scape on a national level. However, a practical  adaptation  to municipal master  plan  

ning  requires  studies  at a  more detailed scale. Therefore model areas  were selected in  

Norway,  Denmark,  Finland,  Iceland and  Sweden. The regions  described in the studies 
are  defined at  a  comparatively  large scale,  and each  region  includes  several  municipal  
districts.  In order to  achieve  a  landscape  description  that can become a  useful tool in  

municipal  planning,  a  breakdown has  been performed  of  each  region  into  a  number of  

landscape  units,  using  a more  detailed evaluation of  the regional  criteria. 

Avainsanat: maankäyttö,  kulttuurimaisema,  luonnonsuojelu,  Pohjoismaat  
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Keywords:  land use,  cultural landscape,  nature  conservation,  Nordic  countries 

72  Natur- og kulturlandskapet  i arealplanleggingen.  2.  Forvaltning  av  ressurser  

og verdier. [Summary:  Natural and cultural  landscape  in land-use planning.  2. 
Resources  management  and conservation values].  Nordisk  ministerräd,  miljö  

rapport  1987:3,  NORD  1987:27.188 s. ISBN 87-7303-123-2. 

The second report of  the Nordic project  on "Countryside  Management  and Planning"  
deals firstly with  the development  of  a  classification system  for conservation values in  
the  landscape.  Secondly,  the report  presents  a  study  of  the  application  of  such  a  system  
in  country  planning,  with the municipal  district of  Rygge  in Southeastern Norway  as a  
model area.  Thirdly,  the  report  includes  an  analysis  of  existing  tools,  possibilities  and 
constraints for its  implementation  in the various Nordic Countries. 

The  report  includes a  discussion about the criteria  for conservation values in  the 
landscape.  The aspects  which are  dealt with are:  representativeness,  diversity,  rarity,  

vulnerability,  virginity,  intrinsic values and ecological  functions. Recommendations for 
the  planning  and resource  management authorities are also given.  

Avainsanat: maankäyttö,  kulttuurimaisema,  luonnonsuojelu,  Pohjoismaat  

Keywords:  land use,  cultural  landscape,  nature  conservation,  Nordic countries 

73 Nyroos,  H.  1987. Ympäristövaikutusten  arviointi Yhdysvalloissa  Yhteiskun  

tasuunnittelun seura  ry,  Yhteiskuntasuunnittelu 25(1):7-10.  

Yhdysvalloissa  astui  voimaan vuonna 1970 laki  (National Environmental Policy  Act,  
NEPA),  jonka  tarkoituksena on  varmistaa ympäristövaikutusten  riittävä  ennakkoarvi  
ointi  suunniteltaessa ja tehtäessä päätöksiä  sellaisista hankkeista,  joilla on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia.  Arvioinnin sisältö ja arviointiprosessi  ovat tarkkaan lailla ja 

ohjeilla  määriteltyjä.  Artikkelissa  kuvataan lain  arvioinneille asettamia vaatimuksia ja 
niiden toteuttamiseen liittyneitä  vaikeuksia sekä  saavutuksia. Yhdysvalloissa  ympäris  
tövaikutuksien arviointeja  on tehty  mm. valtion omistamissa kansallispuistoissa  ja 
metsissä toteutetuissa hankkeissa. 

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi,  metsätalous, Yhdysvallat  

74 Pukkala,  T.  1988. FORM:  a  management  planning  system  for  multiple-use  fo  

restry.  Joensuun  yliopisto,  metsätieteellinen tiedekunta, lis. Manuscript.  

FORM  is  a  management planning  system  designed  to help  the management of  rather  
small forest areas.  The system  is especially  designed to meet  the requirements  of 

multiple-use  forestry.  It  allows one  to  choose  freely  the  weight  of  the different outputs  
of  the  forest. The program runs  on  a  micro computer  (preferably  IMB AT  compatible  
with Hercules graphics).  

The field data and the areas  of compartments are  transferred into a  compartment  
register.  The management plan is based  on treatment  schedules simulated for each 

compartment over  the planning  period.  In the second  phase,  the  best  combination of  
treatment  schedules are  selected  by  multiobjective  optimization.  The optimization  is  
carried out  by  using the VIG  programme (Visual  Interactive approach  to  Goal pro  
gramming)  designed  to solve  multiple  objective  decision problems.  After  optimization  
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the program prints the selected treatments of  each  compartment  and predicts  how the 
stands  will develop  if  managed  according  to the plan.  The  management  planning  sys  
tem is linked with the  TOPOS  map program which  also  runs  in a  micro computer. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  tietokonesimulointi 

Keywords:  forest  management  planning,  multiple  use,  computer  simulation 

75 Pukkala,  T.  1988.  Methods  to  incorporate  the amenity  of  landscape  into forest  

management  planning.  Tiivistelmä:  Menetelmiä maisemanhoidon liittämisek  
si metsätalouden suunnitteluun.  Silva  Fennica 22(2):135-146. ISSN 0037-5330. 

The study  presents  methods that incorporate  the  amenity  of  a  forest  area into manage  
ment planning.  The management  plan  is  based  on  treatment  schedules  simulated for 
each  compartment  over  the 20-year  planning  period.  The best  combination of  treat  
ment  schedules is  selected by multiobjective  optimization.  

The amenity  is  divided into two  parts:  (1)  within-stand amenity  and (2)  the amenity  
of landscape  when viewed afar (distant  scene).  The within-stand amenity  is  expressed  
in terms of  adjective  sum which is  estimated from stand  characteristics. The adjective  
sum is  calculated at three time points  for  each treatment  schedule. The mean adjective  

sum of  the whole area in a selected  year can  be taken as  an objective  or  constraining  
variable of  optimization.  The assessment  of  the distant scene  is  based  on computer  il  
lustrations which  show  the predicted  temporal  change  of  landscape  according  to a 
particular  management  plan.  

Tutkimuksessa esitellään tapoja  ottaa metsän maisema-arvo huomioon metsänhoitotoi  

menpiteiden  suunnittelussa. Metsänhoitosuunnitelma perustuu  kuviolle  simuloituihin 
käsittelyohjelmiin,  joista  valitaan sopivin  yhdistelmä  monitavoiteoptimoinnilla.  Suun  
nittelu kattaa 20-vuotiskauden. 

Metsän  maisema-arvo koostuu  (1)  metsiköiden sisäisestä viihtyisyydestä  ja (2)  met  
säalueen esteettisestä arvosta  kaukaa  katsottaessa.  Sisäistä  viihtyisyyttä  kuvataan ad  

jektiivisummalla, joka  estimoidaan metsikkötunnusten avulla. Jokaiselle simuloidulle 

käsittelyohjelmalle  lasketaan adjektiivisumma  kolmena ajankohtana.  Tietyn vuoden 
keskimääräistä adjektiivisummaa  voidaan käyttää optimoinnin  tavoite- tai rajoite  

muuttujana. Kaukomaiseman arvottaminen perustuu tietokonepiirroksiin,  jotka ha  

vainnollistavat,  kuinka  metsämaisema muuttuu  eri  suunnitelmavaihtoehdoissa. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, maisema, tietokonesimulointi 

Keywords:  forest management  planning,  landscape,  computer  simulation 

76 Pukkala,  T. 1988. Monikäytön  suunnitteluohjelmisto  MONSU: Ohjelmiston  

toiminta ja  käyttö.  Joensuun  yliopisto,  metsätieteellinen tiedekunta. 40 s. Mo  

niste. 

Metsien monikäytön suunnitteluohjelma  MONSU on tarkoitettu avustamaan  talous  
metsien käytön  suunnittelua. Se on tarkoitettu työvälineeksi  tavanomaisten metsätilo  

jen  ja  maatilametsälöiden hoidon suunnitteluun. Monikäyttö  otetaan  huomioon ohjel  
massa kahdella tavalla: (1) suunnitteluun on liitetty monikäyttöarvoja  ja (2) kuvioille  
esitettävät käsittelyt  perustuvat  pitkälle  metsänomistajan  tavoitteisiin ja näkemyksiin.  

MONSUIIa suunnittelu tapahtuu  siten,  että jokaiselle  metsikkökuviolle tuotetaan  
useita vaihtoehtoisia käsittelyohjelmia,  joista  tiedetään paljonko  ne antavat  hakkuutu  
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loja  ja millaiseen metsän kehitykseen  käsittely  johtaa.  Optimointia  käyttäen  kullakin 
kuviolla valitaan toteutettavaksi se  vaihtoehto, joka  johtaa  metsälötasolla parhaaseen  

lopputulokseen.  Monikäyttömetsänhoidon  tarpeita  varten metsiköitä ja  niiden  käsitte  
lyä  kuvataan puu-,  raha-  ja  työmäärien  lisäksi  myös  tunnuksilla,  jotka  kuvaavat  met  
sän  maisema-arvoa, ulkoiluvirkistystä,  marjasatoa  ja sienisatoa. Näille  ns.  pehmeille  
arvoille lasketaan mittaluku tavanomaisten kasvupaikka-  ja puustotunnusten perus  
teella. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  tietokonesimulointi 

77 Rainio,  A.  (toim.).  1988. Paikkatietojen  yhteiskäyttö  Suomessa  -  LIS-projekti.  
Maanmittaushallituksen  julkaisu  60.  64  s.+liitteet erillisessä julkaisussa:  Maan  
mittaushallituksen julkaisu  nro  60. ISBN 951-860-951-9,  ISBN 951-40-0102-4,  

ISSN  0357-010 X. 

Julkaisu  esittelee yhteenvedonomaisesti  kehitysehdotuksia,  joita  paikkatietojen  yhteis  
käyttö-projekti  (LIS-projekti;  LlS=Land Information Systems)  on tehnyt.  Paikkatietojen  
yhteiskäyttö  tähtää numeeristen,  koordinaatein paikannettujen  tietojen  käytön  helpot  
tamiseen. Julkishallinossa  on yli  200 rekisteriä tai numeerista aineistoa, jotka sisältävät 

paikkatietoja.  Moniin aineistoihin sisältyy  jo  nykyisin  koordinaattipaikannus.  Paikka  

tietojen  kenttä on perinteistä  karttatietojen  kenttää laajempi  ja ulottuu myös moniin 
hallinnon ja tutkimuksen tietoihin. Järjestelmä  sisältää tietoa mm. kasvillisuudesta,  
eläimistä, luonnonsuojelusta  ja kaavoituksesta.  

Numeeristen menetelmien avulla koordinaatein paikannettuja  kohteita kuvaaviin  
tietoihin voidaan kytkeä ominaisuustietoja,  jotka ovat eri sovellutuksissa tarpeen.  

Paikkatietojen  yhteiskäyttö  ei tähtää graafisten  kuvien elektroniseen siirtoon,  vaan 
koordinaatein paikannettujen  tietojen  välitykseen  vakiomuotoisina ylläpitäjältä  käyt  

täjälle.  Käyttäjä  voi  oman tietojärjestelmänsä  avulla  tuottaa  tiedoista kartan. 

Yhteiskäyttö  alkaa kokeiluvaiheella. Tiedonsiirtoa varten tuotetaan muunnosohjel  

misto, joka  sovitetaan useisiin tietojärjestelmiin. Organisaatioiden  yhteiskäyttöön  tar  

joamat, hajaututetusti ylläpidetyt tiedot kuvataan paikkatietohakemistossa,  jonka 
kautta käyttäjä  voi tilata tarvitsemansa tiedot. Pitemmän aikavälin tavoitteena on tie  
donsiirtoverkkoon perustuva,  lähes  tosiaikainen yhteiskäyttö.  

Avainsanat: tietorekisterit,  maankäyttö,  hallinto 

78  Rautamäki,  M. &  Wuorenrinne,  H. 1985. Pirkanmaan viherverkosto.  Ekologis  

ten käytävien  teorian soveltamisesimerkki  seutukaavatasolla Pirkanmaalla. 

Tampereen  seutukaavaliitto,  julkaisu  B 140. 25 s.  ISBN 951-9324-02-X,  ISSN 
0357-6922. 

Työ  jakautuu kahteen osaan.  Ensiksi  kartoitetaan ekologisten  käytävien  ja toisaalta 
maisemarakenteen teoreettista merkitystä  laaja-alaisessa  suunnittelussa. Toiseksi  sovel  
letaan teorioita esimerkkikohteeseen,  Pirkanmaahan, karttatarkastelun avulla.  Työ  pai  
nottuu teoriaosaan.  

Avainsanat: ekologiset  käytävät,  maankäyttö,  maisema, Pirkanmaa 
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79 Representativa  naturtyper i Norden -  ett  underlag  för naturvärds-  och  areal  

planering.  Tiivistelmä: Pohjolalle  ominaisia luontotyyppejä  -  luonnonsuojelu  

ja aluesuunnittelun pohja-aineistoa.  [Summary:  Representative  types  of nature  
in Nordic  countries -  a  basis  for  conservation  and land-use planning].  Nordis  
ka  rädet,  NU  1983:2.139 s.+liitt.  ISBN  91-38-07807-4. 

Raportissa  esitellään yhteispohjoismaisen  "Edustavat luonnontyypit  ja uhanalaiset bio  

toopit"  -projektin  yhteydessä  luotu luonnon- ja  luonnonvarojen  inventointi- ja  tietojen  
käsittelyjärjestelmä.  Hankkeeseen  sisältyy  joukko  raportteja,  joissa  Pohjoismaiden  luon  
to on tyypitelty  fyysistä suunnittelua varten.  Edelleen tätä materiaalia on käytetty 

tiedostojärjestelmän  kehittelyyn. 
Hanke on käsittänyt  seuraavat  osahankkeet: (1) Pohjoismaat  on jaettu  luonnon  

maantieteellisiin alueisiin,  jotka  antavat kuvan  Pohjoismaiden  luonnonoloista, (2)  Poh  

joismaiden kasvillisuus-  ja maastotyypit  on luokiteltu suunnittelussa käsiteltävää 
luonnon arvioimista varten, (3)  luonnon inventointia ja sitä koskevien  tietojen  käsitte  

lyä  on kokeiltu Pohjoismaiden  luonnosta saadun materiaalin perusteella,  ja (4)  on 
osoitettu pohjoismaiselta  kannalta edustavia luonnontyyppejä  ja joitakin  esimerkkejä  
alueista,  joilla  näitä esiintyy.  

Työn  kuluessa  on  ilmennyt,  että  jo kerättyä  materiaalia tulee tulevaisuudessa täy  
dentää ja kehittää edelleen. Projektissa hankittujen  kokemusten perusteella  työryhmä  
tekee runsaasti parannusehdotuksia.  

The report  presents  a  system  of  making  inventories,  and processing  and reporting  in  
formation on  nature  and natural resources  which has  been developed  within the pro  
ject "Representative  types of  nature  and threatened biotypes".  Knowledge  on the 

types  of  nature  found in the Nordic  countries has  been structured for  use in physical  
planning  and is  presented  in a  number of  reports.  In  addition, this  material  has been 
used in the  development  of  an information system.  

The project  consists  of  the following  parts:  (1) the Nordic countries have been 
divided into physical  geographical  regions  which  provide  a  survey  of  the natural con  
ditions in the  Nordic  countries,  (2)  the vegetation  types  and land forms in the  Nordic 
countries have been classified and structured for  evaluation of nature  in connection 

with planning,  (3)  a  system  for  inventories,  processing  and reporting  data conserning  
natural conditions has been tested in connection with material obtained on nature  in 

the Nordic  countries,  and (4)  types  of nature  representative  for  the Nordic countries 
have been reported,  and some examples  are  given  of  areas  where these occur.  

The working  group proposes  that  the material should  be  complemented  and further 
developed  in  the  future.  On the basis  of  the  experiences  obtained during  the project,  
the group gives  numerous recommendations. 

Avainsanat: maankäyttö,  luonnonsuojelu,  Pohjoismaat  

Keywords:  land use,  conservation,  Nordic countries 

80 Ritari, A.  1982. Systemaattinen  lähestymistapa  maankäytön  suunnittelussa. 

Julkaisussa:  Aho, S.  (toim.). Vaihtoehdon käsite  ja  metodi,  Pallastunturin  tutki  

jasymposiumin  (4-5.2.1982)  raportti.  Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutki  

muslaitos,  C 44:97-105. ISBN  951-42-1338-6, ISSN 0355-6123. 

Tavoitetietoinen suunnittelu perustuu  normatiiviseen miten pitäisi  olla-ajatteluun  ja 
käsitykseen  erilaisten tavoitteiden keskinäisestä  paremmuusjärjestyksestä.  Vaihtoehto  

jen  ja niiden kriteerien analysointi  kuuluu järjestelmällisen  suunnittelutyön  kuvaan.  
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Vaihtoehtoja  voidaan määritellä erilaisilla kriteereillä,  esim. epävarmuustekijät,  resurs  
si-  ja valtapoliittiset  näkökohdat sekä  järjestelmiin  liittyvät  ominaisuudet kuten sosiaa  
lis-taloudelliset ja teknologiset  rakennevaihtoehdot. Suunnittelun tärkeimpänä  laatu  
vaatimuksena voitanee pitää  vaihtoehtoisuuskriteerien selkeää tiedostamista ja  niiden 
julkista  kontrollia. 

Maankäytön  suunnittelun tavoitteena voidaan pitää  maa-aluetta koskevien  päätös  
ten  ohjaamista  tavalla,  joka  parhaiten  palvelee  ihmistä saattamalla luonnonvarat hyö  
dylliseen  käyttöön,  mutta  samalla säästää  näitä varoja  myös tulevaisuutta silmällä  pi  
täen. Maa-alueen käyttömahdollisuuksien  systemaattisen  arvioinnin avulla tuotetussa  
suunnittelussa on mahdollista huomioida alueen käytön  taloudellisia ja sosiaalisia vai  
kutuksia  sekä vaikutusta ympäristölle. Artikkelissa esitetään kaavio metsätalouden 

harjoittamiseen  määrätyllä alueella liittyvästä  arviointiprosessista.  

Avainsanat: maankäyttö,  ympäristövaikutusten  arviointi,  metsätalous 

81 Saastamoinen. O.  1987. Multiple  use and the Forest  2000  -programme. In: 

Hänninen,  R. & Selby,  A.  (eds.).  Proceedings  of  the biennal meeting  of the 
Scandinavian Society  of  Forest  Economics,  Porvoo,  Finland,  May  1987. Scan  
dinavian Forest  Economics 29:39-47. ISSN 0355-032 X. 

The Forest  2000 -programme is  a long-term programme for developing  forestry  and 
forest industries in Finland. For  the first  time the viewpoints  of multiple use  were also 
considered in this  programme at the level of nationwide planning.  The article de  

scribes  the way  multiple  use  was taken into account  in the Forest  2000 -programme 
and presents  the main outcomes  analyzing,  to  some extent,  the  deficiencies in  the im  

plementation  of  multiple  use  into the  programme.  

Avainsanat: Metsä  2000 -ohjelma,  monikäyttö,  kansantalous 
Keywords:  Forest  2000 -programme, multiple use,  national economy 

82  Sepponen,  P.  &  Norokorpi,  Y.  (toim.). 1982. Kilpisjärven  alueen maankäytön  

yleissuunnitelma.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  65. 29 s. ISSN 0358-  

4283. 

Raportin  laatineen työryhmän tehtävänä oli suunnitella Metsäntutkimuslaitoksen Kil  

pisjärven  alueen maankäyttöä.  Alue koostuu  Mallan luonnonpuistosta  (2  949  ha)  ja 
Kilpisjärven  kokeilualueesta (6 986 ha).  Tavoitteena oh  laatia  maankäytön  yleisssuunni  
telma,  jossa  otetaan  huomioon eri intressipiirien  tarpeet  ja  edut tutkimustoiminnan ja 

paikallisen  väestön  ja alkuperäiselinkeinojen  siitä  kärsimättä. Työssä  selvitetään eri  
käyttömuotojen  ja  paikallisen  yhdyskuntarakenteen  nykytilaa  ja  tulevaisuuden näky  
miä. Lopuksi  annetaan  suosituksia tutkimustoiminnan, luontaiselinkenojen  (porota  
lous,  metsästys  ja  kalastus,  keräily),  matkailun ja  retkeilyn,  kaupan,  asumisen,  kunnal  
listen palvelujen  ja  valtionhallinnon sekä  ympäristöhaittojen  vähentämisen kehittämi  
seksi.  

Avainsanat: maankäyttö,  luontaiselinkeinot, luonnonsuojelu,  Kilpisjärvi  

83  Soveri,  U.-R. 1987.  Ympäristövaikutusten  arviointi  Alankomaissa. Yhteiskun  
tasuunnittelun seura  ry,  Yhteiskuntasuunnittelu 25(1):11—15.  
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Artikkelin alussa esitellään ympäristövaikutusten  arviointiin liittyviä kansainvälisiä 

sopimuksia  ja  suosituksia.  Alankomaita pidetään  pisimmälle  edenneenä maana ympä  
ristövaikutusten arvionnin  kehittämisessä. Arviontikäytännön  kehittämistä on Suomes  
sa selvitetty  aihetta käsitelleen  työryhmän  mietinnön (Komiteamietintö  1982:46),  kan  
sainvälisen yhteistyön  sekä  erityisesti  alankomaalaisten selvitysten  ja kokemusten poh  

jalta. 
Soveri esittelee yhteenvedonomaisesti  arvioinnin kehittämistyön  taustaa, sovelta  

misalaa,  prosessin  vaiheita ja sisältöä  sekä siitä saatuja  kokemuksia Alankomaissa. 
Siellä ympäristövaikutusten  arvointia  on sovellettu mm. virkistysalueiden  perustami  

seen ja luonnonsuojelualueiden  rauhoitusten purkamiseen.  

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi, päätöksenteko,  virkistysalueet,  Alanko  
maat 

84 Teistä  aiheutuvien ekologisten  muutosten arviointi teiden esisuunnittelussa 
-  esitutkimus. 1990. Tielaitos,  tiehallitus, kehittämiskeskus. 40 s.  ISBN 951-47- 

2713-4. 

Tutkimuksessa  on  selvitetty  edellytyksiä  teistä mahdollisesti aiheutuvien ekologisten  
muutosten  huomioonottamiseksi teiden esisuunnittelussa,  erityisesti  pääsuuntaselvi  
tysvaiheessa.  

Selvitys  on tehty  kirjallisuustutkimuksena.  Siinä  kuvataan ekologisten  muutosten  
luonnetta yleensä  sekä  Suomelle tyypillisiä  elinympäristötyyppejä,  havainnollistetaan 
teistä aiheutuvan kuormituksen ja mahdollisten muutosten luonnetta,  esitellään muu  

tosten  merkittävyyden  arviointitapoja  sekä  hahmotellaan lähestymistapaa,  jota voitai  
siin soveltaa ekologisten  muutosten  karkeaan arviointiin pääsuuntaselvitysvaiheessa.  

Selvitystyön  perusteella  on  laadittu kaksi  jatkotoimenpide-ehdotusta.  Työn  perus  
teella ehdotetaan, että  ekologisten  muutosten karkeaa arviontia kehitettäisiin eteen  

päin.  Lisäksi  ehdotetaan, että keskeisimmät elinympäristötyypit  luokiteltaisiin tie  
suunnittelun tarpeista lähtien niiden ekologisen  sietokyvyn  perusteella.  

Avainsanat:  tienrakennus,  ekologia,  elinympäristötyypit  

85 Tuhkanen,  S.  1975. Luonnon- ja maisemansuojelualuesuunnittelu  lakisäätei  

sessä  seutukaavoituksessa Suomessa. Terra 87(1):52-61. ISSN 0040-3741. 

Artikkelissa  suojelualueiden  perustaminen  luetaan lähinnä klassisen  luonnonsuojelun  
alaan, mikä käsittää alkuperäisen  luonnon vaalimisen ja maisemansuojelun.  Katsauk  

sessa  käsitellään seutukaavaliittojen  suojelualuesuunnittelun  tavoitteita ja luonnon  

suojeluinventointien  metodiikkaa, kansainvälisten,  pohjoismaisten  ja valtakunnallisten 

luonnonsuojeluohjelmien  huomioon ottamista suunnittelussa sekä  suojeluvarauksien  
muuttumista runkokaavasta seutukaavaan siirryttäessä. 

Avainsanat:  kaavoitus,  seutusuunnittelu, luonnonsuojelu  

86 Tuhkanen,  S.,  Grönlund,  S. &  Keisteri,  T. 1989. Pohjoismainen  tutkimuspro  

jekti  "Luonnon- ja kulttuurimaisema aluesuunnittelussa". Kohdealueena 
Suomessa Porvoon maalaiskunta. Summary:  The Nordic Research Project  
"Natural  and  cultural landscape  in  countryside  management  and  planning".  
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The  rural municipality  of Porvoo (Borgä) as a  study  area in  Finland. Terra 

101(2):131-147.  ISSN 0040-3741. 

Pohjoismaiden  ministerineuvoston aloitteesta on  viime vuosina toiminut neljä  projektia,  
jotka ovat tähdänneet luontoinventointien ja luonnonsuojelusuunnittelun  kehittämi  

seen:  (1) Pohjolan  luonnonmaantieteellinen aluejako,  (2)  Pohjolan  edustavat luontotyy  
pit,  (3)  Luonto ja  ympäristö  kuntasuunnittelussa ja  (4)  Luonnon- ja kulttuurimaisema 
aluesuunnittelussa. Projektien  tuloksia on  julkaistu  etupäässä  Pohjoismaiden  ministeri  
neuvoston  "Miljörapport"-sarjassa.  Terran artikkeli esittelee hankkeen suomalaisen 
osuuden. 

Kirjoituksessa  keskitytään  Suomen  osaprojektin  kunta-  (ja  kylä)tason  tutkimukseen. 
Sen tavoitteet ovat seuraavat: (1)  kehittää maiseman suunnittelua osana  kuntasuunnit  

telua, (2)  kehittää menetelmiä inventoida, kuvata  ja arvioida  maiseman eri  elementtejä  

ja maisemakuvaa, (3)  kylätason  tutkimuksen  avulla selvittää mahdollisuuksia ottaa 
huomioon paikallisten  asukkaiden mielipiteitä  ja arvostuksia  maisemasta, jossa he elä  
vät. 

Maiseman suunnittelun käsitettä on projektissa  käytetty  laajassa  merkityksessä.  Sillä 
tarkoitetaan maisemaa ja  sen  komponentteja  koskevan  fyysisen  suunnittelun syventä  
mistä ekologisen  ja  kulttuurihistoriallisen perusnäkemyksen  pohjalta.  Kaikilla suun  
nittelutasoilla maisemansuunnittelu voidaan jakaa  kolmeen toisiinsa tiiviisti liittyvään  
vaiheeseen: tutkimukseen, suunnitteluun ja evaluointiin. Suomalaisessa osaprojektissa  

esitetään  prosessimalli  maisemansuunnittelun integroimiseksi  kuntasuunnitteluun. 

On  the initiative of  the Nordic Council  of Ministers,  several research  projects  with the 
aim of  developing  the inventory  of  nature  and the development  of  planning  of  land  

scape  management  and conservation have been implemented  in the last  few years.  
The  objectives  of  the Finnish sub-project  are  the following:  to develop landscape  plan  

ning  as  a  part of  municipality  planning,  to improve  methods of  inventory, description  
and measurement  of  values of  the various  landscape  elements and to study  how the 
opinions  and values of  local inhabitants could  be  taken into consideration in  the plan  

ning  process.  
The landscape  planning  process  is  divided into three phases  that are  strongly  inter  

dependent:  research,  planning  and evaluation. The present study  deals with the  re  
search phase and how the results could be further modified to  be useful in practical  

planning  work.  The study  is  primarily  methodological,  and so  the results  are  not  to  be 
understood as  a landscape  conservation plan  for the municipality. 

Avainsanat: maisemasuunnittelu, maankäyttö,  tutkimus, Porvoo 
Keywords:  landscape  planning,  land use,  research,  Porvoo 

87 Ulkoilu  ja metsätalous -  periaatetarkastelu.  1975. Uudenmaan seutukaavalii  

tot,  Helsinki.  43 s.+liitt. ISBN 951-9162-24-0. 

Uudellemaalle perustettiin Uudenmaan seutukaavaliittojen  toimesta vuonna 1971 maa  

ja metsätalousneuvottelukunta. Neuvottelukunta muodostettiin Uudellamaalla toimi  
vista  maa-  ja  metsätalouden ja seutukaavoituksen edustajista  ja  se  toimii jakaantuneena  
maatalousryhmään  ja  metsänhoitoryhmään.  Metsänhoitoryhmä  laati vuonna 1973 Uu  
denmaan seutukaavaliittojen  metsätalouden tavoitteet ja seutukaavoituksen maankäyt  
töluokitukseen sovelletun metsien luokituksen. Selvityksen  esimerkkialueen (Sipoon  

korpi)  avulla  selvitetään ulkoilun vaikutusta maa-  ja metsätalouden harjoittamiseen,  
ulkoilulain soveltamista sekä  yhteistyön  tarvetta  ja  muotoja  eri  organisaatioiden  välillä. 
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Avainsanat: kaavoitus,  ulkoilu,  metsätalous, Sipoo  

88  Wahlgren,  I. 1982. Ympäristövaikutusten  ennakkoarviointi.  Summary:  Envi  
ronmental impact  assessment.  Valtion teknillinen tutkimuskeskus,  tiedotteita 
106. 56 s.+liitteet. ISBN 951-38-1478-5, ISSN  0358-5085. 

Selvitys  kuvaa  ympäristövaikutusten  arviointia eri  maissa.  Arviointia  tapahtuu  erilai  
sissa  hallinnollisissa järjestelmissä.  Näitä ovat  mm. erilliset arviointijärjestelmät  (esim.  
"EIS",  "environmental impact  assessment"),  maankäytön  ym.  suunnittelujärjestelmät  ja 
erilliset lupajärjestelmät.  Toimenpiteet,  joiden  vaikutusten arviointia pidetään  tarpeel  
lisena, määritellään yleensä  toiminnan tason  (hankkeet,  suunnitelmat, ohjelmat,  lait), 

suorittajan  (julkinen,  yksityinen),  laajuuden,  vaikutusten,  tyypin  tai  sijainnin  perusteel  
la. Arviointi  kohdistuu  pääasiassa  luonnonympäristöön.  Myös  muuhun fyysiseen  ym  

päristöön  kohdistuvia sekä  sosiaalisia että taloudellisia vaikutuksia on arvioitu. Yleisön 
osallistumista pidetään  tärkeänä osana arviointiprosessia.  Osallistuminen tapahtuu 

yleisimmin  tiedottamisen,  julkisten  keskustelujen  ja kuulustelujen  sekä  valitusmahdol  
lisuuden kautta. Liitteenä on esimerkkejä  kehitteillä olevista arviointimenetelmistä. 

The paper is  concerned with the present  state  of  environmental impact  assessment  in 
various countries. Such issues  are  presented  as  procedures  for including  environmen  

tal impact  assessment  in planning  and decision-making  processes,  the  scope  of  envi  
ronmental impact  assessment,  assessment  methodologies,  due responsibility,  monitor  

ing  and information activities  concerning  environmental impact assessment  as  well as  

public participation.  

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi, ympäristönsuojelu,  osallistuminen 

Keywords:  environmental impact  assessment,  environmental conservation,  participa  
tion 

89 Veijola,  P.  1984. Multiple-use  planning  in the Finnish  school  forests.  In: Saas  

tamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G., Koch,  N.E. &  Mattsson, L.  (eds.).  Multiple-use  

forestry  in the Scandinavian countries. Communicationes Instituti Forestalls  
Fenniae 120:136-139. ISBN 951-40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

The  paper presents  an  example  of  multiple-use  planning  in commercial forests.  The 
basic  forestry  plan  in the Finnish school  forests  is  called a  multiple-use plan.  In  addi  
tion to  the normal stand data the relative suitability  for special  uses  must  be deter  
mined for every  stand. The  areas  with high  values for many uses  are  defined as  

multiple-use  areas. Special  consideration is  given  to these areas  when  adjusting  
various uses.  The procedure  is  divided into two  phases:  the location of  cutting areas  
and  the  cutting  planning.  Thus the objectives  of  multiple-use  forestry  will be  taken 
into  consideration. 

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, monikäyttö,  metsäoppilaitokset  
Keywords:  forest management planning,  multiple use,  forestry  schools 

90 Ympäristönsuojelun  tietojenkäsittelyn  toteuttamissuunnitelma 1987-1991. 
1987. Ympäristöministeriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  sarja  A 

59/1987.147  s.  ISBN 951-47-0148-8, ISSN 0783-280 X. 
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Ympäristötietojärjestelmään  kuuluvat kaikki  ympäristönsuojeluhallinnon  asiapohjaiset  

tietorekisterit,  jotka tulevat usean toimintayksikön  käyttöön.  Suunnitelman mukaan 
vesi-  ja ympäristöhallitus  vastaa  koko  ympäristönsuojelutoimeen  liittyvästä  tietojenkä  

sittelyn  toteutuksesta ja tietopalvelusta ympäristöministeriön  ohjauksessa.  Järjestel  

mään  sisältyviä  metsien monikäyttöä  palvelevia  tietosysteemejä  ovat  mm. ympäristön  

tutkimusrekisteri,  ympäristötalouden  tietorekisteri,  luonnonsuojelualuetietojärjestelmä  
ja uhanalaisten eliöiden tietosysteemi.  

Avainsanat: tietorekisterit,  ympäristönsuojelu,  luonnonsuojelu  
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13 Metsien  monikäytön ekonomia  

Economics  of  multiple-use  forestry  

Koska metsä on  Suomen  tärkein taloudellisesti hyödynnetty  luonnonvara, on  luvussa 
suoranaisten metsätieteellisten tutkimusten lisäksi koko kansantaloutta käsitteleviä 

selvityksiä.  Niistä on  tiivistelmiin poimittu  metsien monikäyttöön  liittyviä  kohtia. Lu  
vussa  on myös  tutkimuksia metsien rinnakkaistuotteiden taloudellisesta merkitykses  
tä, metsien monikäytöstä  johtuvasta  hakkuutulojen  pienenemisestä  ja markkinatto  
mien hyötyjen  arvottamisesta. 

Forest  is  the most  important  economically  utilized natural  resource  in Finland. There  
fore, the  chapter  includes,  in  addition to  the  studies on  forest  economics,  also  references 

dealing  with the national economy. The abstracts  of  these national level studies  refer  

only  to  the parts  related  to  multiple-use  forestry  presented  in them. The chapter  also  
contains studies  concerning  the economic significance  of  the  by-products  of  forests,  the 
reduction of  income caused  by  multiple  use and  the  valuation of  the  non-market benefits 
provided  by  forests. 

91 Heiskanen,  O. 1974. Metsien moninaiskäytön  metsätaloudellisista kustan  

nuksista seutukaavan virkistysalueilla.  Teknillinen korkeakoulu,  maanmit  

tausosasto. 52 s. 

Tutkimuksessa selvitetään metsien moninaiskäytöstä  metsätaloudelle aiheutuvia mene  

tyksiä.  Rajoitetun  metsänkäytön  vyöhykkeillä  aiheutuu metsätaloudellisia menetyksiä  

puunkorjuun  lisäkustannusten  vuoksi,  koska  ei  voida käyttää  taloudellisimpia  puun  

korjuumenetelmiä.  Lisäksi  näillä alueilla jää  puuntuotos  pienemmäksi.  Vaikka  7-9 % 
Suomen metsäalueista varattaisiin kaukovirkistysalueiksi  ja vaikka  rajoitetun  metsän  

käytön  vyöhykkeet  käsittäisivät  30 % virkistysalueiden  kokonaisalasta,  jäisi  varauksista 
koituva menetys  tutkimuksen mukaan muutamaan  promilleen  metsien metsätaloudel  
lisesta tuotosta.  

Avainsanat: ulkoilualueet, korjuukustannukset  

92 Helle,  T.,  Pajuoja,  H.  &  Nygren,  K.  1987. Forest  damages  caused by  moose  and  
their economic value in  Finland. In: Hänninen,  R.  &  Selby, A. (eds.).  Procee  

dings  of the biennal meeting  of  the Scandinavian Society  of  Forest  Economics,  

Porvoo,  Finland,  May 1987. Scandinavian Forest Economics 29:7-26. ISSN  
0355-032 X. 

The paper describes the relationships  between moose  population  and forest  damages,  
and attempts  to  estimate  the real  value of  forest  damages.  It  appeared  that  indemnifi  
cations payed  by  state  to  compensate  forest  owners  for  moose  damages  do not  pro  
vide a  reliable basis  either in predicting  future damages  from the population  dynamics  
of  moose  or  in estimating  the value of  damages.  Instead, there occurred  a good  corre  
lation among Forestry  Board Districts  between moose density  per  young pine stand 
and moose  damages  calculated from the  data of  the 7th  National Forest  Inventory.  Ac  
cording  to a  rough  estimation,  the economic value of  moose  damages  is  about 10  times 
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higher  than the official  indemnification statistics  indicate, being  thus  a  clearly  greater  
cost  factor than crop damages  or  traffic accidents  caused by  moose. 

Avainsanat: hirvi,  taimikkotuhot,  korvaukset  

Keywords:  moose,  forest  damages,  compensations  

93  Hjerppe,  R. 1989. Kansantalouden kuvausjärjestelmistä.  Julkaisussa:  Loikka  

nen, H.A. &  Pekkarinen,  J. (toim.). Suomen kansantalous instituutiot,  rakenne 

ja  kehitys.  S.  408-429. WSOY.  ISBN  951-0-15592-6. 

Kansantalouden tilinpidosta  saatuja  tietoja  tarvitaan  sekä  kansantalouden tutkimisessa 
että  talouspolitiikan  valmisteluissa. Tilinpidon  käsitteiden avulla voidaan jäsentää  ja 
täsmentää talouspoliittista  keskustelua.  Siitä  saadaan tietoa kansantalouden rakentees  

ta  ja  kehityksestä.  Tilinpidon  avulla  voidaan selvittää kansantalouden nykytila  ja  sen 
kehityssuunnat.  

Artikkelissa  tarkastellaan ensin kansantalouden tilinpidon  peruskäsitteistöä.  Sen jäl  
keen käydään  läpi  Suomen kansantalouden tilinpidon  soveltamista tarkastelemalla 
sen keskeisimpiä  tilejä. 

Arviointiosassa Hjerppe  toteaa, että tilinpidossa  on eräiden yhteiskunnan  kokonais  
taloudellisten ongelmien  analysoinnin  kannalta puutteita,  joita on pyrittävä  paikkaa  

maan tilinpidon  ulkopuolisella  tilastoinformaatiolla. Kansantalouden tilipito ei esi  

merkiksi  tarjoa  nykymuodossaan  tietopohjaa ympäristöongelmien  taloudelliseen ana  

lyysiin.  Ympäristön  pilaantumiseen  liittyy  kuitenkin merkittäviä taloudellisia ongel  
mia,  pilaantuminenhan  syntyy  tuotantotoiminnan vuoksi.  Toisaalta ympäristön re  
surssit:  puhdas  vesi  ja  ilma sekä  maaperä  maisemineen ovat  osoittautuneet niukoiksi 
hyödykkeiksi,  ja  niiden rationaalinen käyttö  edellyttäisi  niiden oikeaa hinnoittelua. 

Avaisanat: kansantalous,  luonnonvarat, tilinpito 

94 Hjerppe,  R.  &  Kaartinen,  J.  1982. Markkinaton tuotanto, hyvinvointi  ja  kan  
santalouden tilinpito.  Summary:  Non-market production,  welfare and  na  
tional accounting.  Tilastokeskus,  tutkimuksia N:o 78.  71  s.  ISBN  951-46-6401-9,  
ISSN 0355-2071. 

Vuonna 1979 saatiin Tilastokeskuksessa  päätökseen  kansantalouden tilinpidon  uudis  

tus.  Nykyisessä  muodossaan tilinpito  antaa  mahdollisuudet entistä syvällisempään  
kansantaloudellisten kysymysten  analysointiin  ja  yhteiskunnan  hyvinvointitason  arvi  
ointiin. Yhä useammin on  tilastotoimelta kuitenkin alettu kysellä  mittareita objektiivi  
semman kuvan saamiseksi  yhteiskunnan  hyvinvoinnista.  Julkaisussa  kartoitetaan niitä 
suuntauksia,  joita kansantalouden tilinpidon  ja yleensä  tilastojen  kehittämisessä on 
nähtävissä yhteiskunnan  hyvinvointia  paremmin  mittaavaksi  järjestelmäksi.  

Kirjoituksessa  on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin  vain kolmea kehittämisen tar  

peessa  olevaa osa-aluetta, nimittäin kotitaloustuotantoa, julkisen  sektorin tuotoksen 
mittaamista ja ympäristökysymyksiä.  Yhteiskunnan perustarpeiden  ja perustoimeen  
tulon kehittymisen  ja julkisen  sektorin laajenemisen  seurauksena  näiden sektorien 

merkitys  yhteiskunnassa  on tullut yhä  tärkeämmäksi ja se  todennäköisesti kohoaa  sitä 
mukaa  kuin perinteisellä  tavalla mitattu varallisuus kasvaa  ja paineet  luonnollista ym  
päristöä  kohtaan lisääntyvät.  Suomessa  on kuitenkin tehty  suhteellisen vähän mit  
tauksia tältä alueelta  ja  näidenkin mittausten käyttökelpoisuus  ja  testaus  ovat  vielä pa  
hasti keskeneräisiä. 
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Typical  features in  the  1970 s  were  e.g. expanding  demographic  and  environmental 

problems,  international inflation and its  impacts,  the problems  in energy  production  
and the  growing  role  of  general  government  in the  production  of  goods  and services  
as  well as  in income distribution and regulating  economic life. The authors claim that 
national accounting  will continue to  play  an  important  role  in the  formation of  econ  
omic policies.  The paper surveys  the possibilities  how to  supplement  and develop  the 

accounting  system  in order to  achieve  a  better basis  for  information and a wider statis  
tical framework. 

Three non-market sectors  have  been studied more closely:  household production,  

public sector  production  and the environment. These sectors  are  perhaps  the most im  

portant  ones in expanding  the national accounts  in a  welfare-oriented direction. With 
the development  of  fundamental needs and the basic  level of  social  welfare as  well  as  
of  the growth  of  the  public  sector,  the significance  of  these non-market sectors  has  in  
creased and will presumably  continue to do so  as  traditionally  measured wealth 

grows and the pressure  for  a  more natural environment is  felt  to an ever  greater  extent. 

However, relatively  few measurements  have been  made in this field and  the testing  of 
these measurements  is  still largely  incomplete.  

Avainsanat: kansantalous, hyvinvointi,  tilinpito  

Keywords:  national economy, welfare, accounting  

95 Kakkuri,  E. 1983. Ilomantsin luonnonsuojelualueiden  taloudellinen merkitys  

puuntuotannolle  ja matkailulle. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  93.  23 

s. ISSN 0358-4283. 

Tutkimuksen kohteena olivat  Petkeljärven  ja Patvinsuon kansallispuistot,  Koivusuon 

luonnonpuisto,  Kissansuon-Raanisuon-Tohlinsuon soidensuojelualue  sekä Puohtiin  

suon,  Pallosenvaaran ja  Koitereen saarten  aarnialueet. Näiden luonnonsuojelualueiden  
taloudellista merkitystä  puuntuotannolle  selvitettiin ja pyrittiin hahmottamaan sitä, 
kuinka  suuri  pitäisi  suojelualueiden  matkailullisen vetovoiman olla,  jotta  matkailutulot 
vastaisivat puuntuotannon tulon menetystä. 

Tarkastelu suoritettiin lyhyellä  tähtäyksellä.  Puuntuotannon arvo  laskettiin hankin  
ta-arvon  perusteella.  Ilomantsin kokonaismatkailutulo arvioitiin matkailijoiden  vuoro  

kaudessa  käyttämän  rahamäärän ja odotettavissa olevien  vuosittaisten käyntivuoro  
kausien tulona. 

Tutkimuksen kohteena olevien luonnonsuojelualueiden  vuotuinen suunnite  vastasi 

n. 2 %:a Ilomantsin kokonaiskasvun suuruisesta hakkuumäärästä. Puuntuotannon 

vuotuiseksi  hankinta-arvoksi  suojelualueilla  saatiin vuoden 1981 hintatasossa n. 1,1 

milj. mk/v.  Ilomantsin vuotuisen kokonaismatkailutulon arvioitiin vaihtelevan tutki  
muksen ajanjaksona  n.  4,0  milj. Mk/v  ja 9  milj. Mk/v  välillä vuoden 1981 hintatasossa. 
Suojelualueiden  matkailullisen vetovoiman pitäisi  siten aiheuttaa hiljaisimpina mat  
kailuvuosina n.  1/4  ja vilkkaimpina  matkailu vuosina  n.  1/10  Ilomantsin kokonaismat  
kailutulosta,  jotta suojelualueiden  matkailutulot vastaisivat  tulon menetystä.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  puuntuotanto,  matkailu,  Ilomantsi 

96 Karjula,  M. 1984. Uudistuvien luonnonvarojen  seurannan nykytila  Suomes  

sa. [Summary:  Monitoring  of  renewable natural resources  in Finland].  Maa- ja 
metsätalousministeriö,  luonnonvarainneuvosto,  luonnonvarajulkaisuja  9.155 s.  
ISSN 0782-8993. 
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Selvityksessä  tarkastellaan uudistuvien luonnonvarojen  seurannan  nykytilaa  Suomessa 

ja  esitetään tehdyn  katsauksen  perusteella  sitä koskevia  kehittämisehdotuksia. Uudis  
tuvien luonnonvarojen  seurannalla tarkoitetaan eri luonnonilmiöiden, eliöiden sekä  

luonnonvarojen  määrän  ja laadun tutkimista toistuvasti pitkällä  aikavälillä mahdolli  
simman samankaltaisin tai muutoin vertailukelpoisin  menetelmin. 

Uudistuvien luonnonvarojen  seuranta  voidaan jakaa  karkeasti  kahteen osa-aluee  

seen,  joista toinen käsittää luonnonvarojen  määrän  ja niiden alueellisen jakautumisen  
määrävälisen inventoinnin ja toinen ympäristön tilan ja laadun pitkäaikaistarkastelun.  

Ympäristön  tilan seuranta  käsittää  fysikaalisten,  kemiallisten  ja  biologisten  tunnusten  
toistuvan tutkimisen ihmisen toiminnasta luonnonympäristössä  mahdollisesti aiheu  
tuvien haitallisten muutosten  toteamiseksi. 

Selvityksessä  käydään  läpi seuraavat  seurannan  osa-alueet: (1)  metsä ja  suoekosys  
teemien seuranta, (2)  maataloutta ja peltoekosysteemejä  koskeva  seuranta, (3)  vesistö  
jen  seuranta, (4)  riista-  ja  kalatalouden seuranta, (5)  yliopistojen  kasvi-  ja  eläinmuseoi  
den suorittama seuranta, (6) luonnonsuojelullinen  peruskartoitus  ja seurantatutkimus 

ja  (7) ilmatieteellinen havainnointi. 

A  review  is  made of studies concerning  the monitoring  of  renewable resources  in  Fin  
land. The  purposes of  monitoring  are  twofold. In  the  first  place  the  aim is  to  inventory  
the  amount  and structure  of specific  resources.  The aim of  the environmental monitor  

ing  is  to  gather  certain  data on  specific  environmental variables and to  evaluate such  
data in order  to determine and  predict  important  environmental conditions and  
trends. 

The quantity of renewable resources  has been monitored in Finland for over  100 

years.  The field work  of  the first  forest  inventory  was  carried out  between 1921 and  
1924.  Components  of  the hydrological  cycle  had already  been measured  systematically  
in the 1890s. Data concerning  the annual  agricultural  yield  and the amount  of  agricul  
tural land has  also  been collected  systematically  by  the National Board of  Agriculture.  
Long-term  data on  the chemical and physical  properties  of  agricultural  land has  been 
collected and published  by  Viljavuuspalvelu  Oy.  The quantity  and composition  of  

game and fishstock  has  been measured annually.  Data concerning  the changes  of the  
occurrence  of  other species  has been collected by  the museums  of  natural history.  The  
monitoring  of  waters  started in  the 19605. Data from the monitoring  programmes is  
stored systematically  in registers.  

Avainsanat: luonnonvarat, seuranta  

Keywords:  natural resources,  monitoring 

97 Kasanen, P.  &  Svento,  R.  1989. Ympäristöhyötyjen  arvottaminen ja mittaami  

nen -  valikoiva kirjallisuuskatsaus.  Terra 101(3):224-235.  ISSN 0040-3741. 

Katsauksessa  esitellään sellaisia angloamerikkalaisen  yhteiskuntatieteellisen  ympäris  
tötutkimuksen perinteisiä  ja  uusia kysymyksiä,  joissa taloudellinen ja alueellinen näkö  
kulma tai niiden tarve  on  ilmeinen. Artikkelissa  keskitytään  erityisesti  tutkimusongel  
miin,  jotka liittyvät  ympäristön  arvon  määrittämiseen. Aluksi  käsitellään tutkimus  
menetelmiä, joilla  on  selvitetty  luontokohteen arvoa,  esim.  virkistysalueen  tai ympäris  
tön laadun arvoa  käyttäjille.  Luonto voi  olla arvokas  muillekin kuin  niille,  jotka käyttä  
vät  hyväkseen  luonnon tarjoamia  virkistysmahdollisuuksia.  Myös  ympäristön  arvoa  
muiden kuin nykyisten  käyttäjien  kannalta tarkastellaan. Esimerkkinä esitellään eräitä 
tuloksia Lapin  erämaihin kohdistuvasta arvostustutkimuksesta. 

Selvityksessä  käsitellään myös  päätöksentekoa  epävarmuuden  vallitessa,  luonnon  

varojen  käyttöön  ja  ympäristöön  liittyviä  konflikteja  sekä  aluetaloutta. Lopuksi  esitel  
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lään keskeisiä  käsitteitä ja ehdotetaan tutkimusaiheita. 

Avainsanat:  arvottaminen, ympäristöhyödyt,  tutkimus,  Kessi  

98 Kolttola,  L.,  Tammilehto-Luode,  M. & Niemi,  M. 1988. Luonnonvaratilinpito:  

esitutkimusraportti.  Summary:  Natural resource  accounting:  a  preliminary  

study.  Tilastokeskus,  tutkimuksia  141. 92  s.  ISSN 0355-2071,  ISBN  951-47-1510- 
1. 

Raportissa  arvioidaan  uuden tilastojärjestelmän,  luonnonvaratilinpidon,  yhteiskunnal  
lista  tarvetta ja hyväksikäyttöä  sekä  esitellään tilinpidon rakennetta ja menetelmiä 

pääpiirteittäin.  

Luonnonvaratilinpito  sijoittuu  tilastojärjestelmien  kentässä  ympäristötilastojen  ja 
kansantalouden tilinpidon väliin. Se on  kansantalouden tilinpidon laajennus,  jonka 
avulla luonnonvarat ja  ympäristö liitetään kansantalouden tilastolliseen kuvaukseen  ja 
kokonaistaloudelliseen analyysiin.  Luonnonvaravirrat ja -varannot  kuvataan luonnon  

varatilinpidossa  ensisijassa  fyysisissä  mittayksiköissä.  
Luonnonvaratilinpito  parantaa  päätöksentekoa  varsinaisessa  taloushallinnossa. Li  

säksi  luonnonvaratilinpito  vaikuttaa eri  hallinnonaloilla tapahtuvaan  luonnonvaroihin 

ja ympäristönsuojeluun  liittyvään  päätöksentekoon  yhdistämällä  taloudellista tietoa ja 

ympäristöä  sekä  luonnonvaroja  koskevaa  tietoa. Luonnonvaratilinpidon  kaksi  päänä  
kökulmaa  ovat  aines-  ja  energiatilinpito  sekä  ympäristöntilatilinpito.  

Metsätalouteen liittyviä  tilinpitojärjestelmiä  ovat  puuainestilinpito  ja alueidenkäyt  

tötilinpito. Puuainestilinpidon  yhteyttä  ympäristöntilatilinpitoon  pyritään  jatkossa  ke  
hittämään laajentamalla  tilinpitoa  muihinkin metsän luonnonvaroihin kuin puuainek  
seen ja toisaalta myös liittämällä mukaan  metsän  monikäytön  tarkastelu. 

The report  discusses  the need for,  and the utilization of,  the new statistical system  of 
natural  resource  accounting  in Finland and presents  an  outline of  the structure  and the 
methodology  of  the system.  

The  aim is  a  system  of  natural resource  accounting  based  mainly  on the Norwegian  
model which would suit  the Finnish conditions and whose implementation  in the 
most important  natural resource  sectors  could begin within the next  few  years.  

Avainsanat:  kansantalous, luonnonvarat, tilinpito 

Keywords:  national economy, natural resources,  accounting  

99 Laihonen,  A. 1972. Ympäristötilastollisen  tietojärjestelmän  kehikko.  Tilasto  

keskus,  tutkimuksia  20.120 s.+liitteet.  ISBN 951-46-0084-3. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan ympäristökysymyksiä  käsitteleviä  tieteenaloja  (ekologia,  
ympäristötaloustiede,  sosiaaliekologia)  tarkoituksena löytää  pohja  yhtenäiselle  ympä  
ristökysymyksiä  koskevalle  analyyttiselle  kuvauskehikolle,  joka tekisi  mahdolliseksi 

luonnonympäristön  ja rakennetun ympäristön  sekä  niiden osalohkojen  kokonaisvaltai  
sen tarkastelun. 

Ympäristötilastojärjestelmän  päätehtävänä  on  kuvata  tutkimuksen ja suunnittelun 
kannalta riittävän yksityiskohtaisella  tasolla ihmisen  toimintojen  ja  ympäristön  välisiä 
vuorovaikutuksia.  Niiden pohjalta  voidaan tilastojärjestelmä  jakaa  neljään osajärjestel  
mään: (1)  materiaali- ja  energiatilinpito,  (2)  materian kulkeutumista ja  kasautumista 
ympäristössä  koskeva  kuvaus,  (3) tilan  käytön  kuvaus  ja  (4)  ympäristön  tilan ja sen 
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muutosten  vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin  koskeva  kuvaus.  Kaikkien osajärjestel  
mien pitäisi  olla  alueellisesti riittävän pitkälle  disaggregoituja,  sillä ympäristöongel  

mat  vaihtelevat huomattavasti eri  alueilla.  

Avainsanat:  kansantalous, ympäristösuojelu,  tilinpito  

100 Maatalouden liitännäis-  ja  rinnakkaiselinkeinot Kainuussa -  sijainti,  merki  

tys  ja  kehittämismahdollisuudet. 1974. Summary:  The supplementary  and  pa  
rallel  industries  to farming  in Kainuu. Kainuun seutukaavaliitto,  julkaisu  11:3. 

130 s. ISBN 951-9320-00-8. 

Tutkimuksessa selvitetään Kainuun maatilojen  rakennetta ja tulonmuodostusta. Maata  
louden liitännäis- ja rinnakkaiselinkeinojen  nykytila ja kehittämismahdollisuudet ovat 
tarkastelun kohteena, koska  Kainuun maanviljelijät  eivät  tule toimeen yksin  varsinai  

sesta  maanviljelyksestä  saamillaan tuloilla. Liitännäiselinkeinoja  ovat  mm. metsästys  ja 
riistanhoito,  luonnontuotteiden keräily  ja  porotalous  sekä  maatilamatkailu. Yksityis  
kohtaisimmin tutkimuksessa  käsitellään jäkälän  keruuta ja  porotaloutta  sekä  marjojen  
ja sienten poimintaa.  

Maatalouteen läheisesti liittyvien  liitännäiselinkeinojen  osuus  tilojen kokonaistulos  
ta  on suhteellisen vähäinen, kaikkien  tilojen  kohdalla osuus oli  5,5  % ja yli  10 pelto  
hehtaarin tiloilla 6,5 %. Ylivoimaisesti tärkein liitännäiselinkeino Kainuussa  on marjo  

jen  ja sienten poiminta.  Metsämarjojen  viljely ja kotiteollisuus näyttäisivät  selvityksen  
mukaan soveltuvan parhaiten edelleen kehitettäviksi elinkeinoiksi. Julkaisussa on 

myös  runsaasti toimenpide-ehdotuksia  koskien  kunnallisia,  maakunnallisia ja valta  
kunnallisia organisaatioita. 

The  farmers of  Kainuu have  never lived exclusively  on  the income from cultivated 
land. Nowadays,  the significance  of  the previously  important  subsidiary  industries is  

decreasing  but,  on the other hand,  new possibilities  are  arising. 
In Kainuu, arable land yielded,  on  average, almost  25  % of  the  total income of  the 

farmers. On  the farms that had  more than 10 hectares  of  arable land this figure  was  
about 40 %. Farm forests  yielded  almost  as  much  as  arable land; in  recent  years  even  
more than arable  land. The share of  supplementary  industries to the  farmer's income 

was  little more than 5  % and  that of  parallel  industries (including  timber cutting  out  
side the farm) about the  same as the income from arable land or  own forest. The share 

of  the social  security  payments  of  the farmers'  total income was  very  large,  about one 
third. 

The most important  supplementary  industry  in Kainuu was  picking  berries and 
mushrooms. In  1973, the  income  from the picking  industry  was 6.5  million marks.  The 

growing  of  black  currants  is becoming  more  and more  important.  Home craft-indus  
tries,  fish-farming  and the growing  of forest  berries  offer  possibilities  in the future. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  maatilatalous, liitännäiselinkeinot, Kainuu 

Keywords:  non-wood products,  farm economics,  supplementary  industries,  Kainuu 

101 Muukkonen,  J. 1990. Luonnonvaratilinpito  kestävän  kehityksen  kuvaajana.  

Summary:  Natural resource  accounting  and sustainable development.  Tilasto  
keskus,  tutkimuksia 167.119 s.  ISBN 951-47-3349-5, ISSN 0355-2071. 

Suomessa ympäristöä  ja luonnonvaroja  kuvaavan tilastojärjestelmän,  luonnonvaratilin  



65 Metsien  käyttömuotojen yhteensovittaminen 
Integration of the diff. uses and  funct. of forests 

pidon, kehittäminen aloitettiin maa-  ja  metsätalousministeriön yhteydessä  toimivassa 
luonnonvarainneuvostossa vuonna 1983. Esitutkimus luonnonvarair.tilinpidon  yhteis  
kunnallisesta tarpeesta  ja  menetelmistä valmistui  keväällä  1988.  

Tässä tutkimusraportissa  tarkastellaan kestävän  kehityksen  käsitettä  ja  kestävyyden  

riippuvuutta  luonnonvarojen  käytöstä.  Luonnonvaratilinpidon  ja  eri  maissa  (Norja,  
Ranska,  Suomi, Hollanti,  Kanada,  Australia)  sovellettavien tilinpitojärjestelmien  ku  
vauksilla pyritään  antamaan  tietoa uudesta tilastojärjestelmästä  sekä sen  käyttökelpoi  
suudesta ja mahdollisuuksista kestävän  kehityksen  välineenä. Myös  kansainvälisten  

järjestöjen (OECD,  YK:n ympäristöohjelma,  Maailmanpankki,  Pohjoismaiden  neuvos  
to) tilinpidoista  kerrotaan. 

The study  is  concerned with the connections between sustainable development  and 
the use  of  natural resources  as  well as  with the means for describing  these connections. 

A  discussion of  the concept  of sustainable development  and a  review  of  the  different 
views of  the interrelations of  sustainable development  and natural resource  use  pro  
vide the background  for  an  examination of  natural resource  accounting.  The theoreti  
cal foundations of the  natural resources  accounting  are presented,  along  with the 

premises,  objectives,  methodologies  and lines of development  of  the accounting  sys  
tems operating  or  under development  in different countries. 

Sustainable development  and  natural resource  use  are  discussed mainly  from the 

perspectives  of economics  and ecology.  In  describing  sustainable development  beyond  
the  limits of  its economic and ecological  dimensions, attention should  be paid  to  the 
social  factors  influencing  the development  of societies. 

Avainsanat: kestävä  kehitys,  luonnonvarat, tilinpito 

Keywords:  sustainable development,  natural resources,  accounting  

102 Mäkelä,  P.  1985. Luonnonvarojen  käyttö  ja  kansantuote -  Materiaali-intensi  

teetin kehitys  1960-2000. Taloudellinen suunnittelukeskus,  Helsinki.  81 s.  

ISBN 951-46-8681-0. 

Luonnonvaroja  ovat pellot,  metsät, luonnonsuojelu-  ja ulkoilualueet, kalastusalueet, 

mineraalivarat, uusiutuvat energialähteet,  auringon  valo, aaltoenergia  ja tuuli sekä  

vesivarat. Luonnosta  saatavia  materiaaleja käytettiin vuonna 1980 Suomessa lähes 150 

miljoonaa tonnia eli  noin 30 tonnia henkeä kohti.  Käytettyjen  materiaalien arvo  oli noin 
30 miljardia markkaa eli 17 % suhteessa markkinahintaiseen bruttokansantuoteeseen. 

Materiaalin kokonaiskäyttö  on noin 50 %  korkeammalla tasolla kuin Yhdysvalloissa  ja 
Ruotsissa. Ero johtuu  osaksi metsäteollisuuden suuresta  puunkäytöstä  ja osaksi  run  

saasta  soran käytöstä.  
Materiaalien käyttötapojen  keskeinen muutos  on ollut  se,  että uudistuvia luonnon  

varoja on  korvattu  uusiutumattomilla. Hintasuhteiden muutoksesta johtuen  uusiutu  
mattomien materiaalien käyttö  tulee vuoteen  2000 mennessä vähenemään suhteessa  
uudistuvien käyttöön.  Suomen materiaali-intensiteetti tulee alenemaan kaikissa  kas  
vuvaihtoehdoista. 

Alenemiseen vaikuttavat talouskasvun rakennemuutos, muuttuvat hintasuhteet,  

luonnonvarojen  korvaaminen toisilla ja  tekninen kehitys,  uudelleenkäyttö  ja käyttöiän  

piteneminen samoin kuin jalostusasteen  nousu. Myös ympäristönsuojelulla  ja luon  

nonvarojen  säästämispyrkimyksillä  on oma merkityksensä.  Lisäksi  joustavuus  tuotan  

tosuunnan  muuttamisessa vähentää kansantalouden häiriöalttiutta ja häiriöistä aiheu  
tuvia taloudellisia tappioita.  
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103 Mäkelä,  P.  &  Nurminen,  R.  1980. Kansantalouden tilinpito  -  maa-, metsä- ja  

kalatalous  sekä metsästys  kansantalouden tilinpidossa.  Summary:  National 

accounts  -  agriculture,  forestry,  fishing  and hunting  in national accounts.  Tilas  
tokeskus,  tutkimuksia  61.129 s.  ISBN  951-46-4914-1,  ISSN 0355-2071. 

Julkaisu  kuuluu Tilastokeskuksen Tutkimuksia -sarjaan,  jossa  kuvataan uudistetun 
kansantalouden tilinpidon  laskentamenetelmiä. Selvityksessä  esitetään tilastoja,  jotka  
noudattavat YK:n suositusta kansantalouden tilinpidosta. Tilastoinnissa käytettyjä  me  
netelmiä ja  tietosisältöä on  tarkistettu tavoitteena entistä parempi  luotettavuus ja  peit  

tävyys.  Aikasarjat  vuodesta 1970  on  uudistettu. Myöhemmin  korjataan  myös  aikasarjat  
1960-69. Uudistetun tilinpidon  kiinteähintaisten lukujen  uusi perusvuosi  on 1975. 

Julkaisussa  käsiteltävät tuotantotoimialat kuuluvat kaikki  alkutuotantoon, jonka 

osuus  on jatkuvasti  supistunut  kansantaloudessa. Maataloustuotannon määrä  on  ta  
soltaan  pysynyt  likimain samana koko tarkasteluajanjakson.  Metsätaloustuotannon 
määrä oli korkeimmillaan vuosikymmenen  alkuvuosina pienentyen  laman aikana,  
mutta  kääntyi  taas  nousuun  tarkasteluajanjakson  lopussa.  Pienten toimialojen, kalata  
louden ja metsästyksen,  tuotos  on kasvanut  tasaisesti  koko tarkasteluajanjakson  ajan.  

Tilipidon  jäsentelyssä  porotalous  käsitellään osana  maataloutta. Metsätalouteen lue  
taan  kuuluvaksi puunkorjuu  ja  uitto,  metsänviljely,  metsätalouden edistämistoiminta 
sekä  keräilytalous,  joka  sisältää metsämarjojen, sienien  ja  jäkälän  keruun. Metsästys  
muodostaa oman kokonaisuutensa maa- ja metsätalouden rinnalla. 

The  publication  includes statistics  from the year 1970 to  1979. The counting  methods 
and data requirements  have been checked and  modified according  to  the  UN  stand  
ards  concerning  national accounts.  The time series 1960-1969 will be adapted  later. 

Reindeer husbandry  is  included in the agriculture  sector.  Forestry  and logging  con  
sist of  logging  and log-floating,  forest planting  and sowing,  forestry  extension services  
and collection of  non-wood products,  which include wild berries,  mushrooms and 
lichen. Hunting  is  dealt with separately.  

Avainsanat: rinnakkaistuotteet,  metsätalous, tilinpito 

Keywords:  non-wood products,  forestry,  accounting  

104 Naskali,  A. 1989. Metsän hinnoittelemattomien hyödykkeiden  arvottaminen. 

Julkaisussa:  Tervo, M.  &  Valsta,  L. (toim.). Metsästä markkinoille -  kannatta  

vuus,  rakennemuutos ja  kilpailukyky  metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  330:46-62. ISBN 951-40-1053-1, ISSN 
0358-4283. 

Artikkelissa  tarkastellaan ympäristöhyödykkeiden  arvottamiskysymysten  merkitystä 
metsien käyttöön  liittyen. Ensiksi  esitellään ei-käyttäjäarvokäsitteitä,  kuten optio-,  kva  

sioptio-  ja olemassaoloarvot. Toiseksi esitellään julkishyödykkeiden  arvottamisessa pal  

jon  käytetty  contingent  valuation -menetelmä. Naskali  toteaa, että contingent  valuation 
-menetelmän kehittämisen ja soveltamisen merkitys  metsäntutkimukselle tullee ole  

maan suuri. Menetelmä on tärkeä  metsien monikäyttötutkimukselle  yleensä,  mutta 

myös siksi,  että  metsätuhojen  hyvinvointivaikutuksia  ja  samalla ilmansuojelun  hyötyjä  
tultaneen jatkossa  paljon  arvioimaan. 
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Avainsanat: arvottaminen, ympäristöhyödyt,  contingent  valuation -menetelmä 

105 Naskali,  A. 1989. Ympäristötaloustieteellinen  näkökulma luonnonsuojelu  
alueisiin. Summary: Environmental economics and nature  conservation  areas.  

Julkaisussa:  Poikajärvi,  H., Sepponen,  P. & Varmola,  M. (toim.). Tutkimus 
luonnonsuojelualueilla.  Folia Forestalia 736:18-29. ISBN  951-40-1062-0,  ISSN 
0015-5543. 

Ympäristöhyödykkeillä  ei  yleensä  ole markkinoita. Tästä johtuen  niihin liittyy mark  
kinaepäonnistumisia,  eikä  vapaiden  markkinoiden tulos  ole yhteiskunnallisesti  teho  
kas.  Markkinaepäonnistumiseen  liittyvät  ongelmat  kuten uhanalaisten lajien  säilyttämi  

nen,  täytyy  ratkaista  kollektiivisilla päätöksillä.  Julkisen vallan väliintulo on  välttämä  
tön tehokkaan tuloksen edellytys.  Ongelmaksi  nousee,  miten julkinen valta selvittää 

kysynnän  eli määrittelee esimerkiksi  ympäristön  laadun ja luonnonsuojelun  tarpeen. 
Perusteltaessa luonnon säilyttämistä  luonnonsuojelualueena  on tarpeellista  määri  

tellä tämän ympäristöresurssin  taloudellinen kokonaisarvo. Parhaiten ympäristö  
hyödykkeisiin  näyttää  soveltuvan hypoteettisiin  ja/tai  kokeellisiin markkinoihin poh  

jautuva  menetelmä, jota  käyttäen  myös  optio-  ja olemassaoloarvoja  voidaan yrittää es  
timoida. Tämä ns. contingent  valuation -menetelmä pyrkii  määrittämään kompensaa  
tion määrät maksettuina ja  hyväksyttyinä.  Esimerkiksi  erämaaalueiden säilyttäminen  
on osoittautunut tietyissä  tapauksissa  suositeltavimmaksi  taloudelliseksi käyttömuo  
doksi,  kun lähes  kaikki  mahdolliset arvokategoriat  on onnistuttu mittaamaan. 

Lopuksi  Naskali  toteaa, että luontoon sisältyy  paljon  sellaistakin arvoa,  jota talous  
tieteen menetelmillä ei ehkä koskaan  voida selvittää. Luonnonympäristön  kokonaisar  

von eri  osien ymmärtämisellä  on  kuitenkin huomattava merkitys  ilman empiirisiä  so  
vellutuksiakin. Tällöin on mahdollista ymmärtää  myös  se,  että erämaan tai luonnon  

suojelualueen  taloudellinen arvo  on paljon  laajempi  asia  kuin sen kaupallinen  arvo.  

Scarce environmental goods  such  as  clean air  and water, biological  diversity,  habitats 
for  endangered  species,  wilderness areas  and beautiful landscapes  are not  traded in 

organized  markets  and it  is  not  straightforward  to  derive  values for  them. Dissatisfac  
tion with the private  sector  level of  the supply  of  environmental resources  must  be ex  

pressed  through  an appropriate  public  choice mechanism. 

Nowadays,  resource  value concepts  have been  considerably  expanded.  In addition 

to  user  values,  there are  also  non-use benefits. First  is  the altruistic  desire to  preserve  
resources  simply  for  the sake  of  their existence,  which  is  the source  of  existence  values.  
Second is  the desire to  preserve  resources  because  of  the uncertainty  of  demand or  
supply.  Option  value is  the value of the option  to consume the good  in the  future 
when e.g. preferences  are  uncertain. Quasioption  is  the expected  value of  information 

gained from postponing  an irreversible development.  The travel-cost method and 
hedonic price-techniques  are  termed related market  approaches.  A direct approach,  
the contingent  valuation method employs  surveys  to determine the  values people  
would place  on environmental commodities, such  as  protected  areas,  if  ideal markets 
did exist.  

Avainsanat: arvottaminen, luonnonsuojelualueet,  menetelmät 

Keywords:  valuation, protected  areas,  methods 

106 Ollikainen,  M. 1984. Metsien ja  muiden luonnon varain käytön  talous  

tieteellistä  analyysiä.  ETLA,  Elinkeinoelämän tutkimuslaitos,  C:34.  115 .  ISBN 
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951-9205-96-9, ISSN 0357-959 X. 

Julkaisun alussa  selvitellään ympäristötaloustieteen  perusteita  ja historiallista taustaa.  
Teoriaosassa käydään  läpi  uusiutumattomien ja  uusiutuvien luonnonvarojen  käytön  
taloustieteellisiä analysointitapoja.  

Tutkimusosassa  Ollikainen rajautuu  kahteen toisiaan täydentävään  tarkastelunäkö  
kulmaan: vakiintuneen kiertoajan  analyysiin  ja raakapuumarkkinoiden  analyysiin.  
Tutkimuksen tuloksia arvioidessaan hän toteaa, että optimikiertoajan  ja puumark  
kinoiden analyysin  pohjalta  ei saatu  johdetuksi  kriteeriä yhteiskunnallisesti  optimaali  
sesta  hakatun puun määrästä  ja sen  hinnasta. Mikäli puun tuotannon  ohella olisi tar  
kasteltu myös  muita hyötyjä  ja metsiä arvona  sinänsä  olisi optimin  määrittäminen 
"vielä vaikeampaa  -  ehkäpä  mahdotontakin". 

Avainsanat: ympäristötalous,  luonnonvarat,  yhteiskunta  

107 Ovaskainen,  V. 1989. Metsän ympäristöarvot  ja puun tarjonta. Sivuaine  
tutkielma. Helsingin  yliopisto,  kansantaloustieteen laitos. 55  s.  

Työssä  tutkitaan teoreettisesti metsänomistajan  muiden kuin  puuntuotannollisten,  en  
nen kaikkea  metsän maisema- ja virkistysarvoihin  liittyvien  tavoitteiden vaikutusta 

hakkuupäätöksiin  ja  tarjontafunktion  laadullisiin ominaisuuksiin. Analyysin  lähtökoh  
tana  on kahden periodin  kulutus-säästämismalli,  jota on annetulla alkupuustolla  ja 

tiheydestä riippuvalla  kasvufunktiolla täydennettynä  käytetty  puun tarjonnan  ana  

lyyseihin. 
Tutkimuksen mukaan metsänomistajan  aineettomat tavoitteet pyrkivät  pienentä  

mään nykyisiä  hakkuita perustilanteeseen  verrattuna.  Analyysin  toinen päätulos  on, 

että otettaessa metsän aineettomat arvot huomioon tarjontapäätös  riippuu  metsän  

omistajan preferensseistä  eri  ajankohtien  kulutuksen ja  aineettomien hyötyjen  välillä,  
vaikka  pääomamarkkinat  ovat  täydelliset.  

Avainsanat: puun tarjonta, maisema-arvot,  virkistyskäyttö  

108 Ovaskainen,  V. 1989. On  timber supply  and non-timber values of the forest. 
In: Lohmander,  P.  (ed.).  Proceedings  of  the Biennal Meeting  of the Scandinavi  
an  Society  of  Forest  Economics,  Visby,  Sweden,  May-June,  1989.  Scandinavian 
Forest Economics 31. 3.2.2.:120. 

The paper reconsiders  the effects  of  the forest owner's  non-timber objectives  (recre  
ational and scenic  values of  the  standing  forest) on timber supply.  A  two period  con  

sumption-savings  model is  used which incorporates  the  amenity  value as  a  function of  
standing  stock.  Since  the  marginal  utility of  standing  stock  can  be  assumed  to  be  posi  
tive over  the  range of  timber volumes commonly  observed, the current  harvest is  
likely  to  fall short of  the commercial optimum.  However, non-timber considerations 
tend to be of  more  importance  to  harvesting  on  small  holdings. The effect  of  increased 
preference  for  amenity  values on  long-run  supply  (discounted flow of timber)  is  nega  
tive  under increasing  or  constant  price  expectations  but  indeterminate if  expectations  
are  decreasing. Secondly,  timber supply  is  non-separable  from the decision-maker's 

preferences  even  if  the  capital  market is  perfect.  Due to  the income effects some of  the  
comparative  statics results  remain ambiguous  and, for  example,  lump-sum taxes  are  
non-neutral (cf.  the  effects of  price  uncertainty).  
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109 Pouta,  E. 1990. Ulkoilualueen virkistyshyötyjen  taloudellinen arviointi. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin  yliopisto,  kansantaloudellisen metsäekonomian 

laitos.  88 s.+liitt.  

Tutkielmassa selvitetään metsien virkistyskäyttöön  liittyviä  taloudellisia hyötyjä  arvioi  
malla ulkoilukerran rahallista arvoa  ulkoilijalle.  Myös  ulkoilukerran arvostuksen  muo  
dostumisen taustatekijöitä  pyritään  selvittämään. Tutkimuksen teoriaosassa  esitellään 
kolme markkinattomien hyötyjen  arvioimismenetelmää: matkakustannusmenetelmä, 
hedonic price  -menetelmä ja  contingent  valuation -menetelmä. 

Tutkimuksen soveltavassa  osassa  määritetään neljän  pääkaupunkiseudun  ulkoilu  
alueen (Luukkaa, Salmi,  Pirttimäki,  Lähteelä) vuotuiset tuotot  virkistyskäytössä.  Sa  
malla selvitetään menetelmän soveltuvuutta ulkoilualueen virkistysarvon  määrittämi  

seen Suomessa. Lisäksi  tutkitaan ihmisten sosiaalisten taustatekijöiden  vaikutusta ul  
koilun arvostamiseen sekä  arvostuksen  yhteyttä  ulkoilualueen ominaisuuksiin. 

Avainsanat: arvottaminen, ulkoilualueet, menetelmät 

110 Saastamoinen,  0.1977. Economics of  forest  uses  in Finnish  Lapland.  Tiivistel  

mä: Lapin  metsien käyttömuotojen  taloudellinen merkitys. Silva  Fennica 11 

(3):  162-168. ISSN 0037-5330. 

The study  provides  a  tentative indication of  the realized economic significance  of  the 

principal  forest uses  in  Finnish  Lapland  in  the 19705. Timber harvesting generates  a 

major  part  of  the total value of  production.  Recreation (tourism) is in second place.  
Reindeer husbandly,  the collection of  berries and mushrooms and  hunting  together 

produce,  in the best  years,  an output  value which is  about one  fifth of  that of  timber 

harvesting.  Non-timber uses together  produce  a significant  portion  of  the  total value 

of  the  integrated  forestry  output. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan Lapin  metsien keskeisimpien  käyttömuotojen  taloudellista 

merkitystä  1970-luvulla. Lapin metsien kokonaistuotannon arvosta puun korjuun  

osuus  on  suurin. Virkistys  on  seuraavalla sijalla.  Poronhoito,  marjastus  ja sienestys  sekä  

metsästys  tuottavat  parhaina vuosina noin viidenneksen puuntuotannon  arvosta.  Ko  

konaisuudessaan muut  käyttömuodot  kuin puuntuotanto  tuovat  huomattavan lisän 

Lapin  metsien kokonaistuotannon arvoon.  

Avainsanat:  monikäyttö,  matkailu,  porotalous,  Lappi  

Keywords:  multiple use,  tourism, reindeer husbandry,  Lapland  

11l Saastamoinen,  O.  1978. Luonnonsuojelu  ja talousteoria. Summary:  Conserva  
tion and economic theory.  Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian laitos, 

julkaisuja  4.  89  s. ISBN 951-45-1288-X,  ISSN  0355-1202. 

Tutkielman lähtökohta on seuraava:  ympäristön  pilaantuminen  ei  ole mikään erillinen 
ilmiö vaan seurausta  ihmisen taloudellisesta toiminnasta. Hyödykkeet  ja saasteet  ovat 
tulos samasta  prosessista.  Tutkielman tarkoituksena on tarkastella tuotantoa ja ympäris  
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tön pilaantumista  kahdesta näkökulmasta:  luonnonsuojelun  näkökulmasta ja talousteo  
riasta.  Tarkastelun puitteissa pyritään  myös  tekemään havaintoja  talousteorian ja luon  

nonsuojelun  suhteesta. Tarkastelutapa  on lähinnä peruskäsitteitä  selventävä ja kuvaile  

va. 

Luonnonsuojelun  ekologisesta  perustasta ja luonnonsuojelun  määritelmästä voi  
daan johtaa periaatteita  luonnonvarojen  käytölle  eli tuotanto-  ja kulutusprosessille.  

Tärkeimpinä  niistä Saastamoinen pitää seuraavia: (1)  uudistumattomien luonnonvaro  

jen  säästeliään  käytön  periaate,  (2)  uudistuvien luonnonvarojen  kestävän  tai edistyvän  
talouden periaate,  (3)  luonnonvarojen  monikäytön  periaate,  (4) aineettomien luon  

nonarvojen  huomioimisen periaate  ja (5)  luonnonvarojen  suunnitelmallisen käytön  pe  

riaate.  

Yhteenvetona voidaan sanoa,  että  luonnonsuojelun  periaatteet  taloustoiminnalle 
merkitsevät sekä  aikahorisontin pidentämistä  että tarkastelunäkökulman laajentamis  

ta. 

The purpose of the  study is  to examine production  and pollution  as  joint products  
from  two  points  of  view: from that  of  conservation and from that  of  economic theory.  
The study  is  based  on literature. 

First,  the basic  concepts  of  ecology,  conservation and environmental deterioration 
are  presented.  The different classifications of  natural resources  are  then introduced. 
The  main  part of  the  study  consists  of  an analysis  of  the  position  of  nature  in economic 

theory.  Various aspects  of  the evaluation of  externalities and their treatment  are  also  
considered.  On  the  basis  of  article  reviews,  the environmental pricing and standards  
procedure  and problems  concerning  international agreements  and economic growth  
are outlined. 

Finally,  some principles  for natural resource  use,  generated  on the basis  of  conserva  
tion considerations, are  introduced. They are:  (1)  the economical  use of  non-renewable 

resources,  (2)  the sustained yield  or  progressive  yield  use  of  renewable  resources,  (3)  

multiple use,  (4)  the  evaluation of  intangibles,  and following  from  the other principles  
(5)  the need for planned  use.  

Avainsanat: ympäristötalous,  luonnonvarat, luonnonsuojelu  

Keywords:  environmental economics,  natural resources,  conservation 

112 Saastamoinen,  O.  1979. Ojituksen  ja marjastuksen  vertailun ekonomisia on  

gelmia. Metsäntutkimuslaitos,  Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja  
21:34-38. 

Artikkelissa  pohditaan  miten mahdolliset ojituksesta  aiheutuvat marjataloudelliset  me  
netykset  voitaisiin huomioida metsäojitusinvestoinneissa.  Esimerkkimarjana  on hilla. 
Saastamoinen perustaa  päättelyketjunsa  oletukselle,  että  ojitus aiheuttaa aluksi  satojen  
lisäyksen  ja  myöhemmin  asteittaisen  vähenemisen. Ojitusinvestoinnin  kannalta marja  
taloudelliset menetykset  merkitsevät lisäkustannusta,  jonka huomioon ottaminen vä  
hentää investoinnin kannattavuutta. 

Avainsanat: marjastus,  ojitus, taloudellisuus 

113 Saastamoinen,  O.  1982. Economics  of  multiple-use  forestry in the Saariselkä  
forest and fell area. Tiivistelmä: Metsien monikäytön  ekonomia Saariselän 
metsä-ja  tunturialueella. Communicationes Instituti Forestalls Fenniae 104.102 



71 Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen 

Integration of the  diff. uses and funct. of forests 

p.  ISBN  951-40-0551-1,  ISSN  0358-9609. 

The  purpose of the study  is  to examine the mutual relationships  and economics of  
timber production,  reindeer  grazing  and outdoor recreation,  which are  the  main uses  
of  forestry  land in Finnish Lapland.  In the theoretical part  of  the study  the multiple  use 
of  forests  is  considered from the  point  of  view of  production  theory.  The multicom  

modity  production  approach  is  regarded  as  being  useful because of  its  emphasis  on 
the mutual relationships  of  the uses  which are  central to solving  the problems of  
multiple-use forestry.  In the empirical  part,  the separate  production  possibilities  of  
each use  in the study  area  are  outlined in their present state  and in the long  term. The  

product  relationships  and joint  production  possibilities  are  considered empirically  in 
the conditions of  the study  area  as  well as  in  light  of  literature. 

The economic importance  of  each use  is  analyzed  by the help  of  two  measures:  total 
value of  production  and value added of  production.  The most appropriate  multiple  

use  combination in  the study  area  seems to  be that of  outdoor recreation and reindeer 

grazing. 

Tutkimuksessa selvitetään metsätalouden maan kolmen  keskeisen  käyttömuodon  -  

puuntuotannon, poronhoidon  ja  ulkoilukäytön  -  keskinäissuhteita  ja ekonomiaa Saa  
riselän metsä- ja tunturialueella. Tutkimuksen teoreettisessa osassa  metsien monikäyt  
töä tarkastellaan tuotantoteorian näkökulmasta. Monihyödyketuotannon  lähestymista  

paa  pidetään  hyödyllisenä,  koska  siinä painopiste  on käyttömuotojen  keskinäissuhteis  
sa.  Empiirisessä  osassa  hahmotellaan kunkin  käyttömuodon  erilliset  tuotantomahdolli  
suudet nykytilanteessa  ja  pitkällä  tähtäimellä, sekä  tarkastellaan käyttömuotojen  kes  
kinäissuhteita ja  yhteistuotantomahdollisuuksia  tutkimusalueen olosuhteissa. Käyttö  
muotojen  taloudellista merkitystä  on analysoitu  tuotannon  kokonaisarvon ja arvon  

lisäyksen  avulla. Alueen  käyttövaihtoehdoista  tarkoituksenmukaisimmalla näyttää  ul  
koilukäytön  ja poronhoidon  yhdistelmä.  

Avainsanat: monikäyttö,  matkailu,  porotalous, Saariselkä 

Keywords:  multiple use,  tourism,  reindeer husbandry,  Saariselkä 

114 Saastamoinen,  O.  1982. Käyttöarvo  vaihtoehdon metodina. Julkaisussa:  Aho,  
S. (toim.). Vaihtoehdon käsite  ja metodi, Pallastunturin  tutkijasymposiumin  
(45.2.1982) raportti.  Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutkimuslaitos,  C:44:45- 
50. ISBN 951-42-1338-6, ISSN 0355-6123. 

Artikkelissa tarkastellaan vaihtoarvon ja käyttöarvon  suhdetta sekä hyödyn  käsitettä 
erilaisissa taloustieteen traditioissa. Myös  hinta  tuodaan tarkasteluun mukaan.  Tietyillä  
luonnonarvoilla (maisemalliset  arvot,  monet  virkistysarvot,  luonnonsuojeluarvot,  ge  
neettiset arvot) ei ole  vaihtoarvoa eikä  siis  hintaa, mutta  niillä on  merkitystä  yhteiskun  
nan  tarpeentyydytyksen  kannalta,  niillä on  käyttöarvo.  Käyttöarvojen  mittaaminen on 

ongelmallista,  koska  käytännössä  erilaatuiset  käyttöarvot  ovat  usein yhteismitattomia 
ja  jopa  vertailukelvottomia. Valtiovallan päätöksenteon  yhteydessä  käyttöarvon  käsite  
ja sen  määrittyminen  tulee kuitenkin  keskeiseksi.  

Esimerkkinä siitä miten käyttöarvojen  evaluointi yleensä  vaatii  monien kriteerien 

yhdistämistä  Saastamoinen esittää valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman  mene  
telmän lintuvesien suojeluarvon  määrittämiseksi. Peruslähtökohtana siinä on lintuve  

den pesivän  linnuston arvo  ja  muina tekijöinä  muu linnustoon perustuva  merkitys,  
kasvillisuuden  ja kasvilajiston  suojeluarvo,  kalataloudellinen arvo,  veden laatu, ranto  

jen  rakentamisaste sekä  muut  tekijät  (sijainti,  tutkimusmerkitys).  Näitä tekijöitä  eri  ta  
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voin pisteyttämällä  ja painottamalla  on saatu  tulokseksi  eri  lintuvesien suojelumerki  

tys  eli  käyttöarvo  suojelun  kannalta. 
Lintuveden käyttöarvoa  suojeluun  voidaan verrata  sen  maataloudelliseen käyttöar  

voon kuivattuna. Tällöin suojelukäyttöarvoa  voitaisiin verrata  vaihtoehtoisesti joko  
maataloudelliseen käyttöarvoon  tai  vaihtoarvoon. 

Avainsanat: arvottaminen,  luonnonsuojelu  

115 Saastamoinen,  O.  1989. Non-market forest benefits -  economic and  social 

evaluation. In: Mattson,  L. &  Sodal,  D.G.  (eds.).  Multiple  use of forests  -  

economics and policy,  proceedings  of the conference held in Oslo,  Norway,  

May  1988. Scandinavian Forest  Economics 30:28-41. ISSN 0355-032 X. 

The  paper first  discusses the most  common  decision-making  situations where mon  

etary  or  non-monetary  evaluation of  non-market  forest  benefits is  needed. The general  
nature  of  social  values is  discussed, and the importance  of  explicit  treatment of social 
values in multiple-use analysis  is  emphasized.  The role of forests and  forestry  in the 
framework of  the main  components  of social welfare is  demonstrated. The assump  
tions conserning  commensurability  or  non-commensurability  of  the forest  benefits are  
seen as  the main classification factor with the methods used. 

The non-commensurability  of  many social  values suggests  the increasing  import  
ance of  the  non-monetary methods, among which the  concept  of social  use  value is 

seen as  being  central. Due  to the great  differences in the scope  of  practical  decision 

problems,  however, the variety  of  applicable  monetary  and non-monetary  methods is  
large.  When making  comparisons,  it is  important  to be sure  that  benefits and costs are 

each treated and  expressed  uniformly conceptually,  based either on monetary  or non  

monetary  methods. 

Avainsanat:  monikäyttö,  päätöksenteko,  hyvinvointi  
Keywords:  multiple  use,  decision-making,  welfare 

116 Siuruainen,  E. 1977. Suomen saamelaisalueen väestöstä ja sen  toimeentulos  

ta. Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutkimuslaitos,  sarja B  No 1. 133 s.+liitt.  
ISBN 951-42-0450-6. 

Fennoskandian pohjoisosaa  asuttavien saamelaisten yhteiskuntajärjestelmä  on perustu  
nut  uusiutuvien luonnonvarojen  yhteiskäyttöön  lapinkylissä,  joissa  suvuilla olivat  omat 
yhteisiin  sopimuksiin  perustuvat  nautinta-alueet, missä  metsästäen ja kalastaen sekä 

poroja  hoitaen hankittiin vuotuinen toimeentulo. Pääväestöjen  uudisasutuksen leviämi  

nen on supistanut  saamelaisaluetta ja  levinnyt nykyisillekin  asuinalueille muodostaen 

sinne pääkulttuurin  mukaisen hallinnon, koulutuksen ja talouselämän. 
Siuruainen selvittää  työssään  Suomen saamelaisalueen koko väestön tilaa, kielellistä 

muuttumista, elinkeinoja  ja etenkin väestöryhmien  rahatulojen  muodostumista ja tulo  

tasoa.  Tutkimuksessa selvitetään myös  edellisten seikkojen  perusteella saamelaispiir  
teiden säilymistä ja suomalaisuuden leviämistä. 

Avainsanat: saamelaisalue, elinkeinot,  kulttuuri, tulonjako  

117 Vesikallio,  H. 1974. Retkeilymetsän  metsänkäyttörajoitusten  aiheuttamat 
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puunkorjuun  lisäkustannukset. Summary:  The increase  in timber harvesting  

cost  as a  result  of forest utilization limitations in a forest used for recreational 

purposes. Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian laitos, julkaisuja  1. 73  s.  
ISBN 951-95262-0-X. 

Tutkimuksessa  pyritään  kartoittamaan korvausperusteiden  määrittelyä  varten  virkis  
tysaluevarausten  yhteydessä  ilmenevien metsänkäyttörajoitusten  aiheuttamat puun  
korjuun  lisäkustannukset. Tarkastelu rajoitetaan  Etelä-Suomeen laadituissa seutukaa  
vaehdotuksissa esiintyviin  retkeilymetsätyyppisiin  virkistysalueisiin,  koska  lähinnä tä  
män  virkistysaluetyypin  toteuttaminen tapahtuu  korvaamalla virkistyskäytöstä  aiheu  
tuvat haitat maanomistajille.  

Tutkimuskohteiksi  valituille alueille oli tehty  tavallista puuntuotantometsää  edusta  

va  metsänkäyttösuunnitelma  seuraavaa  10-vuotiskautta varten.  Kyseisille  alueille laa  
dittiin vaihtoehtoinen metsänkäyttösuunnitelma  olettaen, että  alueita käytetään  retkei  

lymetsinä.  
Tutkimus suoritettiin määrittämällä molempien  metsänkäyttötyyppien  hakkuueh  

dotusten  korjuukustannukset.  Virkistyskäytön  näkökohdat huomioon ottavan  metsien  
hoidon tulee ensi  sijassa  perustua  niihin odotuksiin ja  toiveisiin,  joita  ulkoilualueiden 

käyttäjät  asettavat  metsämaisemalle. Rajoitetun  metsänkäytön  piiriin  laskettiin kuulu  
vaksi  ainoastaan tukikohta-alueet sekä  polkureittien  ympäristöt.  Tämän lisäksi  myös 

järvien  ja lampien  ranta-alueiden metsiköitä käsitellään maiseman etuja  silmällä pitä  

en. Kasvullisen metsämaan kokonaisalasta on rajoitetun  metsänkäytön  piirissä  13-33 
%. 

Puuntuotannon lisäkustannusten  määrä  vaihteli melko paljon  eri  alueilla.  Ne  vaihte  
livat tuotosyksikköä  kohti  hevosta  käytettäessä  8  %:sta 52 %:iin ja kuormatraktoria 
käytettäessä  2  %:sta 15 %:iin. Lisäkustannusten määrään  vaikuttaa korjuutavan  lisäksi 
metsien maapohjan  laatu, puustojen  kehitysluokkarakenne  ja  puulajijakautuma.  Lisä  
kustannusten vaihtelun vuoksi  on  ilmeistä,  että  korvausperusteita  varten lisäkustan  

nusten  määrittely on tehtävä jokaista  retkeilymetsäsuunnitelmaa  varten  erikseen. 

The study investigates  the additional cost  of  timber harvesting  due to  restrictions  on 
forest utilization in recreation forests. Under the system  of  outdoor recreation areas  

proposed  for Finland,  a  recreation forest  implies  a  forest  area of  at  least 500  hectares,  
rich  in watercourses  and  of varying  topography.  The area  must be accessible  by  public  

transport and located at  a  maximum distance  of  20-120 km  from the population  centre  
of  the region.  Regional  planning  presupposes that 250 m  2  of  excursion  forest be 
reserved  per  urban dweller. 

The study  is based on the premise  that,  owing  to  the large  areas  involved,  the com  

munes  are  unable to  acquire  the ownership  of  transcommunal outdoor  excursion  
areas. Hence, when outdoor recreation areas  are  being  created,  it  must  be  determined 
how great  a  disadvantage  the owners  will entail by  the recreational use  of  their 

property, how these disadvantages  can  be  compensated,  and who will pay the  cost  in  
volved. 

The objects  of  study  were four real forest areas  in different parts  of  southern Finland. 
For each area,  a  10-year  utilization plan  had been drafted on the basis  of  forest  inven  

tory  data. Alternative forest utilization plans  were  also drafted for  these areas  under 

the  assumption  that forests were  used as  recreation forests. The removals were  pro  

posed  on the  basis  of  an opinion  poll  made concerning  the environmental wishes of 
the  visitors.  It  was  assumed  that the stands  in the  immediate neighbourhood  of  service 
centers  and  paths  would be treated according  to the environmental wishes of  the visit  

ing  public,  whereas the remaining  parts  of  the recreation forests  would be  treated ac  
cording  to  the forest  treatment principles  applied  in an  ordinary timber production 
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forest. 

According  to  the  results,  timber harvesting  was  on the average  30 %  more  expensive  
in the recreation than in the timber production  forest. The amount  of  the  additional 
cost  varied considerably  from one  study  area  to  another. With a  horse,  the  additional 
cost  per  cubic meter  ranged  from 8  to  52  % and from 2  to  15  % when using  a  forest  
tractor.  The  forest  land treated according  to  the environmental wishes  of  the  visiting  

public  was  13-33 % of  the  total forest  land area.  

Avainsanat: metsätalouden suunnittelu, ulkoilualueet,  korjuukustannukset  

Keywords:  forest management planning,  recreation areas,  timber extraction costs 

118 Vesikallio,  H.  1980. Determining  timber harvesting  costs  consistent with fo  

rest  utilization  limitations  in forests used for  recreation. lUFRO/MAB  Confe  

rence: Research  on  multiple  use  of  forest resources,  May  18-23,  1980, Flagstaff,  
Arizona. USDA,  Forest  Service,  General Technical Report  WO-25:132-134. 

The paper presents  the principles  applied  in the planning  of  recreational areas,  the en  
vironmenal wishes of  the users  of  recreational areas,  their observance in  the use  of 

forests,  and the determination and amount  of  the resulting  additional costs in  timber 

harvesting.  According  to summary calculations  made in the Finnish conditions,  thor  
ough  consideration of  the  environmental wishes  of  the users  of  recreational areas  in 
the  treatment  of  forests  increases  in the present  situation the timber harvesting  costs  
by  10-50 % depending  on the conditions. 

It is  essential in reserving  areas  for recreational  use  to solve the  problems  associated 
with e.g. the distribution of  the financing  responsibility,  the ownership  of  the recre  
ational areas  and determination of the compensation  payable  to the forest owners.  
There are  unfortunately  few empirical  studies available from which  to  establish the 
standards needed in practical  planning  for  the recreational value and alternative costs  
of  recreational areas.  In Finland this has caused a situation in which the planning  of 
recreational areas  has been carried out  of  necessity  on discretionary  basis  and the  dif  
ferent interest groups have been unable to agree on  them. 

Avainsanat:  metsätalouden suunnittelu, ulkoilualueet, korjuukustannukset  

Keywords:  forest management  planning,  recreation areas,  timber extraction costs  

119 Virtanen,  P. 1987. The many values of forests.  In: Hänninen,  R.  &  Selby,  A. 

(eds.).  Proceedings  of the biennal meeting  of  the Scandinavian  Society  of  Forest  
Economics,  Porvoo,  Finland,  May 1987. Scandinavian Forest Economics 29:57-  
67.  ISSN 0355-032 X. 

The paper presents  a classification of different uses  of forests linked with different 

types  of  values,  i.e. economic and non-economic. The main types  of  uses  are  "forest  
based uses" and "other (non-forest) uses". Both types of  uses  are  divided into sub  
classes.  The expectation  values related to  the change  of  land use resulting  from local 
and regional  plans  are  also  discussed. The main emphasis  is  on the value of  forest land 
rather  than on the  value of  the growing  stock.  

Avainsanat: maankäyttö,  metsämaan arvo,  odotusarvo 
Keywords:  land use,  value of  forest land, expectation  value 
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21  Luonnonsuojelun  perusteet  

Principles of  conservation  

Luonnonvarojen  kestävä  käyttö  edellyttää  tietoa metsäluonnosta ja mahdollisuuksista 
säilyttää sen  monipuolisuus.  Luvun kirjoituksissa  selvitetään luonnonsuojelun  perus  
teita ja merkitystä,  luonnonsuojelualueiden  suunnittelun ekologisia  periaatteita  sekä  
kasvien ja eläinten uhanalaistumista. Mukana on myös  valtakunnallisia luonnonsuoje  

luohjelmia  esitteleviä artikkeleita.  

An understanding  of forest  ecosystems  and the protection  of  biodiversity  are  prereq  
uisites for  the sustainable use of  natural resources.  This  chapter  contains  studies  dealing  
with the  basics  and importance  of  conservation,  the theoretical principles  of  the plan  
ning  of  nature  conservation  areas  and the endangerment  of  plants  and animals. A few 
articles  describing  the nation-wide nature  protection  programmes are  also  presented.  

120 Borg,  P. &  Malmström,  K.  K.  1975. Suomen uhanalaiset eläin-  ja  kasvilajit.  

Summary: Endangered  animals and plants in Finland. Luonnon Tutkija  

79(2):33-43.  ISSN 0024-7383. 

Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahaston kohdevaliokunta laati asiantuntijoiden 
avustuksella 1973-75 luettelon Suomen uhanalaisista kasvi-  ja eläinlajeista.  Kartoitus oli 

vasta laajemman  uhanalaisuusprojektin  ensimmäinen vaihe. Artikkelissa  kerrotaan 

myös  projektin  muiden vaiheiden tavoitteista. Lisäksi  artikkelissa käsitellään uhanalai  
siin lajeihin  vaikuttavaa lainsäädäntöä ja sen  kehittämistarvetta. 

Suomeen sovellettavat uhanalaisuusluokat on muodostettu Kansainvälisen luon  

nonsuojeluliiton  lUCN:n  julkaiseman  Red Data Book:n käyttämää  järjestelmää  sovel  
taen. Niitä  ovat:  "erittäin uhanalainen", "vaaravyöhykkeessä  oleva" ja "harvinainen". 

Kirjoittajat  selvittävät luokituksen perusteita  ja  soveltamismahdollisuuksia Suomessa. 

The Finnish legislation  dealing  with nature  conservation and hunting  is  discussed. 
WWF Finland,  in cooperation  with scientific experts,  has prepared  lists  of  endangered  

plants  and animals in Finland. The classification used by  lUCN Red  Data Book  is  ap  

plied  to the classification of species.  An endangered  species  is one the survival of  
which  is  threatened by  human activities.  A  vulnerable species  is  one  that is  expected  to  
enter  the  endangered  category  in the  near  future.  A  rare  species  is one  that  is very  rare  
in Finland,  although  its  future is  not  yet  seriously  threatened. Owing  to  the  lack  of  suf  
ficient data, the lists are  only  provisional.  They  will also be  adjusted  to  international,  
nordic,  national and regional  conditions. 

Many  of  the  listed plants  grow only  in untouched natural conditions. Factors  caus  

ing  their decrease include ditching  of wetlands, regulation  of  watercourses,  clearing  of  
grass-herb  forests  and the abandoning  of old,  traditional agricultural  and  pastoral  

practices.  Although  the  plant list contains only  vascular  plants,  many lower plants  are  
certainly  also  at risk.  Many  animal species  have become endangered  owing to hunt  

ing,  poisons  in their food chains and environments, and the destruction of  their  bio  

topes  over  large  areas.  

Avainsanat:  uhanalaisuus, luonnonsuojelu,  lainsäädäntö 

Keywords:  endangered  species,  conservation,  legislation  
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121 Haapanen,  A.  1982. Luonnonsuojelutoiminta  ja sen viimeaikainen kehitys.  
Summary:  Nature conservation in Finland and  the recent  progress in this  field. 

Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarainhoitotoimiston julkaisuja  5. 82 
s.+liitt. ISBN 951-46-6651-8, ISSN 0358-6731. 

Raportti  on  katsaus  Suomen luonnon ja  luonnonsuojelun  tilaan vuonna 1982 ja sen  
hetkisiin kehittämistarpeisiin  luonnonsuojelutoiminnassa.  Esitys  keskittyy  maa-  ja  met  
sätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimiston hallinnonalaan. 

The  paper is  a  review  on  the  official nature  conservation in Finland in 1982. The fields  
covered  are:  (1)  the  state of  nature, (2)  legislation  and  organization,  (3)  national parks  
and nature  reserves,  (4)  nature  conservation planning,  (5)  wildlife protection,  (6)  land 

acquisition,  (7)  management  of  reserves  and landscapes,  (8)  international cooperation,  
and (9)  economic  effects of  nature  conservation. The publication  contains a short Eng  
lish summary of  each topic.  

Avainsanat: luonnonsuojelu,  hallinto, ekonomia 

Keywords:  conservation, administration,  economics  

122 Haapanen,  A.  &  Aarnio,  T. (toim.). 1981. Pohjoismaiden  uhanalaiset eläimet 

ja  kasvit.  Valtion painatuskeskus,  Helsinki. 32 s.  ISBN  951-46-5152-9. 

Julkaisu  on tehty  pohjoismaiden  ministerineuvoston ympäristönsuojelun  virkamiesko  
mitean raportin,  Hotade  djur och  växter i  Norden (NU 1978:9), pohjalta.  Aineiston siihen 
keräsi  luonnonsuojelun  asiantuntijoiden  työryhmä,  johon kuului  edustaja  Norjasta,  

Ruotsista,  Suomesta ja  Tanskasta. Kirjanen  kertoo lyhyesti  edellä mainitun raportin 
sisällöstä. 

Avainsanat:  uhanalaisuus, kasvit,  eläimet, Pohjoismaat  

123 Haapanen,  A.,  Eurola,  S.,  Rassi,  P.  &  Salminen,  P.  1988. Wetland conservation 
in Finland. In: Symposium  on the hydrology  of wetlands in temperate  and 
cold  regions  -  vol. 1. Joensuu, Finland,  6-8.6.1988. Suomen Akatemian jul  

kaisuja  4/1988:5-9. ISBN  951-715-215-9,  ISSN 0358-9153. 

The paper is  a  review of  wetland conservation problems.  In Finland, the main wetland 

types  are  peatlands,  marshy  lakes and sea  bays,  and oligotrophic  and dystrophic  

ponds.  In recent  decades, 53  %  of  the peatlands  have  been drained, mostly  for  forestry  

purposes.  A high proportion  of the marshy  lakes and bays  have also  been drained. The 

water  level of  small ponds  has been lowered due to forestry  improvement  pro  

grammes. 

National park  and peatland  preservation  programmes cover 0.7  milj. hectares of 

peatlands  and 600 different areas.  Most of  these peatlands  have been protected.  The 

marshy  wetlands  preservation  programme covers  about 300 different sites and an area 
of  84 000 ha. Only  a  minor part  of  these sites  have been protected.  

There are  only  a  few  endangered  or vulnerable species  in Finland dependent  on dif  
ferent types of  wetlands. 

Avainsanat:  kosteikot, soidensuojeluohjelma,  kuivatus 

Keywords:  wetlands, peatland  preservation  programme, drainage  
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124 Heikurainen,  L.  &  Joensuu,  S.  1981. Soiden suojelun  tilanne Suomessa 1981. 

Helsingin  yliopisto,  suometsätieteen laitos.  27  s. 

Kirjasessa  selvitetään soidensuojelun  biologisia  perusteita  ja tavoitteita, eri  intressipiiri  

en suhtautumista soidensuojeluhankkeisiin  ja soidensuojeluohjelmia.  Myös suojelu  
kohteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia  esitellään. Käyttötavat  on ryhmitelty  seuraa  
vasti: marjastus,  suot  porolaitumina,  suojelusuot  riistan kannalta, soiden virkistyskäyt  

tö,  suojelusuot  tutkimus- ja  opetuskohteina.  Lopuksi  käsitellään lyhyesti  kansainvälistä 
soidensuojelutoimintaa.  

Avainsanat:  soidensuojelualueet,  monikäyttö  

125 Helle,  P.  1986. Bird  community  dynamics  in a  boreal forest reserve:  the im  

portance  of large scale  regional  trends. Annales  Zoologi  Fennici 23:157- 
166.155 N 0003-455 X. 

The bird  community  dynamics  of  the virgin conifer forests of  the Oulanka National 
Park are  compared  with those in the surrounding  areas  characterized by  clearcuts,  

seedling  stands and other types of  managed  forests.  The Oulanka forest had a  lower 

breeding  bird density,  a  considerably  higher  species  diversity,  a higher density  of  

sedentary  species,  and a  lower density  of  long-distance  migrants,  than the adjacent  
forestry  area. 

Helle compared  bird population  changes  between the early  1970 s  and  the early 

1980 s  in  the Oulanka Forest  with the changes  reported  from the whole of  northern Fin  
land in  recent  decades. 16 of  the 24  most  numerous  species  at Oulanka had undergone  

population  changes  going  in  the same direction  (increase  or  decrease) as  the national 
trends, while  for the remaining  eight  species  changes  had occurred  in the opposite  di  
rection. Between 1980 and 1985 the population  levels of  the  most abundant breeding 

species  in the  Oulanka Forest  and in the adjacent  managed  forest  areas  varied in paral  
lel. 

2 
The results  suggest that even  an area of  protected  virgin forest  as  large  as  70 km is 

not  a  "closed"  unit for  bird  populations.  The populations  of  such  areas  are  influenced 

by  large-scale  changes  in source  populations  on  a  regional  scale,  where the impact  of  

forestry  on  natural habitats  is  considerable. Helle discusses  these results  in relation to 
nature  conservation and the theory  of  ecological  succession. 

Avainsanat: linnut, luonnonmetsät, metsätalous, sukkessio  

Keywords:  birds,  forest reserves,  forestry,  succession  

126 Hotade djur  och  växter  i Norden. 1978. Tiivistelmä:  Uhanalaiset eläimet ja  kas  
vit Pohjoismaissa.  [Summary:  Endangered  animals and plants  in the Nordic 

countries].  NU  A 1978:9. Stockholm. 194 s.  ISBN 91-7052-382-7. 

Pohjoismaiden  ministerineuvosto päätti  vuonna 1974 suorittaa uhanalaisten luonnon  

tyyppien  ja kasvi-  ja eläinlajien  kartoituksen  Pohjolassa.  Työryhmän  raportti  on tarkoi  

tettu  perustaksi  pohjoismaisille  toimenpiteille.  Raportti  koskee  pääasiassa  vain erittäin 
uhanalaisia nisäkkäitä,  lintuja,  sammakkoeläimiä ja matelijoita sekä putkilokasveja  

Pohjolassa.  
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In 1974, the  Nordic  Council of  Ministers decided that threatened habitats, plants  and 
animals in the Nordic countries should be  mapped  and listed.  At the same time, the  
need for internordic efforts  to protect  those species  and habitats should be  investi  

gated.  The report  is  intended to  form basic  material for  internordic cooperation,  and  it 
specifies  the aims  set  for  the individual countries which are  considered to  be  of  com  
mon internordic interest.  The report  deals mainly  with endangered  mammals, birds,  

amphibians  and  reptiles,  and vascular  plants  in the Nordic countries. 

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  eläimet, Pohjoismaat  

Keywords:  endangered  species,  plants,  animals,  Nordic  countries 

127 Häyrinen,  U.  1972. Soiden suojelun  tavoitteet ja niiden toteutus. Summary:  

Goals  and realization of  peatland  conservation. Suo 23(1):2—12. 

Suoekosysteemien  suojelussa  suokasvillisuuden ja -eläimistön säilyttäminen  runsaana 

ja monipuolisena  on keskeinen tavoite. Suoluonnon suojelemiseksi  tarvitaan alueita,  

joiden  vesitalous ja ravinteisuus säilyvät  ennallaan. Tämä tavoite pystytään  toteutta  

maan saattamalla suojelun  piiriin  vesitaloudeltaan itsenäisiä suoalueita. Myös  eri  suo  
tyyppien  suojelu  onnistuu parhaiten  suokompleksien  säilyttämisen  yhteydessä.  Suo  
tyyppien  runsauden  ja  edatisen vaihtelun takia suojeltavia  alueita tarvitaan runsaasti 
suokasvillisuuden kaikista  vyöhykkeistä.  Ihmisen taloudessa  arvokkaiden marjasoiden  

säästäminen kuivatuksilta on niin ikään kiireellinen tehtävä. 

Soiden eläimistön suojelu  pohjautuu  myös  luonnontilaisten alueiden säilyttämiseen.  
Suurista nisäkäseläimistä on harvinainen metsäpeura  soiden säilymisestä  täysin  riip  

puvainen.  Porojen  kesälaitumina suuret, rehevät  aapasuot  ovat  niin  ikään erittäin tär  
keitä. 

Artikkelin lopussa  Häyrinen  pohtii  laveasti  erilaisia soiden säilyttämisvaihtoehtoja,  
lainsäädäntöä ja turveteollisuuden vaikutuksia suoluontoon. 

Extensive  draining  activity  has  brought  about the need for  the conservation of  virgin 

peatlands.  Apart  from forest drainage  there are  other factors  which diminish the 

acreage of  virgin peatlands  such  as  the expanding  peat  industry,  creating  artificial 
lakes,  establishing  dumping  grounds,  the purification  of  waste  waters,  and the con  
struction of roads.  

One of the most important  aims is  the protection of  an  abundant and varied peat  
land flora and fauna.  Because of  the  abundance of  peatland  types  and  edaphic  variati  

on,  numerous areas  representing  all zones  require  protection.  Large  virgin areas  whe  

re  water  relationships  are  maintained are  also  necessary  to  balance the influence cau  
sed by  drainage.  Economically  valuable peatland  areas  are  those that grow  cloudber  
ries  and cranberries  and that form habitats  for game animals largely dependent  on 
peatlands  such  as  the white  ptarmigan,  heath grouse, wild goose, some duck  species,  
moose  and  the  rare  wild reindeer in  eastern  Finland. In reindeer territories  eutrophic 
peatlands  serving  as  important  summer  pastures  should  be  protected.  

Häyrinen  proposes  considerable restrictions to  draining  activities,  because it is  the 
only  way  to  win time for  more  effective  investments to  nature conservation, for  practi  
cal  protection  procedures,  for  the development  of  legislation  and nature  conservation 
organization,  and for the research  on  the impacts  of  drainage.  

Avainsanat: suot, luonnonsuojelu,  lainsäädäntö 

Keywords:  peatlands,  conservation,  legislation  
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128 Järvinen,  O. 1982. Conservation of  endangered  plant  populations:  single  lar  

ge or  several  small  reserves?  Oikos  38:301-307. Copenhagen.  ISSN 0030-1299. 

Distribution of vascular  plants  in lush deciduous woods  on  the Aland  Islands is  ana  

lysed; marginal  species  from adjacent  habitats  are  excluded. Single  large  areas support  
either as  many species  as,  or  fewer species  than, combinations of  several  smaller plots  

covering  the  same total area.  Single  large  areas  do not support  higher  numbers of  en  

dangered  plant  species,  either (the only  statistically  significant  difference favoured 

multiple  reserves).  In  a  multiple  regression  analysis,  area  and total species  richness  ac  
counted for 77  % of  the variance in the number  of  endangered  species  in 12 study 

plots,  though  species  richness  was by  far  the better predictor  of  the two.  The multiple  

regression  model adequately  predicted  the  numbers  of  endangered  plant  species  in 
the combination of smaller  areas.  

Contrary  to  the numerous  suggestions  in  the  biogeographical  literature,  contiguity  is  
of  no apparent  advantage  in maintaining  plant  species  richness  in the insular habitats 
studied. Arguments  based on  an extinction model,  analysis  of  distribution patterns,  
and population  genetics  indicate that effective  conservation strategies  need to consider 
demographic  and genetic  characteristics,  dispersal  abilities and the minimum area  re  

quirements  of  the most  extinction-prone  species;  conservation ought  to be  based  on 
solid autecology  and ecological  genetics  instead of  debatable biogeographical  theory. 

Depending  on  taxa  and habitats,  single  large  or  several small protected  reserves  may 
be the desirable alternative. 

Avainsanat:  uhanalaiset kasvit,  luonnonsuojelualueet,  saarimaantieteen teoria 

Keywords:  endangered  plants,  protected  areas,  island biogeographical  theory  

129 Järvinen,  O.  1985. Conservation indices  in land-use planning:  dim prospects  

for a  panacea. Ornis  Fennica 62:101-106. ISSN 0030-5685. 

The paper discusses  the technical properties  and ecological  interpretation  of  various 

synthetic  conservation indices that have been presented  in the literature. Both techni  
cal  and ecological  arguments  lead to  the conclusion that  conservation indices attempt  
ing  a  generally  valid assessment  of  the conservation value of  different ornithological  
sites are,  and probably  always  will be,  inadequate.  Such indices may, however, be use  
ful in more limited context,  e.g. in comparing  alternatives for a  powerline  or  another 
construction. It  is  also possible  to  design  consistent indices for  a  limited purpose by  
using  ornithological  expertise  and common sense  as  an  aid.  

Instead of encompassing  all information in synthetic  conservation indices, one 
should try  to  identify  areas  supporting  an unusually  high  number of  endangered  

species,  or  of individuals of  an endangered  species,  or  to examine bird population  
trends and their causes  in  monitoring  programmes. Even though  the attempts  at de  

vising  adequate  conservation indices have not  led to  a  panacea, they  have nevertheless 
made it  necessary  to  define conservation goals  more  accurately  than before, and these 

attempts  have also  shown the importance  of  a precise  distinction between different 
geographical  scales in  conservation: international, national, regional  and local. 

Avainsanat: maankäyttö,  luonnonsuojelu,  uhanalaisuus 

Keywords:  land use,  conservation,  endangered  species  
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130 Järvinen,  O.  1989. Suojelualueiden  merkitys  tutkimukselle.  Summary:  The  

significance  of reserves  for  research.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  
Varmola,  M.  (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Folia Forestalia 736:8- 
12. ISBN 951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 

Artikkelissa  pohditaan  suojelualueiden  merkitystä  tutkimukselle. Tarkastelu keskittyy  

neljään pääteemaan:  (1)  suojelualueet  arkistoina,  (2) suojelualueet  vertailualueina, (3)  
suojelualueet  luonnon monikäytön  sekä  suojelualueiden  käytön  ja hoidon tutkimuksen 
kohteena ja  (4)  suojelualueet  luonnonsuojelubiologian  tutkimuskohteena. Lopuksi  kä  
sitellään tutkimuksen merkitystä  suojelualueille.  Lajiston  monipuolisuuden  säilyttämi  
seen tähtäävä tutkimus on voimistunut viime aikoina.  Tämä liittyy suojelualueisiin,  
koska  monissa tapauksissa  suojelualueiden  keskeinen tehtävä on säästää lajistoa, ni  

menomaan sellaista lajistoa,  joka  ei muuten  säilyisi.  

The  paper reviews  the significance of various reserves  for research. Four different 

topics  are  discussed:  (1)  reserves  as  archives,  (2) reserves  as  background  for  compari  

sons,  (3)  reserves  and the multiple  use of nature and the management  of  the  reserves,  
and (4)  reserves  as  a  study object  in  conservation  biology.  Finally  Järvinen  discusses  
the possibilities  of using research to  evaluate the ability  of reserves  to  maintain  a 
diversified flora and fauna, which  is  one of  the foremost functions of  reserves.  

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelualueet  

Keywords:  research,  protected  areas  

131 Kaakinen,  E.  &  Kukko-oja,  K. 1981. Lettojen  suojeluarvon  ja tarpeen  arvioin  
tia -  esimerkkinä Kainuun alueen inventointi. Summary: Estimation of the 
conservation value and necessity  of  rich  fens using an  inventory  in Kainuu as  
an  example.  Suo 32(2):25-31.  ISSN  0039-5471. 

Kirjoituksessa  esitetään  kriteerejä, joita käyttäen  pääsee  lähemmäksi lettojen  suojelu  

merkityksen  objektiivista  vertailua. Menetelmää voi  soveltaa myös  muunlaisten kohtei  
den suojeluarvon  erittelyyn.  

Työn  valmisteluvaiheessa perehdyttiin  Kainuun  kasvillisuudesta ja  kasvistosta  ker  
tovaan  kirjallisuuteen,  Kainuusta kerättyihin  kasvilajitietoihin  sekä  maakunnan kaiho  
ja maaperäkarttoihin.  Ilmakuvatulkinnan perusteella  karsittiin inventoinnin jatkovai  
heesta pois  osa  ojitetuista  tai pelloiksi  raivatuista soista. 

Maastossa laadittiin alueilta suoyhdistymäkuvaukset  ja  suotyypit  luetteloitiin. Kas  
vistosta  merkittiin muistiin meso-eutrofiaa ja  eutrofiaa ilmentävät letto- ja lehtolajit. 

Myös  kohteen maisemaa ja luonnontilaa selostettiin. Soiden suojeluarvon  määrittämi  
sessä  käytettiin  pisteytyssysteemiä,  jonka avulla  arvioitiin mm.  kasvillisuuden edusta  
vuutta, kasvilajiston  monipuolisuutta,  suomaisemaa ja  ojituksen  merkitystä. Käytetty  

pisteytys  korostaa kohteiden lettoluonnon monipuolisuutta.  Tiettyjä  vähälajisempia  
lettotyyppejä  sisältävät kohteet  voivat  tulla kuvatun  kaltaisessa  pisteytyksessä  aliarvi  
oiduiksi,  vaikka ne  voivat  vaatia suojelua  tietyn  lettopiirteen  edustavuuden perusteel  
la. 

The inventory  of  rich  fens  in  Kainuu was  started by  examining  the literature,  flora reg  
ister  and bedrock  maps with explanations.  The natural state  of  the areas  was  judged  
by  using  aerial  photographs,  and many sites  were  excluded from further studies as  
they  were already  drained. 

In  the field work  main  attention was  paid  to  each  mire complex,  mire types,  meso  
eutrophic  and eutrophic  flora,  landscape  and natural states.  The ranking  of  rich  fens 
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was  performed  on  the  basis  of  the following  criteria: quantity  and  variety of  types  and 
subtypes,  number of  meso-eutrophic  and  eutrophic  plant  species,  species  under threat, 
natural  states  of  peatland  complexes,  stage  of  drainage  and importance  of  regional  
situation of rich fens. 

Avainsanat: letot,  suojeluarvo,  Kainuu 

Keywords:  rich  fens, protection  criteria,  Kainuu 

132 Kaakinen,  E.  &  Salminen,  P.  1987. Soidensuojelun  perusohjelman  toteuttami  

nen. Summary:  Basic  plan  for peatland  nature  conservation in  Finland. Suo 

38(5):99—103.  ISSN 0039-5471. 

Soidensuojelun  perusohjelma  tähtää kaikkiaan noin 600 suokohteen suojeluun.  Kohtei  

den suopinta-ala  on  yhteensä  noin 490 000  hehtaaria, mikä vastaa 4,7  prosenttia  Suomen 

alkuperäisestä  suoalasta. Ohjelmaa  vahvistettaessa  valtion  omistuksessa  oh suojeltavas  
ta suo-alasta  noin 70 %. Alueiden rajaukset  ovat  sikäli ohjeellisia,  että vasta  suojelun  

toteutuksen yhteydessä  kohteet  rajataan  yksityiskohtaisesti.  Ohjelmaan  kuuluvat  valti  
on  omistamat suoalueet rauhoitetaan luonnonsuojelulain  (71  /23)  nojalla  soidensuojelu  
alueiksi  lähinnä koosta  riippuen  joko  lailla tai asetuksella. Pääkeino yksityisten omista  
mien soiden  suojelun  toteuttamisessa on alueiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin  

kaupoin.  Vuonna 1984 ostoista huolehtiminen siirtyi lääninhallituksille. Ympäristömi  
nisteriö johtaa  ja koordinoi ostotoimintaa. Metsähallitus vahvisti vuonna 1987 soiden  

suojelualueiden  hoidon ja käytön  yleisohjeen,  joka  sisältää  myös  ohjeet  aluekohtaisten 
hoito- ja käyttösuunnitelmien  laadintaa varten. 

The Government of Finland has approved a basic  plan  for  peatland  preservation.  
About 600 mire sites  have been  proposed  for conservation,  covering  an area of  ca.  
490000 hectares. State-owned mires (70  % of  the  area  in  the  programme)  will be  pro  
tected under the Nature Conservation Act  of  1923 (71/23). The  mires under other  

ownership  will be acquired  by  the state for preservation  purposes or protected  by  a 
decision of  the  provincial  government  concerned. A  special  management  and land-use 

plan  is  to be  prepared  for every  protected  area. It will be  approved  by  the  Ministry  of  
Environment. 

Avainsanat: soidensuojeluohjelma,  metsätalous 

Keywords:  peatland  preservation  programme, forestry  

133 Lahti,  T. 1984. Luonnonbiotooppien  pirstoutuminen  ja luonnonsuojelu  

ekologia.  Ympäristöministeriö,  ympäristön  ja luonnonsuojeluosaston  julkaisu 
A:l3.  98 s.  ISBN 951-46-8328-5, ISSN 0780-6795. 

Raportissa  tarkastellaan luonnonbiotooppien  lisääntyvästä  saarekemaisuudesta aiheu  
tuvia luonnonsuojelullisesti  tärkeitä kysymyksiä  Suomen oloissa. Lähdeaineistona on 

käytetty  pääasiassa  Fennoskandiaa käsitteleviä eläin- ja kasvitieteellisiä tutkimuksia. 
Tarkastelun käsitteellinen tausta on saarimaantieteen teoria. Tavoitteena on arvioida 

myös  saarimaantieteen teorian merkitystä  luonnonsuojelulle  Suomessa sekä esittää 

jatkotutkimusta  suuntaavia päätelmiä. 

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat: saarimaantieteen teoria, luonnonsuojelu,  tutkimus 
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134 Lahti,  T.  1985. Suojelualueet  ja  saarten  eliömaantiede.  Summary:  Nature re  

serves  and the theory  of  island biogeography.  Luonnon Tutkija  89(4):108-114.  
ISSN 0024-7383. 

Artikkeli sisältää saarten  eliömaantieteen teorian kritiikkiä.  Teorian ja siihen perustuvi  

en  suositusten tarkastelukohteena on  alueiden lajimäärä  ja sen  muutokset. Keskeisiä  

lajimäärän  säätelijöitä  ovat  teorian mukaan alueiden koko,  muoto  ja  eristyneisyys.  
Lahti tarkastelee suojelualueiden  suunnittelusta esitettyjä  suosituksia  ja  niiden on  

gelmia.  Hän käy  kriittisesti läpi  seuraavat  väittämät: (1)  suuri  alue on  parempi  kuin 

pieni,  (2)  yksi yhtenäinen  alue on  parempi  kuin  sama ala useana  pienempänä  alueena, 
(3) lähellä toisiaan sijaitsevat  alueet ovat  parempia  kuin kaukana toisistaan  sijaitsevat,  

(4) rykelmässä  sijaitsevat  alueet ovat  parempia  kuin  jonossa  sijaisevät,  (5)  käytävin  yh  

distetyt  alueet ovat  parempia  kuin  erilliset ja  (6)  pyöreä  alue on  parempi  kuin  pit  
känomainen. Lopuksi  hän pohtii  teorian ja todellisuuden suhdetta ja  toteaa  mm., että 
kasveille  ja  eläimille ei  ole välitöntä merkitystä  sillä,  onko  jokin alue rauhoitettu vai  ei. 

Tärkeämpää  on,  millaisia ja  kuinka  vakaita elinympäristöjä  alueella esiintyy.  

Lajien  elinympäristövaatimusten  yksityiskohtainen  tunteminen voi  paljastaa  keinoja  

lajien  suojelemiseksi  myös  muutoin kuin  suojelualueita  perustamalla.  Esimerkiksi  
uhanalaisista lajeista  tulisi selvittää ainakin  seuraavia kysymyksiä:  (1) millaiset 

elinympäristövaatimukset  lajilla  on,  (2)  millainen on lajin  leviämiskyky  ja (3)  kuinka  

pitkäikäisiä  lajin  paikalliset  populaatiot  ovat. 

The geometrical  principles  of nature  reserve  design  are  based on the theory  of  island 

biogeography.  The critique  against  these design  principles  is briefly  reviewed and 
some alternative approaches  to  the problems  of  planning  and establishing  nature  
reserves  are  mentioned. Sufficient knowledge  about the ecological  properties  of en  

dangered species,  especially  habitat requirements,  dispersal  ability  and persistence  of  
local populations,  are  considered to be  of  prime  importance  in the  evaluation of  appro  

priate conservation and management  procedures.  

Avainsanat: saarimaantieteen teoria, luonnonsuojelualueet,  suunnittelu 
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135 Lindholm,  T. 1987. Luonnonsuojelualueittemme  metsäluonto -  mitä se  on ja 
millaiseksi se  kehittyy?  Summary:  How natural are  the forests  in Finnish na  

ture  reserves  and what is  their future? Luonnon Tutkija  91(1):13— 19. ISSN 0024- 

7383. 

Kirjoitus  liittyy  laajempaan  tutkimushankkeeseen, jossa on  pyritty  selvittämään mikä 
on eteläsuomalaisen luonnonmetsän tai sen kaltaisen metsän rakenne, mikä on niitten 

historia ja minkälainen kehitystrendi  niillä on.  Metsän iäkkyys  ei ole luonnontilaisuu  
den tae. Puustorakenteeseen ja luonnolliseen poistumaan  on voitu vaikuttaa hyvinkin  
voimakkaasti esim.  kotitarvehakkuilla ja harsinnalla. Artikkelissa  käydään  läpi  metsien 
ikäjakaumaa  eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa  ja  esitellään Kotisten aarnialueella 
sijaitsevan  ikimetsän historiaa ja  rakennetta. Lopuksi  käsitellään metsäluonnon suoje  
lun ongelmia.  

Most of  the nature  reserves  in  Finland have been established in forests,  the aim being  
to  preserve  the natural forest  fauna and flora.  Most of  these forests,  however, are  not  in 
a natural state;  few pure old  natural forests  exist,  even  in nature  reserves.  
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Two problems  are encountered in the conservation of the forests. First, the  suc  
cession  of  old silvicultural  forests does not  lead to  natural old forest and  second, the 

ageing  of  natural forests  with a  mixed tree  stand will  result in the  decline of  deciduous 
trees.  Rotting  deciduous trunks  on  the forest  floor will also  decline, and with them the 
niches of  many rare  and endangered  species  of  fungi  and animals. These problems  are 
illustrated by  the case  of  the Kotiset nature  reserve,  in the southern boreal forest zone. 

Lindholm gives  advice  for conservation of forest ecosystems:  (1)  non-natural forests 
in protection  areas should be  naturalized;  forest  fires  would be a  suitable tool,  (2)  old 
natural forest  should be left undisturbed though  its floristic and faunistic  diversity  is 

declining,  (3)  nature  reserves  should  contain forests  of different ages, (4)  succession  
should not  be  stopped  in forest  reserves,  as  is  done in  protected  semicultivated areas,  
(5)  forests of  different ages should be  situated close to  each  other  and (6)  the  conserva  
tion of  forest cannot  be succesful  unless some nature  protection  rules are  followed in 
commercial forests. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  luonnonmetsät, metsänhoito, sukkessio  
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136 Mattila, E. 1987. Eriasteisten puuntuotannon  rajoitusten  piirissä  olevat  met  
sähallituksen metsät Lapissa.  Julkaisussa:  Saarenmaa,  H. & Poikajärvi,  H. 
(toim.).  Korkeiden maiden metsien uudistaminen -  ajankohtaista  tutkimukses  
ta,  metsäntutkimuspäivä  Rovaniemellä 1987. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedon  

antoja  278:152-163. ISBN  951-40-0832-4,  ISSN 0358-4283. 

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan metsähallitus omistaa maata  Lapin  ja Koil  
lis-Suomen piirimetsälautakuntien  alueella 6,18 milj. ha,  mihin sisältyy  2,94  milj. ha  
(47,5 %) metsämaata. Luonnon- ja  kansallispuistot  yms.  sisältävät  metsämaata  436 000 
ha  ja  elävää puustoa 32 milj.  m 3.  Vastaavat  arviot  puiston  ulkopuolisissa  metsähallituk  
sen lakimetsissä ovat  406 000 ha  ja  27  milj. m  3.  Muut suojeluerät,  kuten varaukset,  
poistavat  puutuotannosta 122 000 ha metsämaata ja 8 milj.  m  3  elävää  puustoa.  Koko  
naisuudessaan metsähallituksen mailla on  suojeltu  metsämaata  964 000 ha ja  elävää 

puustoa  67 milj. m  3.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  lakimetsät,  metsähallitus,  Lappi  

137 Ormio,  H.  1988. Naturskyddsomrädena  som etnologiska  museer?  Summary:  
Nature reserve  as  an  ethnological  museum. I:  Virtanen,  P.  (red.)  Skogen.  Nord 

nytt  -  nordisk  tidsskrift  för  folkelivsforskning  33/34:144-149,175.  ISSN 0008- 
1345. 

Författaren understryker  vikten av  att man vid sidan av  museer  koncentrerade  pä  
byggnader  och  föremäl skulle  grunda  vidlyftigare  "ekomuseer"  där en  viss  tidsperiods  
näringsliv  skulle  presenteras  i  sin  helhet med landskap,  uppland  och  miljö. 

The author stresses  the  importance of  establishing  so called ecomuseums,  in addition 

to museums  concentrated on buildings and material objects which would also  present 
the local economy in a  given  area,  with the landscape,  the  unfructuary  area  and  the 
surroundings  as  a whole. Conservation of  the cultural landscape  should cover  the 
various stages  in fishing  and hunting  economy, reindeer management,  slash-and-burn 
cultivation,  natural meadow farming  and  field cultivation. The museums  should be 
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alive and active  in  order to save  various functions. Among  other things,  they  could be 

gene banks  for plants  and animals,  and sites  and  objects  for  work  happenings  and 
local festivals. 

Avainsanat: kulttuurimaisema,  luonnonsuojelualueet  

Keywords:  cultural landscape,  protected  areas 

138 Ruuhijärvi,  R. 1970.  Suoluonto ja  luonnonsuojelu  Suomessa. Summary:  Peat  
land conservation in  Finland. Suo  21(3-4):46-51. 

Vuonna 1965 Suoseura ja Suomen luonnonsuojeluyhdistys  asettivat  yhdessä  soiden  

suojelutoimikunnan  laatimaan suorauhoitusohjelmaa  ensivaiheessa valtion maille. Toi  
mikunta ryhmitteli  rauhoitusehdotukset kolmeen luokkaan: (1)  alueet, joissa  muunkin 
luontonsa puolesta  on  ainesta uusiksi luonnon- ja  kansallispuistoiksi,  (2)  alueet,  jotka  
soveltuvat aarnialueiksi ja  luonnonhoitometsiksi ja (3) alueet, joissa  rauhoitus koskee  

vain suo-ojitusta  ja vaotusta,  mutta metsänkäyttö  sallitaan entiseen tapaan.  Ruuhijärvi  

toteaa  lopuksi,  että rauhoitussuunnitelma on luonteeltaan ja perusteluiltaan  valtakun  

nallinen, eikä  siten tyydytä  paikallisia tarpeita. 

In the winter of  1965, a  special  committee consisting  of  peatland  scientists  representing  
different fields was  appointed  by the Finnish Nature Conservation Society and  the 
Finnish Peatland Society.  Their task  was  to design  a conservation plan  for peatlands.  

Later on,  the conservation of peatlands  was  included in the programme of  the Finnish 

IBP/CT project.  The peatland  vegetation  regions  formed a  suitable basis  for  the plans.  
The aim was  to  find in the area of  each  complex  type one  or  preferably  several  well  

developed  peatland  complexes  in areas  where  preservation  of  peatlands  would be 

possible,  and  therefore the study  primarily  concerned state-owned lands. 

Avainsanat: soidensuojelualueet,  metsätalous, historia 

Keywords:  peatland  preservation  areas,  forestry,  history 

139 Ruuhijärvi,  R.  1978. Soiden suojelun  perusohjelma.  Summary:  Basic  plan for 

peatland  preservation  in Finland. Suo 29(1):1—10. ISSN 0039-5471. 

Maa- ja  metsätalousministeriö asetti  21.6.1976 työryhmän,  jonka tehtäväksi annettiin 
selvittää soiden suojelun  tarve  Suomessa sekä  tehdä soidensuojeluohjelma,  ehdotus 
suojelun  toteuttamistavoista ja  selvitys  kustannuksista.  Soidensuojeluohjelman  tuli ja  
kaantua kiireelliseen perusohjelmaan  ja pidemmän  aikavälin kokonaisohjelmaan.  

Lähtökohtana valtionmaiden ja  seutukaavaliittojen  suojelusuunnitelmissa  on  suoyh  
distymien  suojelu.  Niitä tulee säilyä  kaikista  yhdistymätyypeistä  riittävän tiheänä 
verkkona. Suojelusoiden  tulee myös  säilyttää  näytteitä  eri  soistumistavoista,  suon  ke  
hityksen  eri  vaiheista,  harvinaisista suotyypeistä  sekä  uhanalaisista kasvi-  ja  eläinla  
jeista. 

The total area of  peatlands  protected  is  193 000  ha (1978).  Completion  of  the network 
of  protected  areas  is  especially  urgent  in the southern parts  of  the country  owing  to  the 
rapid  increase in the  utilization of  peatlands  for  forestry  and peat  extraction. 

The working  group set  up by the Ministry  of  Agriculture  and Forestry  has  com  
pleted  a  basic  peatland  conservation programme. The starting  point  of  conservation is  
the protection  of  representative  peatland  complexes.  As  far  as  the protection of  peat  
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land wild-life is concerned, special  attention has been paid  to peatland  bird-life. 
Threatened peatland  flora has  also been  documented. 

Avainsanat:  soidensuojeluohjelma,  kasvit,  eläimet 

Keywords:  peatland  preservation  programme, plants,  animals 

140 Salonen,  H.,  Marttila, V.  &  Ormio,  H.  1980. Luonnonsuojelualueiden  edusta  

vuus.  Kasvupaikkatyypit  ja metsien  ikäjakautuma  valtion omistamilla luon  

nonsuojelualueilla.  Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarainhoitotoimis  
ton julkaisuja  2.  72  s.  ISBN 951-46-5127-8. 

Selvitys  on  ensimmäinen yhteenveto  Suomen luonnonsuojelualueiden  maantieteellises  
tä jakautumisesta  ja niiden sisältämistä  kasvupaikkatyypeistä.  Mukaan on otettu vain 
valtion omistamat,  luonnonvaraisina säilytettävät  luonnonsuojelualueet.  Tutkimuksen 
taulukoista puuttuvat  luonnonsuojelutarkoituksia  varten  valtiolle hankitut ja muut 
sellaiset  rauhoittamattomat alueet, jotka  sisältyvät  valtakunnallisiin kansallispuisto-  ja 

soidensuojeluohjelmiin.  Selvitys muodostuu lähinnä taulukoista ja  niitä havainnollista  
vista kartakkeista  ja diagrammeista.  

Kartoituksen tulokset  kertovat  mm., että Koillis-  ja Pohjois-Suomessa  on eniten suo  

jelualueita,  ja  niiden edustavuuskin on paras.  Järvi-Suomen ja eteläisen rannikkokais  

taleen sekä Etelä-Pohjanmaan  edustavuus on valtionmaiden vähäisen määrän  vuoksi 

jäänyt  heikommaksi.  Suojelualueet  ovat  suurimmaksi osaksi  heikkotuottoisinta maata.  
Eteläboreaalisella vuöhykkeellä  kiinnitti  huomiota erityisesti  vanhojen  metsien puut  
tuminen. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  edustavuus,  metsähallitus 

141 Tamminen,  J. 1981. Kansa  vastaan kansallispuistot  -  kansallispuisto-komite  
an esityksen  vastaanoton sosiologista  tarkastelua. [Summary: People  against  

national parks  -  a  sosiological  study  on the reception  of the report  of  National 

Parks  Committee].  Turun yliopisto,  Sosiologisia  tutkimuksia  101. 60 s.  ISBN 

951-641-998-4,  ISSN 0356-6781. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kansallispuistokomitean  ehdotuksen  (1977) vastaanottoa  

esimerkkitapauksena  erilaisten,  toisilleen ristiriitaisten luonnon käytön  tarpeiden  muo  
dostumisesta  ja heijastumisesta  ympäristötietoisuudessa.  Painopiste  on  suunnitelman 
vastustusta  synnyttävissä  ja ns.  institutionaalisiin ristiriitoihin kytkeytyvissä  tarvealu  
eissa. Kansallispuistohankkeen  vastustuksen takaa on löydettävissä  kolme keskeistä, 

osittain toisiinsa liittyvää tekijää:  (1)  metsäteollisuuden raakapuun  saatavuus  kohtuul  
lisin kustannuksin,  (2)  keskus-periferia-suhteen  syvenemisen  aikaansaamat toimeentu  
lovaikeudet ja  käsitykset  metsäluonnon suojelun  tarpeen  vähäisyydestä  sekä periferian 
väestön epäluulot  keskustasta  peräisin olevia suunnitelmia kohtaan, ja (3)  kansallis  

puistoesitykseen  sisältyvä  mahdollisuus puuttua maanomistajien  oikeuksiin. 
Tutkimuksessa selvitellään myös  informaatioympäristön  merkitystä  lehtikirjoittelun 

osalta  komitean ehdotuksen vastaanoton  kannalta. Tarkasteltu lehtikirjoittelu oli 

yleensä  ottaen kielteistä suhtautumista herättävää ja  tukevaa -  kuitenkin vähiten siel  

lä,  missä  vastaanotolla on vähiten merkitystä  eli  Etelä-Suomessa. 

The report  of  the National Parks Committee was  made public  in 1977.  The report pres  
ents  a  scheme for creating a net  of  national parks and  nature  reserves,  covering  the 
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whole of  Finland. The paper discusses  the  reception  of  the  report.  Three central  and  in  
terconnected factors  may be  found behind the opposition  against  the National  Parks  
Project:  (1)  availability  of  timber for  the  forest  industries at  reasonable cost,  (2)  the  atti  
tude and characteristics of  the population  of  the  periphery,  related to the deepening of  
the differences between  center  and periphery,  which can  also  be  seen  in the attitudes 
taken towards the  National Parks  Project, and (3)  a  conflict between  land ownership  
and the National parks  Project. 

The second part  of  the  work  deals with the part  played  by  the information environ  

ment  (restricted  to  articles  in newspapers)  in the reception  of  the Committee's resolu  
tion. From the viewpoint  of  influences, the articles studied generally  tend to  raise and  

support negative  attitudes  -  less  so  in areas  where the reception  has least significance,  
i.e. in southern Finland. 

Avainsanat: kansallispuistot,  yleinen  mielipide,  tiedotus 

Keywords:  national parks,  public  opinion, information 

142 Vickholm,  M. 1986. Biosfäärialueiden perustaminen  Suomeen -  taustaa ja  eh  
dotuksia.  Summary:  Establishing  a  biosphere  reserve  in  Finland -  background  
and  proposals.  Suomen MAB-toimikunta/Suomen  Akatemia. The  Finnish Na  

tional MAB-Committee/The  Academy  of  Finland. Unesco  Report  10 a. 125 s.  
ISBN 951-715-196-9,  ISSN 0358-0466. 

Biosfäärialueet kuuluvat osana YK:n kasvatus-,  tiede- ja kulttuurijärjestön  Unescon 
koordinoimaan Ihminen ja  biosfääri (MAB)-ohjelmaan.  Biosfäärialue jakautuu  ytimeen  

ja sitä ympäröivään yhteistoiminta-alueeseen.  Ydin on suojeltua  ja mahdollisimman 
luonnontilaista aluetta. Ytimen rajat  on tarkoin määritelty.  Yhteistoiminta-alue on  yleen  
sä  talouskäytössä  ja siten ihmisen muuttamaa.  Se  voi  olla rajoiltaan  tarkoin määritelty  
tai määrittelemätön. Yhteistoiminta-alueelta voidaan erottaa tutkimustarkoituksiin eri  

tyisalueita.  
Biosfäärialue voi  muodostua osittain tai kokonaan aiemmin perustetusta  suojelualu  

eesta. Biosfäärialue on kuitenkin  ominaisuuksiltaan, tehtäviltään ja tavoitteiltaan mo  

nipuolisempi  kuin perinteiset  suojelualuetyypit.  Perustettujen  biosfäärialueiden laa  

juus  vaihtelee suuresti,  alle kymmenestä  useisiin tuhansiin neliökilometreihin. 

Biosfäärialueohjelman  tavoitteena on myös  paikallisen  väestön elinolojen  paranta  
minen suojelutavoitteita  vaarantamatta.  Toisin kuin perinteisillä  suojelualueilla  ihmi  

set ovat olennainen osa  biosfäärialuetta. 

Esitutkimuksessa on lähdetty  siitä,  että  Suomeen perustettaisiin  aluksi  vain  yksi  
biosfäärialue ja että  tämän alueen ytimenä  olisi  jokin aiemmin suojeltu  alue. Esitetyt  
aluevaihtoehdot ovat: Saaristomeri,  Tammisaari, Lammi-Padasjoki,  Linnansaari, Pat  
vinsuo ja Oulanka. 

Biosphere  reserves  are  part  of  Unesco's  Man and the Biosphere  (MAB) programme, a 

project  implemented  on the national level by  MAB national committees. The Finnish  
MAB committee has been working  since 1983 as  a  section of  the environmental science  
committee of  the Academy  of Finland. 

In the pilot study,  it was  postulated  that only  one biosphere  reserve  should be in  

itially established in Finland, and that the core  area  of  the reserve  should  be  an area al  

ready  under  protection.  Six  alternative locations  are  presented  in the  study.  

Avainsanat: MAB-ohjelma,  luonnonsuojelu,  kulttuuri 

Keywords:  MAB-programme,  conservation,  culture 
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22  Luonnonsuojelualueiden hoito  

Management  of  nature  conservation  areas  

Luvun tutkimukset käsittelevät erilaisten luonnonsuojelualuetyyppien  ja luonnon  

suojelukohteiden  suunnittelua, hoitoa  ja käyttöä.  Joissakin  tutkimuksissa  keskitytään  
erityiskysymyksiin  kuten kulutuskestävyyteen  ja luonnonsuojelualueiden  rajauksiin  

liittyviin ongelmiin. 

The studies in this  chapter  discuss the  planning,  management  and  use  of  different types  
of nature  conservation areas and nature  conservation objects.  Some of the studies  

concentrate  on  special  questions  such  as  trampling  tolerance and the problems  related  
to the delimitation of protected  areas.  

143 Borg,  P.  1976. Suomen kansallispuistopolitiikan  kehittäminen. Summary:  On 

national park  policy  in Finland.  Terra  88(l):2-6.  ISSN 0040-3741. 

Artikkelissa esitellään kansallispuiston  määritelmä ja selvitetään puistoja  ja luonnon  

suojelualueita  kuvaavaa terminologiaa.  Myös suomalaista puistojen suunnittelujärjes  
telmää sekä  sen ekologisia  ja käytännöllisiä  edellytyksiä  käsitellään. Lisäksi  pohditaan  

puistojen  perustamiseen  liittyviä kysymyksiä  sekä  niiden hoidon ja käytön  suunnitte  
lun laatuvaatimuksia. 

International definitions on national parks  and terminology  concerning  parks  and 
reserves  are  presented.  The tasks  of the park  system  planning  process  in Finland and 
its ecological  and practical  criteria are  discussed. 

A national park  should  be  established only  for  the most  qualified  areas  including  na  
tional heritage  and outstanding  scenic  values. Nature reserves  should cover  the other 
elements to be preserved.  

In the park  planning  and establishment process  flexibility  is  emphasized.  Boun  
daries may be  compromised  and limited exploitation  for  a  set  period  of  time may re  
sult due to competing  land-use  plans  or local economic problems.  Hiking  areas  or  
other  reserves  are  often  satisfactory  when the construction,  ditching  of  peatlands  and  
forest  clearcutting  are  prohibited.  

Avainsanat: kansallispuistot,  suunnittelu, hoito 

Keywords:  national parks,  planning,  management  

144 Borg,  P.,  Lindgren,  L. &  Stjernberg,  T.  1976. Saaristokansallispuistojen  ongel  
mia. Summary:  On  coastal  parks.  Terra 88(l):24-29.  ISSN 0040-3741. 

Saaristokansallispuistoihin  liittyviä  ongelmia ovat  mm. loma-asuntojen  rakentaminen 
rannoille ja kansallispuistojen  toiminnan niveltäminen alueelliseen suunnitteluun. Puis  

tojen  perustamisen  kannalta vaikeimman ongelman  muodostaa yksityisomistuksessa  
olevan maan saaminen  valtiolle. Artikkelissa käsitellään  myös  kasvillisuuden ja  eläimis  
tön suojelun  ongelmia.  
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The  article  refers  to  the recent  development  in the establishment of  marine parks  and 
reserves  worldwide. The problems  of the planning  of  new coastal  parks  in the Baltic 

archipelagoes  of  Finland are  discussed.  The most  serious of  them are  the difficulties 
with the quality  of  water  due to  human activities  and the building  of  summerhouses 
on the coastline. The local fishermen should be given  priority  in the park  planning  

process  since they  are  important in maintaining  the old  landscapes,  man-influenced 
biotopes  and their own traditional ways  of  living.  More local problems  are  those con  
cerned with  representativeness  and the different ways  of protecting  vegetation  and  

fauna by  the siting  of  recreational developments,  closed areas  and appropriate  infor  

mation. 

Avainsanat: saaristo,  kansallispuistot,  Itämeri 

Keywords:  archipelago,  national parks,  Baltic Sea 

145 Borg,  P.  &  Ratilainen,  T. 1974. Kansallispuistojen  käytön  kanavointi  -  kaksi  
erilaista  ratkaisua.  Summary:  The use  of  the national park  -  two different so  
lutions. Terra 86(4):161-168.  ISSN 0040-3741. 

Artikkelissa  tarkastellaan Puolassa Karpaattien  vuoristossa sijaitsevaa Tatran kansallis  

puistoa  ja Saksan Liittotasavallassa Baijerin  osavaltiossa  sijaitsevaa  Baijerin kansallis  

puistoa.  Tiedot puistoista  on saatu  1974 tehtyjen  opintomatkojen  aikana haastattelujen,  

retkeilyjen  ja kirjallisuuden  perusteella.  Kirjoittajat  esittelevät puistojen  kävijäkuntaa,  

suojelu-  ja tutkimustoimintaa, opetus-  ja valistustehtävien hoitoa ja virkistyskäyttöä.  

The  article  examines different ways of  organizing  the  functions of  national parks.  The 
discussion is  based on information about the general  structure  and organization,  the 

impact areas and visitors  of two national parks,  Tatra in  Poland and Nationalpark  

Bayerischer  Wald in  Germany.  

Avainsanat: kansallispuistot,  suunnittelu, Puola,  Saksa  

Keywords:  national parks,  planning,  Poland, Germany  

146 Finne, A. & Ovaskainen,  P. 1984. Urho Kekkonen National Park: A  case re  

port.  In: Saastamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G.,  Koch,  N.E. &  Mattsson,  L. (eds.). 

Multiple-use  forestry  in the Scandinavian countries. Communicationes Instituti 
Forestalis Fenniae 120:131-135. ISBN 951-40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

The  article gives  an account  of  planning  and practical  work  in Urho Kekkonen Na  
tional Park  in  north-eastern Finland. It also gives  an  example  of  planned  management  
policy  in  a  large  wilderness national park.  Though  a  part  of  the  planning  and  practical  
measures  described in  the  article may  be  applied  to  a  national park  work  in general,  
the rest  must be taken as an  account  of  developing  a  park  with strong special  features. 

Avainsanat: Urho Kekkosen  kansallispuisto,  erämaat,  suunnittelu 

Keywords:  Urho Kekkonen  National Park,  wilderness,  planning  

147 Haila,  Y. 1985. Birds as  a  tool in reserve  planning.  Ornis  Fennica  62(2):96-100.  
ISSN 0030-5685. 
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Haila discusses the  prospects  of  using  birds  as  a  criteria in establishing  nature  reserves  
in  two  complementary  contexts:  (1)  the protection  of  birds  and (2)  the use  of  birds  as  
indicators of  valuable ecosystems.  For  bird  protection,  knowledge  of  the  autecology  of 

endangered  species  is  indispensable.  He  suggests  that  groups of  bird  species  with 
similar  geographic  distribution and habitat requirements  can  be  used as  indicators of 
habitats that are  typical  of  particular  biogeographic  zones. 

Avainsanat: linnut, luonnonsuojelualueet,  suunnittelu 

Keywords:  birds,  protected areas,  planning  

148 Haukioja,  M.  1976. Metsäluonnon hoito kansallispuistoissa.  Summary:  Mana  

gement  of  forest ecosystems  in national parks.  Terra 88(l):21-23.  ISSN 0040- 

3741. 

Nykyaikainen  metsänhoito avohakkuineen, viljelytaimikoineen  ja metsänparannustöi  

neen on jo selvästi  vaikuttanut metsäkuvaan useimmilla suunnitelluista kansallispuis  
toalueista. Tästä johtuen  näyttää  seuraavien vuosikymmenien  keskeisimmäksi  ongel  
maksi kansallispuistojen  metsäluonnon hoidossa muodostuvan luonnon entistäminen. 
Pitkällä tähtäyksellä  tarkasteltuna kansallispuistojen  metsät saattavat  vaatia  aktiivisia 
hoitotoimenpiteitä lähinnä sen vuoksi,  ettei kuloilla nykyisen  kehittyneen  kulontorjun  

nan aikana ole samanlaista asemaa metsäluonnon kehitykseen  vaikuttavana tekijänä  
kuin menneinä  aikoina. 

Kun kulot eivät enää vaikuta  merkittävästi  metsien kehityskulkuun  alkavat metsät 
kaikkein pohjoisimpia  alueita ja karuimpia  maita lukuunottamatta nopeasti  kuuset  
tua.  Samalla männyn  luontainen uudistuminen estyy.  Kuusettuminen aiheuttaa hoito  
ongelmia  myös  silloin,  kun  jollakin  alueella halutaan säilyttää  arvokasta  lehtokasvilli  
suutta  tai esimerkiksi  kaskimetsien lehtipuuvaltaisuus.  

The article examines the management of  forest ecosystems  in Finnish  national parks.  
In  the next  few decades the most  important  problem  in  many of  the  planned  new na  
tional parks  is  the  restoration  of  those  forest areas  where intensive silviculture has 
caused great  changes  in forest nature  in  recent  years.  Also other  long-term goals of  
forest ecosystem  management  are  discussed. The lack  of  natural forest fires should be 

compensated  by controlled activities. The use  of  fire as  a  tool in growing forest stands  
involves great  risks,  but in some cases  the use  of  fire seems to  be  inevitable. 

Avainsanat:  kulotus,  kansallispuistot,  metsänhoito 
Keywords:  controlled burning,  national parks,  silviculture 

149 Hintsanen,  M.-L., Lindgren,  L.  &  Ormio, H.  1976. Kulttuurimaisema ja  kansal  

lispuisto.  Summary: Protection of  man-made habitats and landscapes  in the 
Finnish national parks.  Terra 88(l):14-20.  ISSN  0040-3741. 

Hoidettu kulttuurimaisema on geneettisen  luonnonsuojelun  kannalta arvokas,  koska  
siihen usein sisältyy  harvinaistuvia ja  muualta hävinneitä kasvillisuustyyppejä.  Tärke  
än ryhmän  muodostavat vanhojen  viljelykasvien  ja kotieläinten paikallislajikkeet  ja 
rodut sekä  vanhoista viljelytavoista  riippuvat  rikkakasvit.  Puolikulttuuribiotoopit  muo  
dostavat usein vaihettumisvyöhykkeen,  joka  suo runsaasti erilaisia elinmahdollisuuk  
sia eläimistölle ja kasvistolle.  Tärkeimmät entisten maatalousmuotojen  aikaansaamat 
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luonnontyyppiryhmät  ovat  kaskimaat,  niityt,  laidunmaat ja pellot.  Säilytettävään  kul  
tuurimaisemaan kuuluvat myös  rakennukset,  aidat ja  muut  rakenteet. 

Varmimmin kulttuurimaiseman sisältämät esteettiset, kulttuuriset ja biologiset  arvot 

säilyvät,  jos  kohteita voidaan hoitaa tarkasti  alkuperäisin  menetelmin. Kansallispuis  
toon  hyvin  sopiva,  kultuurimaisemien tarkoituksenmukaisen hoidon ja yleisön opas  
tuksen  kannalta ihanteellisin yksikkö  olisi  maisemamuseo -  alkuperäisessä  ympäris  
tössään  ylläpidettävä  ja toimiva määrätyn  vaiheen kulttuurimaisemakokonaisuus. 

The protection  and management  of  important  traditional man-made habitats is  still  in 
an early  stage.  Within the present  and planned  national park  system  it seems  to  be 

possible  to  maintain examples  of  the  main old  types  of  man-made and man-influenced 
habitats (cultivated  landscape  in the protected  anthropological  zone),  which are  disap  

pearing  today:  burnt-over cultivation lands,  meadows,  pasture  lands and fields. Also 
traditional buildings  and structures  connected with the former use of wilderness,  
forest and sea  may be  protected  in national parks. 

Avainsanat: kulttuurimaisema, kansallispuistot,  suunnittelu 

Keywords:  cultural landscape,  national parks,  planning 

150 Hoogesteger,  M. &  Havas,  P. 1976. Luonnon kulutuskestävyydestä  ja virkis  

tyskäytön kanavoinnista Pohjois-Suomeen  suunnitelluissa kansallispuis  
toissa.  Summary:  Ecological  capacity  and the planning  of  recreational  activities  
in the proposed  new national parks  of  the northern Finland. Terra 88(l):31-34. 
ISSN 0040-3741. 

Retkeilyn  aiheuttamaa kulumista ja  virkistyskäytön  ohjaamista  on  tarkasteltu Koillis  
kairan,  Luoston ja Ylläksen suunnitelluilla kansallispuistoalueilla.  Kuivat ja kuivahkot 

kangasmetsät  ja tunturikankaat ovat  erittäin herkkiä kulumaan. Sekä  alkuperäinen  että 
sekundaarinen niittykasvillisuus  on  yleensä  kestävää. Paitsi kasvillisuuden kulumista 

retkeily  on tarkastelluilla alueilla aiheuttanut roskaantumista. Paikoin linnuston pesi  
märauhaa on häiritty. 

Virkistyskäyttöä  ohjattaessa  luonnon ekologista  kapasiteettia  on pidettävä  lähtökoh  
tana  ja paikallisen  väestön oikeuksia on tarkoin valvottava. Koilliskaira soveltuisi erä  

retkeilyalueeksi,  jossa  retkeilijällä  olisi  monia perinteisen  eräretkeilyn  vapauksia.  Alu  

een  suosituimmissa osissa  kulutuksen kanavointi on  tarpeen.  Jätehuoltoa  on  tehostet  
tava. Autiotupaverkon  tihentämistä ei suositella. Luoston  ja Ylläksen alueella tarvi  

taan  käytön  tehokkaampaa  ohjaamista  valmiiden reittien ja rajoitusten  avulla.  

When an area is reserved  for recreational  use,  the ecological  capacity  of  nature  should 
be of  major  concern  in the planning.  This is  especially  important  in  regions  where na  

ture  has a poor recovery  ability,  as  in  northern Finland. 
The article  is  based  on  experiences  on  the ecological  capacity  in Koilliskaira,  Luosto 

and Ylläs. All these proposed  national parks  in  northern Finland are  popular  hiking 
areas  and  their importance  for  recreation is  increasing.  Providing  the parks  with well 
planned  trails  seems  to  be  a  sufficient  precaution  for  preventing  the disturbance of  na  
ture.  Direct restrictions  may  be  necessary  in some special  cases  (e.g.  on  wetlands dur  
ing  the nesting season).  The eastern  part  of Koilliskaira should be  retained as  a  primi  
tive back-country  area. 

Avainsanat: kulutuskestävyys,  kansallispuistot,  virkistyskäyttö,  Pohjois-Suomi  
Keywords:  trampling  tolerance, national parks,  recreation,  northern Finland 
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151 Hosiaisluoma,  V. 1988. Pääkaupunkiseudun  lehtoluonnon suojelu.  Pääkau  

punkiseudun  yhteistyövaltuuskunta,  Pääkaupunkiseudun  julkaisusarja  C 
1988:12. 97 s. 

Selvityksessä  käsitellään lehtoekosysteemien  rakennetta. Lehtokasvillisuus esitellään 
kasvillisuuskerroksittain. Myös  puulajien  ominaisuuksia,  kasvupaikkavaatimuksia  
sekä  niiden ekologista  roolia ja luonnonsuojelullista  merkitystä selvitetään. Lisäksi  
annetaan  erilaisten lehtotyyppien  hoito-ohjeita  ja  kerrotaan miten lehtojen  suojeluarvo  
määritetään.  

Avainsanat: lehdot,  luonnonsuojelu,  metsänhoito, puulajit  

152 Kyröläinen,  M. 1978. Kansallispuistoista  ja  niiden suunnittelusta.  Esimerkki  

nä ehdotetun Kelvenneen kansallispuiston  yleissuunnitelma.  Pro  gradu  -tut  
kielma. Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos.  114  s.+liitt.  

Tutkielman ensimmäisessä osassa  selvitetään kansallispuistoaatteen  syntyä  ja kehitystä  
sekä  kansallispuistojen  ja muiden suojelualueiden  tehtäviä.  Suomen luonnonsuojelu  
aluejärjestelmän  historiaa ja järjestelmän kehittämisessä ilmenneitä vaikeuksia käsitel  
lään erikseen. Ensimmäisen osan lopussa  on lyhyt  katsaus  kansallispuistojen  suunnit  
teluun. Toisessa osassa  esitetään käytännön  suunnitteluesimerkkinä yleissuunnitelma  
Kelvenneen kansallispuistoa  varten.  

Avainsanat: Kelvenneen kansallispuisto,  suunnittelu, historia 

153 Leivo,  A.  1989. Luonnonsuojelualueiden  kasvillisuusselvitykset.  Summary:  

Vegetation  inventories on  nature protection  areas  in Finland.  Julkaisussa:  Poi  

kajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  M. (toim.).  Tutkimus luonnonsuojelualu  

eilla. Folia Forestalia 736:32-35. ISBN  951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 

Suunniteltaessa uusia luonnonsuojelualueita  tai vanhojen  alueiden laajennuksia  on 

tehty  kasvillisuusselvityksiä,  jotka ovat  kuitenkin verraten  yleispiirteisiä. Näitä tarvi  

taan  mm. alueiden suojeluarvon  määrittämiseksi. Tarkka  kasvillisuusselvitys  on  kasvil  
lisuuskartoitus,  jossa  kasvillisuustyypit  määritetään maastossa ja niiden rajat piirretään  
kartalle halutussa, riittävän suuressa  mittakaavassa. Valtaosan selvityksistä  ovat teh  

neet  tai teettäneet  suojelualueiden  hoidosta vastaavat  viranomaiset eli metsähallitus ja 
Metsäntutkimuslaitos. Yksityismaille  perustettujen  luonnonsuojelualueiden  kasvilli  

suusselvitykset  ovat  vasta  alullaan. Niiden  hoidosta ja luonnon inventoinneista vastaa  

vat  lääninhallitukset.  

Alueiden hoidon ja käytön  suunnittelun kannalta  tarpeellista  olisi,  että  sekä puusto  
että  tarkka kasvillisuustyyppi  tunnettaisiin täsmälleen samoilta kuvioilta. Puuston  
huomioon ottaminen kasvillisuuden kuvioinnissa entistä tarkemmin olisi  myös  kasvil  
lisuuden luokittelun kannalta  tarpeellista  -  metsien varhaisissa sukkessiovaiheissa  
jopa  oleellista. Kasvillisuuskartoitusten suurimpia  ongelmia  ovat  yhtenäisten  menetel  
mien  puuttuminen  sekä  kasvillisuuden tyypittelyssä  että  kartografisessa  ilmaisussa. 

When  planning  new  protected  areas  or  the enlargement  of  old ones,  relatively  general  
vegetation  inventories are  made to estimate the conservation values of  these areas.  The  
data are obtained by  vegetation  mapping.  Vegetation  types  are  determined in the  field 
and  the limits of  each are  drawn on a map in a sufficiently  large scale. Vegetation  map  
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ping  of  state owned  nature  protection  areas  is  primarily  executed  by  officials  in  charge 
of  management  of the areas, namely  the Finnish Forest  Research  Institute and the Na  
tional Board of  Forestry.  Vegetation mapping  of nature  protection  areas  on private  land 

is  just  beginning.  

Nowadays  attention is  increasingly  paid  to  tree  stands.  For  example,  to  determine 
the succession  stage of  a  forest,  information is  needed about  the ratios  of  tree species,  
crown classes  and the  developmental  stage of the tree  stand. The biggest  problem in 

vegetation  mapping is  the  lack  of a  uniform vegetation  classification. 

Avainsanat: kasvillisuuskartoitus,  luonnonsuojelualueet,  menetelmät 

Keywords:  vegetation  inventory,  protected  areas,  methods 

154 Leivo,  A. &  Rajasärkkä,  A.  1987. Suojeltujen  soiden luontoselvitykset.  Sum  

mary:  Nature inventories on  protected  peatlands  in Finland. Suo 38(5):93-97.  
ISSN 0039-5471. 

Suojelualueiden  perustamista  suunniteltaessa on  kerätty  ja kerätään vain yleispiirteisiä 
tietoja  alueiden luonnosta. Rauhoitetuilta alueilta eivät  yleispiirteiset  selvitykset  kuiten  
kaan  enää  riitä. Monipuolisia  ja  seikkaperäisiä  tietoja  suojelualueiden  luonnosta tarvi  
taan  ennen muuta  alueiden hoidon ja käytön  tarkoituksenmukaista  suunnittelua varten, 

mutta  myös  tutkimuksen ja  opetuksen  käyttöön  sekä  alueen edustavuuden ja  suojelu  
tuloksen arvioimiseksi. 

Kiireisimpiä  luontoselvityksiä  erityisesti  soidensuojelualueilla  on kivennäismaiden 
metsien luonnontilaisuuden arviointi. Sekä soidensuojelualueilla  että muilla suoje  
lusoilla pitäisi  erittäin pikaisesti  selvittää myös  luonnontilan palautuskohteet,  ts. ojite  
tut suot, joilla suo-ojat  tulee padota  suon vesitalouden palauttamiseksi  ojittamista 
edeltäneeseen tilaan. Koska  luontoselvitysten  tulisi olla vertailtavissa toisiinsa, pitäisi  

ne tehdä yhtenäisin menetelmin. 

In planning  the management of  nature  protection  areas,  including  peatlands,  there is  a  
need for exact inventories of their characteristics. Authorities, mainly  the National 
Board of Forestry,  have made many  vegetation  surveys,  bird  censuses  and other  inven  
tories on  protected  areas.  The  methodologies  of  more  detailed inventories for  planning  

purposes are  presently  under development.  

Avainsanat: soidensuojelualueet,  luontoselvitykset,  suunnittelu 
Keywords:  protected  peatlands,  nature inventories,  planning  

155 Loven, L.  1976. Näkökohtia kansallispuistojen  perustamisen  taloudellisista 
seurausvaikutuksista.  Summary: Economic aspects  on the establishment of  
new national parks.  Terra 88(1):4(M2.  ISSN  0040-3741. 

Artikkelissa tarkastellaan kansallispuistoinventointeja  Ympäristönsuojelun  neuvotte  
lukunnan 1973 laatiman ehdotuksen perusteella.  Päätöksenteko kansallispuisto-ohjel  

man toteuttamisesta voitaneen porrastaa  kolmeen välivaiheeseen. Ensinnäkin on kyet  
tävä  osoittamaan 400 milj. mk  (1976),  joka  katsottaisiin järkeväksi  sijoittaa  ehdotettuihin 

yksityismaiden  hankintoihin. Toiseksi  on  voitava todeta kansallispuistojen  käytön  tuot  
tamat  nettohyödyt,  välilliset ja  ei-rahamääräiset vaikutukset mukaan lukien,  vähintään 

yhtä  suuriksi kuin  nettohyödyt  parhaassa  vaihtoehtoisessa käytössä.  Alueiden käyttö  
muodon ratkaisun yhteydessä  olisi  lisäksi  kyettävä  perustamaan kansallispuistoihin  tai 
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niiden lähiympäristöön  350 uutta  työpaikkaa,  millä määrällä kansallispuisto-ohjelman  
toteuttamisen arvioidaan hidastavan metsätyöpaikkojen  kasvumahdollisuuksia. 

The economic effects  of  proposed  new national parks  in Finland are  discussed accord  

ing  to a  general  cost-benefit model. National park  investment means the production  of  
collective  goods  and subvention to some means of  livelihood, mainly  to  reindeer hus  

bandry  and fishing.  Internal benefits are  mostly  non-monetary,  but internal costs are 

monetary  and rather  high due to high opportunity  costs of  the conservation invest  

ment.  Benefits  generally  appear as  externalities  and very  often with intangible  effects.  

Including  the  internal opportunity  cost, the present  value (1976) of  national park  in  
vestment  is  about 250  mill. $.  National park  investment also  means  the forgoing  of  350  
new workplaces  in forestry.  

Avainsanat: kansallispuistot,  taloudelliset vaikutukset, työllisyys  
Keywords:  national parks,  economic impacts,  employment  

156 Ormio,  H.  1976. Nykyisten  kansallispuistojen  hoito ja  käyttö.  Summary:  The  

management  of  present  national parks  in Finland. Terra  88(1):7-13.  ISSN 0040- 

3741. 

Vuonna 1974 metsähallituksessa ryhdyttiin  laatimaan perusteellisia  kansallispuistojen  
hoito- ja  käyttösuunnitelmia.  Metsäntutkimuslaitoksen puistojen  vastaava  suunnittelu 
alkoi 1975. 

Kansallispuistojen  käytön  ohjailun  ja  hoidon tärkeimmät keinot ovat:  (1)  puistoista  
vastaavia viranomaisia koskeva  ja  sitova  hoito- ja  käyttösuunnitelma,  (2)  puiston  kävi  

jöitä koskeva  järjestyssääntö  ja (3) suureen yleisöön  kohdistuva tiedotus. Kansallis  

puistojen  hoito- ja käyttösuunnitelmissa  pyritään  niiden neljän päätehtävän  -  suoje  
lun, opetuksen,  tutkimuksen ja virkistyksen  -  kehittämiseen ja yhteensovittamiseen  si  

ten, että suojelulla  on hallitseva asema muihin käyttömuotoihin  nähden. 

2  
In Finland there were 9  national parks  in 1976, whose sizes  varied between 1.5 km  
and 1 720  km

2
.
 Only  six  of  them were  included in  the UN  List  of  National Parks.  The 

master planning  of  the parks  began  1974. In  plans,  the main purposes of  the parks  -  

protection, education, research  and recreation -  have been taken into account  so that  

protection  will  be dominant. The public  is  allowed to move  freely in the parks  except  
in minor closed zones.  The use  of  off-road motor  vehicles is  prohibited.  Camping  is 

only allowed on campsites  or  in open back-country  cabins,  except  in the large Lem  

menjoki park  where a wilderness zone is  planned  with less  strict  hiking  regulations.  
No  roads  or  hotels are  allowed, except  for  some old  developments.  

Avainsanat: kansallispuistot,  käyttötavat,  hoito 
Keywords:  national parks,  utilization,  management 

157 Raatikainen,  M. & Saari,  V. 1981. Luonnonsuojelualueittemme  rajauksesta.  

Summary:  Principles  for  the delimitation of  Finnish  nature  reserves.  Luonnon 

Tutkija  85(4):150-154. ISSN 0024-7383. 

Ensimmäisten luonnonsuojelualueiden  rajaaminen  perustui  laadultaan vaihteleviin 

maastoretkeilyihin  ja  suojelualueiden  rajat  ehdotettiin vedettäviksi  viivasuorina paikas  
ta toiseen siten,  että merkittäviä suojelukohteita  jäisi alueen sisään. Luonnonmuisto  
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merkkien rauhoituksessa elinpaikka  tai alusta jäi rauhoittamatta. Nykypyrkimyksenä  

on valuma-alueiden, ekosysteemien  ja maisemakokonaisuuksien suojelu  siten,  että 

suojelualueiden  reunoille tulisi suojavyöhykkeitä,  joissa  kasvillisuuden  taloudellinen 

käyttö  olisi  hyvin  harkittua ja rajoitettua.  Päämääränä on  yleensä  eliöpopulaatioiden  ja  
ekosysteemien  säilyttäminen.  

Raatikainen ja Saari ehdottavat, että luonnonsuojelualueiden  rajauksia  varten  olisi 
kehitettävä rajausteoria,  sanallinen tai  matemaattinen, joka  sopisi  käytännön  toimin  

nan lähtökohdaksi. Rajauksessa  käytettävät  perusteet  voitaisiin jakaa seuraaviin ryh  
miin: (1)  abioottiset tekijät,  (2)  bioottiset tekijät,  (3) tekomuotoihin perustuvat  rajaus  

perusteet,  (4)  tilanrajoihin  perustuvat  rajausperusteet  ja  (5)  maisemalliset rajausperus  
teet. 

At  the end of  last  century  much attention was paid  to the criteria  to  be  used in the 
choice and  delimitation of  nature reserves,  but  when establishment of  reserves  began  
in this  century  the  principles  underlying  their  delimitation were  neglected. The 
authors recommend that  in  the future, the decision to protect  an  area  will be preceded  

by  a more careful study  of  the  distributions of  plants  and animals and  their chances  of 
survival.  

Avainsanat:  luonnonsuojelualueet,  rajaus,  historia 

Keywords:  delimitation of  a  protected  area,  history  

158 Raitila,  J. 1988. Kuusamolaisten ja suomussalmelaisten asennoituminen Kit  
kaniemen suojeluun.  Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  maankäytön  
ekonomian laitos.  70  s.+liitt.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuusamolaisten ja  suomussalmelaisten asenteet 
Kuusamon Kitkanniemen suojeluun  ja niihin vaikuttavat tekijät. Aineisto hankittiin 

postikyselyllä.  
Taloudellisia menetyksiä  suojeluprosessin  vuoksi  katsoi kärsineensä suomussalme  

laisista  28 % ja kuusamolaisista 19  %. Suomussalmelaisista 71 % oli sitä mieltä,  että 

myös  heille olisi pitänyt  maksaa korvauksia  vaihtomaiden osalta. Hyvin  yksimielisiä  
oltiin Suomussalmella siitä,  että  Kuusamon yhteismetsän  osakkaat  saivat  liikaa kor  
vauksia. Sen  sijaan  41 % Kuusamon haja-asutuksen  vastaajista  piti korvauksia sivuan  
sioiden suhteen liian pieninä.  

Kuusamolaisista 65 % asettui sille kannalle,  että virkistysmahdollisuudet  eivät heik  
kene vastikemailla maanvaihdosta huolimatta. Puolet suomusalmelaisista asennoitui 

päinvastoin.  Lisäksi  heistä kolme neljästä  uskoi  perinteisten  oikeuksien (metsästys,  
marjastus,  yms.) ainakin osaksi  muuttuvan.  

Kummankin kunnan vastaajat  olivat  sitä  mieltä,  että  asukkaat  ja  kunta  eivät  voineet 

tarpeeksi  vaikuttaa suojelupäätökseen.  Suomussalmelaisista 74 % ei hyväksynyt  
maanvaihtoa toisen kunnan puolelta.  Lisäksi  he kokivat  tiedon kulun riittämättömänä 
ja päätöksenteon  liian hätäisenä. Kuusamolaisista 56 % asennoitui niin, että Kit  
kaniemitoimikunnan esittämä  tapa  korvata  suojelusta  aiheutuneet menetykset  asian  
omaisille,  mikä myös  toteutettiin,  oli  oikea.  Sen sijaan  62  % suomussalmelaisista olisi  
antanut  korvauksena  vaihtomaat Kuusamon valtionmaista ja  loppuosa  olisi  korvattu  
rahalla. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  maanvaihto, korvaukset,  Kitkaniemi 
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159 Ratilainen,  T. 1976. Kansallispuistojen  vaikutusalueet.  Summary:  The influen  
ce fields  of  national  parks  in Finland. Terra 88(l):35-39.  ISSN 0040-3741. 

Vaikutusaluetarkastelun lähtökohtana on alueiden nykytilanteen  selvitys,  uuden tilan  

teen  aiheuttamien muutosten arviointi ja  heijastusvaikutusten  tutkiminen eri  sektoreil  
la.  Vaikutusalueselvityksillä  pyrittiin  löytämään  kunkin  suunnittelualueen toiminnalli  
nen  ympäristö,  jonka  pohjalta  voitiin käyttö  ja  käyttöönottomuodot  rakentaa luonnon 
tarjoamien  mahdollisuuksien ja edellytysten  mukaan. 

Etelä- ja Keski-Suomen suunniteltujen kansallispuistojen  suppeat  vaikutusalueet 
merkitsevät lyhyitä  etäisyyksiä  lähtöalueilta kohdealueille, jolloin  majoitus-, ravitse  

mus-  yms. palvelusten  tarve  olennaisesti  vähenee myös kansallipuistoiksi  suunniteltu  

jen alueiden läheisyydessä.  Julkisten  liikennepalvelujen  kehittäminen on sen sijaan  
erittäin tärkeää,  jotta vältettäisiin liikenneongelmat  kansallispuistoalueille  johtavilla  
teillä. Etelä- ja  Keski-Suomen kansallispuistoiksi  suunnitellut alueet saattavat  olla pie  

nempien  palvelujen  tarpeen vuoksi  vähemmän tuottavia taloudellisesti kuin Pohjois-  

Karjalan  ja  Lapin  suunnitellut kansallispuistot,  mutta  väestön painopistealueilla  sijait  
sevina niiden merkitys  on erittäin suuri opetus-  ja virkistyskäytössä.  Pohjois-Karjalan  

ja Lapin  kansallispuistoiksi  suunnitellut alueet ovat  taloudellisesti ja  sosiaalisesti  mer  
kittäviä matkailu- ja retkeilykohteita,  joiden  käyttömuotojen  suunnittelussa on nouda  

tettu keskuksiin  tukeutuvaa linjaa  palveluvarustusten  osalta,  jotta  kansallispuistot  säi  

lyisivät  tarkoitustaan vastaavina alkuperäisen  luonnon suojelukohteina.  

A  review  is made of  national park  studies in which  the fields of  influence were  exam  
ined from the economic, geographic  and  recreational points  of  view. The most  import  
ant  factors  in delimiting the influence fields of  national parks  were  the location with 
respect  to transport  conditions,  the relative location of  the cities and other agglomera  

tions,  the settlement around the parks  and the  location  in respect  to  the  tourist  centers  
and routes.  These  factors were  compared  to the origins  of  the visitors. 

Planned national parks  are  different in respect  to  their influence fields and are  of 
three main types  according  to their location. The author concludes  that the planned  
national parks  situated in south and central Finland are  significant  at the  provincial  

level,  and those  in North Karelia at  the national level,  while those in  Lapland  are  signi  
ficant  at the national and international level. 

Avainsanat:  kansallispuistot,  vaikutusalueet, suunnittelu 

Keywords:  national parks,  influence fields, planning  

160 Sippola,  A.-L. 1989. Suojelualueiden  hoidon ja  käytön  tutkimustarpeet.  Sum  

mary:  Research  needs for  management  of  protected  areas. Julkaisussa:  Poika  

järvi,  H., Sepponen,  P.  &  Varmola,  M. (toim.).  Tutkimus luonnonsuojelualueil  
la.  Folia  Forestalia 736:12-17. ISBN 951-40-1062-0,  ISSN 0015-5543. 

Perusinventoinnit ja  seuranta  muodostavat hoidon ja  käytön  tutkimukselle  välttämät  
tömän informaatiopohjan.  Ekologista  perustutkimusta  tarvitaan mm. lajiston  ja  habi  
taattien hoidossa. Erityistä  huomiota tulisi kiinnittää ihmistoiminnan seurauksena  
muuttuneiden kohteiden luonnontilaan palauttamiseen  ja  kulttuuri- ja puolikulttuuri  
biotooppien  (esim.  niityt  ja  laitumet)  säilyttämiseen.  Kävijätutkimuksilla  pyritään  sel  
vittämään alueiden kävijärakennetta,  käytön  suuntautumista, ajoittumista  ja intensi  
teettiä sekä  kävijöiden  motiiveja ja  arvostuksia.  Puistokohtaisten käyttöoikeuksien  ja 
mahdollisten kombinaatioiden määrittelemiseksi oikeudenmukaisesti tarvitaan tutki  

musta  suojelualueiden  käyttömuotojen  taloudellisesta ja sosiaalisesta merkityksestä  
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käyttäjilleen.  Toistaiseksi  suojelualueiden  suunnitelmallista käyttöä  palvelevaa  tutki  
musta  on tehty  vähän. 

Basic  inventories give  necessary  information on the flora and fauna, physical  features 
and  history  of  areas.  Ecological  research  is  needed for management  of  species  and  
habitats. Special  research  is  needed to  find the suitable methods in restoring  natural 
conditions after man-made changes  and in maintaining  semi-natural vegetation  types,  

e.g.  meadows and pastures.  Monitoring  changes  in natural conditions is  essential  for 

management  practices.  Visitor  surveys give  information concerning  the distribution 
and intensity  of  use, the motives of  visitors,  etc.  Protecting  an  area  means  land use re  
strictions  for  local people.  On  the  other hand, they have many privileges,  especially  in  
northern Finland. The  economic and sociological  consequences of  the existence  of  pro  
tected areas  are  important to research  for resolving  conflicts and finding  optimal  com  
binations between  different uses.  So far there has been little research  on management 

of  protected  areas in Finland. 

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelualueet  

Keywords:  research,  protected  areas  

161 Sippola,  A.-L. 1989.  Suojelualuetyypit  ja  kansallispuistojen  suojelun  toteutu  

minen -  kahdeksan esimerkkiä.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  345. 

181  s.  ISBN 951-40-1081-7, ISSN 0358-4283. 

Katsauksessa  kuvataan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton  (lUCN)  YK:n toimesta laa  

timat suojelualueiden  määritelmät ja  kriteerit  sekä  Euroopan  neuvoston  vastaava  luoki  
tus.  Lisäksi  tarkastellaan kahdeksan valtion (Irlanti,  Iso  Britannia, Italia,  Kanada, Neu  

vostoliitto,  Norja,  Ruotsi,  Suomi)  suojelualuejärjestelmiä  ja  kansallispuistojen  hallintoa,  
hoitoa ja käyttöä  näissä maissa. Lopuksi  tarkastellaan kansallispuistoihin  kohdistuvia 

uhkatekijöitä. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  suojelukriteerit,  hallinto 

162 Tanninen, T. 1987. Soidensuojelualueiden  hoidon ja käytön  suunnittelu. 

Summary:  Management  of Finnish peatland  conservation areas.  Suo 38(3-  

4):71-73. ISSN 0039-5471. 

Soidensuojelualueiden  tarkoituksena on  säilyttää  soilla tavattavat  eliölajit,  näytteet nii  
den muodostamista eliöyhteisöistä  ja elottoman luonnon muodostumista sekä maise  
makokonaisuuksista. Suojelun  tärkein keino on  suon  luonnonmukaisen vesitasapainon  
säilyttäminen.  

Suomessa on 102 lakisääteistä soidensuojelualuetta.  Alueiden yhteispinta-ala  on 
noin 78 000 ha.  Kaikki  alueet ovat  metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. Metsähal  
litus laatii kullekin  soidensuojelualueelle  tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelman,  

jonka  ympäristöministeriö  vahvistaa. Suunnitelmien teko lähti käyntiin  vuonna  1986. 
Säädökset sallivat useimmilla soidensuojelualueilla  kivennäismaiden metsäta  

loudellisen käytön.  Yleisin syy,  miksi jokin  soidensuojelualue  tarvitsee hoito- ja  käyt  
tösuunnitelman on  se,  että  alueella aiotaan harjoittaa  metsätaloutta. Suunnittelun poh  
jaksi  olisi hankittava mahdollisimman hyvät tiedot esimerkiksi  alueen suoeläimistöstä 

ja  -kasvillisuudesta,  mutta  ennenkaikkea kivennäismaiden eliöstöstä  ja metsien  tilasta. 
Vähäisten  resurssien takia etukäteistiedot kuitenkin monesta  ovat  puutteelliset.  
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Metsätalouden ja suojelun  suhteen ratkaisemiseksi  tehdään ensin ns.  osa-aluejako.  
Tämä tarkoittaa sitä,  että  soidensuojelualue  jaetaan toisaalta luonnontilaan jätettävään  
osaan  ja toisaalta metsätalouden piiriin  tulevaan osaan.  Luonnonvaraisella osalla ei  
sallita muita metsätaloudellisia toimenpiteitä  kuin  metsätalousalueella hakattujen  pui  

den pois  kuljetusta.  Kivennäismailla suoritettavat metsätaloudelliset toimenpiteet  ei  
vät  saa vaarantaa  suojelutavoitteiden  toteutumista. Erityistä  huomiota kiinnitetään lei  
mikoiden sijoitteluun,  maanpinnan  käsittelymenetelmien  valintaan ja tienrakennus  
tekniikkaan. Mahdollisimman luontoystävällisiä  hakkuutapoja  ja  metsänhoito  
menetelmiä käyttäen  pyritään  metsien monimuotoisuus säilyttämään.  

All 102 peatland  conservation areas  in Finland are  administered by  the National  Board 
of  Forestry. In most of  these areas,  commercial forestry  is  forbidden by  law only  on the 

peatlands,  but  not  on  the surrounding  mineral soil.  The principles  for  the forestry  use  
of the reserves  are  described in  management plans,  which are  drawn up by  the  Na  
tional Board of  Forestry  and confirmed by  the Ministry  of  Environment. According  to 
the plans,  forestry  activities  are  adapted  so  as  not  to  endanger  the  aims  of the peatland  
conservation. 

Avainsanat: soidensuojelualueet,  metsänhoito, suunnittelu 

Keywords:  peatland  preservation  areas,  silviculture,  planning  
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23  Luonnonsuojelualueilla  tehty  tutkimus  

Research  in  nature conservation  areas  

Lukuun on kerätty  esimerkkejä  siitä,  miten rauhoitettuja  alueita on  käytetty  hyväksi  
tieteellisessä tutkimuksessa.  Joukossa  on  myös  luonnonsuojelualueilla  tehtyjä  kasvilli  
suus-  ja eläimistöselvityksiä  sekä  kulttuurimaisemakartoituksia. Muutamat kasvilli  

suusselvitykset  sisältävät luonnonhoito-ohjeita.  

The chapter  includes studies  which  are  examples  of  the ways  of utilizing  nature  reserves  
as  scientific  research  areas.  A  few surveys  on flora,  fauna and cultural landscapes  in  
nature  conservation areas  are  also presented.  Some of  the flora  surveys  contain gui  
delines for nature  management. 

163 Biström,  O.  & Väisänen,  R.  1988. Ancient-forest invertebrates of  the Pyhä-  
Häkki national park  in Central Finland. Acta Zoologica  Fennica 185. 69 p.  

ISBN 951-9481-30-3, ISSN 0001-7299. 

The  macroinvertebrates of  the primeval  forests  in the Pyhä-Häkki  national park  at 
Saarijärvi,  Central Finland, were  studied in 1984. About 38 000  individuals were col  
lected. Old records  from previous  decades and the present  data were  used to compile  

a list of  the ancient-forest fauna of  the park.  Particular attention was  paid  to  the  spe  
cialized fauna of  the old natural forests.  The effectiveness  of  the different sampling 
methods is  compared  in these conditions. The species  richness  and the species  compo  
sition in the park  are  compared  with those of  a  near  by  control area  in normal silvicul  
tural use.  

In several  invertebrate groups, the number of  individuals and the  species  richness in 
the ground  and field layer  samples  from the park  were  almost the  same as  or  lower 
than in the control samples.  The samples  contained no  species  restricted  to  primeval  
forest,  though  there were  differences in the relative abundances of species  between the 

park  and the  managed  forest. However, the wood decomposing  fauna of  the  park  con  
tained many very rare  ancient-forest invertebrates. A  quantitative trunk sample 
method is  suggested  to  be  useful in surveying  the  fauna of  primeval forests  for  pur  

poses  of  nature  conservation. 

Avainsanat: selkärangattomat,  luonnonsuojelualueet,  suunnittelu, Pyhä-Häkin  kansal  

lispuisto  

Keywords:  invertebrates,  protected  areas,  planning,  Pyhä-Häkki  National Park 

164 Haapanen,  A.  &  Siitonen,  P.  1978. Kulojen  esiintyminen  Ulvinsalon luonnon  

puistossa.  Summary:  Forest  fires in Ulvinsalo  strict  nature  reserve.  Silva Fenni  
ca 12(3):187-200. ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa selvitetään kulojen  esiintymistä  Kuhmon kunnassa  sijaitsevassa  Uivin  
salon  luonnonpuistossa,  pääasiassa  kulofrekvenssiä ja kulojen  ajoittumista.  Lisäksi  tar  
kastellaan paloalueiden  laajuutta  ja  metsän uudistumista. Kulot on  ajoitettu  palokorois  
ten  mäntyjen  kyljeksen  alkukohtaan kairatuista lastuista. Ajoituksen  virherajoina  on 

pidetty  viittä vuotta  todellisen palovuoden  molemmin puolin. Puita vahingoittamatta  
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etenevät pintatulet  jäävät  havaitsematta tällä menetelmällä. Tutkimus tehtiin metsäku  
vioittain. 

Kaikkiaan ajoitettiin  48 kuloa. Puolet tutkitusta pinta-alasta  oli  palanut  kerran tai 
useammin niin, että  puihin  on  muodostunut palokoroja.  

The  study  is  the first  report  of  a larger project  concerning  fire ecology  in the Finnish 
boreal forest. Ulvinsalo strict  nature  reserve  represents  an area,  where forest fires have 
been uncommon because of  its  mosaic of  mineral and peat  soils and  site types.  

Forest  fires have been dated by  counting  annual rings  from cambium to the  fire scar  
in pines. Wood samples  were  obtained by boring  wood cylinders. 

48 different forest fires  were  found. 50 percent  of  the areas surveyed  were burned at 
least once during the life time of  the present  old  pine  trees.  

Avainasanat: metsäpalo,  luonnonsuojelualueet,  Ulvinsalo 
Keywords:  forest  fire,  protected  area,  Ulvinsalo 

165 Harju,  H.  1985. Ilomantsilaiset kuntansa luonnonsuojelualueiden  käyttäjinä.  

Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos. 68 s.+liitt.  

Tutkimuksen kohteena olivat  Ilomantsin luonnonsuojelualueista  Petkeljärven  ja Patvin  

suon  kansallispuistot,  Koivusuon  luonnonpuisto,  Kesonsuon yksityismaiden  luonnon  
suojelualue  ja  Raaninsuon-Kissansuon-Tohlinsuon soidensuojelualue.  Työn  tarkoituk  
sena oli selvittää ilomantsilaisten em. luonnonsuojelualueiden  käyttömääriä  ja käyntien  

syitä  sekä  suhtautumista luonnonsuojelualueiden  käyttörajoituksiin.  

Kyselyyn  vastanneista ilomantsilaisista 80 %  ilmoitti joskus  käyneensä  jollakin  Ilo  
mantsin suojelualueista.  Heistä  joka  neljäs koki  itsensä alueiden perinnekäyttäjiksi.  
Kaikista kävijöistä  75 % matkasi alueille henkilöautolla ja 90 % heistä oli liikkeellä ke  
sällä. 

Ilomantsin luonnonsuojelualueista  Petkeljärven  kansallispuiston  käyttö  painottui  
selvimmin virkistykseen.  Alueella käytiin  pääasiassa  ulkoilun, retkeilyn,  luontohar  
rastuksen tai alueen vieraille esittelyn  takia. Muilla luonnonsuojelualueilla  käytiin  eni  
ten marjastamassa,  kalastamassa tai sienestämässä. Ilomantsin kirkonkylästä  tehtiin 
merkitsevästi haja-asutusalueita  enemmän virkistysluonteisia  käyntejä  luonnonsuoje  
lualueille. 

Avainsanat: virkistyskäyttö,  luonnonsuojelualueet,  Ilomantsi 

166 Heikkilä, R. 1986. Kauhanevan-Pohjankankaan  kansallispuiston  kasvilli  
suus. Metsähallitus,  Helsinki. SU  4:75. 52 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Kansallispuisto  sijaitsee  Suomenselän lounaisosassa.  Alueen kasvillisuus  on  enimmäk  

seen karua.  Metsät ovat  pääasiassa  kanervatyypin  kuivia  kankaita.  Useimmat suot  ovat  

laajoja keidassoita. Näiden lisäksi  on  myös  kalvakkaneva-aapoja.  Graniittikallioperää  

peittää  lähes  kauttaaltaan turve. Kansallispuiston  metsät ovat  enimmäkseen olleet ta  
lousmetsiä. Ikimetsiä ei  ole.  Suot ovat  pääasiassa  luonnontilaisia, mutta  ojitusalueitakin  
on, varsinkin  suunnitelluilla laajennusalueilla.  

Alueita, joita  ihmistoiminta on  muuttanut hakkuin,  ojituksin,  rakentamalla teitä  ja  
ottamalla soraa  olisi  suojelutavoitteen  toteuttamiseksi palautettava  luonnontilaan. 
Käytännössä  tämä merkitsee ojien  patoamista  ja täyttämistä.  Viljelymetsistä  pitäisi  
poistaa viljellyt taimet ja antaa  puuston uudistua luontaisesti. Myös  alueen sora  
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kuopat  tulisi maisemoida. Niiden  rinteitä pitäisi  loiventaa, jotta kasvillisuus  pääsisi  
valtaamaan ne.  Sorakuoppiin  luvatta tuodut jätteet  pitää viedä pois.  

Avainsanat: Kauhanevan-Pohjankankaan  kansallispuisto,  luonnontilaan palauttami  
nen 

167 Heikkinen,  P. 1982. Isojärven  kansallispuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus, 
Helsinki.  SU 4:14.13 s.+liitt. ISSN 0783-2133. 

Isojärven  kansallispuisto  sijaitsee  Pohjois-Hämeessä  Kuhmoisten kunnan pohjoisosas  
sa. Maisematyypiltään  puisto  on  pohjoishämäläistä  mäkimaata,  jolle  ovat  tunnusomai  
sia lukuisat korkeat  ja  jyrkkärinteiset  mäet  ja niitä  toisistaan erottavat  syvät  ja  kapeat  
rotkolaaksot. Alueella on oiva kokoelma erilaisia hyvin  säilyneitä  metsiä. Asteikko  
ulottuu rehevistä lehdoista erittäin karuihin kalliolakimänniköihin. Osa  puiston  metsis  
tä on  ollut talousmetsää, jota  on hakattu 1980-luvun alkupuolelle  asti. Puiston länsiosis  
sa  oleva Huhtalan autiotila pihapiireineen  edustaa  vanhaa kulttuurimaisemaa,  johon  
kuiva  ketomainen kasvillisuus  kuuluu oleellisena osana.  Tilan pelloille  on 1960-luvulla 

perustettu siemenviljelmä. 

Avainsanat: Isojärven  kansallispuisto,  kasvillisuus,  kulttuurimaisema 

168 Heikkinen,  P.  1982. Pyhä-Häkin  kansallispuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus,  
Helsinki. SU 4:13. 20  s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Pyhä-Häkki  sijaitsee  Saarijärven  pohjoisosissa  alueella,  missä  eteläboreaalinen ja  keski  
boreaalinen kasvillisuusvyöhyke  kohtaavat toisensa.  Koko kansallispuisto  vanhoine 

aarnioineen on erinomaisen hieno esimerkki  sukkession  loppuvaiheessa  olevista tai sitä 

lähenevistä metsistä. Itä-Kotajärven  OMT-kuvion kuusikot  ovat  parhainta  kliimaksvai  

hetta. Männikkökankaillakin puuston  ikä  on korkea  (yli 250 v.), vaikka niillä on  yhä  

käynnissä  hidas, mutta selkeä sukkessio  kohti kuusivaltaista metsää. Kasviston  arvok  

kain aines on ns.  ikimetsien lajisto,  erityisesti  monet  sienet. 

Avainsanat: Pyhä-Häkin  kansallispuisto,  kasvillisuus,  aarniometsä 

169 Heino,  S.,  Hurme,  H.  &  Laine,  U.  1978. Lapin  luonnonsuojelualueet  tutkimus  
kohteena. Acta  Lapponica  Fenniae 10:133-141. ISBN 951-9327-13-4,  ISSN 0457- 
1754. 

Artikkelissa selvitetään lyhyesti  geologiaa  ja kasvillisuutta seuraavissa  luonnon- ja 

kansallispuistoissa:  Kevo,  Malla,  Maltio,  Pisavaara,  Runkaus,  Sompio,  Lemmenjoki,  
Oulanka, Pallas-Ounastunturi ja Pyhätunturi.  Lopuksi  esitellään suojeluohjelmien  laa  

jennussuunnitelmia.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  geologia, kasvillisuus,  Lappi  

170 Helle, P.,  Helle,  T. &  Mönkkönen,  M. 1989. Lupon  esiintyminen  Oulangan  

kansallispuistossa.  Summary: Abundance of  arboreal lichens (Usneaceae)  in the 
Oulanka National Park,  northeastern Finland. Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sep-  



Metsäluonnon  suojelu 
Nature  conservation  in  forests  

103 

ponen, P.  &  Varmola,  M. (toim.). Tutkimus  luonnonsuojelualueilla.  Folia  Fore  
stalia  736:94-98. ISBN  951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 

Pohjoiset  luppometsät  ovat  tärkeitä  porojen  talvilaitumia,  mutta  niiden merkitys  muille 
eläimille on  huonommin tunnettu.  Koealoilta löydettiin yhteensä  kahdeksan lajia.  Tut  
kimuksen pohjalta  voidaan päätellä,  että  maapohjan  kosteudella on suuri merkitys  

kasvupaikkatyyppikohtaisiin  luppomääriin.  Yksittäistä  puuta ajatellen  paitsi  kasvu  

paikka  myös  puun itsensä ominaisuudet vaikuttavat lupon  määrään. Selvityksessä  

esitetään myös  korrelaatioita luppobiomassan  ja puuston  kuutiomäärän välillä eri  kas  
vupaikkatyypeillä.  Tutkimus oli tarkoitettu häiriöttömän luonnontilan selvittämiseksi. 
Tuoreet tiedot lupon  vähenemisestä Pohjois-Suomessa  viittaavat  kuitenkin siihen,  että 
myös  Kuusamossa  lupot  ja naavat  olivat olleet jo tutkimusajankohtana  alttiina ilman  
saasteille. 

Arboreal lichens are  known to be an important  food source  for  reindeer during winter; 
the  same probably  applies  for  other animal species,  but  this is  poorly  known. Eight  
different species  were  found. Soil  humidity  conditions seem to  determine the biomass 
of  the lichens,  but  the relationship  is  not  wholly  straightforward.  Neither is  it  easy to  

interpret  the relationship  between the abundance of  arboreal lichens and timber vol  

ume. The study  aimed to describe the abundance of  arboreal lichens in undisturbed 
stands  in  a  remote  area,  where the effect  of  air  pollution  on  lichens has  been of  minor 

importance.  Results  from nearby  localities suggest,  however, that the communities of 
arboreal lichens described in this report  have already  been affected  by  air  pollution.  

Avainsanat: luppo, ilman saastuminen, Oulangan  kansallispuisto  
Keywords:  arboreal lichens,  air  pollution, Oulanka National Park  

171 Henttonen,  H.  1989. Myyrien  kannanvaihtelut -  Pallaksen myyrätutkimus.  

Summary:  Population  fluctuations of microtine rodents: aspects  of geographic  

patterns, and a  case  study  of  genuine  cycles  at  Pallasjärvi,  Finnish Lapland.  Jul  
kaisussa:  Poikajärvi,  H., Sepponen,  P.  &  Varmola, M. (toim.).  Tutkimus luon  

nonsuojelualueilla.  Folia Forestalia 736:53-58. ISBN 951-40-1062-0,  ISSN 0015- 
5543. 

Lapin  luonnolle ominainen ja  näkyvä  ilmiö on myyrien  säännölliset runsaudenvaihte  
lut,  niin kutsutut  myyräsyklit.  Euroopan  mittakaavassa nämä jyrkät  ja säännölliset 
runsaudenvaihtelut ovat  nimenomaan pohjoiselle  Fennoskandialle ominainen piirre. 
Myyrien  runsaudenvaihteluilla on Suomessa monia seurausilmiöitä. Myyrävuosina  
metsätaimistoissa  ilmenee miljoonavahinkoja.  Monet pienet  ja  keskisuuret  pedot,  joista 
osa  on riistaeläimiä, lisääntyvät  pääasiassa  myyrien  turvin. Viimeaikoina on  myös  saatu  
selviä  viitteitä siitä,  että  joidenkin  metsämarjojen  satovaihtelut voisivat  Lapissa  johtua  
osittain myyristä.  

Tutkimusprojekti  koostuu  useista  toisiinsa liittyvistä osatutkimuksista,  joista  osa  on 
pysyviä  pitkäaikaisia  perusseurantoja,  osa  lyhytaikaisia,  mutta intensiivisempiä  kokei  
ta.  Perusseurannoista 60 %  on  kansallispuistossa,  loput  Pallasjärven  tutkimusalueella 
hakkuuaukeilla ja soilla. Puistossa  seurantoja  ja kokeita  voidaan tehdä pelkäämättä  
äkillisiä ympäristömuutoksia.  Toisaalta METLA:n Pallasjärven  tutkimusalue suo  mah  
dollisuuden tutkia ja vertailla mm. metsätaloudellisten toimenpiteiden  vaikutuksia. 

There are  pronounced  gradients  in microtine cyclicity  in Fennoscandia. It  increases  to  
wards the north. The local cyclicity patterns  are  strongly  and positively  correlated with 
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the mean duration and maximum depth  of  snow cover. The Pallasjärvi  project  takes  

place at  the  heart of  real  cycles  in Finnish Lapland.  Since  its  start  in 1970, the  project  
has included extensive  monitoring  of  microtine density  patterns,  with intensive ex  
periments  on  the  effect  of  supplementary  food on  microtine dynamics  and intensive  
monitoring  of  the  dynamics  of  small  predators.  The results  suggest that the frequency  
(length  of  the cycle  period)  of  cycles  is  due  to  specialist  predation  but  that  food quality  
and quantity  can have considerable impact  on local densities during  peak  years. 

Avainsanat: myyrät,  luonnonsuojelualueet,  kannanvaihtelut, Lappi  
Keywords:  rodents, protected  areas,  population  fluctuations, Lapland  

172 Henttonen,  H.,  Järvinen,  A.  &  Laine,  K.  1980. Mallan luonnonpuiston  kasveis  

ta,  linnuista ja nisäkkäistä.  Summary:  Plants,  birds  and mammals in the Malla 
nature  reserve.  Kilpisjärvi  Notes  3.16 s.  ISBN 951-45-1903-5. 

Julkaisussa  kuvataan Mallan luonnonpuiston  kasvillisuutta ja kasvistoa  sekä  linnustoa 

ja nisäkäslajeja.  Selvitys  on yleiskatsaus.  

The strict  nature  reserve  of  Malla lies in subarctic  NW  Finnish Lapland.  The area (30  
km

2
)  consists  of  mountain birch  forest  and  treeless  alpine  heaths. The altitude ranges  

from  475 to 960  m. The flora and fauna of the area are described. 

Avainsanat: Mallan luonnonpuisto,  kasvit,  eläimet 

Keywords:  Malla nature  reserve,  plants,  animals 

173 Järvinen,  A. &  Rajasärkkä,  A.  1989. Mallan luonnonpuiston  linnustollisesta 
arvosta. Summary:  The importance  of  the Malla nature reserve  (northwestern  
Finnish Lapland)  as  a  breeding  area  of  birds.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Seppo  

nen, P.  &  Varmola, M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Folia Fore  
stalia 736:40-43. ISBN  951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 

Mallan luonnonpuistossa  suoritettiin pesimälinnuston  laskenta ns. linja-arviointi  
menetelmällä vuosina 1979-1986. Laskennoissa  tavattiin yhteensä  49 eri lajia,  joista 
kuitenkin vain 21 lajia  oli  alueella joka  vuosi. Kymmenen  runsaslukuisinta lajia  muo  
dosti peräti  n.  90 % koko  puiston  parimäärästä.  Pienuutensa vuoksi  Mallan luonnon  

puisto  ei täytä kaikkien  tunturilintujen  tarpeita.  Useiden harvinaisten ja uhanalaisten 

lajien  suojelemiseksi  tarvittaisiin laaja-alainen  paljakan  suojelualue.  Mallalla ja suojelu  
alueilla yleensäkin  on tärkeä tehtävä riistalintujen  suojaisina  lisääntymisalueina.  

The breeding  land birds of  the Malla nature  reserve  were inventoried for conserva  
tional and other purposes using  the line transect  method in  1979-1986. In  all,  49 

species  were  observed, of  which  21  every  summer.  The 10 most  numerous  species  
comprised  about 90 % of  the total number  of  pairs.  Enlargement  of  the reserve  area  
would make the  alpine  avifauna more  representative.  Malla is  also  an important  
breeding  area for game birds (Lagopus  lagopus  and L.  mutus). 

Avainsanat: Mallan luonnonpuisto,  linnut 

Keywords:  Malla nature  reserve,  birds 
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174 Kaikkonen,  K.  &  Liedenpohja-Ruuhijärvi,  M. 1987. Paljakan  luonnonpuiston  
kasvillisuus.  Metsähallitus,  Helsinki. SU 4:79. 85 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Paljakan  luonnonpuisto  sijaitsee  Oulun läänissä Puolangan  ja Hyrynsalmen  kuntien 
alueella. Suurin osa  puistosta  on  yli  300 metrin korkeudella merenpinnan  yläpuolella,  
minkä vuoksi  se  on  arvokas  näyte  kainuulaisesta vaaraluonnosta. Topografialtaan  luon  
nonpuisto  on  vuorimaata,  minkä vuoksi  soiden osuus  maa-alasta on  vähäinen (noin 30 
%).  Puiston vanha osa  on  säilynyt  luonnontilaisena, kun  taas  laajennusalueen  metsissä  
näkee ihmistoiminnan jälkiä,  mm. kolottuja  haapoja, harvennushakkuita, taimikoita ja 

ojitettuja  soita. 
Puiston kasvillisuudessa  ja  kasvistossa  tulevat esille  monet eteläiset ja pohjoiset  piir  

teet.  Nyös  itäiset taigalajit  antavat  oman leimansa. Paljakan  lakialueilla tulevat esiin  
kostean  ilmanalan piirteet,  mm. hieskoivun runsaus,  kuusen  valta-asema sekä män  

nyn  puuttuminen  korkeilta  kivennäismailta. 

Avainsanat: Paljakan  luonnonpuisto,  kasvillisuus,  vaaraluonto 

175 Kauhanen,  H. 1989. Jaurujokilaakson  tuulenkaatoalueen inventointi Urho 
Kekkosen kansallispuistossa.  Summary:  Inventory  of  the windthrown area  of 

Jauru  Valley  in Urho Kekkonen National Park.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sep  

ponen, P.  &  Varmola,  M. (toim.).  Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Folia  Fore  

stalia 736:59-66. ISBN 951-40-10620,  ISSN 0015-5543. 

Metsäpalojen torjunnan  käynnistyttyä  kulojen  merkitys  luonnontilaisten pohjoisten  
havumetsien dynamiikassa  on  vähentynyt  olennaisesti. Tästä johtuen  myrskyn  osuus 
metsien uudistumisessa on  nykyään  suurempi  kuin  ennen vanhaan. Lokakuussa  1985 

myrsky  kaatoi  metsää syrjäisessä  Jaurujoen  laaksossa.  Syntyi  ainutlaatuinen luonnonla  
boratorio metsäntutkimukselle. Alueelle perustettiin  joukko  pysyviä  koealoja,  joiden  

puusto  mitattiin. Millään koealalla myrsky  ei kaatanut kaikkia  puita; useimmilla koe  
aloilla runkoluku väheni 50-70  %. Topografia vaikutti tuhoalttiuteen. Pahimmat tuho  
alueet olivat tuulenpuoleisten  rinteiden keskiosissa.  Tuulenkaatojen  keskipituus  ja -lä  

pimitta  olivat paria  koealaa  lukuunottamatta suuremmat kuin myrskyltä  säästyneillä  

puilla.  Erityisesti  pituuden  kohdalla ero  oh tilastollisesti merkittävä. 

Due to  efficient fire suppression  during  this  century,  the role of  fire as  a  rejuvenating  
factor in the boreal forest  ecosystem  has decreased sharply.  At  present,  storms are  the 

most important disturbance in  virgin boreal forests. In October 1985, a severe  storm 
blew across  Urho Kekkonen National Park and felled a  large  number of  trees.  Because 
the  uprooted  trees  remained unharvested, the windfall area in Jauru Valley  afforded a 

unique  opportunity  to  start  a  long-term  survey  dealing with the regeneration  of  virgin 
forests.  Permanent sample  plots  were  established throughout  the topographical  spec  
trum in the central part  of  the windfall area.  The  storm  did not  fell  all trees  at  any  site 
but reduced stand density.  The number of  standing  trees  declined 50-70  % in most  of 
the  plots  investigated.  Topography  played  an important  role in  the occurrence  of 
windthrow. The most extensive and heaviest damage  was  found on windward, 
middle slopes.  The proportion  of windthrown trees  increased significantly  with an  in  
crease in  height.  

Avainsanat: tuulenkaadot, luontainen uudistuminen, Urho Kekkosen  kansallispuisto  

Keywords:  windfall, natural regeneration,  Urho Kekkonen National Park 



106 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use of forests  1970—1990  

176 Koponen,  S.  1990. Metsäpalon  vaikutus  koivumetsän pohjakerroksen  selkä  

rangattomaan  eläinlajistoon  Kevon luonnonpuistossa.  Summary: Effect  of  
fire  on ground  layer  invertebrate fauna  in birch  forest  in the Kevo  Strict  Nature  

Reserve,  Finnish  Lapland.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  
M.  (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Folia Forestalia 376:75-80. ISBN 
951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 

Heinäkuussa 1985 paloi Kevon luonnonpuistossa  noin 30 ha tunturikoivikkoa tarjoten  
tilaisuuden sekä  palon  vaikutusten että palonjälkeisen  sukkession  tutkimiseen. Tutki  

mus  alkoi  seuraavana  kesänä.  Palanut alue, erityisesti  palaneet  koivut  houkuttelivat 
joitakin  lajeja.  Maaperän  mikrofaunan kohdalla syynä  tiettyjen  lajien säilymiseen  voi  
olla lajin  eläminen suojassa  syvällä  maassa tai  esiintyminen  palon  aikana vastustusky  

kyisenä  kehitysasteena.  Kesän  1986 aineistossa on  Suomen faunalle uusia punkki-  ja  

hyppyhäntäislajeja.  Myös  joitakin  uhanalaisia ja harvinaisia lajeja  tavattiin. 

A fire destroyed  about 30 ha of  subarctic  birch forest in the Kevo  Strict Nature Reserve  
in northernmost Finnish Lapland  in July  1985. A study  on the  effect  of  fire  and postfire  
succession  was  started in 1986. Burned  birches seemed  to attract  some species.  The oc  

currence  of  certain soil  fauna can probably  be explained  by  their  survival,  e.g.  due to  
their living  habits deep  in the  soil  or  due to being  at a resistant  life-stage.  The present  
material includes several  species new to Finnish  fauna. Also a few rare  northern 

species  were found. 

Avainsanat: metsäpalo,  selkärangattomat,  Kevon  luonnonpuisto  
Keywords:  forest fire,  invertebrates, Kevo nature  reserve  

177 Kuitunen,  T.  & Kuitunen,  M. 1985. Uhanalaiset suoputkilokasvilajit  Luopiois  

ten Kurkisuon kasvillisuudessa.  Summary:  Endangered  mire vascular plant  

species  in the vegetation  of  the Kurkisuo-mire in Southern Finland. Suo 
36(l):21-30. ISSN 0039-5471. 

Tutkimuksen tarkoituksena on  tarkastella eteläsuomalaisen suuren  suoalueen putkilo  
kasvilajistoa  ja pohtia,  mitkä lajit  ko.  olosuhteissa ovat  uhanalaisia. Uhanalaisuudella 
tarkoitetaan kirjoituksessa  pieniin  populaatioihin  ihmistoiminnan vaikutuksesta koh  
distuvaa katoamisen uhkaa. Tarkastelu on  toteutettu  vertailemalla ensinnäkin eri  lajien  
levinneisyyttä  sekä  toiseksi  niiden keskinäistä sijoittumista  suon  ekologialle  keskeisten 
ekologisten  vaihtelusuuntien: trofia-asteen, vedenpinnan  korkeuden ja  keskusta-reuna  
vaikutuksen suhteen.  Kunkin  lajin indikaattoriominaisuudet, eli  ekologinen  amplitudi  
eri  ulottuvuuksilla,  on saatu  kirjallisuustiedoista.  

The main purpose  of  the paper is  to discuss  which plant  species  are  endangered  in the 

present  mire vegetation  in southern Finland.  The work  was realized using  a  155 ha 
large,  widely  variable protected  area  as  an  example.  The authors compared  the  num  
ber  of  observed species  in different abundance and distribution (frequency)  classes  
and tried to  identify  the essential  properties  to  describe a  typical  endangered  species  
with the aid of  three different niche  characteristics: (1)  trophic  status, (2) depth of  
water  table, and (3)  mire  margin-mire  expanse-effect.  For  indicator values earlier eco  

logical  literature was  consulted. Most of the endangered  plant  species  were  associated 
with mesotrophic  site and with a mire expanse-effect.  

Avainsanat:  uhanalaisuus, suokasvillisuus,  Etelä-Suomi 
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Keywords:  endangered  species,  mire vegetation,  southern Finland 

178 Leivo,  A. 1981. Hiidenportin  kansallispuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus,  

Helsinki.  SU 4:12.  23 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Hiidenportin  kansallispuisto  sijaitsee  Kainuussa,  Sotkamossa,  Oulun läänin etelärajalla.  
Puiston metsät ovat valtaosaltaan tuoreita kankaita. Ne  ovat enimmäkseen kirveenkos  

kemattomia iäkkäitä kuusikoita tai männiköitä. Puusto on keskimäärin 100-150-vuo  

tiasta. Suuret yksittäiset  kuuset  ylittävät kuitenkin reippaasti  200 vuoden iän ja pak  
suimmista petäjistä  on laskettu  yli  400  vuosilustoa. Puistossa  on  myös  1960-  ja  1970-lu  
vuilla tehtyjä  avohakkuualoja.  Suot ovat  enimmäkseen mäkien ja vaarojen  väleihin 
ahtautuneita kapeita  juotteja. 

Kansallispuistoa  laajennettiin  vuonna 1987 liittämällä siihen  vanhan Kovasin  vaaran  
alue. Raportti  käsittelee ainoastaan puiston  vanhan osan  kasvillisuutta. 

Avainsanat: Hiidenportin  kansallispuisto,  kasvillisuus 

179 Leivo,  A.,  Liedenpohja-Ruuhijärvi,  M. &  Tuominen, S.  1989.  Seitsemisen kan  

sallispuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus,  Helsinki.  SU  4:96. 50 s.+liitt.  ISSN 

0783-2133. 

Seitsemisen kansallispuisto  sijaitsee  Suomenselän eteläkärjessä,  missä  kasvillisuus  on 

yleisesti  vaatimatonta. Niin myös  Seitsemisen monet  kankaat  ovat  karuja  männiköitä ja  
suot  pieniä  rahkaisia  rämelaikkuja.  Karua kallioperää  peittää  lähes joka  paikassa  turve,  
moreeni tai harjuaines.  Harjuja  on useita.  Suuri osa  kansallispuistosta  on ennen ollut 

metsätalousmaata, joten  ikimetsiä ja ojittamattomia  soita on alueella vähän. 

Nykyisessä  kansallispuistossa  on kolme  vanhaa tilaa. Näillä paikoilla kasvaa  vielä 

kulttuurilajeja.  Ne ovat  sekä istutettuja  puutarha- ja koristekasveja  että kulttuurin seu  

ralaislajeja.  Puiston nuoret  viljelymetsät,  metsänparannusta  varten  peratut purot  sekä 

ojitetut  suot  soveltuvat  luonnontilaanpalauttamiskokeilujen  kohteeksi.  Tällainen ko  
keilu aloitettiinkin vuonna 1987, jolloin  Koveronnevalla padottiin suo-ojia.  

Avainsanat: Seitsemisen kansallispuisto,  kulttuurimaisema,  luonnontilaan palauttami  

nen 

180 Leivo,  A., Rajasärkkä,  A.  &  Toivonen,  H.  1984. Patvinsuon  kansallispuiston  

kasvillisuus.  Metsähallitus,  Helsinki. SU  4:57. 75 s.+liitt. 

Patvinsuon kansallispuisto  sijaitsee  Pohjois-Karjalan  läänissä Lieksan ja Ilomantsin 

rajalla.  Suurin  osa  siitä  on  ollut vuodesta 1968 lähtien aarnialueena. Ennen aarnialueeksi 
muodostamista osa  Patvinsuon alueesta on  ollut metsätalouskäytössä,  joten alueelta 

löytyy  jonkin  verran  nuoria metsiä,  taimikoita ja ojikoita  luonnontilaisten ikimetsien ja 
suolakeuksien ohella. Kasvistollisesti puisto  on melko köyhä.  Monet sekä  vaateliaat että  
Suomessa levinneisyydeltään  eteläiset lajit  puuttuvat  tyystin  ja pohjoisia  lajeja  on vain  

muutama. Merkittävän lisän puiston  kasvistoon  antavat  entisten Suomun ja Lakiahon 

tilojen kulttuurikasvit. 

Avainsanat: Patvinsuon kansallispuisto,  kasvillisuus,  kulttuurimaisema 
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181 Liedenpohja,  M. 1985. Pulkkilanharjun  luonnonsuojelualueen  kasvillisuus.  

Metsähallitus,  Helsinki. SU  4:64. 22 s.+liitt. ISSN 0783-2133. 

Pulkkilanharjun  luonnonsuojelualue  sijaitsee  Hämeen läänissä,  pääosin  Asikkalan  kun  
nassa.  Harju  muodostaa yhdeksän  kilometriä pitkän  kannaksen Päijänteen  yli.  Siitä  
luonnonsuojelualueen  osuus  on  noin viisi  kilometriä. Yleisilmeeltään harju on  karua 
kuivahkojen  puolukkakankaiden  luonnehtimaa aluetta. Luonnonsuojelualueen  poh  
joisosa  on kuitenkin selvästi  eteläosaa rehevämpi.  Metsien  pääpuulaji  on  mänty.  Alueen 
läpi  kulkee  vilkasliikenteinen tie,  mikä näkyy  selvästi  luonnon kuluneisuutena; polkuja  
ja teitä  risteilee  tiheässä varsinkin karuilla kankailla. 

Avainsanat: Pulkkilanharjun  luonnonsuojelualue,  virkistyskäyttö,  kulutuskestävyys  

182 Liedenpohja,  M. 1985. Vehoniemenharjun  luonnonsuojelualueen  kasvilli  

suus.  Metsähallitus,  Helsinki. SU 4:63. 31 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Vehoniemen luonnonsuojelualue  sijaitsee  Kangasalan  kunnassa. Vehoniemenharju  ja 

osa  Keisarinharjua  muodostavat kannaksen Längelmäveden  ja Roineen väliin. Vehonie  

men metsistä runsas  kolmannes on  puolukkatyypin  kuivahkoja  kankaita  ja  niihin kuu  
luvaa puolilehtokasvillisuutta.  Toinen kolmannes on tuoreita kankaita,  lähinnä mustik  

katyypin  metsiä. Loput  on lehtomaisia kankaita ja lehtoja. Luonnonsuojelualueen  eri  

tyispiirteitä  ovat  lehtolajien runsaus  metsäkasvillisuudessa,  harjujen  lakien ja ylärintei  
den  monilajinen  puolilehtokasvillisuus,  varjorinteiden  kasvillisuuden rehevyys  ja laji  
runsaus  sekä  visakoivun runsaus  sekapuuna  erityisesti  harjujen  paisterinteillä.  

Kulttuurin vaikutus kasvillisuuteen ja kasvistoon  on selvästi  nähtävissä. Yleisilmee  

seen  ovat  vaikuttaneet 1930-luvun metsänhakkuut,  jotka ovat  muuttaneet  lyhytaikai  
sesti  kasvillisuuden koostumusta. Hakkuita seuranneet  metsänistutukset,  varsinkin 

lehtipuiden  kuten  koivujen,  visakoivujen  ja  tervaleppien  istutukset  ovat  ratkaisevasti  
vaikuttaneet puistomaisten  sekametsien  syntyyn.  Soranotto ja teiden rakentaminen 
ovat  vaurioittaneet kasvillisuutta ja muuttaneet  maisemaa. Tallaaminen on  kuluttanut 

paikka  paikoin kasvillisuuden tyystin  pois.  

Avainsanat: Vehoniemenharjun  luonnonsuojelualue,  kulttuurimaisema,  kulutuskestä  

vyys  

183 Liedenpohja,  M. &  Luttinen,  R. 1985. Salamajärven  kansallispuiston  ja Sala  

manperän  luonnonpuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus,  Helsinki. SU  4:59/100.  

47 s.+liitt. 

Salamajärven  kansallispuisto  ja Salamanperän  luonnonpuisto  sijaitsevat  karulla  Suo  
menselän vedenjakajaseudulla,  missä ilmasto on ankarampi  kuin rannikolla Pohjan  
maan jokiseudulla  tai Järvi-Suomessa.  Puistot ovat  hyvin  kivisiä;  varsinkin kansallis  
puiston itäosassa on suuria  avolouhikoita. Kansallispuiston  maisemaa hallitsevat suu  

ret  keskeltä puuttomat  aapasuot. Niiden  väliin jää  kankaiden ja  pienten  soiden muodos  
tama  mosaiikki. Puistojen  metsät  ovat  suurimmaksi  osaksi  mäntyvaltaisia.  Puuston ikä 
vaihtelee taimikkovaiheesta yli-ikäisiin.  Puistojen  vanhimmat metsät ovat  entisellä Koi  
rajoen  aarnialueella ja  luonnonpuistossa.  

Merkkejä  ihmisen toiminnasta on  paikoin  vielä  nähtävissä.  Salmikankaan länsi  
reunalla sijaitsee  vanhoja  peuranpyyntikuoppia.  Tervanpolton  ajoilta  säästyneitä  van  
hoja  tervahaudan paikkoja  on  eri  puolilla  aluetta. Niittyladot  ovat  muistoina ajoilta,  
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jolloin  "suoheinää" niitettiin laajoilta  saranevoilta. Suuri osa  nykyisestä  kansallispuis  
tosta on aiemmin ollut  metsätalousmaata. Eri-ikäisiä avohakkuualoja  on noin 400  ha.  
Ne on yleensä  kulotettu  ja kylvetty  männylle.  Monin paikoin  on hakattu myös  räme  
männiköitä. Turvemaita on ojitettu noin 100 ha. Kansallispuiston  alueella on ollut 
useita tukkikämppiä.  Kämppien  ympäristössä  kasvaa  tavallisimpia  kulttuurin seura  
laislajeja. 

Avainsanat: Salamajärven  kansallispuisto,  Salamanperän  luonnonpuisto,  kulttuuri  
maisema 

184 Liedenpohja-Ruuhijärvi,  M. 1989. Langinkosken  luonnonsuojelualueen  kas  
villisuus. Metsähallitus, Helsinki.  SU  4:97. 37 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Kotkassa,  Kymijoen  läntisen haaran  suistossa  sijaitseva  Langinkoski  on koskimaisemis  

taan  kuuluisa turistinähtävyys,  jossa  sijaitsee  keisari  Aleksanteri 111 rakennuttama ka  

lastusmaja.  Suojelualuekokonaisuuteen  kuuluu luonteeltaan erilaisia ja  myös  eri  aikoi  
na suojeltuja alueita. Ydinosan muodostaa vuonna 1933 perustettu  luonnonsuojelualue,  

johon  kuuluvat historiallisesti tärkeä Keisarinsaari rakennuksineen sekä  Mylly-  ja Hei  

näsaari. Lisäksi  alueeseen kuuluu luonnonhoitometsä puulajipuistoineen  sekä  kolme 

muuta saarta.  

Varsinainen luonnonsuojelualue  on kasvupaikkatyypeiltään  ja kasvillisuudeltaan 

Langinkosken  karuinta ja luonnonhoitometsä sen rehevintä  osaa.  Valtaosa suojelualu  
eesta  on  eri  tyyppisiä  metsiä. Soita on  vähän. Oman lisänsä maisemaan tuovat  veden  

pinnan  vaihteluiden synnyttämät  tulvaniityt  ja  rantaluhdat. Runsas  kulttuurivaikutus 
on muuttanut  kasvillisuutta  ja lukuisat kävijät  aiheuttavat kasvillisuuden kulumista,  
varsinkin kallioalueilla ja rehevissä  lehtometsissä. 

Luonnonsuojelualueen  tärkeimmät hoitotoimet ovat  poluston  kunnostaminen ja ih  

misten kulkemisen  kanavointi poluille,  puuston  ja pensaston  harventaminen sekä 
"luonnontilan" palauttaminen  kuluneilla alueilla kevyen  muokkauksen, maanlisäys  
ten  ja siemenkylvöjen  avulla. Muutamilla jo pysyvästi  muuttuneilla alueilla käytetään  

niittoa ja  mahdollisesti laidunnusta lisähoitona. 

Avainsanat: Langinkosken  luonnonsuojelualue,  kulttuurimaisema,  kulutuskestävyys,  
hoito 

185 Lindholm,  T. &  Tuominen,  S.  1989. Vanhojen  luonnonmetsien rakennetyypit  
eräillä eteläboreaalisilla luonnonsuojelualueilla.  Summary: The structure 

classes  of southern boreal natural forests  in some  Finnish nature protection  

areas.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P. &  Varmola,  M. (toim.). Tutki  
mus luonnonsuojelualueilla.  Folia  Forestalia 736:46-52. ISBN 951-40-1062-0,  
ISSN 0015-5543. 

Kymmenen  metrin säteisiltä koealoita arvioitiin puulajien  latvuksen latvuskerroksittai  
nen  projektiopeittävyys.  Myös kenttä  ja  pohjakerroksen  "eloryhmien"  projektiopeittä  
vyydet  arvioitiin prosentteina.  Karikekerroksesta  arvioitiin  havupuiden  neulaskarik  
keen  ja muun karikemateriaalin osuudet vastaavasti  prosenttiasteikolla.  Lisäksi  määri  
tettiin metsätyyppi.  Havaintoaineiston luokittelemiseen käytettiin  TWINSPAN ryhmit  

telyanalyysiä  ja  DCA-ordinaatio -ohjelmaa. Analyysien  perusteella  muodostettiin kuusi  
rakenneluokkaa. Tutkimus osoittaa,  että  metsiä voidaan tarkastella ja luokitella koko  
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naisvaltaisesti ja  että  saaduilla luokilla on  ilmeinen vastaavuus  myös  perinteisiin  kasvi  

lajistollisiin  luokituksiin. 

The coverage of  different crown  classes  of  trees  were  estimated in sample  plots,  the  
radius of  which  was 10 m.  Also  the  physiognomical  species  groups of  floor  vegetation  
were  identified and their coverage was  estimated. The coverage of  different litter  types  
was  estimated as well. Finally  the cajanderian  forest site  type  of the plot  was  identi  
fied. The material was analysed  by  arranging  multivariate analysis  (TWINSPAN) and  

by  detrended correspondence  analysis  (DCA). After the analysis  the plots were  

grouped  into six  different classes.  Forest  site types  seem to  have great influence on the 
classes.  Another thing which influences the classes  is the species  composition  and 

crown  structure of  trees.  The structure  classes  are  primarily  developed  for the study  of  
natural forests,  but they  may be  useful in the management  of  nature  reserves  and in  

general  forest classification also. 

Avainsanat: luonnonmetsä, luonnonsuojelualueet,  luokitus 

Keywords:  forest reserve,  protected  areas,  classification 

186 Liukko,  U.-M. &  Peltonen,  S. 1988. Pikkunisäkässelvitys  Isojärven  ja  Seitse  
misen kansallispuistoista  1987. Metsähallitus,  Helsinki.  SU  4:93/150.  34 s.+lii  

te. ISSN 0783-2133. 

Julkaisussa  selvitetään Isojärven  ja Liesjärven  kansallispuistojen  yleisimpien  biotooppi  

en  sekä  tärkeimpien  opastuskohteiden  pikkunisäkäslajistoa  ja  kantojen  runsautta.  Iso  
järven  kansallispuiston  pikkunisäkäslajisto  saatiin myyrien  ja  päästäisten  osalta  selville. 
Hiiristä epävarmoiksi  lajeiksi  jäivät  koivu- ja vaivaishiiri. Myös  Seitsemisen lajisto  
saatiin  selvitetyksi.  Epävarmoiksi  lajeiksi  jäivät kuitenkin kääpiöpäästäinen  ja koivuhii  
ri. 

Avainsanat:  pikkunisäkkäät,  Isojärven  kansallispuisto,  Seitsemisen kansallispuisto  

187 Luttinen,  R. 1985. Liesjärven  kansallispuiston  kasvillisuus.  Metsähallitus,  
Helsinki. SU  4:62. 59 s.+liitt.  ISSN 0783-2133. 

Liesjärven  kansallispuisto  sijaitsee  Tammelan ylängön  karulla vedenjakajaseudulla  Hä  
meen läänissä.  Se  on  näyte  eteläsuomalaisesta saloseudusta,  rannoista  ja  perinteisestä  
paikallisesta  asumismuodosta, jota  edustaa Korteniemen vanha  metsänvartijatila.  Puis  
ton  metsien  ikä  vaihtelee nuorista taimikoista vanhoihin yli  150-vuotiaisiin metsiin. Osa  
taimikoista on  varttuessaan  kasvanut ylitiheiksi,  koska  kansallispuiston  perustamisen  
vuoksi  niitä ei  ole  hoidettu. Kaikki isommat rämeet  ja  korvista  yli  kaksi  kolmannesta  on 
ojitettu. 

Vaikka  Tammelan ylänkö  on  ollut harvaan asuttua,  on  metsiä poltettu  kaskiksi,  kar  

jaa  laidunnettu metsissä,  tervaksia  otettu  ja  sahatavaraa kaadettu metsistä. Myöhem  
min alueelle on  rakennettu runsaasti  metsäautoteitä. Osia  talouskäytössä  olleista alu  
eista  voitaisiin palauttaa  luonnontilaan, esim.  ojia  voitaisiin  tukkia ja  alueella  oleva au  
rausala,  jolle  on istutettu mäntyä  voitaisiin maisemoida hakkaamalla puut  pois  ja  ku  
lottamalla ala. 

Avainsanat: Liesjärven  kansallispuisto,  kulttuurimaisema,  luonnontilaan palauttami  
nen 
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188 Raatikainen,  M. & Saari,  V. 1982. Miten luonnonsuojelualueiden  rajaukset  
ovat  onnistuneet Vaarunjyrkän  luonnonsuojelualueella  ja Oulangan  kansal  

lispuistossa?  Summary:  How have the determinations  of  Finnish  nature reser  
ves  worked out?  Luonnon Tutkija  86(4):138-145.  ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa  tarkastellaan esimerkkeinä kahden erikokoisen hyvin  tutkitun luonnon  

suojelualueen  rajausmahdollisuuksia.  Pieneksi alueeksi valittiin Korpilahdella  sijaitse  

va Vaarunjyrkän  luonnonsuojelualue,  joka  on pinta-alaltaan  noin 4 ha. Suuresta  suoje  
lualueesta on  esimerkkinä 107 km

2
 suuruinen Oulangan  kansallispuisto.  Rajausten  

onnistumista  tarkastellaan abioottisten rajausperusteiden  (kallioperä,  maaperä,  topo  
grafia  sekä paikallis-  ja  pienilmasto)  ja  bioottisten rajausperusteiden  (kasvilajit,  kasviyh  

dyskunnat  ja  eläinyhdyskunnat)  suhteen. Lisäksi  pohditaan  tekomuotoja,  tilanrajoja  ja  
maisemallisia tekijöitä  rajauskriteereinä.  

Raatikainen ja Saari toteavat, että  rauhoitusaluetta suunniteltaessa voidaan käyttää  

apuna rajausteoriaa.  Kohteen ympärillä  pitäisi  olla myös  suojavyöhyke,  jota  rajattaes  
sa tulee kiinnittää huomiota abioottisiin,  bioottisiin ja kulttuurillisiin rajausperustei  
siin. 

The authors  have previously  (Luonnon Tutkija  85:150-154) discussed  bedrock,  soil,  to  
pography,  drainage  basins,  climate,  distribution of single  species,  distribution of  sev  
eral species,  food webs, plant  communities, animal communities, man-made construc  

tions, boundaries between properties and landscape  as  a basis  for delimiting nature  

reserves.  In this article  they  examine whether these  factors  would have been suitable 
for  delimiting  one  small and one  large  nature reserve.  In  the future,  the target  areas  to  
be protected should be  mapped  and a protection  zone should  be formed around them. 

Avainsanat:  luonnonsuojelualueet,  rajaus,  Vaarunjyrkkä,  Oulanka 

Keywords:  delimitation of  a  protected  area, Vaarunjyrkkä,  Oulanka 

189 Rajasärkkä,  A. 1988. Pomarkun Isonevan soidensuojelualueen  kasvillisuus.  
Metsähallitus,  Helsinki. SU  4:65. 49  s.+liitt. ISSN 0783-2133. 

Pomarkun kunnassa  Pohjois-Satakunnassa  sijaitseva  Isonevan soidensuojelualue  koos  

tuu  kahdesta erillisestä osasta,  joiden väliin jää Metsähallituksen omistama valtatien ja 
radan halkoma soidensuojelun  perusohjelman  mukaiseen rajaukseen  sisältyvä  räme  
alue. Soidensuojelualueen  kaksi  osaa  ovat  edustavia  Etelä-Suomen konsentrisia kermi  
keitaita. Helposta  saavutettavuudesta johtuen  alue on  suosittua retkeilymaastoa.  Myös  
opetuskohteena  sen  merkitys  on  tärkeä. Läntiselle keitaalle on  rakennettu  pitkospuu  
polku.  

Avainsanat: Pomarkun Isonevan  soidensuojelualue,  kasvillisuus 

190 Saarenmaa,  H.,  Heliövaara,  K.  &  Väisänen,  R.  1989. Tuhohyönteisten  ja sinis  

tymän  esiintyminen  myrskyn  kaatamissa  puissa  Urho Kekkosen kansallis  

puistossa.  Summary: Occurrence  of insects  and blue stain  in windthrown trees 

in a  national park  in northern Finland. Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  

& Varmola,  M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Folia Forestalia 
736:66-75. ISBN 951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 
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Tutkimuksessa  selvitetään tuhohyönteisten  lisääntymistä,  kaatuneiden puiden  pilaan  
tumista sekä  kaarnakuoriaisten aiheuttamaa uhkaa jäljelle  jääneelle  metsälle Urho  Kek  
kosen kansallispuistossa  ja  sen  ulkopuolella.  Kuudelta koealalta tutkittiin  yhteensä  60 

mäntyä  ja  60  kuusta  syksyllä  1987. Myrsky  oli kaatanut  puut  lokakuussa  1985. Männyllä  
tavattiin  yhteensä  11 hyönteislajia  tai  sukua,  kuusella  8.  Mitään harvinaisia tai  uhanalai  
sia lajeja  ei tavattu, mutta  niiden esiintymistä voikin odottaa  vasta  vuosia maassa  
maanneista puista.  Juurineen kaatuneiden puiden  vastustuskyky  hyönteisiä  vastaan  oli 

hyvä,  noin puolet  kaarnakuoriaisten iskeytymisyrityksistä  epäonnistui.  Jo  ensimmäise  
nä  kesänä  hyönteisten  syömäkuvioiden  tiheydet  jäivät suhteellisen alhaiselle tasolle. 
Toinen kesä  oh  erityisen  kylmä,  minkä seurauksena tuholaiskannat eivät  sanottavasti 

lisääntyneet.  Mikäli uusia myrskyjä  ei esiinny,  jäljelle  jäävälle  puustolle  ei  tulosten 

perusteella  ole odotettavissa seuraustuhoja.  Kesän 1987 loppuun  mennessä oli  män  

nyistä  40 %  ja kuusista  5  %  menetetty  potentiaalisena  sahapuuna.  

Attack  and  reproduction  of  bark  beetles  and other phloem-consuming  insects  on 
windthrown Pinus sylvestris  and Picea abies  were  studied in the Urho Kekkonen Na  
tional Park  in northern Finland. A  total of  60 pines  and  60 spruces  from  6  plots  were 
examined in September  1987, which  was the second  summer  after a  storm  in  1985.10 
insect species  were  found on pine.  On  spruce,  8  species  were recorded. No  rare  or en  

dangered species  were  found, but  their occurrence  can  be  expected  only  after several 

years. The uprooted  trees  still  had a  high resistance  so  that about half of  the attacking  
bark beetles were  repelled.  The densities of  the insects  in trees  were  relatively  low. 
This  and the  cold  northern  climate meant  that the reproduction  of the  bark  beetles was  
so  low  that most  likely no pest  invasion in the remaining  stands is  expected.  By  the 
end of  1987,  about 40 % of  pines  and 5  % of  spruces  were  lost  as  potential  sawnwood 
due to blue stain. 

Avainsanat: tuulenkaadot, hyönteiset,  sinistymä,  Urho Kekkosen kansallispuisto  

Keywords:  windfall, insects,  blue stain,  Urho Kekkonen National Park 

191 Salo,  K.  1986. Kivatsu,  luonnonsuojelualue  Karjalan  ASNTrssa.  Summary:  Ki  

vatsu,  nature reserve  in the Karelian Autonomic Socialist  Republic.  Luonnon 

Tutkija  90(2):100-106.  ISSN 0024-7383. 

Kivatsu  on  valtion luonnonsuojelualue,  jonne  pääsee  vain erityisluvalla.  Se  on  rauhoi  
tettu ensisijaisesti  tutkimusta varten.  Luonnonsuojelualueen  pinta-ala  on 10 460  ha  ja 
sitä ympäröi  6  300  ha:n suojavyöhyke.  Alueella on  tehty  marja-  ja yrttitutkimuksia  sekä 

jonkin  verran  sienitieteellisiä selvityksiä.  

Kivatsu  is  a  state  nature  reserve  established in 1931. The present  size  of  the  reserve  is 
10 460 ha.  The  area  is  surrounded by  a  protection  belt of  6  300 ha formed  in 1975. A  
number of  wild berry and mushroom studies are  being  carried out  in the area  by  the 

Academy  of  Science.  There  is  a  large number of  different mushroom species,  and the 
size  of  the edible cep and milkcap  crop in the extensive  pine upland sites  is  200-400 
kg/ha in places. 

Nine species  of  mushroom requiring  special  conservation measures  have been listed 
in the Soviet Karelia area.  Most of them also occur in the Kivatsu  Nature Reserve. 

Avainsanat: Kivatsun luonnonsuojelualue,  marjat, sienet,  tutkimus,  Neuvostoliitto 

Keywords:  Kivatsu  nature  reserve,  berries,  mushrooms,  research,  Soviet Union 
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192 Sepponen,  P.  1989. Pisavaaran  luonnonpuiston  metsäpalotutkimus.  Summa  

ry:  Study  on the forest  fire  in  the Pisavaara  Nature  Reserve.  Julkaisussa:  Poika  

järvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  M.  (toim).  Tutkimus  luonnonsuojelualueilla.  
Folia Forestalia  736:80-85. ISBN 951-40-1062-0. ISSN 0015-5543. 

Salama sytytti  Pisavaaran puistossa  metsäpalon  kesäkuussa  1985. Kaikkiaan noin seit  

semän hehtaaria paloi.  Alueelle perustettiin  pian  palon  jälkeen  pysyvien  koealojen  
verkosto. Eniten palo  tappoi  pieniä  puita.  Suurimmasta pituusluokasta  oli  sen  sijaan 
elossa vielä 77 % kaksi  vuotta  palon  jälkeen. Palon seurauksena on taimien määrä  
huomattavasti lisääntynyt.  Etenkin  lehtipuita oli  alueella kaksi  vuotta  palon  jälkeen  jo 
17 977  kpl/ha.  Jonkin  verran  lisääntyivät  myös  männyn  ja  kuusen  taimet. Aluskasvilli  
suudesta  nopeimmin  ovat  runsastuneet  varvut,  etenkin  puolukka  ja  mustikka. Hitaim  
min kehittyy  jäkälikkö  sekä  heinät  ja  ruohot. Typen  kokonaismäärä ja kaliumpitoisuus  

näyttää vähentyneen  paloaukean  humuskerroksessa,  mutta  niiden pitoisuus  on  lisään  

tynyt  kivennäismaassa. Kalsiumpitoisuus  oli  paloalueella  ympäröivään  vertailualuee  
seen verrattuna selvästi  korkeampi  kaikissa kerroksissa.  

Lightning  started  a  forest  fire in June  1985 in the Pisavaara nature  reserve,  causing  7  
hectares  of  mature  pine-dominant  rather dry  upland  forest  to  burn. A network  of  per  
manent  sample  plots  was  established in the area  the same summer.  Most of  the trees  
killed in the fire were relatively  small. On  the other hand, 77  % of  the trees  in the lar  

gest  height  class  were still living  two  years  after  the fire. Immediately  after  the  fire the 
number of  living  saplings  was  somewhat less  than 900 per  ha; two  years  later,  how  
ever,  the figure  was  16 922 per  ha.  Most were  saplings  of  deciduous trees. On the 
ground,  dwarf shrubs,  blueberry and lingonberry  in particular, were the quickest  to  re  

cover.  The development  of  grasses,  lichen and mosses  was  somewhat slower.  
A  forest  fire  also  causes  changes  in the  forest  soil,  for  instance in its  nutrient econ  

omy.  Approximately  two  years after the  fire,  the potassium  content  and nitrogen  com  

pounds  of  the  humus layer  had decreased but had increased deeper  in the mineral 
soil. Calsium had increased in the humus layer. 

Avainsanat:  metsäpalo,  kasvillisuus,  maaperä,  Pisavaaran  luonnonpuisto  

Keywords:  forest  fire,  vegetation,  soil, Pisavaara nature reserve  

193 Sippola,  A.-L. 1989. Lapin  luonnonsuojelualueiden  tutkimus.  Summary:  Re  
search on Lapland's  nature conservation areas.  Julkaisussa:  Saastamoinen,  O.  

&  Varmola, M. (toim.).  Lapin  metsäkirja.  Acta Lapponica  Fenniae 15:143-159. 
ISBN 951-9327-29-0, ISSN 0457-1754. 

Yhteensä Suomessa on  20  luonnonpuistoa;  näistä Lapissa  7.  Luonnonpuistojen  koko  

naispinta-alasta  87 % on Lapin  läänissä. Kansallispuistoja  on  22.  Vaikka  vain viisi niistä 
on  Lapin  läänissä, on niiden yhteispinta-ala  n. 90 %  kansallispuistojen  kokonaisalasta. 

Sippola  selvittää myös  Lapin  muut  suojelualuetyypit  sekä  tekeillä olevat suojeluhank  
keet.  Lapin  nykyisissä  luonnon-ja  kansallispuistoissa  on metsämaata 2130  km

2  eli  n.  29 
% puistojen  pinta-alasta.  Puustoltaan suojelualueiden  metsät  ovat  mäntyvaltaisia.  

Artikkelissa  käydään  läpi  luonnonsuojelualueisiin  kohdistunutta tutkimustoimintaa 
vuosisadan alusta lähtien. 1960-luvulta lähtien tutkimustoimintaa käsitellään puistoit  
tain. Lopuksi  tarkastellaan suojelualueiden  tutkimustarvetta tulevaisuudessa. Tarkas  
telun pohjana  on  tutkimuksen jaottelu  neljään  ryhmään:  (1) perusinventoinnit,  (2)  alu  
eiden hoidon ja  käytön  tutkimus,  (3)  biologinen  perustutkimus  ja  (4)  soveltava  ja  ver  
taileva tutkimus. 
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In Finland there are  22 national parks,  five of  which are  situated in Lapland.  Similarly,  

seven  of  the  20 strict  nature  reserves  he in Lapland.  In spite  of  the small numbers, 
these areas  include over  7  000  km

2  land  and waters.  About 90 % of  total conservation 

area  of  Finland is  situated in Lapland.  Most conservation areas  are  barren mountains,  
bogs  and non-productive  forest lands.  About 30 % are  productive  coniferous forests;  
63 % of  these are  pine  forests. 

Research  activities  in  conservation areas  began  at  the end  of nineteenth century.  Bo  
tanical research dominated,  but  many ornithological  and entomological  investigations  
were  also  made. In  1950 s  and  1960 s four  biological  stations were  built in the  conserva  
tion areas of  Lapland.  These stations,  working  under administration of  universities,  
have offered good  opportunities  for many-sided  studies  of  arctic  and subarctic  ecosys  

tems. Many topics  still need more  research.  For  example,  research  on the  management 
and use  of  conservation areas  has been scanty.  

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelualueet,  Lappi  
Keywords:  research,  protected  areas,  Lapland  

194 Söyrinki,  N., Salmela, R.  &  Suvanto,  J. 1977.  Oulangan  kansallispuiston  met  
sä-  ja  suokasvillisuus.  Summary:  The forest  and mire vegetation  of  the Oulan  
ka  National Park,  northern Finland. Acta Forestalia Fennica  154. 150 s. ISBN 

951-651-029-9. 

Oulangan  kansallispuisto  sijaitsee  Kuusamon ja Sallan kunnissa  Oulun ja Lapin  lääneis  

sä.  Sen  kokonaispinta-ala  on  n.  107 km
2 .  Tutkimuksessa  kuvataan  puiston  metsä-  ja  

suokasvillisuutta  sekä  maaperää  eri metsä- ja suotyypeillä.  

The  Oulanka National Park was  founded in  1956. It is situated in the  communes of 

Kuusamo and Salla adjacent  to the eastern  border of Finland, close to the  Arctic  Circle 
and within the coniferous forest  zone.  It  covers  

a
 surface  area  of  107 km

2 . The research  

report  provides  a  survey  and analysis  of  the forest  and wetland plant  communities of  
the  park.  

Avainsanat: Oulangan  kansallispuisto,  kasvillisuus 

Keywords:  Oulanka National Park,  vegetation  

195 Toivonen,  H.  &  Vuokko,  S. 1972. Suomen  luonnon- ja kansallispuistojen  kas  
villisuudesta  ja kasvistosta.  Summary: On the vegetation  and flora of  the na  

tional parks  and nature reserves  in Finland.  Luonnon Tutkija  76(4):93-114.  

Selvitys  kuuluu  Valtion luonnonsuojelutoimiston  luonnonsuojelualuetutkimuksiin  ja  
liittyy kansainväliseen biologiseen  ohjelmaan  (IBP).  IBP:n yhtenä  osatehtävänä on laatia 

kokonaisselvitys  maapallon  luonnonsuojelualueista  ja  kerätä  perustiedot  niiden luon  
nosta.  Selvitys  perustuu  pääosiltaan  kirjallisuuteen.  Lisäksi  sitä varten  on haastateltu 

puistoissa  liikkuneita tutkijoita  ja  kirjoittajat ovat  myös  itse  käyneet  eräissä  puistoissa.  
Selvitys  sisältää puistojen  kuvaukset  ja katsauksen  Suomen lakisääteisten luonnon  

suojelualueiden  alueelliseen edustavuuteen eri  suo-  ja metsäkasvillisuusvyöhykkeissä.  

The material used in the article  was  collected for the IBP  (International Biological  
Programme)-programme.  Information is  taken almost  entirely  from the literature, the 
main sources being  the management  maps and relevant instructions of  the National 
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Board of  Forestry  and the Finnish Forest Research  Institute. The quantity  and quality  of 
the regional  and  local vegetation  of  the reserves  in the various vegetation  zones are  

presented.  
The conservation areas  in southern Finland are  small and include only  a  few vege  

tation types.  The nature  reserves  and national parks in  northern Finland are  large  and 
include a  wider range of  vegetation.  More protected  areas  are  most  needed  in  southern 
Finland,  especially  for  peatland,  aquatic,  shore  and semi-natural vegetation,  but  also  
for forest  vegetation.  

Avainsanat:  luonnonsuojelualueet,  kasvillisuus,  edustavuus 

Keywords:  protected  areas,  vegetation,  representativeness  

196 Vauramo,  A. 1987. Koveron kruununmetsätorppa  1959-1931. Seitsemisen  

kansallispuisto.  Metsähallitus,  Helsinki. SU 4:77/150. 34 s.+liitt.  ISSN 0783- 

2133. 

Koveron  vanha kruununmetsätorppa  on tarkoitus entistää mahdollisimman täydelli  
seksi  museotilaksi. Vauramon selvitys  on eräs  niistä  perusinventoinneista,  joita tarvi  

taan  museotilan hoitosuunnitelmaa ja myöhempää  opetuskäyttöä  varten.  Julkaisussa  
selvitetään Koveron tilan maankäyttöä,  ja kuvataan rakennuksia ja rakenteita. 

Avainsanat: Seitsemisen kansallispuisto,  kulttuurimaisema 

197 Vauramo,  A. 1988. Linnansaaren Louhimaa -  torpan ja metsänvartijatilan  

vaiheita. Metsähallitus, Helsinki.  SU 4:92/150.  77 s.+kartta.  ISSN 0783-2133. 

Linnansaaren kansallispuistoa  perustettaessa  ja  sen  hoitoa suunniteltaessa on  tärkeänä 
vaikuttimena ollut  kulttuurimaiseman ja erikoisesti  kaskitalouden muovaaman luon  

non ja sen  erikoispiirteiden  säilyttäminen.  Puiston keskeinen  kohta on Linnansaaressa 

sijaitseva  vanha torppa, myöhemmin  metsänvartijatila  ja välillä itsenäinenkin Louhi  

maa. Louhimaasta ja torpan entisistä kaski-  ja nautintamaista on tarkoitus entistää 

opetukseen  sopiva  kulttuurimaisemakokonaisuus. Vauramon historiaa koskeva  selvi  

tys  on  eräs  niistä perusinventoinneista,  joita  tarvitaan museotilan hoitosuunnitelmaa ja 

myöhempää  opetuskäyttöä  varten.  

Avainsanat: Linnansaaren kansallispuisto,  kulttuurimaisema 
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24  Kasvien  ja  eläinten  suojelu  talousmetsissä  

Protection  of  plants  and animals  in  commercial  forests  

Kasvien ja eläinten suojelua  talousmetsissä ei ole  tutkittu muista  luonnonsuojelu  

kysymyksistä  erillään. Tästä  johtuen  lukuun on koottu aineistoa  äärialueiden metsistä,  
uhanalaisista lajeista  ja taloudellisesti vähätuottoisten puulajien  kuten jalojen  lehtipui  
den ekologisesta  merkityksestä.  Talousmetsiin sovellettavissa olevaa tietoa löytyy  li  
sää  luvuista Luonnonsuojelun  perusteet ja Puuntuotannon ympäristövaikutukset.  

The protection  of  plants  and animals  in  commercial forests  has  not  been studied  separ  
ately  from other nature  conservation issues.  Therefore, the chapter  contains reference 
material concerning  marginal  forests,  endangered  species  and the  ecological  importance  
of  the economically  less  important  tree  species  including  the southern  deciduous trees.  
More  information applicable  to commercial forests  can be found in the chapters  Prin  

ciples  of  conservation and Environmental impacts  of  wood  production.  

198 Alanen,  A.  1988. Säilykööt  saarni ja muut jalot  puumme. Summary:  The con  
servation of ash (Fraxinus  excelsior)  and other deciduous trees in Finland. Sorbi  

folia  19(4):169-177.  ISSN 0359-3568. 

Ympäristöministeriön asettaman lehtojensuojelutyöryhmän  mietinnössä (Komi  
teamietintö 1988:16) esitetään suojeltavaksi  424  lehtoaluetta,  yhteispinta-alaltaan  n.  
4 400 ha. Alustavassa ohjelmassa  on mukana 94 jalopuumetsikköä.  Yleisimmät metsik  

kötyypit  ovat pähkinäpensas-lehmus-  sekä  pähkinäpensas-lehmus-tammi  -sekamet  
sät. Ohjelmaan  sisältyy  myös  110 lehtoa, missä jaloja  lehtipuita  tavataan  sekapuina.  
Jalopuilla  elää useita vaateliaita ja harvinaisia eläin- ja kasvilajeja.  Selkärankaisista 
eläimistä eräät kolopesijät,  kuten  tikat suosivat  jalopuu-  ja  muita lehtimetsiä. Uhanalai  
sista  itiökasveista  ja  selkärangattomista  eläimistä jalopuilla  tai  jalopuumetsissä  viihty  
viä  lajeja  on peräti  kuudesosa  eli  136 lajia.  Runkomaista saarnea  kasvaa  kaikkiaan  30:ssä 
ehdotetun suojeluohjelman  lehdossa. 

The Ministry  of  Environment has  compiled  a  conservation  scheme for Finnish herb  
rich forests. The scheme includes 424 forest areas  (in total about 4 400 hectares) with 

rich  flora and luxuriant vegetation.  In 94  of  the suggested  conservation areas,  the 
dominant trees  are  southern,  deciduous trees, mostly  hazel (Corylus  avellana),  oak  
( Quercus  robur)  and lime ( Tilia cordata).  Minor stands of  these  relatively  rare  species  
were  found in a  further 110  forests  included in  the conservation scheme. Ash  (Fraxinus  

excelsior)  only  occurs  in 30 of  these  areas.  The habitats of  ash  in  the archipelago  and in  
the inner parts  of  Finland are  very  different. Both are  rich  in calcium and other nu  
trients,  but  the archipelagic  ash  normally  grows in  dry  or  mesic  forest  while the inland 
ash-forests  are  mostly  wet,  paludified  and often spring-soaked  sites.  

Avainsanat: jalot lehtipuut,  saarni,  lehtojensuojeluohjelma  

Keywords:  deciduous trees,  Fraxinux  excelsior,  herb rich  forest  protection programme 

199 Alanen,  A. & Osara,  M. 1986. Tammen suojelu.  Summary:  Conservation of  
oak.  Sorbifolia 17(2):65-76.  ISSN 0359-3568. 
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Tammen luontaiset esiintymät  rajoittuvat  Suomessa lounais- ja etelärannikon tuntu  
maan. Tammea on  pyritty  suojelemaan  kautta  aikojen.  Se oli  aikoinaan tärkeä laivanra  

kennuspuu,  jonka  luvattomasta kaatamisesta sai  sakkoja  jo 1300-luvulta lähtien. Suo  
men metsälainsäädännössä painotettiin  1500- ja  1600-luvuilla kaikkien  "hedelmiä kan  
tavien puiden",  myös  tammen, suojelua.  Lopulta  säädettiin ns.  tammiregaali, jonka  

perusteella  kaikki  tammet  olivat kuninkaan omaisuutta.  Säännösten tavoitteena oli 

säilyttää  riittävästi  tammimetsiä toisaalta sikojen  terhoravinnon turvaamiseksi,  toisaal  
ta  sotalaivaston rakennustarpeiksi.  Tammen lakisääteinen suojelu  jatkui  aina 1800-lu  
vun loppupuolelle  asti.  Se  oli  maanomistajille  kannattamatonta ja epämieluisaa.  Niinpä  
tammimetsät tuona  aikana vähentyivät  entisestään. Suuri osa  parhaista  tammea  kasva  
vista,  kuivahkoista  lehtomaista oli  jo aiemmin raivattu viljelyksiksi.  

Luonnonsuojelulain  voimaantulo 1923 mahdollisti tammimetsien säilyttämisen  suo  

jelualueina  ja puuyksilöiden  rauhoittamisen luonnonmuistomerkkeinä. Viime  vuosina 
on alettu korostaa  tammen  suojelun  biologisia  näkökohtia. Tavoitteena on toisaalta 
tammen  oman perinnöllisen  aineksen ja  uudistuvien populaatioiden  suojelu,  toisaalta 

tammimetsäyhteisöjen  monipuolisuuden  ja tammen  seuralaislajien  säilyttäminen.  
Suomen arvokkaat  tammiesiintymät on kartoitettu valtakunnallisen lehtojensuoje  
luohjelman  laatimisen yhteydessä.  

Oak  ( Quercus  robur) is  a  valuable tree  and it  has been variously  protected  in Finland for  
hundreds  of  years.  Since  the 14th  Century  a  penalty  fine followed the  cutting  of  an  oak  
and eventually  a  law  was  instituted in which all oaks  belonged  to the crown.  

Despite  the  conservation,  or  partly  because  of  it,  oak  trees  decreased and  became  
more and more  isolated. Since 1923 the nature protection  law gave an opportunity  to  

preserve  oak  woods and  solitary trees. 
In addition to  oak  itself,  a  great number of  cryptograms  and invertebrate animals are  

restricted to oak,  or  greatly  benefit from it. 
The protection  of  oak  and other noble deciduous trees,  as well as  of  rich  forests,  is  at 

present  studied by  a  group of  specialists  within the  Ministry  of  Environment. The aim 
of this  group is  to  list  all valuable occurrences  of  such  trees  and rich  forests  and  to  ob  
tain legal protection  for  the best  of  them. A  good  example  is  the law on deciduous 
forests in Sweden. 

Avainsanat: tammi, luonnonsuojelu,  historia 

Keywords:  Quercus  robur,  conservation,  history 

200 Alho,  P.  1987. Marginal  forests  and their use  in Finland. Nordia 21(1):7-17.  

ISSN 0356-1437. 

The boundary  between the forest zone and the treeless tundra is  subject  to  continuous 

alterations owing  to  changes  in  the  natural  conditions and human activities.  The forest 
line is  not  completely  stable in  any  part  of  the world,  for numerous  threatening  factors  
tend to reduce  its  latitudinal and altitudinal range, while man is  struggling  in some 
cases to extend it in  the opposite  direction. The forest  south of  the forest line forms a 

marginal zone shaped  by  critical natural conditions, where the forest can only be 
utilized to a restricted extent. In Finnish Lapland,  this zone has  been legislatively 
defined as  a  protected  forest  zone,  where forest  utilization is  only  permissible  under 
the control of professionals.  

The present  paper deals  with the practical  instructions issued by  the Forest  Research 
Institute for  ensuring  the tolerance of  the  forests  in this  area.  The value of  these forests  
from the viewpoint  of  timber production,  scenic considerations, tourism and conserva  

tion is  also discussed with a view  to  their management. 
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Avainsanat:  suojametsät,  metsänhoito, monikäyttö,  Lappi 

Keywords:  protection  forest,  silviculture,  multiple use,  Lapland  

201 Haikkonen,  V. 1985. Päijät-Hämeen  uhanalaiset ja  harvinaiset kasvit.  Päijät-  

Hämeen seutukaavaliiton julkaisu  A 24:1986. 53 s.+liitt. ISBN 951-9238-33-6,  
ISSN 0359-2960. 

Julkaisussa  luetellaan Päijät-Hämeen  erittäin  uhanalaiset (5  kpl),  vaarantuneet  (2  kpl)  ja  

silmälläpidettävät  lajit.  Lisäksi  esitellään 119 lajia,  jotka ovat  alueellisesti uhanalaisia. 

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  Päijät-Häme  

202 Hakila,  R.  & Kalinainen,  P. 1984. Satakunnan uhanalaiset kasvit.  Satakunnan 

seutukaavaliiton julkaisuja.  Sarja  A  147. 65  s.+liitt.  ISBN 951-9216-05-7. 

Tutkimuksessa  selvitetään uhanalaisuuden käsitettä,  luokitusta ja syitä  sekä  suojelun  

keinoja.  Lisäksi  kerrotaan valtakunnallisesta uhanalaisselvityksestä,  Satakunnan kasvil  
lisuusalueista ja  Satakunnan uhanalaisista putkilokasveista.  

Avainsanat: uhanalaisuus, putkilokasvit,  Satakunta 

203 Heikkinen,  O.  1984. The timber-line problem.  Nordia  18(2):105-114.  ISSN 
0356-1437. 

The biotic transition, the timber-line region,  between continuous forests and the  tree  

less  zone  has  been characterized by  many  phytogeographic  boundaries  and areas  be  
tween  them. The article considers  the appearance of  the timber-line region,  and pon  

ders how to define and delimit the boundaries such  as the forest/tree line  and tree  

species  line. 
The roles of  the factors regulating  tree  growth  at the timber line  are  described. Al  

though  the  position  of  the timber line is  primarily  dependent  upon climatic conditions, 
forest fires,  plant  diseases, insect  infestations and human activities are  also  of  import  

ance. The article is  based on literature and  the author's observations and views. 

Avainasanat: metsänraja,  suojametsät  

Keywords:  timber line, protection  forest 

204 Hinneri,  S. 1982.  Vaahtera (Acer  platanoides)  metsäpuuna.  Summary:  Acerpla  
tanoides as  a  forest tree.  Sorbitolia 13(1):5-12. ISSN 0359-3568. 

Metsävaahtera on arvostetuimpia  kujanteiden,  puistojen  ja pihojen  koristepuita  Suo  

messa.  Mutta metsäpuuna  se on  huonosti tunnettu  ja tutkittu. Siksi  sen nykypäiviin  

säilyneet  vähälukuiset luonnonkannat erityisesti  sisämaassa ovat  arvokkaita luonnon  

varoja  ja geneettisen  luonnonsuojelun  kohteita. Entisaikoina vaahterasta on saatu  arvo  
kasta  puuta tarve-esineisiin  kuten  luokkeihin ja  huonekaluihin sekä  lehdeksiä karjan  
rehuksi.  Myös  siementaimia on siirretty  pihapuiksi.  Metsävaahtera kestää  enemmän 

varjostusta kuin muut suomalaiset lehtipuut.  Runsasravinteisella lehtomultamaalla 
vaahteran taimet  kykenevät  kehittymään  alhaisemmassa valossa kuin kuusen.  
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In Finland, the occurrence  of  Norway maple  (Acer  phtanoides  L.)  is  scattered  and 

sparse  and  confined to  the hemiboreal zone below 62 N  latitude. Such relict  occur  

rences,  as  known for ash,  elms and hazel, are  absent,  since  maple  lacks  the  potential  
for  vegetative  regeneration.  Maple  is  frequently  planted  as  an ornamental tree  and es  
tablished offspring of  planted  trees  are  commonly  found. The identification of  original  
and  naturalized maples  is  therefore a difficult task. Nevertheless,  the  rare  natural 

populations  of  maple  are  valuable natural resources  and need special  attention and  
care. 

Avainsanat: vaahtera, luonnonsuojelu,  kasvupaikkavaatimukset  
Keywords:  Acer  platanoides,  conservation,  site  requirements  

205 Kiuru,  H.  1990. Luonnonvaraisen tammimetsän hoitoa Karjalohjalla.  Summa  

ry:  The maintenance of a  native  oak  (Quercus  robur)  forest in  Karjalohja,  SW 
Finland. Sorbifolia 21(3):117-122.  ISSN 0359-3568. 

Artikkelissa  kuvataan  syksyllä  1989 Karjalohjan  Heponiemen  tammimetsäalueelle teh  

tyä  metsänhoitosuunnitelmaa ja  sen  toteutusta.  Hoitotöiden tarkoituksena on  säilyttää  
luonnonvarainen tammimetsä. 

The  native oak  forest  in Heponiemi,  Karjalohja  parish,  SW Finland,  is  situated at  the  
northern  boundary  of  the native  occurrence  of oak.  The ecotype  of  the  site  is  charac  
teristic  of  an  oak  site  in Finland: it  occurs  at  the  south  of high  rocky  outcrops  in some  
what  dry deciduous herb-rich  forest. 

The  old oak  trees  were in danger  of  being  ousted by  Norway  spruces,  birches  and 

aspen. Part  of  the  forest  area  was rapidly  reverting  to pure spruce  forest. All  trees  
which were  growing  close to  the old  oak  trees  and which  were  shading  them, were  
taken away.  Dense  stands  of  hazel were  left under the  oaks.  The  young oak trees  are  
expected  to respond  rapidly  to these extensive maintenance works.  

Avainsanat: tammi, metsänhoito, Karjalohja  

Keywords:  Quercus  robur,  silviculture,  Karjalohja  

206 Kuusinen,  M. 1988. Suomen uhanalaiset jäkälät.  Sienilehti 40(2):19-25.  ISSN  
0357-1335. 

Suomesta on tavattu  noin 1500 jäkälälajia.  Uhanalaisten luetteloa varten  on  käsitelty  700 
lajia,  joista  uhanalaisiksi on  luokiteltu 36 lajia  ja silmälläpitoa  vaativiksi  43. 

Nykyinen  metsätalous uhkaa monia jäkäliä,  varsinkin puilla  kasvavien  jäkälien  kas  
vupaikat  ovat  vähentyneet.  Vanhojen  metsien lajit  ovat  kärsineet metsien nuorentumi  

sesta  ja tasaikäistymisestä.  Lehtipuiden  väheneminen metsistä uhkaa monia niillä kas  
vavia lajeja.  Useat  kivillä,  kallioilla ja  maassa kasvavat  lajit  häviävät suojaavan  puus  
ton  hakkuun jälkeen.  Soiden ojitukset  ovat  tuhonneet kosteita,  varjoisia  korpinotkoja,  
joissa  kasvaa  runsas  epifyyttijäkälälajisto.  

Muita uhkatekijöitä  jäkälille  ovat  maatalouden muutokset, vesien  likaantuminen ja  
kasvupaikkojen  kuluminen. Jäkälät  ovat  myös  arkoja  ilmansaasteille, etenkin rikkiyh  
disteille. 

Avainsanat: uhanalaisuus, jäkälät,  metsätalous 
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207  Murto,  R.  1985. Metsäomenapuun  (Malus  sylvestris)  nykytila  ja  levinneisyys  

Suomessa. Summary:  Present  status  and distribution of crab apple  (Malus  syl  

vestris)  in Finland. Sorbifolia 16(2):87-95.  ISSN  0359-3568. 

Aito metsäomenapuu  on selvästi  taantunut Suomessa. Sitä esiintyy  jonkin  verran  Lou  
nais-Suomen saaristossa.  Ahvenanmaan metsäomenapuukanta  on voimakas ja elinvoi  
mainen. 

Metsäomenapuukantaa  uhkaa risteytyminen  tarhaomenapuun  ja koristeomena  

puun kanssa.  Lisäksi  sitä uhkaavat saaristometsien hakkuut. 

The true  crab apple  has declined in Finland during  the last few decades. On the main  
land it  is  almost  extinct.  In the archipelago  of  Turku, SW Finland, crab apple  occurs  

more  frequently,  and on  the Aland  Islands its  populations  are  vital and the  individuals 
increasing  in number. 

Malus sylvestris in Finland is  threatened by  hybridization  with cultivated apples,  by  

forestry  and by  the strong decline of  grazing  in forest and forest  meadows. Its  survival  
could be  guaranteed,  for  example,  by  legal  action,  proper  forestry  practices,  seed col  
lection,  propagation  in nurseries and planting  of  seedlings  back  in the nature.  Culti  
vated apple  trees should also be  removed from the vicinity  of  crab apple  populations.  

Avainsanat:  metsäomenapuu,  uhanalaisuus, suojelu  

Keywords:  Malus sylvestris,  endangered  species,  protection  

208 Pirkanmaan uhanalaiset kasvit.  1985. Tampereen  seutukaavaliiton julkaisu  B  

147.  51 s.  ISBN 951-9324-34-8,  ISSN 0357-6922. 

Julkaisun  alussa  esitellään Pirkanmaan luontoa ja  kasvillisuutta. Pääosa tekstistä  keskit  

tyy  kuvaamaan uhanalaisten kasvien  esiintymispaikkoja  ja niitä uhkaavia tekijöitä  
uhanalaisuusluokittain. 

Avainsanat:  uhanalaisuus, kasvit,  Pirkanmaa 

209 Pykälä,  J. 1987. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat  kasvillisuus  
kohteet ja  uhanalaiset kasvit.  Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto,  Lohja.  159 
s. ISBN 951-9368-46-9. 

Tutkimuksessa kuvataan Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton alueen luontoa, esitellään 

alueella olevat  kansainvälisiin ja  valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin  kuuluvat 
kohteet ja  luetellaan rauhoitetut puut  ja puuryhmät  sekä  suojeltavat  yksittäisten  kasvi  
lajien  esiintymät.  Lopuksi  esitellään alueen uhanalaiset putkilokasvit,  sammalet,  jäkälät  

ja sienet. 

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  Länsi-Uusimaa 

210 Raatikainen,  M. 1988. Saarnen levinneisyys  ja kasvupaikkavaatimukset.  

Summary:  On  the distribution and ecology  of  ash,  Fraxinus  excelsior,  in Finland. 
Sorbifolia 19(2):64-66.  ISSN 0359-3568. 
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Saarni kasvaa  vain eteläisessä Suomessa. Sitä  on aikaisemmin esiintynyt  nykyistä  esiin  

tymisaluetta  pohjoisempanakin,  mutta  ilmaston viileneminen ja ihmisen vaikutuksen 
voimistuminen ovat  vähentäneet sitä.  Pääsyyt  puulajin  niukkenemiseen Etelä-Suomes  

sa  ovat olleet laiduntaminen, hakkuut,  kulot ja metsien raivaus pelloiksi.  Raatikainen 

selvittää saarnen  kasvupaikkavaatimuksia  ja  antaa  metsänhoidollisia ohjeita.  Suurin  

ongelma  saarnen  kasvatuksessa  on sen  vähäinen pakkasen-  ja talven kestävyys.  

Ash  found its  way  to  Finland before or  during  the Atlantic chronozone. It  dispersed  to 
Central Finland many thousands of  years  ago  but  disappeared  thereafter. Now it  oc  
curs  in southern Finland. On  the  northern  margin  of  its spreading  range it  is  planted  
as  an ornamental tree  and sometimes for timber. Ash  is  sensitive to frost and cold  

winters. 

Avainsanat: saarni,  metsänhoito, kasvupaikkavaatimukset  

Keywords:  Fraxinus  excelsior,  silviculture,  site  requirements  

211 Rainio,  R.  J. 1977. Niinipuu  (Tilia  cordata)  suomalaisena metsäpuuna.  I.  Nii  

nipuun  biologia  ja  ekologia.  Dendrologian  seuran tiedotuksia 8(1):5—13.  

Artikkelin ensimmäisessä  osassa  kuvataan metsälehmuksen levinneisyyttä,  kasvupaik  

koja, ominaisuuksia,  taimettumista ja maaperävaatimuksia.  

Avainsanat: metsälehmus,  ekologia  

212 Rainio,  R. J. 1977. Niinipuu  (Tilia cordata)  suomalaisena metsäpuuna.  11. Nii  

nipuun  asema luonnonmetsässä ja 111.  Niinipuun  viljely  ja  kasvatus. Den  

drologian  seuran  tiedotuksia 8(2):60-69.  

Artikkelin toisessa  osassa  kerrotaan metsälehmuksen vähenemisen syistä  ja sen  roolista 
sukkessiossa. Kolmannessa osassa  annetaan  ohjeita  taimien hankinnasta, kylvöstä  ja 

istutuksesta  sekä niinistön perustamisesta  ja  kasvatuksesta.  

Avainsanat: metsälehmus, sukkessio,  kasvatus  

213 Rautiainen,  V.-P. & Laine, U. 1989. Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit.  

[Summary:  Endangered  plants  in South-West  Finland].  Varsinais-Suomen seu  

tukaavaliitto,  Turku.  11l s.  ISBN 951-9290-90-7. 

Tutkimuksessa selvitetään Varsinais-Suomen uhanalaisten putkilokasvien  tilannetta. 
Selvitystyö  on  osa  valtakunnallista,  koko  Suomea  koskevaa  projektia. Varsinais-Suo  
messa  uhanalaisia kasveja  tavataan  lähes  kaikissa  elinympäristöissä.  Eniten ovat  taan  

tuneet  ketojen,  niittyjen,  erilaisten rantojen  ja  lehtojen  kasvilajit.  Tärkeimmät  uhanalai  
suuden syyt  ovat  kasvupaikkojen  sekä  lehtojen  hakkuut ja  kuusettamiset. Käytännön  

suojelutyön  keinoja  ovat  lajirauhoitus,  elinympäristöjen  säilyttäminen  ja hoito. Pienia  
laisten suojelualueiden  muodostaminen on  todettu hyväksi  keinoksi  säilyttää yksittäi  
siä  arvokkaita kasvillisuuskohteita. Laaja-alaisilla  valtion maille perustetuilla  suojelu  
alueilla kasvaa  myös uhanalaisia lajeja. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa ihmistoimin  

nan sijoittumiseen  niin, että  uhanalaisten kasvilajien  kasvupaikat  säästyvät.  
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The objective  of  the study  is  to  investigate  the present  state  of  tracheophyta  plants  in 
South-West Finland considered as  endangered  species.  The investigation  is  a  part  of  a  
national project  covering  the whole of  Finland.  

In South-West Finland,  endangered  plant  species  are found in almost  every  type of 

ecological  environment. The most far  reaching  decline of  plant  species  has  occurred  

amongst  plants  that grow in meadows, fields,  on  different types  of beaches  and in 
grass-herb  forests.  The most important  reasons  for a  plant  species  to  become endan  
gered  are  the felling  of  trees  in their  habitats and the  reafforestation with spruce  in 
grass-herb  forests. 

Practical protective  measures  include declaring  a species  protected,  together  with 
the  conservation and care  of  their ecological  environment. Forming  small protection  
areas  has been  found to  be  an effective  way  of  preserving  individual plants.  Endan  

gered  species  can also  be found growing  within the large  protection  areas  set up on 

state  owned land. In addition, it is  possible  to  affect,  by means  of  town  and country  
planning,  the location of  human operations  in such  a  way  that  the habitats of  endan  
gered  species  of plants  are  preserved.  

Avainsanat:  uhanalaiset kasvit,  luonnonsuojelu,  Varsinais-Suomi 

Keywords:  endangered  plants,  conservation,  South-West Finland 

214 Tiainen,  J. &  Alanko, T. 1989. Valkoselkätikan esiintyminen  ja pesimistulos  

Suomessa 1989. Summary:  Occurrence and breeding  result of Dendrocopos  leu  

cotos in Finland in 1989. Lintumies 24(6):268-273. ISSN 0357-3524. 

Artikkelissa  selostetaan valkoselkätikkatyöryhmän  työn  tuloksia vuosilta 1988 ja 1989. 

Työryhmään  voivat kuulua kaikki valkoselkätikan suojelun  ja tutkimuksen hyväksi  
työskentelevät  henkilöt. Työryhmä  on asettanut  tavoitteekseen: (1)  inventoida valkosel  
kätikan esiintymisalueen  soveliaat elinympäristöt,  (2)  selvittää Suomen valkoselkätik  
kakannan suuruus,  (3)  toteuttaa  lajin  suojelua  käynnistämällä  rauhoitushankkeita esiin  

tymispaikoilla  sekä  helpottamalla  talvehtimista ruokinnan avulla,  (4)  tutkia lajin  ekolo  

giaa  erityisesti  lajin suojelutarpeita  varten, (5)  saada aikaan lajikohtainen  suojelusuun  
nitelma ja (6)  muin tavoin edistää lajin  suojelua.  Edellä mainitun lisäksi artikkelissa 
kerrotaan elinympäristöinventoinneista,  valkoselkätikkahavainnoista,  autioituvista re  

viireistä,  rengastustuloksista  ja talviruokinnasta. 

The article  provides  information concerning  the results  of  a  three-year  project  for  the 
inventory  of  all  sites suitable for  the white-backed  woodpecker  (Dendrocopos  leucotos)  
in Finland. The species  requires  old  deciduous forests  and  has become endangered  as  
a  result  of  habitat loss  (due to forestry)  during  the past  few  decades.  In  the summary, 
the authors give  detailed information about the numbers of  breeding  population,  in  
habited territories,  nests  and individual birds. 

Avainsanat: valkoselkätikka,  elinympäristö,  metsätalous 

Keywords:  Dendrocopos  leucotos,  habitat,  forestry  
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25  Puuntuotannon  ympäristövaikutukset  

Environmental  impacts  of  wood  production 

Metsätalouden ympäristövaikutuksista  on eniten tutkittu puuntuotannon  vaikutuksis  
ta  vesistöihin ja  linnustoon. Ekologisten  ympäristövaikutusten  lisäksi  puuntuotannol  
la on sosiaalisia ympäristövaikutuksia.  Niihin liittyviä tutkimuksia löytyy  pääasiassa  
ensimmäisestä ja kolmannesta luvusta. 

Metsän  muiden kuin puuntuotannollisten  käyttötapojen  ympäristövaikutuksia  on 
tutkittu vähän.  Niihin liittyvät  kirjoitukset  on  sijoitettu  useiden  eri  otsikoiden alle. Esi  
merkiksi  metsien virkistyskäytön  ympäristövaikutuksia  käsitellään luvussa Ulkoilu  
alueiden ja taajamametsien  hoito. 

The majority  of  the studies dealing  with the environmental impacts  of  forestry  analyze  
the  impacts of  wood production  on watercourses  and bird life. In addition to the eco  

logical  impacts,  wood production  has also social  influences. Most of  the socially  
oriented studies  are  located  in the first  and third chapters.  

There  are  only  a  few  studies concerning  the environmental impacts  of  the other than 
timber production  uses  of  forest  resources.  They  are  situated in  various chapters.  For  
example,  the environmental impacts  or  forest  recreation are  discussed  in the  chapter  
Management  of  recreation  areas  and urban forests.  

215 Ahti, E. 1979. Metsäojituksen  sivuvaikutuksista.  Metsäntutkimuslaitos,  Par  
kanon  tutkimusaseman tiedonantoja  8.  7  s.  ISBN  951-40-0488-4. 

Metsäojituksen  sivuvaikutukset  voidaan jakaa  kolmeen pääryhmään:  vesistövaikutuk  
set,  marja-,  sieni- ja  riistalajeihin  kohdistuvat  vaikutukset  ja  ns.  ekosysteemivaikutukset,  
joilla Ahti tarkoittaa välitöntä taloudellista merkitystä  vailla olevia muutoksia. Ojituk  
sen  keskeisimmät  sivuvaikutukset  hän tiivistää  seuraavasti:  (1)  ojitus  lisää tulvariskiä,  
mutta  ei  ratkaisevasti,  (2) ojituksen  jälkeen  soilta huuhtoutuu vesistöihin  enemmän 

orgaanista  ainetta kuin  ennen ojitusta;  muutaman  vuoden kuluttua pitoisuudet  palaa  
vat  ennalleen, mutta kokonaiskuormitus  pysyy suurempana, kunnes valuntasuhteet 
tasoittuvat puuston  vaikutuksesta,  (3) on epätodennäköistä,  että  ojitus  vaikuttaa mer  
kitsevästi  ympäröivien  kivennäismaiden pohjavesitasoon,  (4)  ojituksen  vaikutusta hil  
lasatoihin ei täysin tunneta, (5)  ojitus  tuhoaa osan  karpalosoista,  (6)  ojitus parantaa 
soiden sienisatoja.  

Avainsanat:  rinnakkaistuotteet,  ojitus, vesistöt  

216 Ahti,  E.  1983. Fertilizer-induced  leaching  of  phosphorus  and potassium  from 

peatlands  drained for forestry.  Tiivistelmä: Lannoituksen vaikutus  fosforin  ja 
kaliumin huuhtoutumiseen ojitetuilta  soilta.  Communicationes Instituti Fore  
stalls  Fenniae 111. 20  p.  ISBN 951-40-0610-0,  ISSN 0358-9609. 

Ditch  runoff from a  peatland  area  drained for  forestry  was sampled  during  May-Oc  
tober for  one  year  before  and six  years  after  refertilization with phosphorus  and potas  
sium. Raised potassium  concentrations were  detected during  the  first  snowless period  
after refertilization, while the phosphorus  concentration increased significantly  the  fol  
lowing  year  and continued to be high  six  years after refertilization. 
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During  three years,  simultaneous sampling  was  performed  in  a  corresponding  area  

partly  fertilized 13-15  years  earlier. Here,  no  significant  differences between  fertilized 
and unfertilized parcels  were  detected for potassium. Instead,  the  runoff  samples  
taken  from the  fertilized parcels  contained significantly  more  phosphorus  than did  the 
samples  taken from the unfertilized parts  of  the area. 

Ojitusalueilta  otettiin ojavesinäytteitä  touko-lokakuussa PK-jatkolannoitusta  edel  
täneenä  vuonna ja kuutena vuotena  sen jälkeen.  Korkeita kaliumpitoisuuden  arvoja  

esiintyi  vain lannoitusvuoden aikana. Fosforipitoisuudet  kasvoivat  merkitsevästi  vasta 
seuraavana  vuonna ja  pysyivät  jatkolannoitusta  edeltänyttä  tasoa  korkeammalla ha  

vaintojakson  loppuun  asti.  

Vuosina 1980-82 otettiin samanaikaisesti vesinäytteitä  vastaavanlaiselta ojitusalu  

eelta,  joka oli  osittain lannoitettu NPK:lla 13-15 vuotta aikaisemmin. Alueen lannoitet  

tujen  osien  valumavesien fosforipitoisuus  oli  edelleen moninkertainen lannoittamatto  
miin  osiin  verrattuna.  

Avainsanat: veden  laatu, lannoitus,  turvemaat 

Keywords:  water  quality,  fertilization,  peatlands  

217 Ahti, E. & Paarlahti,  K.  1988. Ravinteiden huuhtoutuminen talvella lannoite  

tulta metsäojitusalueelta.  Summary:  Leaching  of  nutrients from peatland  area 

after fertilizer application  on snow.  Suo 39(1-2):19-25.  ISSN 0039-5471. 

Tutkimuksessa esitetään  ennakkotuloksia urean ja  PK-lannoitteen huuhtoutumisvaiku  

tuksista.  Erityisesti  verrataan  keskenään lumelle ja  sulalle maalle tapahtuvaa  levitystä.  

Runoff from 16 artificial minibasins was  sampled  after the application  of  fertilizer be  
fore snowmelt in  March and after it  in  May. Extremely  high concentrations of  phos  

phorus,  potassium  and  ammonium were  observed  during  the snowmelt period  in 
April. 

Avainsanat: veden laatu, ojitus,  lannoitus, turvemaat  

Keywords:  water  quality,  drainage,  fertilization,  peatlands  

218 Ahtiainen,  M. 1988. Effects  of  clear-cutting  and  forestry drainage  on water 

quality  in  the Nurmes-study.  In: Symposium  on  the hydrology  of  wetlands in 

temperate  and cold regions  -  vol. 1. Suomen Akatemian julkaisuja  4/1988: 
206-219. ISBN 951-715-215-9, ISSN 0358-9153. 

The water  quality  and runoff of  six  small forest brooks  have been studied since 1978. 
All  brooks  were  investigated  in  their untouched state  for  nearly  five  years,  after  which  
clearcutting  and  forestry  drainage  were both  carried out  in  two  different ways  and to  
two  different extents on four of  the river  basins,  leaving  two  undisturbed throughout,  
as control basins. 

Water temperature,  colour and chemical oxygen  demand values increased immedi  
ately  after  clearcutting.  The  leaching  of  phosphorus  increased also.  In  one of  the two  
basins  where both clearcutting  and ditching  were  carried out, the annual load  of  sus  
pended  solids increased 4-fold in relation to  the control value during  the first  three 

years.  Ditching of  the  soil  in the other basin,  which  is  more sensitive  to erosion,  caused  
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an  increase in suspended  solids  to  a  level 17 times higher  than during  the calibration 

years. 

Avainsanat:  veden laatu, avohakkuut,  ojitus 

Keywords:  water  quality,  clearcutting,  drainage  

219 Ahtiainen,  M., Holopainen,  A.-L. &  Huttunen,  P.  1988. General description  of 
the Nurmes-study.  In: Symposium  on  the hydrology  of  wetlands in temperate  
and cold regions  -  vol.  1. Joensuu,  Finland 6-8.6.1988. Suomen Akatemian jul  

kaisuja  4/1988:107-121.  ISBN  951-715-215-9,  ISSN 0358-9153. 

General background  information is  presented  on the  long-term Nurmes-study,  in  
which the effects  of  silvicultural measures  on  the  environment are  being  investigated  
by a number of  research  teams.  The project  was started by  monitoring  the water  
quality and hydrology  of  six  brooks  from 1978  to  1981, when the work  was  expanded  
to  incorporate  the micrometeorology,  hydrology  and field level vegetation  in more  de  
tail. The hydrobiology  of  the brooks  was  included in  1982 and experimental  plots  for 
forest research were established in 1983. The first silvicultural measures  studied were 

clear-cutting  and draining.  The second  stage  of  the forestry  work  consisted of  plough  
ing  and  draining  in the  clearfelled areas  in  1986, followed by  the planting  of  trees  in 
1987. Fertilization of  the  drained areas  is  planned  to take  place  in 1988-1989. 

This is  the  first  project  in  Finland in which water  quality  and hydrology  are  being  
studied in connection with hydrobiology,  and in which micrometeorological  and  vege  
tational monitoring  is  being  performed  before and after  forestry  measures.  

Avainsanat:  metsänhoito, vesistöt,  kasvillisuus,  seuranta, Nurmes 

Keywords:  silviculture,  watercourses,  vegetation,  monitoring, Nurmes 

220 Eloranta,  E. 1979. Lapväärtinjoen  kuormitus-  ja virtausselvitys  erityisesti  

metsäojituksen  vaikutuksia tarkastellen.  Diplomityö.  Tampereen  teknillinen  

korkeakoulu,  rakennustekniikan osasto.  153 s. 

Lapväärtinjoen  vesistöalueella on  vähän teollisuutta ja harvojen  asutuskeskusten  väki  
määrät ovat  pienet.  Näin ollen hajakuormitus  muodostaa merkittävimmän osan  jokeen  
tulevasta kuormituksesta.  Typen  osalta tärkein kuormittaja  on pellot.  Fosforin  kohdalla 

se on metsät (noin 30 %). 

Joen  veden laatua on tutkittu säännöllisesti 1960-luvun alusta lähtien. Vuosien ku  
luessa  vesi  on  käynyt  happamammaksi  ja  kiintoainepitoisuudet  ovat  lisääntyneet.  Il  
miö  on  ollut selvin keväisin.  Vuosien mittaan ovat  myös  jokeen  joutuvien  ravinteiden 
määrät lisääntyneet.  

Joen ylivirtaamien  ja alivirtaamien on havaittu viime vuosikymmeninä  kasvaneen. 

Metsäojitukset  ovat  lievästi vaikuttaneet ylivirtaamien  kasvuun.  Alivirtaamien ta  

pauksessa  on  vaikutus  ollut selvempi.  Ne  ovat  olleet 60  % suurempia  1960-luvun puo  
lella kuin aikaisemmin. 

In the  area of  Lapväärtinjoki  water  system  there is  not  much  industry  and the  popula  
tion of  the few settled areas  is  small.  The most important phosphorus  load to the 
waters  comes  from  the forests  (about 30 %).  

The quality  of  water  of  the river  has  been regularly  examined from the beginning  of 
the 19605. During  the study  period  the water has become more  acid  and the  amount of 
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solid material has  increased. This  phenomenon  is  most  obvious  in  spring.  The  quan  
tity  of  nutrients in the river has  also increased year  by  year. 

The high flow and low flow of  the  river  have increased during the past  decades. 
Forest  drainage  has  had a  slight  influence on the growth  of  the  high  flows. Concerning  
the low flow the effect  has been clearer.  The  increase is  60  % compared  to the  19605. 

Avainsanat: vesistöt,  ojitus,  veden laatu,  hydrologia,  Lapväärtinjoki  

Keywords:  watercourses,  drainage,  water  quality,  hydrology,  Lapväärtinjoki  river  

221 Ennakkotuloksia avohakkuun ja metsäojituksen  vaikutuksista ympäristö  
oloihin Nurmes-tutkimuksessa.  1985.Vesihallitus,  Vesihallituksen monistesar  

ja  369. 62  s.  ISBN  951-46-8940-2,  ISSN  0358-7169. 

Julkaisun alussa esitellään Nurmes-tutkimuksen taustaa, tutkimusosapuolet  ja tutki  

musalueet. Loppuosa  koostuu  1985 pidetyn  Metsä-ja  turvetalouden vesistövaikutukset 
-seminaarin esitelmistä: "Vesistövaikutukset",  "Metsätalouden hydrologiset  vaikutuk  

set  Nurmes-tutkimuksen valossa",  "Avohakkuun  ja metsäojituksen  vaikutuksista vesi  

biologiaan"  ja  "Avohakkuun ja  metsäojituksen  vaikutukset  biotooppien  mikroilmas  
toon  sekä maan pintakerroksen  lämpö-  ja kosteusoloihin". 

Avainsanat: metsänhoito, avohakkuut,  ojitus,  vesistöt,  biotoopit,  Nurmes 

222 Haila,  Y.,  Hanski,  I.K. &  Raivio,  S.  1987. Breeding  birds distribution in frag  

mented coniferous taiga  in southern Finland. Ornis Fennica 64(3):90-106. 

ISSN 0030-5685. 

Birds were censused in  35 fragments  of  old coniferous taiga, surrounded by  clearcuts 
and young managed  forests,  in  southern Finland. The data are  analyzed  both at the 
community  and at the  species  population  level. Habitats in  the  fragments  comprised  

fairly  barren  and uniform pine-spruce  forests;  the influence of  habitat variation on the 

fragments'  breeding  communities was  slight. 
The authors  conclude that abundant taiga  birds  maintain breeding  populations  in a  

mosaically  fragmented forest management area  where the size  of  old forest  fragments  
is  some tens  of  hectares, but crucial research problems  for  conservation ecology  in the 

long  run  are  (1)  effects  of  forest  management  through  changing  proportions  of  differ  
ent  successional  stages  on the regional  scale,  and (2)  dynamic of  individual bird popu  

lations,  particularly  scarce  habitat specialists,  in human-made fragmented  archipela  

goes. 

Avainsanat: linnut, metsätalous,  metsien rakenne, Etelä-Suomi 

Keywords:  birds,  forestry, forest structure, southern Finland 

223 Haila,  Y v  Järvinen,  O.  &  Väisänen,  R.A.  1980. Effects  of  changing  forest struc  

ture on long-term  trends in bird populations  in SW Finland. Ornis  Scan  
dinavica 11(1):12—22.  Copenhagen.  ISSN 0030-5693. 

Nine forest  habitats were studied on  Aland,  SW Finland,  in 1926-27 and 1975. Part  of  

the differences between the censuses  may be  accounted for  by differences in census  
methods, but  many changes  in  bird  populations  could be predicted  on the  basis  of 
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changing  forest structure: the increased  coverage of  the bush layer  after the  abandon  

ment of  forest  grazing,  as  well as  the increase of  spruce, scattered birch  and  the herb 
layer  in certain habitats, seemed to  be of importance.  Increased forest fragmentation  

may also  have  played  a  significant  role.  Other  causes  include the mild winters preced  

ing  1975 and  changes  due to new species  immigrated  to the insular study  area.  
In general,  non-passerines  decreased,  but  passerines  greatly  increased  their popula  

tions. Species  richness  increased in  all habitats except one,  probably  owing  to in  
creased  horizontal heterogeneity  of  the habitats. 

Avainsanat: linnut, elinympäristö,  metsien rakenne, Ahvenanmaa 

Keywords:  birds,  habitats,  forest structure,  Ahvenanmaa 

224 Heikurainen,  L.,  Kenttämies,  K.  & Laine,  J. 1978. The environmental effects  of 

forest drainage.  Tiivistelmä: Metsäojituksen  ympäristövaikutukset.  Suo 29(3-  

4):49-58.  ISSN 0039-5471. 

During  the  years 1972-76, the  Department  of  Peatland Forestry,  University  of  Helsinki,  
was  involved  in  carrying  out  investigations  concerning  the  environmental effects  of 
forest  drainage.  On  the basis of  the results,  the authors  conclude that  forest  drainage  as  
it  is  applied  in Finland and under  Finnish  climatic conditions is  inclined to cause  pri  

marily  positive  hydrological  effects.  The effects during drainage  and the immediate 
short  period  thereafter are,  however, harmful. The organic  material discharging  with 
the  waters  may have at  least  temporarily  a deteriorating  influence on  the quality  of 
waters  even in  a broader  sense. 

It  is  obvious that the disadvantages  of  forest  drainage,  which mainly  consist  of  the 

suspended  solids  sedimenting  in the rivers  and creeks,  are  limited to  the immediate 
vicinity  of  drained areas  and to  a  relatively  short  period  after  drainage.  The continued 
maintenance and utilization of  drained areas  also  has consequences. Runoff is in  
creased,  especially  by  clearfelling on the drained areas;  while ditch cleaning  and re  
drainage  after  the  first  rotation  have the same  effect  on  the quality  of  waters  as  new 
drainage. 

Kirjoituksessa  selostetaan metsäojituksen  seurausvaikutuksia koskevia  tutkimuksia,  
joita Helsingin  yliopiston  suometsätieteen laitoksella  on  tehty  vuodesta 1972 alkaen.  
Tutkimustulosten perusteella  kirjoittajat  päättelevät,  että  metsäojitus,  ainakin sellaisena 
kun sitä Suomessa ja Suomen ilmasto-oloissa harjoitetaan  on omiaan aiheuttamaan 
lähinnä positiivisia  hydrologisia  seurausvaikutuksia. Ojituksen  aikaiset  ja  välittömästi 
sitä seuraavan  lyhyen  ajanjakson  vaikutukset  ovat  sensijaan  haitallisia. Vesien mukana 
kulkeutuvalla orgaanisella  aineksella saattaa  olla ainakin  tilapäisesti  vesien laatua laa  
jemmaltikin  pilaava  vaikutus. 

Ojitusalueiden  jatkuva hoito ja  käyttö  tuovat omat  erikoispiirteensä  edellä tarkastel  
tuihin tekijöihin.  Ojitusalueilla  suoritetut hakkuut lisännevät valuntaa ja ojien  per  
kaukset  sekä  ojituksen  uusiminen vaikuttavat vesien laatuun samansuuntaisesti  kuin 
uudisojitus.  

Avainsanat: vesistöt,  ojitus,  veden laatu,  hydrologia  
Keywords:  watercourses, drainage,  water  quality,  hydrology  

225 Heliövaara,  K.  &  Väisänen,  R.  1984. Effects  of  modern forestry  on northwes  

tern European  forest invertebrates: a synthesis.  Tiivistelmä: Nykyaikaisen  
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metsänkäsittelyn  vaikutukset  luoteiseurooppalaisen  metsän selkärangattomiin:  
synteesi.  Acta  Forestalia  Fennica 189. 32 p.  ISBN 951-651-066-3. 

The effects  of  modern forestry  are  summarized and analyzed  mainly  on  the  basis  of  

published  literature. The direct influence of  different practices  including  clearcutting,  

thinning,  burning-over,  ploughing,  changes  in tree  species  composition  of stands,  fer  
tilization, insecticides,  pheromones  and biological  control are  discussed  from a  forest 
zoological  point  of  view. Also the indirect effects  of  general  changes  in boreal forest 
dynamics,  loss  of  primevals,  cessation of  natural fires and the dominance of  young 
stands are described. 

The  direct effects  of  different silvicultural practices  on  the species  composition  and 

diversity  of  forest invertebrates are  usually  considered to  be  considerable, but tran  
sient. However,  when  large  areas  are  treated,  the species  associated with primevals,  es  

pecially  with the wood decomposition  system  in them, as well as  the species  associ  
ated with fires, seem to  have  drastically  declined. 

Yhteenveto perustuu  pääosin  kirjallisuuteen.  Erilaisten metsänkäsittelyssä  käytettävien  
menetelmien, avohakkuun, harvennuksen, kulotuksen, aurauksen, metsän puulaji  
koostumuksen muutosten, lannoituksen, hyönteismyrkkyjen,  feromonien ja biologisen  
torjunnan  suoria vaikutuksia metsäekosysteemiin  tarkastellaan erityisesti  metsäeläin  
tieteelliseltä kannalta. Myös  metsien dynamiikassa  tapahtuneiden  muutosten  kuten 
aarnimetsien vähenemisen, luonnonkulojen  harvinaistumisen ja metsiköiden nuorten  
ikäluokkien lisääntymisen  epäsuoria  vaikutuksia  tarkastellaan suhteessa  metsien selkä  
rangattomaan faunaan. 

Erilaisten metsänkäsittelyssä  käytettyjen  menetelmien välittömät vaikutukset  met  
säselkärangattomien  lajikoostumukseen  ja diversiteettiin todetaan yleensä  jyrkiksi  
mutta palautuviksi.  Luonnontilaisten metsien laajamittainen  käsittely  näyttää  kuiten  
kin  johtaneen  erityisesti  maatuvissa puunrungoissa  elävien  lajien  selvään vähenemi  
seen. Myös  kuloihin soputuneet  lajit  näyttävät  harvinaistuneen. 

Avainsanat: selkärangattomat,  metsänhoito,  metsien rakenne 

Keywords:  invertebrates,  silviculture,  forest structure  

226  Helle,  P.  1985. Effects  of  forest  fragmentation  on bird  densities  in north bo  
real forests. Ornis  Fennica 62(2):35-41. ISSN 0030-5685. 

The structure  of  the forests  in northern Finland has  changed  remarkably  during  the 

past  few decades. The most  dramatic changes  are  the increase on  young (less  than 20 
years)  tree  stands  and the  forest  fragmentation.  The change  in the age structure  of the  
forest  has been beneficial to  open land species  (e.g.  Oenanthe oenanthe) and detrimental 
to  species  of  old coniferous forest. The  increase in the amount  of habitat edges  has 
been advantageous  to  ecotone  species  such  as  Sylvia  borin and unfavourable to  species  
of  the  forest  interior (e.g.  Turdus  philomelos).  The breeding  bird  density  increases  with 
the  age of  the  forest. The  species  diversity  of  the bird communities is  lower in the bird  
communities at the  forest edges  than in the forest interior. 

Fragmentation  is  detrimental to  Phoenicurus phoenicurus,  Ficedula hypoleuca,  Fringilla  

montifringilla  and Loxia species,  and beneficial to  Motacilla flava,  Saxicola rubetra,  Turdus 
iliacus and Sylvia  borin. The species  that  have  decreased  most strongly  in recent  de  
cades  are  sedentary  hole-nesters with an  easterly  distribution (e.g.  Picoides  tridactylus,  
Parus cinctus). 
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The  median weight  of  the birds  that  have increased is  20 g, that of  the  species  that 
have decreased is  56  g.  Since  the  body  size  and the territory  size  of birds  are  positively  
correlated,  this  supports  the conclusion  that forest fragmentation  has played  an  im  

portant  role in the changes  in the bird  populations.  Although the majority  of  the 

changes  in the  bird populations  in northern Finland during  past  decades  are  explained  

by  the  changes  in  the forest  structure,  other factors  may  be  involved  as  well,  e.g.  popu  
lation  changes  in  southern Finland,  environmental changes  in the  wintering  areas and 

changes  in predation  pressure  and interspecific  competition.  

Avainsanat: linnut, metsätalous,  metsien rakenne, Pohjois-Suomi  

Keywords:  birds,  forestry,  forest  structure,  northern Finland 

227 Helle,  P. 1986. Effects  of  forest  succession  and  fragmentation  on bird com  
munities and invertebrates in boreal forests. Acta Universitatis  Ouluensis,  Se  

ries  A Scientiae Rerum Naturalium No. 178,  Biologica  26. 41  p.  ISBN 951-42- 

2183-4,  ISSN 0355-3191. 

The field work  was  carried out  in and close  to  the  Oulanka National Park,  NE Finland. 

Breeding  bird  density,  biomass and the density  of  hole-nesting  and sedentary  species  
increased with increasing  forest  age. Clearcutting  decreased bird density  by  about 70 
%  and  species  richness  by  14 %.  No  correlation was  found between area  and  bird  den  
sity  in  recent  clearcuts,  but in  older ones a  negative correlation emerged.  Most  bird  
species  had a higher  density  in  small than in large  habitat patches. Clearcuts sup  

ported the  most stable breeding  bird  community  of the studied succession  phases.  
Bird density  at the edges of  mature  spruce  forests exceeded that  in forest  interiors. 

The development  of  the bush layer  best  explained  the variation in bird density  in 
forest  edges.  The comparison  of  long-term  trends of  the most  abundant bird  species  
and their forest  edge  and age  preferences  revealed that  northern species  have closely  
tracked the changes  in  habitat availability  during  the last few decades in northern Fin  
land (caused mainly  by  forestry). 

Helle also  provides  information about the  occurrence  of  a  few  invertebrate species  in 
relation to  forest structure. He concludes,  that in general,  the effect  of  clearcutting has 
been disadvantageous  for  invertebrates. 

Avainsanat: linnut, selkärangattomat,  metsien rakenne, sukkessio 

Keywords:  birds,  invertebrates, forest structure, succession  

228  Helle,  P. &  Järvinen,  O. 1986. Population  trends of  North  Finnish land birds 
in relation to  their habitat selection and changes  in forest structure. Oikos 
46:107-115. Copenhagen.  ISSN 0030-1299. 

Long-term  trends  in the 22  most  abundant land bird  species  breeding  in northern Fin  
land were related  to their  habitat selection patterns.  Independent  data sets  were used 
to describe long-term  population  trends  (POP), edge  preferences  (EDGE) and the ef  
fects  of  the changing  age  structure  of  the  forests  on  bird  density  (AGE).  AGE  combined 
the  present  age preferences  of  birds  with data on  the changing  age  structure  of  North 
Finnish  forests  from the 1950 s  to the 19705. EDGE and AGE  correlated positively  

though  not  significantly  with POP. When EDGE and AGE were taken into account  

simultaneously,  a  significant  correlation with POP  emerged.  Southern species  were  an 
exception;  their population  trends seem to  depend on  changes  in southern  Finland. 
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The sedentary  species  of  old forests have decreased during  the recent  decades in  
northern Finland.  The result  for  this  group (Parus  montanus, P.  cristatus,  P.  cinctus,  Cer  
thia familiaris,  Perisoreus  infaustus)  agreed  well with the finding  that fragmentation  and  

changes  in the  age structure  of  the forests  are  mainly  responsible  for  the  recent  trends 

among the abundant forest  birds in the north. 

Avainsanat: linnut,  metsätalous,  metsien rakenne, Pohjois-Suomi  

Keywords:  birds,  forestry,  forest  structure,  northern Finland 

229  Henttonen,  H.  1989. Metsien rakenteen muutoksen vaikutuksesta  myyräkan  
toihin ja sitä  kautta pikkupetoihin  ja kanalintuihin -  hypoteesi  Summary:  

Does an increase in the rodent and predator  densities, resulting  from modern 

forestry,  contribute to the long-term  decline in Finnish  tetraonids? Suomen 
Riista 35:83-90. ISSN 0355-0656. 

Metsäluonnon muutokset näkyvät  myös  metsien kenttäkerroksen kasvillisuudessa: 

heinittyminen  hakkuualoilla valtaa alaa. Kenttäkerroksen asujamistosta  tästä  hyötyy  

peltomyyrä  sukulaisineen. Metsämyyrät  taantuvat.  Sosiaalinen peltomyyrä  saavuttaa  
suuria yksilötiheyksiä,  mikä tekee siitä pikkupedoille  kannattavan ravintokohteen. 
Metsämaan heinittymisellä  saattaa  olla epäsuora  vaikutus riistalinnustoonkin: enem  
män  peltomyyriä  -  enemmän pikkupetoja  -  enemmän pesä-  ja poikuetuhoja.  

Modern forestry  creates  many  clearcuts, abandoned fields  with forest plantations,  etc. 
where an abundance of  graminids  is  a characteristic feature. Owing  to this environ  
mental change  in  forests,  the typical  forest  dwelling  fauna of  microtine rodents is  re  

placed  by  grassland  species.  The social  and territorial behaviour of  these groups  dif  
fers  greatly,  resulting  in  much higher  densities in  the Microtus  species  inhabiting  
grassland  than in Clethrionomys  voles which characterize forests.  Consequently,  
Microtus seems to be the important  prey group for small-sized and medium-sized pre  
dators. It is  suggested  that, due to modern forestry,  the food base for predators  has in  
creased considerably,  thereby  leading  to much higher predator  populations.  These, in 

turn, could have contributed to  the  declining  trend in tetraonid populations.  

Avainsanat:  myyrät,  avohakkuut, pikkupedot,  kanalinnut 

Keywords:  rodents,  clearcuttings,  predators,  tetraonids 

230  Huttunen,  P.,  Holopainen,  A.  &  Hovi,  A. 1988. Effects  of  silvicultural  measu  
res  on primary production  in forest  brooks.  In:  Symposium  on  the hydrology  
of  wetlands in temperate  and cold regions  -  Vol.l. Joensuu,  Finland 6-8  June,  
1988.  Suomen Akatemian julkaisuja  4/1988:239-248. ISBN 951-715-215-9,  ISSN 
0358-9153. 

The effects  of  clearcutting  of  and  forest drainage  on the ecology  of  small  forest brooks 

are  studied as  a part  of  the multidisciplinary  Nurmes research project.  The results  of 
the study  show that  the  effects  of  heavy  forestry  measures  on water quality and bio  

logical  productivity  in  brooks  are  considerable, but are  dependent  on the extent of 
these measures. The effects  of  a  severe  clearcutting  can  been seen  in the water  biology  
for at least 4 years,  those of  drainage  for  3  years and those of  cutting  and drainage  

together  in  primary  production  for 3 years,  and in algal  composition  and biomasses 
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for  4  years.  Restricted  clearcutting  with a  zone left uncut  around the watercourses  ap  

pears  to  provide  effective  water  protection. 

Avainsanat:  metsänhoito, avohakkuut,  ojitus, metsäpurot,  Nurmes 

Keywords:  silviculture,  clearcuttings,  drainage,  forest  brooks,  Nurmes 

231 Hynninen,  P.  1988. Veden laadun kehityksestä  Kiiminkijoessa  vuosina 1971- 
1985. Summary:  Changes  in water  quality  in the River  Kiiminkijoki  in 1971- 
1985.  Vesi-  ja ympäristöhallitus,  vesi-  ja ympäristöhallituksen  julkaisuja  25.  73  
s.  ISBN  951-47-2156-X,  ISSN 0783-327 X. 

Tutkimuksessa käsitellään Kiiminkijoen  ja sen suurimman sivu-uoman veden laadun 

kehitystä  ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  Veden laadun muuttumisen syiden  selvittämistä 

varten  on tutkittu haja-  ja pistekuormituksen  kehitystä.  Julkaisu sisältää myös  kirjalli  

suuteen  perustuvan  yhteenvedon  metsätalouden vesistövaikutuksista. 
Tuloksina todettiin mm., että  kiintoainepitoisuus  on  vähentynyt  selvästi  1970-luvul  

la. Väheneminen on tapahtunut  samanaikaisesti metsäojitustoiminnan  voimakkaan 

vähenemisen kanssa.  COD:n, väriluvun ja kokonaistyppipitoisuuden  tilastollisesti 
erittäin merkitsevä suureneminen 1980-luvun alkupuolella  tapahtui  samanaikaisesti 

turvetuotannon  laajenemisen  kanssa.  Ilmiöön ovat saattaneet  vaikuttaa myös  huuh  
toutumista lisäävät metsänhoidolliset toimenpiteet  ja hydrometeorologiaan  liittyvät  

syyt-  

Water quality  and the factors  affecting it, are studied in  the River  Kiiminkijoki  and its 

principal  tributary.  Trends in dispersed  and point  loading  are  studied in order to  trace 
the causes  of  the water quality  changes.  

The results  show, for example,  that solid matter  content  has declined markedly  dur  

ing  the  1970'5, coincident with a  pronounced  reduction in ditching  of  the forests  in  the 
area.  The most significant  alterations in the other parameters  concerned COD/Mn,  
colour and total nitrogen,  all  of  which  increased to  a  statistically  significant  extent  in 
the early  1980's, coinciding  with an  expansion  in peat  extraction in the area,  although  
the rises  in  these values may also  be connected with forestry  measures  promoting  
leaching  of  material into the rivers,  as  well  as  hydrometeorological  factors. 

Avainsanat:  veden laatu, metsänhoito, Kiiminkijoki  

Keywords:  water  quality,  silviculture,  Kiiminkijoki  river 

232 Hynninen,  P.  &  Sepponen,  P.  1983. Erään suoalueen ojituksen  vaikutus puro  
vesien laatuun Kiiminkijoen  vesistöalueella,  Pohjois-Suomessa.  Summary:  
The effect of  drainage  on  the quality  of  brook  waters  in the Kiiminkijoki  river  
basin, northern Finland. Silva Fennica 17(l):23-43. ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  käsitellään metsäojituksen  vaikutusta seuraaviin purojen  veden laatute  

kijöihin:  pH,  sähkönjohtavuus,  kiintoaine, väri,  NO2-,  NO3- ja NFU-typpipitoisuus,  
liuennut- ja kokonaisfosforipitoisuus  sekä  Ca-, Mg-,  K-  ja  Fe-pitoisuus.  Tutkimuskohtee  
na  on  joukko  virtaamaltaan pieniä  puroja,  Kiiminkijoki  sekä  sen  suurin sivujoki  Nuorit  
tajoki. 

Kiintoaineen määrän todettiin lisääntyvän  purojen  vedessä ojituksen  yhteydessä.  
Kiintoainepitoisuus  näytti  osalla alueista kuitenkin palautuvan  melko pian  lähelle oji  
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tusta edeltävää tasoa.  Veden happamuudessa  havaittiin tilastollisesti merkittävä muu  

tos  vain yhdessä  purossa,  jonka  pH-arvo  nousi n.  0,9  yksikköä.  
Kasviravinteiden suhteen merkittävin muutos  todettiin ammoniumtypen  pitoisuu  

dessa.  Ammoniumtyppi  lisääntyi  ojituksen  jälkeen  merkitsevästi kaikissa  puroissa,  

jotka  tulevat ojitusalueilta.  Suurimmillaan pitoisuus  kohosi  jopa  18-kertaiseksi ojitusta  
edeltäneeseen tasoon verrattuna.  

The study  comprises  monitoring  of  the  quality  of  water  in the brooks  both prior  to  the 

ditching  of  the runoff areas  and thereafter. The  following  values were  determined for 
the samples:  pH value,  electrical conductivity,  colour,  concentration of  suspended  
solids,  NO2,  NO3 and NH4 nitrogen  concentrations,  dissolved and total phosphorus  
concentrations, and Ca,  Mg, K  and Fe concentrations. Under study were several 
brooks  in  the basin of  the Kiiminkijoki  River,  as  well as  its main tributary, the Nuoritta  

joki River.  These are  located in northern  Finland. 
A definite short  term  increase in suspended  solids  seemed to  take  place  during  and 

immediately  after  ditching.  Over a  longer  period  of  time, this  change  was  not  statisti  

cally  significant.  Only one  brook  showed a  statistically  significant  change  in  the  acidity  
of  the runoff water.  The  most  distinct change  as  far  as  plant  nutrients are  concerned 

appeared  in the  concentration of  ammonium nitrogen.  In  all  subbasins subject  to  ditch  

ing,  the  ammonium nitrogen  concentration showed statistically  significant  increase.  

Avainsanat: veden laatu,  ojitus, turvemaat, Kiiminkijoki  

Keywords:  water  quality,  drainage,  peatlands,  Kiiminkijoki  river  

233  Järvinen,  0.,  Kuusela,  K.  &  Väisänen,  R.  1977. Metsien rakenteen muutoksen  

vaikutus pesimälinnustoomme  viimeisen 30 vuoden aikana. Summary:  Ef  

fects of  modern forestry  on the numbers of  breeding  birds  in Finland 1945- 

1975. Silva Fennica ll(4):284-294. ISSN 0037-5330. 

Vuosina 1936-76 Suomessa tehtyjen  pesimälinnuston  linja-arviointien  (3130 km)  tulok  
sia  verrattiin metsien rakenteessa  tapahtuneisiin  muutoksiin,  joista  tiedot saatiin eten  
kin  valtakunnan metsien kolmannesta (1951-53) ja  kuudennesta (1971-76)  inventoinnis  
ta. 

Voimaperäinen  metsätalous ylläpitää  rakenteeltaan vaihtelevaa metsää, jossa on 

paljon  lehtipensaikkoisia  taimistometsiä ja eri  kehitysvaiheissa  olevien metsiköiden 
rajoja.  Niinpä  suomalainen talousmetsä on useimmille lintulajeille  parempi  elinympä  
ristö kuin  sulkeutunut, tiheä, havupuuvaltainen  ja pääasiassa  vanhaa puustoa kasva  

va luonnonmetsä. Tämä näkyy  siinä,  että miltei puolet  runsaimmista maalintulajeis  

tamme on viime vuosikymmeninä  selvästi  runsastunut  (43 % niistä 86 lajista,  joiden 
kanta v.  1945 oli  yli 20  000  paria).  Linnuston kannalta kielteistä on vanhojen  metsien 
lajiston  selvä taantuminen metsien rakenteen muutoksen seurauksena. 

Densities of  breeding  land birds  were estimated from data  gathered  in the line transect  
censuses  of birds (3 130 km).  The changes  in  the bird populations  were  related  with  
data obtained in  the  Finnish  forest  inventories,  especially  the third (1951-53) and the  
sixth (1971-76). 

Modern forestry  creates  bushy  young stands  and edges  of  different ages.  In  general,  
more species  have  increased than decreased due to changes  in the  condition of  the 
forests  and other reasons:  43 % of  the 86 most  abundant land bird species  have in  
creased since 1945, while less  than a  third have decreased. As  a  result,  it  is  concluded 

that areas  affected by  forestry  are  more  favourable habitats for  many species  than 
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closed, dense and  old  natural forests. On the other hand, there are  certain species  

which  are  greatly  harmed  by  the effects  of modern forestry.  

Avainsanat:  linnut, metsätalous,  metsien rakenne  

Keywords:  birds,  forestry,  forest  structure  

234 Järvinen,  O. &  Vickholm,  M. 1987. Metsäluonnon muutokset  ja  Suomen lin  

nusto.  Summary:  Population  trends of Finnish forest birds: dependence  on 

changes  in forest  structure.  Luonnon Tutkija  91(l):20-24.  ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa  esitellään suomalaisia tutkimuksia metsien  rakenteen muutosten  ja linnus  

ton  muutosten  suhteista. Yhteenveto on  jäsennetty  seuraavien  otsikoiden alle: (1)  Miksi  
metsien muuttuminen vaikuttaa linnustoon, (2) Runsastunut metsälinnusto, (3) Taantu  

neet lajit,  (4)  Tutkimuksen strategioista  ja  (5) Tutkimuksen aukkoja.  

The article  reviews  papers,  that  with  few  exceptions,  have previously  been published  
in English.  Forestry  and the cessation of  forest  grazing  by  cattle have  caused extensive 
and profound changes  in  the structure  of  Finnish forests. This  has led to  dramatic 
changes  in the  numbers of  forest birds breeding  in  Finland. 

Avainsanat: linnut, metsien rakenne,  uhanalaisuus 

Keywords:  birds,  forest  structure,  endangered  species  

235 Karhu,  I. 1978. Puuntuotantoon kuulumattomat metsänkäyttömuodot  Puo  

langan  kunnassa  ja metsätaloustoimintojen  vaikutukset  niihin. Pro gradu  -  
tutkielma. Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos. 85  s.  

Tutkimuksessa selvitetään yleisimpien  puuntuotannon  ulkopuolisten  metsänkäyttö  

muotojen  merkitystä  Puolangan  kunnassa  sekä  kartoitetaan eräiden metsätaloustoi  

mintojen  vaikutuksia kyseisiin  käyttömuotoihin.  Tarkasteltavat metsänkäyttömuodot  
ovat  marjastus,  metsästys  ja purotaimenen  onginta.  Tärkeimmäksi sekä  harrastajamää  
rän  että tuotoksen arvon  suhteen osoittautui marjastus.  Useimmiten puuntuotantotoi  
minnot vaikuttivat kielteisesti muiden metsänkäyttömuotojen  harrastamiseen, mutta 

myös myönteisiä  vaikutuksia esiintyi. 

Avainsanat:  metsänhoito, marjastus,  metsästys,  kalastus,  Puolanka 

236 Karsisto,  K.  1970. Lannoituksessa annettujen  ravinteiden huuhtoutumisesta 
turvemailta. Summary:  On the washing  of  fertilizers  from peaty  soils. Suo 

21(3—4):60-66.  

Artikkelissa  käydään  läpi  aikaisempia  tutkimustuloksia. Yhteenvetona Karsisto  toteaa, 
ettei soiden lannoituksessa käytettävästä  suometsien PK-lannoksesta huuhtoudu ojiin  

vesistöjen  saastumisen  kannalta  pelätyintä  ravinnetta,  fosforia,  edes  kaikkein  epäedul  
lisimmissakaan olosuhteissa. Monivaiheisen laskutoimituksen tuloksena hän toteaa, 

että kerrostalo,  jossa on 250 asukasta,  saastuttaa  vesistöjä  yhtä  paljon  kuin Suomen 
suometsien lannoitustoiminta. 
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Karsisto  presents  results of  various experiments.  He  concludes that phosphorus,  
which  is  of  the greatest  importance  for  biological  pollution  of  watercourses,  is  not  eas  
ily  transported  from peatlands  into watercourses.  A  building  with 250 dwellers pol  
lutes watercourses  to the same extent as  the fertilization activity  in  peatland  forests in 

entire Finland 

Avainsanat:  veden laatu, lannoitus, turvemaat  

Keywords:  water  quality,  fertilization,  peatlands  

237 Karsisto,  K.  1974. Ojituksen  ja metsänlannoituksen vaikutus vesien saastu  
miseen. Metsäntutkimuslaitos,  Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonantoja  13. 

33 s. 

Koska  Suomen vesistöissä  on runsaasti kalia ja useinkin riittävästi typpeä,  muodostaa 
fosfori  levä-  ja  pieneliökasvien  lisääntymisen  minimitekijän,  joten  biologinen  saastumis  

kynnys  keskittyy  lähinnä fosforin ympärille.  Soilla suoritetuissa metsänlannoituksissa 
tärkein lisättävä aine  on fosfori.  Selvityksessä  keskitytään  lähinnä suometsien lannoi  

tuksen  jälkeisiin  ravinteiden huuhtoutumisiin. 

Karsisto  käy  läpi  useissa  eri  tutkimuksissa saatuja  tuloksia. Hän toteaa, että  tutki  
musten  yhteydessä  on  ollut havaittavissa tulosten  huomattavaa hajontaa.  Esitetyt  tu  
lokset onkin otettava tapauskohtaisina  esimerkkeinä. Tulosten yleistäminen  saattaa  

johtaa  virhepäätelmiin.  Tutkimustulosten riittämättömyydestä  huolimatta ravinteiden 
huuhtoutumisvaaraa voitaisiin vähentää käyttämällä  sopivia  lannoitelajeja,  levitys  
menetelmiä ja  levitysajankohtia.  

Avainsanat: veden laatu, ojitus,  lannoitus 

238 Karsisto,  K. &  Ravela,  H.  1971. Eri  ajankohtina  annettujen  fosfori-  ja  kalilan  
noitteiden huuhtoutumisesta metsäojitusalueilta.  Summary:  Washing  away 
of phosphorus  and potassium  from areas  drained for  forestry  and topdressed  
at different times of  the year.  Suo 22(3-4):39-46.  

Tutkimus  suoritettiin kahdella eri  ojitusalueella.  Sen  tavoitteena oli: (1)  vuorokausiva  
lunnan ja ojavesien  kali- ja fosforipitoisuuden  välistä riippuvuutta  kuvaavan  funktion 

löytäminen  ja kuvaaminen, (2)  kalin ja  fosforin tietyn  ajanjakson  kokonaishuuhtoutumi  

sen  arviointi em.  funktiota hyväksi  käyttäen,  (3) eri  lannoitelajien  huuhtoutumiskäyt  

täytymisen  selvittäminen eri  levitysajankohtina  ja  (4) lannoitemäärän ja  sijoituskohdan  
huuhtoutumisvaikutuksen selvittäminen. 

The  aim  of  the study  was  to  determine the influence of  potash  and phosphorus  appli  
cations on drained peatland  areas  on the potassium  and phosphorus  contents  of  the 
ditch  water.  The fertilizers were  applied  at different times of  the year and  in  different 

zones  adjacent  to  ditches on  drained peatland.  The  effect  of flushing  by  runoff was  
also  examined. Both parts  of  the study  were  carried out  in the summer  following  fer  
tilizer  application.  The results  of  the study  are based on analysis  of  about 400 water  
samples  and the daily runoff  as  measured from eight  drainage  basins. 

Avainsanat: veden laatu, ojitus,  lannoitus, turvemaat 

Keywords:  water  quality,  drainage,  fertilization,  peatlands  
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239 Kauppi,  L. 1979. Phosphorus  and  nitrogen  input  from rural population,  agri  
culture  and forest  fertilization  to  watercourses.  Tiivistelmä:  Haja-asutuksesta,  

maanviljelystä  ja metsänlannoituksesta aiheutuva fosfori- ja  typpikuorma.  Ve  
sientutkimuslaitoksen julkaisuja  34:35-46. ISBN 951-46-4609-6,  ISSN 0355-0982. 

The research  area  consisted of  six  small drainage  basins.  The data included continuous 
runoff observations and observations  on  water  quality  made once  a  month during  the 

years  1962-1976. The load caused by  one  inhabitant in a  rural area was  a  minor part  of  
that of  an urban inhabitant. Agriculture  was  the main polluter.  The  effect  of  forest PK  
fertilization on  the phosphorus  load was  strongest  during  the year after  fertilization. 

Tutkimuksen aineisto käsitti  3 pienistä hydrologisista  havaintoalueista valittua aluepa  

ria, yhteensä  6  aluetta,  joilta poistuvan  veden määrää  mitattiin jatkuvasti  ja veden laatua 

seurattiin kerran kuukaudessa vuosina 1962-1976. Tulosten  mukaan haja-asutuksen  

merkitys vesistöjen  kuormittajana  on vähäinen. Peltoviljely  puolestaan  lisää huomatta  
vasti  kuormitusta. Metsänlannoituksen osuus  vesistöjen  ravinnekuormituksesta on val  
takunnallisesti vähäinen. Sen  sijaan  paikallisesti  sen  vaikutus voi  olla huomattava. 

Avainsanat: veden laatu, lannoitus, rehevöityminen  

Keywords:  water  quality, fertilization,  eutrophication  

240 Kenttämies,  K.  1981. The effects  on water quality  of  forest  drainage  and  ferti  
lization in peatlands.  Tiivistelmä: Metsäojituksen  ja lannoituksen vaikutus  ve  
den laatuun. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja  43:24-31. ISBN  951-46-6067-6, 
ISSN 0355-0982. 

A small peatland  drainage  basin  was  drained and fertilized  after first  being  monitored 
for four years.  Suspended  solids  concentration after  drainage,  expressed  as  the  two  

year mean,  was six  times higher  than  before. Organic  carbon concentration immedi  

ately after the  drainage  was  little lower than before. After fertilization with PK-fer  

tilizer,  the  phosphorus  content  increased. The share  of phosphate  phosphorus  of  the 
total phosphorus  doubled to  60 %. Potassium concentratios increased  after fertilization 
by a factor of  about four. 

Suspended  solids  and organic  carbon concentrations are  on the  same level in old 
(20-40 years)  drained and afforested peatlands  as  in  natural peatlands.  The effects  of  
phosphorus  fertilization on  runoff water  quality  can  be  detected  for  at  least  5-10  years,  
while the  effects  of  potassium  fertilization disappear  in 1-2 years. 

Juupajoella  sijaitseva  16,9 ha suuruinen suoalue ojitettiin ja  lannoitettiin neljän  vuoden 
seuranta-ajan  jälkeen.  Alue ojitettiin  kesäkuussa  1977 ja lannoitettiin seuraavan  vuoden 
kesäkuussa  PK-lentolevityksenä  500 kg/ha.  

Ojituksen  jälkeen  kiintoainepitoisuus  nousi aluksi monikymmenkertaisesti.  Kahden 
vuoden keskiarvona kiintoainepitoisuus  oli ojituksen  jälkeen  noin kuusinkertainen 
luonnontilaan verrattuna.  Orgaanisen  hiilen konsentraatioissa havaittiin ojituksen  jäl  
keen lievää laskua. Kokonaisfosforin pitoisuus  nousi lannoituksen jälkeen.  Fosfaatti  
fosforin osuus  kokonaisfosforista kaksinkertaistui  60  %:iin lannoituksen jälkeen.  Ka  
liumpitoisuus  nousi lannoituksen jälkeen  noin nelinkertaiseksi. 

Tutkittaessa ojituksen  pitkäaikaisia  vaikutuksia vertaamalla vanhoja  (20-40 v.)  oji  
tusalueita luonnontilaisiin soihin,  havaittiin,  että  niin kiintoaineen kuin  orgaanisen  hii  
lenkin pitoisuudet  olivat merkittävästi  suurempia  sellaisilla  ojitetuilla soilla, joita  oli  
lannoitettu. Fosforilannoituksen vaikutus näkyi valunnassa  ainakin 5-10 vuotta. 
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Avainsanat: veden laatu,  ojitus,  lannoitus,  turvemaat  

Keywords:  water quality,  drainage,  fertilization,  peatlands 

241 Kenttämies,  K.  1987. Metsäojituksen  ja metsänlannoituksen vaikutus valu  
maveden ominaisuuksiin. Lisensiaattityö.  Helsingin  yliopisto,  limnologian  lai  
tos. 34 s.+liitt. 

Metsäojituksen  ja  turvemaiden lannoituksen vaikutusta valumaveden laatuun tutkittiin 
kolmella valuma-aluetutkimusmenetelmällä, joista  kahdessa  seurattiin samanaikaisesti 
valuma-alueelta virtaavan veden määrää  ja  kemiallisia ominaisuuksia,  yhdessä  vain 
ominaisuuksia. Valumaveden kemiallisista  ominaisuuksista seurattiin erityisesti liukoi  

sen  orgaanisen  hiilen, suspendoituneen  kiintoaineen, kokonais-  ja fosfaattifosforin ja  
kaliumin pitoisuuksia  ja huuhtoumia. Lisensiaattityö  sisältää kolme julkaisua.  

Avainsanat: veden laatu, ojitus,  lannoitus 

242 Kubin,  E.  1980. Metsätaloustoimenpiteiden  ympäristövaikutuksista.  Metsän  

tutkimuslaitos,  Muhoksen  tutkimusaseman tiedonantoja  18:18-25. 

Artikkelissa  pohditaan  metsätalouden toimenpiteiden  hyödyllisiä  ja  haitallisia seuraus  
vaikutuksia. Käsiteltävät toimenpiteet  ovat  avohakkuu,  maanmuokkaus, taimiston per  
kaus,  ojitus  ja metsänlannoitus. 

Avainsanat: metsänhoito,  ympäristövaikutukset,  ekologia  

243  Kurimo, H.  &  Hovi,  A.  1984. Metsätaloudellisten toimenpiteiden  hydrologi  

set  ja hydrometeorologiset  vaikutukset -  kirjallisuustutkimus.  Summary:  

Hydrological  and  hydrometeorological  effects  of silvicultural  treatments  -  lite  
rature research. Vesihallitus,  tiedotus 251. 141 s. ISBN 951-46-8448-6, ISSN 

0355-0745. 

Metsätaloudelliset toimenpiteet  (hakkuut  ja  ojitus) aiheuttavat valuma-alueen vesioloi  
hin kahdentyyppisiä  muutoksia kohdistuen (1) alueen hydrologisiin  oloihin (esim.  
valuntaan pohjavesipinnan  tasoon, tulvien yleisyyteen ja suuruuteen, jne.) (2)  veden 
laatuun (happamuuteen,  ravinteisuuteen, haitallisten aineiden pitoisuuteen,  kiinto  
aineksen kulkeutumiseen,  sedimentaatioon ja vesistöalueiden perustuotantoon).  

Selvitys  perustuu  kirjallisuuteen  ja sen tavoitteena on: (1)  koota yhteen  sellaisia  tut  

kimusstrategioita,  menetelmiä ja keinoja,  joiden  avulla metsätaloudellisten toimenpi  
teiden vaikutuksia valuma-alueen hydrometeorologiaan  ja  hydrologiaan  on selvitetty,  
sekä  tuloksia,  joita  täten on  saatu, (2)  vertailla käytettyjä  menetelmiä ja  niiden avulla 
saatuja  tuloksia toisiinsa tarkoituksena löytää  tutkimusasetelmia tai  ongelmakimppu  
ja, joita koskevat  tulokset ovat ristiriitaisia ja  kaipaavat  lisätutkimuksia sekä (3) etsiä 

aihepiiriin  liittyviä ongelmia  ja kysymyksiä,  joiden tutkimus on ollut  Suomessa vä  
häistä ja/tai puutteellista.  

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo  

The review  (1)  presents  different research  strategies  and  methods how to  detect  the  ef  
fects  of  silvicultural treatments,  (2)  presents  the results  reached  by  various studies 
under conditions like  those prevailing  in  Finland and compares them with each  other 
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and (3)  discusses  the  conclusions  made in order  to  find problems  not  yet  solved due to 

conflicting  results  or  various opinions  not  in agreement.  Peatland drainage  and  cut  

tings  are  the main  treatments  discussed. 

Avainsanat: vesistöt,  metsätalous,  hydrologia,  veden laatu 

Keywords:  watercourses, forestry,  hydrology,  water  quality  

244 Lodenius,  M. 1983. Ojitusten  vaikutuksista  kalojen  elohopeapitoisuuksiin.  

Summary:  The  effects  of  peatland  drainage  on the mercury  content of  fish.  Suo 
34(l):21-24. ISSN 0039-5471. 

Suomen pinta-alasta  noin 15 %  (1983) on  ojitettuja  soita  tai  soistuneita kankaita. Ensim  

mäisten vuosien aikana ojitukset  aiheuttavat voimakkaan humuskuormituksen vesis  
tössä. Lisäksi  valumavedet ovat  happamia,  vaikka  pH-arvo  ojituksen  jälkeen  nousee  
kin. Erityisen  happamia  vesiä on  odotettavissa,  jos ojitus  suoritetaan alunamailla. 

Pohjois-Karjalassa  sijaitsevan  Polvijärven  valuma-alueella on suoritettu laajoja  oji  
tuksia (28  % valuma-alueen pinta-alasta),  joiden  vaikutuksia järveen  on  tutkittu sedi  
menttien avulla. Alueella harjoitetaan  vain  vähän maataloutta eikä  siellä  ole  ollenkaan 
teollisuutta. Sedimenttien kokonaiskertymässä  ja elohopean  sedimentaatiossa näkyy  
selvästi  ojitusten  vaikutus. Elohopeakertymän  maksimi sattuu  1970-luvulle niin kuin 

ojitusten  määräkin. 

Näyttää  siltä,  että  kaikki  tekijät,  jotka  vapauttavat  maaperän  humusta vesistöihin tai 
lisäävät veden happamuutta  tai alentavat sen trofiatasoa, voivat nostaa  kalojen  eloho  

peapitoisuuksia.  Tällaisia toimenpiteitä  ovat  vesien säännöstely,  ojitukset,  perkaukset  
ja happamien  aineiden päästöt  luontoon. Näiden vaikutusten laajuudesta  ei  kuiten  
kaan ole tarkkaa kuvaa. 

High  mercury  contents  have been recorded in fish  from lakes  which have  no  known 

mercury  discharge.  The highest  concentrations have been  found in man-made lakes. 
Low pH-value,  high  humus content, low bioproduction  and low temperature  are  fac  
tors  enchancing  the formation of  high  mercury  contents  in predatory  fish. Accordingly,  

it  may be assumed that measures  influencing these water  quality parameters  also  in  
fluence the mercury content  of  fish. The mean mercury content  in pike  seems to be 

higher  in lakes receiving  waters  from drained peatlands.  
In  the small lake  Polvijärvi  in North Karelia,  the sedimentation of  mercury  increased 

as  a  result  of  extensive  peatland  drainage.  The mercury content  of  the  sediments was 
doubled from the period  before 1920  s  to late 19605. In a control lake no increase was 
observed. 

Avainsanat: kalat, ojitus,  elohopea  

Keywords:  fish,  drainage,  mercury 

245 Niemelä,  J.,  Haila,  Y.,  Halme,  E.,  Lahti,  T.,  Pajunen,  T.  &  Punttila,  P.  1988.  The 
distribution of  carabid beetles in fragments  of old  coniferous taiga and adja  

cent managed  forest.  Annales Zoologi  Fennici 25(2):107-119.  ISSN 0003-455  X. 

Carabid beetles were sampled  in 35 fragments  of  old coniferous  taiga  and in managed  
forests in their immediate surroundings  in southern Finland in 1984 and 1985. The 

pooled  sample  comprised  1986  individuals from 42 species.  The authors compare  the 
abundance of  the beetles  in different kinds  of  environments. They  discuss  the signific  
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ance  of  the  results  conserning  the preservation  of  faunal diversity  in  coniferous taiga,  

using  carabids as  an  example,  and they  support  the maximization of  habitat heteroge  

neity  on the regional  scale  as  an appropriate  conservation strategy.  

Avainsanat: maakiitäjäiset,  metsätalous,  luonnonsuojelu  

Keywords:  carabid beetles,  forestry,  conservation 

246 Raivio,  S.  &  Haila,  Y. 1990. Bird  assemblages  in silvicultural  habitat mosaics 
in southern Finland during  the breeding  season.  Summary: Metsälintuyh  

teisöt eri sukkessiovaiheiden muodostamissa talousmetsämosaiikeissa. Omis  

Fennica 67(3):73-83. ISSN 0030-5685. 

The authors  studied  the  significance  of  successional  forest  mosaics,  created by  modern 
forestry, for forest birds. Breeding  birds were censused during three summers in 12  

study  areas with variable habitat composition  and  configurations  and in  the reference 
area of old  forest. 

The number of  bird species  relative to  sample  size  did not  differ significantly  be  
tween the  silvicultural mosaics and old  forest. However, in  the  silvicultural mosaics 

the total bird abundance was only  about one third of  that  in  the reference area.  The 
relative abundance of different species  also  differed considerably.  The mosaics pro  
vided nesting  habitats for  the most common forest birds  and for species  favouring  

open habitats and forest edges.  The total bird abundance in the silvicultural  mosaics  
increased with habitat diversity, habitat productivity  and the proportion  of forest habi  

tats. 

Raivio ja Haila tutkivat  lintuyhteisöjen  koostumusta ja  lajien suhteellisia runsauksia  
Seitsemisen kansallispuistossa  ja  sen  lähiympäristössä  Etelä-Suomessa kahdessatoista 
biotooppimosaiikissa,  jotka sijaitsevat pienten  metsäsaarekkeiden ympärillä.  Vertailu  
alueena oli  lähes luonnontilainen vanhan metsän alue  Seitsemisen  kansallipuistossa.  
Tulosten mukaan lintujen  lajimäärä  talousmetsämosaiikeissa ja vanhan metsän alueella 
ei eronnut  tilastollisesti merkitsevästi  vertailtaessa samankokoisia näytteitä.  Sen sijaan  

lajien  suhteelliset runsaudet erosivat  huomattavasti tutkimusalueiden ja vertailualueen 
välillä. Linnuston kokonaistiheys  oli  talousmetsämosaiikeissa vain kolmannes  vanhan 
metsän linnuston tiheydestä.  Biotooppien  diversiteetti ja  tuottavuus  kullakin tutkimus  
alueella lisäsivät selvästi  linnuston runsautta.  Mitä suurempi  metsäisten biotooppien  
osuus  oli,  sitä runsaampaa oli myös  linnusto. 

Tulosten perusteella  talousmetsämosaiikit eivät tarjoa  riittäviä lisääntymismahdolli  
suuksia  muille kuin kaikkein  runsaimmille metsälajeille  ja  avomaan lajeille.  Metsäta  
louden toimenpiteiden  mittakaava on selvästi  tärkeä lintujen  menestymiselle.  Suosi  
malla pienipiirteistä  ja monipuolista  metsäkuviomosaiikkia voitaisiin metsälintujen  
elinolosuhteita parantaa. 

Avainsanat: linnut, sukkessio,  metsänhoito 

Keywords:  birds,  succession,  silviculture 

247  Sallantaus,  T. 1986. Soiden metsä- ja  turvetalouden vesistövaikutukset  -  kir  

jallisuuskatsaus.  Summary:  Impacts  of peatland  forestry  and peat mining  on  
watercources  -  review. Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarajulkaisuja  
11. 203 s.  ISBN  951-46-9524-0, ISSN 0782-8993. 
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Soiden hyödyntäminen  vaikuttaa sekä  valumaveden purkautumismääriin  että  veden 
laatuun. Soiden ojittamisen  haitallisista hydrologisista  vaikutuksista merkittävin  on 
ilmeisesti kesätulvien lisääntynyt  riski.  Kesäylivirtaamien  kasvun  suuruutta  ei vesistö  
mittakaavassa ole kuitenkaan pystytty  määrittämään. Puuston määrän lisääntyminen  
tulee vähentämään virtaamia tulevaisuudessa,  etenkin ali- ja keskivirtaamia. Ojitusten 

johdosta  paikoin  merkittävästi  lisääntyneen  eroosion aiheuttamista haitoista vesistöille, 
esimerkiksi  kalataloudelle,  ei  ole  tarkkoja  tutkimuksia. 

Fosforin  pitkäaikaisesti  lisääntyvä  huuhtoutuminen turvemaita lannoitettaessa saat  
taa  muodostua lannoitusalojen  kasvaessa  ja kasvatuslannoitusten lisääntyessä  sekä  
lannoitusalueita hakattaessa merkittäväksi  rehevöitymistä  aiheuttavaksi tekijäksi.  

Metsäojituksen  ei ole havaittu aiheuttaneen suuria muutoksia vesistöjen  humuspi  
toisuuteen tai pH-arvoihin.  Ylivirtaamakausina alhaiset pH-arvot  tai korkeat  rautapi  
toisuudet saattavat  kuitenkin osin ojitusten  johdosta  muodostua kriittiseksi  tekijäksi  
kala- ja  rapukantojen  kannalta. Hakkuilla on  havaittu eräissä  tapauksissa  voimakkaita 
vaikutuksia veden laatuun. 

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Peatland utilization is  extensive in Finland. On average, more than 20 % of  the land 

area is  drained peatland.  Nearly  90 % of  the drained peatlands  have  been drained for  

forestry  purposes and about 1 % for  peat  extraction. 
Peatland utilization affects  both the quality  and the quantity  of  runoff. Summer 

floods  are  infrequent  in  Finland but  they  have probably  become larger  and more  com  
mon  due to  peatland  drainage.  This  is  considered  to  be  the  most  important  hydrologi  
cal  effect  of  peatland  drainage.  However,  it  has  not  been possible  to  assess  the increase 
in  the  magnitude  of  the summer  flood hazard in  larger  river  basins,  in  spite  of  long  
term  monitoring  of  river  discharge. Increasing  timber volume, caused to a  great  extent  
by  forest  drainage,  is  expected  to  reduce the mean and minimum discharges  in the fu  
ture. 

Only  minor changes  in  organic  matter  concentration attributable to peatland  drain  

age  have taken place  since  the beginning  of  this  century.  Greatly  increased erosion has 
been observed in some cases, but  the  probable  adverse  impacts,  e.g.  on  fish,  are  not  
well documented. 

Several studies have demonstrated the neutralizing  effect  of  ditches on runoff 
waters,  but the risk  of  acid  pulses  during  peak  flows after dry  spells  may increase. 
Metal concentrations,  e.g.  iron, may  also  be  high  during  these incidents. Peak  concen  
trations may  be  more  important ecologically  than mean values. 

The  risk  of  eutrophication  in connection with large-scale  peatland  fertilization has 
been demonstrated in several  studies. Logging  on  peat  soils  may also  greatly  deterior  
ate  water  quality. 

Avainsanat:  vesistöt,  ojitus,  veden laatu, hydrologia  

Keywords:  watercourses, drainage,  water  quality,  hydrology  

248 Seuna,  P.  1988. Effects  of clear-cutting  and forestry  drainage  on  runoff  in the 

Nurmes-study.  In:  Symposium  on the hydrology  of  wetlands in temperate  and 
cold regions  -  vol. 1. Joensuu,  Finland 6-8.6.1988. Suomen Akatemian julkaisu  
ja  4/1988:122-134.  ISBN  951-715-215-9,  ISSN  0358-9153. 

The effects  of  clearcutting  and forestry  drainage  on  runoff were  studied in north-east  
ern  Finland, using  a control basin method. Clearcuttings  were carried out  in  two  
basins  and  drainage  in two  basins,  while  two  catchments served  as  controls. 
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Clearcutting,  55 % of  the area,  increased annual runoff on average by  15-20 %. A 
clear increase of  14 to 57  % was  observed in the spring  maximum runoffs  and some  
what  smaller increase in  the summer  maxima. The summer  minima increased by  31- 

117 %. Greater  diurnal variation in runoff was observed after clearcutting  and the 

spring  maxima were advanced by  4  to  7  days.  The increases  were greater in  a  more  

swampy basin. 
When carried  out  in the traditional way,  forestry  drainage  increased the minimum 

flows by  49 to  67  %,  the annual  yield  by  13 % and to  some extent  the maximum ru  
noffs. When undug  spaces  were left between  the new drains and the natural channels, 
a  slight  decrease in the minimum runoffs was  observed. The annual yield and the 

spring  maximum did not  increase,  while some  25  %  increase in the summer  maximum 
was  recorded.  

Avainsanat: hydrologia,  avohakkuut,  ojitus, Nurmes 
Keywords:  hydrology,  clearcuttings,  drainage,  Nurmes 

249  Silvola,  J. 1987. Ilmakehän CO2-pitoisuuden  nousu,  syitä  ja  seurauksia. Sum  

mary:  Increase  of  atmospheric  CO2-concentration,  causes and  consequences.  
Aquilo  25(1):82—88.  ISSN 0570-5169. 

Suomessa elävä  ja  kuollut  orgaaninen  aine  muodostaa huomattavan hiilivaraston. Kun 
ilmassa on  keskimäärin 1,4 kg  hiiltä neliömetriä kohden, metsän puustossa  sitä  voi  olla 
runsas  5  kg/m

2
.
 Boreaaliselle metsälle on  kuitenkin  tyypillistä,  että  maahan, karike-  ja  

humuskerrokseen, mutta erityisesti  kivennäismaahan on kasaantunut hiiltä usein 

enemmän kuin kasvillisuuskerrokseen. Varsinaisen hiilivaraston Suomessa muodosta  

vat  kuitenkin suot. Kun boreaalisessa metsässä on  noin kymmenen  kertaa  enemmän  
hiiltä kuin  yläpuolisessa  ilmassa,  niin suolla tämä suhde on noin sata. 

Boreaalisen suon turpeeseen  kertyy  vuosittain keskimäärin noin 25 g hiiltä neliömet  
rille. Jos Suomen suot  olisivat luonnontilaisia, ne pystyisivät  sitomaan 20-30 % täällä 

poltetun  fossiilisen polttoaineen  hiilestä. Maa- ja  metsätalouskäytössä  vilkastunut ha  
jotustoiminta  turpeessa  vapauttaa  hiiltä ilmaan, ja nopeus näyttäisi  olevan vähintään 

kymmenkertainen  turpeen  akkumulaatioon verrattuna.  Metsitetyllä  suolla ensimmäi  

nen  puusukupolvi  kuitenkin kompensoi  osan turpeesta vapautuvasta hiilestä. 

Maapallolla on yhteensä  noin 450  miljoonaa hehtaaria erilaisia soita. Niistä on  kui  

vatettu 15-20 miij. ha, eli alle  5 %. Suomen osuus  maapallon soiden kuivatuksessa  on 
noin kolmannes. On  laskettu,  että  jo  nykyinen  soiden hyötykäyttö  on  tehnyt  niistä  glo  
baalisesti  hiilen lähteen, eli kuivattujen  soiden tuottama  hiili lisättynä  poltetun tur  

peen hiileen on enemmän kuin mitä runsas  95 %  soista pystyy  sitomaan. Kokonaisuu  

tena  soiden osuus  ilmakehän CO2-kuormituksessa  on kuitenkin toistaiseksi  suhteelli  

sen vähäinen. Suomessa tehokas soiden kuivatus  ja kangasmaiden  pintakäsittelyt  
saattavat kuitenkin kaksinkertaistaa  fossiilisten polttoaineiden  käytön  aiheuttaman 
hiilidioksidikuormituksen. 

The atmospheric  CO2 concentration has increased from c. 280 ppm of  the preindustrial  
time to  c.  350 ppm of  the present  time. The biological  consequences of  this  increase are  
indirect through  effects  on climate and direct through effects  of  photosynthesis  of  
plants.  Opinions  vary concerning  the importance  of the final effects  of the  CO2 in  

crease  e.g. on the  primary  production  of ecosystems.  
In  Finland both  living  and  dead biomass store  a  considerable amount  of  carbon.  The 

forests contain c.  10 times and  the peatlands  c.  100 times more  carbon than the  atmos  
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phere  in  the corresponding  area.  Because  of  draining,  however, the  peatlands  of  Fin  
land have changed  from sink  to source  for atmospheric  carbon dioxide. 

Avainsanat: hiilidioksidi,  suot,  ojitus, metsänhoito 
Keywords:  carbondioxide, peatlands,  drainage,  silviculture 

250 Särkkä,  M.  1970. Metsälannoituksen vaikutus  vesistöissä.  Summary:  On  the 
influence of  forest fertilization on watercourses. Suo 21(3-4):67-74.  

Artikkelin alussa esitellään helppotajuisesti  vesistöjen  tilaan vaikuttavia tekijöitä,  vesi  
en biologisia  tapahtumia  ja vesien likaantumista,  kasviravinteita vesien  pilaajina  sekä 
huuhtoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.  Sitten selostetaan Maataloushallituksen 1966-67 

teettämää  lannoitteiden huuhtoutumistutkimusta, joka  suoritettiin seitsemällä metsän  
lannoitusalueella Pohjois-Karjalassa,  Kainuussa ja Lapissa.  Kaikki  tutkimusalueet olivat 
soita. 

Tutkimustulokset osoittavat,  että soiden lannoituksen vaikutuksesta vesien kasvira  

vinnekuormitus lisääntyy  ja että huuhtoutumista tapahtuu  lannoitusajasta  riippumat  
ta pääasiassa  runsaan  veden aikaan keväisin  ja syksyisin.  Kasviravinteiden,  fosforin ja 

typen,  määrän vähäiselläkin lisääntymisellä  on  oleellinen merkitys  vesistöjen  tilan 

muuttajana,  mm. hapen puutteen  aiheuttajana.  
Lopuksi  Särkkä toteaa, että metsänparannustoimenpiteitä  suoritetaan tehokkaasti 

seuduilla, missä ei ole muuta  likaavaa toimintaa, vesistöt ovat  luonnontilaisia ja vielä 

suurten  reittivesistöjen  latvavesiä. Puhtaimmat vesistöt ovat siten vaarassa  likaantua 

ja niiden rehevöitymisestä  saattaa  olla seurauksena  myös koko  alapuolisen  vesistön 
häiriytyminen.  

In 1966-67, the National Board of  Agriculture  investigated  the  leaching  of  fertilizers 
from seven  forest-growing  peatland  areas  that had been treated  with fertilizers. In 
most cases  500  kg  of PK fertilizer had been  applied  per hectare. The results  clearly  

proved  that the quantity  of plant  nutrients  of  watercourses  increases  due to  fertiliza  
tion performed  in  their vicinity  and that the leaching  takes  place  primarily  in  the 
spring  and in  the fall  when  water  is  abundant. 

Forest  fertilization is  an important factor  as  a local source  of  pollution.  Forest  im  

provement activities  are  particularly  efficient in  areas  where no  other  polluting  activity  
takes  place.  Thus the cleanest watercourses  are threatened. The increase of  plant  nu  
trients in a  certain  part  of  a  watercourse  also  means a  danger  of  disturbance  to  other 
parts  of  the  same  watercourse  located downstream from the polluted  area. 

Avainsanat:  veden laatu, lannoitus, turvemaat 

Keywords:  water  quality,  fertilization,  peatlands  

251 Vasander,  H.  1984. Effect  of forest  amelioration on diversity  in an  ombro  

trophic  bog.  Annales Botanici Fennici 21(1):7-15.  ISSN 0003-3847. 

Diversity  (Shannon index,  Hill's  numbers) was  calculated from the biomass  of  plant  
species  in different microsites on  virgin,  drained and drained/fertilized  sections  of  an 

ombrotrophic  bog  in southern Finland. On  the virgin bog,  the diversity  increased  from 
wet  and moist hollows  to  low hummocks. On  high  hummocks,  the  diversity  was  de  
creased by  the dominance of  Scots  pine  and ericoid dwarf shrubs. 
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In  the drained bog,  the diversity  was  lower  in all  plant  communities than on  the  vir  

gin  bog,  except  in the moist  hollows,  where the proportion  of  the dominant species  
had decreased. On  drained/fertilized bog,  the diversity  was  lower in all  plant  com  
munities than on the virgin  bog,  except  in  the hollows,  where  the proportion  of  the  

dominant species  had increased and which had  been colonized by  typical  hummock  

species.  
The  total (gamma)  diversity  decreased from virgin  to  drained and fertilized bog,  re  

flecting  a  general  trend in  euthrophicated  or  disturbed ecosystems.  During  the suc  

cession  following  drainage,  biomass  and production  usually  increase,  but  diversity  de  

creases.  

Avainsanat: metsänhoito, ojitus,  lannoitus,  suot,  kasvillisuus  

Keywords:  silviculture,  drainage,  fertilization,  peatlands,  vegetation  

252 Verta,  M. 1990. Mercury  in Finnish forest lakes and reservoirs:  Anthropo  

genic  contribution to  the load and accumulation in fish.Tiivistelmä: Elohopea  
Suomen metsäjärvissä  ja  tekoaltaissa: Ihmisen vaikutus  kuormitukseen  ja pitoi  
suuksiin  kaloissa.  Publications  of the water  and environment research institute 

6.  33  p. ISBN  951-47-3708-3, ISSN 0783-9472. 

The  results  of  a  seven-year  study  of the  Hg  load and accumulation in fish  in Finnish 
lakes  and reservoirs  lying  outside locally  polluted  watercourses  are  summarized in the 
article. The  main  objective  is to  obtain an overall  picture  of  the  present  extent  of  Hg  
contamination in  fish,  and to  estimate the overall anthropogenic  increase  in  the Hg 
load and concentrations in  lakes  over  the past  100 years.  The characteristics  of  lakes 
and reservoirs  related to  Hg  transformation and accumulation processes are  also  stu  
died, and an intensive fishing  method described as  an  example  of  an amelioration pro  
cedure for  reducing  Hg  levels  in fish. 

The significance  of  catchment vs.  atmospheric-derived  sources  of  Hg  in  lakes  is  de  
pendent  on lake characteristics. In  drainage  lakes  with large catchments compared  to 
lake surface  area,  transport  from the catchment is  the main source of  Hg. A  substantial 
or even  dominant fraction of  the Hg  transported  from the catchment may originate  
from deposition,  especially  in  lakes with undisturbed catchments. Ditching  operations  
in the catchments greatly  increase  the total Hg  load of  downstream lakes. 

Järviin  valuma-alueelta ja  laskeumasta tulevan elohopeakuormituksen  suhde riippuu  

järven  tyypistä.  Tyypillisessä  metsäjärvessä,  jolla  on  suuri  valuma-alue suhteessa  järven  

pinta-alaan,  suurin osa  elohopeakuormasta  tulee valuma-alueelta. Tästä kuormitukses  
ta voi  suurin osa  olla  alkuaan laskeumaperäistä.  Metsäojitukset  lisäävät alapuolisen  

pienen  järven  elohopeakuormitusta  jopa  moninkertaiseksi välittömästi ojitusten  jäl  
keen. 

Elohopean  kuormitus koskemattomiin metsäjärviin  on moninkertaistunut tämän  
vuosisadan loppupuoliskolla  ilmaperäisen  kuormituksen johdosta  erityisesti Etelä- ja  
Keski-Suomessa. Samoin korkeampia  kalojen  elohopeapitoisuuksia  havaitaan Etelä- ja 
Keski-Suomessa useammin kuin  Pohjois-Suomessa.  

Avainsanat: kalat, ojitus,  elohopea  

Keywords:  fish,  drainage,  mercury 
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253  Verta,  M. &  Rekolainen,  S.  1985. Ilmaperäisen  elohopean,  metsäojituksen  ja 

tekojärvien  rakentamisen vaikutus  kalojen  elohopeapitoisuuteen.  Tutkimus  

projektin  loppuraportti.  Vesihallituksen monistesarja  320. 42 s.  

Metsäojitus  lisää järveen  tulevaa elohopeakuormitusta  merkittävästi,  ääritapauksissa  

jopa  moninkertaiseksi. Suurin osa  elohopeasta  on kuitenkin  kiintoaineeseen sitoutunee  

na  ja sedimentoituu nopeasti.  
Luonnonjärvien  kalojen  elohopeapitoisuuden  merkittävin syy  on  ilmaperäisen  elol  

lisen kuormituksen lisääntyminen  erityisesti  viimeisten 60  vuoden aikana. Metsäoji  
tuksella ei todettu selvää vaikutusta kalojen  elohopeapitoisuuteen  humuspitoisissa  

järvissä.  Happamoituneita  kirkkaita  järviä ei tutkimukseen sisältynyt. 

Avainsanat: kalat, ojitus,  elohopea  

254  Viitala,  L.  &  Hyvärinen,  P.  1986. Kiiminkijoen  vesistöalueen taimen- ja har  

juspurojen  tilaselvitys.  Vesihallitus,  vesihallituksen monistesarja  391. 41 
s.+liitt. ISBN 951-46-8963-1,  ISSN 0358-7169. 

Tutkimuksen tarkoituksena on  selvittää Kiiminkijoen  vesistöalueen kalataloudellisesti 

arvokkaiden latvajokien  ja  -purojen  tilaa  vesiensuojelua  ja  mahdollista kalataloudellista 
kunnostusta  varten.  Tutkimus kohdistui pääasiassa  Puolangan  kunnan alueella sijaitse  
viin vesiin,  joissa  vielä esiintyy  luonnonvaraista purotaimenta eli  tammukkaa. 

Postikyselyn  vastauksissa  todettiin tammukka- ja harjuskantojen  vähentyneen  viime 

vuosikymmenen  aikana.  Pääasiallisina syinä  kalakannoissa  tapahtuneisiin  muutoksiin 

pidettiin  ojituksen  haittavaikutuksia,  ylikalastusta  ja voimakasta villiminkki- ja sauk  
kokantaa. 

Hakkuut  ja  ojitukset  ovat  muuttaneet  purojen  valuma-alueiden tilaa. Haittaa kalas  
tolle aiheuttaa erityisesti  hienojakoisten  maalajitteiden kulkeutuminen puroihin.  Pie  

nissä  puroissa  haitat näkyvät  selvimmin. Puroissa  maa-aines täyttää  syvänteet,  jotka  
ovat  tammukalle välttämättömiä suojapaikkoja.  Hiekoittuminen vähentää myös tam  
mukalle sopivia  kutusoraikkoja.  Veden  mukana valuvassa irtonaisessa hiekassa ei  
myöskään  kehity  niin paljon pohjaeläimiä,  että se  loisi riittävät ravinnonsaantimahdol  
lisuudet edes kohtalaiselle tammukkakannalle. 

Avainsanat: kalat, taimen, harjus,  metsänhoito, Kiiminkijoki  

255  Virkkala,  R.  1987. Effects  of  forest  management  on bird breeding  in northern 
Finland. Annales Zoologici  Fennici  24(4):281-294.  ISSN 0003-455 X.  

The effects  of  forest thinning  and fragmentation on  bird species  were studied in north  

ern Finland in 1982-1985. Based on  line transect  censuses,  bird  communities of  virgin 
and  thinned pine forests,  and contiguous  and fragmented  spruce  forests were  com  
pared.  There were no  statistically  significant  differences in total bird  densities in virgin 
and thinned pine forests,  nor  in uniform and fragmented  spruce forests.  The structure 
of  bird communities was, however, different both in  pine  and spruce forests. 

Also,  the  densities of  the  most  common species  in virgin  forests  are  compared  using  
the  results  of  1940-50 line transect  censuses  and present  figures.  These censuses  were 
carried out  in the  vicinity  of  the study  area. 

Avainsanat:  linnut, metsätalous,  Pohjois-Suomi  
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256  Virkkala,  R.  1990. Effects of  forestry  on birds  in a  changing  north-boreal coni  
ferous landscape.  University  of  Helsinki,  Department  of  Zoology.  ISBN 952- 

90-1819-3. 

This  thesis  includes a  10-page  summary  and the following  publications  by  Virkkala: 
-  1987: Geographical  variation in bird communities of  old, intact  forests  in  northern 

Finland (also  in Ornis  Fennica  64:107-118),  

-  1987: Effects  of  forest  management on  birds  breeding  in  northern Finland (also  in 
Annales Zoologici  Fennici  24:281-294), 

-  1989: Short-term fluctuations of  bird communities and populations  in  virgin  and 

managed  forests  in northern Finland (also  in Annales Zoologici  Fennici  26:177-285), 
-1990: Population  trends of  forest  birds in a  landscape  of  large  habitat blocks:  conse  

quences of  stochastic environmental variation or  regional  habitat alteration, 11 p., 
-  1988: Foraging  niches  of  foliage-gleaning  birds  in the northernmost taiga  in Fin  

land (also in Ornis  Fennica 65:104-113),  
-  1990: Ecology  of the  Siberian Tit  Parus  cinctus  in relation to  habitat quality:  effects  

of  forest  management  (also  in  Ornis  Scandinavica 21 (2):  139-146), 
-  Virkkala,  R.  &  Liehu,  H.  1990. Habitat selection by the  Siberian  Tit  Parus  cinctus  in a  

virgin  and managed  forests in  northern  Finland (also  in Ornis Fennica 67  (1):1— 12). 

Avainsanat: linnut, metsätalous,  metsien rakenne, Pohjois-Suomi  

Keywords:  birds,  forestry,  forest  structure, northern Finland 

257 Väisänen,  R.A.,  Järvinen,  O. & Rauhala,  P. 1986. How are extensive,  human  

caused habitat alterations expressed  on the scale  of  local bird populations  in 
boreal forests?  Ornis Scandinavica 17(3):282-292.  Copenhagen.  ISSN 0030- 
5693. 

The authors  studied long-term  population  changes  in  43 abundant species  in  northern 
Finland from  1941-77. Many  southern species  have increased during  the period,  prob  
ably  partly  as  a  consequence of  habitat changes.  While the  median northern species  
decreased by  about one  third, the median southern species  increased 5-fold in north  

ern  Finland during  the period.  
An area characterized by  mature  forest and peatlands  in Simo was censused in 1959 

and 1977-81. Between these censuses  the area  changed  drastically  due to  clearcutting  
and drainage.  Species  trends were  similar  to those observed regionally  but more 
species  declined, probably  because  the local habitat changes  were  more extreme  than 
those on the regional  scale. In contrast, another  local study  area,  a  luxuriant spruce 
forest  (Törmävaara),  remained intact from  the first  census  in 1915  until censused again  
in 1981-38. In this  area, the local stability  expected  was  overshadowed by  the  regional  

changes:  in 1980 s the  reserve-like  Törmävaara was no longer  characterized by  the typi  
cal  bird species  of  northern old forests,  but  the  bird  population  had changed,  largely  as  
in managed  forests  in northern Finland. This  result  suggests  that the bird  populations  
in small forest reserves  in northern Finland are  not  closed but affected by  the dy  
namics  of  the regional  populations.  

Avainsanat: linnut, metsien  rakenne, muutokset 

Keywords:  birds, forest structure, changes  
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258 Väisänen,  R.A. & Rauhala,  P. 1983. Succession  of land bird communities on 

large areas  of peatland  drained for forestry.  Annales Zoologici  Fennici 
20(2):1 15-127. ISSN 0003-455 X. 

Long-term  changes  in  the structure  of  land bird  populations  were  studied  on  a  typical  
peatland  and forest  area  in  Simo in northern Finland. Seventy  nine land bird  species  
were  observed in the  censuses  and  classified into  seven  groups: newcomers  (9  mostly 
southern species),  increased (11),  stable (5),  fluctuating  (14),  decreased (10),  cultivation 
dependent  (8)  and rare  (22).  

Changes  in the population  structure  were  mainly  a result of  habitat alterations 
caused by  man. The most  important reason  for  the increase of  a  few  species  was  the 
succession of  ditched pine  bogs  into transformations with dense birch  thickets.  The re  
duction of  the  area of  mature forests and the decrease in holes suitable  for nesting  due 

to forest improvements  was  concluded to be  the main cause  of  the decreasing trend of  

some species.  The further  development  of  bird fauna with  the  succession  of  wetland 
transformations into spruce or  pine  dominated mixed forests is  described. 

Avainsanat: linnut, suot, ojitus,  sukkessio 

Keywords:  birds,  peatlands,  drainage,  succession  

259  Väyrynen,  E. 1974. Metsäaurauksen vaikutus metson ja teeren pesiin  hak  
kuualueilla. Riista-  ja kalatalouden tutkimuslaitos,  riistantutkimusosasto,  tie  

donantoja  2:9-10. 

Metsähallinnon Puolangan  hoitoalueella aloitettiin keväällä  1974 tutkimus metsäau  
rauksen vaikutuksesta metsäkanalintujen  pesintätuhoihin.  Kerätyn  aineiston perus  
teella näyttää  aurauksista aiheutuvan teerelle ja metsolle huomattavia pesintätuhoja.  

Lintujen  kannalta paras  ratkaisu olisi,  jos  auraukset voitaisiin siirtää kuoriutumisajan  

kohdan  yli. 

Avainsanat:  metsäkanalinnut, metsäauraus, teeri,  metso, Puolanka 
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31  Metsien  virkistyskäyttö  

Forest  recreation  

Luvussa on metsien virkistyskäytön  sosiologiaa  käsitteleviä tutkimuksia. Tarkastelta  
via aihepiirejä  ovat  mm. ulkoilijoiden  arvostukset,  virkistyskäytön  sosiaaliset  taustate  
kijät ja ulkoilukäytön  määrä. Mukana on myös  muutama  maatilamatkailusta ja turis  
mista kertova  selvitys.  

The  chapter  contains sociological  studies  dealing  with the  recreational use  of  forests.  The 
issues  discussed include the preferences  of  recreationists,  the social background  factors 
of  outdoor recreation and  the quantitative  indicators of recreation. A few  studies about 
tourism and farms providing  recreational  activities  are  also  presented.  

260 Aho,  S.  1970. Piirteitä  puistoalueiden  käytöstä  ja niihin liittyvistä  mielipi  
teistä.  Hyvinkään  kaupunki,  rakennustoimisto. 84  s.+liitt.  

Hyvinkään  puistoalueita  käsittelevä tutkimus  on tehty  kaupungin  suunnittelutyön  

tarpeisiin,  lähinnä selvittelemään eri tyyppisissä  kaupunginosissa  ilmenevää vapaa  
alueiden tarvetta sekä  suhtautumista suunnitteilla olevien lähivirkistysalueiden  kehit  

tämiseen. Lopuksi  Aho tekee runsaasti puistoalueiden  suunnitteluun liittyviä  kehittä  
misehdotuksia. 

Avainsanat: taajamametsät,  puistot,  ulkoilu,  suunnittelu 

261 Airola,  J. 1974. Nynäsin  alue ja  sen ulkoilukäyttö.  Laudaturtyö.  Helsingin  yli  

opisto,  ympäristönsuojelun  laitos.  95  s.+liitt.  

Tutkimuksessa  selvitetään Nynäsin  alueen  ominaisuuksia ja sopivuutta  ulkoiluun, ul  
koilukäytön  määrä  ja sen sekä ajallinen  että alueellinen jakautuminen  samoin  kuin 

käyttäjäkunnan  koostumus ja suhtautuminen alueeseen ja siellä  tapahtuvaan  toimin  
taan. 

Nynäsin  alueen parhaina ominaisuuksina pidettiin  kauniita maisemia, sijaintia  kau  

pungin  keskustan  lähellä ja rauhallisuutta. Parannustoimenpiteistä  toivottiin eniten 

vanhojen  polkujen  kunnostusta. Metsätaloustoimenpiteistä  suhtauduttiin kielteisim  
min maanpinnan  koneelliseen rikkomiseen,  yli 2  hehtaarin avohakkuisiin ja kulotet  
tuihin alueisiin. Etupäässä  kielteisinä pidettiin  myös  harvennushakkuiden näkymistä, 
moottorisahan ääntä, pieniä avohakkuualoja,  metsäkoneiden työskentelyä,  ojitettuja  
soita ja tiheitä taimistoja.  

Avainsanat: ulkoilualueet, metsänhoito,  arvostukset,  Nynäs  

262 Eskelinen,  O.  1979. Pyynikin  ulkoilualue: tutkimus  erään metsäisen  ulkoilu  
alueen luonnonympäristön  hyvinvointitekijöistä.  Summary:  The natural en  
vironmental welfare factors  of  forested outdoor recreation area  Pyynikki.  Silva 
Fennica  13(2):146-151. ISSN 0037-5330. 
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Tutkimuksessa  tarkastellaan metsäisen ulkoilualueen luonnonympäristöä  sosiaali  
tieteelliseltä kannalta.  Teoreettisen tarkastelun tuloksena sosiaalitieteellisillä  seikoilla  

todetaan olevan yhteydet  fyysisiin  ympäristötekijöihin  hyvinvointitekijöiden  kautta. 

Luonnonympäristön  hyvinvointitekijöiden  kartoittamiseksi tehtiin haastattelutuki  
mus.  Haastattelun tulokset korostavat  luonnonympäristön  osuutta  sekä  Pyynikillä  
että  muilla lähivirkistysalueilla.  Metsän ja vesistön merkitys  tulee mielipiteissä  selvästi 

esille.  

The study  examines the natural environmental welfare factors  of  the  urban forested 
outdoor recreation area  Pyynikki  from the viewpoint  of  the social  sciences.  Following  
a  theoretical examination, it is  demonstrated that sosiological  factors  are  connected 
with  the physical  environmental factors  by  the  welfare factors.  The opinions  and pre  
ferences  of  people  were  mapped  by  an  interview study.  The persons  interviewed em  

phasized  the role of  natural environment in the outdoor recreation areas.  The opinions  
clearly  indicate the importance of  trees  and watercourses.  

Avainsanat: ulkoilualueet, arvostukset,  ympäristö,  Pyynikki  

Keywords:  recreation areas,  preferences,  environment, Pyynikki  

263 Fröberg,  A. 1977. Metsien virkistyskäyttö  Suomessa.  Laudaturtyö.  Helsingin  
yliopisto,  kansantaloudellisen  metsäekonomian laitos.  83  s.+liitt.  

Tutkimus pyrkii  antamaan  kokonaiskuvan  metsien virkistyskäytöstä  Suomessa. Se  ja  
kaantuu kolmeen osaan:  (1)  metsien virkistyskäytön  tarpeen ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden  osalta on käsitelty tekijöitä, jotka vaikuttavat virkistystarpeen  kasvuun  ja 

etsitty  menetelmiä tulevan tarpeen ennustamiseksi  valtakunnallisesti ja  paikallisesti;  (2)  
metsien virkistyskäytön  osalta  on selvitetty  virkistyskäytön  määrä  ja ajoittuminen  toi  
minnoittain ja esimerkkien avulla sekä  luotu katsaus  taajamatyyppien  välisiin eroihin 

virkistyskäytön  määrässä;  (3) lisäksi  on  inventoitu missä  määrin virkistykseen  käytettä  
vissä olevia alueita on tarjolla  vastaamaan  virkistysympäristön  tarvetta. Tutkimus pe  

rustuu  kirjallisuuteen.  

Avainsanat: virkistyskäyttö,  suunnittelu 

264 Heikinheimo,  L.,  Jaatinen,  E.,  Kellomäki,  S.,  Loven, L. & Saastamoinen,  O.  

1977.  Metsien virkistyskäyttö  Suomessa  -  esitutkimusraportti.  Summary:  Fo  

rest  recreation in Finland -  pilot  Study.  Folia  Forestalia 321. 45 s.  ISBN  951-40- 
0290-3, ISSN 0015-5543. 

Esitutkimuksessa  käsitellään valtakunnallisen metsien virkistyskäytön  perustutkimuk  

sen teoreettisia lähtökohtia, jäsennetään  tutkimustehtävä,  tarkastellaan kunkin  osateh  
tävän tutkimustarvetta sekä  määritellään osatehtävittäin tarvittavat  aineistot ja mene  
telmät. Tutkimusaihe jaetaan  yhdeksään  kiinteästi toisiinsa liittyvään  osatehtävään: (1)  
metsien virkistyskäytön  yksilöllinen  ja  yhteiskunnallinen  merkitys,  (2)  metsien virkis  
tyskäytön  tarve  ja sen ennustaminen,  (3)  virkistystoiminnot  ja virkistysalueet,  (4)  metsi  

en virkistyskäytön  inventointi,  (5)  ympäristötekijäin  merkitys  virkistyskäytössä,  (6)  
virkistyskäyttö  ja  metsien käsittely,  (7) virkistysympäristön  tarjonta, (8) metsien virkis  
tyskäytön  puuntuotannolliset  vaikutukset ja (9)  metsien virkistyskäyttö  kansanta  
loudessa. Esitutkimus  on laadittu kirjallisuusselvitysten  ja asiantuntijahaastattelujen  
avulla. 
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The purpose of  the pilot study  is to  map the problem  area,  define the  research  tasks  
and work  out  a  relatively  detailed outline for  a  basic  national forest  recreation survey.  
The problem  area is  divided into nine  different sub-problems:  (1)  value of  forest recre  

ation from the point  of  view of  an individual and  society,  (2)  need  for forest recreation 
and forecasting  the recreational  use  of  forests,  (3)  classification of  recreation activities  
and recreation  areas,  (4) inventory  of  the recreational  uses  of  forests,  (5)  role  of  envi  
ronmental factors  in forest  recreation,  (6)  forest  recreation  and forest  management,  (7)  

supply  of  forest  environment for recreation, (8) effects of  forest recreation on  wood 
production  and (9)  recreation in the  national economy. Each sub-problem  is studied 

through  literature reviews  and by  interviews of experts  working  in the field. 

Avainsanat: tutkimus,  virkistyskäyttö 

Keywords:  research,  recreation 

265 Jaatinen,  E.  1973. Helsingin  metsäisten  ulkoilualueiden virkistyskäytön  sosi  
aaliset  taustatekijät.  Helsingin  kaupunkisuunnitteluvirasto,  yleiskaavaosasto,  
toiminnallisia selvityksiä  20.  70  s.  

Tutkimuksessa  selvitetään Helsingin  metsäisten ulkoilualueiden virkistyskäytön  ky  

syntään  vaikuttavia ulkoilijoiden  sosioekonomiseen taustaan  ja  asumisympäristöön  

liittyviä  tekijöitä.  Ulkoilijajoukon  kuvailun lisäksi  tutkitaan eroavatko ulkoilualueiden 
käyttäjäjoukot  toisistaan ja  koko Helsingin  väestön muodostamasta vertailuryhmästä.  
Lisäksi  selvitettiin millaisia ulkoilun intensiivisyyden  eroja  alueiden erilainen sijainti 
aiheuttaa sekä  ulkoiluaktiivisuuden yhteyttä  ulkoilijoiden  sosioekonomisiin ja asuin  

paikkaan  liittyviin taustatekijöihin.  

Avainsanat: ulkoilualueet, virkistyskäyttö,  sosiaaliset tekijät,  Helsinki 

266 Jaatinen,  E. 1974. Recreational utilization of Helsinki's  forests.  [Tiivistelmä:  

Helsingin  metsien virkistyskäyttö].  Folia Forestalia  186. 35 p. ISBN 951-40- 
0088-9. 

The recreation participants  and the recreational utilization of two forest recreation 

areas of  Helsinki are  studied in the paper. In addition to  the social  background  of  the 

users,  the  intensity  of  the recreational  activities was studied. On the individual level,  
the relationship  between the activities and  social background  was examined. The dif  
ferences caused by  the location  of  the  areas  was  also  analyzed.  

Outdoor  recreationists are  predominantly  male. Age classes 30-39 and 40-49 are  
relatively  over-represented  among the visitors. Users  of  the  recreation areas  are  more 
in the  second highest  and highest  social  class  when  using a  four-class  social  group 
classification. The relative number of outdoor recreationists  is found to increase with 

increasing  education and income, which also  influences the choice of  areas  visited. 

Työssä  tutkitaan kahden Helsingissä  sijaitsevan  metsäisen ulkoilualueen virkistyskäyt  
täjiä  ja virkistyskäytön  luonnetta. Ulkoilijoiden  sosioekonomisten taustatekijöiden  li  
säksi  tutkittiin virkistyskäytön  intensiivisyyttä  ja  yksilötasolla  ulkoiluaktiivisuuden ja 

ulkoilijoiden  sosioekonomisten taustatekijöiden  välisiä yhteyksiä.  Kaupunginosittaisel  
la analyysillä  tutkittiin ulkoiluaktiivisuuden ja  erilaisten ympäristötekijöiden  välisiä 
yhteyksiä.  
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Tutkimuksessa  havaittiin,  että  ulkoilijoita  on suhteellisesti enemmän miesten kuin 

naisten keskuudessa,  sekä  eniten 30-49 -vuotiaitten keskuudessa.  Eniten ulkoilualuei  

den käyttäjiä  on 4-luokkaista sosiaaliryhmäjakoa  käytettäessä  toiseksi  ylimmässä  ja 

ylimmässä  sosiaaliluokassa. Ulkoilijoiden  suhteellisen määrän havaittiin lisääntyvän  
koulutustason ja  tulotason noustessa,  lisäksi  havaittiin eroja  eri  alueiden käyttäjien  vä  
lillä. 

Avainsanat:  ulkoilualueet, virkistyskäyttö,  Helsinki 

Keywords:  recreation areas,  utilization,  Helsinki 

267 Jaatinen,  E. 1976. Helsingin  ulkoilualueiden virkistyskäyttäjien  aluekohtai  
set  mielipiteet.  Summary:  Visitors'  opinions  concerning  forest  recreation areas  
in Helsinki.  Helsingin  kaupunkisuunnitteluvirasto,  yleiskaavaosaston  julkaisu  

YB:7. 80 s. 

Tutkimuksessa  kartoitetaan Helsingin  ulkoilualueiden virkistyskäyttäjien  aluekohtaisia 

mielipiteitä ulkoiluympäristönsä  fyysisen  rakenteen mitoituksesta. Tutkimuksen koh  

teena  oli kaksi  metsäistä ulkoilualuetta: kaupunkialueella  sijaitseva  tyydyttää  sekä  

päivittäistä  että viikonloppuvapaaseen  perustuvaa  ulkoilukysyntää.  Virkistyskäytön  
erilaisen ajoittumisen  perusteella  tutkittiin millaisia alueiden välisiä mielipide-eroja  

käyttäjien  keskuudessa  on eri  tyyppistä  ulkoilukysyntää  palvelevien  ulkoilualueiden 
rakenteesta ja palveluista.  Lisäksi  tutkittiin ulkoilijajoukon  sisäisiä,  iän,  sukupuolen  ja  
sosiaalisen aseman  mukaisia ulkoilualuettaisia mielipide-eroja  rakennetuista palveluis  

ta  ja  alueiden käyttäjien  määrästä ja roskien  määrästä. Myös ulkoilualueiden rakentee  
seen  ja  palveluihin  liittyvien  mielipiteiden  ja  ko.  alueilla harjoitetun  ulkoilun  aktiivisuu  
den välisiä yhteyksiä  tutkittiin. 

The study  has the following  objectives:  (1) to  classify  visitors'  opinions  concerning  the  

physical  structure  of  the studied forest  recreation areas  and  also  to obtain information 

concerning  the  right  or  preferred  scaling  of  the  structural  properties  under study  by  

comparing  the  opinion  distributions with the actual amounts of  the stated properties,  

(2)  to  find out  if there are  any  differences in visitors'  preferences  between the  two  stu  
died recreation areas  with respect  to their physical  structure  on the basis  of  the  differ  

ent  location and the different patterns  in the demand for  recreation, (3)  to study  vari  
ations  in the visitors'  opinions  with respect  to  socioeconomic factors  and (4)  to study  

relationships  between  visitors'  opinions  regarding  the recreation areas  and their visit  
frequencies  to  these areas.  

Avainsanat: ulkoilualueet, virkistyskäyttö, arvostukset,  Helsinki 

Keywords:  recreation  areas,  utilization,  preferences,  Helsinki 

268 Karjula,  M. 1984. Kaupunkiväestön  ulkoilukäyttäytymiseen  vaikuttavat  teki  

jät.  Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian laitos. 
89 s.+liitt. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan kaupunkilaisten  ulkoilukäyttäytymistä  Keravan  väestöstä 

kerätyn  esimerkkiaineiston perusteella.  Työn  päätarkoituksena  on tarkastella erilaisten 

demografisten  ja  sosio-ekonomisten tekijöiden  yhteyksiä  ilmenevään ulkoilukäyttäyty  
miseen. Tutkimuksessa käytetyt  pääasialliset  analysointimenetelmät  ovat  taulukointi ja  
faktorianalyysi.  
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Tulokset  kertovat  muun muassa,  että  yli  80  % keravalaisista harrasti ulkoilua aina  
kin  kerran  vuodessa ja  vajaa  kymmenesosa  ulkoili yli  240  kertaa vuodessa. Sukupuo  
littaiset erot ulkoilun harrastamisessa osoittautuivat vähäisiksi. Alle 30-vuotiaat ulkoi  

livat muita ikäryhmiä  enemmän. Naimattomat keravalaiset  ulkoilivat muita siviilisää  

tyjä  enemmän. Yleensä ottaen  ulkoilun määrä  lisääntyi  koulutustason kohotessa. 

Avainsanat: taajamametsät,  virkistyskäyttö,  Kerava  

269  Katila,  P.  1987. Ulkoilututkimus  Suomessa ja muissa  Pohjoismaissa.  Ympä  

ristöministeriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  sarja  A 56/1987.  133 s. 
ISBN 951-47-0145-3, ISSN 0783-280  X. 

Julkaisuun  on koottu vuosina 1970-1984 Suomessa ja tärkeimmät muissa Pohjoismaissa  

julkaistut  ulkoiluun liittyvät  tutkimukset,  selvitykset  ja artikkelit. Tutkimusten sisällös  

tä on tehty  lyhyet  tiivistelmät. 

Avainsanat: tutkimus,  ulkoilu,  kirjallisuusselvitys,  Pohjoismaat  

270 Katila,  P. 1987. Virkistysalueisiin  kohdistuvat arvostukset.  Ympäristö  

ministeriö,  ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston  sarja  A 60/1987.  94 s.  ISBN 
951-47-0153-4, ISSN 0783-260 X. 

Selvityksessä  kartoitetaan tehtyjen  tutkimusten perusteella  taajamanläheisten  ulkoilu  
alueiden laadullisia ominaisuuksia sekä  niihin kohdistuvia  preferenssejä  ja odotuksia. 
Lisäksi esitellään ympäristöarvostusten  ja ympäristön  laadun mittaamisessa käytettyjä  
tutkimus- ja mittausmenetelmiä ja tarkastellaan niiden soveltuvuutta arvostusten  mit  
taamiseen ja  määrittämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös  virkistyskäyttäytymis  

tä, sen taustalla vaikuttavia tarpeita ja ympäristön  kokemista sekä  ympäristöarvostus  

ten  muodostumista. 

Virkistysalueen  laatuun (ulkoilukokemukseen) vaikuttavat tekijät  jaetaan  tutkimuk  

sessa  viiteen ryhmään:  maisemaominaisuudet, ulkoilukapasiteetti,  kulkukelpoisuus,  
palvelu-  ja varustetaso  sekä  saavutettavuus.  Ulkoilualueiden eri  ominaisuuksiin koh  
distuvia preferenssejä  ja  odotuksia käsiteltiin tämän ryhmittelyn  pohjalta.  

Ympäristöarvostusten  määrittämisessä ja mittaamisessa käytettyjä  menetelmiä tar  
kastellaan seuraavan  kolmijaon  pohjalta:  haastattelu ja  kyselytutkimukset,  kohteen 
esittämiseen perustuvat  menetelmät sekä  psykologisia  ja  fyysisiä  tekijöitä  yhdistävät  
mallit.  Lisäksi  tarkastellaan ympäristön  laadun mittaamisessa käytettyjä  kuvailevia in  
ventointimenetelmiä ja havainnointia. 

Avainsanat: ulkoilualueet, arvostukset,  tutkimusmenetelmät 

Keywords:  recreation areas,  preferences,  research  methods 

271 Kellomäki,  S.  1973. Recreational potential  of  a  forest  stand. Tiivistelmä: Metsi  
kön  ulkoilupotentiaali.  Silva Fennica 12(3):179— 186. ISSN  0037-5330. 

The recreational potential of a  successional  stand was assessed  on the basis of the 

potential  of  the stand for different recreational activities  and the  trampling  tolerance of  
ground  cover.  The relationship  between selected recreational activities  and the  stand 
volume was  also determined. 
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Työssä  on  teoreettisiin ja  empiirisiin  näkökohtiin perustuen  pohdittu  eri  kehitysvaiheis  
sa  olevien metsiköiden soveltuvuutta  ulkoiluun. Tarkastelussa on otettu huomioon sekä  

metsikön tarjoamat  mahdollisuudet eri  ulkoilutoiminnoille että pintakasvillisuuden  

kulutuskestävyys.  Tulokset korostavat monipuolisten  metsäalueiden arvoa ulkoilussa. 

Avainsanat: ulkoilualueet, sukkessio,  kulutuskestävyys,  metsätalouden suunnittelu 

Keywords:  recreation areas,  succession,  trampling  tolerance, forest  management  plan  
ning 

272  Kellomäki,  S. 1975. Forest  stand preferences  of recreationists.  Tiivistelmä:  Ul  

koilijoiden  metsikköarvostukset.  Acta Forestalia  Fennica 146. 36 p. ISBN 951-  
651-021-3. 

The environmental preferences  of  recreationists  were  studied at the forest  stand level. 
The study  attempted  to  elucidate the  environmental preferences  of  groups visiting  two  
recreation areas  owned by  the  city  of  Helsinki  using  interviews and questionnaires.  
The material consisted of  1 323 interviews supplemented  by  questionnaires.  

The  following  conclusions were  drawn from the replies  to  the  questionnaires:  (1) rec  
reationists consider  birch and pine  to be more  beautiful than  spruce,  (2)  recreationists  

consider stands made up of  several  tree  species  to  be  more  beautiful than stands of  

single  tree  species,  and (3)  recreationists consider mature stands  to  be  more  beautiful 
than young stands.  The results  also indicate that from the point of  view of  the  scenic  
value  of  the  stand,  the  way in which  the stand is  organized  to  form a  scenic  aspect or  a  
stand view is  more  important  than  its  ecological  structure.  

Tutkimuksessa selvitetään ulkoilijoiden  maisemanhoidollisia arvostuksia  metsikkö  

tasolla. Kirjallisuuden  perusteella  muodostettuja  hypoteeseja  tutkittiin haastattelu- ja  
kyselytutkimuksella  kahden Helsingin  kaupungin  ulkoilualueen käyttäjäjoukossa.  Ky  

selyn  (n=l 323)  perusteella  havaittiin ulkoilijoiden  pitävän  koivua ja mäntyä  kuusta 

kauniimpana,  ja  usean  puulajin  metsiköitä  yhden  puulajin  metsiköitä kauniimpina  sekä  
arvostavan  enemmän uudistuskypsiä  kuin nuoria metsiköitä. Metsikön  maisema-arvon 
kannalta on sen  ekologista  rakennetta tärkeämpi  se,  kuinka  metsikkö  jäsentyy  maisema  
tilaksi  tai metsikköryhmäksi.  

Avainsanat: metsämaisema,  ulkoilu,  arvostukset,  metsikkörakenne 

Keywords:  forest  landscape,  recreation,  preferences,  stand structure  

273 Kämäräinen, K. 1974. Luonto kaupunkilaisten  elämässä ja ympäristössä.  

Tampereen  yliopisto,  aluetieteen laitos,  tutkimuksia  21 B.  47 s.+liitt.  ISBN  951- 
44-0245-6. 

Tutkimuksessa  selvitettiin postikyselyllä  seitsemän kaupungin  asukkaiden suhdetta 
luontoon kaupunkiympäristössä.  Kyselyn  tavoitteena oli saada selville ja kuvata (1)  

luonnonläheisyyden  arvostusta  elinympäristön  yhtenä  osana,  (2)  niitä perusteluja,  joilla  
ihmiset luonnonläheistä ympäristöä  puolustavat,  (3)  luonnonläheisen elämänasenteen 

yhteyttä  elämäntapoihin,  (4)  milloin -  keitä  tai mitä väestöryhmiä  -  nykyinen  luon  
nonympäristö  tyydyttää  ja  (5)  millainen on  jokamiehen  välttämätön terve  luonnonym  

päristö.  
Tuloksien mukaan luonnonläheisyyden  arvostus on ympäristön muihin ominai  

suuksiin nähden suuri: hyvän asunnon jälkeen  ja yhdeksän  muun kysytyn  ominaisuu- 
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Den edellä se sijoittuu toiseksi. Enemmistö katsoo,  että luonnonläheistä ympäristöä  

tarvitaan henkilökohtaisen vapautumisen,  rauhan,  mielenterveyden,  yms.  saavuttami  
seksi.  

Avainsanat: taajamametsät,  arvostukset,  luonnonläheisyys  

274 Lapin  matkailun  luontoaktiviteetit.  1978. Matkailun edistämiskeskus,  MEK A 

14. 58 s.  ISBN 951-46-3702-X,  ISSN 0356-3324. 

Tutkimuksessa  selvitetään millaista luontoaktiviteetteihin liittyvää  tarjontaa  matkaili  

jalle  on  Lapissa  jo  olemassa sekä  mikä on  ollut sen  tähänastinen kysyntä,  ja millaiseksi 

kysynnän  arvioidaan tulevaisuudessa kehittyvän.  Samalla on pyritty  selvittämään sitä,  
millaisia kehittämistavoitteita Lapissa  tällaiselle matkailulle olisi asetettava ja mitä 

toimintalinjoja  tulisi luonnon käytön  osalta  Lapissa  seurata.  
Sekä  kotimaassa että  ulkomailla kysytyimmiksi  ja kehityskelpoisimmiksi  luontoakti  

viteeteiksi arvioitiin kesällä  patikointi  tukikohteesta, patikointi/eräretket,  kalastus  
sekä  melonta ja talvella murtomaahiihto tukikohteesta, murtomaahiihto/eräretket 
sekä  porosafarit.  

Avainsanat: matkailu,  luontoaktiviteetit,  Lappi  

275 Maatila- ja  mökkimatkailun tuotekehittely.  1981. Matkailunedistämiskeskus,  

MEK A  30. 40 s.+liitt.  ISBN 951-46-5225-8,  ISSN  0355-6204. 

Tutkimushankkeen ensisijaisena  tavoitteena oli maatila- ja  mökkimatkailun kannatta  
vuuden lisääminen sellaisten palvelukokonaisuuksien  ja uusien palvelujen  luomisella,  
jotka mahdollistaisivat lomakohteille pitkän  käyttöajan  tai  muuten  parantaisivat  yrittä  

jän  taloudellista tulosta. Hanke toteutettiin siten,  että  valittiin kolme kuntaa (Hauho, 
Puumala,  Saarijärvi)  ja  kaksi  maakuntatason kohdetta (Kainuu, Kymenlaakso),  joihin  
asetettiin projektiryhmät  selvittämään niille annettuja  tehtäviä. Selvityksessä  tarkastel  
laan mm. hyötykasvien  keräilyn,  sienestyksen,  metsästyksen  ja kalastuksen  roolia lo  

mailuohjelmana.  

Avainsanat: maatilamatkailu, metsästys,  kalastus,  keräily  

276  Maatilamatkailun yleissuunnitelma  -  sovellutus Vähäveden tilalla 1984. 
MEK A  48. 46 s.+liitt.  ISBN 951-46-8317-X,  ISSN 0355-6204. 

Julkaisu  pitää  sisällään sekä  tilalla tapahtuvan  rakentamisen ja maankäytön  että maati  
lamatkailuun liittyvien  harrastusmahdollisuuksien kehittämissuunnitelman. Selvityk  
sessä  käsitellään mm. eräretkeilyn, melonnan, riistanhoidon, metsästyksen  ja kalastuk  

sen roolia maatilamatkailuun liittyvinä  toimintamahdollisuuksina. 

Avainsanat: maatilamatkailu, metsästys,  kalastus,  ulkoilu 

277 Naturvägledning  i Norden. 1990. Nordisk  Ministerräd, NORD  1990:52. ISBN 
Danmark 87  703  446  0,  ISBN Sverige  91 7996 233  5.  66  s.  
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Luonto-opastuksella  tarkoitetaan luontoon kohdistuvien myönteisten  tunteiden ja 
luontoa koskevan  tietämyksen  välittämistä. Luonto-opastus  pyrkii  lisäämään ekologian  
ja  kulttuurin syvällisen  yhteyden  ymmärtämistä  ja  ihmisen ymmärtämistä osana  luon  
toa.  Näin parannetaan  mahdollisuuksia saada myönteisiä  kokemuksia  luonnossa  ja 

syvennetään  sekä yksityisten ihmisten että  yhteiskunnan  ympäristötietoisuutta.  Jul  
kaisussa  tarkastellaan luonto-opastusta  Pohjoismaissa  sekä  esitetään suosituksia. 

Avainsanat: virkistyskäyttö,  luonto-opastus,  Pohjoismaat  

278  Oinonen,  R. 1971. Talvinen eräretkeily  Saariselällä.  Pro gradu -tutkielma. 

Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos. 85  s. 

Tutkimuksessa kartoitetaan talvisen eräretkeilyn  yleisyyttä  ja tämän tyyppisen  virkis  

tyskäytön  kysyntään  vaikuttavia  tekijöitä.  Tutkimuksen tuloksissa  todetaan, että  suurin 
osa  retkeilijöistä  asuu Helsingissä,  ja että mitään erityistä talviretkeilijäryhmää  ei ole 

olemassa,  vaan talvi-  ja  kesäretkeily  punoutuvat tiukasti yhteen.  Lomavapaan  niukkuu  
den havaittiin olevan eniten talviretkeilyä  rajoittava  tekijä.  Tutkimusalueen käytön  

huippu  osuu  pääsiäiseen,  sesonkikauden todetaan kuitenkin olevan  pidentymässä.  

Avainsanat: eräretkeily,  talvi,  Saariselkä 

279 Porotilamatkailu. 1979. Matkailunedistämiskeskus  MEK A 25.126 s.  ISBN 951- 

46-4447-6,  ISSN 0356-3324. 

Tutkimuksessa  selvitetään porotilallisten  halukkuutta ja mahdollisuuksia porotilamat  
kailun harjoittamiseen.  Matkailuelinkeinon harjoittamismahdollisuuksia  varten  kartoi  
tettiin mm.  matkailijoiden  käyttöön  sopivien  tilojen  määrä ja niiden varustetaso, samalla 

pyrittiin  selvittämään porotiloilla  käytettävissä  olevan työvoiman  määrä  ja  sen  rakenne. 
Matkailualan ammattikurssitarpeen  selvittämiseksi  kartoitettiin porotilaruokakunnista  
ammattikurseille haluavien lukumäärä,  suosituimmat kurssiaiheet,  sopivimmat  kurs  

siajat  ja -paikat  sekä sopivimmat  kurssikuukaudet. » 
Tutkimuksen tarkoituksena oli myös  selvittää porotilojen  tarjoamat  ohjelmapalvelut  

kuten osallistuminen erilaisiin porotilan  tarjoamiin  töihin, kalastukseen,  metsästyk  
seen ja muuhun virkistystoimintaan.  

Avainsanat: matkailu,  porotilat,  metsästys,  ulkoilu 

280  Saastamoinen,  O. 1972. Saariselän-Itäkairan alueen virkistyskäyttö.  Summa  

ry:  The recreational use  of  the Saariselkä-Itäkaira  area. Helsingin  yliopisto,  
kansantaloudellisen metsäekonomian laitos.  171 s.  ISBN  951-99005-5-1. 

Tutkimus on osa  laajaa selvitystä,  jonka  tarkoituksena on Saariselän-Itäkairan alueen 
vaihtoehtoisten käyttömuotojen  taloudellinen vertailu. Tutkimustehtävänä on alueen 

virkistyskäytön  selvittäminen. Alueen käyttäjiä  on tutkittu haastattelu- ja kysely  
menetelmillä. Tutkimuksessa  selvitettiin virkistyskäytön  muotoja  ja  laajuutta,  virkistys  
käyttäjien  suhtautumista hakkuutoimintaan ja  alueen alkuperäisyyteen,  sekä  virkistyk  
sestä  lomailijoille  aiheutuvia menoja.  Tutkimuksessa esitetään tietoja  myös  kävijöiden  
sosiaalisesta taustasta  sekä  lomanviettotottumuksista. Myös  virkistyksen  häiriötekijöitä  
on käsitelty.  
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The study  is  the first  part  of  an  investigation  of land-use alternatives in the  Saariselkä- 
Itäkaira area  in north-eastern Finland. The main groups of  problems  examined were:  
(1)  the development  and the extent  of  the forms of  recreation,  (2)  the social  structure  of  
the visitors and areal distribution of  visits,  (3)  the attitudes of  the  visitors  to  the recre  

ational environment, (4)  the factors  disturbing  recreation and  (5)  visitors'  expendi  
tures.  The  material for  the study  was collected by  a  combination of personal  inter  
views in the  area  and postal  inquiries  undertaken in the winter  and summer  of  1970. 

Avainsanat:  virkistyskäyttö,  arvostukset,  metsätalous, Saariselkä-Itäkaira 

Keywords:  recreation, preferences,  forestry,  Saariselkä-Itäkaira 

281 Saastamoinen,  0.1979. Valaistun hiihtoreitin käytön  ajallinen  vaihtelu. Sum  

mary:  Time patterns  in the use of an urban skiing  route.  Silva Fennica  

13(1):101—106.  ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan virkistysalueiden  käytössä  esiintyvää  ajallista  vaihtelua. 
Empiirisiä  ajallisen  vaihtelun malleja  esitetään Rovaniemellä sijaitsevan  valaistun  hiih  
toreitin kuukausittaisesta,  viikottaisesta ja  vuorokaudenajoittaisesta  käytöstä.  Hiihtorei  
tin  käyttö  oli suurin helmikuussa.  Viikonpäivistä  käyttö  oli vilkkainta sunnuntaisin ja 

lauantaisin, mutta varsin suurta myös tiistaisin ja keskiviikkoisin.  Sunnuntaina käytön  

huippu  ajoittuu puolen  päivän  jälkeen. Tietyin  olettamuksin arvioitiin parhaana  sun  
nuntaina 18  prosentin  puolen  kilometrin säteellä reitistä asuvasta  väestöstä  osallistu  

neen hiihtämiseen. 

Temporal  variations in use  of  an  illuminated skiing  route  located near  the town  of  Ro  
vaniemi were  examined. The lenght  of  the route  was  3.8 km  and part  of  it  was  located 
inside a residential area. 

Three time-patterns  were  determined on  the basis of  empirical  data. First,  there was  
a monthly variation in  the route's  use  over  the skiing  season  from November to  May.  

Secondly,  the  daily variations in the route's use  were examined. The third variation 

was  due to the rhythm  of  daily  life  which  was reflected in the hourly  variations in the 
route's  use.  

The location  of  the route  was  considered to be  acceptable.  More than 4 000 people  
reside  within 0.5  km  of  the  route.  With some presumptions  it  can  be  supposed  that on 
the  best  Sunday  (16.1.1977) about 18 % of that population  participated  in skiing  along  
the  route; the average  participation  rate  was  about 7  %. 

Avainsanat: hiihto, valaistu latu,  Rovaniemi 

Keywords:  skiing,  illuminated route, Rovaniemi 

282 Saastamoinen,  O. 1981. Ulkoilualueiden käytön  ajallinen  vaihtelu Rova  
niemellä. Julkaisussa:  Metsäntutkimuspäivät  Rovaniemellä. Metsäntutkimus  
laitoksen tiedonantoja  6:30-32. ISSN 0358-4283. 

Rovaniemellä tutkittiin Ounasvaaran ja  Korkalovaaran ulkoilureittien käyttöä.  Käyttö  
määrää selvitettiin laskemalla ulkoilukertoja joka  keskiviikko  ja sunnuntai tunnin ajan.  
Lisäksi tehtiin muutamia koko  päivän  mittaisia laskentoja.  Valaistujen  reittien käyttö  
kohosi  talvella ja erityisesti  tammi-maaliskuun aikana suureksi.  Kesäisin  ulkoilumah  
dollisuudet ovat  monipuolisemmat  ja käyttöpaine  hajautuu  enemmän, esim.  kaupun  
geissa  uimarannat ovat  suosittuja.  Arkisen käytön  huippu  ulkoilualueilla osui talvella 
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klo  17.00-19.00 välille,  kesällä 18.00-20.00 välille. Reittien käyttö  oli vilkasta myös 

arkisin.  

Avainsanat: ulkoilualueet, virkistyskäyttö, ajallinen  vaihtelu, Rovaniemi 

283 Saastamoinen,  O. &  Sievänen,  T. 1981. Keravan ja Rovaniemen lähimetsien  

ulkoilukäytön  ajallinen  vaihtelu. Summary:  Time patterns  of  recreation in  ur  

ban forests  in two  Finnish towns. Folia Forestalia 473.  24 s.  ISBN 951-40-0520-1,  

ISSN 0015-5543. 

Tutkimuksen kohteena on kaupungin  lähimetsien ulkoilukäytön  ajallinen vaihtelu, jota  
tarkastellaan kolmena vaihtelutyyppinä:  vuodenaikojen  välisenä  vaihteluna, viikon  

päivien  välisenä vaihteluna ja vuorokaudenaikojen  välisenä vaihteluna. Lisäksi  esite  
tään  havaintoja huippuajankohtien  vaihtelusta. 

Aineisto kerättiin Keravan ja Rovaniemen ulkoilualueilta yhden  vuoden ajalta  maas  

tohavainnoinnin ja maastohaastattelun menetelmillä sekä  postitiedustelulla.  

Tutkimuksessa esitetään lähimetsien ulkoilukäytön  vuorokaudenaikojen  välinen 
vaihtelu sunnuntaisin ja  arkipäivisin  erikseen kesällä  ja  talvella. Vuodenaikojen  väli  
nen  vaihtelu esitetään myös  erikseen  sunnuntaiulkoilun ja  arkipäiväulkoilun  osalta. 

Viikonpäivien  välistä vaihtelua tarkastellaan sekä  kesä-  että  talvikautena niin kaupun  
kiväestön kuin  metsäalueiden käytön  kannalta. 

The temporal  variation in the recreational  use of urban forests  is  examined. The time 

patterns  of outdoor recreation are  divided into  three categories:  seasonal,  weekly  and 
daily  patterns.  The peaks  (peak  hour,  -day,  -month)  are  also examined. 

The data was  collected in two  towns, Kerava in southern Finland and Rovaniemi in 

Lapland.  The methods used in measuring  the temporal variations  were  observation 
and interview in the forest areas,  and a  mailed questionnaire.  

The study  represents  the time patterns  through  the day  on  Sundays  and workdays  
both in summer  and winter.  The  time patterns  through  the week  are  also  examined for 
summer  and winter. Differences between the  towns'  populations  and the use  of  urban 

forests are  discussed. The time patterns  through  the  seasons  also  indicate the temporal 
variations of  outdoor  recreation  separately  for Sundays  and workdays.  

Avainsanat:  ulkoilualueet, virkistyskäyttö,  Kerava, Rovaniemi 

Keywords:  recreation areas, utilization,  Kerava,  Rovaniemi 

284 Sievänen,  T. 1980. Metsien virkistyskäyttö  Keravalla. Pro gradu  -tutkielma. 

Helsingin  yliopisto,  maankäytön  ekonomian laitos.  100 s.+liitt.  

Tutkimuksessa esitetään alustavia tuloksia  Keravan ja sen  lähiympäristön  metsien vir  

kistyskäytöstä  ja sen ajallisesta  vaihtelusta sekä kokemuksia kolmen inventointi  
menetelmän soveltamisesta metsien virkistyskäytön  inventointiin. Tutkimuksessa  käy  

tetyt  menetelmät ovat  maastohavainnointi, maastohaastattelu ja postikysely.  Tutkimuk  
sen mukaan lähes  80 % keravalaisista harrastaa ulkoilua. Ulkoilija  käyttää  keskimäärin 
kolmea ulkoilualuetta lähiympäristössään.  Virkistyskäytön  ajallisen  vaihtelun inven  
tointi osoitti,  että  kesäkaudella kesä-  ja  lokakuu olivat hiljaisimmat  kuukaudet ja touko  

ja elokuu vilkkaimmat. Viikonpäivistä  sunnuntaina ulkoiltiin kaksi  kertaa  niin  paljon  
kuin arkipäivinä.  Lauantain ulkoilun määrä oli  noin 70 % sunnuntain määrästä. 



Metsien  virkistyskäyttö  ja kulttuurimerkitys 
Recreational  and  cultural  functions  of forests  

159 

Maastohavainnointi osoittautui sopivaksi  virkistyskäytön  määrän  ja ajallisen  vaih  
telun  inventointiin. Sen  käytössä  todettiin kuitenkin olevan rajoituksia.  Maastohaastat  
telu soveltuu parhaiten  virkistyskäytön laadullisten tekijöiden  inventointiin. Posti  

kysely  sopii  hyvin  metsien virkistyskäytön  väestösidonnaisiin inventointeihin. Mi  
kään inventointimenetelmistä ei tutkimuksen mukaan ole kuitenkaan yksinään  riittä  
vä. 

Avainsanat:  virkistyskäyttö,  inventointimenetelmät, Kerava 

285 Sievänen,  T. 1983. Rovaniemeläisten ulkoiluaktiivisuus.  Julkaisussa:  Metsän  

tutkimuspäivät  Rovaniemellä 1981. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  

6:33-36. ISSN 0358-4283. 

Tutkimuksen kohteena ovat sekä Rovaniemen metsäalueet että rovaniemeläiset. 

Aluesidonnaiseen virkistyskäytön  inventointiin sovellettiin maastohavainnointia ja 
maastohaastattelua. Paikallisen väestön  virkistyskäytön  inventointiin käytettiin  posti  
kyselyä.  

Tärkein väestön ulkoiluaktiivisuuden osoitin on ulkoilun osallistumisosuus. Ro  

vaniemeläisten keskuudessa  osallistumisprosentti  oli  tutkimuksen perusteella  88. 
Kaupungin  ja sen lähiympäristön  alueille kohdistui rovaniemeläisten ulkoiluker  

roista  n.  60  % ja  kaupungin  ulkopuolisille  alueille 40 %.  Tutkimuksessa  selvitetään eri  
ulkoilualueisiin kohdistuvia  käyttömääriä.  Marjastus,  sienestys  ja pyöräily  olivat tär  
keimmät  ulkoiluharrastukset. Myös  metsästys  ja kalastus  olivat suosittuja.  

Tarkasteltaessa puhtaasti  metsäalueiksi luonnehdittavia alueita sekä  harrastuksia,  

jotka pääasiassa  tapahtuvat  metsäympäristössä,  voidaan n. 70 % kaikesta  rovanieme  
läisten  ulkoilusta katsoa tapahtuvaksi  metsässä. 

Avainsanat: ulkoilualueet, virkistyskäyttö,  Rovaniemi  

286 Sievänen,  T. 1984. Comparison  of  different  methods in the inventory  of  ur  
ban  forest recreation. In: Saastamoinen,  0.,  Hultman, S.-G., Koch,  N.E. &  

Mattson,  L.  (eds.). Multiple-use  forestry  in the Scandinavian countries. Com  
municationes Instituti Forestalls  Fenniae 120:64-72. ISBN 951-40-0649-6, ISSN 

0358-9609. 

The aim of  the study  is  to  compare different methods in the inventory  of  urban forest 
recreation, especially  the number of  visits  in  four recreational forest areas  and the fre  

quency  of  visits  among visitors. The methods were:  field observation, field interview 
and mailed questionnaire.  

The paper presents  some notes  concerning  the difficulties that occur  in  such inven  
tories  when forest  areas  are  open for public  use.  The suitability  of  the methods,  and 
their  reliability,  is  discussed. 

Avainsanat:  taajamametsät,  virkistyskäyttö,  inventointimenetelmät 

Keywords:  urban forests,  recreation, inventory methods 

287 Sievänen,  T. 1984. Recreational use  of  urban forests  in Rovaniemi. In: Saasta  

moinen,  0.,  Hultman,  S.-G.,  Koch,  N.E. &  Mattson,  L. (eds.).  Multiple-use  fo- 
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restry in  the Scandinavian countries. Communicationes Instituti  Forestalls  Fen  
niae 120:60-63. ISBN 951-40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

The study  presents  the  participation  rate  in outdoor recreation among the population  
of Rovaniemi. The number of visits  in urban forests and some outdoor activities 

among the outdoor recreationists are  described. The locations of  the  residences of  visi  
tors  using  different recreational forests  are  also  discussed.  The time patterns  of  out  
door recreational activities in urban forests is  one subject  of  the investigation.  

Avainsanat: taajamametsät,  virkistyskäyttö,  Rovaniemi 
Keywords:  urban forests,  recreation,  Rovaniemi 

288 Sievänen,  T. 1986. Forest  recreation and the Finnish way  of  life.  In: lUFRO s  
6.01  report  on the third intercongress  meeting  1984 in the Netherlands,  Den  
mark and  Sweden. State Forest  Service, Utrecht. P. 4-11. 

The  paper discusses  the use  of  nature  areas,  especially  of  urban forests.  The emphasis  
is  on  the recreational behaviour of  different groups of  urban population.  A  theoretical 
framework of  outdoor recreation  behaviour is  presented,  using  the theory  of  way  of 
life.  

Avainsanat: virkistyskäyttö,  taajamametsät,  käyttäytyminen  

Keywords:  recreation, urban forests,  behaviour 

289  Sievänen,  T.  1987. Experience  of  forest recreation  in another culture:  a compa  

rison between Finland and Minnesota. In: Hänninen,  R.  &  Selby,  A. (eds.).  

Proceedings  of  the biennal meeting  of the  Scandinavian Society  of  Forest 

Economics,  Porvoo,  Finland,  May  1987. Scandinavian Forest  Economics  29:49- 

56. ISSN 0355-032 X. 

A comparison  is made of forest recreation  in two cultures,  USA and Finland. Dif  
ferences and similarities in recreational behavior, land use  rights  related to outdoor 
recreation, systems  of  recreational areas  and outdoor recreation policy  are  discussed. 
The conclusions concern  the  advantages  of  cross-cultural comparisons.  

Avainsanat: virkistyskäyttö,  kulttuuri,  Suomi,  Minnesota 

Keywords:  recreation,  culture,  Finland,  Minnesota 

290 Sievänen,  T. 1990. Recreation demand research in a Scandinavian context.  In: 

lUFRO Montreal,  Canada,  1990 XIX  World Congress  5-11 August  1990. Pro  

ceeding,  Division 6. P.  73-83.  

Recreation demand in  Scandinavian countries differ from other countries because of 

resources  and land-use rights.  The paper discusses  a  theoretical  framework which  has  
been applied  to  recreation demand research in Finland,  and which  may  be  adopted  in 
other  Scandinavian countries. Recreation demand studies are  of  two  types:  those 
which focus on the  demand for recreation resources,  and  those which focus on indi  
vidual recreation  demand and the recreation demands of  a population. An outdoor 
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recreationist typology  is  introduced as a  tool for  analyzing  the recreation demand of  a  

population.  

Avainsanat: tutkimus,  ulkoilu, ulkoilijatyypit,  Pohjoismaat  

Keywords:  research,  recreation, recreationist  typology,  Scandinavia 

291 Suomi lomakohteena -  asemamme  kilpailevien  maiden  joukossa  (osa  tulok  
sista  kesällä 1979 suoritetusta haastattelututkimuksesta).  1981. Matkailun edis  

tämiskeskus,  MEK A 29. 52 s.  ISBN 951-46-4819-6,  ISSN 0356-3324. 

Raportissa  selvitetään ulkomaalaisten näkemyksiä  Suomesta sekä  esitetään  tulokset, 

jotka saatiin,  kun Suomea verrattiin kilpaileviin maihin. Keskeisimmät Suomeen tulon 

syyt  olivat: (1)  suomalaisiin ja suomalaiseen elämäntyyliin  liittyvät  tekijät,  (2)  rauhalli  
suus,  turvallisuus ja luonnon kauneus ja (3)  ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen liitty  
vät harrastusmahdollisuudet. 

Avainsanat: matkailu,  ulkoilu,  luonto 

292 Suomi ulkomaalaisen silmin.  1988. Matkailun edistämiskeskus,  MEK A 62. 63 

s.+liitt.  ISBN 951-47-1572-1,  ISSN 0355-6212. 

Matkailun edistämiskeskuksen toimesta järjestettiin kesällä 1987 maasta  poistuville  

ulkomaalaisille matkailijoille  kysely,  jolla kerättiin tietoa, miten ulkomaalaiset kokevat  
Suomen matkailu- ja  lomanviettomaana. Ystävät,  tuttavat tai sukulaiset, halu nähdä 
Suomea sekä  rauhallinen luonto olivat yleisimmät  syyt,  jotka toivat ulkomaalaiset 
lomavieraat Suomeen. Harvaan  asutun  Suomen luonto järvineen  ja metsineen vetosi 
voimakkaasti  länsi-saksalaisiin,  sveitsiläisiin,  hollantilaisiin ja italialaisiin. Sen  sijaan  
kulttuuri ja sen  näkyvät  muistomerkit eivät  saaneet  juurikaan  huomiota, sillä vain noin 
kymmenesosalle  oli jäänyt  niistä mainitsemisen arvoinen  mielikuva. 

Avainsanat:  matkailu,  maisemat, luonto 

293 Törmänen,  T. 1977. Lapin  matkailututkimus. Lapin  seutukaavaliitto,  julkaisu 
24  sarja  A. 170 s.+liitt.  ISBN 951-9235-39-6. 

Tutkimuksessa on suunniteltu Lappiin  matkailualuekokonaisuuksia ja varattu  matkai  

lutoimintojen  harjoittamiseen  matkailupalvelualueita.  Matkailualueiden suunnittelu 
on  perustunut  matkailuvyöhyketoriaan,  jonka  mukaan  matkailupalvelut  ja  -toiminnot 
sijoittuvat  vyöhykkeittäin  matkailualueiden sisälle. Matkailualueilla voidaan teorian 
mukaan erottaa  sisä-,  keski-  ja  ulkovyöhykkeitä.  Sisävyöhykkeen  muodostavat matkai  
lupalvelut.  Keskivyöhykkeellä  on  ulkoilu-,  virkistys-,  lähiretkeily-,  talomajoitus-,  loma  
kylä-  ja loma-asutusalueita. Ulkovyöhykkeellä  on varattu alueita urheilukalastukselle 

ja -metsästykselle,  vesiurheilulle,  järvi-  ja  saaristomatkailulle ja eräretkeilylle.  Matkailu  

palvelualueiden  suunnittelussa on pyritty  ottamaan  huomioon mm.  luonnonsuoje  
lunäkökohdat ja muiden elinkeinojen  aluetarpeet.  

Avainsanat:  matkailu,  palvelut,  retkeily,  Lappi  
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294  Ulkoilututkimus  1979. 1980. Sisäasiainministeriön  ympäristönsuojeluosaston  

julkaisu  Cl,  n:o  5.45 s.+liite.  

Koko  valtakunnan kattavalla haastattelututkimuksella kartoitettiin ulkoilun määrää ja 

mielipiteitä  käytössä  olevista  ulkoilupaikoista,  niiden saavutettavuudesta  ja riittävyy  
destä sekä varuste-  ja  palvelutasosta.  Lisäksi  selvitettiin kunnan asukasmäärän ja sosi  
aalisten taustatekijöiden  merkitystä  ulkoilukäyttäytymisessä.  

Kävely,  marjastus,  sienestys  ja  pyöräily  ovat  tutkimuksen mukaan olleet eniten  har  
rastettuja  ulkoilumuotoja.  Ulkoiluun käytettävät  alueet ovat  yleisesti  ottaen  hyvin  saa  
vutettavissa,  myös ulkoilupaikkojen  riittävyyteen  oltiin yleisesti varsin tyytyväisiä.  
Sosiaalisilla taustatekijöillä  havaittiin olevan vaikutusta ulkoilukäyttäytymiseen.  Vaih  
telua esiintyi  sukupuolen,  iän,  sosioekonomisen aseman,  siviilisäädyn  ja koulutuksen 
mukaan. 

Avainsanat: ulkoilu,  ulkoilualueet,  arvostukset,  sosiaaliset tekijät 

295  Vuoristo,  K.-V.  1971. Talviulkoilualueet,  niiden edellytykset  ja käyttö  erityi  
sesti  Etelä-Suomen olosuhteissa. Summary:  Winter recreation areas, condi  
tions for  and use  of  them especially  in Southern Finland.  Kauppakorkeakoulun  

julkaisusarja  C:ll:10. 101 s.  

Suomen urbanisoituneissa osissa  ulkoilualueisiin kohdistuva  paine  on  kasvanut. Eräillä 
Helsingin  kaupungin  merkittävillä ulkoilualueilla talvi  on suosituin ja kesä  jää selvästi  

jälkeen.  Tutkimuksen tarkoituksena on (1)  selvittää Etelä-Suomen talviulkoilualueiden 

jakaumaa  suhteessa a)  asutuskeskusten  sijaintiin  ja  b)  fyysis-maantieteelliseen  sijaintiin, 
(2)  selvittää  kyseisten  ulkoilualueiden käyttöä  ja  siihen vaikuttavia tekijöitä,  (3)  selvittää 
tyypillisen  (Hyvinkään  Sveitsi)  eteläsuomalaisen ulkoilualueen toimintaa, vaiku  
tusaluetta ja asiakasrakennetta yhden  viikonlopun  aikana ja (4)  selvittää virkistysaluei  
den yleisluonnetta  kansainväliseen tutkimukseen perustuen.  

The  study  considers the weekend trips  of  the urban population  of  southern Finland, 
which occur  to a  large  extent in  winter but  also  at  other times. The  main aims  of  the 

study  are  (1)  to  describe the  distribution of  winter recreation areas  in  southern Finland 
in relation to  the location of  population  centres  and geographical  situation, (2)  to  de  
scribe the  use of these recreation areas,  (3)  to  describe in  detail  the  activities  of  a  typical  
southern Finnish winter recreation  area, its  sphere  of  influence and customer  structure  
and (4) to  describe the general  character of recreation areas  and their  significance  on  
the basis of  international research results. 

Avainsanat: ulkoilualueet, talvi,  virkistyskäyttö,  Etelä-Suomi 
Keywords:  recreation areas,  winter,  utilization,  southern Finland 
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32  Ulkoilualueiden  ja  taajamametsien  hoito  

Management of  recreation  areas and  urban  forests  

Ulkoilualueiden ja  taajamametsien  hoito ovat  samassa  luvussa,  koska  molemmissa pä  
tevät samantapaiset  periaatteet  ja tekniset ratkaisumallit. Viitteissä käsitellään mm. 
metsänhoitoa ulkoilualueilla, viherrakentamista, ekologisen monimuotoisuuden 
turvaamista rakennetuilla alueilla sekä  metsien suojavaikutuksia  taajamissa.  

The studies dealing  with management  of  recreation areas  and urban forests are  situated 
in the  same chapter,  because the same  principles  and technical methods can  be applied  
in them. The main issues discussed in the references  include silviculture in recreation 

areas,  landscaping,  the protection  of ecological  diversity in  built-up  areas and the 

protective  functions of  forests in urban environment. 

296 Ahonen,  M.-L., Orpana,  S., Ruohonen,  A.,  Alasaarela,  E.,  Lindqvist,  R.  &  Ho  

lappa,  K.  1986. Pohjois-Suomen  viherrakentamisen ongelmat  ja  kehittämis  

tarpeet.  [Summary:  The problems and development  needs of  landscaping  in 
northern Finland].  Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutkimuslaitos,  C 71. 74  

s.+liitt.  ISBN 951-42-2213-X,  ISSN 0355-6123. 

Tutkimus käsittää  kaikki Oulun ja Lapin  läänin kaupungit  ja maalaiskunnat. Tutkimus 
toteutettiin pääosin  kunnille osoitettujen  kyselyjen  ja  haastattelujen  avulla. Pohjois-Suo  
messa  todetut ongelmat  ovat  suurimmaksi  osaksi  samoja  kuin Etelä-Suomessa. Viher  
rakentamisen suurimpana  esteenä ovat  olleet asenteet.  Maisemansuunnittelua ja viher  
rakentamista ei ole mielletty  osaksi  koko  ympäristön  rakentamista; viherrakentaminen 

on nähty  suunnittelu- ja rakentamisvirheiden paikkaajana  ja irrallisena koristeluna. 
Viherrakentamiseen ei ole osoitettu  tarpeeksi  määrärahoja  ja edes  kaikkiin kaupunkei  

hin ei  ole palkattu  viheralan ammattilaista. 

Kirjoittajien  mielestä tavoitteeksi tulisi asettaa  halvan, kestävän  ja perinteet  huomi  

oon ottavan  viherrakentamisen kehittäminen. Nurmikenttien perustamisen  sijasta  tu  
lisi hyödyntää  mahdollisimman paljon  luontaista kasvillisuutta sekä  alueelle soveltu  
vaa lajistoa.  Pohjois-Suomessa  esiintyviä  ja alueelle sopeutuneiden  kasvilajien  ja -kan  

tojen  sopivuutta  viherrakentamisen materiaaliksi tulisi selvittää. 

In order to  define the  needs for  development  and research  in landscaping  in  northern 

Finland,  an  inventory  was  made of  the contemporary  state, problems  and needs of  
landscaping.  All the  towns  and municipalities  in  the provinces  of  Oulu and Lapland  

were included. 

Municipal  landscaping  activities  lack  traditions in northern Finland,  which is  why  
numerous concrete  basic questions  remain  unanswered.  The greatest  obstacles  to  land  
scaping  have been popular  attitudes. Owing  to  these  attitudes,  the money allocated to 
landscaping  has  been inadequate,  and  not  even all  the towns  have an  appointed  lan  
scaping  specialist. 

The goal  of  the  development  is  to  create  inexpensive  landscaping  techniques  that re  
sult  in a durable outcome  accordant  with the  local  tradition. Instead of  making  lawns, 
the  natural vegetation  as  well as  species  suitable to the area should  be utilized as  far as 

possible.  The suitability of  plant species  indigenous  to  northern Finland or  adapted  to  
the  local conditions to  be used in  landscaping  should be analysed.  
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Avainsanat:  viherrakentaminen, taajamametsät,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  landscaping,  urban forests, northern Finland 

297 Ahti,  J. 1990. Lapin  retkeilyalueiden  roskaantuminen ja  sen  muutokset 1983- 

1989. Pidä Lappi  Siistinä  ry,  Rovaniemi. 52  s.+liitt. 

Kesäkuun aikana  vuonna 1989 tutkittiin Lapin  retkeilyalueiden  roskaantuneisuutta 

poluilla,  tuvilla  ja  nuotiopaikoilla.  Kymmenellä  eri  alueella (Urho  Kekkosen  kansallis  
puiston  läntinen osa  ja  erämaaosa, Pallas-Hetta,  Sevettijärvi-Nuorgam,  Muotkatuntu  
rit,  Inarinjärvi,  Kilpisjärvi-Halti,  Ropitunturi,  Mallan luonnonpuisto  ja Tenojoen  Ala  

köngäs)  tutkittiin 470 km  polkuja,  56 autiotupaa  ja 152 nuotiopaikkaa.  Tutkimus  
menetelminä käytettiin  37 roskatyypin  lukumäärien laskemista tutkimuslinjoilla tai 
-aloilla sekä  kohteiden siisteyteen  liittyvää  havainnointia. Tuloksia  verrattiin 1983 teh  
dyn  vastaavan  työn  tuloksiin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat,  että  Lapin  retkeily-  ja  luonnonsuojelualueilla  po  
lut,  autiotuvat ja nuotiopaikat  ovat  melko roskaantuneita ja  että  roskaantumisaste on 

pysynyt  määrällisesti ennallaan vuoteen  1983 verrattuna.  Koska  kävijämäärät  ovat  
kuitenkin nykyisin  suuremmat  kuin vuonna 1983, voidaan todeta roskaantumisen vä  

hentyneen.  

Avainsanat: ulkoilualueet, roskaantuminen, Lappi  

298  Alanko,  P. &  Tegel,  S.  1989. KESKAS-tutkimus. Kestäviä koristekasveja  vi  

herrakentamisen tarpeisiin.  SITRA Sarja  B  98.  111 s.  ISBN 951-563-219-6,  ISSN 
0785-1138. 

Vuosina 1984-88 toteutettiin Helsingin  yliopistossa  puutarhatieteen  laitoksella tutki  
mus  "Kestävien ja aitojen  emokasvien hankkiminen ja kasvatuksen  järjestäminen  puis  

to-  ja maisemakasveista Suomessa". Arvokkaita kasveja  etsittiin vanhoista puistoista,  
kartanoista ja pihoista,  arboretumeista, taimistoista,  hautausmailta, jne. Tutkimuksen 
aluksi  kerättiin jo aiemmin tehdyistä tutkimuksista  ja  opinnäytetöistä  tietoja  mielenkiin  
toisista kasveista  ja tutustumisen arvoisista  paikoista.  Muissa Pohjoismaissa  vastaavan  
laisia tutkimushankkeita on ollut jo aiemmin, ja niiden menetelmiin ja tuloksiin tutus  
tuttiin sekä  kirjallisuuden  että opintomatkojen  avulla. Lisäksi  osoitettiin valtakunnalli  

nen kysely  hyvistä  kasvikannoista alan ammattilaisille. 
Tutkimuksessa on rekisteröity  yli  700  kantaa lähes 80 suvusta.  Näistä n. 20 on puu  

sukuja  ja n. 60 pensassukuja.  Tutkimuksessa  rekisteröityjä  kasvikantoja  voidaan suo  
sittaa koeviljelyyn  esim. taimistoille,  mutta  ilman jatkotutkimusta  mitään kasvikantoja  
ei  voida pitää  virallisesti valittuina kantoina. 

Avainsanat:  viherrakentaminen, koristepuut,  koristepensaat  

299  Bondo-Andersen,  A.,  Haakenstad,  H.,  Heino, J. &  Kardell,  L. 1974. Skogsbruk  
och  friluftsliv i de nordiska länderna belysta  med exempel  frän huvudstä  
dernas omgivningar.  Skogshögsskolan,  Institutionen för  skogsskötsel,  Rappor  

ter  och  uppsatser  6.  Stockholm. 63  s.  

Syftet  med uppsatsen  är  dels  att presentera  grundläggande  begrepp  och  gällande 
lagstiftning,  dels att rapportera om genomförandet  av  pägäende  forskningsinsatser  i  de 
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Nordiska  länderna. Uppsatsen  har utarbetats av  en grupp inom den Nordiska kontakt  

gruppen för  rekreationsskog.  

Avainsanat:  metsänhoito, taajamametsät,  ulkoilu, Pohjoismaat  

300 Enivaara,  A. 1979. Pyynikin  harjumännikön  uudistaminen ja elvyttäminen.  

Summary:  Regeneration  and improvement of  the pine  forest  of  Pyynikki  esker. 
Silva Fennica 13(2):140-145.  ISSN 0037-5330. 

Tampereen  keskustassa  sijaitsevan Pyynikin  harjun luonnonpuiston  puusto on ikäänty  
misen ja ympäristöolosuhteiden  takia menettämässä elinvoimaansa. Suunnitelman mu  
kaan  metsän uudistaminen suoritetaan tekemällä pieniä  avohakkuualoja  (0,3-1,0  ha),  
joihin istutetaan kookkaita  4-vuotiaita männyn taimia. Koivun taimia istutetaan vain 
kahteen kohteeseen. Uudistusvaiheen aikana matsämaisema pyritään  säilyttämään  niin 
muuttumattomana kuin mahdollista. Puuston kasvua  edistetään lannoittamalla ja har  
vennushakkuin. 

The pine  forest  of  the Pyynikki  esker  in the center of  Tampere  is  losing  its  vigour  be  
cause of  aging  and  environmental factors.  The regeneration  of  the forest will  be accom  

plished  by  cutting  small openings  (0.3-1.0  ha),  on  which vigorous  4-year  old  contain  
erized pine seedlings  are  planted. Birch seedlings  are  to  be planted  only in two  loca  

tions. During  the whole period  of  regeneration,  the forest scenery  will be damaged  as  
little as  possible.  The  conditions for the  growing  forest will be  improved  by  fertiliza  

tion and thinning.  

Avainsanat:  metsänhoito, ulkoilualueet, metsänuudistaminen, maisema, Pyynikki  

Keywords:  silviculture,  recreation areas,  forest  regeneration,  landscape,  Pyynikki  

301 Erkamo,  V. 1974. Kotimaisten havupuiden  esiintymisestä  ja  niiden  viihtymi  

sestä  Helsingin  kaupunkialueella.  Summary: Occurrence  and thriving  of  the 
native conifers  in the city  area of  Helsinki.  Memoranda Socdetatis  Fauna and 
Hora Fennica 50:15-30. 

Jo  1940-luvun puolivälissä  Erkamo teki  havaintoja  Helsingin  alkuperäisen  metsäkasvil  
lisuuden tuhoutumisesta kiinnittäen erityistä  huomiota puista  mäntyyn  ja pohjakasvil  
lisuuden lajeista  kangasmaitikkaan.  Jo tuolloin oli  todettavissa, että  mänty oli  vähitellen 
joutunut  kokonaan  väistymään  pääosasta  rakennettua  kaupunkialuetta.  Vuosina 1970 
ja 1971 havupuiden  esiintymistä  Helsingin  alueella kartoitettiin uudestaan. Tällä  kertaa 
tutkimuskenttä oli aikaisempaa  laajempi  siinä suhteessa, että  myös  kuusen  ja katajan  

esiintymisestä  tehtiin havaintoja.  
Erkamo  pohtii  laveasti syitä  havupuiden  häviämiseen varsinaiselta kaupunkialueel  

ta. Tutkimustulosten perusteella  hän  päättelee,  että  ilmeisesti juuri ilmansaasteilla on 

havupuiden  tuhoutumisessa ollut primaaritekijänä  ratkaiseva osuus  ja että saastetu  
hot ovat kantakaupungin  koillisissa osissa  olleet selvästi suuremmat  kuin muualla 

kaupungissa.  

Comparison  of  the occurrences  of  conifers {Pinus silvestris,  Picea  abies,  Juniperus  com  
munis)  in Helsinki in  the 1940 s  and in the 1970 s  reveals  a  continuous withdrawal from 

the  centre of  the city.  Erkamo  reflects  on the factors  responsible,  and suggests  that  

among the most important  are  the polluting  smoke and SO2 that spread  out  over  the  



166 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use of forests 1970—1990  

town, particularly  in a  SW-NE  direction. In  recent  times, the effect  of these pollutants  
has  diminished, especially  adjacent  to  railway  areas,  where  the use  of diesel  fuel and 

electricity  has  increased  while the use  of  coal  has  decreased. 

Avainsanat:  ilman saastuminen, taajamametsät,  havupuut,  Helsinki 

Keywords:  air  pollution,  urban forests,  conifers,  Helsinki 

302 Haila,  Y.,  Halme,  E. &  Somerma,  P. 1988. Kaupunkiviheriöiden  ekologisen  

monipuolisuuden  arviointi. Pääkaupunkiseudulla  suoritetun kaupunkiekolo  

gisen  tutkimuksen väliraportti.  Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta,  

Pääkaupunkiseudun  julkaisusarja  C  1988:8. 39 s.+liitt.  ISSN 0357-5454. 

Kesällä 1987 selvitettiin Helsingin ja Espoon  viheralueiden maakiitäjäisten  ja perhosten  
runsauksia. Tulosten pohjalta  arvioidaan urbaanien viheralueiden monipuolisuutta.  

Työryhmä  esittää kolme johtopäätöstä:  

1. Tiiviinkin asutuksen lomassa on mahdollista ylläpitää  luonnonmukaisia puistoja,  

joiden  vähimmäiskoko lienee muutamia  kymmeniä  hehtaareja. Vähimmäiskoko vaih  
telee  eri  maastotyypeille  ominaisen lajiston  pinta-alavaatimusten  mukaan. 

2. Kaupunkikeskustan  viheriöiden ekologista  monipuolisuutta  lisää olennaisesti  hal  
littu hoitamattomuus -  rehevät luontaisen kasvillisuuden laikut,  joiden  vähimmäisko  

ko  lienee muutamia aareja.  
3. Ekologisen  monipuolisuuden  ylläpitäminen  urbaaniviheriössä ei  edellytä  suoje  

lua,  vaan tärkeää on soveltaa alueiden maastotyyppien  ja kasvillisuuden vaihtelua säi  

lyttäviä  hoitotoimenpiteitä.  

Avainsanat: taajamametsät,  ekologinen  monipuolisuus,  vähimmäiskoko 

303 Heino, J. 1974. Finlands stadsägda  skogar  betraktade speciellt  ur  friluftssyn  
vinkel. Summary:  City-owned  forests  in Finland with special  reference to  out  
door recreation. Tiivistelmä: Suomen kaupunkien  metsät ja  ulkoilu.  Folia Fore  
stalia 223. 47 s. ISBN 951-40-0144-3. 

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen kaupunkien  metsävaroja  ulkoilun kannalta, selvi  

tetään kaupunkien  omistamien ulkoilumetsien hoidon pääpiirteitä  ja  kuvaillaan "ihan  
teellista" ulkoiluympäristöä.  Aineisto on  kerätty  pääasiassa  kahdella  kaikille  kaupun  
geille lähetetyllä kyselyllä.  

Kaupungit  omistivat yhteensä  n. 120 000 ha  metsää, joista  n. 36 000 ha ulkoilumet  

sää ja 6 000  ha puistoa.  Kaupunkien  vuosittainen maanhankinta virkistystarkoitusta  

varten  oli 1970-luvulla vajaa  1 000 ha. 
Ulkoilumetsien metsänhoidon havaittiin eroavan  monissa suhteissa talousmetsien 

hoidosta ja erityisesti  esteettisiä näkökohtia ja kulkukelpoisuutta  painotettiin,  ja avo  
hakkuiden  sijoituksessa  otetaan  huomioon ulkoilunäkökohdat. Noin puolet  kaupun  
kimetsien hoitajista  ilmoitti kuitenkin saaneensa  valituksia ulkoilumetsissä tehtyjen  
metsänhoitotoimenpiteiden  vuoksi. Ulkoilun todetaan myös toisinaan aiheuttavan 

haittoja puuntuotannolle.  Näitä haittoja  ovat kasvillisuuden kuluminen, taimikkova  

hingot  ja korjuutöiden  häirintä. 

The  study  maps city-owned  forest resources  in Finland especially  from the outdoor 
recreation  point  of  view, clarifies the main  management principles  applied  to  city  
owned  recreation forests and  describes the "ideal" recreation environment. The ma  
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terial was  collected mainly  by  two  postal  quetionnaires  which were sent  to all  cities in 
Finland. 

The cities owned  about 120 000 ha forest,  of  which 36 000 ha was  recreation forest 

and  about 6  000 ha  park.  The annual amount  of purchases  by cities for  recreational 

purposes was  about 1 000 ha  during  the 19705. 
Silvicultural management  in city-owned recreation forests differs in many respects  

from that of  ordinary  wood production  forests.  City  managers usually  emphasize  aes  
thetic viewpoints  and the  practicability  for  recreationists. If  clearcuttings  are  planned,  
recreation points  of  view are  always  taken  into consideration. However, more than 
half of  city  forest  managers said that  they had received  complaints  concerning  various 

forestry  activities  in the recreation forests.  Outdoor recreation causes some inconveni  
ences  to  wood production:  vegetation  damages,  trampled  plantations,  and disturbance 
of  cutting  and transportation  activities. 

Avainsanat: taajamametsät,  virkistyskäyttö, metsänhoito 

Keywords:  urban forests,  recreation,  silviculture 

304 Heinonen,  T.,  Kling,  P. &  Permanto,  T. 1987. Helsingin  uiko-  ja välisaariston 

ekologinen  kestokyky,  osa  I -  yleisosa.  Helsingin  kaupungin  ympäristölauta  
kunnan julkaisu  1/87.  59  s.+liitt. ISBN 951-771-673-7. 

Helsingin  väli- ja ulkosaaristoalueen lähes kaikki  yli 10 aarin kokoiset  saaret  ja luodot 
inventoitiin kesällä  1986. Inventoinnin kohteena oli  yhteensä  104 Helsingin  kaupungin,  

puolustuslaitoksen,  seurakuntien, yritysten  ja  yksityisten  omistamaa saarta.  Yleisosassa 
esitellään tutkimusalue ja inventoinnin kulku,  pohditaan selvitystyön  tavoitteita ja 

keskeisiä  käsitteitä,  luonnonsuojelun  ja virkistyskäytön  kehittämistä saaristoalueella 

kasvi-,  eläin- ja elinympäristötasolla  sekä  saariston käytöstä  johtuvaa kuluneisuutta ja 

kulutuskestävyyttä.  

Avainsanat: saaristo,  maankäyttö,  virkistyskäyttö,  inventointi 

305 Heinonen,  T.,  Kling,  P. &  Permanto, T. 1987. Helsingin  uiko- ja välisaariston 

ekologinen  kestokyky,  osa  II -  saarikortisto.  Helsingin  kaupungin  ympäristö  

lautakunnan julkaisu  1/87. 313 s.  ISBN  951-771-673-7. 

Julkaisu  sisältää  tiedot yhteensä  104 saaresta.  Jokaisen  inventoidun saaren kallio- ja 

maaperästä,  topografiasta,  kasvillisuudesta,  kasvistosta,  eläimistöstä,  rantaviivan laa  
dusta,  nykyisestä  käytöstä,  kuluneisuudesta ja  ympäröivien  vesialueiden hallintasuh  
teista,  syvyydestä,  vesiväylistä  ja veden laadusta on kerätty  kirjallisuus-  ja maastotieto  

ja. 

Avainsanat: saaristo,  maankäyttö,  virkistyskäyttö,  inventointi 

306 Helsingin  seudun taajamanläheiset  metsät. 1983. Helsingin  seutukaavaliiton 

julkaisuja  B  17. 42 s.+liitt.  ISBN 951-9163-12-3,  ISSN 0357-3206. 

Tutkimuksessa kuvataan puuntuotannon,  virkistyskäytön  ja suojelun  välisiä ongelmia  

Helsingin  seudun taajamanläheisillä  metsäalueilla. Helsingin  seudulla on metsiä run  

saat  110 000 ha. Tutkimusta  varten  niistä inventointiin aiempien selvitysten  ja kartta-ai  
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neiston perusteella 40  000 ha. Inventointitulosten pohjalta  metsäalueet luokiteltiin seu  
raavasti: (1) talousmetsä,  (2)  talousmetsä, jossa  ulkoilun ohjaamistarvetta,  (3)  ulkoilu  
metsä tai maisemallisesti arvokas  metsä  ja (4)  luonnonsuojelun  kannalta arvokas  alue. 

Avainsanat: taajamametsät,  virkistyskäyttö, metsätalous,  luonnonsuojelu,  Helsinki  

307 Hirsimäki,  J. 1985. Luonnonmukaiset viheralueet ja  luonnonkasvit. Pro  gradu  
-tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  puutarhatieteen  laitos.  173 s.+liitt.  

Kirjallisuustarkastelussa  perehdytään  mm.  sukkessio-käsitteeseen,  olemassa  olevan 
kasvillisuuden  hyväksikäyttöön  viheralueilla, luonnonmukaisten viheralueiden kasvil  
lisuuden rakenteellisiin päätyyppeihin,  kukkaniittyihin  sekä  luonnonmukaisten viher  
alueiden perustamiseen  ja hoitoon eri  maissa. Tutkimuksen kirjallisuusosaan  sisältyy  
luettelo niistä suomalaisista luonnonkasveista,  jotka  voivat olla  käyttökelpoisia  viherra  
kentamisessa.  Tutkimuksen kenttäosuuteen kuului sekä  valkovuokon, että  eräiden mui  

den luonnonkasvien siirto niiden luontaisilta kasvupaikoilta  uusiin kasvuolosuhteisiin. 
Lisäksi  suoritettiin myös  kukkaniityn  perustamiskokeilu  sekä  kylvettiin  muutamien 
kenttäkerroksen  luonnonkasvien siemeniä erilaisille kasvupaikoille.  

Avainsanat: viherrakentaminen, luonnonmukaisuus, luonnonkasvit 

308 Holm,  C.,  Katila,  P.  &  Tikkanen,  T.  1986. Kaupunkien  viheralueet. Otakustan  

tamo, Helsinki. 138 s.  ISBN  951-672-017-X. 

Julkaisu  on  Teknillisen korkeakoulun  arkkitehtiosastolla maisemansuunnittelun labora  
toriossa  tehdyn  kaupunkien  viheralueiden nykytilan  ja  tulevaisuudennäkymiä  koske  
van  tutkimuksen loppuraportti.  Tärkein  osa aineistosta koostuu 30 esimerkkikunnan 

(28 kaupunkia  ja kaksi  muuta  kuntaa)  virkamiesten haastatteluissa esiin tulleista näke  

myksistä.  Raportti  pohjautuu  myös  suomalaisen ja  muun pohjoismaisen  kirjallisuuden  
ja tutkimustulosten kartoitukseen sekä  keskusteluihin alan  asiantuntijoiden  kanssa  
Suomessa ja muualla Pohjoismaissa.  

Raportissa  esitellään aihepiiriin liittyviä  määritelmiä ja viheralueiden kehitystä  Suo  
messa  1900-luvulla. Kaupunkien  viheralueisiin ja  niiden suunnitteluun liittyvät  ongel  
mat  käydään  läpi  eri  ammattiryhmien  näkökulmasta. Puistojen  käyttöä  käsitellään 
omassa  luvussaan. Viheraluetutkimuksen nykytila  Suomessa  ja muissa  Pohjoismaissa  
esitellään lyhyesti.  Lopussa  on  kriittinen yhteenveto  ja  johtopäätöksiä.  

Raportissa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat: viheralueet, taajamametsät,  tutkimus,  suunnittelu 

309 Holmström,  H.  1970. Eräiden Etelä-Suomen vapaa-aika-alueiden  kasvillisuu  
den kulutuskestävyyden  tutkimus. Uudenmaan seutukaavaliitot ja Lounais- 
Suomen seutukaavaliitto,  Helsinki. 53  s. 

Tutkimuskohteena ovat  pääasiassa  leirintäalueet ja  lomakylät.  Tutkimuskohteet on laji  
teltu metsätyypin  mukaan. Tutkimuksen mukaan eri  metsätyyppien  kulutuskestävyy  
dessä on  selviä eroja.  Kulutuskestävyys  lisääntyy  yleensä  laadun tai viljavuuden  nous  
tessa.  Kallio- ja CT-metsät ovat  arimmat,  kulutuskestävyys  lisääntyy  siirryttäessä  MT  
ja lehtotyyppisiin  metsiin. 
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Avainsanat: kulutuskestävyys,  ulkoilualueet, kasvillisuus,  Etelä-Suomi 

310 Hoogesteger.  M. 1976. Kasvillisuuden muuttuminen Koilliskairan autiotupi  
en  ympärillä.  Summary:  Changes  in vegetation  around the refuge  huts  in Koil  
liskaira forest  area. Silva Fennica 10(l):40-53.  ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa todetaan kasvillisuusmuutoksen alan  riippuvan  selvimmin kävijämää  

rästä kesää  kohti.  Sekundaarisen kasvillisuuden syntyyn  vaikuttavia tekijöitä  tarkastel  
laan. Majoille  vakiintuneen homerofiililajiston todetaan käsittävän etupäässä  vanhoja  
lappalaiskulttuurin  seuralaislajeja.  Lajiston  suhtautumista kulutukseen  testataan  ja lajit  

ryhmitellään  kulutuskestävyyden  mukaan. Lopuksi  pohditaan,  millä käytännön  järjes  

telyillä  kulumishaittaa voidaan pienentää.  

The study  examines the  changes  in vegetation  around the wilderness cabins occa  
sioned by  the presence  of  hikers.  A  secondary  vegetation  had evolved  mainly  around 
the  older huts,  though  not  on sloping  ground. The incoming  homerophilous  flora was 
seen to consist  principally  of  species  known  to  accompany  Lappish  settlement in the 
area,  and only  occasional  cases  of  aliens were noted. The trampling  tolerance of  the 
various species  was  determined experimentally  and the species  arranged in order of  
tolerance. The work  ends  with discussion  of  possible  measures  for  reducing  the effects  
of  trampling in these areas.  

Avainsanat: kulutuskestävyys,  autiotuvat,  kasvillisuus,  Koilliskaira 
Keywords:  trampling  tolerance,  wilderness cabins,  vegetation,  Koilliskaira 

311 Hoogesteger,  M.  1984.  The effect of  trampling  on vegetation  at  four cottages  
in Torne Lapland,  northern Sweden. Reports  from the Kevo  Subarctic Re  
search Station 19:25-34. ISBN 951-642-601-8, ISSN 0453-7831. 

The degree  of  tolerance has  been stated on  the  basis  of  the percentage  cover  values. 
The lichens and the dwarf shrubs  were sensitive;  the grasses were  resistant;  among 

mosses, there were both sensitive  and resistant  species.  Compared with the intact area,  

the weight  of  the current-year  growth  of  Vaccinium myrtillus  and V.  vitis-idaea was  

higher  in the disturbed area.  On  dry  birch  heath,  the  bottom layer  was  more  sensitive 
than the field layer;  on fresh birch heath, the difference was small; on  alpine  heath 
there was  no  difference. Empetrum  hermaphroditum-dommated  vegetation  was  sensitive 
to trampling.  Many  species  were  more sensitive above the tree  line than  in  the forest. 

Avainsanat: kulutuskestävyys,  autiotuvat,  kasvillisuus,  Lappi  

Keywords:  trampling  tolerance, wilderness cabins,  vegetation,  Lapland  

312 Hosiaisluoma,  V. 1986. Maastopaljastumien  ja muuttumien vihreytys  luon  
nonvaraisilla kasveilla.  Pääkaupunkiseudun  julkaisusarja  C  1986:1. 3+lB s.  

Julkaisussa  selvitetään mm.: (1)  minkälaisilla alueilla luonnonvaraista vihreyttämistä  
voidaan toteuttaa, (2) miten kasvittaminen tulee suorittaa  ja  (3)  mitkä luonnonvaraiset 
kasvilajit  soveltuvat vihreyttämiseen.  Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunnan  

ympäristölautakunta  on laatinut selvityksen  pohjalta  omat suosituksensa,  jotka esite  
tään erikseen julkaisun  alussa.  
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Avainsanat: viherrakentaminen, luonnonvaraiset kasvit,  ulkoilualueet 

313 Huovila,  P.  1985. Vantaan metsien väheneminen. Pro gradu  -tutkielma. Hel  

singin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos. 291 s.+liitt.  

Tutkimuksessa selvitetään nykyisen  Vantaan kaupungin  alueen metsien ja soiden vä  

henemistä ja pirstoutumista  1900-luvulla sekä  kaupunkirakentamisen  seurausvaiku  
tuksia Vantaan metsäluonnon ja  elinympäristön  tilaan. Tavoitteena oli kuvata  Vantaan 

luonnonoloissa tapahtunutta  suurta  muutosta  riittävän taustan  saamiseksi  maankäytön  
suunnittelun perustaksi.  Vuodesta 1900 vuoteen  1980 on  Vantaan metsäpinta-ala  pie  

nentynyt  36 %. Metsäalueen pirstoutumisen  seurauksena on erillisten  metsäalueiden 
lukumäärä kasvanut kolminkertaiseksi. Luontoalueiden pirstoutuminen  on katkonut 

ekologisia  yhteyksiä  (luonnoneläinten ja  kasvienkin  leviämisväyliä)  kaupungissa.  Met  
sien ekologinen  tila arvioitiin lähinnä aluskasvillisuuden kuluneisuuden ja muuttunei  
suuden perusteella.  

Selvityksessä  on lisäksi  luotu katsaukset  siihen a)  kuinka  luontoon on menneinä ai  
koina suhtauduttu Suomen kaupunkirakentamisessa  ja  Vantaalla, b)  mitä hyötyjä  met  
sät  tarjoavat  kaupunkiympäristölle  ja c)  mitkä tekijät  vaurioittavat kaupunkimetsien  
ekosysteemejä.  

Avainsanat: taajamametsät,  rakentaminen, maankäyttö,  Vantaa 

314 Hytönen,  L. 1984. Aulangon  puistometsä  ja sen alustava hoitosuunnitelma. 

Pro gradu  -tutkielma. Helsingin  yliopisto,  metsänhoitotieteen laitos. 124 s.  

Hoitosuunnitelmaa varten  metsät (n.  100 ha) arvioitiin kuvioittaisella arvioinnilla. Met  

säkuviot rajattiin  metsikkötyypin,  vallitsevan puuston  kehitysluokan,  puulajin  ja puu  

lajisuhteiden,  metsänhoidollisten toimenpiteiden,  metsikön sijainnin  ja maisemanhoi  
dollisten näkökohtien perusteella.  Puiston historia, alueen luontaiset kasvuedellytykset,  
metsien nykyinen  tila sekä  maisemanhoidon ja virkistyskäytön  asettamat vaatimukset 

ovat  suunnitelman tärkeitä lähtökohtia. Puistometsän erityispiirteiden  säilyttäminen  
edellyttää  aktiivisia hoitotoimenpiteitä. 

Aulangon  ongelmana  ovat vanhat kuusikot,  joiden määrätietoisen uudistamisen 
aloittaminen on kiireellisimpiä työkohteita.  Virkistyskäyttöä  ajatellen  tulee lisätä puis  

ton  vaihtelevuutta erilaisia puulajisuhteita  ja -sekoituksia edustavien metsikkölajien  
sekä  erilaisia ikäsuhteita ja kerroksellisuutta edustavien metsikkömuotojen  avulla. 

Avainsanat: metsänhoito, ulkoilualueet, maisema, Aulanko 

315 Hyvärinen,  S.  1986. Metsänhoito ulkoilualueilla. Helsingin  yliopiston  metsän  
hoitotieteen laitoksen tiedonantoja  58.  108 s.  ISBN 951-45-3938-9,  ISSN 0780-  
6728. 

Tutkimuksen tavoitteena on  kartoittaa ja  testata  tunnuksia, joiden  pohjalle  ulkoilualuei  
den metsien hoidon suunnittelu ja toteutus  tulisi perustua. Samalla pyritään  hahmotta  
maan ne metsänhoidolliset keinot,  joiden  avulla  ulkoilualueiden metsänhoidolle asete  

tut  tavoitteet on  mahdollista saavuttaa.  Työssä  tarkastellaan ulkoilijoiden  ympäristöar  
vostuksia  metsänhoidon näkökulmasta painottaen  ympäristöarvostusten  suhdetta met  
siköiden ja metsäalueiden ekologiseen  kehitykseen.  Esimerkkialueina tutkimuksessa  
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ovat  Anttolassa ja  Liperissä  sijaitsevat  koealueet  ja  niille  tehdyt  virkistysaluesuunnitel  
mat. 

Avainsanat: metsänhoito, ulkoilualueet, metsätalouden suunnittelu 

316 Häme, T. 1985. Rakentamisen vaikutus pohjoiseen  metsäkasvillisuuteen.  

Summary:  The  impact  of  building  activities on  the Nordic forest  vegetation.  
Valtion teknillinen tutkimuskeskus,  tiedotteita 421. 44  s.+liitt.  ISBN 951-38- 

2246-X, ISSN 0358-5085. 

Tutkimuksessa  selvitettiin,  miten  pohjoinen  luonnonkasvillisuus sopeutuu  kaupunkira  
kentamiseen. Samalla kehitettiin metsäkasvillisuuden inventointimenetelmiä kaupun  
kirakentamisen suunnittelua varten.  Tutkimuskohteena oli Kostamuksen kaupungin  
ensimmäinen rakennusvaihe. 

Alueen luonnonkasvillisuuden menestymistä oli haitannut ihmisten aiheuttama 

pintakasvillisuuden  kuluminen, metsikkörakenteen pirstoutuminen  ja paikoin  veden 

patoutuminen.  Tilannetta voidaan kohentaa kanavoimalla jalankulkua  uudelleen, te  
kemällä kunnostushakkuita, yhdistämällä  metsikköjä  istutuksin sekä järjestelemällä  
veden virtausta. 

Olemassa oleva kasvillisuus tulisi ottaa huomioon jo asuinalueiden varhaisessa 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää  ilmakuvia. Luonnonva  
rainen kasvillisuus  säilyy  parhaiten,  jos  säilytetään  laajahkoja  kokonaisuuksia  ja val  
mennetaan  puustoa  rakentamiseen etukäteen kunnostushakkuiden avulla. Hyönteis  

tuhojen  estämiseen on kiinnitettävä erityistä  huomiota. 

The paper analyzes  how nordic  vegetation  has adapted  to urban construction. 
Methods have been  developed  for  the inventory  of  forest vegetation  for  urban devel  

opment.  The study  area  consisted of the first  construction phase  of  the Kostamuksa 
town  located in northern Soviet Karelia.  In the inventory,  forest  vegetation  was  
divided into homogenous  compartments. The results  from the  inventory  were  
mapped using  a computer  plotter. 

Forest  vegetation  had suffered much due to construction activities.  However, the 
worst  wood damage  was  caused by  insects.  The condition of  forest  vegetation  had al  
ready  deteriorated because  the forest stands were  too  dense  and too  small,  as  well as  

by  trampling  and by dam formation in some places.  
Natural vegetation  should  be  taken into consideration at  an early  stage  when  plan  

ning  a  new town.  Aerial photographs,  especially  color  infrared photographs,  would 
assist the planning  process.  

Avainsanat: taajamametsät,  rakentaminen, kasvillisuuskartoitus,  Kostamus 

Keywords:  urban forests, construction, vegetation  inventory,  Kostamuksa 

317 lisakkila,  L.  1984. Omenapuut  viherrakentamisessa. Summary: Malus in pub  
lic areas  and in urban centres. Sorbifolia 15(3):1 15-120. ISSN 0359-3568. 

Omenapuita  on vanhastaan käytetty  suomalaisten omakotitalojen  ja  maalaistalojen 

pihapuina  koko niiden menestymisalueella.  Istuttamisen syynä  on ollut hedelmien 
saanti. Koristeellisuus on tullut kaupanpäällisenä.  Omenapuun  kukinta-aika on  lyhyt, 
mutta  Suomen oloissa ainutlaatuisen loistava. Valkoinen ja hyvin  vaaleanpunainen  
kukkien  väri  ei  sodi  muun ympäristön  vakaata vihreyttä  vastaan.  Monet omenapuut 
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saavat  syksyllä  näyttävän  syysvärin,  joka  on  koristepuuna  käytön  peruste  siinä missä 
kukintakin.  Ohuiden verkkojen  käyttö  pysyvinä  runkojen  suojina  on osoittautunut 

hyväksi  keinoksi  välttää myyrien  ja  jänisten  tuhoja.  Puistoissa ja  erikoisviheralueilla 

omenapuilla  on  monia käyttömahdollisuuksia.  Niitä voi  istuttaa yksittäin  tai ryhmiksi,  

kujanteiksi  tai  metsiköiksi,  yksinään  tai muiden puiden  rinnalle. 

Apple  is  an  age-old  Finnish homestead tree.  Its use has  been the  fruit crop and its  or  
namental values have been of  secondary  importance.  Trees  of  the genus Malus  have a  
number of  seasonal showy  periods. Flowering is  often abundant, and  the  whitish hues 

are  in  harmony  with the Finnish  spring-time  landscape.  Autumn colours of  Malus  

species  are  often conspicuous,  and  the fruits attract many birds. Damage  caused by  
voles  and hares can  be  avoided by  proper  management.  In public  areas  and in urban 
centres  with  massive  buildings  Malus have to  be  planted  in  large  enough  numbers and 
in distinct groups to  fit into the landscape.  Large  trees  need to  be  accomppanied  by  
small,  flowering  ones  to  achieve  a  balanced human environment. Small  trees  often do 
not  require  elaborate maintenance, and they  are  both useful  and decorative. 

Avainsanat: omenapuut,  viherrakentaminen 

Keywords:  Malus species,  landscaping  

318 Jokinen,  J. 1972.  Kaupunkiyhdyskunta  puustovaurioiden  aiheuttajana  -  Hel  

singin  ilman epäpuhtausluonnehdintaa  havupuuselvittelyjen  valossa.  Työ  

terveyslaitoksen  tutkimuksia 74.  47 s.+kartat. 

Työssä  pyritään  arvioimaan ilmansaasteiden havupuille  aiheuttamien vaurioiden laa  

juus ja vyöhykkeisyys  silmämääräisarvioinnin ja  neulasten rikkipitoisuuksien  perus  
teella Helsingin  kaupungissa.  Tallauksen ja täytemaan  vaikutus  havupuuvaurioiden  
aiheuttajana  otetaan  myös  huomioon. Arvionnin tulokset esitetään kartoissa  vyöhyk  
keinä. Arviokartalta nähdään, että havupuuvauriot  ovat selvät kantakaupungissa  ja 
teollisuusalueilla. Myös  pääliikenneväylien  vaikutus tulee kartoissa  näkyviin.  

Avainsanat: ilman saastuminen, taajamametsät,  puustovauriot,  Helsinki 

319 Järventausta, K.  &  Laine,  U.  1987. Kynäjalava  (Ulmus laevis)  luontaisena ja 

viljeltynä  Turun seudulla. Summary:  European  white elm  (Ulmus  laevis)  as  a  

native and cultivated tree  in the vicinity  of Turku. Sorbifolia 18(4):175-181.  
ISSN 0359-3568. 

Kynäjalava  on  Varsinais-Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sen luonnonvarai  
set  esiintymät ovat  jatkuvasti  lisääntyvän  rakennustoiminnan takia joutuneet  ranta-  ja 
omakotiasutuksen piiriin. Melko  yleiseksi  kynäjalava  voidaan katsoa  vain luontaisen 
leviämisalueensa keskuksessa,  Etelä-Hämeessä ja  Pirkanmaalla,  missä se  on mm. usei  
den kartanopuistojen  tunnusomainen puulaji.  

Kynäjalavalla  on  useita hyviä  ominaisuuksia maisema- ja puistopuuna;  se  on  nuore  
na  nopeakasvuinen,  yleensä  terve  ja  kasvutavaltaan  kaunis  puu. Erityisesti  vanhempi  
en,  valoisassa paikassa  kasvaneiden yksilöiden  latvus  on  monesti  hyvin  koristeellinen. 
Toisin kuin vuorijalavan,  kynäjalavan  syysväritys  on usein huomattavan näyttävä,  
voimakkaan keltainen. Ilmastollisesti kynäjalava  näyttäisi  olevan  varsin kestävä,  sillä 
istutettuna sitä kasvaa  aina Oulua, Kemiä, Kajaania,  Kuopiota  ja lisalmea myöten. 
Vaikka sen  kasvupaikkavaatimukset  (istutettuna)  ovatkin melko väljät, on se kau  
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neimmillaan luontaisten kasvupaikkojen  kaltaisilla,  hikevillä,  jopa  kosteapohjaisilla  

paikoilla.  Viherrakentamisessa se soveltuu mm. ongelmallisille  ranta-alueille. 

Only  a  few indigenous  stands  of  European  white  elm are  known  in the  Turku  area.  It 
has  been planted  as  an ornamental tree  in  parks  and along  the streets  of  the city  of  
Turku,  but it  is  much rarer  than e.g.  Ulmus  glabra.  

Avainsanat: kynäjalava,  viherrakentaminen, uhanalaisuus 

Keywords:  Ulmus laevis,  landscaping,  endangered  species  

320 Kaakinen,  E.,  Ryynänen,  P.  &  Savola,  M. 1982. Pudasjärven  Syötteen  alueen 
kasvillisuuskartoitus  ja  sen  käytännön  sovellutukset alueen matkailu- ja  vir  

kistyskäyttöä  varten. Oulun  yliopiston  kasvitieteen laitoksen monisteita 16. 43 
s.+liitt.  ISBN 951-42-1304-1, ISSN 0327-7805. 

Syötteen  alue sijaitsee  Pudasjärven  kunnan  koillisosassa.  Iso-Syöte,  431  metrin kor  
keuteen kohoava  Suomen eteläisin  tunturi hallitsee maisemaa. Syötteen  alueeseen kuu  
luu Iso-Syötteen  lisäksi  useita matalampia  vaaroja,  itä-länsisuuntainen harjujakso  sekä  
aluetta  halkova Pärjänjoki.  Alue on valtakunnallisesti merkittävä  matkailu- ja  virkistys  

käytön  ja luonnonsuojelun  kannalta. 
tutkimuksen tarkoituksena on Syötteen  alueen kasvillisuuden ja  sen  kulutuskestä  

vyyden  sekä  maisema-arvojen  perusteella  auttaa  maankäytön  suunnittelua siten,  että  
luonto säilyisi  puoleensavetävänä  turismin lisääntyvässä  paineessa.  Tulokset  auttavat  

rajaamaan  mm. (1)  lomarakentamiseen soveltuvia alueita, (2) kulutusherkkiä alueita, 

(3)  nähtävyysalueita  ja (4)  varjeltavia  kohteita. Tutkimuksen perusrunko  on alueen 
kasvillisuuskartoitus. 

Avainsanat: kasvillisuuskartoitus,  ulkoilualueet, kulutuskestävyys,  Syöte  

321 Karhu,  N.  1984. Poppelilajien  kestävyys  ja käyttö.  Summary: A short  survey  

of poplars  (Populus ) cultivated in Finland. Sorbifolia  15(l):45-56.  ISSN 0359- 

3568. 

Sukuun Populus  kuuluu laaja  valikoima Suomessa kestäviä  lajeja,  jotka ovat  nopeakas  
vuisina käyttökelpoisia  koristepuita  niin pihapuutarhojen  yksittäispuina  kuin laajojen  
alueiden  viheristutuksissakin. Suomessa  suvun  ainoa kotoperäinen  laji  on  haapa  (Popu  
lus  tremula),  kun  taas  suvun  muut  lajit,  muunnokset, risteymät  ja lajikkeet  ovat  kaikki  
viljeltyjä tai joskus  myös  vanhan viljelyn  jäljiltä villiintyneitä.  Karhu esittää omia ha  

vaintojaan  eri  poppelilajien  maantieteellisistä menestymismahdollisuuksista  Suomessa. 
Hän myös kuvailee puiden  ulkonäköä  ja mainitsee käyttöä  rajoittavat seikat  kunkin  

lajin  kohdalla. 

Since 1978, the author has studied the poplars  cultivated in Finland. A map is  
presented  which shows the approximated  areas  where 27 species  and cultivars  are  still 

hardy  and can be grown succesfully.  The only  native poplar,  Populus  tremula is not  
dealt with in the paper. 

Avainsanat: poppelit, viherrakentaminen 

Keywords:  Populus  species,  landscaping  
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322 Karjula,  M.  1983. Helsinkiläisten  mielipiteet  kaupunkimetsien  hoidosta. Lau  

daturtyö.  Helsingin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos. 112 s. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kaupunkien  lähellä sijaitsevien  metsien uudistamista ja 
siihen kohdistuvia kaupunkilaisten  mielipiteitä. Tutkimus voidaan jakaa  kahteen osa  
alueeseen: miten helsinkiläiset kokevat  metsänuudistamiseen liittyvät toimenpiteet  ja 
metsänuudistamisen yhteydessä  tapahtuvan  maisemamuutoksen tarkastelu. Metsän 

merkitystä  selvitettiin kyselytutkimuksella.  Maisemallisten arvostusten  kehittymistä  
seurattiin noin kahden vuoden ajan  uudistamisen jälkeen  ns.  valokuvamenetelmän 
avulla. 

Kaikilla kolmella tutkimusalueella tulokset  lähimetsien merkityksestä  ovat  hyvin sa  
mankaltaiset ja lähimetsien merkityssisällön  todettiin olevan monipuolinen.  Yleisim  
min tuotiin esille mielipiteet, joiden  mukaan kaupunkimetsillä  on suuri merkitys  ul  
koilun tai maiseman kannalta.  Kyselyyn  vastanneet  eivät  kokeneet  metsänhoitotöitä 
sinänsä häiritseviksi kaupunkiympäristössä,  tutkimusalueiden välillä oli kuitenkin 
tässä suhteessa eroja. Toimenpiteisiin  kohdistuvien mielipiteiden muodostumisen 
kannalta tärkeitä tekijöitä  olivat  puuston tila ennen toimenpiteitä  ja suoritettavien toi  
menpiteiden  luonne ja  niiden aiheuttamat fyysiset  muutokset. 

Avainsanat:  metsänhoito, taajamametsät,  mielipiteet,  Helsinki  

Keywords:  silviculture,  urban forests,  preferences,  Helsinki 

323 Kaukovirta,  E.  1972. Kataja  ja maisemanhoidolliset ekosysteemit.  Sorbifolia 
3(3):4—8.  

Kataja  menestyy  erinomaisesti myös taajamissa.  Vastoin  aikaisempia  olettamuksia se 
tulee hyvin  toimeen kaupunkien  saastuneessa  ilmassa,  kunhan sitä  sadetetaan riittävän 
useasti kasvukauden  aikana. Siten se luontuu hyvin  kasviksi,  jota  voidaan käyttää  
yhdistämään  ja  sitomaan toisiinsa rakennettuja  ja  luonnontilassa säilytettäviä  alueita. 
Katajasta  on olemassa  monenlaisia erilaisille kasvupaikoille  ja  erilaisiin  käyttötarkoi  
tuksiin soveltuvia muotoja. Kaukovirta esittelee artikkelissa  useita suomalaisia ja  ulko  
laisia katajan  muotoja.  

Avainsanat: kataja, viherrakentaminen 

324 Kellomäki,  S. 1973. Tallaamisen vaikutus mustikkatyypin  kasvillisuuteen.  

Summary:  Ground cover response to trampling  in a  spruce  stand on Myrtillus  
type.  Silva  Fennica 7(2):96-113.  

Tutkimuksessa  tarkastellaan eräiden mustikkatyypillä  tavattavien metsäkasvien kulu  

tuskestävyyssuhteita  sekä  lyhytaikaisen  kulutuksen vaikutusta mustikkatyypin  pinta  
kasvillisuuden peittävyys-  ja biomassasuhteisiin. Pintakasvillisuuden kulutukseen on 
sovellettu ns.  simulointimenetelmää. Siinä korvataan tallaaminen erilaisin mekaanisin 

laittein ja  oletetaan näin aikaansaadut pintakasvillisuuden  muutokset luonteeltaan sa  
manlaisiksi kuin tallaamisen aiheuttamat vastaavat  muutokset. Tulosten luotettavuutta 

tutkittiin suorittamalla simuloidun kulutuksen kanssa  samanaikainen rinnakkaiskoe, 

jossa  kulutus tapahtui  normaalisti tallaamalla. 
Tutkimus osoitti,  että pohjakerroksen  kasvillisuus  kului vähemmän kuin kenttäker  

roksen.  Kenttäkerroksen kasvilajien  välillä havaittiin kulutuskestävyyseroja.  Heinä- ja  
varpulajit  kestivät  kulutusta paremmin  kuin ruoholajit.  Pintakasvillisuuden peittä  
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vyys-  ja biomassasuhteissa aiheutti jo lyhytaikainen  kulutus  havaittavia muutoksia, ja 
suurilla kulutustasoilla kasvillisuus  tuhoutui paikoin  täysin.  

The study  deals with the trampling  tolerance of  forest vegetation  in  a  Myrtillus  site 

type,  based on  the  effects  of  simulated trampling  on the coverage and biomass  of  the  
field and bottom layers  of  the  vegetation.  The experiments  were  carried out  using  a 

trampling  simulation method. The reliability  of  the  results  from the simulated tramp  

ling  was  tested by  comparing  them with those obtained from real  trampling.  The fol  

lowing  was  established in the  study: (1)  the trampling  tolerance of  the  bottom layer  is 

greater than that of  the field layer, (2)  the  trampling  tolerance of  different species  
varies,  so that  grasses  and dwarf shrubs have a higher tolerance capacity  than herbs, 

(3)  even light  trampling  of short duration causes  noticeable changes  in the coverage 
and  biomass of  the  ground  vegetation,  and when trampled  enough  the vegetation  is 

totally destroyed,  (4)  heavy  trampling  caused faster wearing  of  the leaves  of  dwarf 
shrubs  than of  other parts  of the shoots,  and (5) despite  certain deficiences,  the simu  
lated trampling  gave parallel  results  to  those  obtained  from real  trampling.  

Avainsanat: kulutuskestävyys,  metsätyyppi,  kasvillisuus 

Keywords:  trampling tolerance,  forest  type,  vegetation  

325 Kellomäki,  S.  1977. Deterioration of  forest  ground  cover  during  trampling.  
Tiivistelmä: Tallaamisen vaikutus metsikön pintakasvillisuuteen.  Silva Fennica 

11(3):153—161. ISSN 0037-5330. 

The aim of the study  is  to  investigate  the trampling  tolerance of  forest  ground  cover  of 
the Calluna,  Vactinium and Myrtillus site  types.  Positive  correlation was  found between 
the  site  fertility and trampling  tolerance of  plant  communities. Annual trampling  at  a  
level  of  about 16 000  visits per  hectare  decreased the  biomass  of  the  ground cover  to  
almost half of  the original  amount, and  annual trampling  of  about 160  000  visits  per 
hectare  completely  destroyed  the  forest  ground  cover  irrespective  of  site fertility. Com  

parisons  made between herb and  grass  dominated sites  and forest  ground cover 
showed that herb and grass  cover  is,  in the long  run,  the best  alternative for  the man  

agement  of  ground  cover  in  intensively  used recreation areas.  

Tutkimuksessa  selvitetään lyhytaikaisen  kulutuksen  vaikutuksia  kanerva-,  puolukka-  ja 

mustikkatyypin  pintakasvillisuuteen.  Kulutusta mitattiin kenttä-  ja pohjakerrokseen  
kohdistunein biomassamittauksin. Kasvupaikan  ravinteisuuden ja kulutuskestävyyden  
välinen positiivinen  riippuvuus  on ilmeinen. Vuotuinen kulutus,  joka  vastasi  noin 16 
000  käyntiä  hehtaaria kohti,  vähensi kasvillisuuden biomassaa kaikilla metsätyypeillä  
noin puoleen  alkuperäisestä,  ja  noin 160 000 käyntiä  vastaava  kulutus  tuhosi kasvipeit  
teet  yhden  kesän  aikana kasvupaikan  laadusta riippumatta.  Vertailu niittykasvillisuu  
teen  osoitti,  että  ruoho- ja  heinävaltainen kasvillisuus  on  pitemmällä  tähtäimellä paras 
ratkaisu alueilla,  joihin  kohdistuu voimakas kulutus. 

Avainsanat: kulutuskestävyys,  metsätyyppi,  kasvillisuus 

Keywords:  trampling  tolerance, forest  type,  vegetation  

326 Kellomäki,  S. 1977. Polut  ulkoilun kanavoinnissa.  Summary:  The potential  of  
trails  in guiding  recreational activity.  Silva  Fennica 11 (4):263—268.  ISSN 0037- 
5330. 
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Tutkimuksessa  selvitetään ulkoilijoiden  haastattelun pohjalta  polkuverkoston  merkitys  

tä  ulkoilun kanavoinnissa. Havaittiin,  että  ulkoilijat  käyttävät  polutonta  maastoa  lähes  
jokaisella  ulkoilualueella. Tärkeimpänä  syynä  tähän mainittiin vaihtelun saaminen 
ulkoilutapahtumaan.  Ulkoilijat  ilmoittivat kuitenkin käyttävänsä  lähes jokaisella  ulkoi  
lukerralla samaa ulkoilureittiä. Polkuverkoston merkitys  korostui  erityisesti  liikunnal  
listen ulkoilumuotojen  kohdalla. Myös  ulkoilijoiden  sosioekonomisen taustan  suhdetta 
saatuihin tuloksiin  pohditaan.  

The study  is  based on  interviews and questionnaires  concerning  recreationists using  
two  recreation areas  owned  by  the city  of  Helsinki.  According  to  the results,  the  recre  
ationists visit  terrain without  trails  nearly  every  time they  visit  a  recreation area.  The 
main reason for this  was  the obtaining  of varying  recreational experiences.  However, 
the recreationists used,  almost  always,  the same routes,  which  suggest  that trails have 
a  large  potential  in guiding recreational activities.  Special  attention is  paid  to  the  role 
of  trails  in activities  involving  physical  exercise.  The correlation between the the  socio  
economic background  of  recreationists and their preferences  for trails was  relatively  
low. 

Avainsanat: polut, ulkoilualueet, suunnittelu 

Keywords:  trails,  recreation areas, planning  

327 Kellomäki,  S.  1979. Metsän tarjoamat  fyysiset  hyödyt  yhdyskuntasuunnitte  
lussa. Summary:  Benefits of forests  in urban environment. Silva Fennica 

13(2):156—165. ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa  pohditaan  puuston  vaikutusta melun etenemiseen, ilman epäpuhtauksien  
suodatukseen sekä rakennettujen  alueiden ilmaston ominaisuuksiin. Tarkastelu osoit  

taa metsiköiden antavan  6-7  dß:n suuruisen  lisävaimennuksen verrattuna  puuttomiin  
alueisiin. Lisäksi  puustot  voivat  suodattaa 20  000-30 000 kg/ha/v.  kiinteitä ja  kaasumai  
sia  ilman epäpuhtauksia.  Myös  eräitä näkökohtia kaupunkimetsien  tarkoituksenmu  
kaisesta  käsittelystä  esitetään. 

The potentials  of  forests in the abatement of  urban noise and air impurities  are  dis  
cussed on literature and calculations. Attenuation in excess  of 6-7 dB seems to be 

possible  in noise abatement using  spruce plantations.  The potential  in  dust sedimenta  
tion is  of  10 000-20  000 kg/ha/year.  In  addition, the  adsorbtion of  impurities  may ex  
cess  to  900  kg/ha/year.  Forests  also  seem to  have considerable potentials  for control  of  
climatic conditions in urban areas.  Finally,  the management  of  forests in urban envi  

ronment  is discussed.  

Avainsanat: suojavaikutukset,  taajamametsät,  metsänhoito, suunnittelu 

Keywords:  protective  functions,  urban forests,  silviculture,  planning  

328 Kellomäki,  S.,  Haapanen,  A. & Salonen,  H.  1976. Tree stands in  urban noise 
abatement. Tiivistelmä:  Puusto yhdyskuntamelun  torjunnassa.  Silva  Fennica 

10(3):237-256.  ISSN 0037-5330. 

The paper  studies  the  characteristics  of tree stands  suitable for  urban noise control and 
their application  in  urban forestry.  On the basis  of  the results,  nomograms are  de  
veloped  with which  the noise level at  a  certain point  can be  predicted  when the tree  
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stand  characteristics,  the distance from the noise source  and the sound level  of  the 

noise  source  are  known  and vice versa.  Also the goals  of urban forestry  are  discussed 
based on different functions that  urban forestry  must fulfil. 

Tutkimuksessa  selvitetään puuston  melunvaimennukseen vaikuttavia  ominaisuuksia ja  
esitetään puuston  avulla tapahtuvassa  meluntorjunnassa  tarvittavia suunnittelumalle  
ja. Mittaustulosten perusteella  on lopuksi  laskettu nomogrammit, joiden avulla havain  

topisteen  melutaso voidaan määrittää,  jos  melulähteen melutaso ja  melulähteen sekä  
havaintopisteen  välillä olevan puuston  ominaisuudet tunnetaan  tai  päinvastoin.  Saatu  
jen  tulosten perusteella  kaupunkimetsien  hoidon tavoitteita käsitellään lyhyesti.  

Avainsanat: suojavaikutukset,  taajamametsät,  melu 

Keywords:  protective  functions,  urban forests,  noise 

329 Kellomäki,  S. & Loikkanen,  A. 1982. Metsät -  luonnonolosuhteiden huo  

mioonottaminen uusien asuinalueiden suunnittelussa. Summary:  Utilization  
of forests in urban planning.  Gaudeamus,  Helsinki.  134 s.+liitt.  ISBN 951-662-  

318-2. 

Kirjallisuuskatsauksessa  kuvataan mitä mahdollisuuksia kasvillisuus,  ennen muuta  

puusto, tarjoaa  uusien asuinalueiden suunnittelussa. Erityisesti  pohditaan  niitä mah  
dollisuuksia,  joita  puusto  tarjoaa paikallisten  ilmasto-olosuhteiden säätelyssä,  yhdys  
kuntamelun torjunnassa  ja  ilman epäpuhtauksien  suodatuksessa. Lisäksi  tutkitaan met  
sien  merkitystä  ulkoiluympäristönä  sekä  niitä rajoituksia,  joita  puuston  kasvu-  ja  kehi  
tysedellytykset  asettavat  odotettaville hyödyille.  Hyötyjen  ja rajoitusten  analyysillä  

pyritään  luomaan pohjaa  kaupunkimetsien  tarkoituksenmukaiselle hoidolle,  jonka tär  
keimpiä  periaatteita  työssä  kuvataan. 

The effects of  the forest  ecosystem  on microclimate,  air  impurities  and  urban noise 
have been studied on  the  basis  of the literature. In  addition, attention has  been paid  to  
the role of forests in recreation and the  ability  of trees  to survive  in urban environ  

ments. 

The results of  the  study  have been applied  in  the planning  of  Malminkartano area  in 
Helsinki. The test  results  are  utilized in drawing  up  recommendations on how trees 
and  forest should be utilized in urban planning.  

Avainsanat: taajamametsät,  suojavaikutukset,  ulkoilualueet, metsänhoito 

Keywords:  urban forests,  protective  functions, recreation areas,  silviculture  

330 Kellomäki,  S.  &  Saastamoinen,  V.-L. 1975. Trampling  tolerance of  forest  vege  

tation. Tiivistelmä: Metsäkasvillisuuden kulutuskestävyys.  Acta Forestalia 

Fennica  147. 22  p.  ISBN 951-651-022-1. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan metsäkasvillisuuden kulutuskestävyyssuhteita  lyhytaikai  
sen kulutuksen valossa. Kulutusta on simuloitu tarkoitukseen rakennetulla laitteella. 

Kasvillisuuden kulumisen suhde kulutuksen  määrään on  oletettu aineiston analyysissä  

käyräviivaiseksi.  Riippuvuuden  kuvaamiseksi  on  kehitetty  matemaattinen lauseke,  jon  
ka  parametriä  hyväksikäyttäen  on  suoritettu eri  kasvillisuusmuotojen  keskinäistä  ver  
tailua. 
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Tutkimuksessa  voitiin osoittaa selviä  kulutuskestävyyseroja  viljavuudeltaan  erilais  
ten  kasvupaikkojen  pintakasvillisuuden  välillä. Aineistosta on pääteltävissä,  että pin  
takasvillisuuden kulutuskestävyyden  ja  kasvupaikan  viljavuuden  välinen suhde muo  
dostuu  käyräviivaiseksi  siten,  että  kaikkein  karuimmilla ja  viljavimmilla  kasvupaikoil  
la  kulutuskestävyys  jää  alhaisemmaksi kuin  keskiviljavilla  kasvupaikoilla.  

The  trampling tolerance  of  the ground  vegetation  of  different types  of  forest  stands  is  
examined on the basis of  short  term  trampling.  The  trampling  is  simulated by  a  mech  
anical  tamp. In order to  quantify  the  relationship,  a  mathematical equation  was  de  
veloped  for  the analysis  of  the differences between the plant  communities. 

The study  reveals  a  clear difference between the ground  vegetation  of  sites  of  differ  
ent  fertility. It  can  be  concluded from the material that the relationship  between the  site  

fertility and the trampling  tolerance  of  the  ground  vegetation  is  curvilinear so  that the 

trampling  tolerance  of  the vegetation  on the poorest  and the richest  sites  is  lower than  
that of  the  vegetation  growing  on  sites  of medium fertility. 

Avainsanat: kulutuskestävyys,  metsätyyppi,  kasvillisuus  

Keywords:  trampling  tolerance,  forest type,  vegetation  

331 Kellomäki,  S.  & Wuorenrinne,  H. 1979. Kaupunkimetsien  vaurioitumiseen 

vaikuttavista tekijöistä.  Summary:  On  factors effecting  on  deterioration of  ur  
ban forests.  Silva Fennica 13(2):177-183. ISSN  0037-5330. 

Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuudesta  saadun  aineiston perusteella  kaupunkimet  

sien vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä.  Tärkeimmiksi tekijöiksi  osoittautuivat metsi  

köiden  pirstoutumisen  ja ravinteisuuden asteet.  Näiden tekijöiden  perusteella  vaurioi  
tumisen asteelle kehitettiin regressiomalli,  jonka  ominaisuuksia tutkittiin. Myös  tulos  

ten  tulkintaa ja soveltamista tarkastellaan. 

The study  investigates  the  factors  affecting  the deterioration of  urban forests.  Re  

gression  analysis  is  applied  to  the material obtained from unpublished  material  of  the 
latter author. The size  of  forest stand and its  fertility proved  to  exercise  the greatest  ef  
fect on the deterioration of urban forests. A model based on these factors has been de  

veloped  and its  area of  application  is  discussed. 

Avainsanat: kulutuskestävyys,  taajamametsät,  tutkimus 

Keywords:  trampling  tolerance, urban forests,  research 

332 Kiljunen-Siirola,  R.  1987. Kuntien viheralueiden rakentaminen ja hoito. Esi  
tutkimus.  Suomen Kaupunkiliitto,  Suomen Kunnallisliitto,  Teknillinen julkai  

susarja  55. 48 s.  ISBN 951-759-4112-7, ISSN 0359-0038. 

Esitutkimus  on osa  Kunnallistekniikan tutkimusohjelmaa  1986-1990. Aineisto on koot  

tu  Suomessa aikaisemmin tehdyistä  viheralan tutkimusta koskevista  selvityksistä  sekä 
asiantuntijoilta.  Viherrakentamisella tarkoitetaan esityksessä  sellaisten kaupunkiin  tai  
taajamaan  liittyvien  kasvullisten  alueiden rakentamista,  joiden tehtävänä  on mahdollis  
taa  vapaa-ajan  virkistys-,  leikki  ja  urheilutoiminnot sekä  täyttää  kultturelliset,  kaupun  
kihygieniset  ja liikenteelliset sekä  kaupunkirakenteen  jäsentymisen  vaatimukset. Näitä 
alueita ovat  puistot,  lähivirkistysalueet  (ulkoilupuistot),  ulkoilu-,  urheilu-,  ja leikkipai  
kat,  pihat,  katujen  ja teiden reuna-alueet sekä  erilaiset ympäristöhaittoja  tuottavien 
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toimintojen  suoja-alueet.  Tutkimuksessa  selvitetään kuntien viherrakentamisen nykyti  
la,  viherrakentamisen ja  hoidon ongelmat  kunnissa,  vihertutkimuksen nykytila,  kuntien 
viherrakentamisen ja  hoidon tutkimusohjelma,  tutkimuksen voimavarat, tutkimuksen 
rahoitusmahdollisuudet sekä  esitetään toimenpide-ehdotuksia.  

Avainsanat:  viherrakentaminen, ulkoilu,  tutkimus 

333 Kivi,  T. & Simons,  T. 1988. Luonnonmukaiset viheralueet. Esitutkimuksen  

loppuraportti.  Summary: Nature-like green areas.  Teknillinen korkeakoulu,  

arkkitehtiosasto, maisemansuunnittelulaboratorio. 132 s.+liitt. ISBN 951-754- 

595-9. 

Raportti  liittyy  Teknillisen korkeakoulun maisemalaboratoriossa tehtävään tutkimuk  
seen "Viheralueiden luonnonmukaisten perustamis-  ja hoitomenetelmien kehittämi  
nen". Siinä tarkastellaan luonnonmukaisten viheralueiden tutkimuksen ja käytännön  

nykytilaa  ulkomailla ja  kotimaassa ja  esitetään luonnonmukaisten viheralueiden tutki  
musohjelma  vuosille 1988-1990. 

Luonnonmukaisilla viheralueilla tarkoitetaan ekologisten  periaatteiden  pohjalle  ra  
kentuvia viheralueita, joiden kasvilajisto  on enimmäkseen kotimaista tai paikallista.  

Hoito  on ekstensiivistä. Luonnonmukaisten viheralueiden käsite  on Suomessa väljä  ja 
vakiintumaton. Raportissa  esitellään alan keskeisin käsitteistö  ulkomailta ja  pohditaan  
Suomeen soveltuvaa luonnonmukaisten viheralueiden määritelmää. Luonnonmukais  

ten viheralueiden sovellutusalueita ovat esim. kaupunkien  asuinalueiden lähiympä  
ristöt  ja  puistot,  taajamametsät,  suojavyöhykkeet,  joutoalueet  ja vesistöjen  ranta-alu  
eet. Erillisessä luvussa  selvitetään tutkimuksen pääkoealueen  Mikkelin Pankalammen 
luontosuhteita ja esitellään koesuunnitelma alueelle. 

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo,  joka  on jaettu 15 eri  aihepiiriin. 

Preliminary  research  for  the project  "Development  of  methods for  establishment and 
maintenance of  natural park  vegetation"  is  presented  in the report.  The aim of  the 

study  was  to  collect data on nature-like green areas  and parks  from the  European  
countries and  Finland, and to compile  a research  plan for  the project  for the  years 
1988-1990. 

The term "nature-like green area" is  new in Finland. The  study  aims  to define the 
term  by using  examples  from the Anglo-Saxon  and Nordic countries,  where nature  
like green areas  have been established since the 1930'5. Nature-like areas  are  suitable 

e.g. in many peripheral areas, roadsides,  derelict land areas,  urban forests and in hous  

ing  areas.  At the end of  the  report,  articles  and papers  on  nature-like green areas  from 
Finland and abroad are  listed under 15 different titles. 

Avainsanat: viherrakentaminen, luonnonmukaisuus, tutkimus 

Keywords:  landscaping,  nature-likeness,  research 

334 Lounela,  T.,  Lehtimäki,  S.  &  Rautio,  H.  1987. Kiinteistöjen  jaksoittaisen  huol  

lon laatuluokitus: viheralueet ja  rakenteiden kunnossapito.  Summary:  Gra  

ding  of the periodical  maintenance of buildings,  horticulture and building  re  

pairs.  Valtion teknillinen tutkimuslaitos,  tutkimuksia  467.  130 s.  ISBN 951-38- 
2800-X, ISSN 0358-5077. 
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Tutkimuksessa esitetään  kiinteistöjen  ylläpidon  laatuluokituksen periaatteet  ylläpidon  
suunnittelua ja seurantaa  varten.  Kiinteistöjen  ylläpitoa  käsitellään tuotannollisena 
toimintana, jonka  tuotteena  on  kiinteistöön alunperin  sisältyvän  suojaisuuden,  turvalli  
suuden, terveellisyyden  ja  viihtyisyyden  vähenemisen estäminen.  Ylläpidon  esimerk  
kiosa-alueina ovat  viheralueet ja rakenteiden  kunnossapito.  Viheralueiden laatuluoki  
tus  laadittiin kuudelle  alueelle,  jotka  sijaitsivat  kahdella eri  paikkakunnalla.  Rakentei  
den kunnossapidon  esimerkkikohteena oli koulurakennus. 

The study  describes the  principles  of  building  maintenance quality  classification. The 
quality  definitions have been compiled  according  to a  performance  concept.  Building  

maintenance has been considered a service  product  that prevents  the decrease of  the 

original  sheltering  capacity,  safety,  healthiness and comfort of  the building.  Examples  
of  the  maintenance are  horticulture and building  repairs.  The study  of  quality  grades  
for  horticulture has  six  test  areas  in two  cities. The test building  for  building  repairs  is  
a  primary  school. 

Avainsanat: viherrakentaminen, rakennukset,  laatuluokitus,  kustannukset 

Keywords:  landscaping,  buildings,  quality  classification,  costs 

335 Lunden,  K.  &  Säkö,  J. 1988. Koristepuiden  ja  -pensaiden  talvehtiminen. Talvi 
1986/87.  Maatalouden tutkimuskeskus,  tiedote 13/88. 86 s.+liitt. ISSN 0359- 

7652. 

Vuoden 1987 tammikuun kovan pakkaskauden  osoittauduttua Etelä- ja  Keski-Suomes  
sa  vuosisadan kylmimmäksi  suoritettiin MTTK:n  puutarhaosaston  toimesta koko maan 
kattava talvehtimistiedustelu, jonka tarkoituksena  oli  selvittää koristepuiden  ja  -pensai  
den vaurioitumiskuvaa ja -astetta sekä  vaurioiden alueellista esiintymistä.  Talvehtimis  

tietoja  saatiin yhteensä  450 000 yksilöstä.  Niistä lehtipuiden  osuus  oli 8  %,  lehtipensai  
den 85  %, havupuiden  ja  -pensaiden  7  %  sekä  köynnösten  0,2  %.  Lisäksi  samanaikaisesti 
suoritetusta taimistokasvien talvehtimistiedustelusta saatiin tietoja lähes 3 miljoonan  

puuvartisen  koristekasvitaimen talvehtimisesta. 
Useimmat  kotimaiset lehtipuut,  kuten  koivut,  lepät,  kotipihlaja  ja  tuomi, selviytyivät  

ankarasta talvesta vähin  vaurioin. Hyvin talvehtivat myös  purppuratuomi  ja pyl  

väshaapa  sekä  metsä- ja  puistolehmukset.  Huomattavan heikosti  talvehtivat mm. ni  
verä-  ja saarnivaahtera, suomen- ja  ruotsinpihlaja  sekä  jalopähkinät.  Havukasveista 88 
% ilmoitettiin talvehtineen hyvin.  Vähäistä ruskettumista esiintyi  kuitenkin useissa  
kasvustoissa,  mutta kuolleita yksilöitä  oli hyvin  vähän. Havukasveista  heikoimmin 
talvehtivat valesypressit,  marjakuuset  sekä  kanada- ja  hibatuijat. 

Avainsanat: viheralueet, koristepuut,  talvehtiminen 

336 Löfström,  I.  1986. Helsingin  kaupunkimetsien  kulutuskestävyyden  paranta  
minen. Helsingin  kaupungin  ympäristönsuojelutoimiston  julkaisu  3/1986.  82 
s. ISBN 951-771-621-4. 

Tutkimuksen ensivaiheessa  tarkasteltiin  Helsingin  kaupungin  rakennusviraston  ja  ur  
heilu- ja ulkoiluviraston ulkoiluosaston tekemien kunnostustoimenpiteiden  onnistu  
mista ja kustannuksia  sekä  lisätoimenpiteiden  tarvetta  ja  kustannuksia.  Toisessa vai  
heessa  tutkittiin  27  voimakkaasti  kulunutta metsäaluetta ja ehdotettiin,  miten ne  tulisi 
kunnostaa. Töille esitettiin kiireellisyysjärjestys  ja arvio  kustannuksista. 
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Metsien kulutuskestävyyden  parantamiseksi  keskeisimpiä  toimenpiteitä  ovat: kulun  

ohjaaminen  poluille, juurten suojaaminen  kateaineella sekä  kylvö  ja  lannoitus. Kulle  
kin alueelle soveltuvat toimenpiteet  riippuvat mm.  kasvupaikan  ominaisuuksista ja 
kulumisesta. Tutkimuksessa ohjeet  on eritelty erilaisiin tapauksiin.  Metsien kulutus  

kestävyyttä  voidaan parantaa  myös  harvennuksella, kastelulla ja nurmetuksella. 

Avainsanat:  kulutuskestävyys,  taajamametsät,  metsänhoito,  Helsinki 

337 Löfström,  I. 1986. Taajamametsän  hoito. Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yli  

opisto,  metsänhoitotieteen laitos.  108 s.+liitt. 

Löfström määrittelee taajamametsäksi  metsän, joka  sijaitsee  taajama-alueella  tai sen 
välittömässä läheisyydessä.  Metsänhoidon pääasiallisena  tehtävänä ko.  metsissä on 
maisemarakenteen kehittäminen ja virkistysmahdollisuuksien  ja  suojavaikutusten  tuot  
taminen sekä  kestävyyden  lisääminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuu  
den avulla taajamametsän  hoidon tutkimuksen nykytilaa  sekä  kotimaassa että  ulko  
mailla. Tutkimuksessa tarkastellaan metsän merkitystä  taajamaympäristössä,  sen elin  
voimaan vaikuttavia tekijöitä  sekä  taajamametsän  suunnittelua ja hoitoa. 

Koska taajamametsän  hoidon ongelmat  ja tavoitteet poikkeavat  talousmetsän hoi  

dosta, on tarpeen  kehittää menetelmiä varsinaisen taajamametsäsuunnitelman  luomi  
seksi.  Maisemarakenteen ja toimintojen  kannalta tärkeät virkistysmetsän  elementit 
voidaan ottaa suunnittelussa ja metsänhoidossa huomioon vasta,  kun ne on täsmälli  

sesti  ja konkreettisesti määritelty. Kun pyritään  suojavaikutusten  (melunvaimennus, 
ilman epäpuhtauksien  suodatus,  yms.) tehokkuuteen, tarvitaan tietoa eri  puu- ja pen  
saslajien  sekä suojavyöhykkeen  rakenteen, koon ja sijoittelun vaikutuksesta  suojaa  
mistehoon. 

Avainsanat:  metsänhoito, taajamametsät,  suojavaikutukset  

338 Löfström,  I.  1987. Metsä  liikenteen hiukkasmaisten  epäpuhtauksien  sitojana.  

Helsingin  kaupungin  ympäristönsuojelutoimiston  julkaisu 3. 94 s.+liitt.  ISBN 
951-771-671-0. 

Tutkimusraportissa  tarkastellaan, missä  määrin erilaiset metsiköt ehkäisevät liikenne  

epäpuhtauksien  leviämistä sekä  kuinka  kestäviä  eri  puulajit  ovat  liikenneväylien  var  
rella. Tutkimus tehtiin pääasiassa  Helsingin  kaupungin  alueella. 

Liikenteen epäpuhtauksia  sitoo tehokkaasti sellainen metsä, jonka reuna on jyrkkä,  
kiharainen ja  harvapuustoinen.  Tällä tavoin tuuli johdetaan  metsän  sisään. Lehtipuut  
kestävät  liikenteen epäpuhtauksia  paremmin  kuin havupuut.  Kun etäisyys  tiestä kas  
vaa,  puuston  määrää ja havupuuston  osuutta  voidaan suurentaa.  Pensaskerros  ja eri  
ikäinen puusto lisäävät ilmavirtojen  pyörteisyyttä  ja siten metsän suodatustehoa. Met  

sän tehokkuus lisääntyy  kun  puuston  valtapituus kasvaa.  Tehokkaan suojavyöhyk  
keen syvyys  on 50-100 metriä. 

Avainsanat:  ilman saastuminen, taajamametsät,  suojavaikutukset,  vyöhykkeet  

339 Löfström,  I. (toim.). 1987. Taajamametsien  hoito. Summary:  Urban  forestry. 
Folia Forestalia 693.  53 s.  ISBN  951-40-0785-9,  ISSN 0015-5543. 
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Esitutkimuksessa  tarkastellaan taajamametsien  hoidon tutkimuksen nykytilaa  ja esite  

tään tutkimusaiheita taajamametsien  hoidon eri  alueilta. Tutkimus jakautuu  kirjalli  
suuskatsaukseen  ja  tutkimuksen kehittämisohjelmaan.  

Kirjallisuuskatsauksessa  selvitetään taajamametsän  hoidon tutkimuksen  tilaa koti  
maassa  ja  ulkomailla. Siinä tarkastellaan metsän  merkitystä  taajamaympäristössä,  sen 
elinvoimaa heikentäviä tekijöitä sekä  taajamametsän  käytön  ja hoidon suunnittelua ja  
hoitoa. Kirjallisuustutkimuksen  ja haastattelujen pohjalta laadittiin taajamametsien  
hoidon tutkimuksen kehittämisohjelma,  joka  jakautuu  seitsemään toisiinsa liittyvään  

osa-alueeseen. 

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

The present  state of  research  into  urban forestry  is  reviewed  in this  preliminary  study.  
The  state of  research  on  urban forestry  in Finland and abroad is  examined in  a lit  
erature review.  The importance  of forests  in urban environment, the factors  causing  
weakening  of  their vitality,  and the planning  and management  of  urban forests  are  
examined. A  programme for  research  on urban forestry,  divided into seven  intercon  
nected sub-sections,  was  prepared  on  the basis  of  the literature review  and interviews.  

Avainsanat: tutkimus,  taajamametsät,  metsänhoito 

Keywords:  research,  urban forests,  silviculture 

340 Löfström,  I. 1990. Kaupunkien  ja kuntien metsien hoito. Summary:  Manage  

ment of municipal  forests.  Ympäristöministeriön  ympäristönsuojeluosaston  
selvitys  87.118 s.  ISBN 951-47-2137-3,  ISSN 0784-8129. 

Tutkimuksessa selvitetään (1) Suomen kaupunkien  ja kuntien  omistamien viheraluei  
den (ts.  puistojen  ja  metsien) määrää, maankäytöllistä  jakautumista  ja viheralueiden 

sijoittumista  kaavoitukseen  ja kunnan rajoihin  nähden, (2) metsäorganisaatioita,  henki  
lökunnan määrää ja koulutusta,  (3)  virkistysmetsien  kokonaismäärää  kunnassa ja (4)  
virkistysmetsien  suunnittelun ja  hoidon periaatteita,  menetelmiä ja  ongelmia  verrattuna  
talousmetsien hoitoon. Pääpaino  on virkistyskäyttöön  tarkoitettujen  metsien hoidon 
tarkastelussa. 

Kunnat omistivat metsää noin 430  000 hehtaaria, joista  kaksi kolmannesta oli  talous  

metsää. Virkistysmetsien  osuus  oli  16 %.  Yli puolet  kuntien omistamista virkistysmet  
sistä  sijaitsi  taajaman  ulkopuolella.  

Kuntien organisaatiossa  metsäasiat kuuluivat kaikilla  päätöksentekotasoilla  yleisim  

min tekniselle sektorille. Vain muutamissa kunnissa  oli metsäosasto ja metsätoimisto  
kin  oli harvinainen. Kunnista vain 15 %:n palveluksessa  oli metsäalan koulutuksen 
saaneita henkilöitä, vaikka  35 % kunnista hoiti itse metsäalueensa. 

Valtaosalle kuntien omistamista metsistä oli laadittu metsätaloussuunnitelma. 

Suunnittelun samoin kuin  metsänhoidon taso vaihteli huomattavasti eri kunnissa. 

Useimmilta kunnilta puuttuivat  selkeät metsänhoidon tavoitteet muiden kuin talous  

metsien  osalta. Kunnat käyttivät  virkistysmetsien  hoidossa  pienipiirteisempiä  metsän  

käsittelymenetelmiä  kuin talousmetsien hoidossa. Virkistysmetsien  hoidon periaatteet 
olivat monessa  suhteessa kirjallisuudessa  esitettyjen  suositusten suuntaisia. Suurin 

osa  kunnista  ei  kuitenkaan hoitanut virkistysmetsiään  intensiivisesti metsämaiseman 

ja ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi.  Puustoa kasvatettiin usein yhtiheänä. 

Myös  ulkoilupalveluiden  rakentaminen oli vähäistä. 

The aim of  the study  was to  obtain  information about the location of  recreation forests 
owned by  municipalities  and the silvicultural methods used in those areas.  In 1987, 
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municipalities  in  Finland owned a  total of  over  400 000 ha of  forests,  two  thirds of 
which was in commercial production.  The  second  most important  form of  land use 
was recreation forest,  which accounted for about one  fifth  of  the forest  area.  

The results  show  that  forestry  is  poorly  represented  in the organization  of  the  mu  

nicipalities,  because  only  eight out  of  the 414 municipalities  which  participated  in the  
study  had their own  forestry  department  or  forestry  and  agriculture  department.  In  
most  cases,  forestry  matters  were  the  responsibility  of the  technical sector  at  all  levels  
of  decision-making.  Only  15 %  of  the municipalities  employed  personnel  with forestry  

qualifications,  although  35 % of  them managed  their own  forest  areas.  Over half of  the 

municipalities  had made a  forest management  agreement  with their local forestry  as  
sociation. 

A forestry  plan had been  drawn for the majority  of  the forests.  In only  one  fifth  of  
the municipalities  had the forests been divided on the basis of  their primary  use.  Since 

most of the municipalities  lacked an  accurately defined land-use classification,  clear 

targets  could not  be  set in forest management  planning.  
The municipalities  used  lighter  and smaller-scale  silvicultural methods in the man  

agement  of  recreation forests  than in commercial forests.  When the principles  of  silvi  
culture in recreation forests  owned  by  the  municipalities  are  compared  with the  rec  
ommendations based  on  research,  the forest  management principles  followed conform 
in  many respects  to the recommendations. However, not  much attention was paid  to  

landscape  considerations,  nor the provision  of  recreational facilities. 

Avainsanat: ulkoilualueet, hallinto, metsänhoito 

Keywords:  recreation areas,  administration,  silviculture 

341 Maasilta,  M. 1988. Lahden metsien väheneminen ja pirstoutuminen  sekä 

pirstoutuneiden  metsiköiden ekologinen  tila. Pro gradu  -tutkielma.  Helsin  

gin  yliopisto,  ympäristönsuojelun  laitos.  140 s.+liitt.  

Tutkimus jakaantuu  kirjallisuusosaan  ja  varsinaiseen tutkimusosaan. Kirjallisuusosassa  
käsiteltiin metsien  merkitystä  kaupungeissa,  metsien elinvoimaisuuteen vaikuttavia  
tekijöitä  sekä  kaupunkimetsien  ekologiaa,  lähinnä ns.  saarten  biomaantieteen teorian 
soveltamista  kaupunkiympäristöön.  Varsinainen tutkimusosa jakaantuu  myös  kahtia. 
Ensimmäisessä  osassa  selvitetään alkuperäisten  metsäalueiden vähenemistä ja pirstou  
tumista nykyisen  Lahden alueella 1900-luvulla. Toisessa  osassa  tutkitaan sekä  pien-  että  
kerrostaloalueille jääneiden  pieniksi  pirstoutuneiden  (alle  10 ha)  metsiköiden (46  kpl)  
ekologista  tilaa kasvillisuuden kuluneisuuden ja muuttuneisuuden avulla. 

Lahden metsät  ovat  1900-luvulla jatkuvasti  vähentyneet  ja  pirstoutuneet  aluksi  lä  
hinnä peltojen  raivaamisen ja  myöhemmin  lisääntyneen  rakentamisen vuoksi.  Muut  
tuneisuus  oli  kuluneisuutta selvästi  yleisempää.  Häiriintynyt  ja  vaurioitunut metsä  
luonto oli tutkituissa metsiköissä vallitseva. Yhdessäkään alle 10 ha metsässä ei var  

muudella esiinny  tasapainoista  metsää. 

Avainsanat:  taajamametsät, metsien  rakenne, saarimaantieteen teoria 

342 Mansikka,  M. (toim.). 1984. Luonto kaupungissa  -  kaupunki  luonnossa.  NE  
KASU:  Luonnonolosuhteiden huomioonottaminen uusien asuinalueiden suun  

nittelussa.  Yhteenvetoraportti.  [Summary:  Taking  nature  into consideration 
when planning  new residential areas].  Yhdyskuntasuunnittelun  jatkokoulutus  
keskuksen  julkaisu  B  32.128 s.  ISBN  951-753-289-X,  ISSN 0357-0045. 
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Julkaisu  on suomalais-neuvostoliittolaisen vuonna 1976 aloitetun yhteistyöhankkeen  

loppuraportti.  Siinä pyritään selvittämään miten  kaavoitusmenettelyä  voitaisiin kehit  
tää luonnonolosuhteiden huomioonottamisen kannalta. Tarkoituksena  on yksinkertai  

sen  menettelytapaa  koskevan  suunnittelun mallin puitteissa  selvittää (1)  missä  muodos  
sa  luontoa koskeva  tieto tulisi siirtää kaavoitusmenettelyyn  ja  (2)  ne  kaavoitusmenette  

lyn  "solmukohdat ja sisäiset  kytkennät",  joita hyväksi  käyttäen  luonnonolosuhteita 
koskeva  tieto voitaisiin parhaiten  syöttää  päätöksenteon  osaksi.  Tutkimuksella on  siten 
eräänlainen "junailunäkökulma".  

Tutkimuksen  yhteydessä  syntynyt  suunnittelumalli on  ollut toisaalta tutkimustyön  
apuväline,  toisaalta työn tulos. Sama koskee  sovellettua koesuunnittelumenetelmää; 
se  on  palvellut  suunnittelumallin rakentamista ja  on  samalla testattu  esimerkki  luon  
nontieteellisen ja arkkitehtonis-kaavallisen tutkimusotteen yhdentämisestä.  Julkaisu  

sisältää  myös  Malminkartanon alueen koesuunnittelua kuvaavan karttasarjan.  

The publication  is  based  on  the scientific  and technological  co-operation  between Fin  
land and  the Soviet  Union. In  1976,  the Group  of  Urban and Regional  Planning  in the 
Working  Group  in the field of  construction in the Finnish-Soviet Commission for  
Scientific and Technological  Co-operation  approved  an  action programme for  "taking  
natural conditions into account  in planning  new residential areas" as  a theme to be  

jointly discussed. The utilization of  experimental  planning  was  chosen as  the research  
method.  During  the research  process  two  research  symposiums  and numerous  work  
ing  meetings have been arranged.  

This publication  is  a  summary of  the research  material produced  by  the  Finnish  

party.  It is  mainly  based on individual research reports  which have been separately  

published  in the publication  series  of the Centre for  Urban and Regional  Studies,  Hel  
sinki  University  of  Technology  (B 23-B 31).  The contents are  divided into  three parts:  
(1)  abstract  of  the methodology  of  the planning  model developed  (2)  map  series  illus  
trating  the  experimental  planning  in the  Malminkartano area  in Helsinki  city  and (3)  
retrospective  evaluation of  the research results  on  the basis  of the Finnish  planning  

practice.  

Avainsanat: kaavoitus,  viheralueet, maisemasuunnittelu 

Keywords:  town  planning,  parks,  landscape  planning  

343 Merivuori,  T.-M. 1983. Sanallinen ja  kuvallinen kertomus keskieurooppalai  
sen  suurkaupungin  viheralueista ja  maisemarakentamiskohteista -  Miinhen 
vuonna  1983 Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto,  maisemalaboratorion 

julkaisu  1/84. 67  s.  ISSN 0359-5420. 

Selvityksen  alussa  kuvataan Mxinchenin kaupungin  viheralueiden hoidon kehitystä  
hyötypuutarhoista  edustuspuutarhojen  kautta  "sosiaaliseen vehreytykseen".  Sitten esi  
tellään viheraluesuunnittelua ja viheraluerakentamisen päämääriä.  Esimerkkeinä pe  
rinteisistä viheraluetyypeistä  tarkastellaan jokilaaksoakseleita  ja  historiallisia viheralu  
eita. Lopuksi  esitellään uusia vapaa-ajanalueita  ja  niiden suunnittelu-  ja  hoitoperiaattei  
ta sekä teknisiä  toteutusmenetelmiä. 

Avainsanat: viheralueet, maisema, Munchen 
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344 Merivuori,  T.-M. 1986.  Viheraluetutkimus. Osaraportti:  viheralueiden rakenta  

minen ja hoito,  viheraluetyypit,  kustannusten  laskentamalli,  mallityöselitys.  
Suunnittelukeskus Oy,  Helsinki.  118 s.  Moniste. 

Suunnittelukeskus Oy:ssä  käynnistyi  kunnallisten keskusjärjestöjen  aloitteesta ja Ympä  
ristöministeriön toimeksiannosta keväällä  1985 viheraluetyypistöä  sekä viheralueiden 
rakentamisen ja  hoidon kustannusten laskentamallia koskeva  tutkimustyö.  Osaraportti  
muodostaa kokonaistutkimuksen  ensimmäisen osan  tulostuksen. Työ  on  luonteeltaan 

kehittämistyö.  Siinä on  kartoitettu eri  viheralueista käytössä  olevaa nimikkeistöä sekä  
vallitsevia viheralueiden rakentamista ja hoitoa koskevia  malleja,  joiden pohjalta  on 

kehitetty  luonnos kustannusten laskentamalliksi. 

Avainsanat: viherrakentaminen, kustannukset  

345 Mäkynen,  A. 1987. Koivu maisemansuunnitteluin näkökulmasta. Summary:  

European  silver  birch  (Betula pendula)  in landscape  planning.  Sorbifolia 
18(2):63-67. ISSN 0359-3568. 

Koivulla on useita hyviä  ominaisuuksia maisema- ja puistopuuna.  Tärkeimmät niistä 

liittyvät  sen  pioneeriluonteeseen:  koivu  kasvaa  nopeasti,  kestää  tuulta, ei  pelkää  valoa 
eikä  ole hallanarka. Koivusuojapuuston  alla voidaan kasvattaa  sukkession seuraavaa  
astetta: jaloja  lehtipuita,  kuusia tai vaikkapa  pihtoja.  Nuori koivu  sopeutuu  ympäristö  
olosuhteiden muutoksiin hyvin,  mutta sopeutumiskyky  heikkenee nopeasti  iän kart  
tuessa. Koivu  on arka runkovaurioille, vuotaa  keväällä mahlaa ja juuristo katkeilee 

helposti  painon  alla. Vauriokohtiin iskevät  helposti  lahottajasienet.  Koivu on yleinen  

allergianaiheuttaja.  Myös  sen erikoismuotoja  voidaan käyttää  viherrakentamisessa. 

European  silver  birch  has  an important  role in landscape  planning  and landscaping  in 
Finland. Its  white  bark,  slender branches  and the  changing  colour of  its  leaves  with the 
seasons give  birch its  beautiful aspect.  Other  valuable properties  are  rapid  growth,  and 

good  resistance  to  hard wind and frost.  Birch  needs light  for succesful  growth.  It  can  
be  used as  a  pioneer  tree  in new or  damaged  parks  and other green  areas.  In  city  areas  
silver  birch may  suffer  from bark  injury.  Young  birches  adapt  quite  well  to  environ  
mental changes  but older trees decline rapidly.  Special  forms of silver birch  are  also 
useful in landscape  planning.  

Avainsanat: rauduskoivu, viherrakentaminen 

Keywords:  Betula pendula,  landscaping  

346 Mäkynen,  A. 1988. Maisema-arkkitehdin ajatuksia  saarnesta. Summary:  
Common ash  as  seen  by the architect.  Sorbifolia  19(3):121—123. ISSN 0359-3568. 

Saarni on  erinomainen puu eteläisen Suomen puistometsien  lehtopaikkoihin  ja  puisto  

puuna komea,  kookas  ja  kaunislehtinen. Sen  myöhäinen  lehteentulo ja  aikainen lehtien 
pudottaminen  luo maisemaan vaihtelua. Saarnen latvus  on harva ja  sen  varjo  on kevy  
ehkö  antaen  pensaille  ja  kenttäkerrokselle hyvät  olosuhteet kehittyä.  Saarni menestyy  

kasvupaikoilla,  jotka ovat  syvämultaisia  ja ravinteikkaita ja joissa on riittävästi liikku  

vaa  kosteutta. Se on kliimakspuu,  joka  istutetaan harvennetun suojuspuuston  alle. 
Typensitojana  tervaleppä on hyvä  suojuspuu.  Sopivilla  kasvupaikolla  saarni on  no  
peakasvuinen  ja itsekseen uudistuva puulaji.  Saarni kestää huonosti rakentamisen 
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yhteydessä  tapahtuvia  kasvuolosuhteiden muutoksia,  varsinkin  pohjaveden  pinnan  
laskua tai veden patoutumista  seisovaksi.  Se  on myös  herkkä  ilman saasteille. 

Common ash (Fraxinus  excelsior) is  a handsome tree  for woodland gardens  as  well as  

parks  in southern Finland. Late  bud burst and early leaf fall do not necessarily  detract 
from the value  of  ash, rather they  bring  variety  to  mixed plantings.  The  foliage  throws 
moderate shade, and promotes  undervegetation.  Ash needs good soil  and plenty of  
water.  When these requirements  are  fulfilled it  grows fast  and  makes  a  tall,  noble tree.  

Avainsanat: saarni,  viherrakentaminen, kasvupaikkavaatimukset  

Keywords:  Fraxinus  excelsior,  landscaping,  site  requirements  

347 Nevalainen,  T. 1982. Kaupunkimetsiköiden  aluskasvillisuuden kuluminen -  

teoriaa ja  taustatutkimus  Joensuusta.  Pro  gradu  -tutkielma.  Joensuun  korkea  

koulu,  maantieteen laitos. 68  s.+liitt. 

Tutkimusaineisto kerättiin Joensuusta ja siitä muodostettiin ihmisen ja ympäristön  
välistä vuorovaikutusta kuvaava  yleinen malli sekä  suoritettiin alueittainen vertailu. 
Aineiston muodostivat metsiköiden osalta maastossa  tehdyt  havainnot ja  rakennuskan  

nan sekä  väestön osalta  tilastoista kerätyt  tiedot. 
Mallin mukaan aluskasvillisuuden kulumista  lisäsivät mm. asukastiheyden  kasvu,  

puolukkakasvillisuuden  vähäinen määrä  kasvipeitteessä,  väestön keski-iän  alenemi  

nen ja rakennetun alueen uutuus.  Nevalainen kuitenkin toteaa, että  asuntoalueita 
suunniteltaessa saattaisi komponenttien  kokonaisvaltainen tarkastelu olla  parempi  
ratkaisu kuin malliin tukeutuminen. Esim. pitkät  ja kapeat  metsät olivat tallaan  

tuneempia  kuin leveät ja yhtenäiset  metsät. 

Avainsanat:  kulutuskestävyys,  taajamametsät,  Joensuu 

348 Niemelä,  T. & Erkkilä,  R.  1987. Helsingin  puisto-  ja metsäpuita  lahottavat 
käävät.  Summary:  The polypores  which decay park  and forest trees  in Helsin  

ki.  Publications of the Finnish Dendrological  Society  V  01.4. 56  s.  ISBN 951-45- 

4138-3, ISSN 0783-3903. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut Helsingin koko kääpälajiston  luetteloiminen ja  kääpi  

en yleisyyden  seuraaminen erilaisilla ympäristötyypeillä.  Erityisesti  kirjoittajia  on kiin  
nostanut  se,  onko  keskustan vanhoihin puistoihin  kasvanut  oma,  ympäristöstä  poikkea  
va urbaani sienilajisto. Toisaalta on haluttu hankkia tietoa siitä vahingosta,  mitä käävät 
aiheuttavat puita  tappamalla  ja  lahottamalla sekä  eri puulajien  erilaisesta vastustusky  

vystä.  

This is the  Finnish  translation of an article published  in  Karstenia 26:1-40,1986. Minor 
alterations have been made to the text. Taxonomical discussions  have mostly  been 
omitted,  but  short descriptions  were added to  the commoner  species.  The illustrations 
are  identical in both. One  lapsus  calami  was  corrected: in Karstenia 26:19, Ochroporus  
tuberculosus (Phellinus pomaceus)  was reported  twice  from Prunus padus:  that host 
should have been P. domestica. A  host  and fungus  index was  added in the Finnish 
translation. 

Avainsanat: käävät, taajamametsät,  Helsinki 
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Keywords:  polypores,  urban forests,  Helsinki 

349 Nylund,  M., Nylund,  L.,  Kellomäki,  S. & Haapanen,  A. 1979. Deterioration of  
forest  ground  vegetation  and decrease of  radial growth  of  trees on camping 

sites. Tiivistelmä: Leirinnän vaikutus  metsän aluskasvillisuuteen ja  puiden  
kasvuun.  Silva Fennica 13(4):343-356.  ISSN 0037-5330. 

The ground  cover  vegetation  and tree  growth  at  several  camping  sites  in  southern Fin  
land were  investigated  during  July  and August  in  1973.  The deterioration of  ground  

vegetation  appeared  to  be  unavoidable in these  areas,  and only a  few  grass  species  
were  tolerant to  heavy trampling.  Only  moderate deterioration was,  however, detected 
when the trampling  level was lower than 10 000-15 000 user  days.  On  the other hand, 
the ground  cover  was  completely  destroyed  when the trampling  level exceeded  100 
000 user  days.  A considerable decrease in radial growth  appeared  to be  associated 
with destruction of  the ground  vegetation.  The decrease was abrupt  and was  found to 
continue throughout  the whole period  of  use.  After ten  years'  use  the  growth  in the 
trampled  areas  was  35 % lower than that in  untrampled  areas.  

Pintakasvillisuuden tilaa  ja puiden  sädekasvua tutkittiin heinä- ja elokuussa 1973 kym  

menellä Etelä-Suomen leirintäalueella. Alkuperäisen  pintakasvillisuuden  tuhoutumi  
nen oh  yleistä  tutkituilla alueilla. Ainoastaan eräät heinälajit  näyttivät  sietävän leirintä  
alueiden voimakasta kulutusta. Kuluminen pysyi  kohtuullisena,  jos  alueen käyttö  ei  

ylittänyt  10 000-15  000 käyttövuorokautta.  Käytön  ylitettyä 100  000 käyttövuorokautta  
ei alkuperäisestä  kasvipeitteestä  ollut jäljellä muuta  kuin rippeet.  Tällaisilla alueilla 
havaittiin puiden  sädekasvun alentuneen voimakkaasti. Kasvun  aleneminen oli  voi  
makkainta välittömästi  alueen käyttöönoton  jälkeen,  mutta  sen  havaittiin jatkuvan  vielä  
kymmenen  vuotta käyttöönoton  jälkeen.  Tässä vaiheessa puiden  sädekasvu  kuluneilla 
alueilla oli 65 % kulumattomien alueiden sädekasvusta. 

Avainsanat:  kulutuskestävyys,  leirintäalueet,  kasvillisuus 

Keywords:  trampling tolerance, camping  sites, vegetation  

350 Pursiainen,  I. 1982. Koivun lahoisuus ja  kantoarvioinnin laatiminen  kaupun  

kiympäristössä.  Laudaturtyö.  Helsingin  yliopisto,  metsänhoitotieteen laitos. 71 
s.+liitt.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää silmävaraisen arvioinnin luotettavuutta koivun 

kunnon  määrittämiseksi kaupunkiympäristössä.  Aineisto käsitti  106 koivua.  Onnistu  
neiden kuntoarviointien osuus kaikista  tehdyistä  kuntoarvioinneista oli 73,8 %. 

Avainsanat:  koivu,  lahoisuus, taajamametsät  

351 Rainio,  R.  1986. Tammen viljely.  Summary: Cultivation of  common oak (Quer  
cus  robur)  in  Finland. Sorbifolia 17(1):9-19. ISSN 0359-3568. 

Tammen viljely  on paljon  vaikeampaa  kuin tavallisten metsäpuiden  kasvatus.  Kirjoittaja 

jakaa  tammenviljelyn päämäärät  kahtia: toisaalta esteettisiin,  toisaalta puhtaasti  ta  

loudellisiin,  kuitenkin  muistaen, että  molemmat näkökohdat on voitava yhdistää.  Tam  
mi voi  esiintyä  luontaisena puulajina  monenlaisessa maisemassa. Kaikkein kauneimpa  
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na  pidetään  vanhastaan lehtoniityjä,  joissa  tammet  kohoavat  yksittäin  tai pieninä  ryh  
minä pensastojen  keskeltä välialojen  ollessa  kukkaisniittyinä.  Hakamaat ovat  lehtoniit  

tyjen  köyhempi  serkku  ja  ne  pitää  maisemanhoidollisesti osata  erottaa  toisistaan. Tam  
mien ja  muiden lehtipuiden  avulla voidaan luoda kauniita metsäsaarekkeita peltojen 
keskelle. Näyttäväksi voi muodostua myös  puhdas  talousmetsä kunhan sen rajoja 
muuhun  metsäluontoon  ei tehdä  liian  keinotekoisiksi. 

Tammea voidaan viljellä luontaisen esiintymisalueen  pohjoispuolellakin.  Mitä kau  

emmas pohjoiseen  mennään, sitä  tarkemmin kuitenkin on otettava huomioon tammen  

kasvupaikkaoptimit.  Kaikkein pahimman  esteen  tammenviljelyn  onnistumiselle muo  
dostavat myyrät,  jänikset  ja hirvet. Lopuksi  kirjoittaja  esittää kehittämänsä tammenvil  

jelymallin  sekä  taimikonhoito- ja tammistonkasvatusohjeita.  

In forest stands common  oak  has  been cultivated in Finland only  during  this  century  
and in minor quantities.  Apart from some experimental  forest  stands,  common  oak  is  
appreciated  only  because  its value in the landscape.  However, if any  increase  in the 

area of  oak  cultivation is  required  the economic viewpoint  should be taken into con  
sideration. 

The climate causes  no difficulties for oak cultivation. On the other hand the over  

dense populations  of  voles,  hares and elks  have caused much disastrous damage  to 
plantations. Rainio presents  a new sowing  and planting  method for oak.  Later man  

agement of  plantations  is  also discussed. 

Avainsanat: tammi, metsänhoito, maisemanhoito 

Keywords:  Quercus  robur,  silviculture,  landscape  management 

352 Rosengren,  C.  1979. Luonnonkasvillisuus asuntoalueilla. Summary:  Natural 

vegetation  within housing  areas.  Silva Fennica 13(2):166—169. ISSN 0037-5330. 

Luonnonolosuhteiden ja maiseman huomioonottaminen 60-  ja 70-luvun rakennetussa 

ympäristössä  oli vähäistä. Samalla kuitenkin ympäristön  merkitys  tiedostettiin ja  kiin  
nostus  ekologiaa  kohtaan syntyi  suunnittelijoiden  keskuudessa.  Artikkelissa  esitellään 
tutkimus "Maiseman merkitys  suomalaisessa rakennetussa  ympäristössä"  ja pääkohdat  
sen sisällöstä. 

In the planning of  housing  areas  in the sixties and seventies,  natural conditions and 
the landscape  have  been seriously  neglected.  At  the  same  time,  the importance  of  open 
space has been largely  recognized  and a new interest  in nature  and ecology  has risen 

among planners.  The article  presents  the study  "The significance  of  the  built up envi  
ronment" and its main results. 

Avainsanat:  taajamametsät,  rakentaminen, viherrakentaminen 

Keywords:  urban forests,  construction, landscaping  

353 Rosengren,  C.,  Hietalahti,  V.,  Miettinen,  M.-L., Nukari, T. &  Pursio,  E. 1975. 
Luonnon tekijät  asunnon lähiympäristössä.  Teknillinen korkeakoulu,  arkki  

tehtiosasto,  yhdyskuntasuunnittelun  laitos,  julkaisu  b  39. 245  s.+liitt. ISBN  951- 
750-552-3. 
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Tutkimuksessa  on  selvitetty  luonnontekijöitä  yhdellätoista  suomalaisella asuntoalueella 
ja päähuomio  on  keskitetty  kasvillisuuteen. Lopuksi  annetaan  ympäristöselvityksiin  ja 
suunnitteluun liittyviä  ohjeita  ja  suosituksia  

Avainsanat:  taajamametsät,  luonto, inventointi,  suunnittelu 

354 Salo,  M.  1984. Viheralueiden rakentaminen ja hoito -  tutkimus- ja kehittä  
mistarve.  Summary:  Construction and management  of green areas  -  need for 

research and development.  Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus,  tiedotteita 
272.  39 s.+liitt.  ISBN 951-38-1879-9,  ISSN 0358-5085. 

Julkaisu  on taajamien  sisäisten  viheralueiden rakentamisen ja hoidon sekä  tutkimuksen  
ja  tiedonvälityksen  nykytilan  selvitys.  Käytännön  ongelmia  selvitettiin kuntakyselyllä  
sekä  asiantuntijahaastatteluilla.  Tulosten perusteella  esitetään viheralueiden tutki  
musohjelma,  joka  sisältää  projektiehdotuksia,  ehdotuksia tutkimuksen suorittajista  sekä  
tutkimusprojektien  kustannusarviot. 

The study  examines the present  state of  the construction, management,  research  and  
transmission of information of  green areas  within built-up  areas.  Problems occurring  
in practice  were  investigated  by  the means  of  an  inquiry  to  the  municipal  authorities 
and  by  interviewing experts.  On the basis  of  the research  results, a research  pro  

gramme of  green areas  is  presented  which contains proposals  for  projects,  researchers  
and cost  estimates, as  well as  potential  instances for financing  the projects.  

Avainsanat: viherrakentaminen, hoito, tutkimus 

Keywords:  landscaping,  management, research 

355 Sievänen,  T. 1988. Luontaisesti syntynyt  polkuverkosto  ja metsien ulkoilu  

käyttö.  Laudatur-työ.  Helsingin  yliopisto,  metsänarvioimistieteen laitos.  61 
s.+liitt. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan  metsien monikäytön  suunnittelun tarvitsemia inventointi  
menetelmiä. Luontaisesti syntyneen  polkuverkoston  inventoinnilla voidaan tutkia, mis  
sä  ihmiset spontaanisti  liikkuvat  ja kuinka paljon  ulkoilua alueelle kohdistuu.  Polkuver  
koston  inventointi on jälkiin  ja eroosioitumiseen perustuva menetelmä, joka  ei suoraan  
kerro  kuinka paljon  ja  ketä  alueella ulkoilee. Menetelmää voidaan  käyttää  joko  yksin  tai 
yhdessä  muiden inventointimenetelmien kanssa.  

Tutkimuksessa kokeiltiin linja-arvioinnin  soveltuvuutta polkuverkoston  pituuden  
mittaamiseen. Polkuverkoston pituuden  oletettiin kuvaavan parhaiten  polkuverkos  
ton  määrää  metsäalueella. Ulkoilukäytön  määrän ja  polkuverkoston  volyymin  suhdet  
ta  tarkasteltiin neljällä  esimerkkialueella. Tiedot ulkoilukäytön  määrästä saatiin  Sievä  
sen (1980) aiemmin tekemästä tutkimuksesta. 

Avainsanat: polut,  ulkoilualueet, inventointi 

356 Sievänen,  T.  1989. The trail inventory  and forest recreation.  In: Mattsson,  L.  &  
Sodal,  D.P. (eds.).  Multiple  use  of forests  -  economics  and  policy.  Proceedings  
of  the conference held in Oslo,  Norway,  May 1988. Scandinavian Forest  

Economics 30:89-105. ISSN 0355-032 X. 
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One possibility  to measure  the  quantity and quality  of  forest  recreation is  to survey  the 
trails that are  born  by  unorganized  trampling. The trail inventory  tells  where and how  
much trails are located in the forest  area. The number of trails show where the recre  

ation  activities concentrate  and how well the environment tolerates such  use.  It is  easy  

to observe  where the need  is  for  vegetative  recovery  or  where it  is necessary  to  build 
new trails  or  improve  old ones.  The  inventory  is  useful both for  forest  management  
planning  and regional  planning,  as  well as  for  detailed planning  of  recreational forest 
areas. 

In  the paper, the inventory  methods and their suitability  for  different kinds  of  plan  

ning  are  discussed.  A  hypothesis  that  the density  of  trails  is  an indicator of  the number 
of visits is also discussed. 

Avainsanat: polut, ulkoilualueet, inventointi, metsätalouden suunnittelu 

Keywords:  trails,  recreation areas,  inventory,  forest management planning 

357 Tegel,  S.  1986. Puisto- ja  maisemakasvien levinneisyyttä  tutkittu opinnäyte  
töissä.  Puutarha 89(6):356-358.  ISSN 0355-0621. 

Artikkelissa  luetellaan (1)  Helsinkiä ja sen  ympäristöä  käsittelevät koristekasvi  tutki  
mukset,  (2)  muun Suomen paikkakuntien  puuvartislajistoa  koskevat  tutkimukset sekä  
(3)  kartanoiden ja arboretumien kasvillisuutta käsittelevät  opinnäytetyöt.  Selvitykseen  

on kerätty  Helsingin,  Oulun ja Jyväskylän  yliopistoissa  tehtyjä  tutkimuksia.  Mukaan on  

otettu myös  Lepaan  puutarhaopistossa  tehtyjä  opinnäytetöitä.  

Avainsanat: tutkimus, taajamametsät,  puulajit 

358 Tyrväinen,  L.  1987. Puut ja  pensaat  rakennetussa ympäristössä.  Pro gradu  -  

tutkielma. Helsingin  yliopisto,  metsänhoitotieteen laitos.  125 s.  

Tutkielman teoreettisessa osassa  tarkastellaan kasvillisuuden merkitystä  ja hoitoa ra  
kennetussa  ympäristössä.  Soveltavan osan  esimerkkikohteina  ovat  Helsingin  Vallilan ja  
Siltamäen kaupunginosat.  Lähemmin esitellään seuraavat  puulajit:  vaahtera, raudus  

koivu, palsamipoppeli,  haapa,  tammi,  pihlaja,  vuorijalava,  siperianlehtikuusi,  kuusi  ja 
mänty.  

Avainsanat: taajamametsät,  rakentaminen, metsänhoito, Helsinki 

359 Veijalainen,  H. 1975. Ojitetun  isovarpuisen  rämeen kulutuskestävyydestä.  

Summary:  Trampling  experiment  on  a drained dwarf-shrub-rich pine  swamp. 

Suo 26(3—4):55-58.  ISSN 0039-5471. 

Koska  turvealusta on  koostunut useimmiten kokonaan orgaanisista  aineksista,  jatkuu  
tallaamisesta aiheutuva kuluminen pintakasvillisuuden  hävittyä  ja  lopulta  polku  jau  
hautuu niin pehmeäksi  pohjaveden  pintaan  asti,  että  sitä  on  mahdoton käyttää  kulku  
reittinä kesäaikana.  Artikkelissa  esiteltävässä  tutkimuksessa  on pyritty  selvittämään, 
miten suuri  viikottainen kulutus  tarvitaan polun  syntymiseen,  ja millaiseksi polku  
kehittyy  suurilla kulutusmäärillä. Toisaalta on  pyritty  selvittämään miten yhden  vuo  
den tallaamaton jakso  vaikuttaa palautumiseen.  
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The studied swamp type  is  very common in Finland. An assistant,  weighing  70 kg 
made the  trampling  during 12 weeks. The main results  of  the study  show that  all 

trampling  levels (times  per week) differed significantly  from 0  level. Trampling  12 
times per  summer  makes  a  visible path  into the peat  surface.  Trampling  180-360 times 

per  summer  kills  almost  all  living  parts of  the  vegetation,  small roots  crack  and thicker 
roots denude resulting  in obvious  damages  in rhizosphere.  The monthly  trampling  ex  

periment revealed that the August  trampling  produced  the deepest  pathway  in the 

peat.  Pathways  take  several  years  to  recover  after trampling.  Even  the lowest  levels  of  
trampling  were  measurable  and visible after one summer  without  trampling.  

Avainsanat: kulutuskestävyys,  suot  

Keywords:  trampling  tolerance, peatlands  

360 Viherrakentaminen liikenneympäristössä.  1990. Ympäristöministeriön  kaa  

voitus- ja rakennusosaston selvitys  5/1990.  56  s. ISBN 951-861-636-7,  ISSN 
0786-5228. 

Selvitys  liittyy kaavoitus-  ja  rakennustutkimuksen neuvottelukunnan käynnistämään  
työhön,  joka  käsittelee  liikenneväylien  ja  suoja-alueiden  vihertöiden erityiskysymyksiä.  
Selvitys  on  tarkoitettu luottamushenkilöille ja  suunnittelijoille  taustamateriaaliksi hel  

pottamaan  päätöksentekoa  liikenneväylien  viherympäristön  suunnittelua, rakentamis  
ta ja kunnossapitoa  koskevissa  kysymyksissä.  

Julkaisu  käsittelee yleisellä  tasolla viherrakentamisen tavoitteita ja  mahdollisuuksia 

liikenneympäristössä,  ja  siinä on  keskitytty  taajamien  ja kaupunkien  katuympäristöön  
sekä taajamarakenteeseen  liittyviin  sisääntulo- ja ohikulkuteihin. 

Avainsanat: viherrakentaminen, taajamametsät,  liikenneväylät  

361 Viranto,  H.  1977. Lapin  matkailun ympäristövaikutuksia.  Lapin  seutukaava  

liiton  julkaisuja  A  23.160  s. ISBN  951-9235-38-8. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Lapin  matkailun ympäristölle  aiheuttamia seu  
rausvaikutuksia  sekä  selvittää alueen väestön näkemyksiä  matkailun haittavaikutusten 

vähentämistoimenpiteistä.  Ympäristövaikutusten  selvittäminen perustui  osittain  aikai  

sempiin  selvityksiin  ja muuhun kirjalliseen  aineistoon sekä  osittain kyselyyn,  joka  
suoritettiin tutkimusalueen kunnallisvaltuutetuille, paliskuntain  poroisännille  ja saa  
melaisvaltuuskunnan jäsenille.  

Erityisen  ongelmalliseksi  vastaajaryhmät  kokivat matkailun kehittämisen epä  
demokraattisuuden. Matkailuelinkeinon katsottiin olevan liiaksi ulkopaikkakuntalais  

ten  hallinnassa. Vaikka vastaajaryhmät  olivatkin tyytymättömiä  tavallisen kuntalaisen 
matkailusta saamaan hyötyyn  ja  muutenkin näkivät epäkohtia  matkailussa,  olivat he 
silti halukkaita lisäämään matkailun osuutta  kunnan  elinkeinoelämässä. 

Kaikille vastaajaryhmille  esitetyistä  20 haitta-arviointikohteesta arvioivat sekä  kun  
nanvaltuutetut, saamelaisvaltuuskunnan jäsenet  että  poroisännät  matkailijoiden  hil  

lanpoiminnan  aiheuttaman paikallisen  väestön hillasaaliiden vähentymisen  sekä tei  
den varsien roskaantumisen pahimmiksi  haitoiksi. Myös  erämaa-alueiden roskaantu  

minen, tonttikeinottelu, moottorikelkkahaitat,  luonnon kuluminen sekä porojen  häi  
rintä korostuvat eri  vastaajaryhmillä  matkailun haittoina. 
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Erityisesti  saamelaisvaltuuskunnan jäsenet  sekä  utsjokelaiset  ja  sodankyläläiset  val  
tuutetut painottivat  matkailun ja  saamelaisten perinnäisten  oikeuksien välisiä ristirii  

toja  sekä saamelaiskulttuurin matkailullisen käytön  aiheuttamia haittoja.  
Useimmat  vastaajaryhmät  arvioivat  poromiesten  matkailusta saaman hyödyn  peit  

tyvän aiheutuvien haittojen varjoon.  Samoin arvioitiin matkailun vähentäneen luon  
taistalouden edellytyksiä  ja  siitä  elantonsa saavien toimeentuloa. 

Poronhoitoon kohdistuvat  haitat keskittyvät  metsästys-  ja  moottorikelkkailualueille 
sekä  suurimpien  majoituspaikkojen  lähiympäristöön.  Haittaavimmiksi koetaan talvi  

matkailijat,  erityisesti  moottorikelkkailijat  sekä  lyhyitä  retkiä  tekevät ulkoilijat. 
Matkailun koettiin tuovan tervetullutta vaihtelua elämään ja lisänneen viihtyvyyttä  

paikkakunnalla.  Matkailulla on  myös  myönteinen  merkitys kaupallisten  palvelujen  yl  

läpitäjänä  alueilla,  joilla  liikevaihto jäisi oman väestön  varassa  kannattamattoman al  
haiseksi. 

Tutkimuksen  lopussa  tarkastellaan lyhyesti  vastaajaryhmien  näkemyksiä  eräistä 
haittavaikutusten vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä.  

Avainsanat: matkailu,  ympäristövaikutukset,  luontaiselinkeinot, Lappi  

362 Vuolanto,  S. &  Tuhkanen,  S. 1982. Elollinen luonto. NEKASU: Luonnonolo  

suhteiden huomioonottaminen uusien asuinalueiden suunnittelussa. Summa  

ry: Taking  nature  into consideration when planning  new residential  areas.  Yh  

dyskuntasuunnittelun  jatkokoulutuskeskuksen  julkaisu  B  26.  213 s.  ISBN 951- 
752-743-8, ISSN 0357-0045. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut (1)  analysoida  rakentamisen ja asumisen vaikutuksia  
elolliseen luontoon ja  pyrkiä  löytämään  keinoja,  miten luontoa voidaan asuntoalueilla 
säilyttää,  miten sitä  voidaan kehittää kestämään  urbaania painetta  ja miten sitä tulisi 
hoitaa, (2)  kehittää menetelmiä, joilla ekologinen  tietous olisi  parhaiten  valjastettavissa  

palvelemaan  korkeatasoista  asuinympäristöä  päämääränään  pitävää  suunnittelua ja  (3)  
esittää suoraan  käytäntöön  suuntautuneita suunnittelusuosituksia. 

Luontoalueiden säilymistä  voidaan auttaa  yhtäältä  minimoimalla haittavaikutuksia 

kaavaratkaisuin,  muuntamalla maankäyttömuotoja  paremmin  luontoa huomioonotta  
viksi  sekä rakennusteknisin ratkaisuin ja toisaalta kohottamalla valmennuksella ja hoi  
dolla luontoalueiden kestävyyttä  ja suuntaamalla kasvillisuuteen ja eläimistöön erityi  
siä suojelutoimenpiteitä  ainakin kriittisimmissä vaiheissa. Luonnon ja rekentamisen 

harmoninen yhteensovittaminen  edellyttää  ekologisen  perusnäkemyksen  integroimis  
ta itse suunnitteluprosessiin,  sen kaikkiin  vaiheisiin ja  kaikille suunnittelun tasoille. 

The principal  aims of  the report  are  (1) to analyze  the effects  of  construction and habi  
tation on  living  nature, (2)  to  try  to  find ways  to  preserve  nature in residential areas,  
(3)  to  develop  methods to make ecological  knowledge  the most  effective  means to  
serve  planning  aimed at  creating  residential areas  of  high  environmental quality  and  
(4)  to  draw up recommendations directly  applicable  for practical  planning  purposes. 

Avainsanat:  kaavoitus,  taajamametsät,  ekologia  

Keywords:  town  planning,  urban forests,  ecology  

363 Wuorenrinne,  H.  1978. Metsä urbaanin paineen  puristuksessa.  Summary:  The  
forest under the urban pressure. Espoon  kaupunki,  yleiskaavaosasto.  62  
s.+kartat.  
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Tutkimuksessa selvitetään metsäeloyhteisön  muuntumista Etelä-Espoon  asutusalueilla. 
Wuorenrinne antaa  tutkimuksien perusteella  metsän kaavoitusohjeita.  Hän luettelee 
taajamien  viheralueiden vähimmäislaajuudet,  joita noudattamalla ne säilyisivät  tavalli  
sin  metsänhoitotoimenpitein  pysyvästi  kasvukykyisinä  eri  tyyppisillä  ja eri  tehokkuuk  
silla rakennettavilla asutusalueilla. Ohjearvoja  ei  kuitenkaan voitane yleistää  koske  
maan muita kuin  hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen  rannikkoseutujen  asutus  
keskuksia  eri  ilmastoalueiden erilaisen  kulutuskestävyyden  vuoksi. 

The study  deals with the ecological  effects  consequent  upon changing  forests to  urban 
settlements. The main themes of  the study  are:  (1)  methodological  aspects,  (2)  town  
structural aspects,  (3)  town  planning  and (4)  environmental conservation. 

Avainsanat:  kaavoitus,  taajamametsät,  kulutuskestävyys  

Keywords:  town  planning,  urban forests,  trampling  tolerance 

364 Wuorenrinne,  H.  1982. Metsänreunavyöhykkeiden  tarkastelua kaupunkimet  
siköissä  Espoossa.  Summary:  Studies  on forest  edge  regions  in urban forests  in 

Espoo  (southern  Finland).  Memoranda Societatis pro Fauna et  Flora  Fennica 
58(4):97-101. ISSN 0373-6873. 

Ekotoni määritellään kahden kasvillisuusalueen rajavyöhykkeeksi.  Metsäreunavyö  

hykkeiden  leveyden  määritteleminen riippuu  kahdesta tekijäryhmästä,  ensinnäkin niis  
tä ekologisista  tekijöistä, joita käytetään  reunavyöhykkeen  ominaispiirteinä  il  
maisemaan rajaa  muuhun metsään päin  (esim.  pienilmastolliset  tekijät,  pölynsitomisky  

ky),  sekä toisaalta metsäreunan oman rakenteen piirteistä  (esim.  aukkoisuus, valtapuus  
to).  Näin ollen ekotonin leveys  riippuu  paljolti  siitä,  mitä ekologista  seikkaa pidetään  

tärkeimpänä.  
Artikkelissa esitetään teoreettinen tarkastelu metsikön reunavyöhykkeen  pituuden,  

metsikön muodon ja  sen suuruuden välisistä suhteista. Teoriaa havainnollistetaan 

diagrammin  avulla. Vaikka reunavyöhykkeen  todellista leveyttä  ei tunnettaisikaan, 
niin alle 2 ha:n kaupunkiviheriöiden  muotoa  voidaan käytännössä  testata esitetyn  

diagrammin  avulla siten,  että  luonnonmetsiköinä pidetään  vain sellaisia,  joiden  suh  
deluku ei  ylitä  500  m/metsä-ha.  Käytännön  sovellutuksena artikkelissa tarkastellaan 

reunavyöhykkeiden  osuutta Tapiolan  ja Matinkylän alueilla Etelä-Espoossa.  

In the article,  the shape  of  the forests,  their size  and the relationship  to  the number of  

their ecotones  are  studied theoretically,  using  a  model introduced by  Mander (length  
of  ecotone/10 000 m 2 of  forest).  The average width of  the ecotone  was  20 m according  

to the  calculation presented  by  Jagomägi  and Mander. The theoretical argumentation  
is  presented  in a  diagram. As  a practical  example  the forests  in Tapiola  and Matinkylä,  
both  in the municipality  of  Espoo,  have been studied, and the deviation from the best  

shape (a circle)  is  presented  in a diagram. The calculations,  made from the number of 

ecotones in the study  area,  are  presented  in a  table. 
The proportion,  length  of  ecotone/10 000 m  2  of  forest,  has  a  practical  importance,  

particularly  when forests  smaller  than 20  000  m  2  in  urban areas  are  studied. The pro  
portion  should not  be  more  than  500/10 000 m  2 of  forest  when  park areas  are  planned,  
otherwise urban forests cannot  preserve  their natural ecological  function. 

Avainsanat: taajamametsät,  reunavyöhykkeet,  tutkimus 

Keywords:  urban forests,  ecotones,  research  
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365 Väre,  S. 1981. Matkailun aiheuttamat häiriötekijät  Kilpisjärven  seudulla. 

Summary:  Environmental effects  of  tourist traffic  in NW Finnish Lapland.  Kil  
pisjärvi  Notes  5:9-15. ISSN 0358-3279. 

Lapin  luonto ei  kestä  samanlaisia käyttäjämääriä  kuin etelän rehevät metsät. Lapin  
kasvillisuus  on kulutusherkkää ja hidasta uusiutumaan. Roskaantuminen on suuri 

ongelma:  hajoaminen  on  hidasta ja  roskien  häviäminen luonnossa kestää  kauan.  Suosit  

tujen  matkailukeskusten läheisyydessä  kuluminen on voimakasta.  Poronhoidolle ai  
heutuu jatkuvasti  menetyksiä  alueilla,  missä  poronhoito  ja  matkailu  osuvat päällekkäi  
siksi  toiminnoiksi,  koska  porojen  pääasiallinen  ruoka,  jäkälä,  tallautuu helposti.  Kilpis  
järvellä  muodostaa erityisen  ongelman  lentotaksin  melu. Matkailijat  häiritsevät myös  
eläimiä. 

Nature in Lapland  is  vulnerable and does not  bear as  much exploitation  as  the forests  
in southern Finland. The terrain is  sensitive and recovery  slow. Trash is  the  biggest  

problem.  Erosion of  the terrain is  another severe  problem,  especially  near tourist  
centres.  Noise  is  disturbing  mainly  near  the roads.  The noise caused  by  taxi-aeroplanes  
is  harmful both to  people  and animals.  People  often  disturb wild animals  and  reindeer  
unconsciously.  Pastures  of  reindeer are  easily  destroyed  near  tourist centers.  

Avainsanat:  matkailu,  ympäristövaikutukset,  kasvillisuus,  eläimet,  Lappi  
Keywords:  tourism, environmental impacts,  vegetation, animals,  Lapland  

366 Ylätalo,  M. 1982. Vaahtera viherrakentamisen puuna. Summary:  The use  of  

Norway Maple  in landscaping.  Sorbifolia  13(2):81-32. ISSN 0359-3568. 

Metsävaahtera (Acer platanoides  L.)  kuuluu viherrakentamisen suosituimpien  lehtipui  
den joukkoon.  Sen koristearvo perustuu  ennen kaikkea  siroon lehvästöön, voimakkaa  

seen kelta- tai oranssivoittoiseen syysväritykseen  ja  kauniiseen kukintaan keväällä. 

Viljeltynä  vaahtera menestyy  luontaista levinneisyysaluettaan  pohjoisempana  Pohjan  
lahden rannikolla aina Kemiä ja Torniota myöten.  Menestymisen  edellytyksenä  on 

yleensä  se,  että on käytetty  kotimaista siemenalkuperää.  Tuuhealatvuksisena vaahtera 
soveltuu melunsuojaukseen.  Ilman epäpuhtauksia  vastaan  sen  kestävyys  on todettu 
melko hyväksi.  

The Norway  Maple  belongs  to  the  most  popular  trees  for  landscaping  in Finnish parks  
and gardens.  Its  popularity  depends  on  its  decorative leaves,  brilliant autumn  colours 
and its  hardiness.  It  is  native in  the  southern  parts  of  the country  and planted  as  an  or  
namental up to the region  around the Gulf of  Bothnia. Unfortunately,  imported Cen  
tral  European  provenances have not  proved  to be suitable  for Finnish  conditions and 
have suffered from frosts  even  in the southern parts  of  the country.  Norway  Maple is 
also  suitable as  a  noise  abatement tree  and it is  resistant  to  air pollutants.  

Avainsanat:  vaahtera, viherrakentaminen 

Keywords:  Acer  platcmoides,  landscaping  
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33 Metsien  maisema-arvot  

Forest  as  a landscape  element  

Metsämaisemaa käsittelevässä luvussa metsä nähdään osana kulttuurimaisemaa. Lu  

vussa on  myös metsien estetiikkaa ja viihtyisyystekijöitä  kuvaavia  tutkimuksia. Tek  
nillisen korkeakoulun tuottamat maisemien hoito- ja kehittämissuunnitelmat ovat  esi  

merkkejä  metsien ja puiden  niveltämisestä taajamien  ja  laajempienkin  aluekokonai  
suuksien maisemasuunnitteluun. 

In this chapter  the forest is  seen  as  a  component  of  the cultural landscape.  The chapter  

also includes  studies  dealing  with the aesthetics  and the amenity  factors  in forest  envi  
ronment.  The landscape  management  and improvement  plans  produced  by  the Hel  
sinki University  of  Technology  demonstrate how forests  and individual trees  can be 
integrated  into  the landscape  planning  process  in  urban areas  as  well as  in  wider land  
use planning  units. 

367 Biotopvern  i  Norden -  rekommendationer för  kulturlandskapet.  1989. Tiivis  

telmä: Perinteisen maatalouden muovaamat  luonnontyypit  Pohjolassa.  Nordis  
ka  ministerrädet,  miljörapport  1989:5. 112 s.  ISBN (DK)  87-7303-313-8. ISBN (S)  

91-7996-151-7. 

Julkaisu  on projektin  "Biotopvern  i  Norden -  Luonnontyyppien  suojelu  Pohjolassa"  

loppuraportti.  Projektin  ensimmäisessä raportissa  "Biotoper  i  det nordiska kulturlands  
kapet"  (1987) on esitetty  miten arvokkaita  luonnontyyppejä  on aikoinaan kehittynyt  
perinteisiin maatalousympäristöihin.  Toinen raportti  "Biotoper  i  det nordiska kultur  
landskapet:  representativa  exempel"  (1988) osoittaa esimerkein miten näitä luonnon  

tyyppejä  voidaan eri  tavoin ylläpitää  tai entisöidä. Loppuraportissa  kootaan yhteen  
edeltävien raporttien  asiat (1. luku),  tarkastellaan maankäyttöpolitiikkaa  ja luonnon  

suojelua  eri  Pohjoismaissa  (2.  luku),  keskustellaan edellytyksistä  suojella  ja hoitaa luon  

nontyyppejä  eri  tavoin (3. luku) ja suositellaan erilaisia toimia luonnonhoidon kehittä  
miseksi (4. luku). 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  kulttuurimaisema,  maankäyttö  

368 Byman,  E.  1984. Raisionjokilaakson  maisema- ja virkistyskäyttösuunnitelma.  
Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto. 
46 s.+liitt. 

Raisionjokilaaksoon  kohdistuu pääasiassa  virkistyskäyttöpaineita,  mutta myös  pientä  
asutuksen ja teollisuuden laajenemispainetta.  Työssä  on  selvitetty jokilaakson  yleispiir  
teiset maisemanhoitotoimenpiteet  ja  laadittu alueelle maiseman ominaispiirteitä koros  
tava kasvillisuuden kehittämisohjelma.  Metsä- ja  puistoalueet  ovat  keskeisiä  maisema  

elementtejä ehdotuksessa. 

Avainsanat: ulkoilualueet, maisemasuunnittelu, taajamametsät,  Raisio 
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369 Grönlund,  S.,  Keisteri,  T.,  Tuhkanen,  S.,  Lauren,  C.,  Linkola,  M. &  Nyström,  R.  
1987.  Natur- och  kulturlandskapet  i Borgä  ädal.  I:  Natur- og  kulturlandskapet  

i arealplanleggingen.  1.  Regioninndelning  av  landskap.  Nordisk ministerräd, 

miljörapport  1987 (3):214-259.  ISBN 87-7303-122-4. 

Analysen  av  landskapet  ger kunskap  om  omrädets naturförhällanden, bebyggelse  och  

markandvändning  som  bas  för  den fysiska  planeringen.  Utvecklingen  av  kulturbetin  

gade  landskapstyper  bestäms  ä  ena  sidan  i  hög  grad  av  den grund  som  naturförhällan  
dena utgör  och  ä  andra sidan av de markandvändningsmetoder  som  inom omrädet 

utnyttjas.  Landskapets  struktur  mäste ses  i  fyrdimensionellt  perspektiv,  vilket  förutsät  
ter  att  även landskapets  historiska utveckling  analyseras.  

Rapporten  framskrider frän en  inventering  av  naturförhällandena inom Borgä  as  av  

rinningsomräde  till ett  avsnitt  som  behandlar en del  aspekter  i  bosättningshistorian  
och  markandvändningen  inom omrädet,  i  synnerhet  dess  sydligaste  del. Vidare  grans  
kas  sammanfattningsvis  läget  inom naturskyddet  och  kulturminnesvärden samt  ges  
en  översikt  över  landskapets  öppenhet  och  skalaförhällanden. I  det avslutande kapit  
let presenteras  en regionindelning  av kulturlandskapet  och analyseras  regionvis  

landskapets  karaktär,  viktiga  inslag  i  bebyggelselandskapet,  särskilda  landskapsvär  
den och  i en del fall även landskapsskador.  

Avainsanat: kulttuurimaisema, maankäyttö,  suunnittelu, Porvoo 

Keywords:  cultural landscape,  land use, planning,  Porvoo 

370  Karhu,  I. &  Kellomäki,  S.  1980. Väestön mielipiteet  metsänhoidon vaikutuk  

sesta  maisemakuvaan Puolangan  kunnassa.  Summary: Effects  of  silvicultural  

practice  on amenity  of the forest  landscape.  A  study  on  attitudes  among inha  
bitants of Puolanka,  north-eastern Finland. Silva  Fennica 14(4):409—428.  ISSN 

0037-5330. 

Työssä  pyrittiin  selvittämään postitse  suoritetun kyselyn  avulla Puolangan  kunnan 
väestön maisema-arvostuksia sekä  mielipiteitä  metsänhoidollisten toimenpiteiden  mai  
semavaikutuksista. Tulokset osoittivat,  että  suurin osa puolankalaisista  pitää  nykyistä  
metsänhoitoa maisemallisesti negatiivisena.  Esillä olleet neljä  toimenpidettä  asetettiin 

seuraavaan  haitallisuusjärjestykseen:  avohakkuut,  kemiallinen vesakontorjunta,  metsä  
auraus  ja metsäojitus.  Metsikköarvostusten keskeiset  piirteet  olivat  sekametsien ja  koi  
vun arvostus. 

Tuloksista ilmeni,  että maisema-arvostuksia voidaan selittää erilaisilla lähinnä so  

sioekonomisilla taustatekijöillä.  Asuinympäristö  heijastui  mielipiteissä  siten,  että  luon  
nonominaisuuden harvinaisuus ympäristössä  merkitsi kyseisen  ominaisuuden korke  

aa arvostusta. Metsätaloudessa työskentelevät  suhtautuivat metsänhoidon maisema  
vaikutuksiin myönteisemmin  kuin muu väestö. 

The preferences  and attitudes of  inhabitants of  Puolanka,  north-eastern Finland to the 
effects  of  silvicultural  practice  on  amenity  of  the forest  landscape  were  studied by  a  

postal  inquiry.  The effect of  silvicultural practice  on the forest landscape  was  mainly  
negative.  Birch stands  and mixed coniferous  and deciduous tree species  stands were  
the  most  preferred  by the Puolanka  inhabitants. The landscape  preferences  were re  
lated to  the  socio-economic background  of  the inhabitants. The quality  of  the  living  en  
vironment also influenced the preferences,  since uncommon features  in  the living en  
vironment  were  favored most.  Persons  working  in forestry  took a  less  negative  atti  
tude than others  to  the effects  of  silvicultural practices  on  forests.  
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Avainsanat: metsänhoito, maisema, arvostukset,  Puolanka 

Keywords:  silviculture,  landscape,  preferences  Puolanka 

371 Keisteri,  T. 1985. Kulttuurimaiseman muutoksen  tutkimisesta. Summary:  On 

studying  cultural  landscape  and its  changes.  Terra 97(3):164-175.  ISSN 0040- 

3741. 

Artikkelissa  tarkastellaan maisema-käsitteen erilaisia tulkintoja.  Keisteri  pitää  käyttö  
kelpoisena  määritelmää,  jonka mukaan maisema on  näkyvä  alue, ympäristön  näkyvä  

osa, sen elementit ja prosessit  sekä  vaikutelma, jonka  tämä alue aiheuttaa. Näkyvän  

maiseman muodon ja näkymättömän,  koetun  maiseman vaikutelman taustalla ovat 
luonnon prosessit  ja ihmisen toiminta vuorovaikutuksineen,  ts. prosessit  ja toiminta 

synnyttävät  maiseman muodon ja vaikutelman. Maisema-käsite jakautuu  luonnon  
maisemaan ja kulttuurimaisemaan. 

Kulttuurimaiseman muutoksen tutkiminen voidaan jakaa eri aikatasoilla tapahtu  
vaksi  kulttuurimaiseman, osaksi  luonnonmaiseman, näkyvien  muotojen  muutoksen 
tutkimiseen ja vaikutelman muutoksen tutkimiseen. Näiden elementtien lisäksi  tutki  

taan  muotojen  ja vaikutelman taustalla olevia  tekijöitä.  Tutkimus liitetään laajempiin  

muutoslinjoihin. Tutkimuselementtien ja taustatekijöiden  valintaa rajaa  tutkimuson  

gelma,  joka  myös  määrää tutkittavan aikavälin ja  alueen koon. 
Tutkimusmallia sovellettiin yhteen  pienimuotoiseen  tapaustutkimukseen.  Kohteeksi 

valittiin Nurmijärven  kirkonkylä  ja sen maisemien muuttuminen vuosina  1920-1980. 

The study  concerning  the  cultural landscape  and its  changes  is  based  on  the  many 
rapid  changes  which happened  during the last few decades, especially  in the land  

scape  of  the  countryside  villages.  The study  has  been approached  by  certain  concepts,  
by  a  method describing  the study  of  the change  in the  cultural landscape  and the ap  
plication  of  the  method. 

The  concept  of  landscape  means an  area, a  part  of  the visible environment, the ele  

ments  and processes  in it  and the general  impressions  that it creates.  The concept  of  
cultural landscape  means  a  landscape  where the visible,  man-made elements domi  
nate.  

The  method of  studying  the cultural landscape  and  its  changes  is  divided into the 
visible  and concrete  elements of  the cultural landscape  and those of  the partly  natural 
landscape,  and into the invisible,  man's personal  impressions  together  with their 
underlying  factors.  These topics  are  studied on different time levels and they  are  inte  

grated  into wider regional  connections and social  changes.  The  method was  applied  to  

a case-study:  the changes  of  the cultural landscape  of  the village  of Nurmijärvi, lo  
cated not  far  from the  Helsinki Capital  city  region,  were investigated  covering  the 

years 1920-1980. 

Avainsanat:  kulttuurimaisema,  maiseman käsite,  tutkimusmenetelmät, Nurmijärvi  
Keywords:  cultural landscape,  landscape  concept,  research methods, Nurmijärvi 

372 Keisteri,  T. 1990. The study  of changes  in cultural landscapes.  Fennia  

168(1):31-115.  ISSN 0015-0010. 

Changes  of  cultural landscapes  are  examined theoretically  and empirically.  The con  

cept  of  cultural landscape  is  interpreted  as  laying  emphasis  on  visible and experiential  

landscape  elements resulting  from human activity.  



198 Metsien  monikäyttö 1970—1990 
Multiple use of forests 1970—1990 

A  multidimensional model for the  concept  is  developed  in which landscape  phe  
nomena are  formed by  a  combination of material factors,  non-material, experiential  
factors  and underlying  human and natural factors.  Thus the concept  requires  both  ob  

jective  and subjective  interpretation,  against  a  background  of  regional  studies  which 
are  a  blend of  science  and art, of perspectives  from the natural sciences and the hu  
manities. The  concept  of  landscape  as  defined in the  model is also  a  multi-level one,  in 
which  the material factors  build up from the village  level to  the province,  country  and 
continent level and the  non-material factors from impressions  to  values,  world views  
and cultures. 

This  definition of  landscape  is  used as  a  basis  for  a  model for studying  changes  in 
cultural  landscapes,  which  is  then tested in  a  set of  small-scale case  studies on  the  vil  

lage  landscapes  of  Nurmijärvi,  Lammi,  Suomenkylä  and Saksala  in  Finland and the  
mountain villages  of  San Salvador and Huaro in the Cuzco  region of Peru,  repre  

senting  a culture initially  less  familiar to the research  worker. 

Experiences  from the  case  studies indicate that  no sharp  distinction can be made be  

tween  the visible,  material factors,  invisible,  non-material factors  and underlying  fac  

tors allowed for in  the  model, and that the subjective  and objective  interpretations  

overlap.  

Avainsanat:  kulttuurimaisema,  muutokset,  tutkimus,  Suomi,  Peru 

Keywords:  cultural  landscape,  changes,  research,  Finland,  Peru 

373 Kellomäki,  S. & Savolainen,  R. 1984. The scenic  value of the forest landscape  

as  assessed in the field and  the laboratory.  Landscape  Planning  11(2):97-107.  
Amsterdam. ISSN 0304-3924. 

The scenic  value  of  selected forest  stands  was  studied with the  help  of a  questionnaire  

concerning  the  actual  stands  and photographs  of  the same stands studied  in the labor  

atory.  The field and laboratory  measurements  yielded  similar results,  suggesting  that  
black-and-white photographs  may represent  a reliable tool for  estimating  the scenic  
value of  forest landscapes.  The results  showed that mature  stands of moderate density  
had  the greatest  scenic  value. This was especially  true  of  coniferous stands with inter  
mixed  birches.  

Avainsanat:  metsämaisema, arvostukset,  tutkimusmenetelmät 

Keywords:  forest landscape,  preferences,  research  methods 

374 Kivi,  T.  1988. Luonnonmukainen maisema -  opintomatka  Ruotsiin ja  Hollan  
tiin syksyllä  1987. Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto,  maisemansuun  
nittelulaboratorio. 76  s.+liitt. ISBN 951-754-680-7. 

Matkaraportissa  kerrotaan viheralueista Tukholmassa,  Etelä-Ruotsissa  ja Hollannin 
Haagissa  ja  Delftissä. Lopuksi  esitetään yhteenveto  kansainvälisen symposiumin  "The 
role of  nature  in revitalizing  cities" esitelmistä. 

Avainsanat: viheralueet, Ruotsi, Hollanti 

375 Kiviluoto,  M.  1983. Rakennettujen  alueiden kasvullinen  miljöötyypitys.  Dip  

lomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto.  60  s.+liitt.  
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Työssä  esitetään teoreettinen tutkimusmalli rakennettujen  alueiden kasvulliselle miljöö  

tyypitykselle  kaupunkiseudulla,  ehdotus miten miljöötä  voitaisiin tulevaisuudessa ke  
hittää maisemamaakunnastaan lähtien kasvulliselta kannalta. Työ  on luonteeltaan kak  

sijakoinen.  Yhtenä tavoitteena on selvittää niitä 1900-luvulla kulttuurirakenteeseen ja 

miljöömuodostukseen  vaikuttaneita yleisiä  tekijöitä,  jotka  myös  heijastuvat  tämän päi  
vän  kaupungin  rakennetussa ja kasvullisessa  ympäristössä  ja sen ongelmissa.  Toisena 

tavoitteena on tutkimusmallin avulla  hahmottaa periaatteelista  suuntaa ns.  jälkiteolli  

sen  vaiheen kasvulliselle miljöölle.  Sen  avulla kaupunki  eheytyisi  ja  toimisi maisema  
maakuntansa seudullisena esimerkkinä.  Työ  on  vahvasti  teoriapainotteinen.  

Avainsanat: taajamametsät,  yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet, tutkimus 

376 Kontturi,  O.  1989. Miten kääntää "landscape  ecology"  suomen kielelle? 
Luonnon tutkija  93(3): 114-116. ISSN  0024-7383. 

Kontturi  pohtii  artikkelissaan  maisema-sanan merkitystä  ja ulkomailla vakiintuneen 
käsitteen "landscape  ecology"  suomentamismahdollisuuksia. Hän esittää näkemysten  
sä vakuudeksi 33 lähdeteosta. 

Avainsanat: maisemaekologia,  maiseman käsite,  suomentaminen 

377 Kulttuurimaisemainventointi. 1988. Summary:  Inventory  of cultural  landsca  

pes.  Etelä-Savon seutukaavaliitto,  julkaisu  147:1988. 80 s.+liitt. Mikkeli. ISBN 
951-9124-48-9, ISSN 0357-7104. 

Selvityksessä  tarkastellaan maaseudun kulttuurimaisemaa Etelä-Savon seutukaavalii  

ton  alueella. Työhön  on  valittu maisemakokonaisuuksia erilaisista ihmisen elinympäris  
töistä. Aluekohtainen tarkastelu on jaettu  ryhmiin  maisematyypeittäin:  mäkikylä  

maisemat,  saaristokylämaisemat,  yksittäiset  syrjätilat,  kartanomaisemat,  taajamien  ran  
tamaisemat,  varhaisen liikenteen luomat maisemat ja varhaisen teollisuuden luomat 

maisemat. Inventoitavia kohteita on valittu useita  joka  tyypistä.  

Työn  pohjana  on alueen kulttuurihistoriallinen tausta. Maiseman rakenteeseen ovat 
vaikuttaneet luonnonolosuhteiden lisäksi  erityisesti  alueen asuttamisen historia,  elin  
keino-  ja  hallintohistoria,  maanjakotoimet,  tilakeskusten luonne sekä  tyylihistorialliset  
vaikutteet  idästä ja lännestä. 

Inventointityön  päähuomio  on  rakennusten liittymisessä  maisemaan, maiseman 

ominaispiirteissä  ja luonnonpiirteissä.  Aluekohtaisia kuvauksia  on  täydennetty  kar  
toin ja kuvin.  Työssä  ei anneta  ohjeita  maisemahäiriöiden korjaamiseen  aikä puututa 
kulttuurimaiseman jatkuvan  hoidon organisoimis-  ja rahoituskysymyksiin.  

The report  deals with the rural man-made landscape  within the area of  the  Etelä-Savo 

Regional  Planning  Authority.  The study  includes landscape  entities representing  dif  
ferent kinds  of  human environments.  The regional  investigation  has  been grouped  ac  
cording  to type  of landscape:  upland  hamlet landscapes,  individual remote  farm  

steads,  manor  landscapes,  shoreline landscapes  of  population  centres,  landscapes  cre  
ated by  early  forms  of  transport  and  landscapes  created by early  industrialization. 
Several samples  of  each landscape  type  have been selected for the study.  

The study  is  based on the area's  cultural history. In addition to  having  been in  
fluenced by the  elements of  nature, the structure  of  the landscape  has  been particularly  
affected by  the  history  of  human settlements of  the area, the history  of  livelihoods and 
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administration,  land division,  the  nature  of  farmsteads,  and stylistic  influences from 
both the east and the west. 

The study  concentrated on  the manner  in which buildings  are  linked  to  the land  

scape,  on  the characteristic  features of the landscape  and  on  natural features. Area spe  
cific  descriptions  are  supplemented  by  maps and pictures.  The study  does not  include 
instructions on  how to  restore  the landscapes  nor  does it  deal with matters  related to 
the organization  and funding  of  continuous care  of  these man-made landscapes.  

Avainsanat: kulttuurimaisema, inventointi, pihapiiri,  Etelä-Savo 
Keywords:  cultural landscape,  inventory,  farmsteads,  southern Savo 

378 Kulttuurimaisemainventointi. 1990. Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto,  julkaisu  

11.152 s.  ISBN 951-9258-60-4, ISSN 0784-333 X. 

Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto on suorittanut valtakunnallisten ohjeiden  mukaisesti 

maisemainventoinnin, joka  palvelee  seutukaavaliiton oman suunnittelun ohella valta  
kunnallisesti merkittävien maisemien inventointia. Seutukaavaliitto pitää  erityisen  ar  
vokkaana suoritettua pienmaisemien  inventointia,  jota  se luonnehtii pioneerityöksi.  
Kustakin tutkitusta maisemakokonaisuudesta on tarkasteltu seuraavia tekijöitä: (1) 

yleiskuvaus  ja  yleisarviointi,  (2)  arvo  ja  edustavuus,  (3)  luonnonpiirteet,  (4)  kulttuuri  

piirteet  ja  maankäyttö,  (5)  maisemakuva,  (6)  hoitotavat,  (7) tutkimus ja  opetus  sekä  (8) 

virkistyskäyttö.  

Avainsanat: kulttuurimaisema,  inventointi,  pienmaisema,  Itä-Uusimaa 

379 Lehesalo-Rautio,  H. 1983. Joensuun  maiseman kehittämismahdollisuuksista. 

Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto. 

51 s. 

Työssä  käsitellään Joensuun  kehitystä  luonnon edellytyksistä  käsin,  joista  kaikki  aineel  
linen ja henkinen toiminta on lähtöisin. Maisemakehitystä  käsitellään tämän toiminnan 

ilmentymänä  ja itse toimintaa välineenä maiseman kehittämisessä. 

Maiseman kehittämissuunnitelma on kaksiosainen. Ensimmäinen osa painottuu  

maiseman käyttöön  ja  hoitoon. Toinen painottuu  kasviston  kehittämiseen ja korostaa 

enemmän maiseman tilallista kehittämistä ja visuaalista maiseman hoitoa. Suunnitel  

maosa sisältää myös miljöötyypityksen  ja viheraluejärjestelmän.  Lopuksi  Lehesalo- 
Rautio toteaa, että  koska  tasapainoinen  maisema- ja  kaupunkikehitys  edellyttää  luon  
non pysymistä  jatkuvasti tuottavana  ja kehityskykyisenä,  on myös  kaupunkiluonto  
kehitettävä mahdollisimman suurelta osalta luonnon pohjalta  toimivaksi. 

Avainsanat: taajamametsät,  maisemasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu,  Joensuu  

380 Linkola,  M. 1985. Lapin  erämaamaiseman arvostuksen  syntyminen.  Lapin  
tutkimusseura: vuosikirja  XXVI 1985:46-53. ISBN 951-9327-21-5,  ISSN  0457- 
1479. 

Eri aikakausina ihminen näkee ulkoisen maailman eri tavoin. Linkola selvittää maise  

matajun  kehittymistä  eurooppalaisessa  kulttuuripiirissä  esimerkkien avulla 1600-luvul  

ta 1980-luvulle. Lopuksi  hän esittää  hypoteesin,  jonka  mukaan nykyään  yleinen  Lapin  
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karuimpienkin  erämaamaisemien arvostus  voi  johtua  modernin taiteen sekä  muotoilun 
vaikutuksesta sekä  toisaalta luonnontieteellisestä maailmankuvasta. 

Avainsanat:  erämaat,  maisema, arvostukset,  historia 

381 Loven,  L. 1973. Metsäammattimiesten maisemanhoidolliset arvostukset.  

Summary:  Landscape  preferences  of professional  foresters. Silva  Fennica 

7(l):8-23.  ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan teoreettisesti yksilötason  metsänkäyttöön  liittyviä  viihty  
vyystavotteita  ja niiden muodostumistapaa.  Empiirisessä  osassa  selvitetään koulutuk  
seltaan ja  työympäristöltään  varsin yhdenmukaisen  metsäammattimieskunnan maise  
ma-arvostusten  järjestystä  ja  rakennetta. Metsänhoitajat  ja  metsäteknikot olivat  arvos  
tuksiltaan ryhminä  varsin  samankaltaiset. Selvästi  negatiivisina  pidettiin  vain  metsien 
heikon tuotannollisen tilan maisemavaikutusta. Merkitsevää erilaisuutta oh vain  maan  

kamaran käsittelyn,  peltojen  havupuumetsityksen  sekä  työssä  olevan  metsätraktorin 
maisemavaikutuksia arvioitaessa.  

The paper deals with the individual level objectives  for well-being and especially  for 
visual amenity.  Homogenity  of  landscape  preferences  among a  group of  persons,  who 
have very similar education and  working  environment is  studied in  the  empirical  part  
of  the paper.  The professional  foresters,  all men,  working  in district  forestry  boards  in 
southern Finland were chosen as  the basic  group for the  study.  Forest officers  and 
forest technicians had, as  groups, very similar  preference  distributions. Meaningful  

differentation appeared  only  in preferences  concerning  the  landscape  influences of soil 

preparation,  planting  conifers  on  fields and tractors  working  in forests.  

Avainsanat:  metsämaisema, metsäammattilaiset,  arvostukset  

Keywords:  forest landscape,  foresters,  preferences  

382 Loven,  L. 1973. Metsäympäristön  viihtyvyystekijät.  Summary:  Amenity  fac  

tors  in forest  environment. Helsingin  yliopisto,  metsänarvioimistieteen laitos, 

tiedonantoja  3.101 s.+  liitt. 

Työssä  pyrittiin  kehittämään metsätalouden tuotantoprosessin  suunnittelua varten  mal  
li,  jolla voitaisiin kuvata  metsäympäristön  viihtyvyyteen  vaikuttavien tekijöiden  suh  
teellista merkitystä.  Aluksi on tarkasteltu ympäristötekijöiden  teoreettista vaikutusta 
ihmisen viihtyvyyteen  ja metsäympäristön  viihtyvyystekijöitä  kirjallisuuden  pohjalta.  
Ympäristötekijöiden  ja viihtyvyysmittarien  yhteisvaihtelua  on tarkasteltu korrelaatio  

analyysillä.  Työn  empiirisessä  osassa  pyrittiin  ensisijaisesti  tarkentamaan metsäympä  
ristön viihtyvyystekijöistä  esitettyjä  hypoteeseja.  Perusaineistona käytettiin  kahden 

metsänarvioijan  keräämää kuvioittaista  ympäristötunnusten  ja arvostusten  tiedostoa. 

Metsäympäristön  viihtyisyyttä  näyttävät  tutkimuksen  mukaan selvimmin lisäävän 

puiden  runsaus  sekä rannan  läheisyys,  sensijaan  puuston  suuri  suhteellinen tiheys  vä  
hentää viihtyisyyttä.  Myös  lehtipuiden  suuri  osuus  kuvion  puustosta  näyttäisi  heiken  
tävän varsinkin sen  soveltuvuutta liikuntatyyppiseen  ulkoiluun. Saadut mallit antavat  
viitteitä yhden  metsikön puuston  kehityssarjan  muodostamiselle silloin,  kun  viihty  
vyystavoitteet  otetaan  huomioon. 
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The  paper deals with a model for  describing  the relative importance  of  environmental 
factors  influencing  the  recreational potential  of  a  forest  stand and user

7

s  experiences.  It 
is  assumed that several environmental factors can be  used as indicators of  amenity  
values. Primary  hypotheses  on these factors  are based on a  literature survey  on  the 
field of environmental demands of forest recreation and landscape  management. In 
the empirical  part  the main object  is  to clarify  and combine the heterogenous  group of  

primary  hypotheses.  The most  important  components  which add the  recreational 
potential  of  a stand and positive  experiences  of  users  are the size  of  the  trees  and  the 
waterside effect,  while  the growth  of  relative  density  of  trees  diminishes them. 

Avainsanat: metsämaisema, arvostukset,  metsätalouden suunnittelu, ulkoilualueet 

Keywords:  forest landscape,  preferences,  forest management  planning,  recreation 

areas 

383 Maisema ja rakennettu ympäristö  -  maiseman merkitys suomalaisessa  ra  
kennetussa ympäristössä,  ARMAS-tutkimus,  loppuraportti.  1978.  Teknillinen 

korkeakoulu,  arkkitehtiosasto,  julkaisu  A  21. 141 s.+liitt.  ISBN  951-671-202-9 

nid., ISBN 951-671-221-5 sid.  

Julkaisu  on vuosina 1975-1977 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla suoritetun 

tutkimuksen "Maiseman merkitys  suomalaisessa rakennetussa  ympäristössä"  loppura  

portti.  Projektin  puitteissa  tutkittiin  luonnonmaiseman muuttumista  ja sietokykyä  ra  
kennetuilla alueilla ja testattiin tuloksia  valituissa rakentamisen tyyppitilanteissa.  Tut  
kimuksessa  painopiste  on asuinalueiden ongelmien selvittämisessä. Tällöin tarkastel  
laan maisemansuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun  välisiä kytkentöjä  lähinnä de  

taljikaavoituksen  tasolla. 

Avainsanat:  taajamametsät,  rakentaminen, maisemasuunnittelu, kaavoitus 

384 Maisemainventointi ja  analysointi.  Helsingin  kaupungin  kaupunkisuunnitte  
luviraston raportteja  2/1972.  Asemakaavaosasto,  maisematoimisto. 150 s.  

Maisemainventointi ja analysointityöllä  on hankittu tiedot alueiden luonnonosien omi  
naisuuksista sekä maisemasta  ja  vihermaan käytöstä.  Kerätyn  materiaalin perusteella  
voidaan maat  osoittaa niille soveltuvaan  käyttöön.  Maisemainventointi ja  -analysointi  
on  kaavoituksen  perusselvityksiä.  Ohjelmoinnin  helpottamiseksi  on inventointi ja ana  
lysointi  jaettu  selvityksessä  kymmeneen  osatehtävään: maaperä,  topografia,  vesistöt,  
ilmasto,  kasvipeite,  eläimistö,  maisematyypit,  ympäristön  saastuminen,  maiseman ke  
hitys ja asutushistoria,  nykyinen  maankäyttö  ja  omistussuhteet sekä lansäädäntö ja 

ohjeet.  Tiedot on kerätty  virkistys-  ja viherkaavan laatimista varten.  

Avainsanat: taajamametsät,  ulkoilualueet, maisemainventointi 

385 Merivuori,  T.-M. 1982. Kasvullisen pienmiljöön  muotojärjestelmä.  [Summa  

ry:  A  typology  of  microenvironments of  plants].  Teknillinen korkeakoulu,  ark  

kitehtiosasto,  maisemalaboratorion julkaisu  2.  288 s.  ISBN 951-671-326-2,  ISSN 
0359-5420. 
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Tutkimuksen  tavoitteena on kasvulliseen ympäristöön  kohdistuneen tutkimuksen, eri  

tyisesti  kasvisosiologian  tulosten soveltaminen suunnittelun tarpeisiin  niin, että  histo  
riallinen dimensio,  maisemakehityksen  lainalaisuudet sekä  esteettiset näkökohdat tule  
vat  huomioon otetuiksi,  tiedostetuiksi ja konkreettisesti  havainnollistetuiksi. 

Muotojärjestelmän  pääperiaatteena  on  ollut kehittää erilaisista maiseman perustyy  
peistä  ts.  alueen reaalisesta tai potentiaalisesta  luonnonmaisematyypistä  johdettuja  
kasvullisia  pienmiljöötyyppejä,  joissa  suurmaiseman miljöö on muutettu pienimuotoi  
seksi puutarhamaiseksi  muunnokseksi  huomioimalla maisemarakenteelliset ja  -kehi  

tyshistorialliset sekä  ympäristöesteettiset  näkökohdat samoin kuin ekologista  tila  
jäsennystä  määräävät tekijät.  Tausta-aineistona on tarkasteltu  historiallisia puutar  
hamuotoja,  niiden liittymistä  maisemarakenteeseen, sisäistä  jäsentymistä,  maisema  

muotojen  stilisointia,  luonne- ja  muotikasveja  sekä  pienmiljöön  symbolisisältöä  ja  sitä 
ääni-,  haju-  ja makuympäristönä.  

Kyseiset  miljöötyypit  on  ymmärrettävä  tavoitetyyppeinä  alueilla,  joilla luonnonym  

päristöä  sellaisenaan ei  voida säilyttää  vaan  sitä  on joko  täydennettävä  tai uusittava 
kulttuurinvaraisilla ts. jalostetuilla  ja/tai  luontaisen levinneisyysalueensa  ulkopuolella  
käytettävillä  kasvilajeilla.  Alueellisesti kyseinen  tyypistö  on  tarkoitettu  Suomen hemi  
boreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle  ts.  tammivyöhykkeelle,  Lounais-Suomeen, Ete  
lä-Pohjanmaalle  ja  Järvi-Suomeen. 

Työssä  on esitetty  neljä  luontosidonnaisuus- tai miljöön muuntuneisuusastetta: 

1. aste  -  luonnonvarainen tai -tilainen pienmiljöö  

2.  aste  -  luonnonmukainen kasvullinen pienmiljöö 

3. aste  -  luontopainotteinen  ja -aiheinen pienmiljöö  

4. aste  -  symbolis-ornamentaalinen  pienmiljöö.  

Järjestelmä on jaettu kahteen pääluokkaan:  tasannetyyppeihin  ja  rinnetyyppeihin.  
Näille pääluokille  on  valittu johtoaiheet.  Johtoaiheita  ovat  metsä, vesi,  maa-  ja  kallio  
aines,  kenttäkerros  tms. yksikerroksinen  kasvillisuustyyppi  tai urbaani tekoaines. Ta  

sannetyypeille,  joissa  johtoaiheena  on  metsä,  on tyypillistä  monikerroksiset,  kestävät  

ekosysteemit.  Ne on jaettu kahteen päätyyppiin:  lehtojen,  lehtomaisten ja tuoreiden 
kankaiden sekä pääsiallisesti  kuivien ja kuivahkojen  kankaiden metamorfoituihin 
muotoihin. Rinnetyyppejä  metsä johtoaiheena  ovat  varjo-  tai  siimestarha  sekä  paahde  
tai valorinnetarha. 

The aim of the research has been an application  of the results of environmental 

studies,  especially  those of  phytososiology,  for planning  purposes. The historic dimen  

sion,  the succession of  landscape  development  and aesthetic  aspects  can then be ident  
ified and demonstrated in certain sectors  of  the landscape.  

The main task  has  been to  construct  a  system,  based  on the genotype  of  the  land  

scape, i.e. on the  actual or  potential  type of  the natural landscape.  The system  consists  

of  constructed vegetal  milieu types,  where the milieu of the landscape  has been trans  
mitted in  garden  like,  small-scale modifications paying  attention to landscape  struc  

ture, landscape  history,  aesthetic aspects,  as  well as  the ecological  order of  spaces.  As  

background  material,  historical garden  forms have been studied, as  well as  their incor  

poration into  the landscape  structure,  their internal differentation, stylized  landscape  
forms, characteristic and fashionable plants  and the symbolism  of the milieu. Other 
environment factors  such as  sound, smell and  taste  environments are  also  considered. 

The milieu types  deal with the ideal, desirable types  in areas  where the  natural envi  

ronment  cannot be preserved  as  such,  but has to be either completed  or totally  re  

placed with man-made ecosystems  i.e. with cultivated plants  or  with plants  outside 

their natural propagation  area.  Regionally,  the system  is  intended for  the hemiboreal 
and the southern boreal vegetation  zones  of  Finland; that is  for the so  called Oak  Zone, 
south-western Finland, southern Ostrobotnia and the Lake District. 

Four different fenotypes  have been  used in the study:  
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1.  grade:  Inherent milieu (natural vegetation)  
2.  grade:  Natural-like milieu 
3. grade:  Milieu with natural motif or  with emphasis  on natural elements  
4. grade:  Symbolic-ornamental  milieu. 
The system  consists  of  two  main categories,  the level terrain types  and the sloping  

terrain types. For  these categories  leitmotifs have been chosen. They  are  water, wood  

land, either soil or  stone material,  ground  flora or  similar one-level vegetation  form, 
and artificial urban material or  form. Multilevel vegetation  and stabilized ecosystems  

are  typical  for the level terrain types,  which have woodland as  leitmotif. These types 
form two main groups, namely  the metamorphosed  forms of  firstly groves or  grass  
herb forests,  upland  forests  with grass  herb vegetation  and moist upland  forests  and 

secondly  dryish  and dry  upland  forests.  The sloping  terrain types  with the leitmotif 
woodland are  light  or  scorched  sloping  woodland garden  and shady  or  shadowy  slop  

ing  woodland garden.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, taajamametsät,  pienmiljöö,  kasvillisuustyypit  

Keywords:  landscape  planning,  urban forests, microenvironments, vegetation  typo  

iogy  

386 Merivuori,  T.-M.  1982. Viheralueiden kehityshistoriasta.  Teknillinen korkea  

koulu,  arkkitehtiosasto,  maisemalaboratorion julkaisu  82/1.  92 s.  ISBN 951- 
752-598-2, ISSN 0359-5420. 

Julkaisuun  on kerätty  suomennettuja  otteita saksalaisen professori  Dieter Hennebon 

toimittamasta, vuosina 1970-1979 ilmestyneestä  kirjasarjasta  "Geschichte  des Stadt  

gruns". Esitellyt  aihepiirit  ovat: Viheralueiden kehitys  antiikissa absolutismin aikaan, 
Viheralueiden kehitys  Saksassa  vuosina 1890-1925 ja  Viheralueiden kehitys  Englannissa  
1800-luvulla. 

Avainsanat: viheralueet, antiikki,  Saksa,  Englanti  

387 Merivuori,  T.-M. 1984. Puutarha- ja  maisema-arkkitehtuuri  Suomessa,  osa  1. 

Katsaus viheralueiden syntyyn  ja kehitykseen.  Tallentamissuunnitelma. Suo  
men maisema-arkkitehdit,  SMAFLA,  Helsinki. 95  s.  ISBN 951-99579-7-9. 

Julkaisussa  esitetään yleiskatsaus  puutarha-  ja maisema-arkkitehtuurin kehitykseen  
Suomessa 1900-luvun puoliväliin asti. Selvitykseen  on kirjattu  merkittäviä kohteita,  

jotka ovat olleet laatuaan ensimmäisiä. Katsauksen tekstiosassa kuvataan  erilaisten 

viheralueiden syntyä  ja  kehitystä  Suomessa. Lopuksi  esitetään  arvokkaiden kulttuuri  
maisemakohteiden tallentamissuunnitelma. 

Avainsanat: viheralueet, kulttuurimaisema, historia 

388 Merivuori,  T.-M.  1989. Landskap  för fritid -  tillgäng  och  efterfrägan.  Land  

skap  7:149-155. Kobenhavn. ISSN 0023-8066. 

Merivuori diskuterar begreppet  landskap  och olika  slags  naturliga  och  kulturella miljö  
er. Hon presenterar  exempel  frän mänga  delar  av  världen och  analyserar  ocksä  historis  
ka  trender. Behandlingssättet  i  artikeln är  kritiskt.  
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Avainsanat: kulttuurimaisema,  ulkoilu, matkailu 

389 Mikola,  P.  1982. Suomen metsämaiseman kehitys.  Summary:  Development  of  

the Finnish forest  landscape.  Terra 94(1):56-63.  ISSN  0040-3741. 

Metsämaisemassa heijastuu  kulloisenkin ajan  metsänkäyttö.  Suomen metsien käytössä  
on viimeisen 100 tai 150 vuoden aikana tapahtunut  suuria muutoksia. Vanhoja  ja 
maisemaan suuresti  vaikuttaneita maankäyttötapoja  olivat  kaskiviljely  ja laiduntami  

nen,  osissa maata  myös  tervanpoltto.  Niiden vaikutuksesta olivat  metsäpalot  hyvin 

yleisiä.  Vanhojen  maankäyttötapojen  taantuessa  Suomeen syntyi  puuta  raaka-aineena 
käyttävä  suurteollisuus, ja puun hankkiminen ja  kasvattaminen sen tarpeisiin  nousi 

nopeasti  tärkeimmäksi  ja maisemien kehitystä  määrääväksi  matsänkäyttötavaksi.  Met  

sänhoidon edistyessä  pyrittiin luontainen uudistuminen turvaamaan  hakkuutapoja  

valitsemalla,  mutta  1950-luvulta lähtien puusukupolven  vaihdos metsässä  tapahtuu 
yhä  yleisemmin  avohakkuun ja metsänviljelyn  tietä. Maisemaan vaikuttavat myös  

puuntuotannon  lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet,  erityisesti  metsäojitus ja metsätei  
den rakentaminen. 

Nykyisin  metsämaiseman kehittymiseen  vaikuttavat  uudet tekijät.  Elämisen laadun 
tavoittelu painottaa  enemmän myös  metsien muita käyttömuotoja  ja  ympäristövaiku  
tuksia. Metsien siirtyminen  muiden kuin tiloillaan asuvan  maatalousväestön omistuk  

seen muuttanee  myös  metsänkäyttötapoja.  

A hundred years  ago,  the  composition  of forest of  southern  Finland was  greatly  af  
fected by  primitive uses,  such  as  shifting  cultivation and grazing,  and frequent  forest 
fires.  Thereafter, as  a  consequence of  forest  management  and elimination of  fires,  the 

proportion  of  spruce  has  greatly  increased and that of  deciduous trees  decreased,  and 
a  more  even  age-class  distribution has  been attained. Since  the 1930 s  in  northern Fin  
land, along  with regeneration  of  old forests,  a rather even  age-class  distribution has 
been created. Old spruce forests have often been  clearfelled and replaced  with new  

generations  of  pine.  Various activities  of  intensive forest management,  wetland drain  

age and  road building  in particular,  have also changed,  and will further change,  the 
Finnish  forest landscape.  

Avainsanat: metsämaisema, kaskiviljely,  laidunnus, metsäpalot,  metsätalous 

Keywords:  forest landscape,  shifting  cultivation, grazing,  forest fires,  forest  manage  
ment 

390 Murto,  R.  1985.  Katajakedot  -  osa  katoavaa maalaismaisemaa. Summary:  Ju  

niper  meadows -  a part of  disappearing  landscape.  Sorbifolia 16(4):161—168.  
ISSN 0359-3568. 

Perinteiset,  vanhan maatilatalouden luomat kulttuurimaisemat ovat  katoamassa  Suo  

mesta.  Maatilatalouden muutoksen yhteydessä  ovat katoamassa  myös  laiduntamisen 
vaikutuksesta  syntyneet  katajakedot.  Artikkelissa  kerrotaan katajakedon  synnystä,  omi  

naispiirteistä  ja säilyttämiskeinoista.  Esimerkkinä katajakedon  hoidosta kuvataan Hat  

tulassa sijaitsevan  kedon kunnostustoimia. 

The cultural landscape  created by  traditional agriculture,  in  the form of  pastures  and 
meadows,  is  disappearing  in Finland. In  the same  way,  the  open juniper  meadows and 
their diversified species  of  plants and animals have become  rare.  When grazing  is  dis  



206 Metsien  monikäyttö 1970—1990  

Multiple use of forests 1970—1990  

continued,  the open juniper  meadows become  thickets  or  they  are  planted  with trees  

or  converted to  arable land. The article describes the  rehabilitation of  a  meadow as  an 

example  of  restoring  the  culturally  valuable meadow landscapes.  

Avainsanat: kataja, kasvatus,  maisemanhoito 

Keywords:  Juniperus  communis, cultivation,  landscape  management  

391 Panu, J. 1977. Laihian maisemallinen maankäyttö.  Maisemansuunnittelun 

diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto. 35 s.+kartat.  

Suunnitelmassa on selvitetty luonnonsuhteiden toimintasuuntaa ja  maiseman runkora  
kennetta Laihian yhdyskuntatoimintojen  rakenteelliseksi pohjaksi.  Tavoitteena on  myös  
ollut löytää  keinoja  kaavoituksen  ulkopuolisten  alueiden kehittämiseksi.  Suunnittelu  
kohteiksi  ovat tulleet  erityisesti  joko  luonnostaan laiminlyödyt  tai  hallintojärjestelmän  

laiminlyömät  alueet. Lisäksi  on  ollut tavoitteena löytää  maiseman käyttöarvoa  kehittä  
viä ratkaisuja.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet,  Laihia 

392 Pukkala,  T. &  Kellomäki,  S. 1988. Simulation as  a tool in designing  forest  

landscape.  Landscape  and Urban Planning  16(3):253-260. Amsterdam. ISSN 

0169-2046. 

Amenity  values of  forest  environment are  integrated  into the  planning  of  timber pro  
duction with the  help  of computer  simulation. In this  way  planners  can evaluate the 

impacts  of  silvicultural management  on the scenic value of  a  selected view. The  assess  
ment  of  the  scenic  value of  landscape  is  based on  figures  drawn by  the computer pro  

gram  and on  an  adjective  sum,  a  numerical estimate of  the  amenity  of  the view. In  ad  
dition to  the  scenic  value, the simulation method gives  an  estimate of a great  number 

of  outputs  associated with  the simulated treatment  regime,  such as  volume produc  
tion, the value of  harvested timber and the volumes of  different assortments.  The 

method can  help  the  management  of  an  individual stand. Because the impact  of  one 
stand in the landscape  depends  also  on its  surroundings,  a  method for evaluating  sev  
eral stands at  the  same  time should be developed.  

Avainsanat:  maisemasuunnittelu, puuntuotanto, tietokonesimulointi 

Keywords:  landscape  planning,  timber production,  computer  simulation 

393 Pukkala,  T., Kellomäki,  S.  &  Mustonen,  E.  1988. Prediction  of  the amenity  of  a  

tree  stand. Scandinavian Journal  of Forest Research 3(4):533-544. Stockholm. 

ISSN 0282-7581. 

Slide and computer drawings  of  100 managed  stands  were  evaluated for  scenic  beauty  
and recreational  value by 121  people.  The size  and age of  trees  increased the beauty  
and recreational scores, as  did an increasing  share  of  pine  and birch in the stand. A 

great  number of  stems  per  hectare indicated low amenity.  Characteristics  describing  
the tree  population  explained  70 %  of  the variation in slide ratings.  Ratings  of  com  

puter  illustrations of  stands  accounted for  about the same proportion  of  the variation 
in  slide ratings  indicating  that they  can  be used as  succesfully  as  the regression  models 
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for estimating  the amenity  of a  tree stand. The ratings  of  forestry  students did not  dif  
fer  from those of biology  students nor did the ratings  of foresters  from those of  urban 
citizens. 

Avainsanat: metsämaisema, arvostukset,  tutkimusmenetelmät 

Keywords:  forest  landscape,  preferences,  research methods 

394 Rautamäki,  M. 1978. Espoo-Kauklahti,  maisemaselvitys  -  maisemainventoin  
ti.  Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehti  

osasto. 30  s. 

Työ  pyrkii  luomaan maiseman ehdoilla laaditun vaihtoehdon suunnittelualueen kehit  
tämiseksi kunnan asettamien tavoitteiden mukaan. Suunnitelma on ideoinnin luontei  

nen ja  tähtää  pitkälle tulevaisuuteen. Työ  sisältää maisema-analyysiosan  ja maiseman 
kehittämisohjelman,  jossa  keskeisiä  elementtejä  ovat  erilaiset reunavyöhykkeet  ja kas  

vustotyypit.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu,  yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet, Espoo  

395 Rautamäki,  M. 1990. Maakunnallinen maisemaselvitys  -  Varsinais-Suomi. 

[Summary:  Landscape  investigation  of  South-West  Finland].  Varsinais-Suomen 

seutukaavaliitto,  Ympäristöministeriö.  108 s.+liitt. ISBN  951-9290-99-0. 

Työn tarkoituksena on ollut kehittää  maakunnallisen maisemaselvityksen  sisältöä ja 

työmenetelmiä  sekä  aiheeseen liittyvää  käsitteistöä. Tutkimus on  kaksiosainen: teoreet  

tisen mallin kehittäminen ja  käytännön  sovellutus todelliseen kohteeseen. Tarkastelu 

keskittyy  kulttuurimaisemaan, jota on käsitelty  rakenteellisena, yhtenäisenä  koko  

naisuutena. Maisemarakenteeen eroavuuksien perusteella  Varsinais-Suomen maakunta 

on jaoteltu  viiteen maisema-alueeseen. Maisemarakenteen sekä  asutuksen  sijoittumisen  

perusteella  maakunnan taajamat  on ryhmitelty  viiteen erilaiseen perustyyppiin  ja haja  
asutusalueet seitsemään miljöötyyppiin.  

Maisemarakenteen perustekijöiden  sekä  maisema-alueiden ominaisluonteen säily  
misen kannalta tärkeimmät maisemasuunnittelun ja maisemanhoidon tavoitteet on 

määritelty. Niiden toteutumiseksi on kuhunkin taajama-  ja miljöötyyppiin  kirjattu  pe  
ruskuvauksen lisäksi niille ominaiset tavoitteet ja  toimenpiteet.  Tarkastelun painopis  
teitä ovat  olleet: maasto  ja  sen  käsittely,  maiseman vesisuhteet ja niiden käsittely,  pai  
kallis-  ja pienilmasto  ja  sen  huomioiminen, kasvillisuus ja sen hoito sekä  kehittäminen 

ja maiseman kulttuurihistoria ja  sen vaaliminen. 

The objective  of  the study  was  to define the scope  of, and to develop  a method for,  a 

landscape  study  on  a  provincial  scale,  as  well  as  to  define the concepts  associated  with 
it.  The task is  twofold:  firstly,  the development  of  a  theoretical model and  secondly,  the 
practical application  of  this  model to an actual case.  On the  basis  of  the differences of 

structure in the  landscape,  the region  of  South-West  Finland has been divided into five 

landscape  categories.  On  the  basis  of  the  structure  of the  landscape  and  the  location of  
inhabited areas,  the built-up  areas  of  the region  have been sub-divided  into five  basic  
types, and the dispersed  areas  of  habitation areas  into seven  milieu types.  

The most important  objectives  with regard  to  the  basic  factors  in landscape  planning  
and the preservation  of  the individual characteristics of  the landscape  were deter  
mined. In order to achieve these aims,  the objectives  and measures  relating to  each 
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built-up area  and type have been  recorded in addition to  a  basic  description.  The em  
phasis in the study  has  been placed  on the terrain and its treatment, the water  re  
sources  of  the  region  and their treatment, the local and micro-climates,  the vegetation  
and its  preservation  and development,  and the cultural history  of  the  landscape  and 
its preservation.  

Avainsanat:  kulttuurimaisema,  maisemasuunnittelu, Varsinais-Suomi 

Keywords:  cultural  landscape,  landscape  planning,  south-western Finland 

396 Rautamäki-Paunila,  M. 1982. Maisemamaakunnat -  maakunnallinen viher  

aluejärjestelmä.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto,  maisemalaborato  

rio,  julkaisu  3/82.135  s.  951-671-332-7. 

Tutkimus jakaantuu  kahteen osaan.  Ensimmäisessä osassa  Suomi on jaettu  eri  luonnon  
tieteellisten,  kulttuurimaantieteellisten ym.  aluejaotusten  sekä  kerätyn  aineiston pohjal  
ta  yhteentoista  maisemamaakuntaan. Kustakin  maakunnasta kuvataan karkeasti  mai  
semarakenne, geomorfologia,  viljelyn  ja  asutuksen  sijoittuminen  sekä  luonteenomaiset 

kylätyypit.  Toisessa  osassa  luonnehditaan karkeasti  maisemarakenteen maakunnallisia 

tyyppipiirteitä  noudattava ja  korostava  viheraluejärjestelmä.  Näiden testaamiseksi on 
valittu  kaksikymmentä  tyypillistä  kylämuotoa,  joissa  eri  maisemarakennetyypit  ja  nii  
den osatekijät  saadaan mahdollisimman kattavasti  mukaan luonnosmaisiin koesuunni  

telmiin,  sekä kolme peruskaupunkityyppiä.  Koesuunnittelua varten  on  kehitetty  teo  
reettinen viheraluejärjestelmä,  joka  jäsennetään  hoito- ja muokkausasteen mukaan "ur  
baani-luonnonmukainen" asteikolle. 

Avainsanat: maisemasuunnittelu, kulttuurimaisema, viheralueet 

397 Rihtniemi,  A. 1988. Vantaanlaakson kulttuurimaiseman kehittämissuunnitel  

ma. Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehti  
osasto. 23  s. ISBN  951-671-332-7. 

Suunnitelmassa käydään  läpi  suunnittelualueen ominaisuudet ja  alueen käytön  kehi  

tyshistoria.  Varsinaisessa  suunnitelmaosassa pohditaan  viheralueiden ympäristöpsyko  
logista  merkitystä  ja eritellään alueen toiminnallinen rakenne.  Lopuksi  esitetään maise  
matilan kehittämissuunnitelma, jossa  metsiköt ja  puut  ovat  keskeisiä  maisematekijöitä.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, kulttuurimaisema,  viheralueet 

398 Saarainen,  E.  1975. Turun kaupungin  maisemarakenne yleiskaavallisena  pe  

russelvityksenä.  Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  
arkkitehtiosasto. 48 s. 

Työn  tavoitteena on esittää suunnittelun lähtökohtatilanteessa tarvittava tieto maise  

man muuttumattomasta  perusrakenteesta  kohdealueella sekä  tähän perustuva maan  

käytön  periaateratkaisu,  jonka  puitteissa  alueen parhaiden  luonto- ja kulttuuriperäisten  
ominaispiirteiden  kehittäminen olisi  mahdollista. Työssä  on  korostettu maisemaraken  
teen  merkitystä  kaupungin  fyysistä  rakennetta jäsentävänä  tekijänä sekä  ekologista  
maisemarakennetta luonnontaloudellisena kokonaisuutena, jonka  johdannaisia  maise  

man tilalliset ja kulttuurihistorialliset piirteet ovat. Kohdealueella tehtyjen  selvitysten  
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perusteella  on  pyritty  tekemään myös  yleisiä  johtopäätöksiä  maisemallisen perustiedon  
hyväksikäytöstä  ja täsmentämisestä suunnittelutyön  eri  vaiheissa. 

Avainsanat: maisemasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet, Turku 

399 Savolainen,  R. &  Kellomäki,  S. 1981. Metsän maisemallinen arvostus.  Summa  

ry:  Scenic  value of  forest landscape.  Acta Forestalia Fennica 170. 74 s.+liitt. 
ISBN  951-651-045-0. 

Työssä  tutkitaan empiiriseen  aineistoon perustuen  kesäaikaisten metsiköiden maise  
mallisen arvostuksen  ja metsiköissä vallitsevien ympäristötekijöiden suhteita. Niin  
ikään työssä  verrataan  keskenään  metsäopiskelijoita  ja ulkoilijoita  edustavien ryhmien  
maisemallisia käsityksiä.  Kaikissa  vaiheissa työssä  tarkastellaan ympäristöarvostusten  
mittaamista metodiselta kannalta. 

Maastomittauksessa maisemalliset arvostukset  osoitettiin maastossa  erilaisille met  

siköille,  joissa  olivat  edustettuina kehitysluokat  avoimesta metsämaasta uudistuskyp  
siin metsiköihin erilaisin puulajikoostumuksin.  Laboratoriomittauksessa arvostukset  
osoitettiin mustavalkoisten valokuvien  esittämille maastomittauksen kohteina olleille 

samoille metsiköille. Maisemalliset arvostukset  saatiin selville kyselyllä.  

Maisemallisesti arvostettu optimimetsikkö  on puustoltaan  kookasta, mutta metsi  
kön kokonaiskuutiomäärä ei ole suuri.  Metsikössä on  havupuualikasvos  ja hakkuu  
tähteet puuttuvat.  Ensisijaista  on kuitenkin metsikön monivivahteisuus. 

The scenic  value of  selected forest  stands  was  studied with the help of  a  questionnaire  

concerning  the actual stand photographs  of  the  same  stands studied in the laboratory.  
The field and laboratory  measurements  yielded  similar  results,  suggesting  that black  
and-white photographs  may  represent  a  reliable  tool for  estimating  the scenic  value of  
forest  landscapes.  The results  showed  that mature  stands of  moderate density had the  

greatest  scenic  value. This  was  especially  true  of  coniferous stands with intermixed 
birches. 

Avainsanat:  metsämaisema, arvostukset,  tutkimusmenetelmät 

Keywords:  forest landscape,  preferences,  research  methods 

400 Savolainen,  R.  &  Kellomäki,  S.  1984. Scenic  value of  the forest  landscape  as  
assessed  in the field and  the laboratory.  In:  Saastamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G., 

Koch,  N.E. &  Mattson,  L. (eds.).  Multiple-use  forestry  in  the Scandinavian 

countries. Communicationes Instituti Forestalls  Fenniae 120:73-80. ISBN 951- 

40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

The  scenic  value  of selected forest  stands was studied with the help of  a  questionnaire  

concerning  in the  field the  actual stands and in the laboratory  the photographs  of  the 

same stands.  The field and laboratory  measurements  yielded  similar results,  sugges  
ting  that  black-and-white  photographs  may  represent  a  reliable tool  for estimating  the  
scenic  value  of  forest  landscape.  The results  showed that mature  stands  of  moderate 

density  had the greatest  scenic value. This was  especially  true  of  coniferous stands 
with  intermixed birches. 

Avainsanat: metsämaisema, arvostukset,  tutkimusmenetelmät 

Keywords:  forest landscape,  preferences,  research  methods 
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401 Seppälä,  H.  1982.  Ähtäri  -  Ähtärin  matkailumaiseman kehittämissuunnitel  
ma, Tuomarniemen maisemasuunnitelma,  Suomenselän alueen viherraken  

tamisen  kasvistoselvitys.  Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen kor  

keakoulu,  arkkitehtiosasto. 65 s. 

Työssä  pyritään  menneisyyden  selvittelyn  avulla löytämään  Ähtärin maiseman tulevai  
suuden mahdollisuudet. Lisäksi  työssä  käsitellään  Ähtärin  historiaan kiinteästi  kuulu  
van  Tuomarniemen metsäopiston  alueen maisemallista kehittämistä. 

Matkailumaiseman kehittämissuunnitelmassa esitetään, että kohdealueelle ohjel  
moitaisiin kolme maisema-arvot hyödyntävää  matkailuakselia (luonnonakseli, kult  
tuuriakseli,  teollinen palveluakseli),  joilla  kullakin olisi  oma identiteettinsä ja historial  
linen taustansa.  Kutakin näistä akseleista  käyttäisivät  hyödykseen  tarkoin luokitellut 

kohderyhmät.  
Tuomarniemen maisemasuunnitelma sisältää metsäoppilaitoksen  alueen maan  

käytöllisen  miljöötyypityksen  ja maiseman kehittämissuunnitelman. Suomenselän 
alueen viherrakentamisen kasvistoselvitys  sisältää listan viheralueille sopivista  kas  
veista ja tietoja  niiden soveltuvuudesta eri  metsä-  ja miljöötyyppeihin  sekä  niiden va  
loisuusvaatimuksista ja erityisominaisuuksista.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, matkailu,  viherrakentaminen, Ähtäri,  Tuomarniemi 

402 Seppänen,  R.  1979. Paavola-Pilvenmäki,  osayleiskaavallinen  maisemasuun  
nitelma. Maisemansuunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkki  
tehtiosasto. 36 s. 

Työn  tavoitteena oli laatia realiteetit huomioiva, maiseman orgaaniseen  rakenteeseen 

pohjautuva,  luonnontaloutta kehittävä ja  kaupunkikuvaa  vahvistava toteutuskelpoinen  
suunnitelma maiseman kehittämiseksi. Tärkeinä suunnittelun lähtökohtina on  pidetty  
maan tuottokykyä  ja  maan hoidon huomiointia. Suunnitelma sisältää perustiedot  350 
hehtaarin metsäalueesta ja ehdotuksia sen maiseman sekä  käytön  kehittämiseksi. 

Avainsanat: maisemasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet,  Forssa 

403 Sepänmaa,  Y.  1987. Metsäestetiikka ja  metsän estetiikka.  Forstästhetik  and  fo  
rest  aesthetics. Julkaisussa:  Reunala,  A. & Virtanen, P.  (toim.). Metsä suoma  
laisten elämässä. Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 

21(4):374-385.  ISSN 0037-5330. 

Metsäestetiikka on  metsänkäsittelyn  ohjelma  taidemanifestien tapaan.  Ohjelman  toteut  
tajia ovat metsän käsittelijät.  Metsän estetiikassa taas metsää tutkitaan kauneuden 
kannalta ohjelmiin  sitoutumatta. Hoidettujen  metsien osalta voidaan kysyä  tekijän,  
käsittelijän,  ohjelmaa  ja  hänen  taitoaan tehdä persoonallisia  ratkaisuja.  Metsän tarkaste  
lussa  ekosysteemin  toimivuus ja  kestävyys  ovat  kaikkiin  arvoihin vaikuttavia  perus  
prinsiippejä.  Tältä pohjalta  voidaan arvioida makujärjestelmien  keskinäistä  pätevyyttä  
ja niiden soveltamisen johdonmukaisuutta.  

Forstästhetik  is  a  programme for forest management, resembling  an art manifesto. 
Forest  managers are  programme executors. Forest  aesthetics is  forest investigation  
from the point  of  view of  beauty.  In the case  of managed  forests,  it  is  possible  to  ask,  
what is  the  manager's  programme and his skill  to  achieve personal  solutions. In 
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forests,  the functioning  and sustainability  of  the  ecosystem  are  basic  principles  affect  

ing all  other  values.  On  this  basis  it  is  possible  to  evaluate the competence of taste  sys  
tems and the logic  of  their application.  

Avainsanat: metsäestetiikka,  metsätalous,  ekologia  

Keywords:  forest aesthetics,  forestry, ecology  

404 Simons,  T.  1979. Arkkitehdit  ja metsänhoitajat  Suomen metsäisen maiseman 

muotoilijoina.  Summary: The role  of  architects  and foresters  in shaping  the fo  

rest  landscape  in Finland.  Silva  Fennica  13(2):170-176.  ISSN 0037-5330. 

Artikkelin tavoitteena on selvittää arkkitehtien ja erityisesti  metsänhoitajien  sekä  biolo  

gien,  maantieteilijöiden  ja  muiden luonnontutkijoiden  välisen yhteistyön  edellytyksiä.  
Artikkeli tarkastelee näiden asiantuntijoiden  roolia Suomen metsäisen maiseman muo  
toilussa. Se  analysoi  roolien historiallista taustaa  sekä  eroja  aiheen  käsittelytavassa.  

In the planning  and management  of  nature  and landscape  two  principal  lines  of  ap  
proach  are  evident: (1)  an  earlier approach,  based  on  traditional architectural thinking,  
emphasizing  the  significance  of  subjective  intuition and practical  creative work,  (2)  a 
later  approach,  which has  evolved  from the study  of  the economic utilization of  natu  
ral  resources,  emphasizes  the significance  of rational  thinking  and scientific  analysis.  
The representatives  of  the  latter line stress the problems  of nature  conservation. They  
work  in  forestry,  agriculture,  biology  and geography.  Solving  the  problems  related to 
nature  and landscape  presupposes that experts  from different fields participate  in the 

physical  planning  of  the  environment. 

Avainsanat: maisemanhoito, arkkitehdit, metsänhoitajat  

Keywords:  landscape  management,  architects,  foresters 

405 Simons,  T.,  Ahlqvist,  R. &  Haila,  Y. 1972. Kestääkö maisema? Uudenmaan seu  

tukaavaliitot,  Helsinki.  52  s.  

Julkaisu  pyrkii  ensisijassa  antamaan  vastauksen kysymykseen  mihin rakennuksia voi 

sijoittaa  ja mihin niitä ei voi  sijoittaa  haja-asutusalueilla.  Tarkastelu ei kuitenkaan rajoitu  

pelkästään  rakentamiseen, vaan kirjasessa  pyritään  myös  antamaan ohjeita  ulkoilualu  
eiden sijoittamiselle,  luonnonvarojen  käytölle  sekä  luonnon ja kulttuurihistoriallisten 
kohteiden suojelulle.  Julkaisun  runkona on  kahdeksan Uudenmaan eri  osista  valittua 

kohdetta,  jotka  edustavat maakunnan eri  maisematyyppejä.  Jokaisesta  kohteesta esite  
tään  yleinen  luonnehdinta sekä  luonteenomaisista piirteistä  että  alueen luonnetta muut  
tavista tekijöistä.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, rakentaminen, luonnonsuojelu,  Uusimaa 

406 Simons,  T.  &  Henttonen,  S.  1973. Maiseman analyysistä  maiseman suunnitte  
luun. Helsingin  seutukaavaliitto. 122 s.+liitt.  ISBN 951-9162-04-6. 

Tutkimuksessa esitellään menetelmää, jonka  avulla voidaan suunnitella rakentamatto  

man luonnonympäristön  tarkoituksenmukaista käyttöä  voimakkaasti kasvavalla  kau  

punkiseudulla.  Kirjoittajat  toteavat  kuitenkin,  että menetelmä on vielä joiltakin osin 
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puutteellinen.  Se  ei käsittele  kaikkia  niitä tekijöitä,  joiden  tulee sisältyä  maisemansuun  
nitteluun, eikä  se  myöskään  selvitä täysin  maisemansuunnittelun ja muun yhdyskun  
tasuunnittelun välistä suhdetta. Sovellutus osoittaa kuitenkin, mitä maisemansuunnit  

telun tulee käsitellä. 

Avainsanat: maisemasuunnittelu,  yhdyskuntasuunnittelu,  menetelmät 

407 Sopanen,  A.  1981. Kauniaisten maiseman kehittämissuunnitelma. Maiseman  

suunnittelun diplomityö.  Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto. 64  s.  

Työ  sisältää  koko  kaupungin  kattavan  maisema-analyysin  ja  viheraluejärjestelmän  mää  
rittelyn.  Varsinainen maiseman kehittämissuunnitelma on  laadittu keskustasta  ja  Koi  
vuhovin alueesta. Suunnitelmassa on  pyritty  kehittämään viheraluetyyppejä  ja viher  
alueiden rakentamisen metodiikkaa. 

Sopanen  esittää maiseman analysointia  varten  maiseman rakennetyyppijaottelun,  
jossa  kasvillisuuden muuttumista kuvataan luonnonmetsänä, metsäpuistona  ja raken  
nettuna puistona.  Tarkasteltavat  rakennetyypit  ovat: kallioselänne,  moreeniselänne, 
rehevä  selänne, kangaskorpi,  karukkorinne,  tuore  päivärinne,  rehevä  päivärinne,  tuo  
re  varjorinne,  lehtorinne, puronvarsilehto,  viljelytasanko,  lehtokorpi  ja tulvaniitty.  

Avainsanat:  maisemasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu,  viheralueet, Kauniainen 

408 Takala,  M. 1986. Maaseudun ympäristönhoito.  Maatalouden tutkimuskeskus,  

Hämeen tutkimusasema,  tiedote 3. 33 s.+liitt.  ISBN 951-729-309-7. 

Julkaisussa  tarkastellaan ympäristönhoitoa  poikkitieteellisesti.  Maaseudun ympäristö  

kysymyksiä  on käsiteltävä yhtenä  kokonaisuutena, koska  kaikki  niihin  liittyvät  toimin  
not  ovat  vahvasti  sidoksissa toisiinsa. Metsien monikäyttöön  liittyvää ainesta Takala on 

sijoittanut  mm. seuraavien otsikoiden alle: Keto, Niityt, Riistapellot,  Puistometsikkö ja 

Maisemametsikkö. 

Avainsanat: kulttuurimaisema,  pihapiiri,  maaseutu  
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34  Metsien  kulttuurimerkitys 

Cultural dimensions  of  forests  

Tämän luvun tutkimuksissa  tarkastellaan mm. metsien käytön  historiaa,  metsän vai  
kutusta  elämäntapaan,  metsien psykologista  merkitystä  sekä  metsän vaikutusta kan  

sanperinteeseen  ja taiteeseen. 

The main topics presented  in the  references  of  this  chapter  are  the  history  of  forest  uses,  
the impact  of  forests  on the way  of  life,  the psychological  meaning  of  forests  and the 
influence of forests on folklore and art.  

409 Ahponen,  P.  1987. Metsä elämäntavassa. Summary:  The forest  in way of  life  

Studies.  Julkaisussa:  Reunala,  A. & Virtanen,  P.  (toim.).  Metsä suomalaisten  

elämässä. Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):397-  

404. ISSN 0037-5330. 

Koska  suomalaisissa elämäntapatutkimuksissa  on huomio kohdistettu arkitoimintoi  
hin,  ei metsä elämänpiirinä  nouse niissä  keskeiselle  sijalle.  Elämäntavan muutos, kau  
pungistuminen  ja keskiluokkaistuminen on merkinnyt  irtautumista välittömästä suh  
teesta luontoon. Maaseudulla syntyneiden  toiminnallinen suhde luontoon säilyy  ja 
tulee näkyviin  vapaa-ajan  harrastuksina, mutta  kaupunkilaissyntyinen  sukupolvi  tar  
vitsee tiedotusvälineitä,  koulua, matkailua ja  muita instituutioita luontosuhteen ylläpi  
tämiseksi. 

Sociological  studies on the way  of  life  tell rather little about the impact  of  forest on 

Finns' everyday  life. The change  of  life styles,  urbanization and middle-class  values, 

signify  a  detachment from an  immediate and  practical  relationship  with nature.  Those 
born in the countryside  conserve  their relationship  with nature  in their leisure acti  

vities,  but the urban-born generation  needs the mass-media, education, travel and  
other institutions in order to  maintain and develop  its  relationship  with nature.  

Avainsanat: elämäntapa,  suomalaisuus, metsä 

Keywords:  way  of life,  Finnish identity,  forest 

410 Hako,  P.  1987. Musiikki,  metsä ja  ihminen. Summary:  Music, forest  and  man. 

Julkaisussa:  Reunala,  A.  & Virtanen,  P. (toim.). Metsä suomalaisten elämässä. 

Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):475-480.  ISSN 

0037-5330. 

Suomalaisessa säveltaiteessa kotoinen metsä ja kansainvälinen urbaani kulttuuri koh  

taavat  omaperäisellä  tavalla. Luonnosta ja erityisesti  metsästä viime vuosisadan vaih  

teen  säveltäjät  uskoivat löytäneensä  henkiset juurensa.  Esimerkiksi  Jean Sibeliuksen 
universaali sävelkieli  perustuu syvästi  suomalaiseen identiteettiin,  käsitykseemme  ka  
levalaisen ilmapiirin olemuksesta.  Tapiola  on musiikillisesti vuosisatamme voimak  

kaimpia  luonnontunteiden tulkintoja.  Luonnonaiheisessa musiikissa  on  yleensä  positii  
vinen sävy,  jonka  piirteitä  ovat  kauneus, rauha, pehmeys,  suloisuus,  valo ja ilo. Suuri 
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osa  metsämusiikkia perustuu  tekstiin. Teksteissäkin  luontokuvien merkitys  on lähes 
aina myönteinen.  

In Finnish music,  the  national forest and international urban culture meet in an  orig  

inal way. Around the  turn  of  century,  composers believed they  had discovered their 

spiritual  roots  in nature  and especially  in the forests.  The universal musical  language  
of  Jean  Sibelius,  for  example,  is  based  on a  deep Finnish identity,  the  atmosphere  of  the  
Kalevala. Sibelius' Tapiola  is,  thus,  among our  century's  most  powerful  musical  inter  

pretations  of feelings about nature.  Nature inspired  music is, generally, associated 
with such positive  qualities as  beauty,  peace, softness,  light  and joy. A great deal of 
forest music is  based on literature, where  natural images  have almost always  had a 

positive  interpretation.  

Avainsanat: musiikki,  suomalaisuus, metsä 

Keywords:  music,  Finnish identity,  forest 

411 Heikkinen,  O.  1988.  Human impact  on the  forests  in Finland. In: Jyvälä,  K.  &  
Koutaniemi, L. (eds.).  Environment and human life in Nordic countries. Pro  

ceedings  of  a symposium  of  the IGU study  group on  development  in high  
lands and high-latitude  zones  held in Oulu and Lapland,  1-6 June,  1987. Nor  

dia 22(l):17-25.  ISSN 0356-1437. 

Human activity  has overwhelmed all natural agents in  influencing  the state  and 

species  compositions  in Finnish forests  in  past  centuries.  Slash-and-burn cultivation 
and tar  burning,  together  with accidental fires,  burned and changed  extensive  areas of  
forest  land from the 17th century  to the early  20th century.  Grazing  in the forests,  
which was common far into the present  century,  kept burned forests  open and re  
tarded their regeneration.  These factors  together  with fellings  for shipbuilding  and 

sawlogs  resulted in a general shortage  of  timber in many  parts  of  Finland. The  wood 

processing  industry, which was started in the 19th century  and which has been intensi  
fied  and diversified in the present century  raised timber prices  and caused  a  general  

concern  for  rational forest  improvement.  Thus forest growth and  timber volumes have 
increased recently,  but at the same  time effective,  sometimes rough,  silvicultural  

methods  and air-borne pollutants  threaten the forest ecosystems  with serious  disturb  
ances.  

Avainsanat: historia,  kaskiviljely,  tervanpoltto,  laiduntaminen, puuntuotanto 

Keywords:  history,  shifting cultivation, tar  burning,  grazing,  timber production  

412 Huttunen, P.  1980. Early  land  use,  especially  the slash-and-burn  cultivation 
in the commune of  Lammi,  southern Finland,  interpreted  mainly  using  pol  
len and charcoal analysis.  Acta  Botanica Fennica 113. 45  p.  ISBN 951-9469-07- 
9,  ISSN 0001-5369. 

The results  of  pollen  and charcoal analyses  carried out from the cores  of  three  lakes 
and one peat  bog  in Lammi commune,  southern Finland, are  presented.  The modern 

pollen  assemblages  from twelve lakes  were  used to  assess  the  value of  pollen  composi  
tion as  an  indicator of  land use.  Correction factors  for  the main tree  species  have been 
also  calculated on the basis  of  regional  forest inventory  and the modern  pollen  as  
semblages.  
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The expansion  of agricultural  people  to  the Lammi area  is dated back  to  200-300 
A.D. and the influence and spread  of  the  slash-and-burn culture on the vegetation  is  

analyzed.  The results indicate that intensive  prolonged  use of the slash-and-burn 

method, with an  ever shortened renewal  time for tree  species,  and pasture  changed  
the landscape  to  an  open almost treeless  one by  1800  A.D.,  which is  also  in agreement  
with the historical accounts.  The burning  frequency  determined from Lake  Taka-Killo 

suggests  that on the catchment of  the lake  there have been at least  26 fires between 
A.D. 507 and 1894,10 of  which were  after  1575. The rotation  time of  forests  started to 

lengthen  in the beginning  of  the 20th century,  which was  caused by  the termination of  
slash-and-burn cultivation and a decrease of forest pasture.  This was especially  fa  
vourable for  spruce, which is  predominant  in the present  forests of  Lammi. 

Avainsanat: historia,  kaskiviljely,  siitepölyanalyysi  

Keywords:  history,  shifting  cultivation,  pollen analysis  

413 Härkönen,  K.  1987. Suot Aaro Hellaakosken ja Einari Vuorelan runoudessa. 

Summary:  Peatlands as a  source  of inspiration  in Finnish poetry.  Suo  38(2):45-  

50. ISSN 0039-5471. 

Artikkelissa  tarkastellaan Hellaakosken (1893-1952) ja Vuorelan (1889-1972) tuotantoa 

suoperspektiivistä.  Yleisimpiä  tunnetiloja,  joita  soihin runoudessa yhdistyy  ovat  alaku  
lo,  apeus, surkeus,  tyhjyys,  kaiho ja kaiken turhuus. Soihin liittyy myös elämisen 
riemua. Voimakkaimmin se  ilmenee kevätaiheisissa  runoissa. Lopuksi  Härkönen ilmoit  

taa aikovansa jatkaa  suorunojen  etsintää uudemmasta kirjallisuudesta.  Olisiko  runoili  

joilla jotain  sanottavaa  esimerkiksi  ojikoista  ja muuttumista? 

The  author cites  examples  and discusses  the abundant occurrence  of  mires,  peatlands, 

bogs,  etc. in the work  of  two esteemed Finnish poets,  Aaro Hellaakoski (1893-1952) 
and Einari Vuorela (1889-1972).  The poems discussed  were  written in the  first  five de  
cades  of  this century.  Mires were often mentioned, especially  in the poems of  Vuorela. 
Most  commonly  mires were used  in connection with gloominess,  misery,  emptiness,  
sadness  and a  feeling  of  the  futility  of  life. Apart  from the general  tristesse,  mires are  
also  the scenes  of  spring  euphoria  with running  and flooding  waters  and arriving  
birds. Other seasons  have also  been reflected. It would be  interesting to find out  how 

poets in their  work  have reacted to  the large-scale  utilization of  peatlands  that has oc  
cured in Finland since the 19505. 

Avainsanat:  kirjallisuus,  suot, runot  

Keywords:  literature, peatlands,  poems 

414 Ilomäki,  H.  1988. Bilden av  skogsnaturen  i trollformler  frän  Nord- och  Fjärr  

karelen. Summary:  The image  of  the forest  in the Border  Karelian incantations. 
I:  Virtanen,  P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt  -  nordisk tidsskrift för  folkelivsforsk  

ning  33/34:7-16,172.  ISSN 0008-1345. 

Artikeln  behandlar hur trollformlerna vid  fängst,  boskapsskötsel  och  sjukdomsbot  
förhäller sig  till skogen.  Man kan t.ex. märkä att jaktformlerna vilka anknyter  till 

fängstnäringarna  och de till boskapsskötsel  anknutna formlerna avspeglar  klart  kont  
rasterande sätt  att förhälla sig  till naturen.  
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The article  examines the image  of  the forest  in hunting  spells,  pastoral  spells,  and in 

healing  spells.  The  author comes  to  the conclusion that man's relation to  nature  is  dif  
ferent in the spells  used in hunting  and fishing  than  in the spells  used in animal hus  

bandry.  The hunting  spells  express  respect  towards nature and willingness  to  live in  

harmony  with it. 

In the pastoral  spells  the  forest, with its spirits and wild animals, is  regarded as  

strange, dangerous,  and subordinated. The latter imply  a  greater  gap between man 

and nature  than the  former. A  dichotomy  of  this  kind is  usually  not  met  with in the  
healing  spells.  

Avainsanat: kansanperinne,  metsästys,  laiduntaminen, kansanparannus,  Karjala  
Keywords:  folklore,  hunting,  grazing,  healing,  Karjala 

415 Julkunen,  E. 1988.  Sommarstugans  skog.  Summary:  The forest at  the summer 

cottage.  I: Virtanen, P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt  -  nordisk tidsskrift  för  folke  

livsforskning  33/34:101-106,174-175.  ISSN 0008-1345. 

Artikeln behandlar vistelsen pä  sommarstugan,  ett för finnen viktigt  sätt  att möta  
naturen.  Mötet sker  ofta via  den behärskade naturen  till  vilken  den vilda skogsnaturen  
ansluter sig  som  en väsentlig  del. 

The article describes how important  it is  to  the Finns to encounter  nature  at a  summer 

cottage. Watching  the trees, the forest and nature  in general  is  more  intensive at  the 

summer cottage  than in cities.  The immediate surroundings  of  the  summer cottage, 
with its  trees  and  planted  grass,  represent  culture,  where nature  is  encountered in an 

organized  and  controlled environment. Different symbols  of  wild nature  also  have 

meaning  in this  world. Real wilderness,  the opposite  of  the safe  domain, is  represented  

by  the forest outside the boundaries of  the lot. Without it,  the summer  cottage  would 
lose its  meaning.  

Avainsanat: kesämökki,  pihapiiri, metsä 

Keywords:  summer  cottage, garden,  forest 

416 Julkunen, E. & Kuusamo, A. 1987. Kansallisomaisuus. Metsän mielikuvat 

isänmaallisissa lauluissa ja  metsämainoksissa. Summary:  Images  of forests  in  

patriotic  songs and forest  advertisements.  Julkaisussa:  Reunala,  A.  &  Virtanen,  
P. (toim.). Metsä suomalaisten elämässä. Monitieteellinen seminaari 18- 

19.12.1986. Silva Fennica 21(4):351-361. ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa tarkastellaan metsää maakuntalauluissa ja isänmaallisissa lauluissa sekä 

pankkien  ja vakuutusyhtiöiden  metsämainoksissa. Lauluissa havumetsä liittyy  työstä  
mättömään luontoon ja lehtimetsä sivistykseen.  Todellinen isänmaallinen metsä on 
havumetsä. Mainoksien metsämielikuvat ovat  kaksijakoisia:  juhlava  kansallisten arvo  

jen metsä  ja profaani  raaka-aine metsä. Lauluissa metsällä nostatetaan  isänmaallista 
tunnetta, mainoksissa tavoitellaan arvovaltaa ja taloudellista hyötyä.  

The article  compares forest  images  in  provincial  and patriotic  songs  and in  forest  ad  
vertisements by  banks  and insurance companies.  In  songs,  coniferous forests represent  
the  primaeval  nature  and broadleaved forests represent  culture.  Coniferous forests are 
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the real  patriotic  forest.  Forest  images  in  advertisements are  twofold: both elevated pa  
triotic  forests and profane  raw-material forests are  found. 

Avainsanat: semiotiikka,  populaarikulttuuri,  suomalaisuus, isänmaallisuus,  kaupalli  
suus 

Keywords:  semiotics,  popular  culture,  Finnish identity,  patriotism,  commercialism 

417 Korpijaakko,  K. 1989. Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa -  oi  
keushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan  Lapin  maankäyttöoloista  ja -oi  
keuksista  ennen 1700-luvun puoliväliä.  Helsinki, Lakimiesliiton kustannus.  

595 s.  ISBN 951-640-440-5,  ISSN  0785-4447. 

Tutkimuksen pääasiallisena  tavoitteena on ollut selvittää lappalaisten  oikeusasemaa 
koskevaa  problematiikkaa  lähinnä kahdesta  eri  lähestymistavasta  käsin:  pitäen  lähtö  
kohtana toisaalta saamelaisten omaa yhteiskuntaelämää,  toisaalta virallisen oikeus  

sääntelyn  tasoa. 

Selvityksen  varsinaisessa  tutkimusosassa on  lähdetty  liikkeelle maankäytön  arkito  
dellisuudesta kohteeksi  valitun lappalaisyhteisön  keskuudessa nykyisen  Enontekiön 
pohjoisosassa.  Yhteisön  eli  lapinkylän  nimi  on  ollut Rounala. Tutkimuksen tässä  jak  
sossa on  ensin  pyritty  luomaan kuva siitä,  mihin yhteisön taloudellinen rakenne on 

perustunut  maankäytön  näkökulmasta. Lähteiden pohjalta on  voitu havaita,  että  ky  
län alueella harjoitettiin vanhastaan kaikkia  lappalaisten  elinkeinoja  eli metsästystä,  
kalastusta ja poronhoitoa.  Vaikka poronhoito  1600-luvun loppupuolella  näyttäisi  saa  

neen eräänlaisen pääelinkeinon  aseman,  muitakin elinkeinoja  harjoitettiin  intensiivi  
sesti.  Kyläyhteisön  tarkastelun jälkeen  käsittelyä  on laajennetty  kattamaan yhteisön  
alue kokonaisuudessaan. 

Korpijaakko  tiivistää tutkimuksen johtopäätökset  kahteen lauseeseen: (1) lappalaiset  
itse kokivat  omistavansa käyttämänsä  maat  ja vedet, ja virallisesti heidän oi  
keusasemansa vastasi  tämän ajattelutavan  sisältöä;  (2)  lappalaisten  oikeusasema sekä  
suhteessa toisiin yksityisiin  että  valtiovaltaan vastasi  tarkasteluajanjaksolla  verotalon  

pojan  oikeutta maahan. 

Avainsanat: historia,  maanomistus, saamelaiset,  luontaiselinkeinot,  Lappi 

418 Lehtinen,  P. 1987. Rauduskoivu suomalaisessa kansanperinteessä.  Summary:  

European  silver  birch  in Finnish  folklore.  Sorbifolia 18(2):57-62.  ISSN 0359- 

3568. 

Suomalaisessa kansanperinteessä  -  sekä  henkisessä  että  aineellisessa  -  voidaan oikeu  
tetusti  puhua  eräänlaisesta puukulttuurin  aikakaudesta.  Rinnan  kiven,  raudan ja  prons  
sin käytön  on  erityisesti rauduskoivun käytöllä  ollut  tärkeä merkitys.  Koivuja  on  pidet  

ty  pyhinä  puina.  Koivun mahlaa käytettiin  sellaisenaan makeana, virkistävänä tuore  

juomana  halonhakkuissa, lehdesmetsissä ja rasittavilla kaskiraatteilla työskenneltäessä  

ja käytettynä  kotijuomana.  Puuainesta on käytetty  luokkipuuna  sekä  kirveenvarsien,  
suksien ja huonekalujen  materiaalina. Juurakoista  on tehty  hevosten länkiä.  Lehdistä ja 

kuoresta saatiin värejä kankaanvärjäykseen.  Kansanlääkinnässä tunnettiin koivunleh  

tien käyttö  erilaisiin vaivoihin. 

Silver birch,  stone, iron and bronze have been important elements in  Finnish folklore. 
Birch  is  an  old sacrificial  tree.  The sap  gained from it  makes  a  tasty  drink. Birch  wood 
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has  also  been used for  various articles,  e.g.  collar bows, household utensils  and furni  
ture. 

Avainsanat: rauduskoivu, kansanperinne,  mahla 

Keywords:  Betula pendula,  folklore,  sap 

419 Linkola,  M. 1987. Metsä kulttuurimaisemana. Summary:  The  forest  as a  cultu  
ral  landscape.  Julkaisussa:  Reunala,  A.  &  Virtanen,  P.  (toim.).  Metsä suomalais  
ten  elämässä. Monitieteellinen seminaarilB-19.12.1986. Silva  Fennica 21(4):362-  

373. ISSN 0037-5330. 

Jääkautta  edeltänyt  eroosio ja peruskallion  murtumalinjat  ovat  muovanneet  suomalai  
sen  maiseman pääpiirteet.  Maiseman pienpiirteet syntyivät  jääkauden  ja mannerjään  

sulamisprosessien  vaikutuksesta. Luonnon perusmuotojen  päälle  ihmisen toiminta on 

synnyttänyt  sarjan maisemallisia kerrostumia. Artikkelissa  kuvataan  etenkin kaskivilje  

lyn  ja  sen  lisäksi tervanpolton,  metsälaidunnuksen ja  eräiden muiden metsänkäyttöta  

pojen  vaikutuksia metsämaisemiin. Myös isojaon  vaikutusta  metsiin  tarkastellaan. 

The main features of  the Finnish landscape  are  a  result  of  preglacial  erosion processes  
and the structural lines  of  the bedrock. The microstructure of  the landscape  was cre  
ated by  the  Ice  Age  and its  melting processes.  Upon  this  base, human activities  have 
created a  palimpsest  of  cultural landscapes.  The article describes the effects  of slash  
and-burn cultivation, tar  production,  cattle ranging  and some other forest  uses on the 
forest  landscape.  

Avainsanat: kulttuurimaisema,  kaskiviljely,  tervanpoltto,  laiduntaminen 
Keywords:  cultural landscape,  shifting  cultivation,  tar  burning,  grazing  

420 Linkola,  M. 1988. Skogen  som finländskt kulturlandskap.  Summary:  The fo  
rest  as  cultural  landscape.  I: Virtanen,  P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt  -  nordisk  

tidsskrift  för  folkelivsforskning  33/34:71-80,173.  ISSN 0008-1345. 

Författaren granskar  kulturfaktorer som  har päverkat  den finska skogens  karaktär:  bl.a. 

svedjebruket,  tjärbränningen,  lövbrytningen,  skogsbetningen  och  trävaru-industrin. I  
detta sammanhang  behandlas speciellt  svedjebrukets  inverkningar.  

The article examines  cultural factors which have affected the forests in Finland. Living  

nature, growing  upon the basic  physical  landscape  formations,  has  long been affected  
by  man's activity.  The "layers  in  landscape"  have differed according  to the  various  

technological,  economic, industrial,  and esthetic  ideals in  different historical periods,  

as  well  as  according  to the dominant power structures,  which have dictated land divi  
sions.  The forests  have been affected by swiddening,  tar  burning,  woodland grazing,  
gathering  of  leaf fodder, gathering  of  charcoal wood and firewood, and by forest in  
dustries. The  article focuses  primarily  on the effects  caused by  swidden  cultivation. 

Avainsanat:  kulttuurimaisema,  kaskiviljely,  tervanpoltto,  laiduntaminen 
Keywords:  cultural landscape,  shifting  cultivation,  tar  burning,  grazing  
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421 Lönnqvist,  B.  1987. Kultivoitunut metsä -  herraskartanon puisto.  Summary:  
Cultivated forest  -  the  case  of  manor  parks.  Julkaisussa:  Reunala,  A.  &  Virta  

nen, P. (toim.). Metsä suomalaisten elämässä. Monitieteellinen seminaari 18- 

19.12.1986. Silva  Fennica 21(4):392-396.  ISSN 0037-5330. 

Kartanonpuistosta,  jota  voidaan pitää kultivoituneen ja symboliarvoin  varustetun  met  
sän  erityismuotona,  voidaan Suomessa  puhua  vasta  1700-luvun lopulla.  Tällöin päära  
kennuksen  ympäristö  jakaantui  esteettiseen  puistoksi  laajennettuun  puutarhaan  ja  ta  
loustoimintaa palvelevaan  pihaan.  1800-luvun alkupuolella  luotiin laajoja puistoja,  jot  
ka  toisaalta edustivat vallitsevia tyyli-ihanteita, toisaalta muodostivat "villin" vastineen 

päärakennuksen  järjestettyyn  sisäiseen maailmaan. Hyvä  esimerkki  tämäntyyppisestä  

kartanosta on  Artjärven  Ratulan kartano,  jonka  puisto  edustaa monipuolisimmin 1800- 

luvun kartanoiden kultivoitunutta metsää. 

The earliest manor  parks,  which  are  a  special  form of  cultivated forests,  were created 
at the end of  the 18th  Century.  The surroundings  of  the main  building  was  divided 
into two  parts,  an  aesthetic park  and the yard  serving  household and economic  pur  

poses.  Early  in the 1 9th  Century,  large parks  were  created which  represented  dominant 
aesthetic ideals but,  on the other hand, formed a "wild" counterpart  to  the structured 
inner world of  the main building.  A good  example  is  Ratula Manor and its  park,  which 

represents the diversity  of  the cultivated forest of  the 19th Century  manors. 

Avainsanat:  kartanot,  puisto,  pihapiiri  
Keywords:  manors,  park,  garden  

422 Lönnqvist,  B. 1988. Den kultiverade skogen  -  herrgärdsparken.  Summary:  
Cultivated forest  -  the manorial park.  I:  Virtanen,  P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt  -  
nordisk tidsskrift  för  folkelivsforskning  33/34:107-114,175.  ISSN 0008-1345. 

Artikeln  behandlar Ratula gärds  park,  ett representativt  exempel  pä  1800-talets herr  

gärdsparker.  Man  kan  i  miljön  och  i  de riter  som  där utfördes se  att  parken  har  fungerat  
som ett jordiskt  paradis,  en tidlös plats  vilken utgjorde  en kontrast  till vardagens  rutiner. 

The article describes  Ratula,  a  manorial park  in  southern Finland. In addition to  a de  

scription  of  the area,  the author presents  the  park  as  a  field in which  certain cultural 
ideas and functions are fulfilled. This can be seen  both in the built environment and in 

the  rituals performed  on the site.  The park  represents  thus a  kind of  a  wordly  para  
dise,  a  hiding  place,  a  cultivated forest expressing  timelessness. 

Avainsanat:  kartanot,  puisto, rituaalit 

Keywords:  manors,  park,  rituals 

423 Makkonen,  O.  1975. Metsien moninaiskäytöstä  vanhalla ajalla.  Summary:  On 

"the multiple use" of  forests  in ancient times. Silva Fennica 9(2):116-129.  ISSN 

0037-5330. 

Metsä palveli  jo vanhalla ajalla  monia sellaisia tarkoituksia,  jotka nykyään  sisältyvät 
käsitteeseen monikäyttö.  Metsien suojavaikutukset  tunnettiin. Roomalaiset runoilijat 
tunsivat hyvin  metsissä liikkumisen ja oleskelun virkistävän ja taiteellista luomiskykyä  

elvyttävän  vaikutuksen.  Myös  havumetsien terveellisyydestä  esim.  keuhkotautia pote  



220 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use  of forests 1970—1990  

ville puhutaan  jo vanhalla ajalla.  Karjan  laidunnusta, metsästystä  ja keräilytaloutta  
(esim.  puun kuoren  ja lehtien,  marjojen, hedelmien ja sienten keräilyä)  harrastettiin 
laajasti.  

In ancient  times,  the  forest provided  a number of  services  which are  nowadays  
covered by  the concept  of  multiple-use.  The protective  functions of  forests  were  well 
known. The  invigorating  effect of  moving  around freely  in  the  forest  and its artistic 
creative ability were  also  recognized  by Roman  poets.  In  addition, the healing  effect  of  
coniferous forests on people  suffering  from consumption  has  been mentioned. Cattle 

grazing,  hunting  and collection of by-products  (e.g.  tree  bark  and leaves, berries,  

fruits,  mushrooms) were  widely  practiced.  

Avainsanat: roomalaiset, monikäyttö,  historia 

Keywords:  Romans,  multiple use, history  

424 Miettinen,  M. 1990. Skogens  kulturhistoria  i Finland,  arkeologiska  och  histo  
riska  aspekter.  Nordisk  Bygd  4:24-26. 

Skogarna  har i Finland alltid utgjort en väsentlig  del av  kulturmiljön.  Under ärhundra  
dena har de  genomgätt  mängahanda  förvandlingar,  som orsakats  bäde av  naturen  och 
människan.  Artikeln berättar om skogens  andvändning  genom tiderna. 

Avainsanat: historia,  arkeologia,  metsien käyttö  

425 Olkanen,  P. 1977. Niinipuun  esiintymisen  ja taloudellisen käytön  historiaa 
Suomessa. Dendrologian  seuran  tiedotuksia 8(l):14-22.  

Metsälehmusta (Tiliä  cordata)  voidaan pitää  Euroopan  kansojen  ja  ennen kaikkea  poh  
joismaisten  kansojen  vanhimpana  taloudellisesti merkittävänä käyttöpuuna.  Muinais  

löytöjen  perusteella  sitä  on  käytetty  Suomessa jo 6000  vuotta  ennen ajanlaskun  alkua.  
Sitä  on käytetty  mm. verkkojen  ja  köysien  valmistukseen. Olkanen käsittelee artikkelis  

saan  mm. niini-sanan etymologiaa,  niinen verotusta, niinipuun esiintymistä  Suomessa 
sekä  kulttuurin vaikutusta niinipuuvaroihin.  

Avainsanat: metsälehmus, niini,  historia 

426 Pallasmaa,  J. 1987. Metsän arkkitehtuuri.  Summary: The architecture  of  the fo  

rest. Julkaisussa:  Reunala,  A. &  Virtanen,  P. (toim.). Metsä suomalaisten elä  

mässä.  Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva  Fennica 21(4):445-452.  

ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa  luonnehditaan kaupunki-  ja  metsäarkkitehtuurin ominaispiirteitä.  Suoma  
laiselle rakentamiselle on luonteenomaista, että metsän annetaan  kasvaa  rakennuksiin 
kiinni. Toisen maailmansodan Suomessa luotiin uusi  kaupunkityyppi,  "metsäkaupun  
ki".  Suomen arkkitehtuurin historian leimallisin piirre, kansallisromantiikasta funktio  
nalismiin ja  edelleen nykyaikaan,  on  kansainvälisten vaikutteiden muuntaminen erityi  
seksi  metsäkulttuurin tyyliksi.  
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The  paper presents  aspects  of  town  and forest architecture.  A  feature of  the Finnish  
building  tradition  is  that  the  forest  is  allowed to  grow next  to  buildings.  After  the  Sec  
ond World War  a  new type  of  town  was  created in  Finland, "the forest  town". The 

most prominent  feature of  the history  of  Finnish  architecture,  from national romanti  
cism to functionalism and up to the present  day,  is  the modification of  international 
ideals to a  certain "forest culture" style.  

Avainsanat: arkkitehtuuri, kulttuurimaisema,  taajamametsät  

Keywords:  architecture,  cultural landscape,  urban forests 

427 Pietarinen,  J. 1987. Ihminen ja metsä: neljä  perusasennetta.  Summary:  Man 
and the forest: four basic  attitudes.  Julkaisussa:  Reunala,  A. &  Virtanen,  P. 

(toim.). Metsä suomalaisten elämässä. Monitieteellinen seminaari 18- 

19.12.1989. Silva  Fennica 21(4):323-331.  ISSN 0037-5330. 

Ihmisen suhteessa metsään  voidaan erottaa neljä  perusasennetta:  Utilismi,  humanismi, 

mystismi  ja primitivismi. Utilismissa metsä  nähdään pelkästään  ihmisen hyvinvointia  
edistävänä raaka-ainelähteenä. Humanismi edellyttää  metsän palvelevan  kasvatuksel  
listen ihanteiden toteuttamista. Mystismi  tavoittelee ihmisen ja luonnon välittömän 
ykseyden  kokemusta.  Primitivismissä lähtökohta on  ihmisen ja muiden eliölajien  tasa  
arvoisuus. Asenteet  kuvaavat  metsän ja  ihmisen keskinäisen  yhteyden  moninaisuutta. 
Keskeinen kysymys  on mitä asennetta  voidaan parhaiten  perustella.  

Four  basic  attitudes towards forests  are  distinguished  in  the article. In  utilitarianism,  
the forest  is  seen  merely  as a  means  of  increasing  the standard of  living.  Humanism 
strives for  the forest  use  in  the service  of  educational ideals. Mysticism  aims  at  an im  
mediate experience  of  unity  between man and  nature.  Primitivism denies all human 

privileges in  nature.  An essential question  is,  which attitude can  best  be defended. 

Avainsanat: asenteet, Utilismi,  humanismi, mystismi, primitivismi 

Keywords:  attitudes,  utilitarianism,  humanism, mysticism, primitivism 

428 Raumolin, }.  1987. Introduction to the study  of  swidden cultivation.  In: Rau  

molin,  J. (ed.).  Special  issue  on  swidden cultivation.  Suomen antropologi  (Jour  
nal  of the Finnish Anthropological  Society)  12(4):185-198.  ISSN 0355-3930. 

The  article  presents  an  alternative survey  of  the development  of  the studies  on  swid  
den  cultivation. The  aim  of  the  survey is  to  give  an  overall  perspective  to  the research.  
A  chronological  list  of  studies up to  the year 1960 is  enclosed.  Only  a  limited selection 
of  literature from the period  after  1960 is  presented.  After the  survey,  some important  
themes  related to  the studies are briefly  dealt with. Also  the Finnish  traditions in the 
study  of  swidden cultivation are  referred  to. 

Avainsanat:  kaskiviljely,  tutkimus, historia 

Keywords:  shifting  cultivation,  research,  history  

429 Raumolin,  J. 1987. Metsän suojassa:  poliittisen  antropologian  ja  geopolitiikan  
näkökulma. Summary:  Under the shelter  of  forests:  some thoughts  about poli  
tical anthropology  and the geopolitics  of  forests.  Julkaisussa:  Reunala,  A. & 
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Virtanen,  P. (toim.). Metsä suomalaisten elämässä. Monitieteellinen seminaari 

18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):342-350.  ISSN  0037-5330. 

Metsien poliittisesta  antropologiasta  ja  geopolitiikasta  on vähän  tutkimuksia. Poliittisen 
maantieteen ja  geopolitiikan  uranuurtajia  ovat  Ratzel  ja Mackinder. Tässä  artikkelissa  
tarkastellaan metsien merkitystä  Euroopan  geopolitiikassa,  vallankeskityksen  esteenä 
ja sissisodankäynnin  edistäjänä.  Artikkelissa  esitetään,  että  metsän suoja  on  ollut perus  
tava  tekijä  Suomen kansan  historiassa ja sillä on myös  ollut tärkeä merkitys  itsenäisen 
Suomen maanpuolustuksessa.  Nykyisin  voimaperäinen  metsätalous avohakkuineen ja 
metsäteineen sekä  havaintotekniikan kehitys  ovat  vähentäneet metsien tarjoamia  suo  

jautumismahdollisuuksia  sodankäynnissä.  

Only  a few studies exist concerning  the political  anthropology  and  geopolitics  of  
forests.  The  role of  forests  in European  geopolitics  and their role  in  restraining  concen  
tration of  power  and  promoting  guerilla warfare is  examined.  The shelter of  forest  
cover  has been a fundamental factor for the  formation of  the Finnish people  and it has 
also  played  an important  role in the defence of  independent  Finland. Clearcuttings,  
forest  roads and modern reconnaisance technology  have recently  diminished the  pro  
tective shelter of  forests. 

Avainsanat: maanpuolustus,  geopolitiikka,  metsätalous 

Keywords:  national defence, geopolitics,  forestry  

430 Reitala,  A.  1987. Metsä suomalaisessa kuvataiteessa.  Summary:  Forests  in Fin  
nish art. Julkaisussa:  Reunala,  A. & Virtanen,  P. (toim.).  Metsä suomalaisten 

elämässä. Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):436- 

444. ISSN 0037-5330. 

Suomalaisen metsän nosti arvostetuksi  taiteelliseksi motiiviksi Werner Holmberg,  jonka 

1858 maalaama "Suomalainen havumetsä" on aihepiirin  historiallinen avaus.  Toinen 
merkittävä vaihe oli 1890-luvulla kansallisen romantiikan aikana,  jolloin  löydettiin  

talvisen metsän koristeellinen kauneus. Vuosisadan vaihteessa metsä sai keskeisen 

kansallisen symbolimerkityksen  ja monet  johtavat  taiteilijat  kokivat  lisääntyvät  hakkuut 
metsien raiskauksena.  Sen jälkeen  metsäaiheet jäivät kuvataiteessa sivummalle,  mutta 

yksittäiset  taiteilijat  ovat  tuoneet  pelkistetyissä  kuvauksissaan  uusiakin piirteitä metsi  

en taidehistoriaan. 

The Finnish forest  was elevated into  an  appreciated  artistic  motif by  Werner Holmberg 
with his  picture  "The Finnish conifer forest" in  1858. The second significant  period  
was  during national romanticism in the  1890's, when the decorative beauty of the 
winter forests was  discovered. At the turn  of  the century,  the forest  obtained a central 
national symbolic  significance,  and many leading  artists  regarded  increased cuttings  
as  a  rape of  the  forests.  Since  that  period,  individual artists  have succeeded in bringing  
new features in  the art  history of the forests.  

Avainsanat:  kuvataide,  suomalaisuus, maisema 

Keywords:  painting,  Finnish  identity,  landscape  

431 Reunala,  A.  1984. Forest  as  symbolic  environment. In: Saastamoinen,  0.,  Hult  

man, S.-G., Koch,  N.E. & Mattson,  L.  (eds.).  Multiple-use  forestry  in Scan- 
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dinavian Countries.  Communicationes Instituti Forestalis  Fenniae 120:81-85. 

ISBN  951-40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

Three  levels  of  forest  symbolism  are  described. Environmental symbolism  means  that 
familiar forests are  valuable to  us  because  they  reflect memories of  our past  life experi  
ences. Neurotic symbolism  is  possible  because  the  forest is  an age old symbol  of  
mother. To  the  mother-forest we  can  project  feelings  that we  could not as  children ex  

press to  our real mother. Archetypal  symbolism  means  that the forest is a  symbol  in 
the unconscious  and in a  forest  we  can  experience  something  about the basic  structure  
of life  and  ourselves. The relevance of  symbolism  to  forestry  and outdoor recreation is  
discussed. 

Avainsanat: psykologia,  arkkityyppi,  metsätalous,  ulkoilu 

Keywords:  psychology,  archetype,  forestry,  recreation 

432 Reunala,  A.  1984. Some  aspects  of social  and psychological  importance  of  fo  

rests  in Finland. In:  Kaiser,  F.,  Schweitzer,  D. &  Brown,  P.  (eds.).  Proceedings  

for Economic Value Analysis  of  Multiple-Use  Forestry,  lUFRO Work  Project  

4.08.00, Oregon  State University.  P. 55-64. 

The paper discusses  three social  and psychological  benefits provided  by  forests:  (1)  
forest's  role in  the  culture and identity  of people,  (2)  the feeling  of  security  given  by  
familiar forest and (3)  forest as  a place to escape from the stresses  of  life. 

Avainsanat: psykologia,  metsätalous 

Keywords:  psychology,  forestry  

433 Reunala,  A. 1987. Metsä arkkityyppinä.  Summary:  Forest  as  an  archetype.  Jul  
kaisussa:  Reunala,  A. &  Virtanen,  P.  (toim.). Metsä suomalaisten elämässä. Mo  

nitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica  21(4):415-426. ISSN 0037- 

5330. 

Yleismaailmallisten uskomusten mukaan maailmankaikkeuden keskuksena  oli  valtava,  

taivaankantta kannattava puu. Uskomuksista  kehittyi  lukemattomia tapoja,  joissa  puu  
ta  tai puuainetta  on käytetty  edistämään hyvää  ja  ehkäisemään pahaa.  Tällaisia tapoja  
on edelleenkin, esimerkiksi joulukuusi,  juhannussalot  ja -koivut,  saunavasta, virpomi  

nen ja  muistopuiden  istuttaminen. Puun lisäksi  myös  metsää voi  pitää  arkkityyppinä  
siltä osin,  kuin  se  koetaan suojelevana  ja  pelottavana  äidillisenä symbolina.  Voimaperäi  

nen metsätalous vähentää metsien arkkityyppistä  sisältöä,  mikä lienee osasyy  metsäta  
louteen kohdistuneeseen arvosteluun. 

According  to  universal primitive  beliefs,  there was  a huge pole  or  tree in the center  of  
the universe  to support  the sky.  These beliefs gave rise  to innumerous customs  where 
both trees and wood have been  used to  promote  health and good  luck.  Even today,  

many such customs exist:  the Christmas tree, maypole,  Midsummer birches,  birch 
whisks  in the  Finnish sauna,  ritual  tree plantings,  etc. In addition to  the tree, the forest, 
as both  a  protecting  and a frightening  maternal symbol,  can  be  considered as  an  arche  

type. Intensive forestry  diminishes the archetypal  contents  of  forests,  which may be 
one reason behind critical attitudes towards modern forestry.  
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Avainsanat: psykologia,  arkkityyppi,  metsätalous, kansanperinne  

Keywords:  psychology,  archetype,  forestry,  folklore  

434 Reunala,  A. 1987. Skog  -  inte bara trä. Skogens  immateriella värden.  Summa  

ry:  Immaterial values of forests. Sveriges  skogsvärdsförbunds  tidskrift  
1/1987:9-13. 

Skogens  betydelse  betraktas numera  allmänt ur  tre  perspektiv,  en  ekonomisk,  en  miljö  
mässig  och  med tanke pä  dess  sociala  betydelse.  Termen "social  betydelse"  är  inte odelat 
lyckad,  för  vanligen  förstär  man med den all immateriell nytta,  t. ex.  kulturell och  
psykologisk,  som  skogarna  erbjuder.  Frägan  om immateriella värden har blivit  aktuell 
särskilt  sedan fritidsbruket av skogen  uppvisat  en kraftig  ökning.  Reunala granskar  
dessa värden under  de följande  kapiteln:  Finland -  skogspräglad  kultur,Träd-arketyp:  

julgran,  björkkvastar,  Människans  kontakt  med sina  rotter,  Omedveten rädsla  avspeglas  

pä  skogen  och  Skyddande  tillflyktsort. 

Forests  offer  many material and  non-material benefits  to people.  During  the  past  years  
the demand of  all forest services  has increased, resulting  often in emotional conflicts 

between different user  groups  and interests. Finnish people  seem to desire, in general,  

a  more  "soft" and "natural" forestry,  but  at  the same  time they  strive  for continuous 
economic growth.  These contradictory  desires are not  very  well understood, one  of  the 
main  reasons  being  the  lack  of knowledge  about non-material forest  values. 

The article proposes the division of  non-material values to four classes:  archetypal, 

cultural,  social  and psychological  values. It  seems  that archetypal,  cultural and psy  

chological  values have suffered from the intensification of  forestry.  

Avainsanat: psykologia,  arkkityyppi,  metsätalous,  kulttuuri 

Keywords:  psychology,  archetype,  forestry,  culture 

435 Reunala,  A. 1989. Ihminen ja metsä v.  2009. Tulevaisuuden päivä-seminaarin  

28-29.9.1989 raportti.  S.  22-39. Metsähallitus,  Helsinki.  

Kirjoitus  on skenaario, jossa  lähdetään hermeneuttiselta pohjalta  katsomaan, millaisia 
suomalaisten metsäasenteet saattavat  olla vuonna 2009. Metsätalouden ja yhteiskunnan  
muutokset ovat johtaneet  suhteellisen yhdenmukaisen  arvoilmapiirin  särkymiseen  
useiksi,  osittain keskenään ristiriitaisiksi metsien käyttöä  koskeviksi  arvoiksi.  Olennai  
simmat muutokset asenteissa  tapahtunevat  kuitenkin sen  takia,  että  tulevina vuosikym  
meninä Suomi erkaantuu lopullisesti alkutuotantovaltaisesta yhteiskunnasta  ja  muut  

tuu urbaaniksi informaatioyhteiskunnaksi.  
Metsien  monikäyttö  on tulevaisuuden metsätalouden suunnittelun perusta,  ja sen 

eräitä,  ristiriitoja ennalta ehkäiseviä menetelmiä ovat  ympäristö- ja  sosiaalisten vaiku  

tusten arvionti  ja osallistuva suunnittelu. Ympäristönsuojelusta  tullee metsänhoidon 

perusta tulevina vuosina.  
Skenaario sisältää liitteenä urbaanin, jälkiteollisen  elämäntavan ja siihen liittyvien  

metsäasenteiden tarkastelua. Reunala on  myös liittänyt  mukaan suomennetun  tiivis  
telmän amerikkalaisen  J.C. Hendeen artikkelista  "Yleinen mielipide  ja  mitä metsäam  
mattilaisten tulisi sen takia  tehdä". 

Avainsanat: tulevaisuus, metsätalous,  arvot  
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436 Reunala,  A.  1989. The  forest  and the Finns. In: Engman,  M. & Kirby,  D.  (eds.).  
Finland: people,  nation,  state. P.  38-56.  ISBN 0-253-32067-4. 

The article  describes the  various uses  of  forests  from the settling  of  Finland thousands 
of  years  ago  until the present  day. The main forest  uses  dealth with are  hunting  and 

fishing,  tar  burning,  the  utilization of  timber for  domestic use,  forest pastures,  shifting  
cultivation,  the  cultural  and recreational values of  forests,  and the  conservation of na  

ture. The history  of forest ownership  and forest management  is  also  discussed. 
The  article  is  also  published  in Swedish: Reunala, A.  1987.  Skogen  och  finländarna. 

Historisk  Tidskrift  för Finland. 72 (3):375-396. ISSN  0046-7596. 

Avainsanat:  historia,  monikäyttö,  metsäpolitiikka  

Keywords:  history,  multiple  use, forest policy  

437 Saatsi,  H. 1976. Historialliset  alueet viheraluejärjestelmän  osana.  Diplomityö.  

Teknillinen korkeakoulu,  arkkitehtiosasto. 54 s.+kartat.  

Työn  tarkoituksena on selvittää historiallisten kohteiden osuutta  maisemassa  ja tähden  
tää samalla niiden merkitystä  eräänä taajamien  kehitykseen  vaikuttavana tekijänä,  
viheralueiden selventäjänä  ja korostajana.  Saatsi jaottelee  historialliset kohteet neljään  
eri  ryhmään:  (1) esihistorialliset ja historialliset muinaismuistot suoja-alueineen,  (2) 
kirkonmäki  ja siihen liittyvä vanhan kylän  ydinrakenne  kokoontumispaikkoineen,  kei  

numäkineen, kylänraitteineen  ja kujineen,  (3)  historiallisesti merkittävät rakennukset,  
kuten kartanot,  virkatalot ja  jollekin  tietylle  ajalle  tyypillisiä  piirteitä  kuvaavat  raken  
nuskokonaisuudet  ympäristöineen  sekä  (4)  historiallisiin tapahtumiin  liittyvät  muisto  
merkit. 

Avainsanat: viheralueet, maisemanhoito,  historialliset kohteet 

438 Sarmela,  M. 1987. Swidden cultivation  in Finland as a cultural  system.  In: 

Raumolin,  J. (ed.).  Special  issue on swidden cultivation. Suomen antropologi  

(Journal  of the Finnish anthropological  society)  12(4):241-262.  ISSN 0355-3930. 

The swidden cultivation was  part  of  the Savo-Karelian culture. The techniques  of  
swidden  farming  have varied over  the centuries and they have been  adapted  to  local  

conditions, soils,  forests and even  the growth  conditions of  local grain species.  The 
clearances that were left to grow after cultivation were  good  pastures  for cattle and  
also provided  leaves for winter  fodder and whisks  for the sauna.  As  the  birch grew 

they  also  provided  bark  for containers and other  purposes. The  clearances  were often 
rich  in berries  and birds.  Game such  as  hare,  deer and elk  often found their way  there. 
Sarmela gives  a wide account  about the  technical,  economic and cultural aspects  of 
swidden cultivation. 

With the  birth  of  the  timber industry,  Finland became a  so-called developing  country  
whose economic  structures  were  guided  from outside.  Swidden cultivation was  forced 
into competition  with other uses  of  forest  resources,  such  as tar-burning  in north-east  
ern  Finland and sales  of  logs  to the sawmill  industry.  

Avainsanat:  kaskiviljely,  kulttuuri,  metsätalous 

Keywords:  shifting  cultivation,  culture,  forestry  
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439 Siltala,  P. 1987. Metsän turvallisuus. Summary:  The security  of  the forest.  Jul  
kaisussa:  Reunala,  A.  & Virtanen,  P.  (toim.).  Metsä suomalaisten elämässä. Mo  

nitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):405-414.  ISSN 0037-  

5330. 

Artikkelissa  käsitellään metsän turvallisuutta kirjailijoiden  kuvausten  ja psykoterapeut  

tisen kokemuksen  pohjalta.  Metsän syli  voi  elävöittää  varhain koetun  turvallisen sulau  
tumisen kaikkeen  itseä ympäröivään,  esimerkiksi  äidin  ja  isän  syliin.  Metsään on  turval  
lista  ulkoistaa  sisäisiä  mielenliikkeitä kuten tunteita, himoja,  pelkoja  ja eroottisia mieli  
kuvia.  Luonnon säännönmukainen rytmi  tuo  turvallisuutta. Väkivaltainen metsänkäsit  

tely ja ilmansaasteet uhkaavat  turvallisuutta antavaa  metsää. 

The security  provided  by forests  is  approached  through  various  authors' descriptions  
and through  psychotherapeutic  experience.  The  lap  of the forest  can  recreate  early  se  
curity,  protection  and unity, for  example  the lap  of  mother or  father. The forest  is  also  a  
safe  place  to externalize inner feelings,  desires, fears  and erotic  images.  Intensive forest 
management and air  pollution  are  nowadays  threatening  the  protective  role of  forests. 

Avainsanat: psykologia,  kirjallisuus,  metsätalous 

Keywords:  psychology,  literature,  forestry  

440 Suhonen,  P.  1987. Metsä ja kirjallisuus.  Summary:  Forests and  literature.  Jul  

kaisussa:  Reunala,  A.  &  Virtanen,  P. (toim.).  Metsä suomalaisten elämässä. Mo  

nitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 21(4):427-435.  ISSN 0037- 

5330. 

Maailmankirjallisuudessa  on merkittäviä metsiä Mamren tammistosta alkaen ja Dante  
kin  aloitti jumalaisen  näytelmänsä  metsään eksymisellä.  Suomalaisessa kirjallisuudessa  

on metsäaiheita kansanrunoudesta alkaen. On teollistuneen Suomen tukkijätkien,  met  
surien ja  tehtaiden paperityöläisten  kirjallisuutta,  samoin suosittua eräkirjallisuutta.  Kai 
Laitinen on esittänyt  yhdeksi  suomalaisen kirjallisuuden  teemaksi  "metsästä kaupun  
kiin",  jonka ensimmäinen suuri teos  on samalla kirjallisuutemme  merkkiteos: Aleksis  
Kiven Seitsemän veljestä.  Artikkelissa  esitellään lisäksi  Ahon, Hellaakosken, Haavikon 

ja Linnan metsiä  sekä  muinaisia loitsuja ja runoja. 

In world literature,  there are  many forests of  significance,  e.g. the oak  forest of Mamre 
and in Dante's Divine  Comedy.  Finnish literature has  abounded with forest  topics  
since  ancient folklore. We  have a  literature of  floaters,  loggers  and paper workers  of  in  
dustrialized Finland, not to  speak  of a hunting  literature. A major theme is  "from 
forest to  town", where the first  work,  Aleksis  Kivi's  "Seven brothers",  is  a  landmark in 

Finnish literature. The forests of many other authors are  also discussed, as  well as  

ancient chants and poems. 

Avainsanat:  kirjallisuus,  kulttuuri, metsätalous, historia 

Keywords:  literature,  culture,  forestry,  history 

441 Särkiö,  H. 1990. Metsätalouden toimenpiteet  maanpuolustuksen  kannalta. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  361:104-108. ISBN 951-40-1115-5. 
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Metsätalouden laajakantoisin  maanpuolustuksellinen  merkitys  on siinä, että se  antaa 
kansalaisille työtä,  toimeentuloa ja hyvinvointia.  Onkin tärkeää, että Suomen metsät  

myös tulevaisuudessa säilyvät  tuotantokunnossa ja niitä  uhkaavat vaarat  voidaan tor  

jua. 
Valtakunnan äärialueiden asutusrakenteen ja  maanpuolustuksen  kannalta merkittä  

vän  väestöpohjan  säilyttäjänä  metsätaloudella on korostettu merkitys.  Nykyistä  puun 

korjuu-  ja  kuljetusjärjestelmää  voidaan pitää  myös  maanpuolustuksen  edun mukaise  
na. Metsät ovat edelleen keskeinen joukkojen toimintaympäristö.  Kyseessä  on ennen 
kaikkea  suojan  hakeminen ilmasta ja maasta  tapahtuvaa  tähystystä  vastaan  sekä  jouk  

kojen  ryhmitysten,  linnoituslaitteiden, ajoneuvojen,  huoltokeskusten  ja vastaavien  kät  
kemisestä. Parhaan suojan  kesällä  ja  talvella tarjoavat  vanhat, järeät kuusikot. 

Kriisioloissa kenttäarmeija  tarvitsee runsaasti rakennus-  ja polttopuuta.  Kunnolliset 

polttopuut ovat  varsinkin talvioloissa merkittävä mielialatekijä.  Pitämällä metsien kä  

sittelyala  enintään noin 20 hehtaarina, päädytään  sellaiseen metsän kuviointiin,  joka  
mahdollistaa taktilliset toimintatavat. Parin-kolmensadan metrin kulissimetsät päätei  
den varsilla palvelisivat  joukkojen  siirtoja  yleisillä  teillä ja toimintaa tienvarsissa. 

Avainsanat: maanpuolustus,  metsätalous, metsänhoito 

442 Taavitsainen,  J.-P.  1987. Wide-range  hunting  and swidden cultivation as  pre  

requisites  of  Iron Age  colonization in Finland. In: Raumolin,  J. (ed.). Special  

issue on swidden cultivation.  Suomen antropologi  (Journal  of  the Finnish 

Anthropological  Society)  12(4):213-233.  ISSN 0355-3930. 

The starting-point  of  the study  is the practice  of  exploiting  wilderness resources  from 
settled areas,  known in  Finnish as  "eränkäynti".  It includes  the assumption  that long  

range swidden practices  were  a  central part  of  the  pattern  of  exploiting  the wilderness 
resources.  The research  area  is  the province  of  Savo. 

Avainsanat: erämaat, rauta-aika, metsästys,  kaskiviljely,  Savo 

Keywords:  wilderness,  Iron Age,  hunting,  shifting  cultivation,  Savo 

443 Vauramo, A. 1988. Kronotorparen  som arrendator i ett skogshushällnings  
land. Summary:  Crofters  of  the crown  as tenants on forest  management  land. I: 

Virtanen, P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt-  nordisk  tidsskrift  för  folkelivsforskning  
33/34:81-90,174. ISSN 0008-1345. 

I  Finland grundades  en forststyrelse är  1859 vars  avsikt  var att med tanke pä  
skogshushällningen  ställa statens  skogsmarker  under kontroll genom upprättandet  av  
kronoparker.  Författaren koncentrerar  sig  pä  ett  exempel,  Kovero  kronoskogstorp,  som 
nuförtiden ligger  i en national park. 

The National Board of  Forestry  was established in  Finland in 1859 in order to  bring  the 

state owned forest  land under silvicultural management.  This  was  achieved  by  chang  

ing  state  forests into crown  parks. In the 1910 s,  the crown parks  constituted a  fifth  of  
the state-owned land in Finland,  and they  contained 4  500 forest  crofts  owned by  the 
state.  Through  establishing  such  tenant  farms, the state  also  guided  permanent settle  
ment  and a  labor force  into the remote  forest  areas.  The article focuses  on one  example,  
the crown  forest  croft established in  Kovero  in  1869. It  affected the  surrounding  forest  
through labor  service,  clearing, accommodation of forest workers, forest grazing, and 
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through  the collection of  utility  wood. In 1931, the croft's  tenant  managed  to  purchase  
the  ownership  for himself. Nowadays  the  area  is  part  of  a  national park.  

Avainsanat: torpparit,  uudisasutus, maankäyttö,  historia 

Keywords:  tenant  farmers, settlements,  land use,  history 

444 Vilppula,  M. 1987. Viinametsästä akkametsään. Esitteessä: Metsän kuvia,  

näyttely  Pyynikinlinnassa  21.5.-30.8.1987. S.  38-43. ISBN  951-96028-0-1. 

Artikkelissä  käsitellään metsä sanan  ja  muiden metsään liittyvien  sanojen  merkityksiä  
eri  aikakausina  ja  erilaisissa olosuhteissa.  

Avainsanat: kielitiede,  metsä,  historia 

445 Virtanen,  P.  1987. Kansanperinteen  metsäkuvia.  Summary: The forest  in Fin  

nish  folklore. Julkaisussa:  Reunala,  A.  &  Virtanen,  P.  (toim.).  Metsä  suomalais  

ten elämässä. Monitieteellinen seminaari 18-19.12.1986. Silva Fennica 

21(4):453—474. ISSN 0037-5330. 

Artikkelissa  esitetään näköaloja  suomalaisen kansanperinteen  metsämaisemiin. Vanhat 

tavat, runot  ja  loitsut antavat  havainnollisen kuvan metsien merkityksen  moniulottei  
suudesta.  Tarkastelun keskeisenä  kohteena on menneiden aikojen  metsäperinne,  jonka 
kautta voidaan myös  pohtia  tämän päivän  metsää suomalaisen mielen maisemassa. 

Several views of  forests'  role in Finnish  folklore are  presented.  They  clearly  show how 

many important dimensions forests  have had in Finnish life. Descriptions  concentrate  
on  forest  related traditions of  ancient times. They  give  a  basis  for  examining  the role of  
forests in  the modern Finnish  mind. 

Avainsanat: kansanperinne,  runous,  metsä, historia 

Keywords:  folklore,  poetiy,  forest,  history 

446 Virtanen, P. 1987. Maailman puu, Suomen puu. Esitteessä: Metsän kuvia,  

näyttely  Pyynikinlinnassa  21.5.-30.8.1987. S.  22-27. ISBN  951-96028-0-1. 

Kansanperinne  antaa  hyvin  toisenlaisen kuvan  ihmisen ja metsän suhteesta kuin saha  
teollisuuden historiikit,  metsätieteelliset kasvuluokittelut tai kansatieteelliset kuvauk  

set metsästyksen  tekniikasta. Kansanperinne  satuineen,  tarinoineen, riitinkuvauksi  

neen,  loitsuineen, uskomuksineen ja muine  perinnelajeineen  kertoo,  ettei metsä ollut 
mikään ulkokohtainen maisema tai tarvikepuukeskus  vaan  että  siihen liittyi monenlai  
sia  muitakin ulottuvuuksia. Kansanperinteellä  oli  ja  on  oma jatkuvuutensa,  vaikka  sen 
muodot ja  sisällöt  saattavatkin vaihdella. Matka maailmanpuu-ideasta  kirkon  holvikaa  
ristoon ei ole kovinkaan pitkä. 

Avainsanat: kansanperinne,  kulttuuri,  nykyaika  
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41 Riistanhoito  

Game management 

Lukuun on kerätty  käytännön  riistanhoitoon liittyviä  tutkimuksia. Keskeisiä  aihepiire  

jä ovat  riistaeläinten elinympäristön  hoito ja  metsätaloudellisten toimenpiteiden  vai  
kutukset  riistakantoihin. Lisäksi  mukana on tutkimuksia,  jotka käsittelevät talvi  

ruokintaa, istutusta ja  tarhausta, hirvien aiheuttamien taloudellisten vahinkojen estä  
mistä sekä  eläinkantojen  inventointimenetelmiä. 

Metsästystä  käsittelevät tutkimukset on rajattu pois  lukuunottamatta muutamaa  
poikkeusta,  joissa  tarkastellaan metsästyksen  vaikutusta riistakantoihin. Myös  ensisi  
jaisesti  riistaeläinten biologiaa,  käyttäytymistä  tai elinympäristövaatimuksia  koskevat  
tutkimukset on jätetty pois,  vaikka niiden pohjalta  voidaan vetää riistanhoidollisia 
johtopäätöksiä.  

The chapter  contains studies on  the practical  methods used in game management.  The 
main fields  covered are  the  management  of  the  habitats of  game animals and  the im  

pacts  of  forestry on animal populations.  The following  issues  are  also  discussed: 
winter feeding,  introduction and farming  of  game animals,  the compensation  of  the 
damages  caused  by moose  and the inventory  methods of  animal stocks.  

The studies  dealing  with hunting  are  omitted. Only  a  few studies on  the  impacts  of  

hunting  on  the game populations  are  included. Studies,  in which the emphasis  is  on 
the biology,  behavior or  habitat requirements  of  animals are  also  omitted,  although  
they  provide  valuable information for conclusions serving  game managent.  

447 Aarnio,  M.  &  Vikberg,  P.  1980. Jänisten  heinä- ja  viljaruokinnasta.  Summary:  
Grain and hay  feeding  of the blue hare (Lepus timidus L.). Suomen Riista  

28:108-113. 

Talviruokintatutkimuksia tehtiin talvella 1977-78 eri  tyyppisillä  alueilla,  jotka edustavat 
sekä  hyviä  että huonoja  elinympäristöjä.  Luontaisesti heikon kantokyvyn  omaavalle 
taimistoalueelle saatiin useiden vuosien kuluessa pysyvä  ja  runsas  jäniskanta  tehok  
kaalla ruokinnalla. Alueilla, joilla luonnonravintoa oli  runsaasti  tarjolla,  jänisten  käynnit  
olivat sattumanvaraisia. Todennäköisesti jänikset  tarvitsevat  aikaa tottuakseen ruokin  
talaitteisiin. 

The purpose  of  the  feeding  experiment  in the winter 1977-1978 was  to study  how  the 
introduction of high  capacity  feeding  changes  the  feeding  ecology  of  the blue hare and 
affects  the dispersion of  these  animals. The study  was  carried out  in four different bio  

topes.  The grain  and hay  feeding  experiments  showed that  blue hares were attracted 

very effectively  to an area  which had been under management  for years,  but the re  
sults were not  so good  in  the areas  where feeding  had not  been practised  before. The 
authors conclude that it takes at least a  few months before hares are  accustomed to hay  
and grain  feeding.  Also the quality of the habitat affects  the feeding  behaviour. 

Avainsanat:  jänis,  talviruokinta,  elinympäristö  
Keywords:  Lepus  timidus,  winter feeding,  habitat 
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448 Haapanen,  A. &  Waaramäki,  T. 1977. Changes  in the  use of  wetlands in two 
drainage  basins  and the effects  e.g.  on waterfowl populations.  Riistatieteelli  
siä  julkaisuja/Finnish  Game Research  36:19-48. ISSN  0015-2447. 

2  
The paper deals  with the  land use  changes  in  two  drainage  basins  covering  645  km 
from the year 1883 to  1972. The study  is  based  on  surveys  of  maps available from 1883, 
the  1920's  and 1960's  and surveys  of  aerial photographs  taken in 1946 and  1972. The 

development  of  agricultural  and forestry  drainage  was  followed. 

Drainage  has  adversely  affected many waterfowl breeding  and  resting  sites,  includ  

ing  one  large  and important  one.  It  has  also caused  the acidification of  impoundment  
waters.  The wetland area  has  decreased by  43 %. The waterfowl capacity  of  the area  is  
at  present  (1977) apparently  55  % of  what it  was  a  hundred years  ago.  The construc  
tion of summer cottages  on the shores  of  otherwise preserved  lakes has greatly  
changed  the  natural environment. The poor integration  of  the management  of  land 
and water  resources  is discussed. 

Avainsanat: vesilinnut,  kosteikot,  kuivatus 

Keywords:  waterfowl,  wetlands, drainage  

449 Harkkila,  1.1990. Hakkuiden vaikutus metson soitimien  toimivuuteen metsä  

hallinnon Pudasjärven  ja Taivalkosken hoitoalueissa. Pro gradu  -tutkielma. 

Helsingin  yliopisto,  metsänhoitotieteen laitos.  91 s.+liitt.  

Toimivien soidinalueiden metsät sijaitsevat keskimääräistä vanhemmilla ja runsaspuus  
toisemmilla alueilla,  sen  sijaan  nollasoitimien soidinalueilla on  suoritettu viime aikoina 
runsaasti hakkuita.  Toimivilla soitimilla on  keskimäärin kaksi  kertaa niin paljon  puuta  
kuin nollasoitimien soidinalueilla. 

Aineiston toimivien soidinpaikkojen  pinta-alat  vaihtelevat 3-60 hehtaariin, mutta 
valtaosa soidinpaikoista  on  10-20 hehtaaria. Soidinpaikat  voivat  puustoltaan  vaihdella 
lähes puhtaista  kuusikoista  puhtaisiin  männiköihin. Männikkösoitimia esiintyy  jo  35- 
vuotiaissa metsissä,  mutta kuusikkosoitimet ovat  kaikki  vähintään 110-vuotiaissa met  

sissä.  

Soidinpaikkojen  hakkuita suunniteltaessa tulisi soidinpaikalle  varata riittävästi vart  

tunutta  metsää.  Noin  10 hehtaarin soidinpaikalla  voidaan uudistaa pieniä  kuvioita,  
mikäli soidinpaikan  metsikkökuva ei muutu  merkittävästi. Soidinpaikalla  metson kor  
keudella vallitsevan näkyvyyden  ei tulisi hakkuiden johdostakaan  kasvaa yli  80  met  
rin.  Tällöin uudistusalojen  koon  ei tulisi olla yli  hehtaarin. Sen  sijaan  kasvatushakkuita  
voidaan suorittaa metsänhoidollisten tarpeiden mukaisesti. 

Soidinalueella hakkuille ei  tarvitse  asettaa  yhtä  tiukkoja  rajoja  kuin soidinpaikalla.  
Turvalliseksi uudistusrajaksi  metsämaan soidinalueella havaittiin 35 % soidinalueesta, 
eli noin 110 hehtaaria. 

Avainsanat:  metso, soidinpaikat,  metsänhoito 

450 Heikkilä,  R.  1990. Hirvituhot  ja niiden  torjunta.  Julkaisussa:  Valtanen,  ]., Mur  

tovaara, I. &  Moilanen,  M.  (toim.).  Metsäntutkimuspäivät  Oulussa 1989.  Met  
säntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  361:94-103. ISBN 951-40-1115-5. 
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Artikkelissa  tarkastellaan alueellisten vahinkoriskien erilaisia arviointimahdollisuuksia 

ja  metsänhoitomenetelmiä, joiden  avulla voidaan vähentää hirvituhojen  vaikutusta. 

Lopuksi  käydään  läpi  mekaaniset ja  kemialliset suojausvaihtoehdot.  

Avainsanat: hirvi,  taimikkotuhot,  metsänhoito 

451 Helle,  T., Helle, P.,  Linden,  H.  &  Kilpelä,  S.-S.  1989. Metson  soidinpaikkojen  
metsikkörakenteesta Pohjois-Suomessa.  Summary: Stand characteristics of  

capercaillie  lekking  sites in northern Finland. Suomen Riista 35:26-35. ISSN 

0355-0656. 

Tutkimus on  pohjoissuomalaista  jatkoa Lindenin ja  Pasasen  (Suomen Riista 34)  tutki  
mukselle Etelä-Suomessa. Selvityksessä  analysoidaan  metson  soidinpaikkoja  metsäta  
louden käyttämien  metsikkö-  ja  puustotunnusten  avulla. 1950-luvulla metson  soidin  

paikat  eivät  poikenneet  ympäristön  metsikkökuvioista,  mutta  1980-luvulla soidinpaikat  

löytyivät  keskimääräistä puustoisemmista  kuvioista,  joissa  metsä on ympäristöään  
vanhempaa.  Tutkimuksen tarkoitus on  tuottaa  tietoa metsätaloussuunnittelun tarpei  
siin. 

The  stand characteristics were  compared  with those of  randomly  selected stands using 

forestry maps and  forest registers.  The lekking  sites  vary markedly  in the stand char  
acteristics  analysed  (stand  area,  stand age, timber volume, proportion  of  pine, stand 

density).  The lekking  sites  were  in more or  less  average  stands in the 1950 s  but in 
large-sized  and timber-rich old stands  in the  1980 s.  There  is a  slight  tendency  for  cur  
rent lekking sites  to be in old stands with higher  timber volume than those in the 

19505. In  terms of  forestry,  most lekking  sites  were situated in stands classified as un  

productive  because  of  high age  and were thus  in need of  immediate renovation. 

Avainsanat: metso, soidinpaikat,  metsikkörakenne, Pohjois-Suomi  

Keywords:  Tetrao urogallus,  lekking  sites,  forest  structure,  northern Finland 

452 Helle, T., Taskinen,  E.,  Linden,  H.  &  Hokka,  P.  1987. Metsäkanalintujen  elin  

ympäristöt  ja  metsätalous. Summary:  Tetraonid habitats  and forestry.  Suomen 

Riista 34:77-95. ISSN 0355-0656. 

Pohjois-Suomessa  toimii laajapohjainen  asiantuntijaryhmä,  joka pohtii  keinoja  metsä  
kanalintujen  elinympäristövaatimusten  huomioonottamiseksi metsätaloudessa. Ryhmä  
aloitti työnsä  kokoamalla katsauksen pohjoismaiseen  kanalintutietämykseen.  Kirjoitta  
jat  toteavat, että  "vanhojen  metsien" ja lehtipuuvaltaisten  metsien määrällisestä kasvus  

ta  huolimatta kanalintukannat pienenevät.  Oleellisempaa  kuin  metsien  määrä on  sitten  
kin niiden rakenne, monimuotoisuus ja kuviokoko.  Artikkeli  on tiivistelmä laajasta  
raportista  (Taskinen,  E.  1986) ja  tarkoitettu mm. riista-  ja metsätalouden opetuskäyttöön.  

The  article  reviews  the  results of  mainly  Fennoscandian research  concerning  the habi  
tat requirements  of  tetraonids and effects  of  wood production  on  their extent  and 
quality.  The work  has  been carried  out  by  a  group acting  in northern Finland. The aim 
has  been to  determine how to  take  better  account  of habitat requirements  of  tetraonids 
in modern forestry.  Marked long-term  decreases have taken place  in the tetraonid 
populations  in Finland. Such terms as  "old forests" and "forests with deciduous trees  

predominating"  do not  describe with sufficient accuracy  the  real  habitat requirements  
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of  the tetraonids. A minimum area for suitable habitats and structural diversity  is  an 

essential requirement.  

Avainsanat: metsäkanalinnut, metsätalous,  elinympäristö 

Keywords:  tetraonids, forestry,  habitat 

453 Issakainen,  J. 1988. Suot riistan elinympäristönä.  Julkaisussa:  Ahti, E. (toim.).  

Soiden käyttö  metsänkasvatukseen -  Suontutkimusosasto 60  vuotta.  Metsän  
tutkimuslaitoksen tiedonantoja  308:199-206. ISBN  951-40-1014-0,  ISSN 0358- 

4283. 

Huomattava osa riistamaista on suota.  Vain rehevimmät suot, joilla kasvillisuus  on 

monipuolista  ja  runsasta,  täyttävät  riistan  perustarpeet.  Ravinteisuudeltaan keskitasois  
ten  soiden sopivuus  riistalle  on  melko vähäinen niukan pintakasvillisuuden  ja  yksipuo  
lisen  puuston  vuoksi.  Kaikkein  karuimmat rämeet  ja nevat ovat  ravinnon kannalta 
riistalle jokseenkin  merkityksettömiä.  Rimpisiä  soita pidetään  ravinteisuudestaan riip  

pumatta  korvaamattomina vesilinnuille. Erityisesti  pienialaisten  luonnontilaisten soi  
den tärkeys  ravinnon ja viihtyisyyden  kannalta on  kiistämätön. Tällaisia ojitukselta  

suojeltavia  kohteita ovat  esimerkiksi  suopurot  varsineen ja  lähteiset suot,  kapeat  korpi  

juotit,  laajojen  kangasmaiden  suokosteikot,  perinteiset  hilla- ja  karpalosuot  sekä  suon  ja  
kankaan  vaihettumisvyöhykkeet.  

Elinympäristötekijöiden  lisäksi artikkelissa  esitetään lyhyt  yhteenveto  soiden metsä  
talouskäytön  riistaan kohdistuvien vaikutusten  tutkimuksesta. Metsäojituksen  myön  
teisiä ja kielteisiä  seurauksia sekä  suometsien lannoitusta ja  metsänhoitotoimenpiteitä  
tarkastellaan riistan  kannalta. Lopuksi  kerrotaan Muhoksen  tutkimusalueella tehdyis  
tä  riistahavainnoista ja pohditaan  tulevaisuutta. 

Avainsanat: suot, riista,  metsänhoito 

454 Karsisto,  K.  1974. Metsänparannusalueet  riistan kannalta. Summary:  Forest  
amelioration and the stocks  of  game. Suo 25(2):35-40.  ISSN 0039-5471. 

Artikkelissa  kerrotaan riistalajien  esiintymismääristä,  elinympäristövaatimuksista  ja 
metsänparannustoimenpiteiden  vaikutuksista riistakantoihin. Yhteenvedossa Karsisto  

mainitsee, että eläinten kannalta erittäin  tervetullutta on koivun  esiintyminen  seka  

puuna männyn  kanssa  turvemailla. Sitä vastoin melkein kaikille riistaeläimille merkit  

see puhtaiden kuusikoiden syntyminen  ruuan loppumista  ja viihtyisyyden  laskua. 
Yleensä  ottaen  lähes kaikki  metsänparannustoimenpiteet  ovat  riistan  kannalta edulli  

sia, koska  ne  lisäävät ravinnon määrää ja elinympäristöjen  viihtyisyyttä.  

The  increase in the  areas  covered by  pure spruce  forests is  detrimental to  practically  all 

game animals with regard  to  both their food supplies  and their  thriving  in general.  
Thus,  the occurrence  of  birch  admixed with pine,  which is  common on  peatlands,  can  
be  considered  a  favorable  feature.  From the game animals' viewpoint,  almost  all  forest 
improvement  measures  are  beneficial inasmuch  as  they increase the amounts  of  ava  
lailable food and improve  the habitat. As  an  example  of  the changes  in the habitats of  

game animals brought  about through  forest  improvement  measures  Karsisto  presents  
results  obtained in the Pyhäkoski  Experimental  Forest  in Muhos.  

To benefit game animals on peatlands  all ditch banks should not  be cleaned and a 
small patch  could be  left untreated in conjunction  with the cleaning  of  any  young 
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stand. Moist places  and  brooksides  should be  kept  overdense,  and the  bush  vegetation  
naturally  occurring  along  the borders  of  mineral and peat  lands should be  left un  
touched. Juniper  and  rowan  should be  left  growing  where  they  are  found. 

Avainsanat: metsänhoito, riista,  Muhos 

Keywords:  silviculture,  game  animals,  Muhos 

455 Karsisto,  K.  & Issakainen,  J. 1975. Riistan  tuottaminen metsänparannusalueil  

la.  Metsäntutkimuslaitos,  Pyhäkosken  tutkimusaseman  tiedonantoja  11. 29  s. 

Artikkelin alussa kerrotaan Muhoksella sijaitsevasta  koealueesta  ja sillä havaituista 

metsänparannustoimintaa  seuranneista riistakantojen  muutoksista. Sitten kerrotaan 
yleisesti  miten eri  metsänparannustoimenpiteiden  yhteydessä  vaikutetaan riistaan. Kä  
siteltävät hoitotoimenpiteet  ovat  metsänviljely,  taimikonhoito, metsäojitus,  matsänlan  
noitus,  metsäteiden rakentaminen ja  hakkuut. Myös riistapeltojen  merkitystä  pohdi  
taan. 

Lopuksi  Karsisto  ja Issakainen toteavat, että  varmin  tae  runsaille riistakannoille Suo  
messa  olisi  koko  27 miljoonan  hehtaarin metsäalueen hoitaminen siten,  että  sekapuus  
toiset kuviot  ja uudistusaukot vaihtelisivat pienialaisina.  Joka kuviolle  voitaisiin tar  
koituksellisesti  jättää  muutaman  aarin kolkka  perkaamatta.  Kaikkien ojien  varsia ei  
tarvitsisi  raivata. Kosteikkoja  ja puron varsia kasvatettaisiin ylitiheinä.  Kankaan ja 
suon vaihettumisvyöhykkeessä  annettaisiin rehottaa siellä  luontaisesti  esiintyvää  pen  
saikkoa  eikä  katajaa  tai pihlajaa  hävitettäisi turhaan. Aktiivinen ote  riistanhoidollisten 
näkökohtien toteuttamiseksi metsien käsittelyn  yhteydessä  lisäisi riistakantoja  siinä 
määrin,  että  olisi  mahdollista puhua riistan tuottamisesta. 

Avainsanat: metsänhoito, riista,  Muhos 

456 Koskimies,  P.  &  Pöysä,  H.  1987. Vesilinnuston seuranta ja laskentamenetel  
mät. Summary:  Methods for monitoring  and census  of waterfowl in Finland. 
Suomen Riista  34:31-41. ISSN 0355-0656. 

Vesilintujen  pesimäkantojen  systemaattinen  seuranta  on  Suomessa perustanut  näennäi  
sesti tarkkaan joskin työlääseen  "kiertolaskentaan" (vesistö  kierretään veneellä tai ja  

lan). Sen  rinnalle on kehitelty  nopeampi  ja  vaivattomampi  "pistelaskenta"  (linnut  laske  
taan yhdestä  tai useammasta  havaintopisteestä),  jolla  pyritään  vain vertailukelpoisiin  
havaintoindekseihin. Pistelakennan ja kiertolaskennan vertailu  58 järvellä  antoi  kuiten  
kin suunnilleen samat  parimääräarviot.  Valtakunnallinen vesilinnuston seuranta  perus  
tetaan  pistelaskentaan.  

Traditionally, breeding  waterfowl have been monitored with the "round count" 
method (the observer circles the lake  on foot or  in a rowing  boat).  A new,  easier and 

more  reliable "standard point  count" method (the  observer  counts,  using  binoculars or  
a telescope,  all the  waterfowl  swimming  or  resting  on  a  lake  or  a  part  of  it  from one  or  
several  fixed points  on  the shore)  has  been developed  to  be  used  alongside  the tradi  
tional method. Results  of  point  counts  and round counts  were  compared  in 58  lakes  in 
SE  Finland. The methods gave  almost identical results.  The results  show that the point  

count is a  suitable method for a nationwide programme for monitoring breeding  
waterfowl. 
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Keywords:  waterfowl,  monitoring,  census  methods 

457 Lahti,  T.  1974. Uudenmaan riistatalous ja  seutukaavoitus.  Uudenmaan seutu  

kaavaliitot,  Helsinki.  66 s.+liitt.  ISBN  951-9162-09-7. 

Selvityksen  alussa  käsitellään riistataloutta 1970-luvun alussa  sekä  Suomessa että  ulko  
mailla. Sitten esitellään lyhyesti  eri  riistalajien  esiintymistä  ja  elinympäristövaatimuk  
sia.  Lopuksi  pohditaan  mahdollisuuksia ottaa riistatalous huomioon seutukaavoituk  
sessa.  

Avainsanat: kaavoitus,  riistanhoito,  Uusimaa 

458 Lampio,  T.,  Rajala,  P.,  Pirkola,  M.K., Nygren,  K.,  Linden,  H.,  Vikberg,  P.  &  Er  
mala,  A. 1977. Riistataloustutkimuksen  kehittäminen. Riista-  ja kalatalouden 

tutkimuslaitos,  Riistantutkimusosaston  tiedonantoja  1.  38 s.  ISSN 0355-5208. 

Suomen riistatalouden painopiste  on  maan eteläosissa  ja  riistakantojen  tuottavuus vä  
henee jyrkästi  etelästä pohjoiseen.  Maan eteläpuoliskossa  asuu  71  % metsästäjistä  ja  87 
% virkistysulkoilijoista.  

Riistataloustutkimuksen päätehtävä  on  tieteellisesti pätevien  ratkaisujen  etsiminen 
Suomen riistatalouden ongelmiin.  Riista  maantieteelliset olosuhteet ja riistatalouden 
pääalueiden  eteläisyys  määräävät, että myös  tutkimustarpeiden  ja -toiminnan selvä 

painopiste  on maan eteläpuoliskossa.  Etelä- ja Lounais-Suomessa tutkimustarpeita  

ovat  omiaan lisäämään asutuksen ja talouselämän,  vahinko-ongelmien,  riistanhoito  
mahdollisuuksien, virkistysulkoilun  ja  tärkeiden yhteistyökumppaneiden  keskittymi  
nen  tälle alueelle. 

Avainsanat:  tutkimus,  riistatalous,  suunnittelu 

459 Leskinen,  T. 1989. Riistan  elinympäristövaatimusten  toteutuminen metsien  

käsittelyssä.  Tilannekartoitus Metsähallinnon Etelä-Suomen piirikunnassa.  
Laudatur-työ.  Helsingin  yliopisto,  maatalous- ja metsäeläintieteen laitos.  68 
s.+liitt. 

Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään tärkeimpien  metsäriistalajien  elinympäristövaati  
muksia ja tarkastellaan metsähallituksen metsienkäsittelyohjeistoa  ja sen  kehittämis  
mahdollisuuksia. Kenttätutkimuksessa selvitettiin,  miten riistan elinympäristöjen  ke  
hittäminen otetaan  huomioon metsienkäsittelyssä  uudistusvaiheessa.  

Aineisto kerättiin Savonlinnan,  Lieksan ja Parkanon hoitoalueista. Tarkasteltavia  
työlajeja  olivat leimikkosuunnittelu,  uudistusalan raivaus,  metsänviljely,  perkaus  ja  
taimikonhoito. Vuodesta 1983 vuoteen  1989 oli  tapahtunut  riistan kannalta myönteistä  
kehitystä  kaikkien  työlajien  osalta. Metsähallituksen metsänkäsittelyohjeistossa  ha  
vaittiin kehittämistarvetta avohakkuualojen  maksimikoon,  pienten  luonnontaimikuvi  
oiden  säästämisen,  kosteikkojen  ja metsojen  soidinpaikkojen  käsittelyn  sekä maan  
muokkauksen osalta. 

Avainsanat: metsänhoito, rasta,  metsähallitus 
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460 Linden,  H.  1981.  Hunting  and tetraonid  populations  in Finland. Riistatieteelli  

siä Julkaisuja /Finnish  Game Research  39:69-78. ISSN 0015-2447. 

This is  a comparative  study  of  the relationships  between  the relative densities of te  
traonid populations,  the bags  and  their age distributions. 

The material consists  of kill statistics,  tetraonid route  censuses  and  wing sample  
data. The  bag  is  largest  at  a  tetraonid density  below the peak  of  the  population  fluctua  
tion cycle.  The bags  are  generally  larger  during  the increasing  phase  of  the  population  
than from the  same  density  populations  during  the decreasing  phase.  In  Finland,  there  
is  a  clear breach  of  good  hunting  practice.  The "prudent"  predator  should harvest  in  
dividuals of  low reproductive  value. In the case  of  the capercaillie  and the  black  

grouse these  are  young birds.  However,  adult birds  are  shot  intensively;  nearly  50  % of  
all birds shot are  adults. 

There is  a  positive  correlation between  the number  of  years  an area  has  been pro  
tected and the trend  in  its  tetraonid population.  

Avainsanat:  metsäkanalinnut, metsästys,  kannanarvionti 

Keywords:  tetraonids, hunting,  inventory  

461 Linden,  H.  1982.  Teeren talviruokinnasta ja  kivennäisainetasapainosta.  Sum  

mary:  Artificial  feeding  and mineral  balance of the black  grouse  (Tetrao tetrix ) 
in winter. Suomen Riista 29:98-102. 

Teerien talviruokinta riistanhoitomuotona alkoi  Suomessa 1960-luvun loppupuolella.  
Talviruokinnan olennaisin tavoite on auttaa  teeret  talviajan  yli. Viljaruokintaan  totutetut 
teeret  käyttävätkin  tätä helpon  ruokailun mahdollisuutta tehokkaasti  hyväkseen;  talvi  
aikana jopa  80-90 % kupujen  sisältämästä  kuiva-aineesta on ollut  kauraa.  

Oulun kaupungissa  ja Alastaron kunnassa (Turun ja Porin läänissä)  sijaitsevilla  tai  
mitarhoilla teeret  ovat  aiheuttaneet runsaasti  tuhoja  syömällä  männyn  taimista pää  
tesilmun. Teerien  käyttäytymisen  otaksuttiin aiheutuvan ainakin osittain talviruokin  
nan aiheuttamista kivennäisainevajeista.  Syyn  selville saamiseksi päätettiin  tehdä sel  

vitys  teeren  kivennäisainetarpeesta.  

Tehtyjen  lyhytkestoisten  ja suppeiden  kokeiden perusteella  Linden päättelee,  että  
talviruokinta voi  johtaa  kalkin  ja mangaanin  puutteeseen.  Sinkki näyttää  mahdollisesti 
muodostavan erään lisäminimitekijän.  Aikaisemmista tutkimuksista  saatujen  ana  

lyysitulosten  mukaan taimitarhoilta tuotujen  männyn  taimien oksat  sisälsivät  noin 
neljä  kertaa enemmän kuparia  kuin  teeren  muut  ravintolähteet. Voisikin ajatella,  että  
taimitarhoilla todetut teerituhot saattaisivat johtua  kuparin  saatavuudesta ja toisaalta 

siitä,  että taimitarha muodostaa teerelle "ylioptimaalisen"  ruokailupaikan,  missä  ra  
vinteita on runsaasti  ja ravinto on  helposti  otettavissa kuten ruokintapaikoillakin.  

At the end of  the  19605, the artificial feeding  of black grouse was started in Finland to 

help  the  birds  over  winter.  Oats  was  the main food provided.  Automatic feeders were  
used. Many biologists suspected  that oats  as  a food source was  not  good  enough  to 

satisfy  the mineral requirements  of  black grouse. Mineral  balance experiments  were  
carried out  with the food consumed. Due  to  the small  number of  experiments  no  re  
liable conclusions can be drawn.  According  to the  preliminary  results  Linden suspects  

calcium,  manganese and  zinc  deficiencies in  the artificial diet. 
The  black  grouse has caused serious damages  to Finnish  tree  nurseries, where the  

birds have eaten  pine  saplings.  Pine twigs  are  also preferred  food items at the  artificial 
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feeding  sites.  These phenomena  might be  due to  the high  copper  content  of  the pine  

twigs.  

Avainsanat: teeri, talviruokinta,  taimitarhat 

Keywords:  Tetrao tetrix,  artificial feeding, nurseries 

462 Linden,  H.  1985. Lapin  metsäkanalintukantojen  alueellisista  eroista. Summa  

ry:  Regional  differences in the tetraonid populations  of  Lapland.  Lapin  tutki  

musseuran  vuosikirja  XXVI  1985:7-15. ISSN  0457-1479. 

Kirjoituksen  tarkoituksena on  esitellä  metsäkanalintujen  runsautta  ja  runsauden muu  
toksia Lapissa  alueittain kautena  1964-83 elokuisten reittiarviointien mukaan. Lisäksi  
tarkastellaan metson  ja riekon  kannanvaihtelujen  samanaikaisuutta eri  osissa Lappia.  
Artikkelissa  käsiteltävät  lajit  ovat  metso, teeri,  pyy  ja  riekko;  kiiruna ei  toisenlaisten 
ympäristövaatimustensa  vuoksi  sovellu reittiarviointien kohdelajiksi.  

Metsätaloustoimenpiteet  ovat  vaikuttaneet riistakantojen  kehitykseen.  Metsokannat 
ovat  selvästi  pienentyneet  vanhojen metsien vähetessä. Lisäksi  männyn  neulasten, 
metson  talviravinnon laatu on vanhoissa metsissä parempi  kuin nuorissa; vanhojen  

puiden neulasissa on korkea  energiasisältö.  Paitsi metsien ikä  myös  metsäalueiden 
koko  näyttelee  ratkaisevaa osaa kanalintujen  menestymisessä.  

The tetraonid populations  (capercaillie,  black  grouse, hazel grouse and willow grouse)  
of Lapland  were monitored with the  aid of  national route  censuses. The  populations  
declined continuously  during the years 1964-83. The decrease has been most severe in 
the western  part  of  the province,  the capercaillie having  been particularly  badly  hit. 
The main reasons  for  the decrease can  be  found in  the over-harvesting  of  populations  
and in the more  efficient forestry  methods. The needles of  young pines  are  of  poorer 
quality than those of  older trees.  In  addition to  the  decline of  old  forest  areas, the frag  
mentation of  forests also has  a deleterious effect  on the socially  displaying  capercaillie  
and black  grouse. 

Avainsanat: metsäkanalinnut, kannanvaihtelut, metsätalous,  Lappi 

Keywords:  tetraonids,  population  fluctuations,  forestry,  Lapland  

463 Linden,  H., Laurila,  A. &  Wikman,  M. 1990. Metson ja teeren kannanvaihtelu  

jen ennustettavuus -  varovaista  jälkiviisautta.  Summary:  Predictability  of  the 

capercaillie  and black  grouse  density  of  the next  year -  wisdom after event. 
Suomen Riista 36:82-88. ISSN 0355-0656. 

Metsäkanalintukantojen  kehityssuuntia  voidaan ennakoida tietyin  varauksin. Ennusta  
minen perustuu lintukantojen  syklien  tunnistamiseen: kun tiedetään missä vaiheessa 
kannanvaihteluaaltoa (eli  sykliä)  ollaan,  voidaan lähitapahtumat  hahmottaa melko luo  
tettavasti. Ennustamisen tarkkuus riippuu  kannanvaihteluaallon selkeydestä.  Har  

venevan lintukannan ennustettavuus  heikkenee. Tarkimmat ennusteet tarvitaan kuiten  

kin  tiheistä kannoista, joiden  metsästysverotus  yleensä  kiristyy. Ennustaminen tulee 
olemaan riistakolmioinventointien kiintoisimpia  tavoitteita ja saaliskiintiösuositukset 
niiden keskeisimpiä  tuloksia.  
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Predictions of  good  quality make bag  recommendations possible  even  one  year before 
the  open season.  So, it  is  possible  for the administrators to  determine open seasons  
and possible  limitations one  year beforehand. 

The  predictability  error is  clearly  smaller with low densities compared  with high 
densities. It  is  relatively  easy  to  predict  the  peak  years:  hit  percentage  is  86 % in the 

capercaillie  and 78  % in  the  black  grouse.  Hit  percentages  of low years  are  79 % and 67 
%,  respectively.  

Avainsanat: metsäkanalinnut, kannanvaihtelut, ennustaminen 

Keywords:  tetraonids,  population  fluctuations,  prediction  

464 Linden,  H. &  Pasanen,  J. 1987.  Metsien pirstoutuminen  metsokantojen  uhka  

na. Summary:  Capercaillie  leks  are  threatened by  forest  fragmentation.  Suo  

men  Riista 34:66-76. ISSN 0355-0656. 

Suomalaiset metsojen  soidinpaikat  näyttävät  useimmiten maastossa  kelvolliselta  met  
sältä. Uudenmaan ja Pohjois-Savon  kartoilta näkyy  kuitenkin,  että  metsolle epäsoveliai  
den peltojen,  vesistöjen  ja  asutusalueiden osuudet kasvavat  nopeasti  soitimen keskus  
tasta etäännyttäessä.  Kukkojen  vaatimukset elinpiirin  laadun osalta ulottuvat noin 
puolentoista  kilometrin etäisyydelle  soidinkeskuksesta.  Mikäli tällä alueella ei  ole  riit  
tävästi metsolle soveliasta  metsää, hupenee kukkojen  määrä soitimella, vaikka itse 
soidinkeskus olisi  paikkakunnan  viimeinen erämaakolkka. 

The degree  of  fragmentation,  the proportions  of  different kinds of  habitats and the 
habitat patch  sizes  around capercaillie  leks  and at  control points  were  analysed  carto  

graphically.  The authors  analysed  133  leks  in  Savo  and  17 leks  in Uusimaa. The former 

represents  a  favorable environment for  the capercaillie,  while the latter area  is  strongly  
negatively  affected by  agriculture,  human settlement,  etc. In  both Savo and Uusimaa, 
the proportion  of  forests  was  found to  decrease distinctly  as  a  function of  the distance 
from the lek  centre, while the proportion of  fields,  lakes  and settled areas  increased. 

The patch  size  pattern of different habitats varies within the  two  areas  studied. In 
both areas,  the forest patches  are  large in the vicinity  of  leks,  but  they  are  markedly  

larger  in Uusimaa than in Savo. The results  strongly  support  the Norwegian  hypo  
thesis that in  favourable areas (Savo),  a fine-grained  mosaic of habitat patches  is 

preferable,  whereas a  coarse-grained  mosaic  is  desirable in  less  suitable  habitats (Uusi  
maa).  If  forest and bog  patches  are  combined as  "suitable" habitat patches,  the leks  are  
situated in the  middle of  very  large  patches.  The degree  of  fragmentation, and the 
number of  roads, clearly increased  as  a  function of  distance from the lek  centre.  Ag  

gressive  "mad" cocks seemed to  occur  in  exceptionally  fragmented  surroundings.  

Avainsanat: metso, soidinpaikat,  metsien rakenne 

Keywords:  Tetrao urogallus,  lekking  sites,  forest structure  

465 Linden,  H.  &  Raijas,  M. 1986. Yliverotammeko metsäkanalintukantoja?  Sum  

mary:  Do  we  overharvest our  grouse populations?  An  educated guess. Suo  
men Riista 33:91-96. ISSN 0355-0656. 

Artikkelissa tarkastellaan metsäkanalintukantojen  runsauden ja saalismäärän välisiä 
suhteita hyödyntämällä  Riista-  ja  kalatalouden tutkimuslaitoksen riistantutkimusosas  
ton  reittiarvioaineistoa ja saalistilastoa. Metson, teeren ja pyyn  yhteistiheys  on jonkin  
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verran  pienentynyt  kauden  1973-82 tarkastelussa.  Metsästäjämäärä  on samanaikaisesti  
tasaisesti  lisääntynyt  205 000:sta  280 000:een. Saalis/metsästäjä  indeksi  on puolestaan  
kasvanut.  Lintuja  on  niukasti,  mutta  kasvanut  metsästäjäkunta  verottaa sitä  rankasti  
valistuksesta  huolimatta. Syy  tähän saattaa  piillä nykymetsästyksen  helppoudessa,  
mikä  puolestaan  johtuu  metsäautotieverkoston räjähdysmäisestä  kasvusta.  Lisäksi  ta  
sainen,  kaikkialle  ulottuva metsästys  saattaa  harventaa kukkokantaa  liian monen soiti  
men  ympäristöstä  aiheuttaen soidinten heikkenemisen. 

The relationship  between grouse densities and the  size  of  the annual kill  in  Finland by  
using  the nationwide August  route  censuses  and kill  statistics  is  presented  in the  ar  
ticle. This  kind  of  inspection  yields some indirect information about the regulative  im  
portance of  hunting.  

The number of  hunters has  increased,  grouse densities have decreased and the  shot  
birds/hunter  ratio  has  increased slightly.  The greater  number of  hunters has  not  led to  
a  reduction in the  individual hunting  bags,  and  so  the total bag  has  reached a  level 
which  very  clearly  suggests  overharvesting.  The ultimate cause may  be  the  increase in 
the number of forest roads  which enable the hunters to reach the most remote  corners  

of  the wilderness. Overharvesting  together  with fragmentation  of  the old forests  may 
lead to  the  destruction of  several  lek  populations.  

Avainsanat:  metsäkanalinnut,  metsästys,  kannanarviointi 

Keywords:  tetraonids, hunting,  inventory  

466 Linden,  H., Wikman, M.  &  Helle, E. 1989. Metsäkanalintukannat 1988 -  riista  

kolmioiden ja reittiarviointien vertailu. Summary: Tetraonid populations  in 
Finland in 1988: A comparison  between the route  censuses  and the wildlife 

triangles.  Suomen Riista  35:36-42. ISSN 0335-0656. 

Uudet  kolmiolaskennat tavoittivat vähemmän kanalintupoikueita  ja poikueiden  keski  
koko  niillä oli pienempi  kuin vanhoilla reittiarviointireiteillä. Tämä ilmentää reittiarvi  

ointien sijoittumista  parhaille  poikuemaille. Toisaalta kolmioissa lintutiheydet  olivat 

yleisesti  suuremmat, ja erityisesti niillä oli enemmän poikueettomia  teeri- ja metsonaa  
raita. Riistakolmiot sijoittuvat  sattumanvaraisesti maastoon; ne koluavat keskiverto  

metsiä,  joilla poikueet  eivät ole runsaimmillaan. 

Tetraonid populations  in Finland have been  monitored continuously  since 1964 using 
three-man chains. However, habitat descriptions  of  routes  or  bird locations have not 
been requested;  also  the densities obtained are  probably  overestimates because of  the 
recommendation that the routes  follow the optimal  grouse habitats. The  wildlife 

triangle  is  the base unit  for the  new Finnish  wildlife census  system.  The  triangles are 

permanent.  For  both the capercaillie  and black  grouse, both the proportion  of  hens 
with brood and  the  brood sizes  are  lower and more  realistic with the wildlife triangles.  

Avainsanat: metsäkanalinnut, reittiarviointi,  riistakolmio 

Keywords:  tetraonids, route  census, wildlife triangle 

467 Lääperi,  A. 1986. Hirven  (Alces alces  L.)  metsäpuiden  taimien syönnistä  ai  
heutuneiden vahinkojen  korvaaminen. Pro gradu -tutkielma.  Helsingin  yli  
opiston  maatalous- ja  metsäeläintieteen laitos.  68  s.+liitt.  
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Tutkielmassa selvitetään hirvivahinkojen  laajuutta  ja merkitystä männyn  viljelytaimi  
koissa  Uudenmaan-Hämeen piirimetsälautakunnan  alueella. Kirjallisuuskatsauksessa  
käsitellään hirven ravintoa, metsälle  aiheutuneita vahinkoja  ja metsävahinkojen  kor  

vauskäytäntöä.  Tutkimuskohteena oli  152 vuosina 1973-1982 perustettua  taimikkoa. 
Hirvivahinkoja  havaittiin 56  %:ssa tutkituista taimikoista. Korvauksiin oikeuttavien 

taimikoiden ala oh 31,1 % koko  määrästä. Todellisten metsävahinkojen  määrä  olisi  ol  
lut 6 820  000 mk vuosilta 1982-1986. Kuitenkin korvauksia  oli maksettu vain 1 357117 

mk. 

Avainsanat: hirvi,  taimikkotuhot,  korvaukset  

468 Lääperi,  A. 1990. Hoidettujen  talvilaitumien vaikutus  hirvituhoihin mänty  

taimikoissa. Summary:  Effect  of  winter  feeding  on  moose  damage  to young 

pine  stands.  Acta Forestalia Fennica 212.  46 s.  ISBN 951-651-087-6, ISSN 0001- 
5636. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan hoidettujen  talvilaitumien eli  talvisten ruokintapaikkojen  

perustamista  hirville,  laitumien käyttöä  ruokapaikkoina  sekä  ruokintapaikkojen  vaiku  
tuksia mäntytaimikkotuhojen  määrään. Kuusi yhden  hehtaarin suuruista hoidettua 
talvilaidunta perustettiin  lannoittamalla, tarjoamalla nuolukiviä,  haavan ja männyn  
latvuksia ja suolaamalla männyn  latvuksia.  Näiden keinojen  yhteisvaikutus  oh  tehokas 
hirvien houkuttelemiseksi,  sillä hirvet käyttivät  hoidettuja talvilaitumia ruokailupaik  
koina selvästi enemmän kuin vastaavia  kontrollialueita. Talvella hirvet ruokailivat vain 

niillä laitumilla,  jotka  olivat  hirvien  perinteisillä  talvehtimisalueilla tai niiden läheisyy  
dessä. 

Tutkimus esittelee käytännössä  toteuttamiskelpoisen  riistanhoitokeinon hirvien tal  
visten  elinolosuhteiden parantamiseksi.  Käytännön  toteutuksessa  laitumilla tarjottava  
ravinnon määrä  on suhteutettava talvehtivan hirvikannan kokoon,  jotta tuhovaara lä  
hitaimikoissa olisi  mahdollisimman pieni.  

The  establishment of  moose ( Alces  alces  L.)  winter feeding  sites,  their utilization and 
their  effect  on  damage  to  young pine  plantations  was studied in the  Ruokolahti-Imat  
ra  area  between 1987 and  1989. Six feeding  sites  were established by  fertilization,  offer  
ing  mineral licks and the tops  of  aspen and  pine  and by  salting  the tops  of  pine.  The 

moose preferred  the feeding  sites  to control areas  during  both summer and winter.  In 

winter,  browsing  was  very  heavy,  especially  in those areas  located in or close to  tradi  
tional wintering  areas.  

The  results  of  the study  can  be  applied  elsewhere  in Finland to create better condi  
tions for  moose  in  their winter habitats. However, the  food  offered at  the feeding  sites  
should be in the right  proportion  to  the number of  moose  wintering  in the  area,  so that 
the risk  of  damage  to nearby  plantations is  kept  as  small  as  possible.  

Avainsanat: hirvi,  taimikkotuhot,  ruokinta 

Keywords:  Alces  alces,  forest damage, feeding 

469 Löyttyniemi,  K. 1983. Sähköpaimen  taimikkojen  suojauksessa  hirvivahin  

goilta.  Summary:  Testing  of  electric  fences for  moose  {Alees  alces).  Metsäntutki  
muslaitoksen  tiedonantoja  102. 7  s. 
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Kokeet osoittivat,  että  paristopaimenta  ja kiiltävää metallinauhaa käyttäen  voidaan 
rajoittaa  hirvien liikkumista  metsäalueella. Sähköaitaa voidaan mahdollisesti käyttää  

myös  taimikkojen  suojaamiseen  hirviltä,  ainakin mikäli hirville on valinnaisia laidunta  
miskohteita,  alue on  rauhallinen ja  aitaa huolletaan säännöllisesti. Karkoteainekäsittely  
on  männyn  taimikoiden suojauksessa  kuitenkin käytännöllisempi  ja  kustannuksiltaan 
edullisempi  menetelmä kuin  kokeissa  käytetty  sähköaita. Kesäaikaisessa  suojauksessa  
sähköaita  sitä  vastoin on huomioon otettava vaihtoehto, koska  karkotteet eivät hyvin  
sovellu lehtipuiden  käsittelyyn  kasvukauden aikana. 

Electric  fences  for  keeping  the moose  (Alces  alces  L.) out  of  young forest  stands were  
preliminarily  tested under summer  and winter  conditions in southern Finland in 
1980-82. The results  indicate that the  roaming  of  moose  in the forest  can  be  restricted 

by  the tested electric fence. The glittering fence tape  probably  affects  the moose  even 
without electricity.  

Avainsanat: hirvi,  taimikot,  sähköaita 

Keywords:  Alces  alces,  young forest  stands,  electric  fence  

470 Löyttyniemi,  K.  &  Lääperi,  A. 1988. Hirvi ja metsätalous. Summary:  Moose in  
Finnish forestry.  Helsingin  yliopisto,  maatalous- ja  metsäeläintieteen laitos, jul  

kaisuja  13.  56  s. ISBN 951-45-4645-8,  ISSN 0357-3826. 

Hirvi on merkittävä osa metsien tuottoa. Vuotuinen hirvisaaliin liha-arvo on ollut lähes 

200 milj. mk 1980-luvulla. Summa on yli  viisinkertainen porotalouden  liha-arvoon 
verrattuna.  Toisaalta nykyisen  hirvitiheyden  vallitessa hirvi  on  varttuneiden mänty-  ja 
lehtipuutaimikoiden  merkittävin tuhoeläin, jonka haitallisuus korostuu entisestään vil  

jelymetsätalouden  kehittyessä.  

Julkaisun  tarkoituksena on  tarkastella hirveä vahinkoeläimenä metsätalouden näkö  
kulmasta nykytilanteessa.  Tarkastelu perustuu  aikaisemmin julkaistuihin  tutkimuk  
siin,  jotka  on pyritty  ottamaan  mukaan Suomen osalta  kattavasti.  Apuna  on käytetty  
myös kirjoittajille hirvituhotutkimusten yhteydessä  kertynyttä  kokemusta ja jul  
kaisematonta aineistoa. Arvokkaana lisänä on ollut käytännön  metsätaloudesta saatu 
kokemus.  Selvityksen  aihepiirit  ovat:  hirven esiintyminen  ja  elintavat,  hirvikannan ke  
hitys  Suomessa, hirvivahinkojen  määrä  ja laatu metsätaloudessa, vahinkojen  taloudel  
linen merkitys, vahinkojen  vähentäminen ja estäminen sekä  vioittuneen taimikon hoi  

to. 

Julkaisussa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

The economic  importance  of moose in Finnish forestry  is  reviewed and discussed 
based  on  literature,  as  well as the authors'  own  research  and experiences  from practi  
cal forestry.  

Systematic  moose  population  management had led to  nearly  100 000  wintering  ani  
mals by  the  end of  the 19705. Because  of  intolerable problems  created by  the moose  to 
highway  traffic,  agriculture  and forestry,  the number was  thereafter reduced to  about 
70 000 animals. 

The moose  frequently  damages  young birch and aspen stands.  The greatest  econ  
omic losses  are,  however, caused  by  winter feeding  on  young pine  saplings.  The direct 
economic losses  to  forestry  from moose damage  are  estimated to  be  some FIM 50 mil  
lion per annum. On the other  hand, due to the considerable economic value of  the 

moose  as  a game animal (the value of  the meat  alone is  some FIM 200 million per 
annum), the moose  stock  is  kept  as  high  as  possible.  
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The  distribution of  the moose from prehistoric  times to the  20th century  is  discussed 

in the paper.  Palatability  and nutritional value of  the  browse,  the qualities  of  a  planta  
tion concerning  its susceptibility  to  moose  damage, tending  of  damaged  stands and 

management  of  the winter browsing  areas  are  also  dealt with. 

Avainsanat: hirvi,  metsätalous,  hirvituhot 

Keywords:  Alces  alces,  forestiy,  damages  

471 Marjakangas,  A. 1985. Teerien talviruokinnan vaikutuksista.  Summary:  Ef  
fects of  artificial winter feeding  on  the black  grouse ( Tetrao tetrix).  Suomen Riis  
ta 32:32—42. ISSN 0355-0656. 

Tehokas teerien talviruokinta aloitettiin 1960-luvun lopulla  sijoittamalla vilja-automaat  

teja mm. soidinpaikoille  ja  pelloille.  Vuonna  1985  ruokintapaikkoja  oli  jo 5700. Lapissa  
ruokinta ei ole onnistunut, koska  siellä teeret  eivät  yleensäkään  ruokaile pelloilla.  
Artikkelissa  tarkastellaan Oulussa  ja Ylivieskassa  1976-1982 tehtyjen  ruokintatutkimus  

ten  tuloksia. 

Talviruokinta ei näytä  lisäävän  teerikantoja.  Ruokinnasta tuskin  kuitenkaan luovu  

taan, koska  se  sitoo teeriparvet  tehokkaasti  metsästysseurojen  omille alueille. Yksi pa  
himpia  haittoja  on  nuorten  naaraiden alistettu  asema ruokintapaikoilla.  Lisäksi  ruo  
kinnan on todettu heikentävän munien laatua. Marjakangas  suosittelee tarjottavan  ra  

vinnon monipuolistamista.  Ruokintapaikat  pitäisi  sijoittaa alueille,  missä  on  hyviä  ur  

pukoivikoita  tai missä  sellaisia voitaisiin kasvattaa. Kauran  lisäksi  linnuille voitaisiin 

tarjota myös  kivennäispitoisempaa  ravintoa. 

Since the  late 19605, supplementary  winter feeding  has been the main way of  mana  

ging  black  grouse populations  in Finland. The paper  summarizes the results of  studies 

on  the effects  of  supplementary  feeding  carried out  during  the winters of  1976-77 and 
1981-82 in  Oulu and Ylivieska. 

Automatic feeders, installed mostly  on  display  grounds,  attract the black  grouse 
from surrounding  areas  effectively.  After discussing  the pros  and cons  of  feeding,  Mar  

jakangas  concludes that  inspite  of  the obvious  handicaps  of  feeding  with oats, it  will 

probably  be continued, because  it confines the black  grouse to certain areas.  

Avainsanat: teeri, talviruokinta, elinympäristö  

Keywords:  Tetrao tetrix,  winter feeding,  habitat 

472 Nieminen,  M. & Laitinen,  M. 1983. Metsäpeuran  palautusistutus  ja stressi.  

Summary:  Reintroduction of  wild forest reindeer and stress. Suomen Riista 
ISSN 0355-0656. 

Metsäpeura  saapui  pohjoisen Euroopan havumetsävyöhykkeeseen  todennäköisesti 
idästä ja kaakosta  runsaat  10 000 vuotta  sitten. Suomessa metsäpeuraa  oli tuhat  vuotta 
sitten pohjoisimpia  tunturialueita lukuunottamatta koko  maassa.  Metsäpeura  väheni 
nopeasti  liiallisen ja säätelemättömän metsästyksen  seurauksena. Laji  rauhoitettiin Suo  
messa 1913, ja  lähes 30 vuoden poissaolon  jälkeen  peura palasi  itärajan  takaa Kuhmoon. 
Vuosina 1979-1989 siirrettiin  kymmenen  metsäpeuraa  Keski-Suomessa  sijaitsevaan  Sa  
lamajärven  kansallispuistoon.  
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Multiple  use of  forests  1970—1990  

Tutkimuksessa käsitellään Suomenselälle siirrettyjen metsäpeurojen  kuntoa sekä 

pyynnin,  kiinnioton ja kuljetuksen  aiheuttamaa rasitustilaa. Peurojen  kuntoa ja rasi  
tusta  seurattiin palautusistutusten  yhteydessä  mittausten ja  verianalyysien  avulla. 

The  wild forest  reindeer (Rangifer  tarandus  fennicus  Lönn.) reached Fennoscandia  from 
the east or southeast after the last  glaciation.  It  was  originally  distributed throughout  
almost the  whole coniferous belt in Europe.  Because of  excessive  hunting  the  numbers 
declined and its  range became more restricted. The wild forest reindeer  survived,  
however, in Soviet  Karelia,  from  where it  has  spread  since  the 1950  s to  parts  of  eastern  
Finland. 

The survival  of the  wild forest  reindeer in Finland is at risk  since their habitats are 

decreasing,  and semi-domesticated reindeer are  more  or  less  free to  join  the wild forest 
reindeer in Kuhmo. Thus,  a  translocation project was  initiated. Ten reindeer in  all  were  

transported  by  road to  Salamajärvi  National Park,  Central  Finland,  about 500  km 

away. The  effects  of  the  stress of  capture  and transportation  on physiological  par  
ameters  of  the animals were studied during  a  project  in 1979-1981. Four reindeer died 
as  a  result  of  stress due to capture  or  because of  injuries  caused by translocation. 

Avainsanat: metsäpeura,  palautusistutus,  kuljetus,  stressi  

Keywords:  Rangifer  tarandus fennicus,  reintroduction, transport, stress  

473 Nummi,  P. 1987.  Majavamalli  vesilintujen  elinympäristön  hoidossa. Summa  

ry:  A  beaver  model for  waterfowl management.  Suomen Riista  34:22-30. ISSN 

0355-0656. 

Karuissa  pikkuvesissä  sorsakannat ovat luontaisesti pienet.  Majavien  patoamilla  tulva  
altailla on useissa selvityksissä  todettu tilapäinen  vesihyönteistuotannon  voimakas 

nousu. Tämä on  ollut eduksi  sorsapoikueiden  ravintotaloudelle ja johtanut  vesilintu  
määrien kasvuun  tulva-alueilla. Tätä "majavamallia" sovellettiin Evon riistantutki  
musasemalla tehdyssä  pienen  metsäpuron  patoamisessa.  Vesihyönteiset  ja muut  selkä  

rangattomat  runsastuivat  syntyneessä  tulva-altaassa  kahtena  tulvaamista seuranneena 
kesänä.  Sorsapoikueita  nähtiin tavallista enemmän, etenkin  "metsälajeja",  tavia ja telk  
kää.  

A study  of  waterfowls' use  of  and food availability  in a small dammed creek was  car  
ried out  in southern Finland. The upper section of  the  creek was used as  a  control dur  

ing  the  study.  The number  of  benthic invertebrates and emerging  insects found  in the 
flowage  was higher  than  the number  in  the control area  during  the second year of  
flooding.  Use  of  the flooded section by waterfowl was  higher  after flooding  than be  
fore. Broods of  all  waterfowl species  common in the  adjacent  waters, such as green  
winged  teal,  mallard and goldeneye,  were  observed  in the  study  pond. 

Avainsanat: vesilinnut,  patoaminen,  elinympäristö  
Keywords:  waterfowl, damming,  habitat 

474 Nummi, P. 1988. Suomeen istutetut  riistaeläimet. Summary:  The non-indi  

genous  game animals of  Finland. Helsingin  yliopisto,  maatalous- ja  metsäeläin  
tieteen laitos,  julkaisuja  9. (2. uudistettu painos).  40 s. ISBN  951-45-4760-8,  ISSN 
0357-3826. 
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Suomeen on  istutettu 12 riistaeläintä: kanadanhanhi, fasaani, minkki,  supikoira  (levin  

nyt  Neuvostoliitosta),  euroopan- ja  kanadanmajava,  piisami,  kuusipeura,  valkohäntä  

peura, metsäkauris,  mufloni ja  saksanhirvi.  Lisäksi  villisika  on  levinnyt  Suomeen ilmei  
sesti  suurelta osin  talviruokinnan ansiosta.  Eläinistutukset on tehty  1900-luvulla, tosin 
ensimmäiset kuusipeurat  tuotiin Suomeen jo 1890. Kirjasessa  tarkastellaan istutusten 
historiaa, istutettujen  eläinten kantojen  kehitystä  sekä  eläinten ekologista  asemaa Suo  

men luonnossa. 

During  the  20th century,  12 game species  have been introduced  to  Finland:  the  Canada  

goose, the ring-necked  pheasant,  the American mink,  the raccoon  dog  (which has  

spread  from the Soviet  Union), the European  beaver,  the Canadian beaver, the musk  
rat,  the fallow deer, the roe  deer, the white-tailed deer, the  red deer and the  mouflon. 

The acclimatization of the  wild boar, which has spread  from the USSR by  natural 

means,  is  facilitated by  winter feeding.  The report  includes information about the his  

tory,  the  quantities  and the living  habits of the  introduced species.  

Avainsanat:  riistaeläimet, istutus, ekologia  

Keywords:  game animals,  introduction, ecology  

475 Nummi, P. 1989. Riistaeläinten tarhaus ja istutukset.  Riista-  ja  kalatalouden 

tutkimuslaitos,  riistantutkimusosasto,  Helsinki. 62 s.  ISBN  951-8914-19-2. 

Selvitys  perustuu  kirjallisuuteen.  Siinä esitellään  kokemuksia,  joita  tarhauksesta ja  istu  
tuksista  on  saatu  eri  puolilla  maailmaa. Tarkoituksena on valottaa eläinten siirtoihin 

liittyviä  ongelmia  sekä  selvittää eri  lajien  soveltuvuutta tarhaukseen. Kirjassa  ei  anneta  
yksityiskohtaisia  käytännön  ohjeita,  mutta kirjallisuuslistan avulla niihinkin pääsee  
käsiksi.  Työ  painottuu hirvieläintarhaukseen. Myös  muiden sorkkaeläinten sekä  keski  
kokoisten nisäkkäiden, kanalintujen,  vesilintujen  ja kyyhkyjen  tarhausta ja istutusta 
esitellään. 

Avainsanat:  riistaeläimet, tarhaus, istutus 

476 Nygren,  K.  1980. Susien vaikutuksesta  hirvikantaan. Summary:  Effect  of  the 
wolf  on the moose  population.  Suomen  Riista  28:71-78. 

Susikannan voimistuminen 70-luvun  puolivälissä  Suomen itäisissä  osissa  loi mahdolli  
suudet tarkastella  sellaisen hirvikannan kehitystä,  johon  samanaikaisesti  vaikuttaa sekä  
suunnitelmallinen metsästys  että suurpetojen  toiminta. Artikkelissa  esitetään tähän 
mennessä kertynyttä  tietoa susien vaikutuksesta hirvikantaan sekä havaintoja  susien  
kaatamista hirvistä  Pohjois-Karjalassa.  

Sudet ottavat  saaliikseen ennen muuta  vasoja.  Hirvikannan rakenteeseen voi  vaikut  
taa  myös  hirvenmetsästäjien  pyrkimys  kaataa vain aikuisia,  jopa  erityisen  suuria hir  
viä. Näin metsästys  on  rasittanut eniten  kannan parhaiten  tuottavaa osaa  ja  nuorten, 
tuottamattomien ikäluokkien osuus  on  voimistunut. Kun otetaan  huomioon, että 

enemmän kuin puolet  susien hirvisaaliista on ollut tuottamattomia ja vajaatuottoisia  

yksilöitä,  voidaan katsoa sen tasapainottavan  piirin liiaksi aikuisikäluokkiin keskitty  
vää metsästyskäytäntöä.  

The increase in the wolf  population  in the eastern parts  of  the Pohjois-Karjala  game 

management  district  and the simultaneous intensification in management  and  sur  
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veillance of  the  moose  population  made it  possible  to  examine the effect  of  the wolf on 
the  moose  population  subject  to  hunting.  

Most (63 %)  of  the  moose killed by wolves were  immature, and most of  these were  

calves.  Immature animals accounted for 56 %  of  the moose taken by hunters. Moose at  
the  prime  reproductive  age  accounted for  fewer individuals among those killed than  
their proportion in the population  would suggest.  On the other hand, the  over  15-year  
old age  group was  overpresented  in the numbers killed. Considering  that the  overall 
number of  moose  hunted  is  deliberately  kept  lower than the  annual calf  yield  and that  
hunters are  relatively  less  inclined to  shoot  calves than full-grown  moose,  it  is  appar  
ent  that the wolf evens  out  the  composition  of  the area's  moose  population  in a  man  
ner  beneficial to yield. 

Avainsanat: hirvi,  susi, metsästys,  Pohjois-Karjala  

Keywords:  Alces alces,  Canis lupus,  hunting,  northern Karelia  

477 Nygren,  K.  1990. Männyn  kuorivauriot  hirvien talvehtimiskeskuksissa.  Sum  

mary:  Pine  bark  stripping  by  moose  in winter. Suomen Riista 36:46-52. ISSN 
0355-0656. 

Hirvien talvehtimiskeskuksissa  esiintyy  syöntipainetta  männyn  ja  rauduskoivun taimia 

kohtaan. Kalutuimmilla laitumilla hirvet  alkavat  syödä  myös  männyn  kuorta. Artikke  
lissaan Nygren  tarkastelee tämän jälttämisen merkitystä.  Vähäisyytensä  vuoksi se ei 

yleensä  tuota  metsätaloudellista vahinkoa. Mahdollisten vahinkojen  välttämiseksi tulisi 
hirven talvikeskittymäalueilla  männyn  uudistusaloilla tai niiden välittömässä  läheisyy  
dessä kuitenkin säilyttää  riittävän monilajinen  (kolme  tai neljä  ravintopuulajia  männyn  
lisäksi)  matalahko puusto  hirven ravinnoksi. 

Three moose  (Alces  alces)  overwintering  areas  were  studied for  pine  stripping damage  
in eastern  Finland. The  compartments  with bark  damage  had fewer palatable  tree 
species  than those without them. Furthermore,  the deciduous tree/pine  ratio was  sig  
nificantly  lower in the former  case. To avoid  nutritive  stress in moose and loss  to  the 
forest economy, adequate  supplies  of  coppice  thickets  should be preserved  in known 

or  potential  moose overwintering  areas.  

Avainsanat: hirvi,  talvehtimiskeskukset,  mänty,  jälttäminen 

Keywords:  Alces  alces,  overwintering  areas,  pine,  bark  stripping  

478 Nygren,  K.  &  Nygren,  T. 1976. Hirvi ja  hirvenmetsästys  Suomessa. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos,  Riistantutkimusosaston tiedonantoja  2. 36 s.  ISSN 

0355-5208. 

Tiedonanto on  tarkoitettu palautteeksi  kaikille niille hirvenmetsästäjille,  jotka  näytteitä  
lähettämällä, havaintoja  tekemällä tai muuten ovat olleet mukana hirvikannan tutki  

mustyössä.  Julkaisuun  on  koottu käytäntöä  palvelevaa  tietoa mm. hirvikannan raken  
teesta,  hirvenmetsästyksen  suunnittelusta ja  metsästyskoiraharrastuksen  nykytilantees  
ta. 

Avainsanat: hirvi,  metsästys,  koirat  
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479 Nygren,  T.  1984. Hirvikannan inventointi ja  verotuksen suunnittelu Suomes  
sa.  Summary:  Moose population  census  and planning  of  cropping  in Finland. 
Suomen Riista 31:74-82. ISSN 0355-0656. 

Hirvikannan  suunnitelmallisen hoidon alkaessa  1970-luvun alussa  Riista- ja kalatalou  
den tutkimuslaitoksen hirvityöryhmä  ryhtyi  keräämään hirvikannan säätelyyn  liittyvää  
tietoa sekä kehittelemään kannan inventointimenetelmiä. Artikkelissa esitellään kat  

sauksenomaisesti työn  tuloksia: käyttöön  otettuja  menetelmiä, verotuksen suunnittelu  
käytäntöä  sekä  1970-luvun lopun  ja 1980-luvun alun hirvikannan hoidon tavoitteita 
Suomessa. 

Vuotuista verotussuunnittelurutiinia parhaiten  palvelevaksi  menetelmäksi on  osoit  
tautunut  metsästäjiltä  havaintokorteilla saatu tieto alueelle jääneen  hirvikannan ti  

heydestä.  Tämän jälkeen  seuraa  maalaskenta ja  vasta  kolmannella sijalla  käyttökelpoi  
suutta  mitattaessa tulevat  lentolaskennat. Parhaaseen tulokseen on päästy  sellaisilla 
alueilla,  joiden  hirvikannasta on  ollut käytettävissä  usealla eri  menetelmällä kerättyä  

tiheystietoa. 
Paitsi tiheystavoitteiden  saavuttaminen on hirvikannan hoidon päämääränä  ollut 

koko  1970-luvun ajan  tiheyserojen  tasoittaminen maan  eri  osissa  sekä  kannan hoitami  
nen  siten,  että mahdollisimman pienellä  talvikannalla saataisiin paras mahdollinen va  

satuotto.  Käytännössä  verotuksen suunnittelu hoidetaan siten,  että  riistantutkimuslai  
toksen  hirvityöryhmä  laatii koko  maan kattavan  hirviverotuksen yleissuunnitelman  
ennen  lopullisten  kaatokiintiöiden päättämistä.  Kutakin riistanhoitopiiriä  ja  osin  myös 
eri  hirvitalousalueita varten  laaditaan laskelma tulevan syksyn  verotustarpeesta. 

When planned  management  of  the moose population  began  in the  beginning  of  the 
19705, The Moose Research  Group  at the Finnish Game and Fisheries Research In  
stitute started to  collect data on  the regulation  of the moose population  and to  develop  
population  census  methods. The article surveys  the methods adopted  as a  result  of  
this work,  cropping planning  practice  and the goals  of  moose population  management  
in  Finland. 

The  best  census  method for  moose  cropping  planning  has  turned out  to be  the  infor  
mation collected from hunters,  which can be  obtained easily  every  year, at little cost 

and  from a large  area.  The second best  method is  ground census where the method is 

suitable,  aerial census  only  coming third. None of  the methods alone provides  suffi  

ciently  reliable information on population  density,  and the aim should  be to  use  sev  
eral data collection methods side by  side. In order to attain the moose  population  goals  
the Moose Research  Group  draws up an  annual cropping  plan  for  each  game manage  
ment district. 

Avainsanat: hirvi,  metsästys,  inventointi 

Keywords:  Alces  alces,  hunting,  inventory  

480 Nygren,  T.  &  Pesonen, M. 1989. Hirvisaaliit  ja  hirvenlihan tuotanto Suomessa 
vuosina 1964-87. Summary:  Moose harvest  and production  of moose meat  in  
Finland 1964-87. Suomen Riista 35:128-153. ISSN 0355-0656. 

Suomen kansantaloudellisesti merkittävimmän riistaeläimen saalismäärät ovat kasva  

neet  moninkertaisiksi 60-luvun tasosta.  Samalla hirvikannan verotuksesta on tullut 

valikoivaa, vasojen  osuudet  saaliissa ovat  kasvaneet  ja verotuksen vaikutukset kannan 
rakenteeseen ovat  lisääntyneet.  Saalistilastot,  jotka ovat  merkittävä tietolähde hirvikan  
nan  hoidossa,  ovat  kuitenkin tähän  asti  olleet hajallaan.  Nyt  ne  on  koottu  tähän artikke  
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liin riistanhoitopiireittäin  jaoteltuina.  Samalla on  selvitetty  hirvenlihan tuotantomäärät 
sekä  lähivuosien tuotannon  arviointiin soveltuvat keskimääräiset lihapainot.  

The paper presents  verified  hunting  statistics  and moose  meat production  in  Finnish 

game management  districts.  Selective hunting  of  moose  has  considerably  changed  the 
structure  of  the moose  population.  The total production  of  moose  meat  per  1 000 ha 
and the production  of  moose  meat per  animal harvested  are  calculated in the study.  
The average carcass  weights  which  can  be  used when estimating  Finnish moose  meat  

production  in the near future are  also  presented.  These estimates can  be used if  the  

goals  and  principles  of  moose  management  remain  essentially  the  same as presently.  

Avainsanat: hirvi,  saalismäärä, lihantuotanto 

Keywords:  Alces  alces,  harvest,  meat production  

481 Pirkola,  M.K., Aho,  Y.  &  Paasikunnas,  Y.  1970. Hirvien  viljapelloilla  aiheutta  
mien vahinkojen  torjunnasta  hajuaineilla.  Summary:  Finnish experiments  
with repellents  for  preventing  moose damage  on  fields. Suomen Riista 22:54- 
66. 

Artikkelissa  selitetään erilaisilla karkoiteaineilla tehtyjä  kokeita. Kokeiden perusteella  

kirjoittavat  päätyivät  käsitykseen,  että  hajukarkoituksella  on  tietyissä  rajoissa  mahdol  
lista  päästä  tuloksiin. Ensinnäkin,  se  soveltuu  käytettäväksi  silloin, kun  lyhyeksi  ajaksi  
tarvitaan suojausta  suurelle  pinta-alalle,  kuten on laita viljelysvahinkojen  kohdalla. 
Toiseksi,  se  on  helppo  ja huokea menetelmä käytettäväksi  niissä  tapauksissa,  missä 
hirvet  eivät  aivan  jatkuvasti  ja  ilmeisen pakon  ajamina  pyri  pelloille  ja  missä ne  eivät  ole 
esimerkiksi  asutuskeskusten  lähettyvillä  tottuneet  ihmiseen ja outoihin hajuihin.  Siellä 
missä  hirvikannan tiheys  lähentelee elinympäristön  kantokyvyn  ylärajaa  ja vahingot  
pyrkivät  muodostumaan erittäin suuriksi,  on  käytettävä  aitoja  tai  muita tehokkaammin 
estäviä  menetelmiä. Ja  kolmanneksi,  hajutorjunta  on  mahdollista,  jos  on  käytettävissä  
karkottava  haju,  joka  levitetään suojattavalle  alalle pysyväksi  ja  peittäväksi  verhoksi. 

The aim of  the  study  was  to  find one  or  more  repellents  to  prevent  moose  damage  in 
fields during  periods  of  a  few  weeks  during  summer  or  autumn.  The damaged  fields,  

mainly  oats  and wheat, usually  belong  to  small  estates  and are  situated near  the  regu  
lar living  environments of  the moose and far from human dwellings.  First,  a method 
of distributing smell was  developed.  The authors conclude that smell repellents  are 

not  very effective when the moose population  is  high and when moose are determined 

to come to fields to  feed. 

Avainsanat:  hirvi,  maatalous, vahinkojen  torjunta  
Keywords:  Alces  alces,  agriculture,  field protection  

482 Pulliainen,  E.  1982. Villisiastako  uusi  riistaeläin Suomeen? Summary:  Wild 
boar -  a  new game animal in Finland? Suomen Riista  29:76-79. 

Jo 1940-luvulla ajelehti  Suomenlahden yli  villisikoja  Suomen etelärannikolle, mutta 
ensimmäinen varma havainto villisian liikkumisesta tehtiin 11. syyskuuta  1972, jolloin  
karju  jäi auton  alle  Mäntsälässä. Sittemmin laji  on levinnyt  eri  osiin  maan eteläpuoliskoa  
ja käynyt  sen  pohjoispuoliskossakin.  Oulun yliopistossa  on  kartoitettu kyselytutkimuk  
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sella villisian levinneisyyttä  Suomessa. Tutkimuksen yhteydessä  tiedusteltiin riistanhoi  
toyhdistysten  asenteita villisikaa kohtaan. 

Koko maan aineistossa vaihtoehto "riistaeläin, jolla on metsästysaika"  sai suurim  

man kannatuksen (46 %).  Neljännes  vastaajista  piti tarkoituksenmukaisena villisian 

suojelemista  harvinaisena eläimenä. Toinen neljännes  antaisi lajin olla  rauhoittamaton. 
Eteläisimmässä Suomessa vajaa  kymmenes  vastaajista  oli  sitä  mieltä,  että  villisika tuli  
si  hävittää Suomen eläimistöön kuulumattomana. Yksikään vastaajista  ei pitänyt  jär  
kevänä tapporahan  ja  muiden yllykkeiden  käyttämistä  apuna lajin  hävittämiseksi. 

Since the  first record  in  Mäntsälä, in southern Finland, in 1972, the  numbers of  obser  

vations of  wild boar  have increased. A  survey  was  made of  the attitudes of hunters to  
wards  this  species.  229 sportsmen's  associations  responded.  71 % wanted to  protect  
the wild boar either as  a  rare  species  or  as  a  game animal with an  open season.  A quar  
ter  wanted  the  species  to  remain unprotected,  whereas 5  %  wanted to  exterminate  it  as  
an exotic species  in Finland. The use of  a  bounty  system  did not receive  any support.  

Avainsanat: villisika,  metsästys,  suojelu  

Keywords:  Sus  scrofa,  hunting,  protection  

483 Raijas,  M. 1985. Metsästyksen  vaikutus metsäkanalintukantoihin vuosina 
1973-82. Pro gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  maatalous- ja metsäeläin  
tieteen laitos. 72 s.+liitt.  

Tutkimus keskittyy  vuosiin 1973-82, joiden  reittiarviointi- ja  saalistilastoaineistoista 
selvitetään metsästäjän  merkitystä  petona  metsolle,  teerelle ja  pyylle.  Reittiarviointitu  
losten mukaan metsäkanalintukannoissa on  tapahtunut  jatkuvaa  laskua.  Teeri on  sel  
västi  runsaimmin esiintyvä,  pyytä  ja metsoa  tavataan  yhteensä  runsas  puolet.  Eri lajien 
kannanvaihtelut synkronoivat  keskenään.  Lisäksi  on  merkille pantavaa  metsästäjämää  
rän  kasvusta  ja tiheysarvojen  pienenemisestä  huolimatta tapahtunut  metsästäjäkohtai  
sen  saaliin nousu  1980-luvulla. Metsolla saalisosuus oli  pienempi  kuin  tapaamisosuus  
reittiarvioinneissa, kun  taas  teerellä tilanne oli päinvastoin.  

Riistanhoidollisten tavoitteiden kannalta havaittiin,  että  metsästyspaine  ei  ole  laske  
nut  tarpeeksi  kannan vähentyessä  1980-luvulla. Tämä todettiin kaikilla lajeilla.  Rau  
hoituksilla on  kuitenkin saatu  metsokantojen  vähentymistä  hidastumaan Etelä- ja  Kes  
ki-Suomessa.  Näin ollen muillakin lajeilla  ja  alueilla tulisi metsästystä  rajoittaa,  varsin  
kin  kannanvaihtelun lasku- ja pohjavaiheissa.  Nousuvaiheessa metsäkanalintujen  

metsästys  on  jo  paljon  perustellumpaa.  

Avainsanat: metsäkanalinnut, metsästys,  kannanvaihtelut 

484 Rajala,  P.  &  Linden,  H.  1978. Riistataloudellinen selvitys  Ounasjokeen  suun  
niteltujen  voimalaitosten padotus-  ja  allasalueilta.  Riista-  ja  kalatalouden tut  

kimuslaitos,  riistantutkimusosaston  tiedonantoja  1/1978.  22  s.+liitt.  ISSN 0355- 
5208. 

Selvityksessä  on  riistaeläinkantojen  suuruus arvioitu tarkimmin hirven,  metsäkanalin  
tujen  ja vesilintujen  osalta.  Metsäkanalinnut ovat  arvokkain osa  tutkimusalueen riista  
eläimistä  käsittäen  lähes puolet  koko  riistataloudellisesta arvosta.  Hirven  pienestä  esiin  
tymistiheydestä  johtuen  sen taloudellinen arvo  on melko vähäinen, vain likipitäen  
samaa  luokkaa kuin  jäniksen.  Metsästysharrastus  on  sangen voimakasta alueen väestön 
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keskuudessa.  Metsästyssaaliista  on  keskimäärin 55 % metsäkanalintuja,  30 % vesilintu  

ja, 13 % jäniksiä  ja 2 % muita riistaeläimiä. 

Altaiden rakentaminen merkitsisi paitsi  maariistan kokonaismenetystä  myös  perus  

teellisia muutoksia vesilintujen  elinehtojen  osalta. Mikäli tulevien altaiden tulisi kor  

vata  alueiden nykyinen  riistamäärä,  tulisi niiden syksyisen  vesilintumäärän olla 11300 
vesilintua eli  runsaasti kolminkertainen nykyiseen  nähden. Tämän toteutuminen on 

mahdotonta, joskin  on luultavaa, että alueella pesivä vesilintukanta tulisi altaiden val  
mistuttua jonkin verran suurenemaan. Toisaalta on todennäköistä, että  altaiden ve  
denkorkeuden säätely  tuhoaisi sekä vesilintujen  pesiä  että rantakasvillisuutta siinä  

määrin, että vesilintujen  pesimistulos  tulisi pienenemään.  

Avainsanat: tekoaltaat, riistatalous,  ympäristövaikutusten  arvionti,  Pohjois-Suomi  

485 Rajala,  P.  &  Linden,  H.  1982. Rämeiden ojituksen  ja lannoituksen vaikutuk  
sista riistaeläinten esiintymisrunsauteen.  Summary:  Effect  of  drainage  and 

fertilization of  pine  swamps on  the abundance of  some game animals. Suomen 

Riista 29:93-97. 

Tutkimusta varten valittiin yhteensä  yhdeksän  koealaa  Oulun läänistä. Koealoja  oli 

neljää  eri  tyyppiä. Tulosten perusteella  voidaan todeta tiivistäen seuraavat  seikat: (1)  

metsäkanalinnut, etenkin  poikueet,  tuntuvat  välttävän muuttuneita ojitus- ja lannoitus  

koealoja  kesäaikana, (2) riekko  käyttää  vanhoja  metsänparannusrämeitä  halukkaasti  
talvisena ruokailuympäristönään  ja  (3)  metsäjänis  näytti  talvella  välttävän  muuttunein  
ta koealaryhmää,  15 vuotta  sitten käsiteltyjä  rämeitä. 

Tulosten perusteella ei voida väittää, että  metsänparannustoimet  hyödyttäisivät  tai  
haittaisivat riistakantoja  kokonaisuudessaan. Toimenpiteet  voivat olla hyödyllisiä jol  
lekin lajille  tiettyyn  vuodenaikaan ja haitallisia toiselle. Lannoituksella puolestaan  on 
useita seurannaisvaikutuksia. Se  mm. muuttaa  ravintokasvien  ravinnepitoisuuksia.  

The investigation  was  carried out  in 1976-78 in  the  province  of  Oulu on nine ex  
perimental areas  representing  four different types  of  successional  stages.  All the  ex  

perimental  areas  were  originally pine  swamps. 

Drainage  and fertilization markedly change  the plant  species  composition  of  mar  
shes, and these changes  may  be both useful and harmful to  game animals,  depending  
on the season  and the species  in question.  Fertilization,  in particular,  may  affect  the 
mineral composition  of  different parts  of  a  plant.  

Avainsanat: metsänhoito, ojitus,  lannoitus, riista  

Keywords:  silviculture,  drainage,  fertilization,  game animals 

486 Savolainen,  H.  1990. Metsäkanalintujen  huomioon ottaminen metsän kasva  
tuksessa -  hyödyt  ja kustannukset.  Pro  gradu  -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  
kansantaloudellisen metsäekonomian laitos. 85 s.+liitt. 

Tutkimuksessa  perehdytään  Etelä-Suomeen soveltuvien teeren,  pyyn  ja  metson elinym  
päristöihin ja elinympäristöt  huomioon ottavien metsänkasvatusmallien perusteisiin  
sekä niiden toteuttamisesta syntyneisiin  vaihtoehtoiskustannuksiin. Metsäkanalintujen  
metsästäjien  saamia hyötyjä  selvitettiin maksuhalukkuuteen perustuvalla  contingent  
valuation -menetelmällä. 
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Metsäkanalintujen  metsästyksen  arvon  selvittämiseksi lähetettiin postikysely  kaikil  
le Lammin metsästäjille  sekä  puolelle  Metsähallinnon Keski-Pohjan  hoitoalueen met  

säkanalintujen  metsästäjistä.  Lammin metsästäjien  maksuhalukkuus oli yhtä  suuri 
kuin  kustannukset  eli keskimäärin 600 mk.  Keski-Pohjan  hoitoalueen metsästäjien  
maksuhalukkuus  oli keskimäärin 1 500 mk  ja kustannukset 1 100 mk.  

Lammin kysely  ei sovellu hyvin contingent  valuation -menetelmän testaamiseen, 
koska  metsästäjien  määrä  oli  pieni.  Sen  sijaan  Keski-Pohjan  kyselystä  saadut tulokset 
antavat  kuvan,  että  menetelmä soveltuu  aineettomien arvojen  tutkimiseen. Harhaläh  

teistä huolimatta menetelmän avulla saatuja  tuloksia  voidaan pitää  vähintään suuntaa  
antavina. 

Avainsanat: metsäkanalinnut, metsänhoito, metsästys, contingent  valuation -menetel 
mä  

487 Suomen suurpetokannat  ja niiden hoito. 1986. Summary: An assessment  of  

the impact  on  human activities  and prey populations  by  the large carnivores in 
Finland. Maa-  ja  metsätalousministeriö,  luonnonvarainneuvosto,  luonnonvara  

julkaisuja  10. 68  s.  ISBN  951-46-9524-0,  ISSN 0782-8993. 

Selvityksessä  käydään  läpi  Suomen ja  lähialueiden suurpetokantojen  (susi,  karhu,  ilves,  
ahma) historiaa,  kannanarvioimismenetelmiä Suomessa,  Norjassa,  Ruotsissa  ja Neuvos  

toliitossa,  suurpetojen  biologiaa  sekä  petoeläinten  merkitystä  ihmisten kannalta. Lisäksi  

pohditaan  kysymystä  mille tasolle petokannat  tulisi säädellä. Julkaisun  loppuun  on 

liitetty luonnonvarainneuvoston esitys  suurpetokantojen  hoidon periaatteista  ja  käytän  

nön toteutuksesta. 

During  the 19705, the bear, lynx  and wolf populations  started to increase in Finland. 

This increase still continues. Current estimate for the lynx  population  is  550, for the 

bear population  over  450 and for the wolf population  the estimate ranges from 150 to 
300. On  the other hand, the number  of  wolverines has  decreased during  the  past  ten  

years.  Only  about 50 wolverines are  estimated to  roam  in Finland. 
The impact  of  large  predators  on human activities  can  be  classified in  the following  

way:  competition  of  the prey  with hunters,  predation  on  semi-domesticated reindeer, 
predation  on domesticated animals  and imaginary  or  real  threat to  man. As  the preda  
tors  have become more numerous,  demands for  compensation  of  the  damages  caused  
to  reindeer  husbandry  have arisen. In the area  south of the  reindeer husbandry  dis  
trict,  the carnivore populations  apparently  can increase considerably  without causing  

great  losses to cattle or  sheep raising.  

Avainsanat: suurpedot,  kannanarvionti, riistanhoito 

Keywords:  predators,  inventory,  wildlife management 

488 Taskinen,  E.  ja työryhmä. 1986. Metsäkanalintujen  elinympäristövaatimukset  
-  kirjallisuuskatsaus.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  242. 52 s.  ISBN  
951-40-0762-X, ISSN 0358-4283. 

Selvityksessä  kuvataan metsäkanalintujen  (pyy,  riekko,  teeri,  metso)  elinympäristövaa  
timukset eri  vuodenaikoina. Metsäkanalintukantojen  pitkäaikaiset  muutokset Suomes  

sa  käydään  lyhyesti  läpi.  Lopuksi  kuvaillaan metsätalouden vaikutuksia lintukantoihin. 
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Avainsanat: metsäkanalinnut,  metsätalous,  elinympäristö  

489 Valkeajärvi,  P.  & Ijäs,  L.  1986. Metson soidinpaikkavaatimuksista  Keski-Suo  
messa.  Summary:  On the display  requirements  of  capercaillie  in Central  Fin  
land. Suomen Riista 33:5-18. ISSN 0355-0656. 

Selvityksessä  tarkastellaan viiden soidinpaikan  ja  64 reviirin perusteella  niitä minimi  
vaatimuksia,  joita metso  soidinpaikalleen  asettaa.  Soidinpaikkojen  yleispiirteet,  pinta  

alat  ja lintumäärät selvitetään. Sitten käydään  läpi  reviirien ominaispiirteitä,  joita  ovat 

reviirin koko,  maastotyyppi,  valtapuuston  lajisuhteet,  ikärakenne, tiheys ja korkeus  
sekä  aluspuusto  ja  tiheiköt,  näkyvyys,  kumpareisuus  ja  aukkoisuus.  Lopuksi  annetaan  
ohjeita  ja suosituksia hoitotoimenpiteitä  varten.  

Yhteenvetona Valkeajärvi  ja Ijäs  toteavat, että metson  soidinpaikkavaatimukset  ovat 

tietyiltä osin melko väljät,  mutta  toisaalta tinkimättömät. Metsolle mänty on  ehdotto  
man välttämätön puulaji,  valtapuuston  tulee olla  iältään vähintään keski-ikäistä  ja nä  

kyvyyden  kohtuullista.  Mikään näistä  ominaisuuksista ei  kuitenkaan yksin  tee  maas  
toa soidinkelpoiseksi.  

The primary  aim of  the study  is  to  define the display  requirements  of capercaillie  and 
the impact  of  different kinds  of  fellings  at  display  grounds.  The minimum display  re  
quirements  of  capercaillie  are  discussed  according  to  five  display  grounds  and 64  terri  
tories situated in Central Finland. 

The capercaillie's  display  ground  requirements  are,  within certain limits,  rather flex  
ible but nevertheless  uncompromising.  Among  the characteristics  of the display  

grounds  examined, the most important  from the capercaillie's  standpoint  are: the  ab  
solute necessity  of  pine,  the main stand of  at  least middle age  and moderate visibility.  
These opinions  are  supported  by Swedish and  Norwegian  studies.  Any  of  these char  
acteristics  alone cannot  make a terrain suitable for display. 

Avainsanat: metso, soidinpaikat,  metsikkörakenne, Keski-Suomi 
Keywords:  Tetrao urogallus,  lekking  sites,  forest structure, Central Finland 

490 Valkeajärvi,  P. & Ijäs,  L. 1989. Ruokitun teeriparven elintavoista  ja talvi  
ruokinnan vaikutuksista.  Summary:  The winter  ecology  of the  black grouse  
and the effects  of  artificial winter  feeding  in Central Finland. Suomen Riista 

35:43-60. ISSN 0355-0656. 

Ruokittujen  teerien ravinnon hankintaan käyttämä  aika  on lyhyempi  kuin  luonnonra  
vinnolla elävien teerien. Silti ruokintapaikoillakin  teeret  käyttävät  luonnonravintoa 
tarjollaolon  mukaan, eritoten koivikkoalueilla,  joilla kauraruokinta saattaa jopa  osoit  
tautua  hyödyttömäksi.  Keskisuomalaisella ruokintapaikalla  ei  16 vuoden aineistossa 

ilmennyt teerikantaa kasvattavaa  vaikutusta. Suoranaista haittaakaan ei keinoruokin  

nasta  ole.  Hyvin  hoidetuilla ruokintapaikoilla  lintujen  kunto helposti  säilyy  korkeana 
läpi  talven ja talvinen kuolevuus alenee. 

A flock  of black  grouse fed on oats  has  been monitored continuously  since  1972 in 
Central Finland. For the first  four years,  the  feeding  site  was  situated in a seedling  
stand and after that in  an  open bog.  Winter feeding  usually  began  in  October with 
automatic feeders and ceased in April. 
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In winter,  the mortality seems to decrease thanks to feeding.  The weight  of  the  birds 
of  either sex  does not decrease during  the winter,  which may  be  considered an  advant  

age  of  feeding.  Supplementary  winter  feeding  with oats  is  not  necessary and may even 
be  unsuccesful  in  regions  where birch  is  abundant. 

Avainsanat: teeri,  talviruokinta,  käyttäytyminen  
Keywords:  Tetrao tetrix,  winter feeding,  behaviour 

491 Veijalainen,  H.  1974. Metsänparannettu  ja luonnontilainen suo  eläinten tal  
visena elinympäristönä.  Summary:  Winter habitat preferences  of  wild animals 
on improved  and  virgin  peatlands.  Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimus  

osaston  tiedonantoja  3.10 s.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli riistan liikkumisintensiteetin määrittäminen metsänpa  
rannusalueella ja luonnontilaisella suolla. Maastotyöt  suoritettiin kevättalvella 1973 
Muhoksen Itkusuolla kahtena lumisateen jälkeisenä  päivänä.  Tutkimusalueiden rajoja  
pitkin hiihtäen merkittiin kaikki  rajat  ylittävät  jäljet muistiin. Lisäksi  pyrittiin  selvittä  
mään jälkien  suunta  ja eläinten  kulkunopeus.  Kierretty  metsänparannusalue  oli  22  ha ja 
luonnontilainen alue  25 ha. 

Tärkeimpänä  tuloksena Veijalainen  pitää  tietoa, että  metsänparannusalueella  jälki  
frekvenssi  oli  lähes  kuusi  kertaa  niin  suuri  kuin  vertailualueella. Syynä  liikkumisvilk  
kauteen on jänisten  ravintokasvien,  mm. heinäkasvien, koivun vesojen  ja pajujen  li  

sääntyvä  määrä  sekä  suojaa  tarjovan  puuston  runsaus  ojitetulla  alueella. Jäniksiä  tosin 
houkutteli osaltaan myös  metsänparannusalueella  sijainnut  metsäjäniksen  kannalta 

optimaalinen  korpilaikku,  missä  oli vahva kuusi-  ja  koivusekapuusto  vallitsevana. 

The purpose of the study  was  to  determine the intensity  of  wild animal movement  a)  
in a swamp  area (22 ha)  subjected  to  forest improvement  since 1932, and b)  in an ad  

jacent  swamp area  (25  ha)  representing  the original  site  conditions. The field observa  
tions were  carried out  after a snowfall  during  two days  in  March in Muhos.  Tracks and 
other signs  of  animals were recorded along  the  borders of  the two  areas.  

The tracks  of  snow hare (Lepus  timidus),  which  accounted for the  bulk  of  the  observa  
tions,  were  approximately  six  times  as  frequent  in the improved  area  as  in the  area  in 
natural state.  The observed difference is  suggested  to  be  due to  the increase in shelter 
and food-providing  vegetation.  The great  number of  tracks  can  be explained  by  the 
fact that the forest  improvement  area  is  an  almost  optimal  habitat for  snow hare in re  
gard  to the age and the species  combination of  the tree stand. 

Avainsanat: metsänhoito, riista,  ojitusalueet,  talvi 

Keywords:  silviculture,  game animals,  drained peatlands,  winter 

492 Vikberg,  P.  1980. Kokemuksia Oulun läänin riistapelloista.  Summary:  Game 
fields in northern Finland. Suomen Riista 28:97-99. 

Kyselyaineistoon  perustuva  selvitys  käsittelee lähinnä Oulun läänin riistanhoitopiirin  
riistapelloilla  kasvatettuja  riistarehuja,  niiden merkitystä  riistanhoidossa ja peltojen  
hoitoa vuonna 1976. 

Riistapellot  sijaitsivat  yleisimmin  pakettipelloilla.  Niityt, joista  osa  saattoi  olla paket  
tipeltoja, ja  viljelykset  olivat  myös  suhteellisen yleisiä  sijaintipaikkoja.  Pelloilla kasva  
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tettiin  yleensä  vain  yhtä  tai kahta  rehua samanaikaisesti. Viljellyistä  rehuista rehukaali 
ja kaura olivat yleisimmät.  

Loppupäätelminä  Vikberg  esittää mm., että eri  riistarehujen  sekaviljely  tulisi olla 
nykyistä  yleisempää  ja  että  riistapelto  tulisi  jo  muokkausvaiheessa tehdä kunnollisesti 
ja hoitaa normaalia maanviljelystekniikkaa  käyttäen  kulloinkin viljeltävän rehulajin  

edellyttämällä  tavalla. 

In  the province  of Oulu in northern Finland an inquiry  was  conducted into game 
fields,  the forage  grown and success  in  cultivating  them. The fields were  generally  lo  
cated on  fallow fields,  cultivated land and meadows. Only  one  or  two  different kinds 
of  forage  were  grown regularly,  marrow  kale  and oats  being  the  most  common. Turnip  
was  also quite  successful,  and greater attention  should be paid to its use.  The mixed 
cultivation of  various game forage  plants  is recommended and the location  of  game 
fields should  be  considered in greater  depth  to  achieve  better results. 

Avainsanat: riistapellot,  rehukasvit,  Oulun lääni 
Keywords:  game fields,  forage  plants,  Oulu province  

493 Vikberg,  P.  1980. Valkohäntäpeuran  talviruokinnasta. Summary:  On  the  win  

ter  feeding  of  the white-tailed deer (Odocoileus virginianus)  in Finland. Suomen 
Riista  28:114-117. 

Valkohäntäpeuran  onnistuneen  istutuksen jälkeen  lajin  talviruokinta on  kehittynyt  Suo  

messa  vähitellen pysyväksi  riistanhoitomuodoksi peurojen  asuinalueilla Etelä- ja Kes  
ki-Suomessa. Ankarina ja runsaslumisina talvina peurojen talviruokinta on välttämä  

töntä, jos  halutaan välttyä  suurten  eläinmäärien nälkäkuolemalta. Artikkelissa  käsitel  
lään valkohäntäpeuran  talviruokinnan luonnetta Varsinais-Suomessa, Etelä-Hämeessä 
ja  Satakunnassa. Lopuksi  selostetaan koetta,  jossa peuroille  tarjottiin teollista keinore  
hua. 

Talven 1975-76 aineiston perusteella peuroille  tarjottiin seuraavanlaisia talvirehuja 

(%  = yleisyys  96 ilmoituksesta):  heinä 84,  peruna ja  juurekset  75,  viljatuotteet 72,  he  
delmät (lähinnä omenat) 58 ja kerput  45. Leppä-,  pihlaja-,  haapa-  ja vadelmakerput  

ovat  peurojen  eniten käyttämät  kerppulaadut.  Kerppuaines  tulisi vastausten  mukaan 
kerätä mahdollisimman varhain kesällä.  Viljatuotteet ja juurekset  olivat  selvästi  halu  
tuimmat rehut.  Peurat vierastivat aluksi keinorehua, mutta  tottuivat siihen vähitellen. 

The  white-tail deer was introduced into Finland in the 19305. Since then it has estab  

lished itself as  a  game animal. According to an inquiry  made in the winter of 1975-76, 
the most  common  foods served at the feeding  sites  were  (as  percentages of  the 96 
replies):  hay 84,  potatoes  and  root  groups  (mainly  sugar  beet)  75,  cereals 72,  fruits  58 and 
leaf  fodder 45. The most  important  species  used for  leaf fodder were  Alnus sp.,  Sorbus 

sp.,  Populus  tremula and Rubus idaeus.  The leaf  fodder  must  be gathered  early  in  the 
summer. A new, rich  fodder was  also tested. Owing  to the strange smell of the  fodder, 
animals  hesitated to  enter  the feeding area  at first,  but  became accustomed to this  food 
in a  few months and in the  following autumn  the  fodder was  used very  efficiently. 

Avainsanat: valkohäntäpeura,  talviruokinta,  rehu 

Keywords:  Odocoileus  virginianus,  winter feeding,  forage  
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494 Vikberg,  P. 1980. Villiminkin pyynnistä.  Summary:  Trapping  the American 
mink. Suomen Riista  28:100-103. 

Tarhoista karanneet tai  naapurimaista  siirtyneet  minkit ovat  luoneet Suomeen elinky  

kyisen  kannan. Tällä hetkellä  villiminkkiä esiintyy  lähes koko maassa.  Vaikka  kovin  
seikkaperäisiä  tutkimuksia minkin riistalle aiheuttamista vahingoista  ei ole tehty,  run  
saasti yksittäisiä  havaintoja  löytyy  minkin aiheuttamista muna- ja poikastappioista  vesi  

ja peltolinnuille. 

Kyselytutkimuksen  perusteella  näyttää  pyynti  olleen pyydysten  lukumäärään näh  
den tuloksekkainta alkusyksyllä  ja -talvella. Yleisimmät pyyntipaikat  olivat joen  tai 

puron törmät, ojien varret, siltarummut ja  joen  tai puron kivikot  tai louhikot. Käyte  
tyistä syöteistä  kala  ja sen  perkeet  olivat yleisimmät. 

The mink occurs  throughout  nearly  the whole of  Finland and the  population  is  consid  
erable, especially  near  fur-farming  areas along  the coasts.  For  the  12-month period  
covered by  a questionnaire,  and expressed  in the number of  animals trapped,  trapping  

was most succesful in the autumn  and early  winter. The most common trapping  sites 

were  river  or  brook  banks,  verges,  bridge  culverts  and river  or brook boulders. Fish  
and fish offals were the most common baits. 

Avainsanat: villiminkki,  pyydykset  

Keywords:  Musteta  vison,  traps 

495 Vikberg,  P.  &  Moilanen,  P.  1985. Kanadanhanhen tarhaus- ja  istutushistorias  

ta Suomessa.  Summary:  Introduction of the Canada goose in Finland. Suomen 
Riista 32:50-56. ISSN 0355-0656. 

Artikkelissa  esitetään yhteenveto  kanadanhanhen tarhaus- ja  istutushistoriasta  vuosina 
1960-1984 ja  tarkastellaan tämän  toiminnan riistanhoidollista merkitystä. Kanadanhan  
hien metsästys  aloitettin vuonna  1983. Vuonna 1985 Suomessa oli  jo  2  000  lintuyksilöä.  
Mikäli laji  jatkaa  lisääntymistään  nykyisellä  vauhdilla siitä tulee Suomen tärkein  met  

sästettävä hanhilaji.  

The first  Canada  geese were  introduced in Finland  in  1960. Most of  the release experi  
ments were carried out  by  the hunters' Central Organization  in 1978-83. In 1985 there 
were  already  2  000  Canada geese in  Finland. The hunting  of  the  bird started in 1983. 

Hunting  is  mainly  concentrated in those areas  where geese cause  harm to  farming  by  
tramping cereals. 

Because of  its  rapid  increase,  Canada geese are  causing  increasing  harm to  farming. 
On  some beaches,  swimmers  consider  geese to  be  a  nuisance as they  feed in grassy  
areas and spread  feaces.  Moreover,  summer  visitors  disapprove  of  agressive  pairs  near 
their summer  cottages. 

Avainsanat: kanadanhanhi, tarhaus,  metsästys  

Keywords:  Branta canadensis,  introduction,  hunting 

496 Voipio,  P.  1986. Suomalaisen eläinekologian  riistabiologisia  linjoja  vuosisa  

tamme keskivaiheilla.  Summary:  On certain  lines of  research in the  animal 
ecology  in Finland.  Suomen Riista 33:97-110.  ISSN 0355-0656. 
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Artikkelissa  käydään  läpi  riistabiologista  tutkimusta Suomessa 1940- ja 1950-luvuilla. 
Noihin aikoihin populaatioekologia  oli  vahvasti  tulossa suomalaiseen biologiseen  tut  
kimukseen.  1940-luvun keskivaiheen  vuosiin ajoittuu myös  Suomen Riistanhoitosääti  
ön  riistantutkimuslaitoksen perustaminen.  Sen tutkimustehtävät,  niiden soveltavasta 
luonteesta johtuen  merkitsivät voimakasta herätettä yleisiin  ja lajikohtaisiin  ekologisiin  
ongelmiin  paneutuvalle  tutkimukselle. Keskeisinä  tutkimuskohteina olivat  riistakan  
nat,  mikä nimenomaisesti merkitsi  populaatiotutkimusta  muodossa tai toisessa.  Laitok  
sen  työohjelman  rungon  muodosti biologisen  perustan  luominen alueellisella pohjalla  

tapahtuvalle  suunnitelmalliselle metsästykselle  ja siihen liittyvälle  riistan  järkiperäiselle  
verotukselle. 

The article is  a  review  of  the various lines of  research  on  animal ecology  in Finland 
mainly  carried out  during  1940 s  and  19505. The emphasis  on  this  period  stems  from 
two  important  facts:  (1)  the  population  concept  was rapidly  being  established at  that 
time,  and population  ecology  was  gaining  a  firm hold on  biological  research  in Fin  
land, (2) the establishment of  the Game Research  Institute in the  mid-1940s was  a land  

mark in Finnish science  policy.  
The  research  programme of  the Game Research  Institute did much to  promote  the  

study  of  general  and species-specific  ecological  problems.  The central object  of  investi  
gation,  game stocks,  implicitly  meant  a  population  study  in one  form or  another. The 
focus  of  the Institute's  research  program was the creation  of  a  firm biological  basis  for 
the  regionally  planned  hunting  of  game. 

Avainsanat: tutkimus,  riistanhoito, ekologia  

Keywords:  research,  wildlife management, ecology  



Rinnakkaistuotteet  ja niiden  hyödyntäminen 
Non-wood  forest products and their  utilization 

257 

42 Porotalous  

Reindeer  husbandry 

Luvun painopiste  on elinkeinon harjoittamiseen  liittyvissä  tutkimuksissa. Porojen  bio  

logia  ja ekologia  on  jätetty  tarkastelun ulkopuolelle.  Tutkimukset  käsittelevät  poron  
hoidon historiaa, laitumia ja niiden inventointia, metsänhoitotoimenpiteiden  vaiku  
tuksia  porojen  ravinnon saantiin sekä  poronhoitoon  liittyviä  taloudellisia kysymyksiä.  
Mukana on muutama  tutkimus myös turismin  ja porotalouden  suhteista.  

The studies of  this  chapter  have been chosen  emphasizing  the role of  reindeer hus  

bandry  as  a  source  of  livelihood. The biologal  and  ecological  aspects  of  the  animals are 
not  covered. The topics  discussed include the history  of reindeer management,  the  in  

ventory  and characteristics  of  pastures,  the impact  of  forestry  on the  food supply  of 
reindeer and the economy of  reindeer husbandry.  

497 Ferm,  A. 1975. Metsäaurausjäljen  tasoittuminen ja aurauksen vaikutus  kas  

villisuuteen,  puiden  luontaiseen uudistumiseen sekä porojen  ravintoon ja 
liikkumiseen auratuilla alueilla Lapissa.  Pro gradu  -tutkielma. Helsingin  yli  

opisto,  metsänhoitotieteen laitos. 81  s.+liitt.  

Tutkielma käsittelee  Lapin  aurausalueiden muuttumista viitenä kasvukautena aurauk  

sen  jälkeen.  Siinä selvitetään aurausalueiden kasvillisuuden alkukehitystä  ja auraukses  

sa  syntyneiden  pienmuotojen  muutoksia. Tekemällä havaintoja  porojen  liikkumisesta ja  
ravintokasveista pyrittiin saamaan viitteitä myös  aurauksen  vaikutuksesta poronhoi  
toon. Metsänhoidollisena erityiskysymyksenä  selvitettiin puiden  luontaista uudistu  

mista aurausalueilla. 

Avainsanat:  metsänhoito, porotalous, metsänuudistaminen, metsäauraus 

498 Helle,  T.  1975. Porojen  talvilaitumista havumetsävyöhykkeessä.  Metsäntutki  

muslaitos,  Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja  11:1-15. 

Muista poronhoitoa  harjoittavista maista poiketen  Suomen porotalouden  määrällinen 

painopiste  on havumetsävyöhykkeessä,  missä hoidetaan noin 75 % koko  poronhoito  
alueen eläimistä. Havumetsävyöhykkeessä  useimmat poronhoidon  biologista  tuotta  

vuutta  alentavat ilmiöt ovat  yhteydessä  porojen talvisiin ravinnonsaantivaikeuksiin. 
Poron talviekologiaa  tutkittiin Oulun yliopiston  eläintieteen laitoksen toimesta vuo  

sina 1970-74 Alakitkan paliskunnassa  Pohjois-Kuusamossa.  Tutkimuskohteena oli  po  
ron  kulutuksen ja eri  ravintokohteiden vuosituoton välisen suhteen selvittäminen tär  
keimmillä laiduntyypeillä.  

Tulokset  osoittavat  kuusamolaisten porojen  talvisen ravinnonkäytön  poikkeavan  ra  
dikaalisti aiemmista poron talviravintoa koskevista  tiedoista ja  käsityksistä.  Vielä 
1960-luvulla tehdyissä  laiduntutkimuksissa metsälauha ja  luppo  sivuutettiin poronjä  
kälään  verrattuna  vähämerkityksisinä  ravintokohteina. Se, että  entinen hätäravinto 

luppo  on syrjäyttänyt  poronjäkälän  poron tärkeimpänä  talviravintolähteenä, on toden  
näköisimmin yhteydessä  jäkälikköjen  kuluneisuuteen. 
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Porojen  kevättalvisen  ravinnonsaannin varmistaminen edellyttää  lisäruokinnan 
ohella luppolaidunten  säilyttämistä.  Jäkälälaitumia  voidaan kunnostaa paliskuntien  
sisäisten aitojen  avulla sekä  aktiivisen talvipaimennuksen  avulla toteutettavalla lai  
dunkierrolla. Jäkälikköihin  kohdistuvaa laidunnuspainetta  voitaisiin alentaa myös oh  
jaamalla poroja avohakkuualueille ja  totuttamalla ne  nykyistä  intensiivisempään  met  
sälauhan käyttöön. 

Avainsanat:  porolaitumet,  talviravinto,  luppo,  lisäruokinta 

499 Helle,  T. 1980. Laiduntilanteen muutokset ja riskinotto Suomen poronhoi  
dossa. Summary:  Changes  in the state  of  grazing  areas  and  risk  taking  in  Fin  

nish reindeer management.  Lapin  tutkimusseura -  vuosikirja  1980. s.  13-22. 

ISSN 0457-1479. 

Kirjoituksessa  tarkastellaan porolukujen  kehitystä  vuosina  1845-1979, laidunten tilassa 

tapahtuneita  muutoksia sekä  erityisesti  poronhoidon  katovuosia.  Lyhyesti  käsitellään 

myös  niitä toimenpiteitä,  joilla talviravinnon saatavuuteen  liittyviä  riskejä  on  pyritty  

pienentämään.  

The paper provides  basic  data on the population  dynamics  of  the semi-domesticated 

reindeer in  Finland during the years 1845-1979. It  deals in particular  with the  famine 

years with high  winter mortality. 
There has  occurred  three peaks  in the animal population,  of  which the present  one is 

characterized by  great  annual fluctuations in both animal population  and meat pro  
duction. This  indicates that  reindeer are  living  at  the carrying  capacity  of  the winter 

ranges. 

The  available data on the condition of  lichen ranges demonstrate that their quality  
decreased most  rapidly  at  the  beginning  of  this  century.  In  spite  of the better condition 
of  lichen ranges,  the annual  fluctuations have been greatest  in the northern part  of  the 
reindeer management area  during the period  1960-1976. This  is  due to  the fact  that  
there is a scarcity  of alternative food if a hard snow surface prevents digging  for  

lichens. In the coniferous forest area  famine years with high winter  mortality and low  
calf crop have occurred once every  14 years, on average, over the period  1893-1979. 
Such winters are  characterized by  extremely  deep  and soft  snow which prevents rein  
deer from digging  and moving  and also covers  the arboreal lichens. It  may  be  con  
cluded that the depth  of famine increase towards  the north. 

Avainsanat: porolaitumet,  kantokyky,  kannanvaihtelut 

Keywords:  reindeer ranges, carrying  capacity,  population  dynamics  

500 Helle,  T. 1982. Vaihtoehdon problematiikka  porotaloudessa.  Julkaisussa:  

Aho,  S. (toim.).  Vaihtoehdon käsite  ja metodi, Pallastunturin tutkijasympo  
siumin (4-5.2.1982)  raportti.  Oulun yliopisto,  Pohjois-Suomen  tutkimuslaitos C 
44:80-87. ISBN 951-42-1338-6, ISSN 0355-6123. 

Ihmisen ja peuran yhteinen  historia ulottuu Euraasiassa 270 000 vuoden taakse. Valta  

osan  tästä  ajasta  niiden välillä on  vallinnut peto-saalis-suhde.  Sen rinnalle kehittyi  
Fennoskandiassa vaihtoehtoinen talousmuoto, paimentolaisporonhoito,  jossa  peto-saa  
lis-suhde korvautui symbioottisella,  kumpaakin  osapuolta  hyödyttävällä  tavalla. Sit  
temmin paimentolaisporonhoito  on muuttunut  nykyisen  kaltaiseksi,  myyntiin  tarkoite  
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tun  lihantuottamiseen erikoistuneeksi porotaloudeksi.  Artikkelissa tarkastellaan poron  
hoidon toteutuneita vaihtoehtoja  ekologisesta  näkökulmasta. 

Avainsanat:  porotalous,  peuranmetsästys,  historia 

501 Helle,  T.  1983. Lumen vaikutukset poron ravinnon hankintaan. Summary:  Ef  
fects of  snow on  the diet of  the reindeer. Oulanka Reports  4:104-107. ISSN 

0358-3651. 

Porojen  elintapoja  ja käyttäytymistä  tutkittiin erilaisissa lumioloissa talvella 1976-77 
Kyrön  paliskunnassa  Pohjois-Kittilässä.  Tutkimuksessa tarkastellaan poron kykyä  pai  
kallistaa ravinto lumen alta hajuaistinsa  avulla sekä lumen vaikutusta kaivamisen 

osuuteen  ruokailussa,  syömistarkkuuteen  ja  lajin  sisäiseen ravintokilpailuun.  

The feeding  behaviour of  the semi-domestic reindeer was  studied in  the herding  dis  
trict  of  Kyrö  in NW  Lapland  in  1976-77. In snow  depths  of 50  cm  (December), 72 cm 
(January)  and 91  cm  (March),  the feeding  holes contained significantly  more  lichens 
than did those "sniffing  sites"  rejected  on the grounds  of  smell. The efficiency  with 
which  the lichen was  exploited  in the feeding  holes ranged  from 15 %  to  80  %,  increas  
ing  exponentially  with the snow  index. The proportion  of  the total feeding  activity  
(digging+eating)  devoted to digging  increased  from 24 % to  40 %  with an  increase  in 
snow depth  from 15 to  90 cm.  Aggressive  behaviour at  the feeding  sites  was most  fre  
quent under difficult snow conditions. 

Avainsanat:  porolaitumet,  lumi 

Keywords:  reindeer ranges, snow 

502  Helle,  T. 1984. Foraging  behaviour of  semi-domestic  reindeer (Rangifer  ta  

randus L.)  in relation to snow in Finnish Lapland.  Reports  from the Kevo  Su  
barctic  Research Station 19:35-47. ISBN  951-642-601-8, ISSN 0453-7831. 

The study  was  carried  out  in winter 1976-77. From January  to April, the reindeer were 
faced with a snow  cover  of 70 to 100 cm thick  but could still distinguish  good  and poor 

lichen sources  by  the smell through  soft  snow  91  cm  in thickness.  The proportion of  
lichens in the diet correlated positively  with the respective  lichen biomass. Gras  

ses/  sedges  were added to the diet throughout the winter,  even though  this required  
the use  of  separate feeding  areas  on the lake shores and on bogs near to  lichen heaths. 
From January  onwards, the reindeer foraged  in  large  common digging  areas  which 

they were unwilling  to  leave, since  expanding  an existing  feeding  hole was  obviously  

easier than digging elsewhere. 

Avainsanat:  porotalous,  talviravinto,  lumi 

Keywords:  reindeer husbandry,  winter grazing,  snow 

503 Helle,  T. 1989. Poro- ja hirvilaidunten muuttuva kantokyky  muuttuvassa 
metsäkuvassa.  Abstract:  Carrying  capacity  of  reindeer and moose  ranges in re  
lation to  forest structure. Julkaisussa:  Saastamoinen,  O. & Varmola,  M. (toim.). 

Lapin metsäkirja.  Acta Lapponica  Fenniae 15:8-18. ISBN 951-9327-29-0,  ISSN 
0457-1754. 
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Sekä  poro- että hirvikannan suuruus  määräytyy  viime  kädessä  talviravinnon perusteel  
la. Laidunten järkiperäinen käyttö  perustuu kantokyvyn  käsitteelle. Tarkasteluaan var  
ten  Helle erottaa  kaksi  erilaista kantokykyä,  ekologisen  kantokyvyn  ja  ekonomisen  
kantokyvyn.  

Jäkälälaidunten  tilan ja toisaalta  lihan tuoton pohjalta  tehtyjen  kantokykyarvioiden  
ristiriitaan on yksinkertainen  selitys: poro syö  muutakin kuin poronjäkälää.  Poronhoi  
toalueen eteläpuoliskolla  tärkeintä vaihtoehtoista ravintoa ovat  syystalvella  käytettävä  
metsälauha ja keski-  ja  kevättalven hätäravinto luppo.  Alueen pohjoisosissa  poronjä  
kälät ovat vaikeammin korvattavissa,  mutta sielläkin esimerkiksi  varvuilla,  saroilla  ja 
heinillä voi olla  huomattava merkitys.  Poronhoitoalueen eteläpuoliskon  porotiheydet  
eivät kuitenkaan olisi mahdollisia ilman talviruokintaa. Metsikön ikä ja metsätyyppi  

vaikuttavat kaikkien  poron luontaisten talviravintokohteiden esiintymiseen.  Tutki  

mukset  osoittavat  myös,  että  ilmansaasteet vähentävät lupon  esiintymistä.  

Lopuksi  Helle  toteaa, että  näyttää  selvältä etteivät hirvitiheydet  ole nousseet  lähel  
lekkään  ekologista kantokykyä  maan missään osassa.  Myöskään  ekonominen kanto  

kyky  ei ole ollut uhattuna. 

The availability  of  the most important  winter foods of  the semi-domestic reindeer  is  

dependent  on  the  type of  forest  and stand age.  Regeneration  of  forests  reduces  ar  
boreal lichens (Bryoria  and Alectoria ssp.),  but  adds  to  the amount  of  Deschampsia  flex  
uosa on fresh soils. No clear correlation exists  between stand age and the biomass of 

reindeer  lichens (Cladonia ssp.),  excluding  a  decline in lichen biomass  for some few  

years  just after  cutting.  Reindeer prefer  old stands  for  reasons  which  may  include  fac  
tors such as  more favourable snow conditions and less  logging  residue. Better visi  

bility  in old forests may reduce predation  risk.  

Lichen biomasses are  far below the economic carrying capacity  in all earmark dis  
tricts.  Their condition is  poorest  in  the southern  half of  the area,  where alternative food 

(Deschampsia  and supplementary  feeding)  is available in  abundance. The greatest  
threat in  the future to  reindeermanagement  is  air  pollution,  the effects  of  which  on  ar  
boreal lichens are  already visible. This causes  a  need to intensify  supplementary  feed  

ing for  the maintenance of  the present  densities. 
Forest  regeneration  has created good  ranges for  the moose,  but their carrying  capac  

ity  is  poorly  known.  It is  obvious  that the increase in forest  and  crop damages  and  traf  
fic  accidents  requires  the moose  density  to  be  kept  below the  economic carrying  capac  

ity  of  ranges. 

Avainsanat: porolaitumet, hirvi,  kantokyky,  ilman  saastuminen 

Keywords:  reindeer ranges,  Alces  alces,  carrying  capacity,  air  pollution  

504  Helle,  T.  &  Aspi,  J. 1983. Effects  of  winter grazing  by  reindeer on vegetation.  
Oikos  40:337-343. Copenhagen.  ISSN  0030-1299. 

The structure of the flora on Calluna-Cladina heaths was  studied in northwestern Finn  

ish Lapland  in  relation to  grazing  pressure  of  semi-domestic reindeer. The highest  
species  richness  was found in moderately grazed  areas.  The species  diversity  was  
rather similar in areas  under very hard and moderate grazing  pressure,  declining for 
ungrazed  areas. 

The relative abundance of  reindeer lichens increased  with decreasing  grazing  press  
ure  and  Cladonia stellaris inhibited the  growth  of  dwarf  shrubs.  C.  stellar  is,  the domi  
nant  species  of  climax communities, cannot  withstand  hard grazing  pressure,  it is  
more effectively  grazed  than the  other  Cladina  species  because  of  its  compact  structure.  
Only  small-bodied moss  and horn lichen species,  which  are  also  resistant to reindeer 
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trampling,  can  survive  the heaviest  grazing  pressure.  They  have apparently  effective 

dispersal  mechanisms and are  thus  capable  of  occupying  recently  disturbed patches.  

Avainsanat:  porolaitumet,  talvi,  jäkäläkankaat,  kasvillisuus 

Keywords:  reindeer ranges, winter,  lichen stands,  vegetation  

505 Helle,  T. &  Aspi,  J. 1984. Do sandy  patches  help  reindeer against  insects?  Re  

ports  from the Kevo  subarctic research  station  19:57-62. ISBN 951-642-601-8,  

ISSN 0453-7831. 

Sandy  patches,  e.g. riverbanks, roadsides  and sand pits  are  preferred  resting  places  

among many reindeer  and caribou populations  during  the insect  season.  In  northern 
Finland, they  are  used mainly  in  July-August.  The occurrence  of blood-sucking  insects  

was  studied on a grassy meadow and on a  sandy  riverbank using  Manitoba traps 
baited with carbon dioxide. More insects  were trapped  on the  meadow than on the 
sand  bank.  The maximum temperatures  on  the sand bank  were  considerably  higher.  
The  authors  suggest  that on  the  sand bank,  carbon dioxide released by  the Manitoba 

traps  rises  up with the warming  air,  with the result  that insects  find the trap  less  effi  
ciently  than on the  meadow. 

Avainsanat: räkkä,  porot,  jokitörmät  
Keywords:  insect  season,  reindeer, river  banks 

506 Helle,  T. &  Aspi,  J. 1984. Prescribed  burning  from the viewpoint  of reindeer 

husbandry.  In: Saastamoinen,  0.,  Hultman,  S.-G., Koch,  N.  E. &  Mattson,  L.  

(eds.).  Multiple-use  forestry in the Scandinavian countries. Communicationes 
Instituti  Forestalls  Fenniae 120:97-101. ISBN 951-40-0649-6,  ISSN 0358-9609. 

The postfire  recovery  of reindeer lichens was  studied in Finnish Lapland  in order to  
ascertain the  usefulness of prescribed  burning  from the viewpoint  of reindeer  hus  

bandly.  The  percentage  cover  of  lichens that prevailed  before the fire is  reached 40 to 
70  years after burning.  The preliminary  results  suggest  that  prescribed  burning  would 
be a less  harmful  method for site preparing  than ploughing  in  fresh and  eventually  in 

subdry  sites,  since fire destroys  cutting  residues and deep furrows are  not  needed. 

Avainsanat: kulotus,  porotalous,  jäkälät 

Keywords:  controlled burning,  reindeer husbandry,  lichen 

507 Helle,  T.  &  Aspi,  J. 1985. Metsikön iän vaikutus poron  laidunnukseen kuivil  
la kankailla.  Julkaisussa:  Saastamoinen,  O.  &  Poikajärvi,  H.  (toim.).  Tietojärjes  
telmien kehittäminen metsäalalla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  

196:114-122. ISBN 951-40-0910-X,  ISSN 0358-4283. 

Kirjoituksessa  esitellään eräitä päätuloksia  tutkimuksesta,  jossa  selvitettiin poron lai  
dunnuksen jakautumista  eri-ikäisiin kuivien kankaiden metsiin Kuusamossa ja Inarissa. 

Metsikön ikä  ja  kehitysluokka  vaikuttavat  porojen  laidunnukseen kummallakin alu  
eella. Kuusamolaiset porot  välttivät selvimmin aivan nuoria uudistusaloja,  Inarissa 
laidunnus pysyi  suhteellisen vähäisenä aina 100-vuotiaisiin metsiin  asti.  Aivan nuoris  
sa  metsissä hakkuuttähteet vaikeuttavat poron kaivamista  mikä ilmeni mm. siitä,  että 
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jäkälää  oli  eniten jo  muutaman  vuoden  ikäisillä uudistusaloilla maahan jääneiden  lat  
vusten  ja  suurten  oksien  alla. Vähän vanhemmissa metsissä  karikkeen  ravinteet mah  
dollistavat, ilmeisesti samanaikaisen lisääntyvän  varjostuksen  kanssa,  etenkin sei  
näsammalen lisääntymisen.  Poro  kuitenkin välttää sammalensekaisen jäkälän  syöntiä  
alku-  ja keskitalvella  sammalen huonon sulavuuden vuoksi.  

Päätehakkuun porotaloudelle  aiheuttamia haittoja voidaan vähentää tehostamalla 
hakkuutähteiden talteenottoa. Toimenpide  vähentää myös  myöhempää sammaloitu  
mista. Taimikon harvennukset ja  kasvatushakkuut lisäävät  valoa ja  parantavat  jäkäli  
en kilpailutilannetta  suhteessa seinäsammaleeseen ja varpuihin.  

Avainsanat: porolaitumet,  metsätalous,  metsikkörakenne 
Keywords:  reindeer ranges, forestry,  forest structure  

508 Helle,  T.,  Aspi,  J. &  Kilpelä,  S.-S.  1990. The effects  of  stand characteristics on 
reindeer lichens and  range use  by  semi-domesticated reindeer. In: Procee  

dings of  the sth  International  Reindeer/Caribou  Symposium,  Arvidsjaur,  Swe  

den,  17-22 August,  1988. Rangifer,  Scientific  Journal  of  Reindeer and  Reindeer 

Husbandry,  Special  Issue  3/1990:107-114.  

The  study  was  carried  out  in Kuusamo and Inari,  northern Finland,  where 24  and 22 
Scots  pine  stands  were  studied.  Clearcutting  (logging  residue)  caused a  decline in the  
lichen biomass for a few years,  but otherwise the age of  the stand had no effect upon 
lichen biomass. Instead, a positive  correlation was  found between litter/logging  
residues and the mean height  of  lichens. In  Kuusamo, logging  residue decreased signi  

ficantly  with  the age of  the stand. Grazing  pressure,  in terms of  fecal  group density, in  
creased  with the  age of  the stand. The preference  of  old forests was  also  revealed as  a 
lower mean  height  of  lichens,  which eliminates the possibility  that  the  preference  of  
old forests is  associated  only to  the use  of arboreal lichens.  In Inari,  grazing pressure  
sharply  increased after  the  stand had reached the age of  100 years  despite  scarce  lit  

ter/logging  residues and fair lichen ranges in  younger  forests;  a  negative  correlation 
prevailed  between stand density  and grazing  pressure. 

It  has  been suggested  that there might be  three main reasons  for  reindeer preferring 
old  forests:  (1) hardening  of  the  snow  (because of  wind) on  clearcut areas,  (2)  logging  
residue preventing  digging  for  the food beneath the  snow,  and (3) poor visibility  in 

young pine stands (Inari)  which might increase predation  risk.  

Avainsanat: porolaitumet,  metsikkörakenne 

Keywords:  reindeer ranges, forest structure  

509 Helle,  T., Kilpelä,  S.-S.  &  Aikio,  P.  1988. Lichen ranges, animal densities,  and 

production  in Finnish  reindeer management.  In:  Proceedings  of  the sth  Inter  

national  Reindeer/Caribou Symposium,  Arvidsjaur,  Sweden, 17-22 August,  
1988. Rangifer,  Scientific  Journal of  Reindeer and Reindeer Husbandry,  Special  
Issue 3/1990:115-121.  

In the  19705, the mean  lichen biomass  ranged,  by  the  earmark districts  (comprising  of 
2-9 adjacent  herding associations),  between 54 kg  and 380 kg  DM per  ha correlating  
negatively  with animal density per  lichen ranges  (range  1.5-14.3  ind.per  km

2
).  Bio  

masses  were far  below the  economic carrying  capacity  of  lichen ranges (900 kg  DM 

per  ha).  The condition of lichen ranges was  poorest  in the southern half of  the area  
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where alternative food to  reindeer lichens (Deschampsia  flexuosa,  arboreal lichens and 

supplementary  feeding)  was  available. 
In 1980-86, recruitment  (calves per  100 females)  was,  on the  average 33 % higher  

than in the 1970 s (65  vs.  49),  despite  a  90  % increase in animal numbers between 1970 
and 1986; recruitment has  not  been dependent  on  the condition of  lichen ranges. The 
increase in production  has  been higher  than expected  on  the basis of  animal numbers.  
The reasons  for the increasing  trends in animal numbers,  recruitment and production  
remains unclear,  but they  may include  favorable winter  conditions,  supplementary  

feeding,  medical treatment against  parasites  and a  proper harvesting  policy. 

Avainsanat:  porolaitumet,  tuotos 

Keywords:  reindeer ranges, production  

510 Helle,  T.,  Norokorpi,  Y. & Saastamoinen,  O.  1990. Reduction of arboreal 

lichens in two spruce  stands in northern Finland between 1976  and 1988. In:  

Effects  of air  pollutants  and acidification  in  combination with climatic  factors  
on forests,  soil,  and waters  in northern Fennoscandia. Report  from a  workshop 

held in Rovaniemi,  Finland,  17-19 October,  1988. NORD, Miljörapport  
1990:2:57-65. 

The biomass  of  arboreal lichens  was measured in an  old spruce stand in Sodankylä  
and Taivalkoski,  northern Finland, in 1976 and 1988. The reduction of the  biomass 

averaged  50 %  in Sodankylä  and 76 % in  Taivalkoski. In Sodankylä,  the maximum 
lengths  of  Alectoria sarmentosa  and Bryoria  fuscescens  in the  upper parts of  the trees  were  
significantly  shorter in 1988 than in 1976 (in  Taivalkoski  such  a  comparison  was  not  
carried out).  

The  measurements  strongly  support  earlier suspicions  concerning  the widespread  
reduction of  arboreal lichens in  northern Finland. The most reasonable explanation  is 

SO2 the fallout values of  sulphur  in northern Finland are  estimated to range between 
0.4  and 1.0 g/m

2

/yr.,  which  in  southern and  central Finland has  been enough  to  de  
stroy  arboreal lichens.  

In the  middle of  the  19705, arboreal lichens  still  played  an essential role in  the  winter 

diet of  semi-domesticated reindeer. At  present,  the scarcity  of  arboreal lichens is  com  

pensated  for  by  intensive supplementary  feeding.  

Avainsanat:  luppo,  porotalous,  ilman saastuminen 

Keywords:  arboreal lichens,  reindeer husbandry,  air  pollution  

511 Helle,  T.  &  Oksanen,  L.  1978. Jäkälät  uusiutuvana luonnonvarana. Summary:  
Lichens as  renewable natural resource.  Acta  Lapponica  Fenniae 10:89-94. ISBN 
951-9327-13-4, ISSN 0457-1754. 

Poronlihan tuotto perustuu  tuntureiden ja soiden ruohoihin, saroihin ja heiniin sekä 
koivunlehtiin ja sieniin. Talvellakaan jäkälää  ei aina  tarvita. Elinkeinoa ei  kuitenkaan  voi 

perustaa  hyvälle  onnelle. Kun  kalorit ratkaisevat,  on vankka poronjäkälikkö  ainoa 

varma  turva, ellei seudulla ole  erityisen  paljon  luppoista  kuusirääseikköä.  Artikkelissa  
tarkastellaan laidunnuksen vaikutusta jäkälikköön,  jäkälämaiden  hoitoa,  luppoa  poron 

ravintona sekä  muiden maankäyttömuotojen  vaikutuksia jäkälälaitumiin.  
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Lichens are  not  directly utilized by  man,  and neither are  they  converted  to  meat  to any 

great  extent. The production  of  reindeer meat is  due to  summer  forage.  But  lichens 
allow the  reindeer to  survive  over  the winter. No other food is  then available reliably  
and in sufficient amounts.  In early spring,  however,  the snow tends to get  very hard 
and even the best  lichen heaths can  not  be  profitably  exploited.  The  animals have to 
find other resources.  Arboreal lichens of  old spruce  woods and muskegs  provide  alter  
natives in woodlands and  in tundra regions  the reindeer utilize the scanty  lichen  cover  
of  bare-blown ridges.  Other uses  of land, as  well  as  structural problems  in  the  reindeer 

economy, are  causing  great difficulties for  the preservation  of lichen resources.  

Avainsanat: jäkälät,  porotalous,  talvi 

Keywords:  lichens,  reindeer husbandry,  winter 

512  Helle, T., Pöyhönen,  1., &  Lotvonen,  E.  1985. Economic evaluation  of  current 
trends in Finnish reindeer management.  In:  Siuruainen, (ed.).  Ten years  of  
work  at  the Research  Institute of  Northern Finland. Oulun yliopisto,  Pohjois  
suomen tutkimuslaitos,  A 3. S. 50-61. ISBN  951-42-2123-0,  ISSN 0358-4348. 

Range  deterioration, caused primarily  by  extensive forest  renovation, gave rise  to  the 

use of  various  "artificial" winter feeding  methods in  the southern half of the Finnish  
reindeer management  area during  the  19705. These varied in  cost, and each influenced 
winter mortality, the  proportion  of calves and partly also the carcass  weight  in a syste  
matic manner. 

A linear programming  model was manipulated  to compare the net  revenues  ob  
tained using  various feeding  methods. According  to  the optimal solutions, meat pro  
duction per reindeer over  one year old  ranged  between 5.6 kg (no  "artificial feeding")  
and 12.6 kg  (corral  feeding),  while the highest  net  revenues  were  reached with sup  
plementary  feeding  on natural ranges, being  twice  as  great  as  with corral feeding,  
which  is  the  most rapidly  spreading  regimen  at  the  moment.  The explanation  for  this  
apparent paradox  may  lie in the  present  situation in which the attainment of  the hig  
hest  permitted annual number of  reindeer  in the district  triggers  a  compulsory  
slaughtering  order under which  every  owner  must  reduce  his  herd  size  by  the same 

percentage.  Determination of  the percentage  to  be slaughtered  is  based on  the count  
for  the previous  year,  and hence does not  take  into account  winter  mortality or  calv  

ing.  This  structure  favours  the most  intensive feeding  method (low mortality,  high  calf 
crop),  even  though  this  is  not  the best one in terms of net  revenues.  

Avainsanat: porolaitumet,  talviruokinta, teurastus  

Keywords:  reindeer  ranges,  winter feeding,  slaughtering  

513  Helle, T. &  Saastamoinen, O.  1976. Porojen  laitumet ja lisäruokinta talvella 
1974-75. Metsäntutkimuslaitos,  Rovaniemen tutkimusaseman  tiedonantoja  12. 

7 s.+liitt.  

Selvityksessä  esitetään  tulokset paliskunnille  osoitetusta kyselystä,  jolla kartoitettiin 
poronhoitajien  tietoja  ja näkemyksiä  laiduntyypeistä  ja  porojen  ruokintatavoista.  Tavoit  
teena  oli  saada tietoa tutkimuksen ja  suunnittelun käyttöön.  Kyselyllä  tiedusteltiin (1)  
porojen  keskimääräistä jakautumista  tammi-maaliskuussa 1975 eri  laitumien tai  ruo  
kinta  tapojen  osalle (piharuokinta,  hakkuutyömaat,  jäkäliköt,  metsälauha/avohakkuu  
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alueet,  luppokuusikot  ja -männiköt,  muut),  (2) kaivun  päättymisajankohtaa,  (3)  lisä  
ruokinnan järjestämistä  sekä  (4) mistä laiduntyypistä  paliskunnassa  oli  suurin puute.  

Avainsanat: porolaitumet,  talvi,  lisäruokinta 

514 Helle,  T. & Saastamoinen,  O. 1979. The winter use of food resources  of semi  

domestic reindeer  in Northern Finland. Tiivistelmä: Porojen  talvinen ravinto  

varojen  käyttö.  Communicationes Instituti Forestalls Fenniae 95  (6).  26 p.  ISBN  
951-40-0417-5,  ISSN 0026-1610. 

The purpose  of  the study  was  to  gain  a  comprehensive  survey  of  the present  use  of  
semi-domestic reindeer's  (Rangifer  tarandus tarandus L.) winter pastures  and feeding  
resources.  The data was  collected by  a  questionnaire  which  was  sent  in 1975 and 1977 
to  all  reindeer management  co-operatives.  The study  concerns  the period  January  to  
March,  the  most severe  winter months. 

Three fourths of  the  reindeer obtained their food  on natural ranges in  both  study  
winters.  The  remainder sought  arboreal lichens in the cutting  areas  or  were  fed in the 
corrals. 

Among  the natural ranges,  lichen stands  were  most  often used in the northern  part  
of  the reindeer management  area.  Conversely,  in  many parts  of  the central  and south  
ern  areas,  the forests  rich  in arboreal lichens were more  important  than the lichen 

ranges. Supplementary  feeding  in the  wild was mostly  organized  in forests with ar  
boreal lichens.  The Deschampsia  flexuosa  (clearcut)  ranges  were  used only  locally  in the 
mid-winter. 

The forests  rich in  arboreal lichens,  mostly  old spruce forests,  constitute the  most 

common minimal ecological  grazing  factor  according  to  the  considerations of reindeer 

management co-operatives.  In the northern areas,  however, the lichen ranges are  re  
ported  as  minimum factors. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada yleiskuva  porojen  talvilaidunten ja ruokintatapo  

jen nykyisestä  käytöstä.  Aineisto  on  kerätty  kyselymenetelmällä  paliskunnilta  vuosina 
1975 ja  1977. Tiedustelu kohdistui tammi-maaliskuun väliseen  ankarimpaan  talvikau  
teen.  

Molempina  vuosina  kolme neljäsosaa  poroista  hankki ravintonsa luonnon laitumil  

ta. Loput  hakivat luppoa  hakkuutyömailta  tai olivat piharuokinnassa.  

Luonnonlaitumista jäkäliköt  olivat käytetyin  laiduntyyppi  poronhoitoalueen  poh  

joisosissa. Sen sijaan  keskisellä  ja  eteläisellä poronhoitoalueella  monen  paliskunnan  
alueella luppometsät  olivat jäkälikköjä tärkeämpiä laitumia. Lisäruokinta maastossa  
oli useimmiten järjestetty  luppometsien  yhteyteen.  Metsälauhalaitumia (avohakkuita) 

käytettiin  sydäntalven  aikana vain paikallisesti.  

Luppometsät,  pääasiassa  vanhat kuusikot,  ovat  paliskuntien  arvioinnin mukaan ta  

vallisin minimitekijä  laiduntilanteen kannalta. Pohjoisella  alueella minimitekijänä  ovat 
kuitenkin jäkäliköt.  

Avainsanat:  porolaitumet,  talviruokinta,  luppo  

Keywords:  reindeer ranges,  winter  feeding,  arboreal lichens 

515 Helle,  T. & Särkelä,  M. 1989. Ulkoilukäytön  vaikutukset porojen  laitumien 

käyttöön  ja jäkälikön  kulumiseen Saariselällä.  Summary: Tourism and rein  

deer management  in Saariselkä;  disturbance effects  and trampling  of  lichen 
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ranges.  Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  M. (toim.).  Tutki  
mus luonnonsuojelualueilla.  Folia Forestalia  736:88-94. ISBN 951-40-1062-0,  

ISSN 0015-5543. 

Tutkimus tehtiin Saariselän tunturialueen luoteislaidalla Ivalon Paliskunnassa. Pinta  
o 

alaltaan alue on n. 180 km  ,  josta  puolet  kuuluu vuonna 1983 perustettuun  Urho  
Kekkosen  kansallispuistoon.  Tutkimusalue jaettiin  kolmeen vyöhykkeeseen  kävijämää  
rän  perusteella:  I  matkailukeskuksen lähialueet, II  ns.  päiväkäyttöalue,  ja 111  erämaa  

vyöhyke.  Kesällä vyöhykkeiden  välillä ei  ollut olennaisia eroja  suhteellisissa poroti  
heyksissä.  Kesällä tehtyjen  maastohavaintojen  mukaan alueen I  porot  ovat  etupäässä  
urosporoja,  joiden  tiedetään sopeutuvan  erilaisiin häiriöihin naarasporoja  paremmin.  
Talvella sen  sijaan  porojen  karkoittuminen vyöhykkeiltä  I  ja  II  oli selvää.  Poronjäkälien  
keskipituus  oli  suurin joko  II  ja  111 vyöhykkeellä  suhteellisen korkeista porotiheyksistä  
huolimatta. Tutkimuksessa  esitetään myös  karkea  arvio  laidunmenetyksen  arvosta  ja  
ehdotetaan keskustelua  haittojen  vähentämisestä tai korvaamisesta. 

The study  was  carried out  around the Saariselkä tourist center  located in the north  
west  edge  of  the  Saariselkä  fell  area,  Finnish  Lapland.  The  area  (about  180  km

2
)  was 

divided into 3 zones  on  the basis of  number of  visitors;  I -  tourist center  and its vi  

cinity,  II  -  the  zone of  skiing  and hiking  use,  and 111 -  wilderness area with  few visi  
tors.  In  summer,  relative reindeer densities did not  vary  with the  zones. However, field 
observations showed that almost all reindeer in zone I  were  males,  which are  known 

to  adapt  better to various disturbances than females with calves.  In winter,  the  relative 
densities were  lowest  in  zone  I and highest  in  zone  111.  Despite  relatively  high  animal 
densities in  zones  II  and 111,  the mean height  of lichens  was  greater  there than in zone 
I.  A rough  estimate of  the economic consequences  of  range loss  is  presented.  These  are  
considered to  be so  substantial that serious discussion is  needed to find tools to reduce 

or  offset disturbances and range  damage.  

Avainsanat: ulkoilualueet, porotalous,  jäkälä, Saariselkä 

Keywords:  recreation areas,  reindeer husbandry,  lichens,  Saariselkä 

516 Helle,  T.  &  Tarvainen,  L. 1984. Determination of the winter  digging  period  of 
semi-domestic reindeer in relation to snow conditions and food resources.  

Reports  from the Kevo  Subarctic  Research Station 19:49-56. ISBN 951-642-601- 

8,  ISSN 0453-7831. 

In northern Finland, the winter feeding  season  of semi-domestic reindeer lasts  about 7 
months, being  divided in most herding  associations into two  scheludes: in early  and 

mid-winter reindeer feed mainly  upon Cladonia lichens and Deschampsia  grass, but re  

vert  later to  arboreal  lichens ( Alectoria and Bryoria  spp.).  In  the winters 1974-75 and 
1976-77, the length of the  digging  period  correlated with the amount  of Cladonia 
lichens per  reindeer, whereas no correlation was  observable for Deschampsia  and  ar  
boreal lichens.  A positive  relationship  existed  between the length  of digging  period  
and most snow parameters, indicating  the severity  of snow conditions in the month in 
which  the  reindeer stopped  digging. This  means  that the smaller the supply  of  Clado  
nia lichens  per  reindeer the more  readily  the snow  conditions trigger the reversion  to 
feeding  upon arboreal lichens. It is  suggested  that the increase  in digging  costs in rela  
tion  to  food intake plays  an important  role in food selection. 

Avainsanat: porolaitumet,  talviravinto,  lumi 
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517 Kurkela,  P.  1978. Miten hoidan poroa.  Summary:  Reindeer husbandry.  Nordia 

tiedonantoja  5.113 s.  ISBN  951-99169-5-4. 

Tutkimuksessa valotetaan porojen  talviruokintaan liittyviä  aliravitsemusongelmia  ja 
nälkätappioiden  torjumismahdollisuuksia.  Samalla selvitetään Pohjois-Suomen  maata  
loudelle biologisesti  soveltuvan  kotieläimen kasvattamismahdollisuuksia,  esim.  käy  
töstä poistettuja  peltoja  hyväksi  käyttäen.  Kirjassa käsitellään suhteellisen paljon lisä  
ruokintaa ja puutossairauksia.  

The investigation  concentrates  mainly  on obtaining  quantitative  and qualitative  data 

concerning  the suitability  of  green plants  as  year round  feed for  reindeer, chiefly  as  

pasture  and silage,  and ascertains  how far  the  reindeer can  thrive,  reproduce  and grow 
when kept  on such  diet. 

Avainsanat:  porolaitumet,  talviravinto,  rehu 

Keywords:  reindeer ranges, winter feeding,  forage  

518  Lyykorpi,  A. 1987. Poron kesälaidunnuksen vaikutus uudistusaloille synty  

vään lehtipuustoon.  Pro gradu -tutkielma. Joensuun  yliopisto,  metsätieteelli  

nen tiedekunta. 43 s.+liitt. 

Tutkimuksessa selvitettiin vapaana luonnossa laiduntavan poron kesälaidunnuksen 
vaikutuksia uudistusaloille syntyvään  lehtipuustoon  inventointitutkimuksella ja poron 

käyttöä  vesakontorjunnassa  kahdella syöttökokeella.  Tutkimuksen tueksi suoritettiin 

poron syöntiä  jäljittelevä riivintäkoe ja laadittiin regressiomallit  hieskoivun taimien 
lehtibiomassan  selvittämiseksi. Tutkimusalue sijaitsi  metsähallituksen Sodankylän  hoi  
toalueessa. 

Poron luontainen laidunnus keskittyi  nuorille uudistusaloille, joilla verta  imevien 

hyönteisten  aiheuttama haitta on pienempi  kuin sulkeutuneissa taimikoissa,  ja uudis  
tusaloille,  jotka  sijaitsevat  toisen tärkeän kesäajan  laidunalueen, suon,  läheisyydessä.  
Laidunnus toistui vuodesta toiseen samoilla uudistusaloilla. Sen  seurauksena hies  

koivun taimimäärä aluksi  vesomisilmiön vuoksi  kasvoi ja taimien pituuskasvu  nopeu  
tui. Myöhemmin  pituuskehitys  kuitenkin  selvästi  hidastui ja taimimäärä jäi samalle 
tasolle kuin vähän laidunnetuilla alueilla vesasyntyisten  taimien elinvoiman heikenty  

misen, kasvuston  luontaisen itseharvenemisen ja toistuvan laidunnuksen vuoksi.  Väli  

töntä  vaikutusta männyn viljelytulokseen  ei havaittu. 
Aikaisemmin vaurioituneet hieskoivut  kelpasivat  paremmin  porojen  ravinnoksi lai  

dunnuksen taimiin aiheuttamien morfologisten  muutosten vuoksi. Syönti  kohdistui 

myös  suurimpiin  lehtipuiden  taimiin, jotka  eniten haittasivat havupuiden  taimien ke  

hitystä. 

Avainsanat:  metsänhoito, porotalous, metsänuudistaminen, lehtipuut  

519  Mattila, E.  1979.  Kangasmaiden  luppometsien  ominaisuuksia Suomen poron  

hoitoalueella. Summary:  Characteristics  of  the mineral soil  forests with arbo  
real  lichens (Alectoria

,  Bryoria  and Usnea spp.)  in the Finnish reindeer manage- 
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ment  area,  1976-1978. Folia Forestalia 417. 39 s. ISBN 951-40-0426-4,  ISSN 0015- 

5543. 

Tutkimuksessa käsitellään Suomen poronhoitoalueen  kangasmaiden  luppometsiä  met  
sänhoidollisesta näkökulmasta.  Riippuvia  puujäkäliä  (Alectoria,  Bryoria  ja  Usnea-sukujen  
lajeja)  kasvavilla  metsillä on korostunut merkitys porojen  talvilaitumina siellä,  missä  

maajäkäliköt  eri  syistä johtuvan  kulumisen seurauksena ovat  huonossa kunnossa.  Ai  
neistoon kuuluu kaikkiaan  3  283 metsikköä,  joista 1 083 on luokiteltu luppoiseksi.  

Tutkimusalueella kangasmaiden  luppometsien  pinta-ala  on  2  milj. ha,  josta  98 % on  
metsämaata. Yleensä luppometsät  kasvavat  keskinkertaista kosteammilla ja ravintei  
semmilla kasvupaikoilla.  Luppometsien  vallitseva puulaji  on kuusi  poronhoitoalueen  

eteläosassa,  muualla mänty.  Mitä  vanhempi  ja puustoisempi  metsä on,  sitä todennä  
köisemmin se on luppometsä.  Vanhimmat ja tiheimmät metsät eivät kuitenkaan ole  

parhaita  luppometsiä.  Luppokuusikot  ovat  luppomänniköitä  useammin vajaatuottoi  
sia,  vaikka  näiden puulajien  luppometsät  ovat samassa  biologisessa  kehitysvaiheessa.  
Poronhoitoalueen pohjoisosan  luppometsät,  samoin kuin kaikki  sen alueen metsät  

ovat selvästi  vanhemmassa biologisessa  kehitysvaiheessa  kuin muualla tutkimusalu  
eella. 

The paper investigates  reindeer winter ranges in  the Finnish reindeer management  
area. Some site and  stocking characteristics of  the mineral soil forests  with arboreal 
lichens (Alectoria

,  Bryoria  and Usnea  spp.)  are discussed  from the silvicultural  point  of  
view.  The material consists  of  3283 sample  stands,  of  which  1083 have been classified 
as forest with arboreal lichens. 

The area of forests with arboreal lichens  is 2 mill, ha of which 98 % is forest land. As  

a  rule,  the forests  with arboreal lichens are  growing  on  sites  where moisture and nu  
trient conditions are more  favourable than average. The dominant tree  species  of  the 
forests  with arboreal  lichens is  Norway  spruce in  the southern part  and Scots  pine  in  
the  central and northern parts  of  the study  area.  The older and more  stocked  a  stand 
is,  the greater  is  the  probability  for arboreal lichens to occur.  The abundance of  ar  
boreal lichens is  not  greatest  in  the  oldest and most  dense forest stands. Norway  

spruce  stands  with arboreal lichens are  in  general  in the same  biological  stage  as  Scots  
pine  stands with arboreal lichens,  but the former ones  are  much more frequently  
classified  as  low-yielding  forest.  The forests  with arboreal lichens  in the  northernmost 

part  of  the  study  area,  like  all forests  there, are markedly  in an  older biological  stage  
than in  the rest  of  the study  area. 

Avainsanat:  luppo,  porolaitumet,  metsien rakenne 

Keywords:  arboreal  lichens,  reindeer ranges, forest structure  

520  Mattila, E.  1981. Survey  of  reindeer winter ranges as a  part  of  the  Finnish Na  
tional Forest  Inventory  in 1976-1978. Tiivistelmä: Porojen  talvilaitumien arvi  
ointi osana valtakunnan metsien inventointia Suomessa 1976-1978. Communi  

cationes Instituti Forestalls  Fenniae 99(6). 74  p.  ISBN 951-40-1521-X,  ISSN 0026- 
1610. 

Reideer husbandry  is  carried out in  northern Finland over  an  area  of about 0.12  mill,  
km  .  It  is  supposed  that silvicultural  measures,  among other things,  lessen the availa  

bility  of  winter food  for reindeer and thus  reduce the economic viability  of reindeer 

husbandly.  Integrated  inventories of  forest and winter ranges are  therefore necessary  
for drawing up  plans which would reduce the conflict  between  these forms of  land 
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use.  The results  reveal  great  differences in the availability  of  winter food for reindeer 
in the study  area.  The biomass of  ground  lichens  per  one reindeer is  many times  

greater in the north. Hair-grass  on the other hand,  is  most  abundant in the south. 
Forests  with arboreal lichens occur  most  frequently  in the northern part  of  the  central 

study  area. 

Porotaloutta harjoitetaan  Pohjois-Suomessa  alueella, jonka  pinta-ala  on noin 0,12 milj. 
km

2

.
 Metsien hoitotoimenpiteiden  oletetaan  vähentävän  porojen  saatavilla olevia  talvi  

ravintovaroja  ja siten huonontavan porotalouden  kannattavuutta. Näin ollen metsien ja  
talvilaitumien yhdistetty  inventointi on tarpeellinen  poronhoidon  ja metsätalouden 
välisten ristiriitojen  vähentämiseksi  suunnitelmallisesti. Tulosten mukaan porojen  talvi  
ravinnon saatavuudessa on suuria eroja  poronhoitoalueella.  Poroa kohti arvioitu jäkä  
län määrä on moninkertainen pohjoisessa.  Toisaalta metsälauhaa on eniten etelässä. 

Luppometsien  osuus  kangasmaista  on  suurin keskisen  poronhoitoalueen  pohjoisosas  
sa. 

Avainsanat:  porolaitumet,  metsätalous,  valtakunnan metsien inventointi 

Keywords:  reindeer ranges,  forestry,  National Forest  Inventory  

521 Mattila, E.  1984. A system  for  inventory  of reindeer winter ranges in Finland. 
In: Saastamoinen,  0., Hultman,  S.-G., Koch,  N.E. & Mattson, L. (eds.).  Mul  

tiple-use  forestry  in the  Scandinavian countries. Communicationes Instituti  
Forestalls  Fenniae 120:102-108. ISBN 951-40-0649-6,  ISSN 0358-9609. 

A  statistical  evaluation of  the  reindeer  winter ranges  was  carried out  in  Finland during  
1976-78. The areas  of the most  important  range  strata were  estimated from the dis  
tribution of  the  samples  of  the National Forest  Inventory.  A part  of  these plots con  
stituted a subsample  for the evaluation of  the actual occurrence  of  winter forage  in the 

range strata. 
The winter  ranges will be  reinventoried up  to  1985  in accordance with the principles  

above. The old subsample  will be partially  remeasured, which makes an efficient 

change  analysis  possible.  Considerable savings  in expenditures  are  expected  due to 
the simultaneous data gathering  within the system  of  the National Forest  Inventory.  

Avainsanat:  porolaitumet,  talvi,  valtakunnan metsien inventointi 

Keywords:  reindeer ranges,  winter,  National Forest  Inventory  

522 Mattila, E.  1988. Suomen poronhoitoalueen  talvilaitumet. Summary:  The win  
ter  ranges of  the Finnish  reindeer management  area.  Folia  Forestalia 713. 53  s.  

ISBN 951-40-0808-1, ISSN 0015-5543. 

Porojen  talvilaitumet arvioitiin Suomessa valtakunnan metsien inventoinnin yhteydes  
sä  1970-luvun lopulla.  Erilaisten laitumien pinta-alat  laskettiin  suoraan inventoinnin 

näytteestä.  Osa  maastokoealoista muodosti varsinaisen laidunnäytteen,  jolla mitattiin 

tärkeimpien  talviravintokasvien esiintymisrunsautta.  Laidunmittaukset toistettiin po  
ronhoitoalueen etelä- ja keskiosassa  vuosina  1982-84. Poronhoitoalueen maa-ala on 11,5 

milj. ha, mihin sisältyy  varsinaisia talvilaitumia eli  kangasmaita  6,9 milj. ha. Kevättal  
vella elossa olevien vähintään vuoden ikäisten porojen  määrä oli  uuden laidunarvioin  
nin  ajankohtana  noin  170 000 kpl.  
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Metsälauhaa oli eniten tuoreilla mailla,  etenkin nuorissa  metsissä.  Poronjäkäliä  sen 

sijaan  esiintyy  runsaammin karummilla mailla. Luppometsien  ja varsinkin hyvien  

luppometsien  esiintyminen  rajoittuu  paljolti metsämaan  vanhoihin metsiin. Arvioin  
nin  jälkeen  laiduntilanne on muuttunut  mm.  poromäärän  kasvun seurauksena. Lai  
dunnuksissa näyttää  tapahtuneen  selviä  muutoksia laiduninventointien välillä poron  
hoitoalueen etelä- ja keskiosissa.  

The reindeer winter  ranges  in  Finland were  inventoried in the late 1970  s  in  connection 
with the National Forest  Inventory.  The areas of  the winter  ranges  were  estimated 
from the forest inventory  samples.  The occurrence  of the  most  important  winter forage  

plants  were measured in a special  range sample.  The winter range survey  was re  
peated  during  1982-84 in  the southern  and central parts  of  the study  area.  The land 
area  in the  study  area totals 11.5  mill, ha, and includes 6.9 mill, ha of  mineral soils  
which  are  regarded  as  the proper winter ranges.  The number  of  adult reindeer in early  

spring  at the time of  inventory  was  170 000. 

Hair grass  (Deschampsia  flexuosa )  occurs  most  abundantly  on  fertile sites,  especially  
in young forests.  Ground lichens,  on  the other hand,  are  most  frequent on  barren  sites.  
Old forests on forest land form the main habitat for  arboreal lichens. The range situ  

ation has  changed  after  the survey  because  the number of  reindeer has  increased. The 

range characteristics  seem  to  have changed  between  the two  inventories in  the central 
and southern parts  of  the  study  area.  

Avainsanat:  porolaitumet,  talvi,  valtakunnan metsien inventointi 

Keywords:  reindeer ranges, winter,  National Forest  Inventory 

523 Mattila, E.  &  Helle,  T.  1978. Keskisen  poronhoitoalueen  talvilaidunten inven  
tointi.  Summary:  Inventory  of  winter ranges  of  semi-domestic  reindeer in Fin  
nish  Central Lapland.  Folia  Forestalia  358. 31 s.  ISBN  951-40-0346-2,  ISSN 0015- 
5543. 

Tutkimus liittyy porolaitumien  tilan seurantajärjestelmän  luomiseen. Julkaisussa esite  

tään alustavia tuloksia keskisen  poronhoitoalueen  talvilaitumista. Jäkälien  ja metsä  
lauhan biomassat ja erilaisten luppometsien  pinta-ala  kangasmailla  on arvioitu  valta  
kunnan metsien kuudennen inventoinnin maastonäytteeseen  sidotulla osanäytteellä.  

Jäkälää on eniten tutkimusalueen pohjoisosissa  ja metsälauhaa sen etelä- ja keskio  
sissa.  Jäkälää  on runsaimmin kuivilla ja karukkokankailla sekä  kitu- ja joutomaan  kan  
kailla.  Suurimmat metsälauhan biomassat todettiin nuorissa  metsissä  hyvillä  kasvu  

paikoilla.  Parhaita luppometsiä  aineiston perusteella  ovat varttuneet  kasvatusmetsät. 

Luppolaitumia  on vähiten siellä, missä talvilaiduntilanne kaivettavienkin ravintokas  
vien osalta on heikoin. 

The study  was carried out  in connection with the sixth  National Forest  Inventory  in 
Finland. The main  purpose is  to  create  a  checking  system  for  the changes  occuring  in 
the  condition of  the reindeer  ranges. The paper deals  with the preliminary  results  of a 
winter  range inventory  in Central  Finnish  Lapland.  

Lichen biomass  values are  highest  in  the northern part  of  the  study  area,  while com  
mon hair grass  biomass  reaches  its maximum in the southern and central parts.  The 

greatest  biomasses  of  lichens occur  on  dry,  barren and rocky  mineral soils.  The greatest 
biomasses of  hair  grass occur  on best sites  in young forests.  The plots  rich  in arboreal 
lichens were mostly  in accretion stands. Forests  with arboreal lichens are  sparse in the 

regions  where lichens and common hair grass  are  also at their minimums. 
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Avainsanat: porolaitumet,  talvi,  valtakunnan metsien inventointi 
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524  Moilanen,  H.  1987. Poronlaidunnuksen vaikutus  männyn  luontaiseen uudis  

tumiseen ja taimien menestymiseen  Kainuun jäkäläisillä  kankailla. Sivu  

laudaturtyö.  Helsingin  yliopisto,  maatalous- ja  metsäeläintieteen laitos. 52  s.  

Kesällä 1986 tutkittiin Kainuussa  poronhoitoalueen  etelärajan  tuntumassa  50 luontai  
sesti  uudistunutta jäkäläisten  kankaiden mäntytaimikkoa.  Tutkimuksen tarkoituksena 
oli  toisaalta selvittää edellisenä talvikautena poron männyn  taimille aiheuttamien va  

hinkojen  määrä, laatu ja metsänhoidollinen merkitys.  Toisaalta pyrittiin tutkimaan, 

vaihteleeko  männyn  luontaisen uudistamisen tulos käsittelemättömillä jäkäläisillä kan  
kailla poronlaidunnuksen  intensiteetin vaihdellessa. 

Poronlaidunnuksen viimeaikaista voimakkuutta hyvin  ilmentävän papanakasati  

heyden  lisääntyessä  uudistusalan mekaanisesti vioittuneiden taimien osuus  kasvoi  
erittäin selvästi.  Kelomisvahingot  olivat kohdistuneet pituudeltaan  lumirajan ylittä  
neisiin taimiin,  joissa  muita tuhoja  esiintyi  hyvin  vähän. Kelomisen vaikutukset  olivat 

myös  taimien kunnon ja  teknisen laadun  kannalta yleensä  vakavia.  Tallaus- ja  kaivu  
vahingot  keskittyivät  lumirajaa lyhyempiin  taimiin. Runsaassa  neljässä  viidesosassa 
tallaus- ja kaivuvahinkotaimista oli  katkennut ainoastaan oksia,  ja lähinnä vain alle  
puolen  metrin  pituisten  taimien kunto  oli  vaurioiden välittömänä seurauksena selväs  
ti  heikentynyt.  Voimakkaimmin laidunnetuilla uudistusaloilla laidunnus oli  heikentä  

nyt  jonkin  verran  taimien kuntoa,  mutta  kokonaisuutena ottaen  poronlaidunnus  ei  ol  
lut juuri vaikuttanut tutkimusalueen jäkäläisten kankaiden mäntytaimikoiden  ti  

heyteen  tai aukkoisuuteen. 

Avainsanat: metsänhoito, porotalous, metsänuudistaminen, taimituhot 

525 Nieminen, M. 1983. Suomen porotutkimus.  Summary: Finnish reindeer re  
search.  Oulanka Reports  4:114-117. ISSN  0358-3651. 

Porotutkimus  aloitettiin Suomessa vuoden 1932 jälkeen,  kun  ensimmäinen poronhoito  
laki oli astunut  voimaan. Vuonna 1958 käynnistettiin  Lapin  koeasemalla poron aiheut  
tamien viljelyvahinkojen  selvittäminen ja myös  alustavat ruokintakokeet. Porojen  lois  
tutkimus  aloitettiin jo 1930-luvulla. Poron siitos-  ja  jalostuskokeet  käynnistettiin  vuonna 
1962. Myöhemmin  tutkimusta on suoritettu eri  yliopistoissa,  korkeakouluissa ja tutki  
muslaitoksissa.  Suomen ensimmäinen vakituinen porotutkijan  toimi perustettiin  Riistä  
jä kalatalouden tutkimuslaitokseen 1980. Artikkelissa  on runsaasti ehdotuksia porotut  
kimuksen  kehittämiseksi.  

In 1981 there were  three full-time and 21 part-time research  workers  engaged  in rein  
deer investigations.  More than 80  scientific investigations  were  carried  out  concerning  
reindeer management during  the  years 1975-1981. The main emphasis  was on biologi  
cal questions. 

Avainsanat:  tutkimus, porotalous,  historia 

Keywords:  research,  reindeer husbandry,  history 
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526  Oksanen,  L.  1978. Lichen  grounds of  Finnmarksvidda,  Northern  Norway, in 
relation to summer and  winter  grazing by  reindeer. Reports  from the Kevo 

Subarctic Research  Station 19:64-71. ISBN 951-641-604-7, ISSN 0453-7831. 

Lichen dominated plant  communities were compared  on both sides of  a  fence separa  

ting summer ranges from winter  ranges. If the same  area is  grazed  in all seasons,  sum  

mer  grazing  is  probably  the main  factor  influencing  the lichen cover.  Thus, if  reindeer  
are  to  depend  on lichens  for their main winter forage, it  is  important  to  keep  the ani  
mals off the lichen grounds  during  the snow-free part  of  the  year. 

Avainsanat: porolaitumet, jäkälä,  Norja 

Keywords:  reindeer  ranges, lichen, Norway  

527 Saastamoinen,  O.  1975. Hakkuutyömaista  porojen  ravintolähteenä vuoden 
1974 kevättalvella. Metsäntutkimuslaitos,  Rovaniemen tutkimusaseman tie  

donantoja  11:16-30. 

Luonnosta saatavan  talviravinnon käyttöä  säätelee  voimakkaasti lumipeitteen  laatu. 
Kim lumen paksuus  tai kovuus  estää jäkälän  tai lauhan kaivamisen,  jää lähes ainoaksi 
luontaiseksi ravinnoksi  luppo.  Erään lupporavinnon  lähteen muodostavat hakkuutyö  
maat. 

Porojen  ruokailua hakkuutyömailla  seurattiin tammi-helmikuun vaihteesta eteen  
päin talvella 1974. Metsähallinnon ja yhtiöiden  työmaille toimitettiin lomakkeita,  joi  
hin työmaan  henkilökunta viikoittain merkitsi työmaalla  olleiden porojen  lukumäärät, 
puiden  alle jääneiden  porojen  lukumäärät sekä  lumen paksuudet.  

Tulosten  mukaan hakkuutyömailla  on  tiettyinä  talvikausina ainakin joissakin  palis  
kunnissa merkittävä sija ravinnon lähteenä. Porojen  savottakuolleisuudeksi saatiin 

0,85 poroa työmaata  kohti. 
Poronhoidon kannalta luppovarojen  tarkoituksenmukainen käyttö  kiteytyy  lähinnä 

kahteen tavoitteeseen. Ne ovat: (1)  luppometsien  riittävä säästäminen  paliskunnittain  
ja  (2)  hakkuiden yhteydessä  saatavissa olevan lupon  mahdollisimman tehokas  käyttö.  

Avainsanat: luppo,  porotalous,  metsänhoito, hakkuutyömaat  

528  Saastamoinen,  O.  1978. Cutting  areas  as  reindeer pasturage.  Tiivistelmä: Hak  

kuutyömaat  porojen  laitumena. Communicationes Instituti Forestalis  Fenniae 
95(4).  28  p.  ISBN  951-40-0356-X,  ISSN 0026-1610. 

Wood production  and reindeer  husbandry  are  multiple  uses  of  forestry  land  in  north  
ern  Finland. The study  concerns  the significance  of  cutting  areas  as reindeer pasturage.  
Arboreal lichens are  the principal  natural food resource  for  reindeer when hard snow 

prevents  them  from digging  for  ground  lichens  and other vegetation.  Reindeer obtain 
abundant arboreal lichens from the felled trees in  the  cutting  areas.  

About one tenth of  reindeer  were  pasturing  in the cutting  areas  between January  
and March during  the study  period.  However, the seasonal and regional  differences 
were large. In  the southern part  of the reindeer managent  area  the  significance  of  cut  
ting areas  as  pasturage  was  largest.  An estimate of the number of  reindeer  killed by  
falling  trees  is  also  given.  
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The cutting  rhythm  from the standpoint  of  reindeer husbandry  is  important.  By  cut  

ting  trees  bearing  arboreal lichen in winter time it is  possible  to  supply  food for  rein  
deer. 

Puuntuotanto ja metsätalous ovat  metsätalouden maan päällekkäisiä  moninaiskäyttö  

muotoja  Pohjois-Suomessa.  Tutkimus käsittelee erästä  puuntuotannon  ja porotalouden  

liittymäkohtaa:  hakkuutyömaiden  merkitystä  porojen  laitumena. 

Luppo  on kovan hangen  aikana  tärkein  poron  luontainen ravintovara. Hakkuutyö  
mailla kaadetuista puista porot  saavat  sitä runsaasti. 

Keskimäärin kymmenesosa  koko  poronhoitoalueen  poroista  laidunsi tammi-maalis  
kuussa  hakkuutyömailla  1970-luvun puolivälissä.  Ajalliset  ja alueelliset vaihtelut ovat 
kuitenkin suuret.  Poronhoitoalueen eteläosassa hakkuutyömaiden  merkitys  laitumena 
oli suurin. Hakkuutyömailla  puiden  alle jääneiden  porojen  määrästä  tehtiin karkea  ar  
vio. 

Hakkuiden ajoitus  on  porotalouden  kannalta tärkeä  seikka.  Ajoittamalla  luppoisten  
metsien hakkuut  talvikauteen voidaan porojen  lupon  saantia helpottaa.  

Avainsanat: luppo,  porotalous,  metsänhoito, hakkuutyömaat  

Keywords:  arboreal lichens,  reindeer husbandry,  silviculture,  cutting  areas  
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43 Marjat ja sienet  

Berries and mushrooms  

Marjoja  ja  sieniä  käsittelevän luvun aineiston valinnassa on  lähtökohtana ollut  poimi  

jan,  metsänhoidon suunnittelijan  ja keräilytuotteiden  markkinoijan  näkökulmat. Kes  
keisiä  asioita ovat satoihin vaikuttavat ekologiset  tekijät  ja tuotteiden markkinointi. 
Tutkimuksia on tehty  myös  metsänhoitotoimenpiteiden  vaikutuksista marjojen  ja 
sienten  esiintymiseen  sekä satojen inventointimenetelmistä. 

Luvussa  on  aineistoa vuodesta 1979  eteenpäin.  Aikaisemmat tutkimukset  löytyvät  

bibliografiasta:  Veijalainen,  H.  1979.  Luonnonmarja-  ja  sienitutkimus  Suomessa -  bibli  

ografinen  selvitys.  Suomen MAB-toimikunta, Suomen Akatemia, tiedotus 2.  73  s.  

The starting point  for the choosing  of  the material for this chapter has been the infor  
mation needs of the pickers,  forest management  planners  and people  marketing  ber  
ries  and mushrooms. Thus, the fields covered include the ecological  factors which 
determine the  yields  and the aspects  related to  the  markets.  The chapter  also contains 
studies dealing  with the yield  inventory  methods and the impacts  of  forestry on  the 
occurrence  of berries and mushrooms. 

The chapter  covers  the years  1979-1990. The previous  studies are  documented in an  
other  bibliography:  Veijalainen,  H.  1981. Wild berry  and mushroom studies  in Finland 
-  a  bibliographic  study.  The Finnish National MAB-Committee, The  Academy of  Fin  

land, report  3.  73 p. 

529 Etholen,  K.  1983. Metsänhoidollisten toimenpiteiden  vaikutuksista marjasa  
toihin.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim.).  Luonnonmarja-  ja sienitut  
kimuksen  seminaari,  osa  I. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  90:153-160. 
ISSN 0358-4283. 

Kirjoituksessa  tarkastellaan paljaaksihakkuun,  kulotuksen,  aurauksen ja  kemiallisten 
taimikonhoitotoimenpiteiden  vaikutusta marjasatoihin.  Lapin  läänin alueella selvitet  
tiin näiden toimenpiteiden  kestovaikutuksia  eri  ikäisillä uudistusaloilla vertaamalla 
tuloksia käsittelemättömiltä aloilta ja hakkaamattomasta metsästä  saatuihin tuloksiin. 
Kohteet valittiin eri  puolilta  Lappia  tyypilliseltä  kunkin  menetelmän sovellutuspaikalta.  

Avainsanat: metsänhoito,  marjasadot,  Lappi  

530 Eurola,  S.,  Laine,  K.  &  Saari,  E.  1989. Mustikan ja  pohjanvariksenmarjan  mar  

jasatojen  vuotuisista  vaihteluista pohjoisimmassa  Suomessa.  Summary:  An  
nual  variation of  berry  production  of bilberry  and crowberry  in northern  Fin  
land. Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  M. (toim.). Tutki  

mus  luonnonsuojelualueilla.  Folia  Forestalia  736:99-105. ISBN 951-40-1062-0,  
ISSN 0015-5543. 

Mustikka  ja  pohjanvariksenmarja  ovat  A.  Kalelan (1961)  ryhmittelyssä  pohjoisvoittoisia  

havumetsävyöhykkeen  lajeja,  jotka  ovat  levinneet myös  itse  havumetsän pohjois-  ja  
yläpuolelle.  Tutkimuksessa tarkastellaan ko.  lajien  marjasatojen  vaihteluita pohjoisim  
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massa  Suomessa suhteessa  ilmastoon sekä  pohditaan  miten alueella syklisesti  vaihtele  

vat  pikkunisäkäskannat  ja  niiden aiheuttama laidunpaine  vaikuttaa marjasatoihin.  
Kummankin kasvin  marjomisessa on voimakasta vuotuista vaihtelua, joskin  varik  

senmarjalla  tämä tapahtuu  huomattavasti suuremmin sadoin. Lämpötilan  merkitys  
tulee esille  korkeuden  kasvaessa.  Molempien  kasvien  marjasadot  korreloivat positiivi  
sesti sekä asianomaisen, edellisen kesän että niiden yhteenlasketun  lämpösumman  
kanssa.  Metsävyöhykkeessä  lämpötilan  vaikutus ilmeisesti peittyy  muiden marjasatoi  
hin vaikuttavien tekijöiden  alle. Keskeisenä  vaikuttajana  siellä ovat  pikkunisäkkäät.  
Mustikan marjomisessa  on  tutkimusalueen metsävyöhykkeessä  ja paljakan  alaosissa 
havaittavissa säännöllistä vaihtelua. Pohjanvariksenmarjalla  ei syklisyyttä  esiinny.  

The  bilberry  ( Vaccinium myrtillus  L.) and crowberry  (Empetrum  hemaphroditum  Hagerup)  

are  considered northern species  among the species  of  the northern coniferous zone. 
The  study  compares the  variation of  berry  crops  of  these  species  especially  near  the 
northern forest  line,  where wide climatic  fluctuations  stress  plant  and animal  popula  
tions. Northern plant  species  are  also affected by  heavy  grazing  of rodents whose 

population  fluctuates cyclically.  

Berry  production  of  both species  varied from year to  year, but  crowberry  crops were 
much larger. The crops of  both species  correlate  with the temperature  sum  of  the cur  
rent  year,  previous  year  and cumulative temperature  sum of  both years  on  the treeless 
low alpine  plots. In the  birch forest,  the effect  of  temperature  is  disturbed by  other fac  
tors,  e.g.  microtine  rodents.  In the  birch  forest  and on the lowest  part of  the  alpine  belt,  
berry  production  of  bilberry  tends to fluctuate regularly.  The crowberry does not  have 
such  cyclic  fluctuation. 

Avainsanat:  marjasadot,  mustikka,  variksenmarja,  ympäristötekijät,  Lappi  
Keywords:  berries,  Vaccinium myrtillus, Empetrum  hemaphroditum,  environment, Lap  
land 

531 Grönroos,  J. 1987. Raumalaisten,  nakkilalaisten ja honkajokisten  metsän ar  
vottamisesta sekä  luonnonmarjojen  ja sienten poiminnasta  v.  1985. Pro gra  
du -tutkielma.  Joensuun  yliopisto,  maantieteen laitos.  75  s.+liitt. 

Metsien monikäytön  tärkeimmiksi alueiksi  arvostettiin puuntuotannon  ohella virkis  
tyskäyttö  ja  marjoista  saatavaa  lisäravinto. Arvostuseroja  eri  sosioekonomisten ryhmien 
välillä oli havaittavissa. 

Aktiivisimpia marjanpoimijoita  olivat keski-ikäiset.  Runsaimmin sieniä  poimivat  
eläkeläiset. Puolukan ja mustikan huono sato  Satakunnassa vuonna 1985 lisäsi sienten 

poimintaa. Sienten poiminta  on  lisääntynyt  selvästi tutkimusalueella viime vuosikym  
meninä. 

Luonnonmarjojen  ja  sienten poiminta  keskittyi  kohdepaikkakuntien  ympäristöön  si  
ten, että  arvokkaimpia  marjoja  haettiin kauempaakin.  Poimintapaikan  metsätyypeistä  
tärkein oli  vanha metsä. Kesämökin käyttö  poiminta-aikana  lyhensi  kuljettuja  poimin  
tamatkoja,  mutta mökkiä käyttäneiden  poimintamäärät  marjojen  osalta jäivät  muita 
pienemmiksi.  

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjastus, sienestys,  Satakunta  
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532 Havas,  P. 1983. Metsämarjojemme  talvehtimisen ekologiasta.  Julkaisussa:  

Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  seminaari,  
osa I.  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  90:34-37. ISSN 0358-4283. 

Suomalaisesta metsästä  saatavissa  oleva tietous on valtaosiltaan keskittynyt  puihin  ja 

niiden ekologiaan.  Kuitenkin metsä  pitäisi  entistä useammin nähdä kokonaisena eliöyh  

teisönä: metsän  kaikki  osakkaat  ovat  vuorovaikutussuhteissa keskenään.  Niinpä  näyt  

tää ilmeiseltä,  että  metsän  aluskasvit  vaikuttavat puiden  ravinto-  ja  vesitalouteen enem  
män kuin  usein luullaan. On  siis  monia syitä  lisätä luonnonmarjojen  ekologiaan  kohdis  
tuvaa tutkimustyötä.  

Oulun yliopistossa  on paneuduttu  kahteen ekologiseen  kysymykseen:  (1)  mikä 
osuus  metsien aluskasveilla  on  koko ekosysteemissä  ja (2) millainen on  metsäkasvien 
talvehtimisen luonne. Selvityksessä  esitetään muutamia tutkimuksissa  saatuja  tulok  
sia. 

Avainsanat:  marjat, talvehtiminen, ekologia  

533  Heikinheimo,  O.  1983. Luonnonmarjojen  kasvintuhoojat  ja  niiden merkitys.  

Summary:  Pests  of  native berries and their significance.  Julkaisussa:  Salo,  K. &  

Sepponen,  P.  (toim.).  Luonnonmarja-  ja  sienitutkimuksen seminaari,  osa  I.  Met  

säntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  90:87-94. ISSN 0358-4283. 

Kasvintuhoojien  merkitys  luonnonmarjasatojen  turmelijoina  ja sadon vähentäjinä  on 
vadelmalla ja herukoilla suuri,  puolukalla,  mustikalla,  juolukalla ja karpalolla  sitä  
vastoin  pieni.  Kukinta-ajan  hallavauriot ja kukinnan jaksottaisuus  sekä  muut  ympäris  

tötekijöiden  vaikutukset  ylittävät  viimeksi mainituilla sekä  hillalla ja  pihlajalla  monin  
kertaisesti  kasvintuhoojien  satoa  heikentävät vaikutukset. 

Extensive  reductions in  yields  of  native berries  have been caused by  pests,  especially  
in raspberries,  currants  and cloudberries,  and locally also  in  Hippophae  rhamnoides. The 
most  important  pests  are  some virus  diseases and  Byturus  tomentosus  in raspberry,  Ce  

cidophyopsis  ribis  and the reversion  virus it transfers  in different currant  species,  Gele  
chia  hippophaella  in Hippophae  rhamnoides,  Galerucella "nymphaeae"  (L.)  in cloudberry,  Ar  

gyresthia  conjugella  in mountain ash  berries  and Rhagoletis  alternata in rose  hips.  The in  
sect species  living  on Vaccinium and Oxycoccos  are  numerous,  but  their damages  to 

berry  crops are  of  minor importance.  

Avainsanat: marjasadot, kasvintuhoojat,  virukset,  hyönteiset  

Keywords:  berry yields,  pests,  viruses,  insects 

534 Herva,  P.  &  Norokorpi,  Y. 1983. Kivalon  kokeilualueen sienisadoista ja -lajis  

tosta vuosina 1981-1982. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  105:144-152. 
ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  selostetaan tutkimusta,  jossa  on selvitetty  sienien  biomassaa ja lajistoa  sekä 
niihin vaikuttavia tekijöitä,  kun  muuttujina  ovat: (1)  satovuosi,  (2)  metsätyyppi,  (3)  

pääpuulaji/puulajisuhteet,  (4) kehitysluokka,  (5)  korkeus  mpy, (6) ekspositio  sekä  (7)  
ravinteet ja maaperän  kosteus.  Aineisto on kerätty  Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon 

kokeilualueelta,  jossa  on  aiemmin tehty  sienisatotutkimuksia vuosina 1977-78 valta  
kunnallisen sienisatotutkimuksen yhteydessä  (Ohenoja  1980). 
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Avainsanat: sienisadot,  ympäristötekijät,  Kivalo 

535 Huttunen,  A.  1983. Karpalo  eri  suotyypeillä.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  

P. (toim.). Luonnonmarja-  ja sieni tutkimuksen seminaari,  osa  I. Metsäntutki  
muslaitoksen tiedonantoja  90:143-147. ISSN 0358-4283. 

Isokarpalon  (Vactinium oxycoccos)  esiintymisen  painopistealue  on siellä  missä  soiden 
osuus on  suurin, kun  taas pikkukarpalo  (V.  microcarpum)  keskittyy  selvemmin Pohjois  
suomeen. Karpalolajien  yleisyyskuva  Suomessa on yhteydessä  suotyyppien  eri  pinta  

muotojen  esiintymiseen.  Suurimmat hehtaarisadot Etelä-Suomessa on saatu  lyhytkorsi  

ja saranevoilta. Pohjois-Suomen  karpalosadot  on todettu keskimäärin jonkin  verran  

pienemmiksi  kuin Etelä-Suomen sadot. Parhaat karpalosuotyypit  ovat  suurimmalta 
osalta  ojitustoiminnan  toimenpiderajan  ulkopuolella.  

Avainsanat: karpalot,  marjasadot,  suotyyppi  

536 Härkönen,  M. 1988. Training  people  to collect  and sell natural products  in 
Finland. In: Vanninen,  I.  &  Raatikainen,  M. (eds.). Proceedings  of  the Finnish- 
Soviet  symposium  on non-timber forest  resources  in Jyväskylä,  Finland,  25-29 

August  1986. Acta Botanica Fennica 136:15-18. ISSN 0001-5369,  ISBN  951-9469- 

30-3. 

The training  of  mushroom advisers  and pickers  was  started in Finland in 1969. The 
education of  wild herb  advisers  was  begun  in 1984 and courses  on berries started in 
1987.  The National Board of  Education is responsible  for the training.  

Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjat,  sienet,  yrtit,  neuvonta 

Keywords:  non-wood products,  berries, mushrooms, herbs, extension 

537 Höglund,  M. 1987. Metsämarjojen  ja sienten talteenotto sekä  taloudellinen 

merkitys  eräissä  Mikkelin läänin kunnissa  vuosina 1984 ja  1985. Pro gradu  -  
tutkielma.  Joensuun  yliopisto,  biologian  laitos.  70  s.+liitt. 

Kirjekyselyn  avulla selvitettiin Mikkelin läänissä sijaitsevien  neljän  kunnan ja yhden  

kaupungin  kotitalouksien vuosina 1984 ja  1985  keräämät luonnonmarja-  ja  sienimäärät. 

Myös  marjojen  ja sienten poiminnasta  saatujen  tulojen  merkitystä  selvitettiin. Marjojen  

ja sienten sato  laskettiin  kirjallisuudessa  esitettyjen  satomäärien avulla ja talteenoton 
tehokkuus alueella arvioitiin. Lisäksi  laskettiin  puuntuoton arvo kunnittain ja saatua 

arvoa  verrattiin marjojen ja sienten rahalliseen arvoon. 
Tutkimusalueella kerättiin vuonna 1985 luonnonmarjoja  keskimäärin 45,8 kg/koti  

talous,  josta  84 % käytettiin  itse.  Marjoja  myytiin  itse  keskimäärin  7,4  kg/kotitalous.  
Marjalajeista  eniten kerättiin puolukoita,  niiden osuus  oli  55 % kerätyistä  ja  84  % myy  

dyistä  marjoista.  Sieniä kerättiin keskimäärin 13,8 kg/kotitalous,  josta  90  % oli kotitar  
vekäyttöä.  Sienten myynti  oli vähäistä. Sienistä eniten kerättiin  rouskuja.  

Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjat,  sienet, kauppa,  Mikkelin lääni 
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538 Jaakkola,  I. 1983. Rovaniemen maalaiskunnan marjasatoinventointi.  Metsän  
tutkimuslaitoksen  tiedonantoja  105:137-143. ISSN  0358-4283. 

Marjasatoinventointi  tehtiin syyskesällä  1982.  Tutkimuksen ensisijaisena  tavoitteena oli 
määrittää mahdollisimman luotettavasti alueen kokonaismarjasato  ja sen  jakautuminen  

erilaisille metsikkökuvioille. Tutkimus kattoi tärkeimmät luonnonmarjalajit  sekä  soilla 

että kangasmailla.  Erityistä  huomiota kiinnitettiin kangasmetsiin  sekä  niillä yleisimpinä  
esiintyviin  marjalajeihin:  puolukkaan,  mustikkaan  ja variksenmarjaan.  

Tutkimuksen mukaan keskimääräiset marjasadot  kangasmaiden  metsissä olivat va  

riksenmarjalla  n.  43 kg/ha,  puolukalla  n. 15 kg/ha  ja  mustikalla n.  9  kg/ha.  Kuivahko 
kangas  osoittautui marjasatojen  suhteen tuottoisimmaksi kasvupaikkatyypiksi.  Eri 
marjalajien keskisadot  vaihtelivat huomattavasti metsikön eri  kehitysvaiheissa.  

Avainsanat:  marjasadot,  inventointi,  metsätyyppi  

539  Jalkanen, R. 1981. Maankäsittelyn  vaikutus korvasienisatoon. Julkaisussa:  

Metsäntutkimuspäivät  Rovaniemellä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  
6:23-25. ISSN 0358-4283. 

Korvasieni  on  yleinen  mustikkatyypin  kankailla ja  sitä  köyhemmillä  kasvupaikoilla  niin 
männiköissä kuin  kuusikoissakin.  Jos korvasienisatoa halutaan tarkoituksella lisätä,  
voidaan kasvavissa  metsissä  rikkoa  maanpintaa.  Kohteeksi on  syytä  valita sellainen 
metsä,  missä korvasieniä on luontaisesti. Korvasieni reagoi  rikkomiseen laikuttain,  so.  
toisille alueille ei tule sieniä toimenpiteistä  huolimatta. 

Koetulosten perusteella  voidaan arvioida,  että  metrin välein kaivettu  25  cm leveä ki  
vennäismaan paljastava  vako tuottaisi vuodessa keskimäärin 45-90 kg  kor  
vasieniä/ha, parhaimpina  vuosina  jopa  100-150 kg/ha.  Korvasientä voidaan myös  
"ruokkia",  lisäämällä rikottuun maahan orgaanista  ainetta,  esim. sahajauhoa  tai sano  
malehtiä. "Ruokkimisen"  avulla voidaan lisätä korvasienten lukumäärää ja saada ne  
kasvamaan suuremmiksi. 

Avainsanat: korvasienisadot,  maanmuokkaus 

540 Jalkanen,  R. 1982. Korvasieni  ja metsätalous. Summary:  Gyromitra  esculenta 

and  forestry.  Luonnon Tutkija  86(2):73-77.  ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa  kerrotaan korvasienen  esiintymisestä  ja merkityksestä  sekä  metsätalouden 
vaikutuksesta korvasienisatoihin. Lisäksi  esitellään sienen puoliviljelyä  ja ruokintaa. 

The false  morel (Gyromitra  esculenta)  is  the main edible fungus  picked  in spring  in  Fin  
land. In  Lapland  it  forms an  especially  large  part  of  the  total yield  of  edible  fungi.  The 
article stresses  the importance  of  the false morel as  a  potential  resource  in Lapland.  
False  morels commonly  occur  in areas  where the soil  surface  has  been broken.  The 
natural  yields  are  clearly  more  abundant in  areas  of  intensive forestry.  Various soil  
treatments  in reforestation areas  improve  the yields  of  the  mushroom for  many years.  
A  so  called semi-cultivation method is  described by  which the yield of the fungus  can  
be  increased in the original  growth  sites.  The  article  also discusses  the use  of  organic  
residues  to  promote the  growth of  Gyromitra  esculenta. 

Avainsanat: korvasieni,  metsätalous,  puoliviljely  
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Keywords:  Gyromitra  esculenta,  forestry,  semi-cultivation 

541 Jalkanen,  R. 1982. Ruotsalainen menetelmä korvasienisatojen  inventoimi  
seksi  ja  korvasienisatojen  inventoinnin ongelmia.  Julkaisussa:  Salo,  K.  (toim).  

Metsämarja-  ja sienisatotutkimuksen  menetelmäongelmia.  Metsäntutkimuslai  
toksen tiedonantoja  37:26-30. ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  selostetaan ruotsalaista inventointimenetelmää (perustuen  raporttiin: Kar  

dell, L. & Erikson, L.  1980. Murklor -  en ekonomisk  tillgäng.  Sveriges  Skogsv.förb.  
Tidskrift 5).  Jalkanen  kritisoi  ruotsalaista menetelmää ja vertailee sillä saatuja  tuloksia 

suomalaisiin tietoihin korvasienistä ja niiden esiintymisestä.  

Avainsanat:  korvasienisadot,  inventointi,  tutkimus,  Ruotsi 

542  Jalkanen, R.  1983. Korvasienen  puoliviljelykokeita.  Julkaisussa:  Salo,  K.  & 

Sepponen,  P. (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  seminaari, osa  11. 

Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  91:30-34. ISSN 0358-4283. 

Korvasienten  puoliviljelyä  alettiin kehittää,  koska  niiden varsinainen viljely  osoittautui 
vaikeaksi.  Puoli viljelyssä  käytetään  hyväksi  sienen rihmastoa sen  luontaisella kasvupai  
kalla. Päämääränä on  parantaa satoa  joko  lisäämällä itiöemien lukumäärää ja/tai nosta  
malla niiden keskipainoa.  Jalkanen  esittelee  keinoja  edellä mainitun päämäärän  saavut  
tamiseksi. Keskeisimmät menetelmät ovat  maanpinnan  rikkominen  ja sienen ruokinta. 

Avainsanat: korvasieni,  maanmuokkaus, puoliviljely 

543 Jalkanen,  R.,  Jalkanen,  E.,  Jalkanen,  J. &  Jalkanen,  M. 1984. Maanpinnan  rikko  
misen 10-vuotisvaikutus korvasienisatoon. Summary: Ten-year  effects  of  

breaking  the soil  surface  on the yield of  Gyromitra  esculenta.  Silva  Fennica 
18(2):141-149. ISSN 0037-5330. 

Tutkimuksessa  seurattiin maanpinnan  rikkomisen pitkäaikaisvaikutuksia  korvasienisa  

toon  keskisuomalaisessa  mustikkatyypin  kuusikossa  1973-82. Maanpintaa  rikottiin ke  

vyesti  erilaisin manuaalisin menetelmin v.  1972. Käsittelyissä  oli korvasieniä kaikkina 

kymmenenä  seurantavuonna, selvästi  eniten kuitenkin kahtena  ensimmäisenä vuonna. 
Sadon määrä  riippui  edellisen vuoden satoisuudesta siten,  että  runsassateisuus vähensi 

ja niukkasateisuus lisäsi satoisuutta. Tulosten perusteella  arvioitiin,  että kaivamalla 
metsikköön 25 cm leveää vakoa 20 m:n välein alueen luontainen sato  voidaan kaksin  

kertaistaa. 

The yield  of  Gyromitra  esculenta  (Pers.)  Fr.  was  surveyed  during  the years  1973-82 in a  
Norway  spruce  ( Picea  abies  (L.)  H.  Karsten) dominated stand in Central Finland. The  
soil  surface  was  treated with different light methods, mainly  removing  the vegetation  
and humus layer  with a  spade  in  the year 1972. There were  fruit  bodies in treated  plots  

every  year after the soil  treatment. The productivity  was  the  best  during  the two  first  

years. The precipitation  of  previous  years seemed to  influence the  yield  of  G.  esculenta 

so that after  heavy  precipitation  the yield  was  low and after  a  dry  year it  was  again  
better. By  using  25 cm broad mineral soil furrows with the distance of  20 m the total 

yield  was twice  as  big  as  the natural yield. 
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Avainsanat: korvasienisadot,  maanmuokkaus, kuusikko  

Keywords:  Gyromitra  esculenta yields,  soil  treatment, Norway  spruce  stand 

544 Jäppinen,  J.-P. 1987. Suomalaisten metsäsienten vientimahdollisuudet. Sum  

mary:  Finnish  forest  mushrooms  -  the export  challenge.  Metsäntutkimuslaitok  

sen  tiedonantoja  276. 79  s.+liitt.  ISBN 951-40-0834-0,  ISSN 0358-4283. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan suomalaisten metsäsienten vientiä entisten vientikohtei  

den ja eräiden  mahdollisten uusvientikohteiden sienitalouden ja  -perinteiden  kautta.  
Vientitutkimuksen kohdemaiksi valittiin yhdeksän  Länsi-Euroopan  maata  sekä  Japani.  
Kohdemaista pyrittiin selvittämään sienten käyttöperinteiden  lisäksi  sienten vien  
ti/tuonti,  tuotanto, kulutus henkeä kohti,  mahdolliset kauppasienilajit,  lainsäädäntö ja 

tuontiverokäytäntö.  

Finnish exports  of  forest mushrooms  are  examined  in the report  in the  light  of  the  
mushroom trade and mushroom eating  traditions of  prospective  export markets. In 
addition to  consumption  habits,  the import/export,  production  and consumption  per  

capita  of  mushrooms,  possible  commercial mushroon species,  and legislation  and ex  

port  tariffs concerning  mushrooms  in the export  markets  are  reviewed. Nine European  
countries and Japan  were  taken as  possible  export  markets. 

Avainsanat: sienet,  vienti,  Eurooppa,  Japani  

Keywords:  mushrooms,  export,  Europe,  Japan 

545 Jäppinen,  J.-P. 1989. Suursienten yhteisörakenteen  suhde metsikkötunnuk  
siin  eräillä puolukka-  ja  mustikkatyypin  kankailla Ilomantsissa. Lisensiaatti  
tutkielma.  Joensuun  yliopisto,  biologian  laitos.  113 s.  

Tutkimuksessa  tarkastellaan eräiden metsätalouskäytössä  olevien puolukka-  (VT)  ja 

mustikkatyypin  (MT)  kangasmetsien  suursieniyhteisörakenteen  (sato,  lajisto)  ja  metsik  
kötunnusten välistä suhdetta ennen  (1982-84) ja jälkeen  (1987-88) eriasteisten hakkui  
den (harvennus-,  siemenpuu-  ja  avohakkuu)  ja  maanmuokkauksen (äestys).  Näytealoi  
na käytettiin  yhden aarin pysyviä  koealoja.  Menetelminä käytettiin  normaaleja tilastol  
lisia  analyysejä,  DCA-ordinaatiota ja TWINSPAN-luokittelua. Tutkimuksessa  tarkastel  
laan myös  näytealojen  koon, muodon ja erilaisten inventointifrekvenssien vaikutuksia 
satotuloksiin. Lisäksi  pohditaan  mahdollisuuksia käyttää  metsikkötunnuksia erilaisille 

kasvupaikoille  syntyvän  sienisadon ja  -lajiston  ennustamisessa. 
Sienten keskisadot  vaihtelivat tutkimuksen aikana tuoreeella kankaalla (MT) 16-325 

kg/ha/v  ja kuivahkolla kankaalla (VT)  22-142 kg/ha/v.  Huonoa satovuotta  1982 lu  
kuunottamatta tuoreen  kankaan  sienisato  oli kuivahkoa  kangasta  runsaampi.  Kaup  

pasieniä  saatiin  kuitenkin kuivahkolta kankaalta tuoretta  kangasta  enemmän. Myko  
ritsasienten  painon  osuus  vuotuisesta sienisadosta oli 84-100 % (MT)  ja 84-91 % (VT), 

lahottajasienten  0,1-9 % (MT)  ja  8-15 % (VT)  sekä  kauppasienten  3-9 % (MT)  ja  34-47  
% (VT). 

Avainsanat: sienisadot,  metsien rakenne, DCA, TWINSPAN, Ilomantsi 

546 Jäppinen,  J.-P. &  Hotanen,  J.-P. 1987. Metsämarja-  ja  sienisatotutkimus  Suo  
messa  -  irrallisista  satoarvioista  yleistyksiin?  Summary:  Researching  yields  of  
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wild berries and larger fungi  in Finland -  from individual yield  studies  to  a 

more integrated  approach?  Luonnon Tutkija  91(3):96-101.  ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa  käydään  läpi  luonnonmarjojen  ja sienten satoarviointien historiaa vuodesta 
1941 lähtien. Tarkemmin selitetään Metsäntutkimuslaitoksessa vuonna 1981 aloitettua 

metsämarja- ja sieniprojektia.  Pääasiassa kirjoitus kuitenkin sisältää marja- ja sienisato  
tutkimuksiin soveltuvien mallien ja teorioiden perusteiden  pohdintaa.  

Information is  available on  the yields  of  wild  berries and larger  fungi  in Finland, but  

only  a few summarizing  studies  exist. The authors  suggest  that in  the future, predic  
tive models  and theories should  be used also  in  this field of  ecology.  There are  many 

problems  because of  the multiple factors  (e.g.  temperature, precipitation,  snow cover, 

etc.)  that affect the formation of  berry  and mushroom yields.  Ecological  ordination and  
classification methods (Decorana, Twinspan)  are  discussed  as  methods for  describing  
the structure  of  fungal  communities. 

Avainsanat: tutkimus, marjasadot,  sienisadot,  mallittaminen 

Keywords:  research,  berry  yields,  mushroom yields,  modelling 

547 Jäppinen,  J.-P., Hotanen J.-P. &  Salo,  K.  1986. Marja-  ja sienisadot ja  niiden 
suhde metsikkötunnuksiin  mustikka-  ja  puolukkatyypin  kankailla  Ilomant  
sissa vuosina 1982-1984. Summary:  Yields of wild berries and larger fungi  and  
their relationship  to  stand characteristics  on MT and VT-type  mineral soil  sites  

in Ilomantsi,  eastern Finland,  1982-1984. Folia  Forestalia  670. 25 s.  ISBN 951-40-  

0754-9,  ISSN 0015-5543. 

Mustikkasadon suuruuteen  vaikutti säätekijöiden  lisäksi  metsikön kehitysluokka.  Hy  
vänä mustikan satovuotena  tuottoisimmat kehitysluokat  olivat  varttunut MT-sekamet  
sä (61 kg/ha), hakkuukypsä  MT-kuusikko  ja hakkuukypsä  VT-männikkö (44-45  

kg/ha).  Tasaisimman mustikkasadon tuotti kuitenkin vuosittain valoisa, hakkuukypsä  
VT-männikkö. 

Puolukan sadot jäivät Ilomantsin kankailla kokonaisuudessaan pieniksi.  Parhaim  
mat  puolukkasadot  (2-6  kg/ha)  saatiin hakkuukypsästä  männiköstä ja hakkuuaukeil  
ta. Muiden metsämarjojen  sadot  jäivät  tutkituissa metsiköissä  pariin  kiloon hehtaarilla 

tai sitäkin pienemmiksi. Sienten keskisadot  vaihtelivat tuoreella kankaalla 16-78 

kg/ha/v  (tuorepaino)  ja kuivahkolla kankaalla 22-41 kg/ha/v.  Nykyisten  kaup  

pasienten  osuus  sadosta oli tuoreella kankaalla keskimäärin 6  % ja kuivahkolla kan  
kaalla 34-46 %. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös  yhteisöekologisissa  tutkimuksissa käytetyn  DCA  

analyysin  soveltuvuutta sieniekologiseen  tutkimukseen ja havaittiin menetelmän erot  
televan koealoja  niillä tavattujen  sienten suhteen selkeiksi  ekologisiksi  ryhmiksi.  Var  
sinaisten sienimaaluokitusten ja -bonitointien edellytyksinä  ovat kuitenkin täydelli  

semmät kasvupaikkajakaumat  ja useiden tiivistävien ja luokittelevien menetelmien 

käyttö.  

In addition to weather factors, the development  class  of  a  forest stand was found to  
have an  effect  on the size  of  the bilberry  ( Vaccinium myrtillus)  yield.  In  a  good  bilberry  

year, the  most productive  development  classes  were  mature, MT mixed stands (61  

kg/ha),  and MT spruce  and VT pine  stands ready  for  regeneration  (44-45 kg/ha).  
However, VT  pine stands ready  for  regeneration  where the light  conditions were  good,  
were  characterized by  the smallest variation in  the size  of the annual  yield. 
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The overall size  of  the lingonberry  {V.  vitis-idaea)  yield  on different types  of  upland  
site  in  the Ilomantsi area remained small. The best  lingonberry  crops (2-6 kg/ha)  were 
obtained in clearcut areas  and  pine  stands  ready  for  regeneration.  Yields of  other types  
of  forest  berry were  around 2  kg/ha  or  less  in  the studied stands.  

The mean  yields  of  larger fungi  varied between 16-78 kg/ha/a  (fresh  weight)  on 
moist upland  sites  and 22-41 kg/ha/a  on  dryish  sites. The proportion  of  commercial 
wild mushrooms  out  of  the total yield  was  6  % on the moist upland  sites  and  34-36 % 

on the  dryish sites. 
The suitability of  DCA analysis  for studies on mushroom ecology  was  also investi  

gated.  DCA  is  a  technology  widely  used in community  ecology.  The method separated  
the plots  into distinct ecological  groups with respect  to the type of  fungi  growing  on 
the plots.  However, more complete  site-type  distributions and the  comparison  of  the  
number of summarizing  and classifying methods are  required before a mushroom  

yield  index can  be  developed  for classifying  different types  of sites  on the basis  of  their 

yield  of  larger  fungi.  

Avainsanat:  keräilytuotteet,  metsätyyppi,  metsien rakenne, tutkimusmenetelmät 

Keywords:  non-wood products,  forest type, forest structure,  research methods 

548  Jäppinen,  J.-P., Kirsi,  M. &  Salo,  K.  1985. Luonnonvaraisten sienten sadot ja 

kaupallinen  poiminta  Itä-Suomessa,  ensisijaisesti  Pohjois-Karjalan  läänissä. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  200. 103 s.  ISBN 951-40-0908-8,  ISSN 
0358-4283. 

Metsämarja-  ja  sienitoimikunnan (Komiteamietintö  1979:19) asettamat tavoitteet sienten 

keräämisen,  käytön,  markkinoinnin ja viennin edistämiseksi  ovat  toteutuneet  vain osit  
tain. Sienten ja  muiden keräilytuotteiden  kaupallista  hyväksikäyttöä  vaikeuttavat eni  
ten  raaka-aineen laadun, hintatason ja saatavuuden suuret  vaihtelut. 

Pohjois-Karjalan  osalta  kirjoittajat toteavat,  että  metsiin  jäävä  kauppasienivaranto  ei 
ole vuosittain kovin  suuri.  Tämän perusteella  ei  hyvänäkään  sienivuotena ole suuria 
mahdollisuuksia keruun laajentamiseen  kysytyimpien  lajien  (herkkutatti,  korvasieni, 
kanttarelli)  kohdalta.  Monina vuosina  isohaperon,  kangastatin  ja  punikkitattien  osuus  
kauppasienisadosta  on  suuri ja tällä  hetkellä ne jäävät  valtaosin keräämättä. Näiden 

lajien  kohdalla  keruun laajentaminen  olisi  hyvin  mahdollista ja  toivottavaa, kunhan 
tuotekehittelyssä  huomioidaan lajien  ominaisuudet. Myös  karva-,  haapa-  ja erityisesti 
kangasrouskua  voitaisiin kerätä  vuosittain nykyistä  suurempia  määriä. 

Avainsanat: sienet, poiminta,  Itä-Suomi 

549  Jääskeläinen,  K.  1981. Rämeen hillantuotanto. Summary:  Cloudberry  produc  
tion in pine  bogs.  Suo 32(4-5):118-120.  ISSN 0039-5471. 

Tutkimuksessa  arvioidaan hillasatoja  eräillä Etelä-Suomen soilla,  joista  osa  on  luonnon  
tilaisia ja osa  ojitettuja.  Hillan peittävyydessä  ei  ollut  suuria eroja  eri  rämetyyppien  
välillä,  peittävyysprosentit  vaihtelivat 17,1-23,3 %.  Sen  sijaan  hillasatojen  määrissä  oli 
huomattavaa vaihtelua eri  soiden, eri  rämetyyppien  sekä  luonnontilaisten ja  ojitettujen  
rämeiden välillä. Suotyypeittäin  tarkasteltuna suurimmat sadot saatiin varsinaiselta  
nevarämeeltä, 40,6 kg/ha,  kun muilla rämetyypeillä  sadot  olivat  keskenään  lähes sa  
man suuruisia  (26,5-31,6 kg/ha).  
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Tutkituilla ojitetuilla suoaloilla olivat keskimääräiset sadot alhaisemmat (23,3  

kg/ha)  kuin  luonnontilaisilla rämeillä (31,6 kg/ha).  Ojitetuilla  isovarpuisilla  rämeillä 
hillasadot arvioitiin noin kaksinkertaisiksi  ojitettuihin  rahkarämeisiin verrattuna.  

Cloudberry  ( Rubus  chamaemorus)  production  was  studied in 1979 in four mire  site 

types.  The number of  sample  plots  was  272. RaR  and IR  site types  were  studied  both 
in the  virgin  and drained state.  The crop values obtained were rather high  compared  
to  those of  earlier studies.  This  was  probably  due to  the absence  of  night  frost  during 
the  flowering  period.  On  drained site  types,  the mean crops  were  appr. 74  % of  those 
in  virgin  bogs.  On  drained IR,  the cloudberry  crop was  approximately  twofold com  

pared  to  that of  the drained RaR. 

Avainsanat: hillasadot, räme, ojitus  

Keywords:  Rubus  dwmaemorus yields,  pine  bog, drainage  

550 Kirsi,  M. &  Oinonen,  P. 1981. Mushroom yields  in 10-year-old  coppice  after  

spraying  with MCPA.  Karstenia 21(l):l-8.  ISSN 0453-3402. 

The  mushroom yield in  a  coppice  in Ilomantsi,  eastern  Finland,  was  studied during  
the first  three years following  aerial MCPA ester  spraying. In all three years the yields 
obtained from  the coppice  were  greater than  the yields  from the adjacent  mixed conife  

rous  forest. MCPA treatment  had  no  acute  poisonous  effect  on  the mycoflora  but indi  

rectly  it  caused pronounced  changes  in the total mushroom yields.  

Avainsanat: sienisadot, MCPA-käsittely,  Ilomantsi 

Keywords:  mushroom yields, MCP  A-treatment,  Ilomantsi 

551 Koponen,  S.  1983. Hillan tuhohyönteisistä.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  

P. (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I. Metsäntutki  
muslaitoksen tiedonantoja  90:101-103. ISSN 0358-4283. 

Hillan ainoa taloudellisesti merkittävä tuhohyönteinen  on  hillakuoriainen (Galemcella 

"nymphaeae"),  joka  sekä  toukkana että  aikuisena syö  hillan lehtiä. Paikallisesti voi  muil  
lakin lajeilla olla vaikutusta marjasatoon.  Runsaana esiintyessään  hillakuoriainen aihe  

uttaa  marjasadon  menetyksen.  Laji  aiheutti suurta  tuhoa Lapin  ja Peräpohjolan  soilla 
1970-luvun alkupuolella.  1980-luvun alussa  tuhoja  esiintyi  Oulun läänissä ja  Etelä-La  

pissa.  Hillakuoriainen on viime aikoina siirtynyt  myös  puutarhamansikan  merkittäväk  
si  tuholaiseksi  Keski-  ja  Pohjois-Suomessa.  Paikallisia satotappioita  voivat aiheuttaa 
mansikkakuoriainen (Galerucella tenella) sekä  kirppalajit  (Altica).  

Avainsanat: hilla, tuhohyönteiset,  satotappiot  

552  Kortesharju,  J. 1981. Hillan kukinnan vuosittaisesta vaihtelusta. Julkaisussa:  

Metsäntutkimuspäivät  Rovaniemellä  1981. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonan  

toja  6:26-29.  ISSN 0358-4283. 

Hillan kukinnan  kannalta  keskeisenä  kysymyksenä  on  yleensä  pidetty  hede-  ja  emikuk  
kien suhdetta. Kukinnan kokonaismäärä  sekä  kukkivien  ja kukkimattomien versojen  
suhde ovat  jääneet  vähemmälle huomiolle. Selvityksessä  esitetään kukkamäärien kes  
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kiarvoja,  joita  on  saatu  erilaisten hillakokeiden yhteydessä.  Tuloksista käy  ilmi kukin  
nan  vuosittainen vaihtelu ja  erilaisten kasvupaikkojen  välisiä eroja.  Lisäksi  tarkastellaan 
hillakuoriaisen ja sääolojen  vaikutusta kukkien määrään. 

Avainsanat:  hilla,  kukinta,  kasvupaikka,  sääolot 

553  Kortesharju,  J. 1982. Kukkahavaintojen  käyttökelpoisuus  hillan (Rubus cha  

maemorus) satoarvioinnissa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  37:8-13. 

ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  todetaan, että kukkahavaintoja  voidaan käyttää  alustavien satoennustei  
den tekoon ja  kukinnan mahdollinen epäonnistuminen  esim. hallan tai  tuholaisten takia 
on  helppo  havaita jo  tässä  vaiheessa. Tietyn  kasvupaikan  kaikki  kukat  aukeavat lyhyen  

ajan  sisällä,  joten tällainen havainnointi voidaan suorittaa yhdellä  kerralla.  
Koska  kukinnan vuosittain vaihtelu on suurta, on tällaisen havainnoinnin käyttö  pe  

rusteltua. Mikäli pyritään  eri  suotyyppien  vertailuun tai mahdollisimman tarkkaan  sa  

toarvioon, saadaan paras tulos siirtämällä havainnointi mahdollisimman myöhäiseen  
raakilevaiheeseen. Tällöin punaiset  raakileet ovat  helposti  nähtävissä ja mahdollisten 
tuhojen  lopullinen  vaikutus  satoon on  helppo  arvioida. 

Avainsanat: hillasadot, kukinta,  satoennusteet  

554 Kortesharju,  J. 1982. Lämpötila  hillan (Rubus chamaemorus)  vuotuiseen kas  

vuun ja kehitykseen  sekä  viljelymahdollisuuksiin  vaikuttavana tekijänä.  

Summary:  Effects  of  temperature  on  annual growth,  development  and cultiva  

tion possibilities  of  the cloudberry  (Rubus  chamaemorus).  Oulun yliopisto,  Poh  

jois-Suomen  tutkimuslaitos,  B  3.  65  s.  ISBN 951-42-1443-9, ISSN 0355-6123. 

Lämpötilan  vaikutusta hillan vuotuiseen rytmiin  seurattiin. Keväällä kasvuunlähdön  

aiheuttajana  lämpötila on valoa tärkeämpi  tekijä.  Ilmaverson pituuskasvun  määrän 
ratkaisevat ensi  sijassa  kasvupaikan  valaistus ja ravinteisuus,  mutta päivittäinen  kas  

vunopeus riippuu suuresti  lämpötilasta.  

Kasvunopeudella  ja  minimi-,  maksimi- tai keskilämpötilalla  on useimmiten positii  
vinen korrelaatio. Minimilämpötilan  lasku alle -1 C:een vähentää huomattavasti kas  

vunopeutta.  Korkeat  lämpötilat  nopeuttavat  hieman marjan  kypsymistä,  mutta vaihte  
lu on tässä suhteessa  suurta.  Kasvuverson  kylmänherkkyys  riippuu  sen kehitysvai  
heesta. Ensimmäiset kukat  ja marjat  vahingoittuvat  jo noin  -0,5  °C:ssa,  -2 °C:ssa  suuri 

osa  kukista  ja marjoista vahingoittuu  ja -4 °C:ssa  kaikki  kukat  ja marjat tuhoutuvat. 

Hallavahinkojen  suuruus  riippuu osaltaan hallatyypistä  ja kasvupaikan  kosteudesta. 

Hallantorjunta  on onnistunut parhaiten  muovirakenteiden avulla, mutta niiden 

käyttö  on kallista. Hiekkakatteen, tumman  turpeen,  ojanreunan  ja pajupensaikon  on  
todettu nostavan  minimilämpötilaa  vain noin yhdellä  asteella. 

Observations  are  reported  concerning  the effect  of  temperature  on the  annual rhythm  
of  the cloudberry.  Temperature  has a greater  effect  than light  on  the beginning  of 

growth  in  spring.  Although  the  final length  of  the aerial shoot is  primarily determined 
by  the  illumination and nutrients  at  the site,  the daily  growth  rate greatly  depends  on 
temperature. 

Growth  rate  mostly  shows  a  positive  correlation with daily minimum, maximum,  or 
mean  temperatures,  and is  considerably  reduced by  minimum temperatures  below  -1 
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°C.  High  temperatures  speed  up  the  ripening  of  the fruit,  although  there is  great  vari  
ation in this  respect.  The cold sensitivity  of the aerial shoot depends  on  its  stage  of  de  

velopment.  The most  sensitive  flowers and fruits show  damage  even  at -0.5 °C,  al  

though  most  flowers and fruits can  tolerate up to  -2  °C.  All flowers and fruits are  de  

stroyed  at  -4  °C.  The amount  of  frost  damage  is  partly  dependent  on  the type of  frost 
and the moisture at the site. 

Frost  can  be  avoided best  using  plastic greenhouses  or  frames,  but it  is  too  expensive  
to  use  these on a  large  scale.  A  sand cover,  dark peat,  a  ditch-side site and  willow  
bushes  raise  the minimum temperature  only  by  about one  degree.  

Avainsanat: hilla,  viljely,  lämpötila,  hallatuhot 
Keywords:  Rubus  chamaemorus,  cultivation, temperature,  frost  injuries  

555 Kortesharju,  J. 1983. Pitkäaikaisen hillasatoennuste- ja satoseurantatutki  

muksen aloittamisesta Länsi-Lapissa  1982. Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  

P.  (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I. Metsäntutki  
muslaitoksen  tiedonantoja  90:148-152. ISSN 0358-4283. 

Satoseurannan tarkoituksena on saada pysyviltä  havaintoruuduilta pitkäaikaisia  ha  
vaintoja.  Ensi  kädessä  halutaan vertailla Länsi-Lapin  eri  alueiden, erilaisten suotyyppi  
en  ja  myös  metsätaloudellisesti käsiteltyjen  alueiden tuottokykyä  sekä  kukinnan ja 
marjonnan  vuotuista  vaihtelua. Tutkimus ei  tule tuottamaan  eri  alueiden keskisatotie  
toja,  koska  ruudut on sijoitettu  harkinnanvaraisesti sellaisille paikoille,  missä  varmasti 
kasvaa emiyksilöitä.  Tuloksia  ei voi käyttää  metsätaloudellisiin vertailuihin. 

Avainsanat: hillasadot, satoseuranta, Länsi-Lappi  

556 Kortesharju,  J. 1984. Observations  on cloudberry  crops  in Finland. In: Saasta  

moinen, 0.,  Hultman,  S.-G.,  Koch,  N.E. &  Mattson, L. (eds.).  Multiple-use  fo  

restry  in the Scandinavian countries. Communicationes Instituti  Forestalis  Fen  
niae 120:86-88. ISBN  951-40-0649-6, ISSN 0358-9609. 

The study  gives  crop results  from seven  experimental  plots  in central and northern 
Finland. The observation period  was  5-11 years  on different plots.  Long-term  crops 
have been small,  the yearly  average varying  between  2.1-10.7 kg/ha.  These figures  are 
lower than most crops from earlier short-term studies. The reasons  for the  small crops 

are  frost and the cloudberry  beetle (Galerucella sp.).  The results  suggest that there  is  a 
need for further long-term  yield studies to obtain exact information of  the  value of 

cloudberry  crops. 

Avainsanat: hillasadot, ympäristötekijät,  hillakuoriainen 

Keywords:  Rubus  chamaemorus yields,  environmental factors,  cloudberry  beetle 

557 Kortesharju,  J. 1985. Hillan kypsymisnopeudesta.  Julkaisussa:  Saastamoinen,  
O.  &  Poikajärvi,  H.  (toim.).  Tietojärjestelmien  kehittäminen metsäalalla -  ajan  
kohtaista  tutkimuksesta.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  196:104-113. 
ISBN 951-40-0910-X, ISSN 0358-4283. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on  selvittää yksittäisten  marjojen  kypsymisnopeutta  ja sii  
hen vaikuttavia tekijöitä.  Hillan viljelykoekenttä  perustettiin  kuivatulle suolle,  jota  oli 
aikaisemmin käytetty  heinäpeltona  ja metsäpuiden  taimitarhana. Kaikki  havainnot 

tehtiin viljelykoekentältä  lannoitus- ja alkuperäkokeista.  Molempia kokeita  oli sekä  
muovihuoneessa että  avomaalla. Havaintoja  tehtiin vuosina 1981-1983. Kaikkiaan tie  
dot saatiin 2  500  marjan kypsymisajasta.  

Tehtyjen  havaintojen  mukaan lämpötila,  kasvuston  alkuperä  ja  pölytys  vaikuttivat 

marjan  kypsymisnopeuteen.  Marjan  kypsymisaika  vaihteli  avomaalla 35-55 vrk,  muo  
vihuoneessa 30-54 vrk.  Pölytyksen  onnistuminen aiheutti suurimmat erot.  Yhden as  
teen  lämpötilan  lasku viivästytti  kokeissa  marjan  kypsymistä  noin puolitoista  vuoro  
kautta.  Pohjois-suomalaisissa  kasvustoissa  marja  kypsyi  keskimäärin neljä  vuorokaut  
ta nopeammin  kuin eteläisissä. 

Kypsymishavaintojen  perusteella  poimijoille  voidaan suositella poiminnan  aloitta  
mista heti satokauden alussa.  Kullakin kasvupaikalla  ensimmäiset marjat  ovat  parhai  
ten  pölyttyneitä  ja  sen tähden kookkaita,  joten  poiminnan kannattavuus on parempaa 
kuin kypsymisen  loppuvaiheessa,  jolloin  pienimmät  marjat ehtivät  kypsiksi.  

Avainsanat: hilla,  kypsymisnopeus,  poiminta, ympäristötekijät  

558 Kortesharju,  J.  1986. Hillan sato ja  kukinta  lannoitus- ja olkikatekokeissa Ro  
vaniemen maalaiskunnassa. Summary:  The yield  and flowering  of  the cloud  

berry (Rubus  chamaemorus)  in fertilizer  and straw  mulch experiments  at  Rova  
niemi, northern Finland. Folia Forestalia 648. 13 s. ISBN 951-40-0729-8,  ISSN 

0015-5543. 

Hillan marjontaa  ja kukintaa  tutkittiin kahdessa  lannoitus- ja  yhdessä  olkikatekokeessa  
vuosina 1972-1982. Käsittelyjen  vaikutukset olivat vähäiset. Koekenttien satotaso  oli 
keskimäärin alhainen. Hyvä sato  (yli  30  kg/ha)  saatiin vain, kun  useimmat satoon  
vaikuttavat  tekijät  olivat edullisimmillaan. Emikukkien määrä oli parhaana  vuotena  

huonoimpaan  verrattuna  kuusinkertainen. Onnistunut pölytys  lisäsi marjojen  keskipai  
non kaksinkertaiseksi  huonoon vuoteen  verrattuna.  Hallan -  samoin kuin hillakuoriai  

sen -  satoa  vähentävä vaikutus oli eri  vuosina 0-100 %. Hede- ja  emikukkien suhde 
vaihteli eri  koealoilla suuresti. 

The yield  and  flowering  of  the cloudberry  was  studied in two  fertilizer and one  straw  
mulch trials in 1972-1982. The effects of  the treatments were  small. The yields  on  the 

experimental  areas were,  on average, low. The crop could  only  be  classified as  good  
(more than 30 kg/ha)  when most  factors  determining the yield  were optimal.  In  the 
best  years, the number of  female flowers was sixfold compared  to  the poorest years.  
The success  of  pollination  increased the berry  weight  in favorable years.  Frost  and 
cloudberry  beetles decreased  the crop from 0-100 % in  different years.  The variation in  
the  relation of  female and male flowers  was  large  in different plots.  

Avainsanat: hillasadot, lannoitus, olkikate 

Keywords:  Rubus chamaemorus yields, fertilization,  straw mulch 

559 Kortesharju,  J. 1986. Hillasatoon vaikuttavista tekijöistä.  Summary:  Factors  

determining  cloudberry  (Rubus  chamaemorus)  yield. Lapin  tutkimusseuran  vuo  

sikirja  XXVII:7-12. ISBN 951-9327-22-3,  ISSN 0457-1479. 
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Ainakin seuraavat  seitsemäntoista tekijää  vaikuttavat hillan satoon:  edellisen kasvu  
kauden tuotto, kasvukautta  edeltävä talvi,  kasvupaikka,  kasvin  ravintotilanne, kuk  
kasilmun kehitys,  kasvukauden  sää,  perinnölliset  tekijät, tuholaiset,  kukinnan ajankoh  
ta, kukinnan runsaus,  emikukkien määrä, emilehtien määrä, pölytys,  osahedelmien 
määrä, osahedelmien paino,  marjan  paino  ja marjojen  määrä.  

Eräällä Rovaniemen lähellä olevalla suolla tehtyjen  kukka-  ja marjahavaintojen  sekä 

pölytystutkimuksista  saatujen  tietojen  perusteella  laskettiin kyseisen  suon pienin  ja 
suurin mahdollinen tuottokyky.  Edellä mainitut tekijät  voivat  aiheuttaa yli  kolmikym  
menkertaisen vaihtelun, sillä sadon ääriarvoiksi  saatiin 3-111 kg.  Näistä teoreettisista 
luvuista puuttuu  sekä  hallan että  tuholaisten vaikutus. Todellisuudessa sato  vaihteli 
0—44,1 kg  ja selvimmin satoja  pienensi  halla. 

The most  important  factors  affecting  cloudberry  yields  are: the production  of  the pre  
vious growing  season,  weather conditions of  the previous  winter,  growing  location, 
nutrient situation of the  stands, development  of flower buds, weather during the 

growing  season,  genetic  factors, pests,  time of  blooming,  success  in  flowering,  number 
of  female flowers,  number of pistils,  pollination,  number of  drupelets,  weight  of  
drupelets,  berry  weight,  and the number of berries. 

Based on  ten  years  of  observations,  the theoretical cloudberry  yield  of a  bog  near  Ro  
vaniemi was  calculated. Theoretically,  the variation of  the yield  due to the  factors  men  

tioned is  3-111 kg/ha/year.  The effect of  frost  and cloudberry  beetles which  often  dim  
inish the  yield  was  not  taken into  consideration in  the calculations. During  the  ten  year 

period,  the smallest real  crop in the bog  was  0  and the greatest was 44.1 kg/ha.  The 
most frequent  reason  for small yields  was  frost. 

Avainsanat:  hillasadot, ympäristötekijät,  ekofysiologia  

Keywords:  Rubus chamaemorus yields,  environmental factors,  ecophysiology  

560 Kortesharju,  J. 1987. Kulotuksen,  kattamisen,  kyntämisen  ja  ferrosulfaattikä  

sittelyn  vaikutus hillaan ojitetulla  suolla. Summary:  The effect of burning,  

mulching,  plowing  and ferrosulphate  treatment on cloudberry  ( Rubus chama  

emorus)  on a drained mire in northern Finland. Metsäntutkimuslaitoksen  tie  

donantoja  266.18 s.  ISBN  951-40-0844-8,  ISSN 0358-4283. 

Tutkimus suoritettiin Kolarissa vuosina 1977-1983 suolla, joka oli  ojitettu 1950-luvulla. 
Tulokset kertovat  mm., että  kynnöllä  saavutettiin paras  pitkäaikainen  vaikutus,  vuosina 
1982 ja 1983 kynnettyjen  koealojen  kukkamäärä oli  selvästi  suurin. Kulotuksen yh  
teydessä  suoritettu turpeella  tai  hiekalla kattaminen paransi  myös kukintaa. Versomää  
rä  lisääntyi  vain  kulotuksen ja sen jälkeen  suoritetun turpeella kattamisen jälkeen.  
Pelkällä kulotuksella ja ferrosulfaattikäsittelyllä oli vähäinen vaikutus. 

The study  was  carried out at Kolari in  northern Finland during 1977-1983. The ex  

perimental area had already  been  drained in the 19505. The treatments  were  made in 
1977. Plowing  had an advantageous  long-term effect on  the cloudberry.  The number of  
flowers was  clearly  highest  on the  plowed  plots.  The peat  or  sand mulch laid after 
burning  also  increased the number of flowers. The number of  shoots increased clearly  

only  on those plots  which were  peat mulched after  burning.  Burning or  treatment with 

ferrosulphate  had  little effect  on the number of  cloudberry  shoots  and flowers. 

Avainsanat: hilla,  kulotus,  katteet,  kyntö,  ferrosulfaattikäsittely  
Keywords:  Rubus chamaemorus, controlled burning,  mulching,  plowing,  ferrosulphate  



288 Metsien  monikäyttö 1970—1990 
Multiple use of forests  1970—1990 

561 Kortesharju,  J.  1988. Cloudberry  yields  and  factors  affecting  the yield in 

northern Finland. In: Vänninen,  I.  &  Raatikainen,  M. (eds.).  Proceedings  of  the 

Finnish-Soviet symposium on non-timber forest  resources  in Jyväskylä,  Fin  

land,  25-29 August  1986. Acta Botanica Fennica 136:77-80. ISBN  951-9469-30-3,  

ISSN 0001-5369. 

Two Studies on  Rubus chamaemorus L.  yields were  carried out  in NW  Finland. The vari  
ation in the yield  was  large  both between years  and between the study  sites  (0-180 

kg/ha).  The average yield  could vary  significantly  in different areas  of  a  similar mire 

type.  Frost  was  the factor  most  strongly  affecting  the yield.  Flowers,  unripe  fruits,  or  
even  leaves  could be  destroyed  by  frost.  Other  important  factors were the success  of  
pollination  and the  number  of  female flowers.  The paper ends  with a  discussion  of  the 
difficulties encountered in  attempts  to improve  or  to  assess  the yield. 

Avainsanat:  hillasadot, ympäristötekijät,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  Rubus chamemorus yields,  environmental factors,  northern Finland 

562  Kortesharju,  J. 1989. Kärsiikö  hilla soiden ojituksesta?  Abstract:  Does the  drai  

ning  of  peatlands  affect  cloudberry  yields?  Julkaisussa:  Saastamoinen,  O.  & 

Varmola,  M. (toim.). Lapin  metsäkirja.  Acta Lapponica  Fenniae 15. ISBN 951- 

9327-29-0, ISSN 0457-1754. 

Soiden ojituksen  vaikutuksia hillasatoon ei Suomessa  ole koskaan  tutkittu laajamittai  
sesti.  Tämä johtunee  siitä,  että satotutkimuksissa tarvittaisiin kahdenkymmenen  vuo  
den havaintosarja,  jotta erilaisia kasvupaikkoja  voitaisiin luotettavasti vertailla. Lisäksi  
tutkittavia alueita pitäisi olla runsaasti,  koska  hilla kasvaa  monenlaisilla suotyypeillä.  

Toistaiseksi  paras tutkimus asiasta  on tehty  Ruotsissa  metsänarvioinnin yhteydessä  
vuosina 1978-1980. Arvioinnin tulokset eivät riitä osoittamaan ojituksen  alentavan sa  

toa, mutta  eivät  myöskään  sulje  sitä  mahdollisuutta pois.  Näyttää  kuitenkin siltä,  että 
ojitus  ei  monessakaan tapauksessa  pienennä  hillakasvustoja,  mutta  sato  voi vähentyä.  
Tähän voisi  olla yhtenä  syynä  hedekasvustojen  voimistuminen emikasvustojen  kus  
tannuksella, sillä hedekasvusto pystyy  tuottamaan  enemmän juurakkoa  -  eli le  
viämään nopeammin  ojanpenkoille  -  kuin marjomiseen  voimiaan käyttävä  emikas  
vusto. 

The general  opinion  that  the cloudberry  stands  spread  after draining  is  supported  by  
the studies carried out in Sweden and southern Finland. However, it  has also  been 

claimed that cloudberry  yields  subsequently  decrease.  The results  of  a  large Swedish 

berry  inventory  support  this  idea, but due to  the small number of  plots  on drained 
mires no definitive conclusions can  be drawn.  It  is  estimated that  it would take ap  

proximately  20 years  to  carry out  extensive  research  on  the  subject  due to  the  large  an  
nual variation of yield  and the slow development  on drained areas.  

Avainsanat:  hillasadot, ojitus, tutkimus  

Keywords:  Rubus chamaemorus yields, drainage,  research 

563  Kortesharju,  J. &  Mäkinen,  Y.  1986. Vaotuksen,  lannoituksen  ja  katteiden vai  
kutus  hillaan karuilla  luonnontilaisilla soilla. Summary:  The effect  of furro  

wing,  fertilization,  and mulching  on cloudberry  (Rubus  chamaemorus)  on virgin  
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oligotrophic  mires.  Folia  Forestalia  669. 15 s.  ISBN 951-40-0753-0,  ISSN 0015-  
5543. 

Tulokset ovat peräisin  Metsähallituksen ja Turun yli  opiston  v.  1971 Pohjois-  ja Keski  
suomeen perustamilta  neljältä  koealueelta. Pohjois-Suomen  kokeita  seurattiin kymme  
nen ja Keski-Suomen kokeita  viisi  vuotta. 

Kaikilla  koealueilla vaotuskasittely  tuotti suurimmat sadot. Myös  superfosfaatilla  
lannoitetuilla ja puunkuorella  katetuilla koealoilla sato  oli  vähän korkeampi  kuin  ver  
tailukoealoilla. Sorakate heikensi satoa. Kaikkien koealueiden keskimääräinen vuosi  

sato  oli heikko,  2,5-6,4  kg/ha,  mikä yhdessä  toistojen  vähäisyyden  kanssa  vaikeuttaa 
tulosten tulkintaa. 

Sekä sadon että kukkamäärän  vuotuinen vaihtelu oli suurta  kaikissa  kokeissa, sa  

moin emi- ja hedekukkien keskinäisen suhteen vaihtelu. Marjan keskipaino  vaihteli 
vuodesta ja kokeesta  riippuen  0,5-1,8 g.  Kasvupaikan  laadulla oli suurempi  vaikutus 

marjan  painoon  kuin  käsittelyllä.  

Simon koealueella oli pahoja  hillakuoriaistuhoja  vuosina 1979-80. Mikäli kuoriaiset 

ja niiden toukat söivät yli  20 % jonkin  koealan  lehdistä,  väheni koealan seuraavan  
vuoden kukinta ja sato.  Jos tuhoprosentti  oli alle viiden, ei vaikutusta havaittu. 

Four  experiments  concerning  the effects  of  different soil treatments  on  the cloudberry  
yield  were established by  the National Board  of  Forestry  and Turku University  in 
northern and central Finland in 1971. The two areas  in northern Finland were moni  

tored for ten  years,  and the two  in central Finland for  five years. 

Furrowing  gave the best  yield  in all experimental  areas.  The yield  on the  superphos  

phate  and bark-mulch  plots  was  slightly  higher than that on the  control plots,  while 

gravel  mulch decreased the yield.  The average annual yield in  the areas  was only  2.5- 
6.4 kg/ha  which, together with the small number of replications,  makes  interpretation  
of the results difficult. 

There  was  considerable annual variation in both the yield  and the  number of  flow  

ers, as  well as  in the proportions  of  female and male  flowers. The average berry  

weight  ranged,  depending  on  the year  and  the area, between 0.5-1.8 g. The type of  
habitat had a  greater  effect  on  berry  weight  than the treatments.  

Severe cloudberry  beetle damages  occurred  in the  experimental  area  at  Simo,  in 
northern Finland, in 1979-80. In cases  where the beetles and their larvae ate  more  than 

20 % of  the  leaves  on  a  plot,  the flower number and yield  clearly  decreased the follow  
ing year. No effect was  observed if the percentage  of  destroyed  leaves was  less  than 
five. 

Avainsanat: hilla,  lannoitus, vaotus, kattaminen, hillakuoriainen 

Keywords:  Rubus  chamaemorus, fertilization,  furrowing,  mulching,  cloudberry  beetle 

564 Kortesharju,}.  &  Rantala,  E.-M. 1980. Sijoituslannoituksen  vaikutuksesta  hil  
laan (Rubus chamaemorns L.) ojittamattomilla  soilla.  Summary:  The effect  of  

placement  fertilization on cloudberry  (Rubus chamaemorus L.)  on unditched 

bog.  Suo 31(4):85-92.  ISSN 0039-5471. 

Koe aloitettiin kesäkuussa  1975, jolloin  lannoitettiin kokeeseen kuuluneet kaksi  suota.  
Lannoitteina käytettiin  superfosfaattia,  Oulun salpietaria  ja kalilannoitetta. Toisella  
koealueella lannoitteet sijoitettiin  10  cm, toisella 20  cm  syvyyteen.  Tuloksia havainnoi  
tiin vuosina 1975-1979. Yleisenä lopputuloksena  voidaan todeta, että ojittamattomalla  



290 Metsien  monikäyttö 1970—1990  

Multiple use of forests  1970—1990  

Sphagnum  fuscum-rämeellä  ei yksipuolisella  sijoituslannoituksella  pystytty  merkittäväs  
ti vaikuttamaan hillan kasvuun  tai tuottoon.  

The experiment  was  carried out  in Kolari,  northern Finland. The experimental  field 
was an open Sphagnum  fuscum-bog  with a dense but low-producing  cloudberry  
stand. Phosphorus,  nitrogen  and potassium  fertilizers were  laid in the depth of  either 
10 or  20  cm.  No  combined fertilizers were  used.  The  experimental  field was  fertilized 
in june 1975 and the observations were  made 1975-1979. The effects  of  fertilization 
were slight  and lasted for about three years.  Nitrogen  had the clearest effect.  

Avainsanat: hilla,  sijoituslannoitus  

Keywords:  Rubus chamaemorus, placement,  fertilization 

565 Kujala,  M. 1988. Ten  years  of  inquiries  on the berry  and mushroom yields  in 

Finland,  1977-1986. In: Vanninen,  I. &  Raatikainen,  M. (eds.). Proceedings  of 

the Finnish-Soviet symposium on non-timber forest resources  in Jyväskylä,  
Finland,  25-29 August  1986. Acta Botanica Fennica 136:11-13. ISBN 951-9469- 

30-3,  ISSN 0001-5369. 

The Marketing  Research  Institute of  the Pellervo Society  has  produced  estimates and 
forecasts  of  the  wild berry  and mushroom yields  in Finland since 1977. The so-called 
Marsi inquiry also produces  estimates  on the incomes  of the  country  people  from 

berry and mushroom picking.  The inquiry  is  made by  200 local reporters  in  18 districts 
of the country.  The most important  commercial berries are  lingonberry,  bilberry  and 

cloudberry.  Interest in the  mushroom trade has  increased  in recent  years.  The tax-free  
incomes of  the country  people  from the wild berries and mushrooms have been  35-93 
million marks  annually.  

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot,  kauppa  

Keywords:  non-wood products,  berry yields,  mushroom yields, trade 

566 Kujala,  M.,  Malin, A.,  Ohenoja,  E.  &  Sipola,  K.  1989. Oulun läänin luonnon  

marja-  ja  sienivarat,  niiden satoarviot,  hyödyntäminen  ja  sivutulollinen mer  

kitys  (OUKA-projekti).  Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos,  raportteja ja 
artikkeleita 27. 74 s. ISSN 0781-2000. 

Julkaisu  koostuu luvuista: (1)  Luonnonmarja-  ja sienisatotilannearviot Oulun läänissä 
vuosina 1987 ja 1988, (2)  Marjojen  ja sienten kauppaantulomäärät  ja poimintatulot  
vuosina 1987 ja 1988 Oulun läänissä,  (3)  Luonnonmarjojen  ja sienten poiminta  Oulun 
läänin kotitalouksissa vuosina 1986,1987 ja 1988,  (4)  Luonnonmarjojen  ja sienten koko  
naissatoarviot Oulun läänissä  ja  (5)  Toimenpidesuosituksia.  

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot,  kauppa,  Oulun lääni 

567 Kujala,  M.,  Malin,  A.,  Saastamoinen,  0.,  Lohiniva,  S.  &  Niva,  A. 1989. Pohjois-  

Lapin kuntien  metsämarja-  ja sienitutkimus vuosina 1987-1988 (Pohla-pro  
jekti). Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos,  raportteja  ja artikkeleita  26. 

101 s. ISSN 0781-2000. 
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Tutkimuksen tarkoitus on varmentaa  ja syventää  koko  Lapin  läänin marja- ja sienisato  

tutkimusta,  joka  tehtiin vuonna 1986. Koska  tutkimus jäi  Perä-Lapin  osalta vaillinaiseksi 

lyhyen  valmisteluajan  ja metsien inventointitietojen  puuttumisen  johdosta,  tämän  jatko  
tutkimuksen  tarkoituksena on selvittää marjastuksen  taloudellista merkitystä  Inarin, 

Enontekiön ja Utsjoen  kuntien alueella. 

Raportti  koostuu  viidestä osasta:  (1) Pohjois-Lapin  marja-  ja sienisatotilannetieduste  
lut vuosina 1987 ja  1988, (2)  Luonnonmarjojen  ja  sienten kauppaantulomäärät,  poimin  
tatulot  Pohjois-Lapissa  vuosina  1987 ja 1988, (3)  Marjanpoiminta  Pohjois-Lapissa,  osa  
1,  (4)  Marjanpoiminta  Pohjois-Lapissa,  osa  2 ja (5)  Pohjois-Lapin  kuntien marjasatoin  
ventointi. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot, kauppa,  Pohjois-Lappi  

568 Kurkela,  R.,  Ohenoja,  E.,  Koivurinta,  J., Pekkarinen,  M.  & Mäkinen,  Y.  1980. 
Sienitalouden nykynäkymät  Suomen Akatemian sienitaloudellisen tutki  
muksen valossa. Maataloushallinnon aikakauskirja  10(l):25-37.  ISSN 0355- 
0486. 

Artikkeli  on lyhyt  yhteenveto  Suomen Akatemian sienitaloudellisesta tutkimuksesta 
vuosina 1976-79. Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia luonnonsienten hyödyntämisen  
tehostamiseksi välttämättömät tiedot sienisadosta sekä  tutkia ja kehittää  mahdollisuuk  
sia tasoittaa  sienten viljelyllä  luonnonsienisadon suuria vuosittaisia vaihteluita. Lisäksi  
oli  tavoitteena tutkia lajikohtaisesti  tavallisimpien  kauppasienten  säilyvyyttä  sekä  sel  
vittää ravintotutkimuksella sienten nykyisiä  käyttömääriä  ja käyttötapoja  ja niiden 
alueellisia vaihteluita. 

Tutkimus muodostuu neljästä  osa-alueesta: (1) sienisatotutkimus,  (2)  kasvatus-  ja 

viljelytutkimus,  (3)  elintarviketeknologinen  tutkimus ja  (4)  ravintotutkimus. Osatutki  
musten tuloksia  on julkaistu  työn  kuluessa noin 30 julkaisussa,  jotka  on lueteltu artik  
kelin lopussa.  

Avainsanat: sienisadot, viljely,  ravintosisältö 

569 Kurkela,  T. 1983. Puolukanlumihome. Julkaisussa:  Salo,  K.  & Sepponen,  P. 
(toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I. Mesäntutkimus  
laitoksen  tiedonantoja  90:95-100. ISSN 0358-4283. 

Metsän kasvipeite  ei ole muuttumaton.  Pintakasvillisuuden lajisto  ja  lajien  runsaussuh  

teet  muuttuvat  metsikön kehityksen  mukaan. Kokemuksensa ohjaamina  puolukanpoi  

mijat  hakeutuvat vanhoihin harvahkoihin metsiin tai  niiden hakkuualoille. Toisaalta 

tiedetään, että  paljaaksihakatuilla  metsämailla puolukan  varvusto  vähitellen vähenee ja  
muut  kasvit  valtaavat kasvutilan. Puolukan varvuston  nopea kuoleminen avohakkuun 

jälkeen  näyttää  olevan  selitettävissä lähinnä lumihomeiden vaikutuksen avulla. Epä  
tasaisella kasvupaikalla  lumihometta on puolukan  varvustossa  yleensä  maanpinnan 
matalimmissa kohdissa.  Niissä  sieni tappaa puolukan  varvuston  pian  avohakkuun 
jälkeen.  Jos  maanpinta  on tasainen ja paikka  ns.  lumenviipymäaluetta,  saattaa  lumiho  

me  tappaa varvustoa  laajoilta  yhtenäisiltä  aloilta. 
Metsän harvennuksen tai päätehakkuun  jälkeen  marjatuotto  lisääntyy  nopeasti  ja  

voi säilyä  pitkäänkin  korkeana varvuston  elävissä  osissa.  Lumihomeen tuhotessa var  

vustoa sadot  pinta-alayksikköä  kohti  kuitenkin nopeasti  pienenevät.  
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Avainsanat: puolukkasadot,  puolukanlumihome,  metsänhoito 

570 Kuusipalo,  J.,  Niemensivu,  H.,  Berg,  M.-A. &  Mikkola,  M. 1989. A cross-sectio  
nal population  survey  on the consumption  of  berries and berry  products  in 
Finland. Tiivistelmä:  Väestötason tutkimus  marjojen ja  marjatuotteiden  käytös  

tä Suomessa. Silva  Fennica 23(1):59-70.  ISSN 0037-5330. 

The study  is  based  on  a  questionnaire  sent  to  5  000 randomly  sampled  persons  repre  
senting  the adult population  of  Finland. The results  give  a  picture  of  the amounts  of  
berries preserved  for  home  use  and the consumption  patterns  of  berries  and berry pro  
ducts in the population  and its various subgroups.  Non-commercial berry  consump  
tion accounts  for a  considerable part  of  the total use  of fruits  and berries.  However, use  
of  berries and  berry  products  decreases with the degree  of  urbanization and from 
older  age  classes  to  the  young. The results  support  the view that imported  fruits  and 
commercial juices  are  substitute products  for  domestic berries.  It  would appear that 
the consumer's  choice between  fruits and berries  is  primarily  regulated  by  the  availa  

bility  of  berries. 

Tutkimus  perustuu  kirjalliseen  kyselyyn,  jonka kohderyhmänä  oli  5  000  henkilön satun  
naisotos suomalaisesta aikuisväestöstä. Tulokset antavat  varsin luotettavan kuvan säi  

lötyistä  marjamääristä ja  marjojen  käytöstä  väestössä  ja  sen  eri  osaryhmissä.  Kotitarve  

poiminnan  ja säilönnän taloudellinen merkitys  näyttää  tulosten perusteella  olevan 
huomattavan suuri. Esimerkiksi  kotitekoisia mehuja käytetään  huomattavasti enem  

män  kuin  kaupallisia  mehuvalmisteita. Toisaalta tuontihedelmien ja kaupallisten  mehu  

jen kulutus kasvaa  kaupungistumisen  myötä  sekä  vanhemmista nuoriin ikäluokkiin. 
Tulokset tukevat  käsitystä,  että  kotimaiset  marjat  ja tuontihedelmät ovat  toisiaan kor  
vaavia tuotteita. Kuluttajan  valintaa näiden tuotteiden välillä säädellee ensisijaisesti  

marjojen  saatavuus. 

Avainsanat: marjatuotteet,  kulutuskäyttäytyminen  

Keywords:  berry  products,  consumption  behaviour 

571 Lindholm,  T. 1983. Halla varvikossa.  Julkaisussa:  Salo,  K.  & Sepponen,  P.  
(toim.).  Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I.  Metsäntutkimus  

laitoksen  tiedonantoja  90:50-58. ISSN 0358-4283. 

Marja- ja sienisadot vaihtelevat vuosittain runsaasti. Lisäksi  Suomen eri osat ovat 
satoisuudessa  varsin erilaisia. Usein  jopa  samallakin alueella sadon runsaudessa on 
suuria  vaihteluita. Marjoja  ja  sieniä  ei  voi rinnastaa toisiinsa, mutta  myös eri  marjalajien 
kesken  satoisuusvaihtelu on erilaista. 

Marjasatoihin vaikuttaa maankäyttö;  onko suot  ojitettu ja  minkälaista on metsien 
hoito. Monet säätekijät  kasvin  elinkierron eri  vaiheissa voivat vaikuttaa marjasatoihin.  
Eräs oleellinen marjontaan  vaikuttava säätekijä  on halla ja  pakkanen.  Useat marjakas  
vit  ovat  varpuja, joten hallahavainnot varvuista antavat  käsitystä  siitä,  kuinka  kyl  

myys  voi  vaikuttaa marjasatoihin.  Jos  varvikon  ympäristötekijöissä  tapahtuu  äkillinen 
muutos, voivat  hallat  muuttaa  varvikon  rakenteen täysin.  Näin käy  hakkuun seurauk  
sena.  Kun puuston  suojaava  ja  säätilaeroja  tasoittava vaikutus poistuu,  voivat  yöhallat  
tuhota varvikkoa.  Esim. mustikka tuhoutuu kuusikon hakkuun jälkeen.  

Avainsanat: marjasadot,  varvut,  halla, metsänhoito 
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572  Metsänheimo,  K.  1981. Kilpisjärven  suursienistä  ja syyssienisadoista.  Sum  

mary: Larger  fungi  and their autumn  yields at  Kilpisjärvi,  Finnish  Lapland.  

Kilpisjärvi  Notes  5:1-8. ISSN 0358-3279. 

Vuonna 1976 aloitettiin koko  maan käsittävä  metsäsienten syyssatotutkimus.  Kilpisjärvi 
oli yksi  32:sta satotutkimuspaikkakunnasta.  Kilpisjärvellä  sienisatoa tutkittiin vuosina 
1976-1980. Artikkelissa  esitellään tutkimuksen aikana saatuja  tuloksia,  erityisesti  tarkas  
tellaan ruokasienilajistoa-  ja satoa. 

Fruit body production  and phenology  of  larger  autumn  fungi  were  studied  in  1976-80 
at  Kilpisjärvi,  NW  Finnish Lapland.  In  the paper the emphasis  is  laid on edible fungi.  
The results  are  based on 29  stable study  plots  in various types  of  birch  forests  and on 
alpine  heath. The  production  season  varied from 2  to 3 months in birch forests;  on low 

alpine heath it was shorter. The peak  occured  between 15  August  and 15 September.  
Fruit body  production  was poor in 1976, 1978 and  1980, moderate in 1977 and very 

good  in 1979. The number of  identified taxa,  found on  study  plots,  was  about  200.  The  
proportion  of  mycorrhizal  species  was  somewhat higher  on low alpine  heaths and  
drier birch  forests than on fresher  habitats. 

Avainsanat: sienisadot,  ruokasienet,  Kilpisjärvi  

Keywords:  mushroom yields, edible mushrooms,  Kilpisjärvi  

573 Metsänheimo,  K. &  Ohenoja,  E.  1980. Tunturikoivikon sienistä. Luonnon Tut  

kija  84(l):61-62.  ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa kerrotaan lyhyesti  tunturikoivikon sienien tutkimuksen historiasta. Pää  
asiassa  esitellään vuonna 1976 Kilpisjärvellä  aloitetun sienisatotutkimuksen tuloksia. 
Tutkimuksella on  saatu  käsitys  erilaisten kasvupaikkojen  tyyppilajistosta  ja  sadon vaih  
teluista. Kauppasienisadon  osuus  koko  sadosta  oli  Kilpisjärven  tunturikoivikossa 25-30  
%. Lapissa  sienillä on  aina  ollut merkitystä  porotaloudelle,  koska ne  ovat myös  poron 
ravintoa. 

Avainsanat: sienisadot, tunturikoivikko,  Lappi  

574 Norokorpi,  Y.  1983. Kivalon  kokeilualueen sienisatotutkimukset.  Julkaisussa:  

Salo, K.  &  Sepponen,  P.  (toim.). Luonnonmarja-  ja  sienitutkimuksen  seminaari,  

osa  11. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  91:4-10. ISSN 0358-4283. 

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää metsikön kehitysluokan,  puulajisuhteiden  ja  

metsänhoitotoimenpiteiden  vaikutusta sienisatoihin ja -lajistoon  erilaisilla kasvupai  
koilla. Sekametsikön sienisato oli suurempi  kuin  vanhassa  männikössä ja  kuusikossa.  
Koivikon sienisato oli  selvästi  runsain,  yli  kolme  kertaa suurempi  kuin  vanhassa kuusi  
kossa.  Juurisienten  osuus  lisääntyi  syksyä  kohti. 

Kivalon koealoilla on seurattu  paitsi  kasvukauden sademäärää ja ilman lämpötilaa  

myös maan kosteutta ja lämpösumman  karttumista. Yhdessä  puusto- ja maan ravin  
teisuustunnusten kanssa  niitä tullaan käyttämään  analysoitaessa  sienilajistoon  ja -sa  
toon vaikuttavia tekijöitä.  Sademäärä ja  maan kosteus  ovat  varsin  keskeisiä  muuttujia,  
joiden  suuretessa  tiettyyn  rajaan  asti  myöskin  sienisadot suurenevat  melko suoravii  
vaisesti. Lämpötekijä  vaikuttaa selvästi  välillisemmin. 
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Avainsanat: sienisadot, ympäristötekijät,  metsänhoito, tutkimus,  Kivalo 

575 Nousiainen, H.  1983. Eräiden Vacciniutn-la]iei\  pölytysbiologiasta,  kukinnas  

ta ja  marjonnasta.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim).  Luonnonmarja  

ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  

90:66-86. ISSN 0358-4283. 

Tutkimuksessa  selvitetään  mustikan,  juolukan,  puolukan  ja  karpalon  pölytysbiologiaa,  
kukintaa ja  marjontaa sekä  niihin vaikuttavia tekijöitä.  Yhteenvetona tutkimuksen syn  
nyttämistä  ajatuksista  esitetään  teoreettinen lohkokaavio paikalliseen  marjasatoon  vai  
kuttavista  tekijöistä.  

Avainsanat: marjasadot, pölytysbiologia,  kukinta, ympäristötekijät  

576 Ohenoja,  E.  1983. Lannoituksen vaikutuksesta  metsäsieniin. Julkaisussa:  Salo,  

K.  &  Sepponen,  P. (toim.).  Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  
11.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  91:21-29. ISSN 0358-4283. 

Useimmissa lannoitustutkimuksissa on todettu erityisesti  pulkkosienen  hyötyvän  typ  

pilannoituksesta.  Muhoksella ja Pudasjärvellä  tehdyissä  kokeissa  pulkkosientä  ilmaan  
tui metsiin,  joissa  se  ei  normaalisti muodosta itiöemiä. Kangasrouskun  on myös havait  

tu  tuottavan  enemmän typellä  lannoitetuilla paikoilla,  ja  kangastatin  sato  voi  niinikään 
vähän kasvaa.  Lisäksi  selvityksessä  pohditaan lannoitusta sadon mykoritsa-lahotta  

jasuhteisiin  ja lannoituskokeiden koejärjestelyihin  liittyviä  kysymyksiä.  

Avainsanat: sienisadot, lannoitus, tutkimus  

577 Ohenoja,  E.  1984. Fruit body  production  of  larger  fungi  in Finland. 1. Intro  
duction to the  study  in 1976-1978. Annales Botanici  Fennici 21(4):349-355.  
ISSN 0003-3847. 

The paper introduces a mycological  project,  in which  the  autumnal fruit body  produc  
tion of  larger  fungi was  studied in  32 localities (100 stands)  in different parts  of  Fin  
land. Most of  the sites studied were upland  type  forests on podsolized  mineral soil 

representing  mainly  mature  or  advanced-aged  stands. The study  method was  one of 
collection, the  total  number and biomass of fruit bodies on the plots  being  recorded.  

Avainsanat: sienet, itiöemätuotanto 

Keywords:  mushrooms,  fruit body  production  

578 Ohenoja,  E. 1988. Effect of forest management  procedures  on fungal  fruit 

body  production  in Finland. In: Vanninen,  I.  &  Raatikainen,  M. (eds.).  Procee  

dings  of the Finnish-Soviet symposium  on non-timber forest  resources  in Jy  
väskylä,  Finland,  25-29 August  1986. Acta Botanica Fennica  136:81-84. ISBN 

951-9469-30-3,  ISSN 0001-5369,  
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Finnish forests  and mires,  which  are  the most  important  habitats  for  larger  fungi,  are  

undergoing  considerable changes  because  of  modern  forest  management,  building  ac  
tivities,  and increasingly,  the pollution  of  the ground  and air.  The greatest  changes  
have come from the  clearing  and ploughing  of  forests,  the draining  and afforestation 
of  peatlands,  fertilization,  and the construction of  roads, etc. The acidification of 
humus also affects the fungi.  The influence of clear-cutting,  afforestation, spraying  
with herbicides,  fertilization,  and the function of  fungi  in  forests and on peatlands  are 
discussed in the light  of  some  inventories. 

Avainsanat:  metsänhoito, sienet,  metsätyyppi  

Keywords:  silviculture,  mushrooms, forest type 

579  Ohenoja,  E.  &  Koistinen,  R.  1984. Fruit  body  production  of  larger  fungi  in Fin  
land. 2.  Edible fungi  in  northern Finland 1976-1978. Annales Botanici  Fennici  
21(4):357-366. ISSN 0003-3847. 

The autumnal fruit body  production  was  studied in 15 localities (42 stands).  The aver  

age proportion of  edible fungi  out  of the total crop was  ca.  68  % by  dry weight,  and the 

proportion  of  the  commercial fungi  of  the total  investigated  was 37 %. The  average an  
nual production  of the commercial (cleaned)  fungi  was  estimated to be 150 000  tons  in 
mature  and  advanced-aged  forests in northern Finland. 

The most  frequent  and productive  edible species  were  Suillus variegatus  and Lactams 

rufus,  Leccinum versipelle,  L.  scabrum, Russula decolorans, R. vinosa,  and Lactarius  trivialis  
were  also  productive.  

The commercial fungi  were  relatively  more abundant in infertile forests  than in 
forests  on  better soils.  The average duration of  the  autumn  season  of  the  fruit body  
production  in northern Finland was  2.5  months  in 1976, four months in  1977 and three 
months in 1978. 

Avainsanat:  sienisadot,  kauppasienet,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  mushroom yields,  commercial mushrooms, northern Finland 

580  Ohenoja,  E. &  Koistinen,  R.  1984. Pohjois-Suomen  kauppasienisato.  Maata  
loushallinnon aikakauskirja  14(1):  16-24. ISSN 0355-0486. 

Suomen sienisatoa tutkittiin vuosina 1976-78 Suomen Akatemian ja Metsäntutkimuslai  
toksen tuella. Pohjois-Suomessa  satoa  seurattiin 45 metsään perustetulla  pysyvällä  
näytealalla  käyttäen  keruumenetelmää. Satoisimmat kauppasienilajit  olivat  kangastatti,  

kangasrousku,  punikkitatti,  isohapero  ja  haaparousku.  Kauppasieniä  oli  eniten kuivah  
koissa  puolukkatyyppiryhmän  kangasmetsissä.  Jos  muutkin  ruokasienet otetaan  huo  
mioon, tuoreet  mustikkatyyppiryhmän  kankaat  olivat  parhaita.  Muista ruokasienistä 
satoisimpia  olivat kangas-  ja viinihapero  sekä  lehmäntatti. 

Ruokasienten satoisa  aika  vaihteli tutkimusjaksona  puolestatoista  kuukaudesta kah  
teen  kuukauteen,  ja sadon huippu  ajoittui  elokuun ja  syyskuun  vaihteeseen. Kaup  
pasienisadon  painopiste  oli 1-2  viikkoa muuta  ruokasienisatoa aikaisemmin. 

Avainsanat: sienisadot, kauppasienet,  ruokasienet, Pohjois-Suomi  
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581 Raatikainen,  M. 1984. Syötävien  luonnonmarjojen  sadoista ja poiminnasta.  

Summary:  Yields and harvesting  of  berries in  Finland. Suomalainen tiedeaka  

temia -  vuosikirja  1982-1983. S.  135-158. ISBN 951-41-0472-2,  ISSN 0356-6927. 

Artikkelissa  selostetaan Jyväskylän  yliopistossa  vuodesta  1973 alkaen tehtyjä luonnon  
marjatutkimuksia, joissa marjakasvien  ekologiaa,  satoja  ja poimintaa  tutkittiin etenkin  

Laviassa,  Lapualla,  Mäntässä,  Saarijärvellä,  Pihtiputaalla,  Keiteleellä, Laukaassa,  Sumi  

aisissa,  Konnevedellä, Enonkoskella ja Ilomantsissa. Lisäksi  havaintoja  on tehty  useissa 
sadoissa kunnissa  eri  puolilla  Suomea. 

The  article concerns  a  study  made at Jyväskylä  University  from 1973 to 1982, in which 
the berry  yields in six  communes were surveyed.  About  a half of the cloudberry 

(Rubus chamaemorus) yield  was  harvested. 7  % to 9  % of  the Vaccinium vitis-idaea yield 

was picked  in the communes of  Pihtipudas  and Konnevesi and  45 % in the  munici  

pality  of  Mänttä; the corresponding  figures  from V.  myrtillus  were 2-7 % and 21 %. In 
the  case  of  Fragaria  vesca,  Rubus  arcticus,  R.  idaeus and V.  oxycoccos,  the  quantities  picked  
varied from small to around 30 %. In  most cases,  berries of other species  were not  

picked. 

Avainsanat: marjasadot, poiminta  

Keywords:  berry yields,  picking  

582  Raatikainen,  M. 1988. Estimates of  wild berry  yields  in Finland. In:  Vänninen, 
I. &  Raatikainen,  M. (eds.).  Proceedings  of  the Finnish-Soviet  symposium on 
non-timber forest  resources  in Jyväskylä,  Finland,  25-29 August  1986. Acta Bo  
tanica Fennica 136:9-10. ISBN  951-9469-30-3, ISSN 0001-5369. 

Thirty-six  of the wild plant  species  growing  in Finland have  edible berries.  The annual 
mean yields  (million  kg)  are:  Empetrum  nigrum 350,  Vaccinium vitis-idaea 180-200 kg,  V.  

myrtillus  150-200, V.  oxycoccos  and V.  microcarpum  less  than 25,  Rubus  chamaemorus 25,  
Vaccinium uliginosum  20,  Rubus idaeus 11,  R.  arcticus  less  than 1,  Fragaria  vesca  1, Arctosta  

phylos  alpina  0.1  and other berries  150. The total yield  is  over  900  million kg.  

Avainsanat:  marjasadot,  marjalajit 

Keywords:  berry yields,  berry  species  

583  Raatikainen,  M.  &  Pöntinen,  M. 1983. Puolukkasadon ennustamisesta. Julkai  
sussa:  Salo, K.  &  Sepponen,  P.  (toim.).  Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  se  

minaari, osa  I. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  90:104-115. ISSN 0358- 
4283. 

Tietyn  paikan  puolukkasatoa  on vaikea ennustaa  useiksi  vuosiksi  eteenpäin.  Sadon 
ennustamisen kannalta keskeisiä  tekijöitä  ovat  mm. pölyttävien  hyönteisten  määrä, 

pölytyksen  onnistuminen, sateen ajoittuminen ja sademäärä kriittisinä ajanjaksoina.  
Sadon ennustamista käytännössä  tutkittiin Lapualla  1973-1977. Satojen  määrät olivat 
riippuvaisia  kasvupaikka-  ja säätekijöistä.  Tuhoja  aiheuttivat pakkaset  vähälumisina 
talvina,  hallat,  liika kosteus  kukinta-aikana,  kuivuus,  pölyttäjien niukkuus, kasvitaudit 
ja tuhoeläimet. 

Avainsanat: puolukka,  satoennusteet, ympäristötekijät  
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584 Raatikainen,  M.  &  Raatikainen,  T. 1983. Mustikan sato,  poiminta  ja mark  
kinointi  Pihtiputaalla.  Summary:  The berry yield,  picking  and marketing of  
Vaccinium myrtillus  in the commune of  Pihtipudas,  northern Central Finland. 
Silva Fennica 17(2):113-123. ISSN 0037-5330. 

Pihtiputaan  kunnassa  tehtiin vuonna 1977 tutkimus,  jossa  selvitettiin (1)  mustikan sato  
linjapoimintamenetelmällä  eri  kasvustotyypeillä  koko  kunnassa,  (2)  mustikan poiminta  
ja  käyttö  ruokakunnille osoitetulla kyselytutkimuksella  sekä  (3)  mustikan markkinointi 
ostajille  tehdyllä  haastattelututkimuksella ja  ostotodistuksiin  perustuvalla  selvityksellä.  

Mustikan kokonaissato  oli  Pihtiputaalla  2,4  milj. kg  eli 21,9 kg  maa-alan hehtaaria 
kohti. Parhaat hehtaarisadot olivat puolukka-,  mustikka-  ja kanervatyypin  metsien 

tukkipuuasteen  metsiköissä  sekä  kangasrämeillä  ja kangaskorvissa.  Linjapoiminta  

alojen kokonaissadosta  oli  puolukkatyypin  metsissä  50  % ja  mustikkatyypin  metsissä  
25%. 

Mustikkasadosta poimittiin  erittäin hyvänä  satovuonna  1977 ainoastaan 1,8 %.  Val  
taosa  mustikoista poimittiin iäkkäistä metsistä.  Tarkimmin poimittiin  metsänuudis  

tusalojen  ja taimikoiden sato, mikä oli  keskimäärin hyvin alhainen. Naiset poimivat  54 

%,  miehet  34 % ja lapset 12 %  poimintamääristä.  Mustikan poimintamatkat  olivat  ly  

hyempiä  kuin puolukan.  
Poimituista mustikoista käytettiin  poimijaperheissä  72 %,  myytiin  24  % ja  luovutet  

tiin muuhun käyttöön  4  %.  Myyntien  keskikoko  oli  20,7  kg.  88 % mustikoista myytiin  

puhdistamattomina.  Mustikan myyntiin  osallistui 14 % kyselyyn  vastanneista ruoka  
kunnista. Ne myivät  keskimäärin 44  kg  ja  saivat  178 mk ruokakuntaa kohden verotto  
mia myyntituloja.  

A study  on the bilberry  ( Vaccinium  myrtillus L.)  was made in the  commune of  
Pihtipudas  in 1977. Berry  yield  was surveyed  by  picking  along  17 lines,  each 1000 m 

long.  The lines were  chosen  randomly  and were situated on different vegetation  types 

throughout  the  commune. The picking  and use  of  bilberries was  studied by  an inquiry  
addressed to  families. The marketing  of  bilberry  was investigated  by means  of  report  
based on  purchasing  certificates. 

The total yield  of bilberry  in Pihtipudas  was  2.4  million kg  or 21.9  kg  per  hectare of  
land area.  The yields  per  area  were best  on  sites  of  the Vaccinium and Myrtillus  types  
and  on  moory  heath sites  where the yield  of  bilberry  was  about 27-65 kg per  hectare. 
50 %  of  the yield  occured  in Vaccinium type  forests and 25 % in Myrtillus  type forests.  
Only  1.8  % of  the total bilberry  yield  was  picked  from old forests.  Women contributed 
54 %,  men  34 % and children 12 % to the total picked.  

72 % of the bilberries picked  were  used for home consumption  by  the families who 

picked  them, 24 %  were  sold  and 4  %  were  used  for  other purposes.  The families who 
sold bilberries earned, on an average  178 FIM (at  the price  level of  4.05 FIM  per  kg).  
The  highest  income from bilberry  picking  amounted to  712 FIM per  family.  

Avainsanat: mustikkasadot, poiminta,  kauppa,  Pihtipudas  

Keywords:  Vaccinium myrtillus yields,  picking,  marketing,  Pihtipudas  

585 Raatikainen,  M. &  Raatikainen,  T.  1983. Puolukkasadon kappalemäärä,  paino,  
tilavuus sekä niiden väliset suhteet kasvukauden  aikana. Julkaisussa:  Salo,  

K. &  Sepponen,  P.  (toim.).  Luonnonmarja-  ja  sienitutkimuksen  seminaari,  osa  I. 
Metsäntutkimuslaitoksen  julkaisuja  90:116-121. ISSN 0358-4283. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kertoimet,  joilla esim. eri aikoina poimitun 

puolukan  litra- ja kappalemäärät  voidaan muuttaa  painomääriksi.  Samalla pyritään  
saamaan selville  ajanjakso,  jolloin  puolukkasadon  inventointi olisi  sopivin  suorittaa. 
Tulokseksi saatiin,  että  torikaupassa  käytettävään  litraan mahtui sadonkorjuun  alkuai  
koina 0,53 kg  ja loppupuolella  0,59 kg  puolukoita. 

Avainsanat:  puolukkasadot,  inventointi,  muuntokertoimet 

586 Raatikainen,  M., Rossi, E.,  Huovinen,  J., Koskela,  M.-L., Niemelä,  M. & Raati  

kainen,  T. 1984. Metsä- ja suomarjasadot  Väli-Suomessa. Summary: The 

yields  of  the edible wild berries in Central  Finland. Silva Fennica 18(3):199-219.  
ISSN 0037-5330. 

Viidessä kunnassa tutkittiin kolmen vuoden aikana yleisimpien  marjojen satoja  linjapoi  
mintamenetelmällä. 

Puolukan ja mustikan peittävyys  riippui  mm. kasvustotyypistä,  puuston  kehitysluo  
kasta,  latvuspeittävyydestä,  haitallisen kasvillisuuden  torjunnasta  ja  sääoloista. Keski  
määräinen puolukkasato  oli 8,0 kg  metsätalouden maan hehtaaria kohti. Suurin sato  

oli VT-  ja CT-kankailla.  Keskimääräinen mustikkasato oli 4,3 kg/ha  metsätalouden 
maata.  Sato oli suurin VT-kankailla. Metsätalouden maan hehtaaria kohden oli varik  

senmarjaa  1,5 kg,  juolukkaa  0,7  kg,  vadelmaa yli  0,2 kg  ja  lillukkaa 17 g. Suohehtaaria 
kohden oli  juolukkaa  2,0  kg,  karpaloita  1,3  kg  ja  hillaa 0,9  kg. 

Lopuksi  esitetään matemaattinen malli puolukka-  ja mustikkasadon suuruuden 

määrittämiseksi. 

The occurrence  and production  of  the most  common wild berries were  studied in five 

communes in central Finland. The data was  collected using  a  "line-strip"  -method. 

Lingonberry  and bilberry  coverage was  dependent  on  the vegetation  type, on  the 
tree  development  class,  on the crown  density,  on  the method and degree  of  coppice  
control and  on  the  weather conditions. Lingonberry  yield  was,  on  average, 8.0  kg  per 
hectare of  forest  area.  The yields  per  hectare were  best  on sites  of  the Vaccinium and 
Calluna types. The mean bilberry  yield  was  4.3 kg  per hectare of  forest  area.  Yield was  
highest  on  Vaccinium heaths. On  average, there were  about 1.5 kg of  black  cowberry,  
0.7 kg  of  blueberiy,  17 g stone  bramble and over  0.2  kg  of  raspberry  berries  per  hectare 
of  forest area.  On mires  there was  about 2.0 kg  of  blueberry,  1.3 kg  of  cranberry  and 0.9 

kg  of  cloudberry  per hectare. 
A  mathematical model for  evaluating  lingonberry  and bilberry  yields with the help  

of  data about the forest site is  presented.  

Avainsanat:  marjasadot,  satoennusteet, mallittaminen, Väli-Suomi 

Keywords:  berry  yields,  yield  estimates,  modelling,  Central Finland 

587 Raatikainen,  M. &  Vänninen,  I. 1988. The effects  of the 1984-1985 cold  winter  

on the bilberry  and lingonberry  yield  in Finland. In: Vänninen,  I.  &  Raatikai  

nen, M. (eds.).  Proceedings  on  the Finnish-Soviet  symposium  on non-timber  
forest  resources  in Jyväskylä,  Finland,  25-29  August  1986. Acta  Botanica  Fenni  
ca 136:43-47. ISBN 951-9469-30-3,  ISSN  0001-5369. 

Winter injuries  to  bilberry  and lingonberry  flower buds were investigated  after the ex  
ceptionally  cold winter of 1985. Bilberry  shoots  were  collected  in May from 58 lo  
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calities in Finland and lingonberry  shoots from 12.  Flower  buds on  the  shoots  were op  
ened under  a microscope  to assess  the bud  damage.  On a  local scale,  the damage  was  

greatest  under trees  and  on hummocks,  were  the snow  cover  was  thin.  On  a  regional  
scale,  the  bilberry  had suffered most in the coastal areas  (89 % bud damage),  where the 
thickness  of  the  snow  cover was  less  than 20  cm  during  the intense cold in January.  In 
the eastern  and northern parts of  the country,  where the snow depth  was  over  30 cm, 
the damage  was slightest  (16 %).  The lingonberry  suffered less  than bilberry. The crop 
of  the following  summer  reflected these differences,  being  negligible  in the coastal 
areas  and abundant in the  eastern  and northern parts of  the  countiy.  

Avainsanat:  marjasadot, mustikka,  puolukka,  pakkasvauriot  

Keywords:  berry  yields,  Vaccinium myrtillus,  Vaccinium vitis-idaea,  frost injuries  

588 Rossi,  E.,  Raatikainen,  M., Huovinen,  ].,  Koskela,  M.-L. & Niemelä,  M. 1984. 

Luonnonmarjojen  poiminta  ja käyttö  Väli-Suomessa. Summary:  The picking  
and use of edible wild berries in Central Finland. Silva  Fennica  18(3):221-236.  

ISSN 0037-5330. 

Kyselytutkimuksella  selvitettiin viidessä Väli-Suomen kunnassa luonnonvaraisten syö  
tävien marjalajien  marjasadon  poimintaa.  Selvityksessä  kerrotaan  kuinka suuri osuus  

ruokakunnista poimi  marjoja, kuinka paljon  marjoja kerättiin  per henkilö ja kuinka 
suuri  osuus  kuntien alueilla olevista sadoista saatiin talteen. Lisäksi  kuvaillaan tyypilli  

simpiä  poimintaympäristöjä  ja  marjojen käytöstä  esitetään arvioita. Suosituimmiksi 

marjoiksi  osoittautuivat puolukka,  mustikka,  hilla,  vadelma ja karpalo.  Muista marjois  
ta  poimittiin  vähän kotipihlajan,  juolukan,  mesimarjan,  ahomansikan, lillukan ja  katajan  

marjoja. 

The picking and use  of  edible wild berries were  investigated  in five communes in Cen  

tral Finland during the  years 1978-1981. The study  gives  information about the pro  

portion  of  families that  pick  berries,  about how many kg  per person were picked  and 
about the  percentage  collected of  the total yield.  The characteristics of  the  most popu  
lar picking  sites are  described. Estimates  are  also  given  about the use of  the  crops. The 

most  popular  species  were  lingonberry,  bilberry,  cloudberry,  raspberry  and cranberry.  
Small amounts  of the berries  of  mountain ash,  blueberry,  arctic  bramble,  wild straw  
berry,  stone  bramble and  juniper  were  also picked.  

Avainsanat:  marjastus,  poimintaympäristö,  Vali-Suomi 

Keywords:  berry  picking,  picking  sites,  Central Finland 

589  Saari,  V.  &  Salonen,  V. 1983. Luonnontilaisten suotyyppien  sienisadoista Kor  

pilahden  Ristisuolla  1981 ja 1982. Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim).  

Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  seminaari,  osa  11. Metsäntutkimuslaitok  
sen  tiedonantoja  91:11-20. ISSN  0358-4283. 

Suoyhdistelmätyyppien  vaihettumisalueella sijaitseville soille ominaisesti Ristisuo  on  

sekakompleksi.  Valtaosa kasvillisuudesta on minerotrofista,  suon  keskustassa  lähinnä 

oligotrofista.  Pysyvät  aarin  kokoiset  näytealat  sijaitsivat  kymmenellä  eri  suotyypillä.  
Näytealat  olivat täysin luonnontilaisia. Kahden satokauden tutkimuksissa on saatu  
alustava kuva  luonnontilaisten suotyyppien  sienisadoista.  Tulosten mukaan eräillä  
korpityypeillä  sienisato on runsas,  parhaimpina  vuosina jopa  satoisampien  kangasmai-  
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Den satoon rinnastettava. Rämeet ja nevat  ovat niukkasatoisia. Tulosten valossa  ke  
säsateilla on suuri merkitys  soiden sienisatoon. 

Avainsanat: sienisadot, suotyyppi,  sademäärä, Korpilahti 

590  Saastamoinen,  0.1982. Pikamenetelmä marjasatojen  inventointiin. Julkaisus  

sa:  Salo,  K.  (toim.).  Metsämarja-  ja  sienisatotutkimuksen  menetelmäongelmia.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  37:31-33. ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  esitellään menetelmä,  jonka  avulla voidaan nopeasti  ja  vähällä työllä, mutta  
kuitenkin luotettavasti saada satotiedot lukumäärältään hyvin  suurelta marjakoealojen  

joukolta.  Menetelmän perusajatus  on  poimurilla  kerättävä ympyräkoeala,  jonka  rajaa  
keskipistetikun  ja poimurin  yhdistävä,  säteen  mittainen naru.  Menetelmää käytettäessä  
samaan poimuriin voidaan koota kaikki  halutun suuruisen  koealan marjat,  jolloin  
selvitään yhdellä  punnituksella.  

Avainsanat:  marjasadot,  inventointimenetelmä 

591 Saastamoinen,  O.  1983. Marjojen  ja sienten talteenoton taloudesta. Julkaisus  

sa: Salo,  K.  & Sepponen,  P. (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen se  
minaari, osa  11. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  91:41-53. ISSN 0358- 

4283. 

Artikkelissa  käsitellään keräilyä  taloudellisena toimintana ja  tarkastellaan keräilytuot  
teiden talteenottoon liittyviä  käsitteitä ja suureita. Lopuksi  esitetään julkaistujen  tilasto  

jen  pohjalta  marjastuksen  ja sienestyksen  taloudellista merkitystä  kuvaavia  tietoja. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjastus,  sienestys,  talous 

592 Saastamoinen,  O.  &  Lohiniva,  S. 1987. Ennakkotuloksia marjojen ja  sienien 

poiminnasta  eräissä Lapin  kunnissa  v.  1985. Julkaisussa:  Poikajärvi,  H.  (toim).  

Metsäntutkimuspäivät  Rovaniemellä 1986. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonan  

toja  253. ISBN 951-40-0857-X,  ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  esitellään eräitä ennakkotuloksia luonnonmarjojen  ja sienten  poiminnasta  

Simon, Pellon,  Savukosken,  Rovaniemen kunnan ja Rovaniemen maalaiskunnan kotita  
louksissa.  Aineisto  on osa  laajasta  kyselytutkimuksesta,  joka  tehtiin Lapissa  1985. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjastus,  sienestys,  Lappi  

593 Saastamoinen,  O. & Lohiniva,  S. 1989. Picking  of wild berries  and edible 
mushrooms in the Rovaniemi region  in Finnish Lapland.  Tiivistelmä: Luon  

nonmarjojen  ja sienten poiminta  Rovaniemen seudulla. Silva Fennica 
23(3):253-258. ISSN 0037-5330. 

Households in the Rovaniemi region,  located in the Arctic  Circle,  eagerly  picked  wild 
berries  in 1983 and in 1985. In  both years,  four out  of  five  households picked  at  least 
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one  berry  species.  Three species,  the lingonberry  ( Vaccinium vitis-idaea L.),  cloudberry  
oRubus  chamaemorus L.)  and bilberry  ( Vaccinium myrtillus  L.)  made up 96 % of  all  the 
wild  berries picked  during  both years.  Most of  these berries were picked  for the  fami  
lies'  own use.  In 1983, 43 %  of  all berries picked  were  sold. In 1985, 19 % were sold. 
The  cloudberry,  although  difficult to  find,  is  the most  important  commercial species  
and  also  for the household use  it  is  the most  sought-after  wild berry.  Only  very  small 
amounts  of edible mushrooms were collected. 

Kyselytutkimuksella  selvitettiin luonnonmarjojen  ja sienten poimintaa  Rovaniemen 
seudulla,  Lapissa,  vuosina 1983 ja 1985. Noin 80 % alueen kotitalouksista osallistui 
ainakin yhden  kyselyssä  mainitun marjalajin  poimintaan  kumpanakin  vuonna. Luon  

nonmarjoja  poimittiin  yhteensä  29,2 kg  henkilöä kohti  vuonna 1983. Vuonna 1985 tuo 
määrä  oli  15,0  kg.  Puolukka,  hilla ja  mustikka muodostivat  96  % talteenotetusta marja  
määrästä. Tärkein  myyntimarja  on hilla. Se on myös  haluttu marja perheen  omaan 
käyttöön.  Sienten poiminta  on Rovaniemen seudulla toistaiseksi vähäistä. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjastus, sienestys,  Rovaniemi 

Keywords:  non-wood products,  berry  picking,  mushroom picking,  Rovaniemi 

594 Salo,  K.  1979. Mushrooms and  mushroom yield  on transitional peatlands  in 
Central  Finland. Annales  Botanici Fennici 16(3):181-192.  ISSN 0003-3847. 

Vegetation  units of  transitional peatlands  are  described. Basic  draining,  and fertiliza  
tion with urea  and NPK  increased the total  mushroom yield  to  over  500  kg/ha.  The 
Lactarius  rufus  yield  was  over  85 %  of  the total dry  weight  and it was  more  than 20 
times the  yield  of  a  virgin dwarf-shrub pine  bog.  Paxillus involutus benefitted from the 

same fertilizers. The fruit bodies of the saprophytic  fungi  formed 34.7 % of all fruit  
bodies collected. Omphalina  ericetorum,  the algae  and fungus  partners  in association,  
appeared  to  benefit from urea  and NPK-fertilizers for  a  short  time. In  all,  107  species  of  
fungi  were  found in 1975-1976 on drained, fertilized  and virgin  peatlands  in Central 
Finland. 

Avainsanat: sienisadot,  ojitus, lannoitus,  Keski-Suomi 

Keywords:  mushroom yields,  drainage,  fertilization,  Central  Finland 

595 Salo,  K.  1980. Luonnontilaisen rämeen ja rämemuuttumien sienilajistosta.  

Summary:  Mushroom species  on virgin,  drained and  fertilized  pine  bogs  in 

Parkano,  Central  Finland. Suo 31(2-3):67-71.  ISSN 0039-5471. 

Artikkelissa  käsitellään sienilajistoa  (lähinnä  makrosieniä)  luonnontilaisella isovarpui  
sella  rämeellä ja rämemuuttumilla,  jotka  on ojitettu 40 vuotta sitten. Näytealoilta  kuvat  
tiin  alkuperäinen  suotyyppi,  selvitettiin ojituksen,  vesivakojen  ja  lannoituksen ikä  sekä  
määritettiin nykyinen  kasvusto  kenttä-  ja  pohjakerroksen  valtalajien  mukaan. 

A total of  16843 fruit bodies were  collected in 1975 and 10 362 specimens  in 1976,  and 
107 species  were identified. Salo names  the species  occurring  on various vegetation  
types at  different stages  of drainage.  47  of the species  found were  mycorrhizal  mush  
rooms  and 60  were  saprophytic.  

Avainsanat: sienilajit,  suotyyppi,  ojitus  
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Keywords:  mushroom species,  peatland  type,  drainage  

596 Salo,  K. 1981. Metsänparannustoimenpiteiden  vaikutus rämeiden sienisa  

toon. Summary:  The effect of forest amelioration on mushroom yields  on pine  

bogs.  Suo 32(l):l-6. ISSN 0039-5471. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Parkanossa vuosina 1975 ja 1976 suoritettujen  sienten 
itiöemien määrän mittauksia luonnontilaisella isovarpuisella  rämeellä ja 40 vuotta  van  
hoilla rämemuuttumilla. Kasvukausien  aikana koealoilta punnittiin  kymmenen  kertaa 
50  kpl  yleisien  täysikasvuisten  sienten itiöemiä ja  laskettiin yhden  itiöemän keskimää  
räinen tuore-  ja kuivapaino.  Suurin kokonaissato  tuorepainona  528,3 kg/ha  saatiin 
ruskorahkasammal-kanervakasvuston NPK-lannoitetulta koealalta. Suuria kokonais  

satoja saatiin myös  koealoilta,  jotka  olivat saaneet  lannoitteena ureaa.  Urealla ja  NPK  
lannoitetuilla koealoilla satoisimpia  sienilajeja  olivat kangasrousku,  pulkkosieni,  kirpeä  

punahapero  ja  keltahelttaseitikki. 

As a  result  of  draining and fertilization the numbers of  a few  mushroom species  native 
to moist  Sphagnum  mosses  have decreased while mycorrhizal  mushrooms commonly  
found on mineral soil sites have become more common. The material was  collected in 

1975-76 from 38 experimenal  plots  at the Alkkia  exprimental  area  of  Parkano Forest  
Research Station. The highest  total mushroom yield, on average in 1975-76, was  ob  
tained from the Sphagnum  fuscum-Calluna  plot  treated with NPK fertilizer. High  total 
yields  were  also obtained from plots  fertilized with urea  only.  The mushroom yield  
was poorest  in  the virgin pine  bog.  Lactarius rufus  was the most common mushroom 

species  in the  investigation.  

Avainsanat: metsänhoito, sienisadot,  räme, ojitus, lannoitus 

Keywords:  silviculture,  mushroom yields,  pine  bog,  drainage,  fertilization 

597 Salo,  K.  1982. Isokarpalon  (Vaccinium oxycoccos)  viljelymenetelmät  Eestissä.  

Julkaisussa:  Salo,  K.  (toim.). Metsämarja-  ja sienisatotutkimuksen menetelmä  

ongelmia.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  37:34-37. ISSN 0358-4283. 

Artikkelissa  kerrotaan Mättaraban 24  hehtaarin suuruisesta suosta,  jolla viljellään  kar  

paloa.  Mättabara on entinen turpeennostoalue.  Karpalon  siemenet kylvettiin  turvepin  
nalle 1975. Kylvön  jälkeen  alue lannoitettiin lentokoneella. Tuloksen laikuttaisuudesta 

on todettu, että lannoittamattomissa kohdissa oh vähän tai  ei  ollenkaan karpaloita.  

Viljelyalueelle  on istutettu  rauduskoivuja,  joiden  juuret tiivistävät turvetta, jolloin  routa  
keväällä ei  niin  helposti  nosta  hentoja  karpalon  taimia juurineen  ylös  turpeesta.  Sieme  
nestä  kasvatettujen  karpaloiden  keskisato  on ollut 1000  kg/ha  ja  kasvihuoneissa  kasva  
tetuilla ja istutetuilla karpaloilla  on saatu  sadoksi 2000 kg/ha.  Eestin kaikkien  karpalo  

viljelmien  (180 ha) keskisadoksi  on saatu  600-700 kg/ha.  

Avainsanat: isokarpalo,  viljely,  turvemaa, lannoitus, Viro 

598  Salo, K.  1982. Metsämarja-  ja  sienitutkimus Metsäntutkimuslaitoksessa.  Jul  
kaisussa:  Salo,  K.  (toim.). Metsämarja-  ja sienisatotutkimuksen menetelmäon  

gelmia. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  37:5-9. ISSN 0358-4283. 
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Artikkelissa  esitellään marja-  ja  sienitutkimusta Metsäntutkimuslaitoksen eri  osastoilla 
vuosina 1972-1982. Vuonna 1980 perustettiin  laitokseen metsien moninaiskäyttötutki  
muksen johtoryhmä,  jonka  tehtäväksi tuli antaa  lausuntoja  eri  osastojen  ja tutki  
musasemien moninaiskäyttöä  koskevista  tutkimusohjelmista.  Metsämarja  ja  -sienipro  
jekti  käynnistettiin  1981. Samana vuonna alettiin  seurata  marja-  ja  sienisatoja  metsähal  
lituksen Nurmes-suunnitelman alueella. 

Avainsanat:  tutkimus, marjat, sienet, Metsäntutkimuslaitos 

599  Salo,  K.  1983. Marja-  ja  sienisatojen  seuranta VMI-tutkimuksen  osana Poh  

jois-Karjalassa.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim.). Luonnonmarja-  ja 
sienitutkimuksen seminaari,  osa I. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  

90:122-143. ISSN 0358-4283. 

Selvityksessä  esitetään, miten marja-  ja sienitutkimukset liittyvät  Pohjois-Karjalassa  
vuonna 1980 tehtyyn  valtakunnan metsien inventointiin. Lisäksi  esitetään vuosina 1981 

ja 1982 pysyviltä  koealoilta saatuja  alustavia marja-  ja sienisatolukuja.  Saatujen  koke  

musten  perusteella  näyttää  todennäköiseltä, että  laikukkaasta  marja- ja  sienikasvustosta 

on tunnettava  satoa  tuottamattoman  pinta-alan  osuus  koko  tutkittavan koealan pinta  
alasta ennenkuin keskisatoja  voidaan yleistää  heterogeenisessa  kasvillisuudessa. 

Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot,  valtakunnan metsien inventointi 

600 Salo,  K.  1984. Joensuun  ja Seinäjoen  asukkaiden luonnonmarjojen  ja  sienten 

poiminta v.  1982. Summary: The picking  of  wild berries and mushrooms by  
the inhabitants of Joensuu  and  Seinäjoki  in 1982. Folia Forestalia 598. 21  s.  ISBN 
951-40-0671-2, ISSN 0015-5543. 

Kyselytutkimuksella  selvitettiin 533 kotitalouden ja 1638 henkilön poimimia  marja-  ja  
sienilajeja  ja määriä erilaisilla kasvupaikoilla.  Joensuulaisista  kotitalouksista 73 % ja  

seinäjokelaisista  64 % poimi  luonnonmarjoja.  Sieniä poimi 68 % joensuulaisista  ja 28 % 

seinäjokelaisista  kotitalouksista.  Joensuulaiset  poimivat  neljääkymmentä  erilaista syö  
tävää sienilajia  ja seinäjokelaiset  kahtakymmentäkahta.  

The amount  and species  of  wild  berries  and mushrooms picked  by 533  households 
(1638 persons)  on  different forest  and peatland  site types  were examined in the  study.  
73 % of  the  Joensuu households and 64 %  of  Seinäjoki  ones  reported  that they  col  
lected wild berries. The  corresponding  figures  for  mushroom picking  were 68 % and 
28 % respectively.  

People  from Joensuu  picked  3.2 kg  of  berries/person  and  people  from Seinäjoki  2.6 

kg/person.  On  the average,  people  from Joensuu  picked  2.0  kg  of  mushrooms/person  
and people  from  Seinäjoki  0.5  kg/person.  The most  important  sites  for  picking  lingon  
berries and bilberries were both young and mature  forests on  fresh upland  sites.  Bil  
berries were  also frequently  picked  on  spruce  swamps,  lake  islands  and  forests  along  
side lakes. 

There were  slight differences  between the Joensuu  and Seinäjoki  households as  re  
gards  the picking  of  the more  common species  of wild berries.  People  from Joensuu  
picked  40 different species  of  edible  mushrooms as  opposed  to  the  22 species  picked  
by people  from Seinäjoki.  
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Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjastus,  sienestys,  Joensuu, Seinäjoki  

Keywords:  non-wood products,  berry  picking,  mushroom picking,  Joensuu,  Seinäjoki  

601 Salo,  K.  1985. Luonnonmarjojen  ja  sienten poiminta  Suomussalmella ja  eräis  

sä Pohjois-Karjalan  kunnissa.  Summary:  Wild berry  and  edible-mushroom 
picking  in Suomussalmi and in some North Karelian communes,  eastern Fin  
land. Folia  Forestalia  621. 29 s.  ISBN 951-40-0700-X, ISSN 0015-5543. 

Henkilöä kohti  poimitut  luonnonmarjamäärät  olivat Suomussalmella vuonna 1982 49,4 

kg/hlö  ja vuonna 1983 56,4 kg/hlö.  Muissa vertailukunnissa poimitut  marjamäärät  
olivat  kyseisinä  vuosina lähes puolta  pienempiä.  Suomussalmelaiset myivät  kauppaan  

myös  eniten puolukoita,  mustikoita ja  suomuuraimia. Tärkeimmän talousmarjan  puo  
lukan myyntimäärä  oli  Suomussalmella vuonna 1983  keskimäärin  24,6  kg/hlö  ja  muissa 
kunnissa  muutama  kilo/hlö.  Syötäviä  sieniä poimittiin  keskimäärin  2,5-4,5  kg/hlö  ja  
poimituista  sienimääristä suurin osa käytettiin  omassa  kotitaloudessa ja vain korvasien  

tä  myytiin  keväisin  suurempia määriä. 
Suomussalmella marjojen  ja  sienten  suhteellinen osuus  vuonna 1983 oli  12 % puun  

tuotannon  arvosta ja Nurmeksessa 9,7 %. Vastaavat luvut olivat Lieksassa  6,1  % ja Val  
timolla 5,0 %. 

The  amount  of  wild berries  picked  per  person  in Suomussalmi  was 49.4 kg  in 1982 and 
56.4 kg  in 1983. The amounts  of  wild berries  picked  in the other communes  in the 
corresponding  years  were  almost half  these figures.  People  from Suomussalmi also  
sold the  greatest  amounts  of  lingonberries,  bilberries  and cloudberries. The average  
amount  of  lingonberries  (the most important  commercial wild berry  in  Finland) sold  

in Suomussalmi in 1983 was  24.6  kg/person,  and in  the other communes  only  a  few  
kg/ha.  

The amount  of edible mushrooms  collected varied from 2.5  to  4.5 kg/person,  most 
of  them  being  used for  home  consumption.  However,  false morels were sold  in  greater  
amounts  in the spring.  

The relative proportion  of the value of wild berries and edible mushrooms com  

pared with  the value of  wood production  was  12.0 % in 1983 in  Suomussalmi  and 9.7 
% in Nurmes. The corresponding  figures  were  6.1  % in  Lieksa  and 5.0  %  in Valtimo. 
The picking  of  wild berries is  a source  of  income for smallholders in the autumn  in 
Suomussalmi and North Karelia.  

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjastus,  sienestys,  Suomussalmi 

Keywords:  non-wood products,  berry  picking,  mushroom picking,  Suomussalmi 

602  Salo, K.  1988. Marjat  ja  sienet.  Julkaisussa:  Soiden käyttö  metsänkasvatukseen 
-  Suontutkimusosasto 60 v. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  308:187- 
198. ISBN 951-40-1014-0, ISSN 0358-4283. 

Soiden monikäytön  tutkimusta on tehty Metsäntutkimuslaitoksessa vuodesta 1972. 
Suontutkimusosasto on ollut alusta asti  mukana perustamalla  marja- ja sienikokeita 
turvemaille. Vuonna 1981 Metsäntutkimuslaitoksessa perustettiin  metsämarja-  ja  sieni  
projekti,  jonka  toteuttajaksi  tuli suontutkimusosasto. Projektin  pääsijoituspaikkana  on 
ollut Joensuun tutkimusasema,  josta  käsin  on selvitetty  valtakunnan metsien inventoin  
nin koealaverkoston pysyvillä  koealoilla suomarjojen  ja  sienten kokonaissatoa  ja niiden 
vaihteluita lajeittain, kasvupaikkatyypeittäin  ja alueittain. VMI:n pysyvillä  koealoilla 



305 Rinnakkaistuotteet  ja niiden hyödyntäminen 
Non-wood  forest products and  their  utilization 

voidaan tulevaisuudessakin seurata laajoilla maantieteellisillä alueilla, miten kasvipeit  

teessä ja vesitaloudessa tapahtuvat  muutokset heijastuvat  marja-  ja  sienisatoihin. 
Tutkimustoiminnan historiikin lisäksi  artikkelissa  kuvataan  lyhyesti  soiden marjata  

loutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  Myös  suomarjojen  puoliviljely-  ja  viljelymahdolli  
suuksista  kerrotaan. Lopuksi  esitetään  yhteenveto  soiden sienilajeista  ja  -sadoista sekä  
niiden tutkimisesta. 

Avainsanat: suot, sienet,  marjat,  tutkimus 

603 Salo,  K.  1989. Tyrnin  (Hippophae  rhamnoides L.)  kasvupaikkavaatimuksista  

eräillä Pohjanlahden  saarilla. Summary: The site  requirements  of  sea  buckt  

horn (Hippophae  rhamnoides L.)  on some islands  in the Gulf  of  Bothnia. Luonnon 

Tutkija  93(2):40-45.  ISSN 0024-7383. 

Tyrni  kasvaa  Pohjanlahden  merenrannoilla ja  saariston pensaana meren ja metsän  
välisellä kapealla  rantavyöhykkeellä.  Artikkelissa  esitellään Merikarvian  kunnassa  Ou  
ran saariston Hevosluoto-nimisellä saarella tehtyjä  tutkimuksia. Käsiteltäviä aiheita 

ovat  tyrnin  kasvupaikkavaatimukset,  marjasato sekä  tyrnimarjan  biokemiallinen koos  
tumus  ja  poiminta.  Lopuksi  kerrotaan tyrnin  viljelystä  Suomessa ja  muissa maissa.  

The sea  buckthorn  grows in the archipelago  and along  the coast  of  the  Finnish main  
land as  a  shrub along  a  narrow  littoral zone  between the  sea  and the  forest.  It  has  high 

light  requirements  and it  thrives  best  on  islands which contain only  a  few trees.  Dur  

ing  the past  few years  the practice  of  juice  extraction from these berries  has become 
common in Finland. Tests  have been carried out  for  four years  on  the development  
and biomass  production  of  8  Soviet  cultivars  and one  year on  a  Chinese cultivar. 

Avainsanat: tyrni,  kasvupaikkavaatimukset,  viljely  

Keywords:  Hippophae  rhamnoides,  site  requirements,  cultivation 

604 Sepponen,  P. 1984. Pohjoissuomalaisten  metsäammattimiesten käsityksiä  
metsien ja  soiden marjantuotoskyvystä.  Summary: Observations  of  forest  spe  

cialists  in northern Finland on the berry  yield  capacity  of forests  and swamps.  
Silva  Fennica 18(3):245-253.  ISSN 0037-5330. 

Kyselytutkimuksessa  selvitettiin metsäteknikoiden ja metsätyönjohtajien  käsitystä  met  
sä-  ja suotyyppien  marjantuotoskyvystä  sekä  soiden ojituksen  vaikutuksesta niiden 
marjantuotokseen.  

Vastauksissa  esiintyi  suurta hajontaa  useimpien  kysymysten  suhteen. Varsin yksi  
mielisiä oltiin hillasuotyypeistä  sekä  parhaista  puolukka-  ja mustikkametsätyypeistä.  
Erittäin suurta oli yksimielisyys  myös  ojituksen haitallisesta vaikutuksesta pitkällä  ai  
kavälillä hillan ja etenkin  karpalon  tuotokseen. Muihin metsämarjalajeihin  ojituksen  
katsottiin vaikuttavan pääsääntöisesti  myönteisesti  tai vaikutuksen olevan merkityk  

setön. 

A survey  study  was  carried out  among forest  foremen and forest  technicians to record  
their observations  on the  value of various swamp and forest types as  producers  of  ber  
ries  and on the effect  of  swamp drainage  upon berry  yields. 

The replies  showed rather great  dispersion.  Comparative  agreement  existed  on the 
best  bilberry  sites  on moist upland  forest sites  and  on  the best  lingonberry  sites  on 
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rather dry  upland  sites.  Fuscum  pine  swamps  and fuscum  bogs  were  considered best  
for  the most  part  as regards  the yield  of  cloudberries. Agreement  also  existed  on the 
relation between swamp drainage and the yield  of  cloudberry  and cranberry.  More 
than ninety  percent  of  those responding  were  of  the  opinion  that drainage  reduces  the 

crops  in the  long  term. Other berry  species  were  thought  to benefit from drainage  or  
drainage  was  seen as  having  no appreciable  effect  on the crop.  

Avainsanat: marjasadot,  metsätyyppi,  satoarviot,  metsäammattilaiset,  Pohjois-Suomi  

Keywords:  berry  yields,  forest  type,  yield  estimates,  foresters,  northern Finland 

605 Sepponen,  P.  &  Viitala,  L. 1982. Metsämarjasadon  arvioinnin menetelmäon  

gelmia.  Summary:  Methods of  assessing  the forest berry crop.  Luonnon Tutkija  
86(5):175-180. ISSN 0024-7383. 

Artikkelissa  käydään  läpi  metsämarjasatojen  inventoinnin historiaa Suomessa. Metsä  
talouden vaikutuksia  marjasatoihin on tutkittu vähän. Valtakunnan metsien 111  inven  
toinnin (1951-53) yhteydessä  luokiteltiin silmävaraisesti marjakasvustoja  fertiilisyys  

luokkiin. Marjastuksen  kannalta inventoinnin tulokset ovat  jääneet  kuitenkin epämää  
räisiksi.  Sepponen  ja Viitala esittelevät myös  Ruotsissa vuosina 1975-77 tehtyä  marjasa  
toinventointia. Lopuksi  he pohtivat  otantaan  liittyviä  ongelmia.  

The most  important  wild  berries  in  the  Finnish heath forests are  the lingonberry  (Vacci  
nium vitis-idaea),  the bilberry (Vaccinium myrtillus),  the crowberry  (Empetrum nigrum  
coll.) and the blueberry  (Vaccinium uliginosum).  The last  two  are  still  little used and  
little studied. 

Many  rough  estimates of  the  berry  crop have  been made. They  are  based  on  the pro  

portions  of  the  forest site  types  and assessment  of  the average yield  of  the  different 

types.  These estimates vary considerably.  In Sweden, the berry  crop  for the entire 

country  was  surveyed  in connection with the  national forest  inventory.  In Finland, ob  
servations  on berry  plants were  made during  the third National Forest  Inventory  
(1951-53), but no  clear figures  for  the crop can  be  produced  on  this  basis.  

The Finnish Forest Research  Institute is  investigating  methods of  making  crop inven  
tories. A  method should be developed  for  assessing  the crops  of  the extensive  areas;  
exact  information is  needed on  the berry  crop for  the whole country  and on  the way  it 
is  affected by  various silvicultural measures.  

Avainsanat: marjasadot,  inventointi, tutkimus 

Keywords:  berry  yields,  inventory,  research  

606 Sepponen,  P. &  Viitala,  L. 1982. Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon kokeilu  
alueessa tehtävän marjatutkimuksen  menetelmäongelmia.  Julkaisussa:  Salo,  
K.  (toim). Metsämarja-  ja sienisatotutkimuksen menetelmäongelmia.  Metsän  
tutkimuslaitoksen tiedonantoja  37:14-19. ISSN  0358-4283. 

Artikkelissa  pohditaan  marjasatojen  inventointimenetelmiä ja niihin liittyviä  ongelmia.  
Tarkastelun kohteena ovat  koealat  ja otanta.  

Avainsanat:  marjasadot,  inventointi,  tutkimus 
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607 Sepponen,  P.  &  Viitala,  L. 1983. Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon kokeilu  
alueen marjatutkimukset.  Julkaisussa:  Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim.). Luon  

nonmarja-  ja sienitutkimuksen seminaari,  osa  I. Metsäntutkimuslaitoksen tie  

donantoja  90:135-142. ISSN 0358-4283. 

Selvityksessä  esitellään Kivalon  marjatutkimusten  otantamenetelmiä ja niihin liittyviä  

ongelmia.  Mustikan ja  variksenmarjan  sadot  koealoilla  kerrotaan vuosilta  1981 ja 1982. 
30x40 m:n pysyvät  koealat  on tarkoitettu inventoitaviksi joka  kesä. Tavoitteena on 

marjasatovaihteluiden  pitkän  aikavälin aikasarjat.  

Avainsanat:  marjasadot,  inventointi,  tutkimus 

608  Solantie,  P.  1983. Suomen luonnonmarjat,  ilmasto ja  sää.  Julkaisussa:  Salo,  K.  
&  Sepponen,  P. (toim.). Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  seminaari,  osa  I. 
Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  90:38-49. ISSN 0358-4283. 

Selvitys  on  yhteenveto  aikaisemmista tutkimuksista. Luonnonmarjojen  menestyminen  
esitetään vyöhykkeittäin.  Vyöhykkeet  ovat: Etelä-Suomi,  Pohjanmaa-Kainuu,  Peräpoh  
jola  ja  Metsälappi.  Lisäksi  tarkastellaan säätekijöiden  vaikutusta kukintaan ja  kypsymi  
seen sekä hallaa. 

Avainsanat:  marjat, ilmastovyöhykkeet,  sää  

609  Turunen, M. 1987. Luonnonvaraisten marjojen  ja sienten markkinointimah  
dollisuudet. Pro gradu -tutkielma.  Helsingin  yliopisto,  puumarkkinatieteen  
laitos.  48 s.+liitt.  

Tutkimuksessa selvitetään miten luonnonmarjojen  ja sienten markkinointia voitaisiin 
kehittää lähinnä kotimaassa mutta myös  vientimarkkinoilla. Taustaksi  selvitettiin ole  

massa  olevan aineiston pohjalta  tärkeimpien  luonnonmarjojen  ja sienten sadot,  keruu,  

kauppaantulomäärät  ja käyttö. Lisäksi  tutkittiin mikä merkitys  marjoilla ja sienillä on 
koko  kansantaloutta ja aluepolitiikkaa  sekä  maaseudun kehittämistä ajatellen.  Jonkin 

verran  tarkastellaan myös  keräilyä  ja kauppaa  koskevia  säännöksiä sekä  kaupan  puut  

teita ja ongelmia.  

Yritykset  pitivät  toimintansa suurimpana  esteenä  suuria vuosittaisia satovaihteluita. 

Ongelmia  aiheuttivat myös  raaka-aineen suuret  vuosittaiset hintavaihtelut. Lisäksi  sie  
nillä jalostusmäärät  olivat yleensä  niin  pieniä,  etteivät yksittäiset  yritykset  ole  voineet 

panostaa  markkinointiin riittävästi. Lopuksi  Turunen esittää joukon  kehittämisehdo  

tuksia markkinoinnin edistämiseksi. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjat, sienet,  markkinointi 

610  Vasander,  H.  1988. Yield  of  the red  raspberry,  Rubus  idaeus,  after prescribed  

burning  at  Evo,  southern Finland. In: Vanninen,  I. &  Raatikainen,  M. (eds.). 

Proceedings  of the Finnish-Soviet  symposium  on  non-timber forest  resources  
in Jyväskylä,  Finland,  25-29 August  1986. Acta Botanica Fennica 136:61-63. 
ISBN 951-9469-30-3, ISSN 0001-5369. 
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In 1983 the yield  and biomass  of  the red  raspberry,  Rubus  idaeus L.,  were measured one  
to  nine years  after prescribed  burning  at  Evo,  Lammi,  southern Finland. The red  rasp  
berry  was  most abundant two  and three years  after prescribed  burning.  One  year after 

burning  the  occurrence  of  shoots  was  patchy,  and in later years  shoots usually  oc  
curred beside  stones  and  stumps.  Flowering  was  greatest  two  years  after  burning.  
Berry  production  was  low. The highest  values (11 kg/ha) were  measured two years  
after burning  in an  area  which had  stones  and a  fairly  thick humus layer.  There was  
also great  variation between areas  burned in  the same  year.  The low berry  yields  were  
due to  the  normal silvicultural practice  of treating  the grass and shrubs  with  her  
bicides. 

Avainsanat: vadelmasadot, kulotus, Evo 

Keywords:  Rubus idaeus yields,  controlled burning,  Evo 

611 Veijalainen,  H. 1979. Luonnonmarja-  ja sienitutkimus  Suomessa. Bibliogra  
finen selvitys.  Suomen MAB-toimikunta,  Suomen Akatemia,  tiedotus 2.  73 s. 
ISBN 951-715-093-8. 

Julkaisuun  on koottu aihepiireittäin  tutkimustulokset kirjallisuusluettelon  muotoon, 
luetteloitu tutkimusta suorittavat tahot ja  kuvattu  tutkimuksen  laajuus.  Lisäksi  siinä on 
hahmoteltu tutkimustarpeita.  Bibliografia  sisältää myös  ulkomaisia viitteitä. 

Avainsanat: tutkimus,  marjat,  sienet,  bibliografia  

612  Veijalainen,  H.  1981. Wild berry and mushroom studies  in Finland. A  biblio  

graphic  study.  The Finnish National MAB  Committee, the Academy  of Fin  
land, Report  3.  73  p. ISBN 951-715-128-4,  ISSN  0358-0466. 

The report  is  a  bibliography  on  Finnish wild berry  and mushroom studies. In  addition, 
the report includes some foreign  studies  that  provide  information about trends outside  
Finland. Research  organizations  and financing,  researchers  and their resources,  and re  
search activities are also dealt with. 

Avainsanat: tutkimus,  marjat,  sienet,  bibliografia  
Keywords:  research,  berries,  mushroom, bibliography  

613  Veijalainen,  H. 1982. Metsämarja-  ja sienisatojen  mittauksessa  käytetyistä  
koealoista.  Julkaisussa:  Salo,  K.  (toim.). Metsämarja-  ja sienisatotutkimuksen 

menetelmäongelmia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  37:20-25. ISSN 
0358-4283. 

Artikkelissa  esitellään sadonmittausmenetelmiä, joissa  sato  punnitaan  erikokoisilta ja  
erimuotoisilta koealoilta. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot,  inventointi,  tutkimus 

614 Veijalainen,  H.  1983. Metsämarja- ja  sienitoimikunnan mietinnön toteutumi  
sesta. Julkaisussa  Salo,  K.  &  Sepponen,  P. (toim.).  Luonnonmarja-  ja sienisato-  
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tutkimuksen seminaari,  osa  11. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  91:58-65. 

ISSN 0358-4283. 

Maa-  ja metsätalousministeriö asetti  maaliskuussa 1978 toimikunnan, joka  sai  tehtäväk  

seen laatia pitkän  aikavälin  ohjelman  sienten ja  metsämarjojen  keräämisen,  käytön,  
markkinoinnin ja viennin edistämiseksi,  tehdä ehdotus keräilyssä  käytettäväksi  hinnoit  

telujärjestelmäksi  sekä  tehdä muut  ehdotukset erityisesti  viennin nopeaksi  tehostami  
seksi.  Mietinnössään toimikunta asetti tavoitteeksi 1980-luvulla luonnonmarjojen  tal  

teenoton  kaksinkertaistamisen sekä  sienten viennin 10-kertaistamisen 1970-lukuun ver  

rattuna.  

Veijalainen  käy  kohta  kohdalta läpi  toimikunnan asettamia tavoitteita ja  arvioi mis  
sä  määrin ne on saavutettu.  Yhteenvetona hän  toteaa, että  toimikunnan ehdotuksista 

on  toteutunut  vain pieni osa.  Määrälliset tavoitteet eivät  myöskään  olleet toteutuneet 
vielä 1980-luvun alussa. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjat, sienet, kauppa  
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44 Muut  tuotteet  

Other  products 

Muita metsän tuotteita käsittelevään  lukuun on kerätty  esimerkkejä  kasvien  ja eläin  
ten  aikaisemmissa  luvuissa  mainitsemattomista käyttömahdollisuuksista.  Pääosa  sel  

vityksistä käsittelee metsästä saatavia ravinto-  ja lääkeaineita. Metsästä saadaan myös  
raaka-aineita kulttuurillisesti ja kaupallisesti  arvokkaiden esineiden ja koristeiden val  

mistukseen. Niistä  kertovat  tutkimukset  on rajattu  tarkastelun ulkopuolelle.  

This  chapter  contains studies describing  the  ways  of  utilizing  forest  plants  and animals,  
which have not  been mentioned before. The material deals mainly  with the  food and 

medicinal products  of  forests.  Forests  also provide  raw materials for  various culturally  
and commercially  valuable articles  and ornaments, but  studies  dealing  with them are  
not  presented  in this context. 

615 Alanko,  A.  &  Alanko,  P.  1982. Mänty  ruokana ja  rohtona. Summary:  The use  
of Scots  pine  as  food and medicine. Sorbifolia  13(1):13— 16. ISSN 0359-3568. 

Männyn  sisältämät monet  kemialliset aineet ovat  olleet perustana  sen laajalle  käytölle  
kansan lääkinnässä;  vaikka  aineita ei  tunnettukaan, niiden vaikutukset havaittiin. Män  

nyn käytöstä  rohtona löytyy  kirjallisuudesta  paljon  tietoa. Keväällä kerätyt  männyn  
kerkät ovat  olleet paljon käytetty  rohto joko  sellaisinaan tai uutettuina. Havuista saatiin 
tislaamalla männynhavuöljyä,  jota  joko hengitettiin  kurkunpään  ja yleensä hengi  

tyselinten  vaivoissa  tai käytettiin  linjamenttina  hieronnassa kihdin ja reuman  paranta  
miseen. Männyn  neulaset ovat  yksi  parhaimmista  C-vitamiinilähteistä. Niistä voidaan 
valmistaa teetä. Tervalla kuten  muillakin männystä  valmistetuilla rohdoilla on  antisep  
tinen eli  bakteereita tappava  vaikutus.  Sitä  käytettiin  ulkoisesti  laastareihin sekä  voitei  
siin sekä siitä  valmistettiin sisäisesti  käytettävää  tervavettä,  jonka  merkitys oli ennen 
kaikkea  hengityselinten  vaivojen  lieventäminen. Hätäleipä  on vuosisatojen  kuluessa 

pelastanut  monia ihmishenkiä. 1800-luvulla yli  puolet  väestöstä  joutui turvautumaan  
korvikeravintoon. Eniten  käytetty  hätäleipä  oli pettu.  

The old Finnish  botanical literature contains a large  amount  of  data concerning  the nu  
tritional and medicinal use  of  the shoots  and bark  as  well as  the resin  products  of  Scots 

pine.  

Young  shoots boiled in water  yielded  a medicine against  arthritis or  bronchial fever 

as  well as  refreshing  baths. Needles were  distilled to produce  pine  oil which could be 

applied  externally  or  inhaled. This  product  still has  a  wide use  in the cosmetic indus  
try. Pine needle tea  is  still  recommended as a  beverage  with a pleasant  flavour and an 

exceptionally  high  vitamin C content.  
The traditional use  of  pine tar,  both orally  and externally  against  a  variety  of  illness 

is  still  remembered among the older generation  of Finns. The book on Finnish  flora 
written by  E. Lönnrot and Th. Saelan from 1866 also  includes  a comprehensive  list  of 
the  different medical uses  of  pine.  

Bark  bread  was one  of  the  most  significant  ways  of  using  pine  in the old days.  It  has  
been estimated that above half of the Finnish population  survived  the years  of  poor 
grain  harvests  with the aid of  bread made of pine  bark  alone or  of  bark  mixed with 
flour. A complicated  procedure  was  needed to prepare the bark  for use as  food. 
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Avainsanat:  ravinto,  lääkkeet,  mänty,  historia 

Keywords:  food,  drugs,  Pinus  sylvestris,  history  

616  Alanko,  P.  1979. "Dendrologia  gastronomica".  Dendrologian  seuran  tiedotuk  

sia  10(4):143-150. 

Artikkelisssa  esitetään lainauksia kirjoista, joissa  on käsitelty  eri  puulajien käyttöä  
ruuaksi  ja lääkkeiksi.  Kirjoitus  sisältää luettelon puu- ja pensaslajeista,  joilla on  käyttöä  
ravintokasveina. 

Avainsanat:  ravinto,  lääkkeet,  puulajit, pensaslajit  

617 Hämet-Ahti,  L. 1982. Vaahterasiirappi.  Sorbifolia 13(4):165-166.  ISSN 0359- 

3568. 

Vaahterasiirappi  tehdään keväällä  juoksutettavasta  vaahterapuiden  mahlasta. Suosi  
tuin ja käytetyin  siirappipuu  on  sokerivaahtera (sekä  sen  rotu  mustavaahtera),  mutta 
kaikki  muutkin vaahteralajit,  myös  metsä-  ja  vuorivaahtera kelpaavat.  Vaahteran mah  
laa on  aikoinaan juoksutettu  koko  itäisessä Pohjois-Amerikassa,  Kaakkois-Kanadasta 
aina Georgiaan  ja  Teksasiin  saakka.  Tuotannon huippu  oli  1869. Suomessa metsävaah  
teran  mahlan laskua on tiettävästi kokeiltu vain Mustilassa,  jossa  16.3-15.4.1910 saatiin 

neljästä  puusta  303  1 mahlaa ja tästä 7 kg  siirappia.  

Avainsanat:  vaahterasiirappi,  Mustila 

618  Kallio,  H.  & Kallio,  S. 1987. Koivunmahla: suomalaisen innovaation perus  

teet. Advisers  Uotinen Ky,  Tampere. 36 s.  ISSN 951-99826-4-7. 

Koivunmahla on uudistuva luonnonvara, joka  kelpaa  elintarvikkeeksi. Mahlan valutus 
ei  ole  jokamiehenoikeus.  Sen  valuttamiseen tarvitaan metsänomistajan  kirjallinen lupa.  
Keruukausi kestää  keväisin  vain noin kuukauden. Parhaassakin tapauksessa  siitä voi 

tulla vain  pieni  lisä leivänsärpimeen.  Kirjoittajat selvittävät  seikkaperäisesti  mahlan 

juoksutusta,  kuljetusta,  säilyttämistä  ja jalostusta.  Lisäksi  kerrotaan mahlan ravintoar  

vosta  ja mahlanjuoksutuksen  kannattavuusnäkökohdista. 

Avainsanat: mahla, koivu,  juoksutus,  jalostus  

619  Kauppinen,  J. 1981. Luontaiselintarviketuotantoa kehittämään: luontaisvilje  

ly,  mehiläistalous ja  keräilytuotteet.  Kuopion  korkeakoulu,  ekologisen  ympä  

ristöhygienian  laitos. 109 s. 

Selvityksessä  tarkastellaan luonnonmukaiseen viljelyyn  perustuvan  elintarviketuotan  
non,  mehiläistalouden ja luonnontuotteiden keräilyn  kehittämisnäkymiä  ja -edellytyk  
siä  erityisesti  Itä-Suomen kannalta.  Luvussa  keräilytuotteista  käsitellään sieni- ja  marja  
taloutta ja muita keräilytuotteita  (esim. yrtit). 

Avainsanat: ravinto, marjat,  sienet,  yrtit  
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620  Korhonen,  T. 1988. Smak och  styrka  av  saven.  Summary:  Flavor  and strenght  

from sap. I:  Virtanen,  P.  (red.).  Skogen.  Nord nytt  -  nordisk  tidsskrift  för  folke  

livsforskning  33/34:115-120,175.  ISSN 0008-1345. 

Bosättarna i  Norden, har  fätt  mänga olika  näringsämnen  frän  naturen.  Artikeln koncent  
rerar  sig pä  ett av  dem, björksaven,  vilken har  använts för mänga  ändamäl. 

The forest has given  the people  of  the North many kinds  of  nutritious substances. The 
article focuses  on one of  them, sap, which in Finland has mostly  been extracted from 
birches.  Generally,  sap  has  been extracted  from a  standing  tree  by  breaking  the outer  
and the  inner bark.  Sap  has  been used as  a  beverage,  a  table drink,  a  sweetener,  in 
homebrewed beer, in food  preparation,  as  a  diluting  agent in home distilled spirits,  as  
a medicine, and as  drink  given  to cattle. Later on it was  chiefly enjoyed  by  children, 
but  currently  there is  a  rising  interest  in sap  in Finland for  both domestic and indus  
trial use. 

Avainsanat:  mahla, koivu  

Keywords:  sap,  Betula species  

621 Koski,  V. 1987.  Vihta,  rauduskoivun  arvossapidettävä  käyttömuoto.  Summa  

ry:  Bath  whisk ("vihta"), a  greatly  esteemed use  of Betula pendula.  Sorbifolia 

18(2):68-72. ISSN 0359-3568. 

Vihdan tekotapoja  on  monenlaisia. "Vastan" laittavat yleensä  Itä-Suomesta syntyisin  
olevat. Kirjoittaja  esittelee oman  tapansa  tehdä vihta. Samalla hän kertoo  laveasti vihdan 

teosta  sekä vihtomisesta ja saunomisesta. 

Many  urban Finns are  no longer aware  of  the traditional habit of  making  and using  
bath whisks for  the  sauna.  A whisk  is  made of carefully  selected twigs of  birch,  usually  
of  Betula pendula.  Originally,  the binding  was  also  made from a  young sprout  or  sap  
ling  of  birch.  A  sauna bath enjoyed  with a properly  prepared  "vihta" gives a feeling  of  
relaxation. 

Avainsanat: vihta,  rauduskoivu, sauna 

Keywords:  bath whisk,  Betula pendula,  sauna 

622 Lehtonen,  J.U.E. 1970. Mahlan käyttö  karjan  ravintona. Kotiseutu 2-3:40-42. 

Koivun mahlaa on  käytetty  karjan  ravintona Pohjois-Savossa  ja  Pohjois-Karjalassa.  Sitä 
voitiin valuttaa runsaasti alueilla,  missä koivuja  on ollut runsaasti. Syynä  mahlan 
antamiseen karjalle  on  ollut uskomus,  että  lehmät  lypsivät  paremmin  mahlaa saatuaan.  
Mahla on ollut tärkeä myös karjan  hätäravintona keväisin. 

Avainsanat:  mahla, karjanruokinta,  Itä-Suomi 

623 Mahdollisuuksista tukeutua luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin ravin  
nonlähteenä. I osa. Tutkimuksen perusteet,  yhteenvedot  ja päätelmät.  1979. 
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Maanpuolustuksen  tieteellinen neuvottelukunta/Muonitusjaosto,  raporttisarja  

A,  2/A/79. 54 s.  ISBN 951-25-0150-3. 

Tutkimussarjassa  tarkastellaan sellaisia  eläin- ja kasvituotteita, joilla nykyäänkin  on 
normaalia käyttöä  tai joiden  käytöstä  on kokemusta aikaisemmilta poikkeuskausilta.  
Tuotteiden valinta- ja  arviointiperusteina  käytettiin  seuraavia  kriteerejä:  (1)  käytöstä  ei 
ole  terveydellistä  vaaraa  tai riskiaste  on ennalta arvioitavissa,  (2)  energiapitoisuus  on 
korkea,  (3)  saatavuus  ja  valmistus ravinnoksi  on mahdollista yksinkertaisin  välinein ja 
menetelmin sekä  (4)  saatavuus  on hyvä  maan eri  osissa  ja eri  vuodenaikoina. 

Ensimmäisessä luvussa  käsitellään nälkää, ravinnontarvetta ja ravitsemuksen va  
jauksen  aiheuttamia terveydellisiä  seuraamuksia. Toisessa  luvussa  tarkastellaan valta  
kunnallisen elintarvikehuollon toimintaedellytyksiä  poikkeuksellisissa  oloissa. Kol  
mannessa  luvussa  esitetään luonnosta saatavia eläin- ja  kasvituotteita koskevien selvi  

tysten  yhteenvedot,  jotka  perustuvat  erillisinä osina julkaistuihin  jaoston  selvityksiin  
(osat  II—IV).  Lopuksi  esitetään  koko  tutkimusta koskevat  päätelmät.  

Avainsanat: ravinto, riista, luonnonvaraiset kasvit,  nälkä 

624  Mahdollisuuksista tukeutua luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin ravin  
nonlähteinä. II osa.  Kalat sekä  riista ja  muut maaselkärankaiset. 1979.  Maan  

puolustuksen  tieteellinen neuvottelukunta/Muonitusjaosto,  raporttisarja  A, 
3/A/79. 89 s.  ISBN 951-25-0151-1. 

Raportissa  käsitellään kalan, riistan ja muiden maaselkärankaisten saatavuutta, run  

sautta, hankinta- ja säilytysmenetelmiä  sekä  ravintoarvoa. Tutkimuksen yhteydessä  
määritettiin nauru-  ja  harmaalokin lihan ja  munien seka  variksen  lihan peruskoostumus  
ja ympäristömyrkkyjäämät.  

Avainsanat:  ravinto,  riista,  kalat,  pyynti,  ympäristömyrkyt  

625  Mahdollisuuksista tukeutua luonnonvaraisiin eläimiin  ja kasveihin  ravin  
nonlähteinä. 111 osa.  Marjat,  sienet  ja  eräiden kasvien  versot  ja  nuoret lehdet. 
1979. Maanpuolustuksen  tieteellinen neuvottelukunta/Muonitusjaosto,  raport  
tisarja  A,  4/A/79.102  s.  ISBN  951-25-0152-X. 

Raportissa  käsitellään marjojen, sienten ja eräiden kasvien (koivu,  maitohorsma, jau  
hosavikka,  nokkonen,  peltovalvatti  ja valkoapila)  versojen  ja nuorten  lehtien saatavuut  

ta, runsautta, hankinta- ja säilytysmenetelmiä  sekä  ravintoarvoa. 

Avainsanat: ravinto,  marjat,  sienet,  yrtit 

626 Mahdollisuuksista tukeutua luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin ravin  
nonlähteinä. IV osa.  Pettu,  islanninjäkälä  ja poronjäkälä  sekä suurijuurak  
koiset  veden ja kostean maan kasvit.  1979. Maanpuolustuksen  tieteellinen 
neuvottelukunta/Muonitusjaosto,  raporttisarja  A, 5/A/79.  86  s.+liitt.  ISBN 

951-25-0153-8. 
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Raportissa  käsitellään petun,  islanninjäkälän  ja  poronjäkälän  sekä vehkan, raatteen, 

lumpeen  ja ulpukan  juurakoiden  hankintaa, säilytystä,  valmistusta sekä  erityisesti  käyt  

tökelpoisuutta  ravintona ja  ravintoarvoa. Tutkimuksen yhteydessä  tuotteista teetettiin 
runsaasti  määrityksiä  eri  tutkimuslaitoksissa. Petusta  on  tutkittu  peruskoostumus,  vita  

miineja,  kivennäisaineita,  peruskoostumuksen  vaihtelua eri  vuodenaikoina, haitallisten 

parkkiaineiden  poistamista  esikäsittelyin,  ravintokuitua ja  ravintoturvallisuutta eläin  
kokein.  Islanninjäkälästä  ja poronjäkälästä  on  tutkittu peruskoostumus,  kivennäisainei  
ta,  esikäsittelyjen  vaikutusta jäkälähappojen  määrään  ja energiapitoisuuteen  sekä islan  

ninjäkälän  ravintoturvallisuutta eläinkokein. Juurakoista  on tutkittu  peruskoostumus,  
sen  vaihtelut  eri  esikäsittelyissä,  vehkan  juurakon  aminohappokoostumus,  kivennäisai  
neita sekä ravintoturvallisuutta eläinkokein. 

Avainsanat: ravinto,  pettu,  luonnonvaraiset kasvit  

627 Matila,  A.  1985. Puuston tiheyden  vaikutus  koristejäkälän  saatavuuteen jäkä  

läisen kankaan uudistuskypsässä  männikössä. Pro gradu  -tutkielma. Helsin  

gin  yliopisto,  metsänarvioimistieteen laitos. 42  s.+liitt. 

Hyvälaatuista  palleroporonjäkälää  (Cladonia stellaris)  käytetään  koristejäkälänä,  jota  ke  
rätään  Suomessa pääasiassa  Pohjanmaan  ja  Kainuun jäkäläisiltä  kankailta. Koristejäkälä  
ei kuulu jokamiehen  oikeuden nojalla  kerättäviin luonnontuotteisiin. 

Tutkielmassa selvitetään miten puuston  eri  tiheystunnukset  ja  saatu  koristejäkälän  
määrä  korreloivat keskenään. Tutkimuksessa laadittiin regressiomalli,  jossa  koristejä  

kälän määrää selitetään yhden  tai usean  tiheystunnuksen  avulla,  etsittiin puuston op  

timitiheys  koristejäkälän  kannalta,  arvioitiin  koristejäkälän  keskimääräistä tuotosta  ja 
hahmoteltiin tavoitepuusto  metsikölle,  jonka  hoitamisen tavoite on jäkälän  tuottami  
nen.  Tutkimus suoritettiin Hailuodossa sijaitsevalla  koristejäkälän  tuotantoalueella. 

Avainsanat: koristejäkälä,  metsänhoito, metsikkörakenne 

628 Raulo,  J. 1987. Mahla -  koivikon  oheistuote. Summary: Sap,  useful by-product  
of  birches  (Betula). Sorbifolia 18(l):5-8. ISSN 0359-3568. 

Suomesta  varhaisimmat tiedot mahlan käytöstä  on  esittänyt  1600-luvulla eräs  arabialai  
nen  matkailija  matkakertomuksessaan. Hän  selosti siinä erityisesti  mahlakaljan  valmis  
tusta  Turun saaristossa.  Varakkaamman väestön piirissä mahlasta valmistettiin 1700-lu  
vulla limonaadia lisäämällä siihen sitruunahappoa,  sokeria ja mausteita. Mahlaa on 

juotu  sellaisenaan kaikkialla sen keruualueella. Mahlaa käytettiin  myös ruokien valmis  
tukseen.  Sen  jälkeen,  kun  mahlan merkitys ihmisen ravintona väheni, alettiin sitä käyt  

tää erityisesti  karjan  ravintona, mutta tästäkin  tavasta  luovuttiin vähitellen 1800-luvun 

puolivälin  tienoilla. 
1980-luvulla on Metsäntutkimuslaitoksessa ja Turun yliopistossa  selvitetty  mahlan 

keruun  tekniikkaa, mahlan koostumusta ja koivusiirapin  valmistusmenetelmiä. Artik  
kelin lopuksi  Raulo esittelee ko.  tutkimusten tuloksia. 

Up  to  the early  20th century  sap  gained  from birches  (Betula sp.)  was  widely  used, es  

pecially  in Eurasia,  for human and cattle nutrition and medicinal purposes.  In the 

early  1900s, these  uses  were almost totally  forgotten.  However, during  the  last 30 

years,  the  collecting  and use  of  birch  sap  have  again  strongly  increased. The collecting  
methods and chemistry  of  birch  sap have recently  been thoroughly  studied in  Finland. 
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Avainsanat: mahla, tutkimus,  historia 

Keywords:  sap, research,  history  

629 Rautavaara,  T.  1985. Katajan  käyttö  ruokiin,  juomiin  ja  rohdoiksi. Summary:  
Use  of juniper  as  food,  drinks  and drugs.  Sorbifolia 16(2):59-62.  ISSN 0359- 
3568. 

Artikkelissa  kerrotaan katajan  käyttötavoista  eri  aikakausina Euroopassa.  Se sisältää 

myös  vanhoja  käyttöohjeita.  

Juniper  berries are  used in non-alcoholic and alcoholic drinks. They  are  also  used as  
condiment for game, as  a  drug  and medicine against  diseases. In several  countries,  
juniper  is  protected  by  law but  even  then the  berries  may  be  picked.  

Avainsanat: kataja,  mausteet,  lääkkeet 

Keywords:  Juniperus  communis,  spice,  medicine 

630 Vasander,  H. & Lindholm,  T. 1987. Suonviljely  ja soiden luonnonkasvien 

hyödyntäminen  Neuvosto-Karjalassa.  Summary:  Use  of  mires for agricultu  

ral,  berry and medical plant  production  in Soviet Karelia.  Suo 38(2):37-44. 
ISSN 0039-5471. 

Neuvosto-Karjalassa  (ASSR) on  3,5 miljoonaa hehtaaria suota  ja 1,7 miljoonaa  hehtaaria 
soistunutta metsää.  Maatalouden käytössä  oli vuoden 1987 alussa  kaikkiaan 78 000 ha  

kuivattuja  soita. Maataloutta on tarkoitus tehostaa tulevina vuosina. Marjantuotantoa  

(karpalo,  hilla) varten  on  rauhoitettu n. 38 000 ha suota,  tavoitteena on  n. 300 000  ha  

suojelu.  Myös  juolukan  satoisuutta on tutkittu jonkin verran.  Neuvostoliitossa käyte  
tään kasveja  (esim.  raate, suopursu, kurjenjalka,  kihokit,  puolukka)  kansanlääkitykses  
sä,  rohtoina ja mausteina. Lääkekasvien keruu  on moninkertaistunut viimeisten 10 
vuoden aikana. Niiden tuotoksen tutkimista Karjalan  soilla  on tarkoitus lisätä. 

The  utilization of  mires in  Soviet Karelia (ASSR)  in USSR is discussed. There are  3.5 

million ha  of  peatlands  and 1.7 million ha of  paludified  forests.  Some 78 000 ha  of  
drained peatlands  are  used for  cultivation of  forage and vegetable  crops and there are  

plans  to increase this amount.  Some 38 000 ha  of  virgin peatlands  have been preserved  
for berry  production  (Vaccinium oxycoccos,  Rubus  dwmaemorus).  The cultivation of  cran  

berry  has  also  been studied. Karelian peatlands  are  also used as  sources  of  medically  
important  plants:  e.g.  Menyanthes  trifoliata,  Ledum palustre,  Potentilla palustris,  Drosera 

spp.,  Vaccinium vitis-idaea. Interest in medical plants  has increased during  the last  de  
cade and in the future more studies are  to be devoted to such  plants  from  Soviet Kare  
lian peatlands.  

Avainsanat: suot, maatalous, marjat, lääkekasvit,  Neuvostoliitto 

Keywords:  peatlands,  agriculture,  berries,  medicinal plants,  Soviet  Union 
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5 Mietinnöt  ja toimintaohjelmat 

Committee  reports  and  action  plans  

Monet mietinnöt sisältävät laaja-alaisia  ja monipuolisin  asiantuntijavoimin  laadittuja 

selvityksiä ajankohtaisista  aiheista. Metsien monikäyttö  mainitaan keskeisenä strate  

giana useissa  ohjelmajulistuksissa.  Julkaisuissa  käsitellään mm. luonnon- ja ympäris  

tönsuojelua,  metsien virkistyskäyttöä,  luontaiselinkeinoja,  maisemanhoitoa, matkailua 
sekä saamelaisten asemaa.  Luku sisältää myös  eri  luontotyyppien  suojeluohjelmat.  

Many  committee reports  are  wide surveys  on acute  topics  produced  by interdisciplinary  

groups of  specialists.  Multiple-use  forestry  is  regarded  as  an  important strategy  in many 

action plans. The  issues covered  by  the reports  include environmental and nature 

conservation,  forest  recreation,  traditional forest  uses,  landscape  management,  tourism 
and the  position  of  Laplanders.  Also  the  protection  programmes for  different kinds  of  
nature  formations are  presented. 

631 Biosfäärialueiden perustaminen  Suomeen -  biosfäärialuetyöryhmän  mietin  

tö. Summary:  Establishment of Biosphere  Reserves  in Finland -  report  of  the 
ad hoc Working  Group  on Biosphere  Reserves.  1989. Ympäristöministeriön  

ympäristönsuojeluosaston  sarja  C 46/1989.  91 s.+liitt.  ISBN 951-47-2105-5,  

ISSN 0784-8145. 

Toukokuuhun 1989 mennessä biosfäärialueita oli  perustettu  71  maahan yhteensä  276. 
Biosfäärialueet jakautuvat kahteen osaan,  ytimeen  ja sitä  ympäröivään  yhteistoiminta  
alueeseen. Ydin muodostaa biosfäärialueen mahdollisimman luonnontilaisen osan,  yh  
teistoiminta-alue sen sijaan  on asuttua  ja suurimmaksi osaksi  talouskäytössä.  

Työryhmän  mukaan Suomeen olisi  perustettava  kaksi  biosfäärialuetta. Saaristome  

ren biosfäärialueen ytimen  muodostaisi Saaristomeren kansallispuisto  ja sen  yhteistoi  
minta-alueeseen kuuluisi Houtskarin  kunta sekä  osia  Korppoon,  Nauvon  ja  Dragsfjär  
din kunnista. Pohjois-Karjalan  biosfäärialueen ytimen  muodostaisi 3 -  4  jo perustettua  

suojelualuetta  ja sen yhteistoiminta-alueeseen  kuuluisi osia  Lieksan kaupungista  ja 
Ilomatsin kunnasta. 

The  working group proposes that two  biosphere  reserves  should be  established in  Fin  
land.  The  core  area  of  the Archipelago  Sea  biosphere  reserve  would constitute of  the 
Archipelago  National Park  and  the area  of cooperation  of  the  municipalities  of  Hout  
skär  and parts  of  the  municipalities  of  Korppoo,  Nauvo  and  Dragsfjärd.  The core  area  
of  the  Northern Karelian biosphere  reserve  would consist  of  3  or  4  existing  protected 
areas  and the area of cooperation  of parts of the municipalities  of  Lieksa and Ilo  
mantsi.  

Avainsanat: MAB-ohjelma,  saaristo,  Pohjois-Karjala  

Keywords:  MAB-programme,  archipelago,  northern Karelia 

632 Elollisten  luonnonvarojen  hoidon luonnontaloudelliset tavoitteet.  Komitea  

mietintö 1982:27. Maa- ja  metsätalousministeriö. 95  s.+liitt. ISBN 951-46-5741-1,  
ISSN 0356-9470. 
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Mietinnössä selvitetään mihin toimenpiteisiin  YK:n ympäristöohjelman  (UNEP),  Kan  
sainvälisen luonnonsuojeluliiton  (lUCN)  ja  Maailman luonnon säätiön (WWF)  laatima 
Maailman luonnonsuojelustrategia  antaa aihetta lähinnä maa- ja metsätalousministeri  

ön hallinnonalalla luonnonvarojen  hoidossa. Mietinnösssä käsitellään metsätaloutta, 

maataloutta, vesi-  ja kalataloutta,  riistataloutta,  porotaloutta  ja luonnonsuojelua.  

Avainsanat: luonnonvarat, luonnonsuojelu,  monikäyttö  

633 Environmental protection  in Finland -  national report 1987. Tiivistelmä: Ym  

päristönsuojelu  Suomessa  -  katsaus  1987. Ministry  of  the Environment, Envi  
ronmental Protection Department,  Series A 67/1988.  361 p.  ISBN 951-47-0432- 

0,  ISSN 0783-280 X. 

The report  provides  information about environmental policies  in  Finland. The material 
is  divided under the following titles: (1)  Background  information about Finland, (2)  In  

tegration  of Environment and  main natural resource  policies,  (3)  Environmental policy,  

legislation  and administration,  (4) Economy,  (5)  Supporting  activities  (e.g.  research  
and education),  (6)  Nature  conservation,  (7) Soil,  land-use and  the built-up  environ  

ment,  (8)  Resource management  and pollution  control,  and (9) International activities. 

Julkaisun tarkoituksena  on antaa  kokonaiskuva  Suomen ympäristöpolitiikasta  ja sen 
toteuttamiskeinoista. Selvityksen  luvuissa I-II  selostetaan Suomen luonnonoloja  ja  luon  

nonvarojen  käyttöä  sekä  hallinto- ja  talousjärjestelmää,  luvuissa 111-IV ympäristöpolitii  
kan  toteuttamiskeinoja,  ympäristölainsäädäntöä  ja -hallintoa, ympäristönsuojelun  ta  
loutta  sekä  ympäristön  tutkimusta,  ympäristön  tilan seurantaa  ja ympäristövaikutusten  
arviointia. Luvut  VI-VIII käsittelevät  toimia ympäristönsuojelun  eri  lohkoilla ja  luku  IX 
kansainvälistä yhteistyötä.  

Avainsanat: ympäristöpolitiikka,  ympäristönsuojelu,  luonnonvarat, hallinto 

Keywords:  environmental policy,  environmental protection,  natural resources,  admin  
istration  

634 Erämaakomitean mietintö. Komiteamietintö 1988:39. Valtioneuvosto. 238 s. 

ISBN  951-47-1225-0,  ISSN 0356-9470. 

Mietinnössä selvitetään erämaa-käsitettä sekä  Lapin  erämaa-alueiden laajuus, sijainti  ja 

merkitys  eri  käyttömuotojen  kannalta  ja  tehdään ehdotuksia lainsäädäntötoimenpiteik  
si.  Liitteet sisältävät  erämaa-alueen hoito- ja  käyttösuunnitelman  sisältörungon,  ohjeet  
erämaa-alueiden luonnonmukaisten osien metsien käsittelystä,  selvityksen  erämaa-alu  
eiden luontaiselinkeinoista ja  monikäytöstä,  selvityksen  saamelaisten maankäyttöoi  
keuksista  sekä  taulukoita erämaiden pinta-aloista  ja puustotiedoista.  

Avainsanat: erämaat, metsätalous,  luontaiselinkeinot, Lappi  

635 Kansallispuistokomitean  mietintö.  Komiteamietintö 1976:88. Valtioneuvosto. 

172 s.+liitt. ISBN 951-46-2859-4. 

Mietintö sisältää seuraavat  luvut: (1)  Nykyinen  luonnonsuojelualueverkko,  (2)  Katsaus  
muiden maiden kansallispuistotilanteeseen,  (3) Aikaisemmin tehdyt  ehdotukset uusien 
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luonnonsuojelualueiden  perustamiseksi,  (4)  Luonnonsuojelualueiden  perustamista  

voitteet,  (5)  Luonnonsuojelualueiden  määritelmät ja  niiden käytön  periaatteet,  (6) Ko  
mitean ehdotukset uusiksi  luonnonsuojelualueiksi,  (7) Luonnonsuojelualueiden  hallin  

non  järjestäminen,  (8)  Toteuttamiskeinot ja  aikataulu,  (9)  Komitean ehdotusten taloudel  
liset  vaikutukset,  (10)  Komitean lainsäädännölliset ehdotukset,  (11)  Ehdotettujen  kan  

sallispuistojen  alueselostukset,  (12)  Ehdotettujen  luonnonpuistojen  alueselostukset ja 
(13) Ehdotettujen  kansallis-  ja luonnonpuistojen  kartat. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  suunnittelu, hallinto 

636  Kestävä  kehitys  ja  Suomi.  Valtioneuvoston selonteko kestävään  kehitykseen  
tähtäävistä toimista. [1990].  Valtion painatuskeskus.  97  s.  ISBN  951-47-1319-2. 

Selonteko on  Suomen hallituksen kannanotto kestävän kehityksen  edistämisestä ja 
siihen tähtäävistä toimista kotimaassa  ja  kansainvälisessä  yhteistyössä.  Metsien moni  
käyttöön  liittyen selonteossa todetaan, että metsät pyritään  pitämään  ekologisesti  ter  

veinä eloyhteisöinä,  joissa kaikki  metsäluonnolle ominaiset kasvit  ja  eläimet säilyvät.  

Myös  jokaiselle  suomalaiselle on  tarjottava  mahdollisuus metsissä virkistäytymiseen  ja 
jokamiesnautintaan.  Lisäksi  todetaan, että  Metsä 2000 -ohjelmasta  tehdään ohjelman  
tarkistamisen yhteydessä  konkreettinen ja  yksityiskohtainen  ympäristövaikutusten  ar  
viointi ja ohjelmaa  tarkistetaan tarvittaessa. 

Avainsanat:  kestävä  kehitys,  metsäpolitiikka,  monikäyttö  

637 Kitkaniemi-toimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1985:53. Ympäristömi  
nisteriö. 106 s.  ISBN  951-46-7853-2,  ISSN 0356-9470. 

Mietinnössä on ehdotus suojeltavaksi  tarkoitetun Kitkaniemen alueen laajuudesta,  ra  

jan  kulusta ja suojelun  toteuttamistavasta sekä  alueen rauhoitusmuodosta. Toimikunta 

on myös  selvittänyt  Kitkaniemen alueen luonnonsuojelullista  ja taloudellista merkitystä  
sekä  tehnyt  ehdotuksia alueen hoidon ja  käytön  järjestämisestä  sekä  Kitkaniemen suo  
jelusta  aiheutuvien taloudellisten ja työpaikkojen  menetysten  korvaamisesta. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  suunnittelu, korvaukset,  Kitkaniemi 

638 Kolovesi -  alueen eri  käyttömuodot.  Kolovesityöryhmän  mietintö. 1988. Ym  

päristöministeriö,  ympäristönsuojeluosaston  sarja C 35/1988.  76 s.  ISBN 951- 
47-0455-X, ISSN 0784-8153. 

Työryhmä  on  selvittänyt  valtion omistaman Koloveden n. 2  300 hehtaarin saaristo- ja  
mannerranta-alueen käyttövaihtoehtoja  ja niiden merkitystä  yleiselle  edulle sekä  niiden 

vaikutusta seudun taloudelle ja  työllisyydelle.  Käyttövaihtoehtoina  työryhmä  tarkasteli 
ulkoilulain nojalla  perustettavaa  valtion  retkeilyaluetta,  luonnonsuojelulain  nojalla  pe  
rustettavaa  kansallispuistoa  ja  erityistä  suojelualuetta.  

Avainsanat: maankäyttö,  monikäyttö, luonnonsuojelu,  Kolovesi  
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639 Lehtojensuojelutyöryhmän  mietintö. Komiteamietintö 1988:16. Ympäristömi  
nisteriö. 279 s.  ISBN  951-47-1197-1, ISSN  0356-9470. 

Mietinnön alussa  selvitetään lehtojen  esiintymistä  Suomessa, lehtojen  suojelun  nykyti  
laa, lehtojen  suojelun  perusteita  ja tavoitteita sekä  valtakunnallista lehtoinventointia. 

Työryhmä  ehdottaa, että  ympäristöministeriö  valmistelee kiireellisesti valtioneuvoston 
vahvistettavaksi esityksen  valtakunnalliseksi lehtojensuojeluohjelmaksi.  Ohjelma  tulisi 

toteuttaa  10 vuoden kuluessa  perustamalla  381:stä yksityisten  ja 43:sta  valtion omista  
masta  lehdosta luonnonsuojelulain  mukaisia suojelualueita.  Alueille tulee laatia myös  
hoitosuunnitelmat. Työryhmä  antaa  ohjeita  niiden sisällöstä. Mietintö sisältää kuvauk  
set  suojeluohjelman  lehdoista lääneittäin. 

Avainsanat:  lehdot, luonnonsuojelu,  metsänhoito 

640 Luonnonsuojelualueiden  hoitotoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 
1982:26. Maa- ja metsätalousministeriö.  136 s.  ISBN 951-46-5725-X,  ISSN 0356- 
9470. 

Mietintö sisältää ehdotuksia kansallispuistojen,  luonnonpuistojen  ja  soidensuojelualu  
eiden hoidon periaatteiksi  sekä  järjestyssääntöjen  laatimisen suuntaviivoiksi.  Lisäksi  on 
tehty  ehdotuksia suojelualueiden  hallinnon järjestämisestä,  niiden hoitoon ja hallintoon 
tarvittavasta henkilökunnasta sekä  henkilökunnan koulutuksen järjestämisestä.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  hallinto, henkilökunta 

641 Luonnonsuojelualueiden  perustamistoimikunnan  mietintö I.  Komiteamietin  
tö 1980:38. Maa- ja metsätalousministeriö. 136 s.  ISBN 951-46-4146-9,  ISSN 

0356-9470. 

Mietintö sisältää ehdotuksia valtion omistamien maiden rauhoittamiseksi tarvittaviksi  

lainsäädännöllisiksi toimenpiteiksi.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  perustaminen,  lainsäädäntö 

642 Luonnonsuojelualueiden  perustamistoimikunnan  mietintö 11.  Komiteamie  
tintö 1981:6. Maa- ja metsätalousministeriö. 31 s. ISBN 951-46-4209-0,  ISSN 
0356-9470. 

Mietintö sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi  laiksi Urho Kekkosen  kansallis  

puistosta  sekä  ehdotuksen asetukseksi  Urho Kekkosen  kansallispuistosta.  

Avainsanat: Urho Kekkosen  kansallispuisto,  lainsäädäntö 

643 Luonnonsuojelualueiden  perustamistoimikunnan  mietintö  111. Komiteamie  

tintö 1981:41. Maa-  ja metsätalousministeriö.  56 s. ISBN 951-46-4251-1,  ISSN 
0356-9470. 
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Mietintö sisältää mm.  ehdotukset yksityismaiden  rauhoittamisessa noudatettavasta 

menettelystä  ja  arvion  periaatepäätösten  toteuttamisesta valtiolle aiheutuvista menois  
ta. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  perustaminen,  korvaukset  

644 Luonnonsuojelualueiden  perustamistoimikunnan  mietintö IV. Komiteamie  

tintö 1983:38. Maa-  ja metsätalousministeriö. 271 s.  ISBN 951-46-5831-0, ISSN 

0356-9470. 

Mietintö sisältää ehdotukset soidensuojelun  perusohjelman  täydentämistä  koskevaan  
Valtioneuvoston periaatepäätökseen  sisältyvien  valtion maiden rauhoittamiseksi tarvit  
tavista  lainsäädännöllisistä toimenpiteistä.  Lisäksi  mietinnössä on  ehdotuksia eräiden 
muiden valtion maiden rauhoittamiseksi. 

Avainsanat:  soidensuojelualueet,  soidensuojeluohjelma,  lainsäädäntö 

645 Luonnonsuojelun  ja luonnon virkistyskäytön  tehtävät ja voimavarat. 1987. 

Ympäristöministeriö,  ympäristön  ja luonnonsuojeluosaston  sarja C 20/1987. 

120 s.  ISBN 951-47-0120-8, ISSN 0783-2796. 

Työryhmä  käsittelee  selvityksessään  viranomaisten tehtäviä  ja voimavaroja  luonnon  

suojelussa  ja luonnon virkistyskäytössä  ympäristöministeriön  hallinnonalalla. Työryh  

mä  tekee yhteensä  58  ehdotusta. Ehdotukset koskevat  tehtävien delegointia  ja  rationa  
lisointia sekä  henkilöstön ja muiden voimavarojen  lisäyksiä.  

Avainsanat:  luonnonsuojelu,  virkistyskäyttö,  hallinto 

646 Luonnonsuojelututkimuksen  kehittäminen. 1988. Ympäristöministeriö,  ym  

päristönsuojeluosaston  sarja  C  34/1988.  113 s.  ISBN 951-47-0441-X,  ISSN 0784- 

8129. 

Mietintö sisältää  katsauksen luonnonsuojelututkimuksen  nykytilaan,  tavoitteisiin ja 

tutkimustarpeisiin  sekä  luonnonsuojelun  tutkimusohjelman  vuosille 1989-1993. Ohjel  
man ensisijaiset  tutkimusaihepiirit  ovat: 1)  luonnonsuojelullisesti  merkittävät alueet,  2)  
uhanalaiset ja  muut  suojeltavat  lajit,  3)  luonnonsuojelun  yhteiskunnalliset  vaikutukset, 
4) luonnonsuojelun  huomioonottamisen mahdollisuudet maa-  ja vesialueiden käytössä  

ja 5)  kehitysmaiden  luonnonsuojeluongelmat  ja kansainvälisten sopimusten  edellyttä  

mä  luonnonsuojelututkimus  Suomessa. 

Avainsanat:  tutkimus,  luonnonsuojelu,  monikäyttö  

647 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehittämistoimikunnan mie  

tintö. Komiteamietintö 1989:30. Maa- ja  metsätalousministeriö. 86  s.+liitt. ISBN 
951-47-2339-2, ISSN 0356-9470. 
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Mietinnössä tarkastellaan maa-  ja  metsätalousministeriön hallinnonalan keskeisiä  toi  

mialoja  ja organisaatioita.  Niiden  nykyistä  toimintaa selvitetään ja  esitetään kehittämi  
sehdotuksia. Tarkastelun kohteena  ovat  mm.  metsähallinto sekä  riista-,  kala-  ja porota  
loushallinto. 

Avainsanat:  monikäyttö,  hallinto,  maa-ja  metsätalousministeriö 

648 Maa- ja  metsätalousministeriön  hallinnonalan luonnon- ja  ympäristönsuoje  
lututkimuksen  työryhmän  mietintö.  Summary: Nature conservation and  envi  

ronmental  protection  research  within the administrative field of  the Ministry  of  

Agriculture  and  Forestry.  1983. Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarain  
hoitotoimiston julkaisuja  6.102 s.  ISBN 951-46-6837-5,  ISSN 0358-6731. 

Mietintöön sisältyy  selvitys  maa-  ja  metsätalousministeriön hallinnonalalla tehtävästä 
luonnon- ja ympäristönsuojelututkimuksesta  ja sen kehittämistarpeista.  Tarkastellut 
tutkimuslaitokset ovat  Vesientutkimuslaitos,  Riista-  ja  kalatalouden  tutkimuslaitos,  
Maatalouden tutkikimuskeskus,  Valtion maatalouskemian laitos,  Valtion eläinlääketie  

teellinen laitos ja Metsäntutkimuslaitos. Lisäksi  on  tarkasteltu maa-  ja  metsätalousmi  
nisteriön luonnonvarainhoitotoimiston koordinoimaa luonnonsuojelututkimusta.  Tut  
kimushankkeet on ryhmitelty  vesien,  maatalousmaan ja  metsien sekä  niiden eläimistön 
tilaa ja suojelua  sekä luonnonsuojelua  koskeviin  tutkimuksiin. 

A special  working  group has surveyed  the research  done by various  institutions 
(Water  Research Institute,  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Agricultural 
Research  Center,  State Institute of  Agricultural  Chemistry,  State  Veterinary  Medical In  
stitute and Finnish Forest  Research Institute).  The resources  which  have been allocated 

to the  research of nature  conservation and environmental protection are  examined. 
The nature  conservation  research  co-ordinated by  the Bureau of  Natural Resources  in  
Ministry  of  Agriculture  and Forestry  is  also described. 

Avainsanat:  tutkimus,  luonnonsuojelu,  maa-  ja metsätalousministeriö 

Keywords:  research,  conservation, Ministry  of Agriculture  and Forestry  

649 Maan pohjoisten  alueiden luontaiselinkeinotoimikunnan I mietintö. Komi  
teamietintö 1983:32. Maa- ja metsätalousministeriö. 89  s.+liitt.  ISBN 951-46-  

5814-0, ISSN 0356-9470. 

Mietinnön on  laatinut toimikunta, jonka  tehtävänä oli selvittää miten Inarin kunnassa 
asuvien  kolttien toimeentulomahdollisuuksia tulisi turvata  ja edistää sekä  laatia ehdo  
tukset  tarpeellisiksi  katsottaviksi  toimenpiteiksi.  Erityistä  huomiota toimikunta on  kiin  
nittänyt  poronhoidon,  kalastuksen  ja  muiden luontaiselinkeinojen  harjoittamiseen  sekä  
kolttaetuuksien turvaamiseen ja kehittämiseen sekä  asunto-, tie-,  sähköistys-  ja vesi  

huolto-olojen  parantamiseen.  

Avainsanat: saamelaiset, luontaiselinkeinot, Inari 

650 Maan pohjoisten  alueiden luontaiselinkeinotoimikunnan II mietintö. Komi  
teamietintö 1983:89. Maa- ja metsätalousministeriö. 45 s.+liitt.  ISBN 951-46- 

5883-3,  ISSN 0356-9470. 
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Mietintö on jatkoa  mietinnölle 1983:32 ja käsittelee samoja  asioita. 

Avainsanat: saamelaiset,  luontaiselinkeinot, Inari 

651 Maastoliikennetoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1985:42. Ympäristö  
ministeriö. 85 s.+liitt.  ISBN 951-46-7842-8, ISSN 0356-9470. 

Mietintö sisältää ehdotuksen maastoliikennelainsäädännöksi. Ehdotusta varten toimi  

kunta  selvitti  moottorikäyttöisten  kulkuneuvojen  maastossa  ja  vesialueilla käyttämises  
tä aiheutuvia haittoja  sekä  voimassa olevia lakien säännöksiä haittojen  ehkäisemiseksi. 

Avainsanat: maastoliikenne, lainsäädäntö 

652 Maisemansuojelun  kehittämistoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 
1985:4. Ympäristöministeriö.  215 s.  ISBN 951-46-7812-5,  ISSN 0356-9470. 

Mietinnön on laatinut toimikunta, jonka tehtävänä oli  (1)  laatia tarvittavat lainsäädän  
nölliset  ehdotukset maisematoimikunnan mietinnön (1980:44) pohjalta  yleisen  maise  
mansuojelun  kehittämiseksi,  (2)  laatia maisemansuojelullisia  erityistoimenpiteitä  vaati  
vien alueiden osalta  toteuttamismenettelyä  koskevat  ehdotukset ja (3) selvittää yleisen  
ja erityisen  maisemansuojelun  elinkeinoihin ja tuotantoon  kohdistuvia taloudellisia 
vaikutuksia. Mietinnössä käsitellään mm.  seuraavia metsien monikäyttöön  liittyviä  

aihepiirejä:  metsien käsittely  ja  uudistaminen, viherrakentaminen, virkistysalueiden  
perustaminen  ja hoito sekä  luonnonsuojelualueiden  perustaminen.  

Avainsanat: maisemanhoito, monikäyttö,  lainsäädäntö 

653 Maisematoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1980:44. Maa-  ja metsäta  
lousministeriö.  169 s.+liitt.  ISBN 951-46-4225-2,  ISSN 0356-9470. 

Mietinnössä tarkastellaan pääasiassa  maaseudun kulttuurimaisemaa. Siinä määritel  
lään maisemaan liittyviä käsitteitä,  kuvataan maisemien kehitystä  ja esitetään  maise  
mansuojelun  kehittämisehdotuksia. Parannusesitykset  koskevat  hallinnollisia järjeste  
lyjä,  tutkimustoimintaa sekä  koulutus-,  tiedotus- ja  valistustoimintaa. Lisäksi  pohditaan  
maisemansuojeluun  liittyviä kustannusseuraamuksia. Mietinnössä käsitellään mm. 

maisemansuojelua  metsätaloudessa sekä  suojelu-  ja virkistysalueilla.  

Avainsanat: kulttuurimaisema,  maankäyttö,  metsätalous 

654 Matkailu-  ja  porotalouskomitean  mietintö. Komiteamietintö 1973:123. Maa-  ja 
metsätalousministeriö. 79  s.  ISBN 951-46-0724-4. 

Mietinnössä selvitetään Saariselän matkailukeskuksesta poro- ja luontaistaloudelle 
mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen  ja hyötyjen  luonnetta sekä tehdään ehdotuksia 
matkailun ja luontaiselinkeinojen  suhteiden järjestämiseksi.  

Avainsanat: matkailu,  porotalous, luontaiselinkeinot,  Saariselkä 



326  Metsien  monikäyttö 1970—1990  

Multiple use  of forests 1970—1990 

655 Metsä 2000 -ohjelman  pääraportti.  1985. Talousneuvosto,  Metsä 2000 -ohjel  

majaosto,  Helsinki.  189 s.  ISBN  951-46-8662-4. 

Ohjelman  mukaan metsä- ja puutalouspolitiikan  päämääränä  kansantaloudessa on 
lisätä metsien hyväksikäytön  avulla yhteiskunnan  hyvinvointia.  Lähtökohtana on  myös  
metsähallintolaissa määritelty  tavoite,  jonka  mukaan metsiä on  pyrittävä  käsittelemään 
niin, että taloudellisesti edullinen, kohoava  puuntuotanto  tulee kestävästi  turvatuksi  ja  
maan tuottokyky  mahdollisuuksien mukaan hyväksi  käytetyksi.  Lisäksi  metsiä pitää  
hoitaa ja  käyttää  luonnonvarana kestävästi  ottamalla huomioon eri  käyttömuodot  sekä  
luonnonolot ja ekologiset  näkökohdat. 

Avainsanat: metsä 2000 -ohjelma,  päämäärät  

656 Metsä- ja  turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan  mietintö.  Komiteamietin  
tö 1987:62. Maa- ja metsätalousministeriö. 344  s.  ISBN 951-47-1208-0, ISSN 
0356-9470. 

Mietinnössä tarkastellaan tiedossa olevia metsä- ja turvetalouden vesistövaikutuksia,  

kartoitetaan käynnisssä  olevat tutkimukset  ja  arvioidaan mahdollisuuksia vesistökuor  
mituksen ja  haittojen  vähentämiseksi. 

Metsätalouden toimenpiteistä  toimikunta on käsitellyt  metsänuudistamista, kasva  
tushakkuita,  metsänlannoitusta, metsäojitusta,  metsäteiden rakentamista ja taimitar  
hatoimintaa. Erityistä  painoa  on  pantu  vesistökuormituksen syntyyn  vaikuttavien  te  
kijöiden  erittelemiseen. Lisäksi  mietinnössä selvitetään tutkimustarve  ja tehdään 25 
ehdotusta haittojen  torjumiseksi  tarvittavista toimenpiteistä.  

Avainsanat:  puuntuotannon  ympäristövaikutukset,  tutkimus 

657 Metsämarja-  ja  sienitoimikunnan mietintö.  Komiteamietintö 1979:19. Maa- ja 

metsätalousministeriö. 67 s.+liitt. ISBN 951-46-3050-5, ISSN 0356-9470. 

Toimikunnan tehtävänä oli laatia pitkän  aikavälin  ohjelma  sienten ja  metsämarjojen  

keräämisen,  käytön,  markkinoinnin ja  viennin edistämiseksi,  tehdä ehdotus keräilyssä  
käytettäväksi  hinnoittelujärjestelmäksi  sekä  tehdä muut  tarpeelliseksi  katsomansa eh  
dotukset  erityisesti  viennin nopeaksi  edistämiseksi.  

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjat,  sienet,  markkinointi 

658 Metsänhoitaja  2000  -  Metsänhoitaja  2000 -toimikunnan raportti.  1988. Hel  
sinki. 29 s. Moniste. 

Toimikunta kartoittaa  raportissaan  ammattikunnan ja sen ammattitaidon asemaan  koh  
distuvia muutospaineita  sekä  selvittää,  miten metsänhoitajien  asemaa voidaan ammat  

tiryhmänä vahvistaa. Toimikunnan mielestä metsänhoitajien  koulutuksessa  pitäisi  te  
hostaa mm.  metsien suojelun,  metsäekologian  ja metsien monikäytön  opetusta. 

Avainsanat: koulutus,  metsänhoitajat,  monikäyttö  
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659 Mikkelin ekoläänitoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1983:78. Maa- ja 

metsätalousministeriö. 227 s.  ISBN 951-46-5874-4, ISSN 0356-9470. 

Mietintö sisältää  toimenpideohjelman  Mikkelin läänin luontaiselinkeinojen  ja  muiden 

peruselinkeinojen  kehittämiseksi siten,  että  ns.  pehmeän  teknologian  käyttöä  ja yleensä  
työvoimavaltaisia  menetelmiä voitaisiin käyttää.  Mietinnössä käsitellään metsien moni  
käyttöä  osana  laajempaa kehittämisohjelmaa.  

Avainsanat: monikäyttö,  ekolääni,  Mikkeli 

660 Numminen,  E.  &  Saarenmaa,  H. (toim.). 1983. Pallas-Ounas-työryhmän  mie  

tintö. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  125. 99 s. ISBN  951-40-0985-1,  

ISSN 0358-4283. 

Mietintö sisältää kansallispuistosuunnitelman,  jossa  on otettu huomioon seuraavat  
alueen käyttömuodot:  luonnonsuojelu  kasviston,  eläimistön ja  maaperän  suojeluineen,  
tieteellinen tutkimus,  opetus  ja luonnonharrastus, porotalous,  marjastus  ja sienestys,  
kalastus  ja  metsästys  niistä säädetyin  erityisrajoituksin,  maisemansuojelu  sekä  matkailu 

ja retkeily.  Suunnitelmassa on pyritty  huomioimaan sekä  paikalliset  ja valtakunnalliset 

että taloudelliset ja kulttuurilliset vaikutukset. 

Avainsanat: Pallas-Ounastunturin kansallispuisto,  suunnittelu 

661 Nuuksio-työryhmän  mietintö. 1988. Ympäristöministeriön  kaavoitus-  ja ra  
kennusosaston mietintö 2/1988.  46 s.  ISBN 951-47-1291-9, ISSN 0781-4755. 

Mietinnössä selvitetään Nuuksion  järviylänköalueen  virkistyskäytön  ja luonnonsuoje  
lun tarpeita  ja tavoitteita. Aluksi  esitetään yleistietoja  alueesta, alueeseen kohdistuvat 
käyttötarpeet  ja  ongelmat  sekä  käytettävissä  olevat  keinot  työryhmän  asettamien tavoit  
teiden saavuttamiseksi. Työryhmä ehdottaa suunnittelun toteuttamista vaiheittain ja 

erillislain,  Lex  Nuuksion, säätämistarpeen  selvittämistä. 

Avainsanat: maankäyttö,  luonnonsuojelu,  virkistyskäyttö,  Nuuksio 

662 Pallas-Ounas-toimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1987:17. Ympäristömi  

nisteriö. 75 s. ISBN 951-46-7951-2,  ISSN  0356-9470. 

Mietinnön on laatinut toimikunta, jonka  tehtävänä oli tehdä ehdotuksia Pallas-Ounas  
tunturin kansallispuiston  Enontekiön kunnan puoleisen  osan käytöstä,  erityisesti  sil  

mälläpitäen  eri  tyyppisten  ulkoilumuotojen,  luonnonsuojelun  ja  muun käytön  välisiä 
ristiriitoja. Mietintö sisältää  esityksen  eri  toimintojen  tarkoituksenmukaiseksi yhteenso  
vittamiseksi. 

Avainsanat: Pallas-Ounastunturin kansallispuisto,  suunnittelu 

663 Porotalouden rahoitustoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1988:4. 95 s. 

ISBN 951-47-1193-9,  ISSN 0356-9470. 
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Mietinnössä ehdotetaan, että  porotaloutta  harjoittavien  henkilöiden toimeentulomah  
dollisuuksien ja elinolosuhteiden parantamiseksi  sekä  paliskuntien  toiminnan tukemi  
seksi  säädetään porotalouslaki.  

Avainsanat: porotalous,  lainsäädäntö 

664 Rassi,  P. &  Väisänen,  R. (eds.). 1987. Threatened animals  and plants  in Fin  
land. English  summary  of  the report  of  the Committee for  the Conservation of  
Threatened Animals and Plants in Finland. 82 p.  ISBN 951-46-7961-X,  ISSN 

0356-9470. 

The report contains information concerning  nature  conservation practices  in Finland. 

The assessment  of  the status  of  species  for  conservation purposes  is  also  explained.  
The threatened species,  their habitats and the  causes  of  decline are  discussed. The re  

port  ends with a regional  review. 

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  eläimet 

Keywords:  endangered  species,  plants,  animals 

665 Saamelaiskomitean mietintö. Komiteamietintö 1973:46. Valtioneuvosto. 324 

s.+liitt.  ISBN 951-46-0347-8. 

Mietinnössä selvitetään  saamelaisten taloudellista, sosiaalista,  sivistyksellistä  ja oikeu  
dellista asemaa  ja  tehdään ehdotuksia saamelaiskysymysten  hallinnolliseksi järjestämi  
seksi.  

Avainsanat:  saamelaiset,  elinkeinot, hallinto 

666 Saamelaiskulttuuritoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1985:66. Opetus  
ministeriö. 433  s.  ISBN  951-46-7865-6, ISSN 0356-9470. 

Mietinnön 1. luku käsittelee saamelaisten historiaa ja  saamelaiskulttuurin erityisluon  
netta, 2.  luku kartoittaa saamelaiskulttuurin nykytilannetta  ensisijassa  Suomen saame  
laisten osalta,  3.  luku esittelee saamelaiskulttuuria koskevia  aikaisempia  selvityksiä  ja 
esityksiä,  4.  luku sisältää yksityiskohtaisia  ehdotuksia toisessa luvussa  käsiteltyjen  
kulttuurin alueiden edistämiseksi ja  tukemiseksi. Metsien monikäyttöön  liittyvät  ensi  

sijaisesti  luvut: "Luonto ja perinteinen  saamelainen kulttuuri",  "Saamelainen pyynti  
kulttuuri" sekä "Saamelainen suurporonhoitokulttuuri".  

Avainsanat: saamelaiset,  kulttuuri, porotalous,  historia 

667 Saaristomeren kansallispuiston  suunnitteluryhmän  mietintö. Komiteamie  
tintö 1987:25. Ympäristöministeriö.  217 s.+kartat.  ISBN 951-46-7937-7,  ISSN 
0356-9470. 

Mietinnön alussa  on  perustietoa  saariston luonnosta ja  asutuksesta.  Pääosan mietinnön 
sisällöstä muodostavat ehdotukset kansallispuiston  toiminnan järjestämiseksi  sekä  eh  
dotuksia paikallisten  elinkeinojen  kehittämiseksi,  koska  työryhmä  katsoo,  että  kansal-  
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lispuisto  tarvitsee ympärilleen  elävän saariston asukkaineen, laiduntavine kotieläimi  

neen ja kulttuuriperinteineen.  

Avainsanat: saaristo,  luonnonsuojelu,  kulttuurimaisema 

668 Selvitys  ulkoilureittien suunnittelusta. Ulkoilureittityöryhmän  mietintö. 1980. 

Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosaston  julkaisu  C/l  n:o  2.  72  s.+liitt.  

Mietintö  käsittelee  asutustaajamien  ulkopuolella  sijaitsevien  ulkoilureittien suunnitte  
lua kunnissa. Siinä selvitetään myös ulkoilureittien varusteita, palveluja ja huoltoa 
koskevia rakenteellisia ja muita teknisiä kysymyksiä  sekä  reittien sijoittamiseen  liittyviä 

ympäristönäkökohtia.  

Avainsanat: retkeilyreitit,  suunnittelu, kunnat 

669 Seudullisten virkistysalueiden  toteuttamistyöryhmä.  Ympäristöministeriön  

kaavoitus-  ja rakennusosaston mietintö 2/1985.  50 s.  ISBN 951-46-9073-7,  ISSN 

0781-4755. 

Mietinnön on laatinut työryhmä,  jonka  tehtävänä oli (1)  selvittää  ne lähinnä kuntien 

yhteistyötoimenpiteet,  joilla  seutukaavan  virkistysalueiden  toteuttamista voidaan edis  
tää, (2)  tarkastella erilaisia virkistysalueiden  toteuttamismalleja, niiden tehtäviä sekä  eri 

vaihtoehtojen  etuja  ja  haittoja,  (3)  laatia ehdotuksia erilaisten organisaatiovaihtoehtojen  
toteuttamista varten  ja (4)  avustaa  seutukaavaliittoja  virkistysalueiden  toteuttamistoi  

menpiteitä  järjestettäessä. 

Avainsanat: kaavoitus,  virkistysalueet,  suunnittelu, hallinto 

670 Sienitaloustoimikunnan I osamietintö. 1970: A 17. Maatalousministeriö. 33 s. 

Mietintö sisältää  ehdotuksia tuoreiden sienien laatuvaatimuksiksi ja lajitteluohjeiksi, 
suositeltavien kauppasienien  keruu-  ja käsittelyohjeiksi  sekä  metsäsienten  kauppaa  ja 
vientiä koskevan  tarkastustoimen järjestämiseksi.  

Avainsanat:  sienet, poiminta,  käsittely,  kauppa,  vienti 

671 Sienitaloustoimikunnan II osamietintö.  1971: A  13. Maa- ja metsätalousminis  

teriö. 64 s. 

Mietintö sisältää ehdotukset metsäsienien kaupallisen  keräilyn  ja käytön  sekä sienituot  
teiden viennin edistämiseksi. 

Avainsanat: sienet, vienti 

672 Soiden suojelun  perusohjelma.  Komiteamietintö 1977:48. Maa- ja metsäta  

lousministeriö. 47 s. ISBN 951-46-2920-5. 
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Mietintö sisältää  selvityksen  soiden suojelun  tarpeesta  Suomessa, selvityksen  pohjalta  
laaditun soidensuojeluohjelman  sekä  ehdotuksen suojelun  toteuttamistavoista ja niiden 

edellyttämistä  kustannuksista. 

Avainsanat: soidensuojeluohjelma,  toteuttaminen, kustannukset 

673  Soidensuojelun  perusohjelma  11. Komiteamietintö 1980:15. Maa- ja metsäta  
lousministeriö. 45 s. ISBN 951-46-4120-5. 

Mietintö käsittää  Peräpohjolan  ja  Lapin  soidensuojelun  perusohjelman  ja  täydennykset  
muun Suomen uhanalaisten suotyyppien  ja  suokasvilajien  suojelemiseksi.  Soiden suo  

jelun perusohjelma  I  (Komiteamietintö 1977:48) ja  II  yhdessä  muodostavat soidensuoje  
lun kokonaisohjelman  valtakunnallisella tasolla. 

Avainsanat: soidensuojeluohjelma,  Pohjois-Suomi  

674  Suomen ympäristöpolitiikka  -  OECD:n  ja sen ympäristökomitean  vuosina 

1986-1987 Suomen hallituksen esityksestä  tekemä arvio. 1988. Ympäristömi  

nisteriö,  ympäristönsuojeluosaston  sarja  A  72/1988.  276  s.  ISBN 951-47-0447-9,  

ISSN 0784-8129. 

Julkaisussa  tarkastellaan Suomen ympäristöpolitiikan  perusteita,  ympäristön  suojelun  

ja  taloudellisen kehityksen  suhteita  ja  ympäristöpolitiikan  toteutumista. Metsien moni  
käyttöön  liittyviä  teemoja tarkastelussa ovat  metsät luonnonvarana ja metsäpolitiikka  
sekä  luonnonsuojelu.  Johtopäätöksissä  annetaan  suosituksia mm. hallinnoinnin, tutki  
muksen ja tiedottamisen tehostamiseksi. 

Avainsanat: ympäristöpolitiikka,  metsätalous, luonnonsuojelu  

675 Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö. Komiteamietintö 

1983:27. Maa-  ja metsätalousministeriö.  130 s. ISBN 951-46-5827-2,  ISSN 0356-  

9470. 

Mietinnön on laatinut työryhmä,  jonka  tehtävänä oli selvittää maa-,  metsä- ja kalatalou  
den osalta  ns.  pehmeän  teknologian  käyttöä,  työvoimavaltaisten  menetelmien kehittä  
mistä sekä  sellaisten luonnontuotteiden kuten  sienten,  marjojen  ja riistan mahdollisim  

man tehokasta käyttöä rinnan luonnonsuojelun  kehittämisen kanssa Suomussalmen 
kunnan alueella. Toimikunnan tuli lisäksi  koota ja yhteensovittaa  näitä aloja  koskevat  

kymmenen  vuoden mittaiset kokeiluohjelmat.  

Avainsanat: luontaiselinkeinot, luonnonsuojelu,  työllisyys,  Suomussalmi 

676  Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan  mietintö -  yleinen  
osa.  Komiteamietintö 1985:43. Ympäristöministeriö.  111 s.  ISBN 951-46-7834-6,  
ISSN 0356-9470. 
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Suomessa on kaikkiaan  1051 uhanalaista eläin-,  kasvi-  ja  sienilajia.  Lajit  on uhanalaisuu  
den asteen mukaan luokiteltu kansainvälistä käytäntöä  soveltaen neljään  luokkaan. 

Tärkeimpiä  lajien  vähenemisen syitä  ja uhkatekijöitä  ovat  erilaiset elinympäristöjen  
muutokset. Lähes puolet  uhanalaisista lajeista on riippuvaisia  metsistä. Toimikunta 
esittää 89  toimenpide-ehdotusta  uhanalaisten lajien  tutkimuksen,  suojelun,  seurannan  

ja tiedotuksen järjestämiseksi.  

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  eläimet 

677 Uhanalaisten eläinten ja  kasvien  suojelutoimikunnan  mietintö  -  osa  11. Suo  
men uhanalaiset eläimet.  Komiteamietintö 1985:43. Ympäristöministeriö.  466 s. 

ISBN 951-46-7835-4,  ISSN 0356-9470. 

Mietintö käsittää ryhmäkohtaiset  kuvaukset  Suomen selkärankaisista ja selkärangatto  
mista eläimistä. Uhanalaisia selkärankaisia on 69 lajia  ja selkärangattomia  402 lajia.  
Uhanalaisista lajeista  on selvitetty  niiden yleispiirteet,  levinneisyys,  biologia, esiinty  

mispaikat, kannan kehitys,  vähenemisen syyt  ja  uhkatekijät  sekä  ehdotettavat suojelu  
toimet. Selkärankaisista on lisäksi  koottu uhanalaisuustiedot lääneittäin. 

Avainsanat: uhanalaisuus, eläimet 

678 Uhanalaisten eläinten ja kasvien  suojelutoimikunnan  mietintö -  osa  111. 
Suomen uhanalaiset  kasvit.  Komiteamietintö 1985:43. Ympäristöministeriö.  431 
s.  ISBN 951-46-7836-2, ISSN  0356-9470. 

Mietintö käsittää ryhmäkohtaiset  katsaukset  sekä lajikohtaiset  kuvaukset  Suomen 

uhanalaisista kasvi-  ja  sienilajeista  seuraavassa  järjestyksessä:  putkilokasvit  (182  lajia),  
sammalet (117 lajia),  levät (14 lajia),  sienet (118 lajia) ja  jäkälät  (79  lajia).  Uhanalaisista 

lajeista  on selvitetty  niiden yleispiirteet,  levinneisyys,  biologia,  esiintymispaikat,  kan  

nan kehitys,  vähenemisen syyt ja uhkatekijät  sekä  toteutetut  ja ehdotettavat  suojelutoi  

met. Putkilokasveista on lisäksi  koottu uhanalaisuustiedot maan 18 eri osa-alueelta. 

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit,  sienet 

679 Ulkoiluhallintotyöryhmän  mietintö. Ympäristöministeriön  ympäristönsuoje  
luosaston sarja C 32/1988.  30 s.+liitt.  ISBN 951-47-0435-5,  ISSN 0784-8145. 

Työryhmä  on selvittänyt  ympäristöministeriön  ja  opetusministeriön  tehtäviä ulkoilun ja 

muun luonnon virkistyskäytön  edistämisessä sekä  tehnyt  ehdotuksia työnjaon  selkeyt  
tämiseksi, yhteistyön  lisäämiseksi  sekä  kuntien  virkistysalueiden  ja ulkoilureittien val  
tionrahoituksen järjestämiseksi.  Työryhmä  esittää mm., että maastoliikuntapaikkojen  
rakentamisessa tulisi nykyistä  enemmän kiinnittää huomiota ympäristövaikutusten  
arviointiin. 

Avainsanat: ulkoilu,  hallinto, ympäristövaikutusten  arviointi 
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680  Ulkoilututkimuksen kehittäminen Suomessa 1986-1990. 1985. Ympäristömi  

nisteriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  julkaisu  C 12/1985.  61 s.  ISBN 
951-46-9078-8, ISSN 0780-6817. 

Julkaisu  sisältää ympäristöministeriön  asettaman  työryhmän  laatiman ehdotuksen ul  
koilua ja luonnon muuta  virkistyskäyttöä  koskevaksi  valtakunnalliseksi tutkimusohjel  
maksi. Työryhmä  on erityisesti  selvittänyt  eri  hallinnonaloilla ja tutkimuslaitoksissa  
tehtävää ulkoilututkimusta ja tutkimusresursseja  sekä  ulkoilututkimuksen työnjakoa.  
Tutkimuksen painopistealueiksi  työryhmä valitsi seuraavat aiheet: (1)  ulkoiluharras  
tuksen kehityksen  seuranta  ja  tilastointi,  (2) ulkoilun tarve  ja muut sosiologiset  tutki  
mukset,  (3) ulkoiluympäristön  määrä  ja laatu, (4)  virkistysalueiden  luonnon hoito, (5)  
ulkoilun ja matkailun haittavaikutusten selvittely ja (6)  virkistysekonomia.  

Avainsanat:  tutkimus,  ulkoilu 

681 Urho Kekkosen kansallispuiston  työpaikkatoimikunnan  mietintö. Komi  
teamietintö 1981:55. Maa-  ja metsätalousministeriö. 27 s.+liitt.  ISBN 951-46-  

4263-5, ISSN 0356-9470. 

Mietintö sisältää  ehdotukset Urho Kekkosen  kansallispuiston  perustamisen  johdosta  
menetettävien metsätyöpaikkojen  korvaamiseksi  Inarin, Sodankylän  ja Savukosken  
kunnille. 

Avainsanat: Urho Kekkosen  kansallispuisto,  työllisyys,  korvaukset  

682  Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma.  Komiteamietintö 1980:41. Maa- ja 
metsätalousministeriö. 99 s.+liitt.  ISBN  951-46-4151-5, ISSN 0356-9470. 

Mietintö sisältää selvityksen  siitä,  kuinka  paljon  ja  missä  osissa  Suomea on  luonnon- ja  
maisemansuojelun  kannalta merkittäviä harju-  ja  muita sora-  ja  hiekkamuodostumia ja  
miten näiden suojelu  olisi  lähinnä maisemansuojelulliset  näkökohdat huomioon ottaen  
tarkoituksenmukaista järjestää.  Työryhmä  on  myös  laatinut keräämänsä tiedon pohjalta  
valtakunnallisen suojelusuunnitelman  sekä  tehnyt  tarvittavat lainsäädännölliset ehdo  
tukset  suojelun  toteuttamiseksi. 

Avainsanat:  harjujensuojeluohjelma,  maisema 

683  Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma.  1984. Ympäristöministeriö,  ympä  
ristön- ja luonnonsuojeluosaston  julkaisu  D:6.  8  s.+kartat.  ISBN 951-46-8474-5,  
ISSN 0780-6825. 

Julkaisussa  selvitetään harjujensuojeluohjelman  synty  ja  ohjelman  laajuus.  Suojelun  
tarve  ja tavoitteet sekä  alueiden valinta- ja  rajausperusteet  kerrotaan. Lisäksi  annetaan  
tietoa soranotosta, suojelutavoista,  valtion lunastus- ja  korvausvelvollisuudesta sekä  
ohjelman  toteuttamisesta vastaavista viranomaisista. Julkaisussa  on  myös  luettelo ja 
kartat ohjelmaan  kuuluvista 157:stä  harjusta.  

Avainsanat: harjujensuojeluohjelma,  maisema 
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Avainsanat: harjujensuojeluohjelma,  maisema 

684 Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma;  kartat.  1989. Ympäristöministeriö,  

ympäristönsuojeluosaston  sarja C 44/1989.  250 s.+liitt.  ISBN 951-47-2101-2,  
ISSN 0784-8145. 

Valtioneuvosto vahvisti 13.4.1989 periaatepäätöksellä  valtakunnallisen lehtojensuoje  

luohjelman.  Ohjelman  tavoitteena on säilyttää  edustavat  näytteet  Suomen lehdoista. 

Ohjelmassa  on 436 aluetta,  joiden  pinta-ala on noin 5350 ha. Julkaisussa  esitetyt  alueva  
raukset  ovat  toistaiseksi ohjeellisia  ja  osoittavat biologisesti  arvokkaimpien  osien sijain  
nin.  

Avainsanat: lehtojensuojeluohjelma,  kartat,  hallinto, kustannukset 

685 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle ympäristöpolitiikasta.  1988. 34 s.  
ISBN 951-47-2050-4. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta  edellytti  mietinnössään (16/1982) muun muassa,  
että hallitus antaa  eduskunnalle 1987 loppuun  mennessä selonteon Ympäristöministe  

riön toiminnasta ja sen tuloksista. Valtioneuvosto laati edellä mainitusta syystä selonte  

on ympäristöpolitiikasta.  Koska ympäristönsuojelu  ja varsinkin ympäristöpolitiikka  
koskevat  ympäristöministeriön  toiminnan lisäksi  muutakin hallintoa, niin selonteossa 
käsitellään myös  muiden hallinnonalojen  toimintaa. Metsien monikäyttöön  liittyviä  
linjanvetoja  löytyy mm. seuraavien  otsikoiden alta:  Maa- ja  metsätalous sivuelinkeinoi  

neen,  Luonnonsuojelu  ja luonnon virkistyskäyttö  sekä  Maiseman suojelu  ja hoito. 

Avainsanat:  ympäristöpolitiikka,  ympäristönsuojelu,  monikäyttö  

686  Varmola, M. (toim.). 1988. Lapin  metsä 2000 -ohjelma. Lapin  lääninhallitus,  
Rovaniemi. 147 s. 

Selvityksessä  tarkastellaan (1) metsätalouden kehitystä  ja  nykytilannetta,  (2)  metsäteol  
lisuutta,  (3)  metsien monikäyttöä,  (4) metsäsektoria aluetaloudessa sekä (5)  puun  
tuotantovaihtoehtoja  Lapissa.  

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  Lappi  

687 Virkistysaluekomitean  mietintö. Komiteamietintö 1973:143. Valtioneuvosto. 
417 s. ISBN 951-46-0452-0. 

Mietinnön on  laatinut työryhmä,  jonka  tehtävänä oh  tehdä selvitys  yleiseen  ulkoiluun 
ja  siihen verrattavaan  muuhun virkistystoimintaan  soveltuvien alueiden tarpeesta,  laa  
tia ehdotus  tällaisten alueiden riittävän käyttöön  saamisen turvaamisesta ja muista 

järjestelyistä,  jotka  ovat  tarpeen  ulkoilu-  ja virkistyskäytön  sekä  muiden käyttötarpei  
den kuten  maa-  ja  metsätalouden yhteensovittamiseksi  ottaen  huomioon ympäristön  
suojelun  vaatimukset ja alueiden monikäytön  edellytykset  sekä tehdä tarpeellisiksi  
katsomansa  lainsäädäntöä, rahoitusta ja  muita mahdollisia toimenpiteitä  koskevat  esi  
tykset.  
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688  Yksityismaiden  luonnonsuojelukohteiden  hoito, opastus  ja valvonta. Yksi  
tyismaiden  luonnonsuojelualueiden  hoitotyöryhmän  mietintö 11. 1986. Ym  

päristöministeriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  julkaisu  C:10/1986.  
145 s.  ISBN 951-46-9912-2, ISSN 0783-2796. 

Mietinnössä esitetään ehdotus yksityismaiden  luonnonsuojelukohteiden  hoidon ja  käy  

tön  periaatteiksi.  Lisäksi  käsitellään hoidon organisointia,  henkilökunnan tarvetta, lain  
säädännöllisiä kysymyksiä,  kustannuksia ja jatkotoimien  tarvetta. 

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  yksityismaat  

689 Yksityismaiden  luonnonsuojelukohteiden  merkintä. Yksityismaiden  luon  

nonsuojelualueiden  hoitotyöryhmän  mietintö I. 1985. Ympäristöministeriö,  

ympäristön-  ja luonnonsuojeluosaston  julkaisu  C:9. 48 s.+liitt.  ISBN 951-46-  

8747-7, ISSN 0780-6817. 

Mietintö sisältää luvut: (1)  Yksityismailla  sijaitsevat  luonnonsuojelukohteet,  (2)  Luon  

nonsuojelukohteiden  nykyinen  merkintä ja merkinnän  epäkohdat,  (3)  Ehdotus yksityis  
mailla sijaitsevien  luonnonsuojelukohteiden  merkinnän järjestämiseksi  ja  (4)  Yksityis  
maiden luonnonsuojelukohteiden  merkinnän kustannukset. 

Avainsanat:  luonnonsuojelualueet,  yksityismaat  

690 Ympäristön  ja  kehityksen  Suomen toimikunnan mietintö.  Summary:  Report  
of  the Finnish  Commission  on Environment and Development,  March 31,1989.  

Komiteamietintö 1989:9. Ympäristöministeriö.  264 s. ISBN  951-47-7898-2, ISSN 

0356-9470. 

Toimikunta on työskentelynsä  pohjaksi  pyrkinyt  arvioimaan maailmanlaajuisten  uhki  

en  ja haasteiden merkitystä  Suomen ympäristön  sekä  luonnonvarojen  ja  talouden kan  

nalta ja  toisaalta sitä,  millaisen panoksen  Suomi voisi  antaa  näiden yhteisten  ongelmien  

torjuntaan.  Toimikunta tekee ehdotuksia ja antaa  suosituksia mm.  seuraaville yhteis  
kunnan kannalta keskeisille  toimintalohkoille: luonnonvarojen  käyttö,  energia-,  elintar  

vike-  ja metsätalous,  teollisuus,  kuluttajapolitiikka,  liikenne,  ympäristötietous,  kasvatus  

ja  koulutus,  hallinto sekä  kansainvälinen yhteistyö.  Metsien monikäyttöön  liittyvää  

asiaa löytyy  ensisijaisesti  luvuista  Luonto  ja luonnonvarat, Metsätalous ja Ympäristötie  

to.  

In 1987, the  Ministry of  Environment set  up the Finnish Commission  for Environment 
and  Development  to  deal with the proposals  and recommendations of the World Com  
mission  of  Environment and Development.  The report includes the assessment  of  the 

importance  of  those recommendations from the Finnish point  of  view as  well as  pro  

posals  for their implementation in Finland and in international cooperation.  

Avainsanat: ympäristöpolitiikka,  metsätalous,  luonnonsuojelu  

Keywords:  environmental policy,  forestry,  conservation 
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691 Ympäristön-  ja luonnonsuojelun  tarjoamat  mahdollisuudet työllisyyden  
edistämisessä.  1987. Ympäristöministeriö,  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosas  
ton  sarja  C  28/1987.113  s.  ISBN 951-47-0168-2,  ISSN 0783-2796. 

Julkaisussa  kartoitetaan työllisyyden  hoitoon sopivia  työkohteita  ympäristöministeriön  
hallinnonalalla sekä  esitetään ehdotuksia toimenpiteistä,  joilla voidaan luoda työpaik  

koja  ympäristöhallinnon  alalle. 

Avainsanat: työllisyys, ympäristönsuojelu,  luonnonsuojelu,  ympäristöministeriö  

692  Ympäristönsuojelu  ja ympäristövaikutusten  arviointi kehitysyhteistyössä,  

kehitysyhteistyöhön  liittyviä  ympäristökysymyksiä  käsittelevän  työryhmän  

mietintö. 1984. Ulkoasiainministerö,  Helsinki.  35  s. 

Mietinnössä esitetään suosituksia  siitä,  miten ympäristönäkökohdat  voitaisiin ottaa 

järjestelmällisesti  huomioon kehitysyhteistyöhankkeiden  suunnittelussa ja  toteutukses  

sa. 

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi,  ympäristönsuojelu,  kehitysyhteistyö  

693  Ympäristönsuojelun  ja -hoidon tarjoamia  mahdollisuuksia työllisyyden  
edistämiseksi  ja  työpaikkojen  luomiseksi  Lapin  läänissä  vuosina 1987-1989. 

Työryhmämuistio.  Ympäristöministeriön  ympäristön-  ja luonnonsuojeluosas  
ton  sarja  D/32/1987.194  s.  ISBN 951-47-0167-4. ISSN  0783-2826. 

Työryhmä  kartoitti työllistäviä ympäristönsuojelun  ja -hoidon hankkeita Lapin  läänissä, 
laati työllisyyttä  edistäviä suosituksia sekä  arvioi  suositusten toteuttamiskustannukset. 

Avainsanat: työllisyys, ympäristönsuojelu,  elinkeinot,  Lappi 

694 Ympäristöntutkimuksen  ja  -seurannan  työryhmän mietintö. Komiteamietintö 
1986:39. Ympäristöministeriö.  110 s.  ISBN 951-46-7908-3,  ISSN 0356-9470. 

Työryhmä  käsittelee mietinnössään ympäristötutkimuksen  ja -seurannan hallinnollista 

järjestämistä  keskus-  ja aluehallinnossa, tutkimusta tukevia toimintoja, tutkimuksen 
laadun varmennusta  seka  ympäristön  seurannan kehittämistä ja toteuttamista. Metsien 

monikäyttöön  liittyviä  asioita löytyy  eniten luvuista,  joissa  käsitellään luonnonsuojelu  
tutkimuksen järjestämistä  ja maa- ja metsätalouden ympäristövaikutusten  seurantaa.  

Avainsanat: tutkimus,  ympäristönsuojelu,  seuranta  

695 Ympäristötutkimuksen  kehittäminen. Ympäristötutkimuksen  kehittämistyö  

ryhmän  mietintö.  1983. Komiteamietintö 1983:50. Sisäasiainministeriö. 240 s. 

ISBN 951-46-5837-X,  ISSN 0356-9470. 
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Mietinnössä käsiteltävistä aihepiireistä  metsien  monikäyttöön liittyvät  suoranaisimmin 
ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö,  luonnonsuojelu  ja uudistuvat luonnonvarat sekä 

ympäristövaikutusten  arvointi.  

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelu,  virkistyskäyttö, ympäristövaikutusten  arvionti 

696 Ympäristövaikutusten  arviointi.  Komiteamietintö 1982:46. Sisäasiainministe  
riö. 63 s.+liitt.  ISBN  951-46-5756-X,  ISSN 0356-9470. 

Ympäristövaikutusten  arviointityöryhmä  selvitti ympäristövaikutusten  arvioinnin ke  
hittämistä Suomessa. Työnsä  pohjaksi  työryhmä  kartoitti  lainsäädäntöä ja suunnittelu  
järjestelmiä  sekä niissä  ilmenneitä epäkohtia.  Työryhmän  ehdotukset  keskittyvät  ympä  
ristövaikutusten  arviointimenettelyn  hallinnolliseen kehittämiseen sekä  arvioinnin si  

sällyttämiseen  erilaisiin suunnittelu- ja  päätöksentekojärjestelmiin.  Mietinnössä  käsitel  
lään mm. metsätalouden ja luonnonsuojelualueiden  suunnittelua. 

Avainsanat: ympäristövaikutusten  arviointi,  maankäyttö,  metsätalous 
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6 Seminaari-  ja kurssiraportit  

Seminar  and  course  reports  

Ajankohtaisia  ongelmia  ratkotaan seminaareissa  ja  kursseilla.  Niiden pohjalta  laaditut 

raportit  tarjoavat  monipuolisen  näkökulman kulloinkin käsiteltävään aiheeseen,  koska  

osanottajat  edustavat eri  aloja  ja  joissakin  tapauksissa  eri  kansallisuuksiakin. 
Luvussa on  vain toimitettuja  raportteja.  Osa  niistä sisältää artikkeleita,  jotka  on  esi  

telty  tarkemmin bibliografian  muissa luvuissa. 

Seminars and courses  are  arranged  to  discuss current  problems.  Reports  documenting  
their  contents  offer  a  many-sided  viewpoint  to  the topics  under discussion,  because 
the participants  represent  various professional  fields and,  in some  cases,  also different 
nationalities. 

The  chapter  contains  only edited reports.  A  few of  them include articles which  have 
been presented  more in detail in the  other chapters  of  the bibliography.  

697 The Finnish-Soviet symposium  on national parks  and nature reserves.  1983. 
Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarainhoitotoimiston julkaisuja  7.  89  p.  
ISBN 951-46-7003-5,  ISSN 0358-6731. 

The report includes  the material presented  at the Finnish-Soviet symposium  on the 

"Main  problems  of  nature  reserve  functions -  conservation of  ecosystems  and biogeo  

coenoses  similar in the  USSR and Finland". The papers deal with the  problems of  or  

ganizing  and planning  nature  reserves,  the scientific principles  of  establishment of  a 

rational  system  of  protected  areas,  and the methodological  aspects  of  the  inventory,  
evaluation, planning  and management of protected  areas.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  suunnittelu, hoito,  Suomi,  Neuvostoliitto 

Keywords:  protected areas,  planning,  management, Finland,  Soviet Union 

698 Holmila, I. (toim.). 1979. NEKASU: Luonnonolosuhteiden huomioonottami  

nen uusien asuinalueiden suunnittelussa. Symposiumi  21-26.5.1978 Vilnassa,  
Liettuan SNT:ssa.  Yhdyskuntasuunnittelun  jatkokoulutuskeskus,  julkaisu  B  23.  
247 s. ISBN 951-751-616-9. 

Julkaisu sisältää  suomalais-neuvostoliittolaisen symposiumin  protokollan  liitteineen,  

yleisistunnossa  pidetyt  esitelmät, kirjallisina  jaetut  esitelmät,  raportit  työryhmien  työs  
kentelystä  sekä  runsaasti kirjattuja  puheenvuoroja.  

Avainsanat: taajamametsät,  rakentaminen,  viherrakentaminen 

699  Kansallis-  ja luonnonpuistot  1880-1980 -  luonnonsuojelualueiden  tutkimuk  

sen seminaari. 1982. Lammin biologinen  asema  8-10.10.1980. Maa- ja metsäta  
lousministeriö,  luonnonvarainhoitotoimiston julkaisuja  4. 99  s.+liitt.  ISBN  951-  

46-6311-X,  ISSN 0358-6731. 
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Julkaisu  sisältää seminaarissa pidetyt  alustukset,  niiden pohjalta  käydyt  keskustelut  
sekä  työryhmätyöskentelyn  tulokset. Julkaisun  loppuun  on  liitetty seminaarin antama 
lehdistötiedote sekä  maa- ja metsätalousministeriölle tehty  aloite luonnonsuojelualuei  
den tutkimusta koordinoivan neuvottelukunnan perustamiseksi.  

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelualueet  

700 Kinnunen,  A.  &  Sepänmaa,  Y.  (toim.).  1983. Ympäristöestetiikka.  Gaudeamus,  
Helsinki.  239 s.  ISBN 951-662-288-7. 

Teos sisältää  kevätlukukaudella 1975 Helsingin  yliopistossa  pidetyn  ympäristöestetii  
kan  esitelmäsarjan  alustukset. 

Avainsanat: ympäristöestetiikka,  maisema, ekologia  

701 Kortesharju,  J.  (toim.). 1983. "Uutta ilmettä  Lapin  kasvivarojen  hyväksikäyt  

töön"  -  seminaariraportti.  Oulun  yliopisto.  Pohjois-Suomen  tutkimuslaitos,  C 

47.118 s.  ISBN  951-42-1597-4,  ISSN 0355-6123. 

Lapin  kesäyliopisto  ja metsähallituksen Pakatti-hoitokunta järjestivät  16-17.6.1982 Kitti  
län maatalousoppilaitoksessa  seminaarin Lapin  kasvivarojen  käytöstä.  Julkaisussa  on 
seminaariesitelmiä mm. luonnonmarjojen  hyväksikäytöstä  sekä  sienisadosta ja -lajistos  

ta. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjat, sienet,  Pohjois-Suomi  

702 Luonto ja kaavoitus  -  seminaariraportti.  1982. Sisäasiainministeriön  ympäris  

tönsuojeluosaston  julkaisu  D:9.105 s.  ISBN 951-46-6585-6,  ISSN 0359-4244. 

Raportti sisältää 26.5.1982 pidetyn  seminaarin esitelmät. Seminaarin tarkoituksena oli 

erityisesti  määritellä ns.  ekologisten  käytävien  käsite, selvittää niiden tarvetta  eri  alueil  
la ja tutkia mahdollisuuksia merkitä ne kaavoihin.  

Avainsanat: ekologiset  käytävät,  kaavoitus 

703 Metsä ja  lammas -  seminaariraportti.  1987. Maaseudun kehittämiskeskus  Par  

tala, Partala-sarja  4.  Juva.  29  s.  ISBN 951-9495-02-9,  ISSN  0783-2273. 

Raportti  sisältää heinäkuussa 1987 pidetyn  seminaarin esitelmät. Seminaarin 

pääteema  oli  metsälaiduntaminen. Keskeisiä  asioita esitelmissä ovat laidunta  
misen vaikutukset  puustoon  ja  taimikkoon. 

Avainsanat: laiduntaminen, lammas,  taimikot 
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704 Metsästys  ja ulkoilu pääkaupunkiseudulla  -  seminaariraportti.  1980. Pää  

kaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta,  Pääkaupunkiseudun  julkaisusarja  B 

1980/5. 48 s.  

Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta  järjesti 30.9.1980 metsästystä  ja  ulkoilua 
pääkaupunkiseudulla  käsittelevän seminaarin. Seminaarissa kuultiin alan asiantunti  

joiden  alustukset  metsästyksen,  riistanhoidon ja  ulkoilun nykytilasta  ja keskinäisistä 

ongelmista.  Seminaarissa pohdittiin  näiden toimintojen  välillä esiintyvien  ristiriitojen 

sääntely-  ja ratkaisumahdollisuuksia. 

Avainsanat: ulkoilu,  metsästys,  Helsinki 

705 Metsäteknologia  ja ympäristö:  seminaariraportti.  1983. Summary: Forest  

Technology  and the Environment. Suomen Akatemia/Ympäristöntutkimuksen  

jaosto.  Suomen Akatemian julkaisuja  2/1983.  89 s.  ISBN 951-715-147-0, ISSN 
0358-9153. 

Keväällä 1982 järjestetyssä  seminaarissa "Metsäteknologia  ja ympäristö"  tarkasteltiin 
seitsemän alustuksen pohjalta  metsänhoito-ohjeita,  puunkorjuun,  maanmuokkauksen, 

metsäojituksen  sekä  metsänlannoituksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia,  kemialli  

sen  ja biologisen  torjunnan  suhdetta ympäristöön  sekä  metsätalouden ja muun metsän  

käytön  suhteita. 

The report  includes papers presentated  at the  seminar  "Forest  Technology  and the En  
vironment" which was arranged  by the environmental research division of the 

Academy  of  Finland on March 30,1982  in  Helsinki. Silvicultural instructions,  the envi  
ronmental effects of  wood harvesting,  site preparation,  forest drainage  and forest fer  

tilization, the relationship  between chemical and biological  control and the environ  

ment, the  relationship  between forestry  and other forms of  forest use, and the research  

requirements  created by  these problems  were  examined during  the seminar. 

Avainsanat: metsänhoito, puuntuotannon ympäristövaikutukset,  monikäyttö  

Keywords:  silviculture,  environmental impacts  of  wood production,  multiple  use  

706 Moninaiskäyttö  metsätalouden inventoinnissa ja suunnittelussa. 1977. Met  

säntutkimuslaitos,  metsien  moninaiskäyttötutkimuksen  suunnitteluryhmä.  34 
s. Moniste. 

Moniste sisältää  Helsingissä  3.2.1977 pidetyn  teemapäivän  "Metsien inventointi- ja 
suunnittelumenetelmien kehittäminen moninaiskäytön  kannalta" aikana  pidetyt  alus  
tukset ja lyhyen  yhteenvedon  niiden pohjalta  käydyistä  keskusteluista. 

Avainsanat: monikäyttö,  metsätalouden suunnittelu, inventointi 

707 Poikajärvi,  H.,  Sepponen,  P.  &  Varmola,  M. (toim.). 1989. Tutkimus luonnon  

suojelualueilla.  Summary: Research activities  on the nature  conservation 
areas. Folia Forestalia  736.105 s. ISBN 951-40-1062-0, ISSN 0015-5543. 



342 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use  of forests  1970—1990  

Julkaisu  sisältää katsauksen  lähimenneisyydessä  tehtyyn  ja  nykyisin  tehtävään tutki  
mukseen eri  puolilla  maata  sijaitsevilla  luonnonsuojelualueilla.  Metsäntutkimuslaitok  
sen  Rovaniemen ja  Kolarin tutkimusasemien tutkimuspäivien  esitelmöitsijöiksi  oli  kut  
suttu  alan tutkijat  mahdollisimman kattavasti. Tutkimuspäivillä  pidettiin  yhteensä  18 
esitelmää,  joiden  aihepiiri  vaihteli luonnontieteellisestä peruskartoituksesta  ympäristö  
taloustieteeseen. 

A research  conference was organized  by the Finnish Forest  Research  Institute in  Pallas- 
Ounastunturi National Park in  June 6-7, 1988. The aim of the conference was to 

examine  recent  and  current  research  being  carried out on nature  conservation areas.  
The publication  includes 18 presentations,  with topics  ranging  from basic  cartography  
in  the  natural sciences  to environmental economics.  

Avainsanat: tutkimus,  luonnonsuojelualueet  

Keyword:  research,  protected  areas 

708 Rajasärkkä,  A.  (toim.).  1987. Biosfäärialueiden perustaminen  Suomeen -  se  

minaariraportti.  Summary:  Establishing  a biosphere  reserve  in Finland -  re  

port  of  the symposium. Suomen  MAB-toimikunta, Suomen Akatemia. Unesco 

Report  10  b.  88  s.+liitt.  ISBN 951-715-203-5, ISSN  0358-0466. 

Suomen MAB-toimikunta on  teettänyt  esitutkimuksen biosfäärialueen perustamisesta  
Suomeen. Esitutkimusta  ja siinä esitettyjä  kuutta biosfäärialuevaihtoehtoa arvioitiin 
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 11-12.2.1987 pidetyssä  seminaarissa. Raportti  
sisältää seminaarin alustukset,  yhteenvedon  loppukeskustelusta  ja taustatietoa biosfää  
rialueiden perustamishankkeista  Suomessa.  

The  Finnish MAB Committee has commissioned a  pilot  study  on the  establishment of 
a biosphere  reserve  in Finland. The pilot  study  and the  suggested  six alternatives  for  
the  biosphere  reserve  were discussed  in  a  symposium  at  the  Tvärminne  zoological  sta  
tion 11-12.2.1987. The report  includes the  papers  presented  at  the  symposium.  

Avainsanat: MAB-ohjelma,  suunnittelu 

Keywords:  MAB programme, planning  

709 Reunala,  A. & Virtanen,  P. (toim.). 1987. Metsä suomalaisten elämässä. Sum  

mary: The forest as  a Finnish  cultural  entity.  Monitieteellinen seminaari 18-  
19.12.1986. Silva  Fennica 21(4):1-180. ISSN 0037-5330. 

Julkaisu  sisältää 16 artikkelia metsän merkityksestä  suomalaisille,  etenkin  yhteiskunta  
ja humanististen tieteiden näkökulmista. 

The report  consists  of  16 papers  on  the  importance  of  forests  to  Finns,  mainly  from the 
viewpoint  of  various  social and humanistic sciences.  The articles are  based on lectures 

given  in a seminar organized  in Helsinki,  December  18-19,1986. 

Avainsanat: kulttuuri,  suomalaisuus,  estetiikka,  metsänhoito 

Keywords:  culture,  Finnish identity,  aesthetics,  silviculture 
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710 Saastamoinen,  O. (toim.). 1979. Soiden marjatalous.  Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja  21.  73  s.  ISBN 951-40-0491-4. 

Julkaisu  sisältää Lapin  kesäyliopistossa  26-28.6.1979 pidetyn  soiden  marjataloutta  käsi  
telleen kurssin  esitelmät. 

Avainsanat: marjasadot,  suot, metsätalous,  tutkimus 

711 Saastamoinen, 0.,  Hultman,  S.-G., Koch,  N.E. & Mattsson,  L. (eds.). 1984. Mul  

tiple-use  forestry  in the Scandinavian countries. Tiivistelmä: Metsien mo  

ninaiskäyttö  Pohjoismaissa.  Communicationes Instituti Forestalls  Fenniae 120. 

142 p.  ISBN  951-40-0649-6,  ISSN 0358-9609. 

The proceedings  of  the first  Scandinavian symposium  on multiple-use  forestry  (held 
in  Rovaniemi and Saariselkä,  Finland,  September 13-17,1982) include 22  papers  and  

introductory  notes  by  the  editors. The topics  of  the papers  are:  contents  and concepts  
of  multiple-use  forestry,  forest  recreation and amenity  values,  forest  berries,  forests  for 

grazing  and game, and planning  for multiple-use  forestry.  

Ensimmäisen  yhteispohjoismaisen  metsien moninaiskäyttöä  käsittelevän  symposiumin  
(joka  pidettiin  Rovaniemellä ja Saariselällä 13-17.9.1982) kokoomajulkaisu  sisältää 22 

symposiumissa  pidettyä  esitelmää ja  toimittajien  laatiman johdantoluvun.  Esitelmien 
aihepiirit  ovat  metsien moninaiskäytön  sisältö  ja käsitteet,  metsien virkistyskäyttö  ja 
maisema-arvot,  metsämarjat,  metsien käyttö  laiduntamiseen ja  riistan elinympäristönä  
sekä metsien moninaiskäytön  suunnittelu. 

Avainsanat:  monikäyttö,  Pohjoismaat  

Keywords:  multiple  use,  Nordic countries 

712 Salo,  K.  (toim.).  1982. Metsämarja-  ja  sienisatotutkimuksen menetelmäongel  
mia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  37. 37 s.  ISSN 0358-4283. 

Joensuun  korkeakoululla pidettiin  1.9.1981 metsämarja-  ja  sienitutkimuksen metodi- ja  

suunnittelupäivä.  Julkaisu  sisältää päivän  esitelmät. Ne  kattavat  osan  metsämarjojen  ja  
-sienten mittaus- ja  viljelymenetelmistä.  

Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjasadot,  sienisadot, inventointi,  tutkimus 

713 Salo,  K.  &  Sepponen,  P.  (toim.).  1983. Luonnonmarja-  ja  sienitutkimuksen se  

minaari,  osa  I.  Joensuu,  6-7.10.1982. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  90. 
163 s. ISSN 0358-4283. 

Julkaisu  sisältää 18  lähinnä marja-aiheista seminaariesitelmää. 

Avainsanat:  keräilytuotteet,  marjat,  sienet,  tutkimus  



344 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use of forests  1970—1990  

714 Salo,  K.  &  Sepponen,  P. (toim.).  1983. Luonnonmarja-  ja sienitutkimuksen  se  

minaari,  osa  11. Joensuu  6-7.10.1982. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  91. 

98  s.  Joensuu.  ISSN 0358-4283. 

Julkaisu sisältää lähinnä sieniaiheisia seminaariesitelmiä ja käytännön  organisaatioiden  

puheenvuoroja  sekä  yhden  tutkimusraportin. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  marjat,  sienet,  kauppa  

715 Tiede ja luonnonsuojelu.  1980. Summary:  Science and Nature Conservation. 

Luonnon Tutkija  84(3):1-161.  ISSN  0024-7383. 

Luonnon Tutkija  -lehden teemanumero  sisältää 14-15.3.1980 Helsingissä  järjestetyn  

symposiumin  "Tiede ja luonnonsuojelu"  32 esitelmää. 

The special  issue  of  Luonnon Tutkija  includes the 32 papers  (with  English  summaries)  
presented at  the symposium  "Science and Nature Conservation" arranged  14- 
15.3.1980 in Helsinki by  the Finnish Biological  Society  "Vanamo" and Societas  pro 
Fauna et Flora Fennica. 

Avainsanat:  luonnonsuojelu,  ekologia,  tutkimus 

Keywords:  conservation, ecology,  research 

716 Viitala,  R. (toim.). 1986. Erirakenteisen metsän hoidosta. Metsäntutkimuslai  

toksen  tiedonantoja  219.156 s.  ISBN 951-40-0889-8. 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusosastossa järjestettiin keväällä 1985 koulutustilai  

suus,  jonka  aiheena oli erirakenteisten metsien hoidon vaihtoehdot. Raportti  koostuu 
tilaisuudessa pidetyistä  alustuksista. Raporttia on täydennetty  aihepiiriä  käsittelevillä 

kirjallisuuskatsauksilla.  

Avainsanat:  metsänhoito, eri-ikäisrakenne 

717 Viramo,  J. 1979. Kuusamon alueen luonnosta. Oulangalla  7-9.3.1977 pidetty  

symposium.  Summary: Studies on  the natural environment of the Kuusamo  
district,  north-eastern Finland. A  symposium  held at Oulanka,  7-9  March,  
1977. Acta Universitatis  Ouluensis,  series A Scientiae Rerum Naturalium No  

68,  Biologica  No. 4. 236 s.  ISBN 951-42-0591-X,  ISSN 0355-3191. 

Raportin  esitelmät  käsittelevät mm.  Kuusamon sienivaroja,  porojen  laidunnusta,  metsi  

en  virkistyskäyttöä,  maisemasuunnittelua sekä  Oulangan  kansallispuiston  kasvillisuut  
ta ja eläimistöä. 

The report  contains articles  on  mushrooms, reindeer pastures,  forest  recreation,  land  

scape  planning  and the  flora and fauna of the Oulanka National Park. The abstracts  
and figure  and table captions  are  in English.  

Avainsanat:  monikäyttö,  Oulanka, Kuusamo 
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Keywords:  multiple  use,  Oulanka,  Kuusamo 

718 Vanninen,  I.  &  Raatikainen,  M. (eds.).  1988. Proceedings  of  the Finnish-Soviet  

symposium  on non-timber forest  resources  in Jyväskylä,  Finland,  25-29 Au  

gust, 1986. Acta Botanica Fennica 136. 103 p.  ISBN 951-9469-30-3,  ISSN 0001- 

5369. 

The report  includes  25  scientific  papers  presented  by  Finnish and Soviet  researchers.  
The papers deal mainly  with wild berries  and mushrooms. 

Avainsanat: keräilytuotteet,  tutkimus,  Suomi,  Neuvostoliitto 

Keywords:  non-wood  products,  research,  Finland,  Soviet Union 
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7 Käsikirjat  ja muu kirjallisuus 

Handbooks  and  other  literature 

Viimeiseen lukuun on kerätty  oppikirjamaista  aineistoa,  kokoomateoksia,  mielipide  
kirjoituksia  ja käsikirjoja.  

The last  chapter  contains textbook-type  material,  compiled  works,  pamphlets  and  hand  
books. 

719 Aarne,  M., Uusitalo,  M. & Herrala-Ylinen,  H. (toim.-eds.). 1990. Metsätilastol  

linen vuosikirja  1989. Skogsstatistisk  ärsbok 1989. Yearbook of  forest  statistics  

1989. Folia Forestalia  790. 246  s.  ISBN 951-40-1107-4, ISSN 0015-5543. 

Metsätilastollisessa vuosikirjassa  kuvataan tilastojen  avulla  Suomen metsä- ja puutalou  

den viimeaikaista kehitystä.  Osa  tiedoista esitetään pitkinä  aikasarjoina.  Metsähallituk  
sen  vuoden 1989 toimintaan liittyvät  tilastotiedot esitetään erikseen  julkaisun  lopussa.  

Taulukoissa esitetään tilastoa mm. jäkälän  vientimääristä vuosina  1979-89, metsä  

marjojen  ja  -sienien kauppaantulomääristä  ja  poimintatuloista  vuosina 1977-89, poro  
taloudesta vuosina 1959/60-1988/89 sekä  riistasaaliista ja metsästyksen  arvosta  vuon  

na  1987/1988. Lisäksi  vuosikirjassa  on  esitetty  luonnonsuojelualueiden  lukumäärä ja  
maa-ala vuoden 1989 alussa metsälautakuntien alueilla. 

The yearbook  of  forest  statistics  provides  statistical data about recent  developments  in 

forestry  and  forest  industries in Finland. Some of  the information is  presented  in the 
form of  long  time series.  The operational  statistics  of  the National Board of  Forestry  for 
1989 are  published  as  a  separate  section  at the end of  the yearbook.  

The yearbook  includes statistics,  for example,  on the exports  of  lichen during  the 

period  1979-89, on the amounts  of  some wild berries  and mushrooms picked  for  sale 
in 1977-89, on  the reindeer economy in 1959/60-1988/89, and on  hunting  in the hunt  
ing  year 1987/88. Also the number  and land-area of  protected  areas  at the beginning  
of  1989 by  forestry  board districts is  presented.  

Avainsanat: tilastot,  monikäyttö  

Keywords:  statistics,  multiple  use 

720 Antikainen, M. 1989. Kajaanin  kaupungin  koulumetsät.  Kajaanin  kaupunki.  

17 s.+liitt.  Moniste. 

Kirjasessa  sovelletaan Suomeen Englannissa,  Tanskassa ja Yhdysvalloissa  kehitetyn  

koulumetsäpedagogiikan  (outdoor education) periaatteita.  Koulumetsäpedagogiikka  
rakentuu sille periaatteelle,  että  metsäalan ihmiset ja opettajat  suunnittelevat yhdessä  

opetusta,  jonka  tarkoituksena on innostaa oppilaita  suojelemaan luontoa. Opetus  
menetelminä käytetään  mm. ns.  ekosysteemileikkejä  ja retkiä. 

Avainsanat: kasvatus,  koulut,  ulkoilu,  luonnonsuojelu  
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721 Björkman,  T., Lillandt,  8.-G.  &  Storrank,  B.  1987. Ädellövsskog  -  dess  värd och  

skydd.  Natur och  Miljö  r.f.,  Helsingfors.  40 s.  

Den  ädla lövskogen  i Finland  räknas  endast  i  nägra  hundra hektar. De  smä  restbestän  
den är  viktiga  för  mänga  hotade djur  och  växter.  I  boken  presenteras  riktlinjerna  för 

skyddet  av  ädellövskogens  flora och fauna. Ocksä  skötseln  av  ekonomiskt  riktad  odling  
av  ek  belyses.  

Avainsanat: jalot lehtipuut,  kulttuurimaisema,  luonnonsuojelu,  tammimetsänhoito 

722  Borg,  P.  1983. Luonnon ja maiseman hoidon opas.  WSOY, Porvoo. 163 s.  ISBN  
951-0-11172-4. 

Kirjassa  tarkastellaan lähinnä maaseudun luonnon ja  maiseman hoitoa. Teoksen sisältö 
on jäsennetty  seuraavanlaisten otsikoiden  alle: (1) Luonnon ja  ihmisen maisema, (2)  

Analyysistä  suunnitteluun ja toteutukseen, (3)  Rakentaminen ja  maisema,  (4)  Metsäta  
louden maisema, (5)  Maatalouden maisema, (6)  Lajiston  hoito, (7) Vesien kunnostami  

nen  ja  (8) Erityisalueiden  hoito  (esim.  virkistysalueet  ja  kansallispuistot).  

Avainsanat: luonnonhoito, maisema, ulkoilualueet 

723  Borg,  P.  &  Ormio,  H.  1978. Perustiedot kansallispuistoista  -  ihanteet ja  käy  

täntö. WSOY,  Porvoo. 113 s.  ISBN 951-0-08594-4. 

Kirjassa  kerrotaan kansainvälisestä luonnonsuojelutoiminnasta  ja  kansallispuisto  
oloista eri  maissa  sekä  toiminnallisen kansallispuiston  käsitteestä. Suomen kansallis  

puistoista  käsitellään historia,  lainsäädäntö, hallinto ja hoito. Lisäksi  esitellään nykyiset  

(1978) kansallispuistot.  

Avainsanat: kansallispuistot,  lainsäädäntö, hallinto 

724 Donner,  J. 1989. Kessin  koulussa. Julkaisussa:  Tammilehto,  O. (toim.). Kun 

edustajat  eivät  riitä -  kansalaistoiminnan opas.  WSOY,  Juva.  S.  281-288. ISBN  

951-0-15630-2. 

Artikkeli kuvaa  Kessi-liikkeenä syntyneen  Erämaaliikkeen kehitystä  ja toimintastrate  

gioita. 

Avainsanat:  erämaat, kansalaistoiminta, Kessi  

725  Elo,  K.  (toim.).  1983. Tämä vihreän kullan maa. Suomen Luonnonsuojeluliiton  

teemakirja.  Suomen Luonnonsuojelun  Tuki Oy,  Helsinki.  128 s.  ISBN 951-  
95453-4-4. 

Kirja  sisältää  18 metsäaiheista kirjoitusta.  Ne on  ryhmitelty  seuraavien otsikoiden alle: 
(1)  Metsien hoidon vaihtoehdot, (2)  MERA-henki metsän  yllä,  (3)  Muutakin kuin  puuta, 
(4)  Metsää suojellaan,  metsä suojelee  ja (5)  Metsät ja kansallinen hyvinvointi.  
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Avainsanat:  metsätalous,  metsäpolitiikka,  monikäyttö,  kansantalous  

726  Haapanen,  A.,  Mikola,  P.  &  Tenovuo,  R. 1982. Luonto ja luonnonsuojelu.  3. 

painos.  Otava,  Helsinki. 392  s.  ISBN 951-1-06712-5. 

Kirjassa  kerrotaan Suomen  luonnonvaroista ja  niiden käytöstä,  luonnon- ja  ympäristön  

suojelusta  sekä ympäristön  pilaantumisesta  ja  pilaantumisen  ehkäisymahdollisuuksista  
ja -keinoista. 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  ympäristönsuojelu,  ympäristöpolitiikka 

727 Haila,  Y.  1990. Vihreään aikaan  -  kirjoituksia  ihmisen ekologiasta.  Tutkijaliit  

to, Jyväskylä.  179 s.  ISBN 951-9297-75-8. 

Kirjaan  on koottu  15 kirjoitusta  1980-luvulta. Lisäksi  Haila on laatinut kokoelmaa varten  
kolme uutta  kirjoitusta.  Kirjan sisältö  voidaan jäsentää  temaattisesti seuraavanlaisten 

otsikoiden alle: ekologia,  ihmisbiologia,  kaupunkiluonto,  metsä, ekohistoria ja mitä voi 
(ehkä) tehdä. 

Avainsanat: ympäristöpolitiikka,  ekologia,  metsätalous,  historia 

728 Hallikainen,  V. 1990. Luonnon virkistyskäytön  perusteet.  Ammattikasva  
tushallitus,  Helsinki. 119 s.+liitt. ISBN 951-37-0186-7. 

Julkaisu  sisältää  luvut Luonnon virkistyskäytön  perusteita,  Virkistysalueet  ja  ulkoilurei  
tit,  Virkistysalueiden  hoito,  Virkistyskäytön  aiheuttamat haitat ja  niiden ehkäisy  sekä  
Luonnon virkistyskäytön  tulevaisuus.  Kirja  on  laadittu käytettäväksi  ensisijaisesti  met  
sätalousinsinöörikoulutuksessa. Sitä voidaan käyttää  oppikirjana  myös  muussa  metsä  
alan koulutuksessa.  

Avainsanat: virkistyskäyttö,  ulkoilualueet, suunnittelu 

729 Hamilton,  H., Leiwo,  P. & Rauhalahti,  M. [l9BB].  Muuttuva metsä. Suomen 

Metsäyhdistys,  Helsinki. 144 s. ISBN  952-90025-8-0. 

Kirja  pohjautuu  ruotsalaisen metsänhoitajan  Henning  Hamiltonin kirjoittamaan  ja  Sve  
riges  Skogsvardsforbund'in  julkaisemaan  kirjaan  "Vad händer i skogen".  Se sisältää 
yleistietoa metsistä ja metsätaloudesta. 

Avainsanat: metsätalous,  ekologia,  kansantalous 

730 Hannelius,  S.,  Leikola,  M. &  Tuimala,  A. 1989. Metsäkirja  -  metsänomistajan  

käsikirja.  WSOY,  Porvoo. 383 s. ISBN 951-0-14677-3. 

Metsäkirjan  tarkoituksena on välittää metsänomistajille tutkimuksiin ja käytäntöön  

perustuvaa  tietoa metsistä,  niiden hoidosta sekä  käytöstä.  Teoksessa  on  luku: "Moninai  
nen metsätalous",  jossa  käsitellään metsien monikäyttöä.  
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Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö 

731 Haukioja,  M. & Loven,  L. (toim.).  1970. Niin metsä vastaa... Metsät ja  luon  

nonsuojelu.  Metsäylioppilaat  r.y.,  Helsinki.  172 s.  

Kirja sisältää metsäalan asiantuntijoiden  kannanottoja  luonnonsuojelukeskusteluun.  

Kokoelman tavoitteena on metsätalouden luonnonhoidollisten lähtökohtien selvittämi  

nen ja vaihtoehtojen  etsintä. 

Avainsanat: metsätalous,  luonnonsuojelu  

732 Hämet-Ahti, L.,  Palmen,  A.,  Alanko,  P.  & Tigerstedt,  P.M.A. 1989. Suomen 

puu- ja pensaskasvio.  (Finsk  träd- och  buskflora;  Woody  flora of  Finland;  Ge  
hölzflora Finnlands).  Dendrologian  seura  r. y.,  Helsinki.  290  s.  ISBN 952-90103- 

6-2 (nid.).  ISBN 952-90103-5-4 (sid.). 

Julkaisu on  suomalaisten puuvartisten  kasvien  määritys-  ja  käyttöopas.  Siinä esitellään 
Suomen luonnonvaraiset ja useimmat viljellyt  puut, pensaat,  varvut  ja puuvartiset  

köynnökset,  yhteensä  noin 950 kasvilajia,  -rotua, -muotoa  tai -lajiketta. Kasvio-osan 
lisäksi  kirjassa  on kasvien  luokitusta ja nimeämistä, kasvillisuusvyöhykkeitä,  lisäystä, 

kasvintuhoojia,  viljeltyjä puita  ja niiden jalostusta käsitteleviä lukuja.  

Avainsanat: puut, pensaat, tunnistaminen, ominaisuudet 

733  Ihminen ja  metsä. 1977. Osuuspankkien  Keskusliitto,  Helsinki. 162  s.  

Julkaisu  sisältää  artikkeleita,  joissa  kuvataan metsän merkitystä yksityiselle  ihmiselle ja 
koko suomalaiselle yhteiskunnalle.  Artikkelit  käsittelevät  metsäsektorin asemaa  Suo  

messa, raakapuumarkkinoita,  yksityismetsätaloutta,  metsätyövoiman  kysyntää  ja tar  

jontaa  sekä metsien monikäyttöä.  

Avainsanat: metsätalous,  metsäpolitiikka,  monikäyttö,  kansantalous 

734  lisakkila,  L. 1977. Perustietoa maisemaan vaikuttavista  luonnon tekijöistä.  

Otakustantamo,  Espoo.  291 s.  ISBN 951-671-177-4. 

Kirjan  tarkoituksena on auttaa  ymmärtämään  maisemaa elävänä ja  muuttuvana  koko  

naisuutena, missä yhden tekijän  tai kohteen muuttaminen saattaa  aiheuttaa muutosten  

sarjan. Kirjaan  on myös  koottu esimerkkejä  tavallisimmista maisemasuunnittelun ta  

pauksista.  

Avainsanat: maisemasuunnittelu, kasvillisuus,  maankäyttö  

735 Ilmavirta,  V.  1990. (toim.).  Järvien  kunnostuksen ja  hoidon perusteet.  Yliopis  
topaino,  Helsinki.  479 s.  ISBN  951-570-051-5. 
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Kirjassa  käsitellään mm. (1)  vesien suojelun,  kunnostuksen ja hoidon yleistilannetta  
Suomessa,  (2)  kunnostuksen  ja  hoidon ekologisia  perusteita,  (3) kunnostusta ja  hoitoa 
vaativia ongelmia,  (4)  kunnostuksen  ja  hoidon yleissuunnittelua,  (5)  suojelu-,  kunnos  
tus-  ja  hoitomenetelmiä sekä  (6) kunnostuksen  ja hoidon taloudellisia edellytyksiä.  

Avainsanat:  järvet,  kunnostus,  suojelu,  hoito 

736 Jauhiainen,  H. 1990. (toim).  Metsiemme uhanalaiset. Kustannusosakeyhtiö  

Metsälehti,  Kajaani.  116 s. ISBN 952-90-2418-5. 

Kirjassa  kerrotaan metsän  luontaisesta kehityksestä,  ihmisen aiheuttamista metsien 
muutoksista ja  niiden seurauksista,  uhanalaisista lajeista  ja niiden elinympäristöistä,  
metsien  moninaisuuden säilyttämiseen  pyrkivästä  metsänhoidosta sekä  suojelualuei  
den merkityksestä.  

Avainsanat: uhanalaisuus, metsänhoito, luonnonsuojelu  

737 Järvinen,  O.  &  Miettinen,  K.  1987. Sammuuko suuri suku  -  luonnon puolusta  
misen biologiaa.  Suomen Luonnonsuojelun  Tuki Oy,  Helsinki.  256 s.  ISBN  
951-9381-20-1. 

Kirja  kertoo uhanalaisuudesta ja sen syistä.  Teoksessa  tarkastellaan historiallista kehi  

tystä  ja  näkökulma kattaa koko  maailman. 

Avainsanat: uhanalaisuus, luonnonsuojelu,  historia 

738  Kaikusalo,  A. 1981. Uhatut eläimemme. Suomen  Luonnonsuojeluliiton  teema  

kirja.  Suomen Luonnonsuojelun  Tuki  Oy,  Helsinki.  64  s.  ISBN  951-95452-8-X. 

Kirjassa  esitellään Suomen uhanalaisia ja vaaravyöhykkeessä  eläviä eläinlajeja,  pohdi  

taan  lajien pelastamismahdollisuuksia  ja annetaan  suojeluohjeita.  

Avainsanat: uhanalaisuus, eläimet,  elinympäristöt  

739  Kalela,  E.K. 1986. Naturenlig  skogsvärd.  (2.  omarb. uppl.).  Helsingfors  dist  

riktskogsnämnd.  56  s.  ISBN 951-99767-6-0. 

Boken utkom första  gängen  är  1949.  Grundtanken i  boken är att man skall  styra  

skogsbeständens  utveckling  i  den riktning  de  naturligt  utvecklas.  Boken innehäller tre  
kapitel:  (1)  Naturskogarnas  utveckling,  (2)  Gallringshuggningarna  och,  (3)  Förnyelse  
huggningarna.  

Avainsanat: metsänhoito, luonnonmukaisuus 

740  Kaukovirta,  E.,  Ylätalo,  M. &  Tegel,  S.  1987. Puuvartiset  koristekasvit.  Helsin  

gin  yliopiston  puutarhatieteen  laitoksen julkaisuja  5.101 s.  ISBN  951-45-4189-8,  
ISSN 0781-7312. 
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Julkaisuun  on koottu tietoa viherrakentamiseen soveltuvista havu-  ja lehtipuista  sekä  

pensaista.  Kustakin  suvusta  kerrotaan yleiset tuntomerkit sekä  maisemalliset ja ekolo  

giset  ominaisuudet. Lisäksi  esitellään lajien  ulkonäköä. 

Avainsanat: viherrakentaminen, puulajit,  pensaslajit,  ominaisuudet 

741 Kauppasieniopas.  1986. Ammattikasvatushallitus,  Valtion painatuskeskus,  
Helsinki. 65 s. ISBN 951-859-356-6. 

Oppaassa  esitellään kauppasienet,  niiden käsittely-  ja luokitteluohjeet,  sienikauppaa  
ohjaava  lainsäädäntö sekä  annetaan  sienten markkinointiohjeita.  Kauppasienten  lisäksi  

oppaassa esitellään muutamia muita hyviä  ruokasieniä. 

Avainsanat: sienet, markkinointi 

742 Kauppayrttiopas.  1985. Ammattikasvatushallitus,  Valtion painatuskeskus,  
Helsinki. 72  s. ISBN 951-859-718-9. 

Oppaassa  esitellään värikuvin 27 keräilyyn  soveltuvaa luonnonvaraista yrttikasvia  

poiminta- ja käsittelyohjeineen.  Lisäksi  selostetaan yrttien käyttöä  ja  säilöntää sekä  
myrkkykasveja  ja yrttien  koostumusta. Yrttien keräilyyn,  käsittelyyn  ja myyntiin  liitty  

västä lainsäädännöstä on oma lukunsa. 

Avainsanat: yrtit, markkinointi 

743 Kauppi,  P.,  Kellomäki,  S.  &  Saastamoinen, O.  1976. Metsäaapinen.  Luonnon  

suojelujulkaisuja  Sarja  A,  n.o 3.  Luonto-liitto ry,  Suomen Luonnonsuojeluliitto  

ry,  Helsinki. 160 s.  ISBN 951-990-73-9-4. 

Kirjassa  käsitellään kolmea aihepiiriä:  metsäbiologiaa,  metsien monikäyttöä  ja  metsä  
ekonomiaa. Metsäbiologia  kuvailee sitä  luonnonjärjestelmää,  johon  metsätalous perus  
tuu. Metsien monikäytön  osuus  koostuu aineistosta,  joka  toimii siltana ekonomian ja 

ekologian  välillä. Luvussa  metsäekonomiasta käsitellään metsätalouden taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia  perusteita  painottaen  erityisesti  kansantaloudellisia ja metsäpoliittisia  
kysymyksiä.  

Avainsanat: metsätalous,  metsäpolitiikka,  monikäyttö,  kansantalous 

744 Kellomäki,  S.  1984. Metsätaloudellinen ympäristönhoito.  Joensuun  yliopisto,  
metsätieteellinen tiedekunta,  Silva Carelica 1. 200  s. ISBN 951-696-510-5,  ISSN 

0780-8232. 

Kirjassa  kerrotaan metsäekosysteemistä  ja  metsätalouden perusteista.  Metsien aineelli  
set  hyödyt,  metsien välilliset vaikutukset,  metsien virkistyskäyttö,  metsien  merkitys  
opetuksellisessa  ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä  suojelualueet  ja  metsien maisema  

arvot  käydään  läpi.  Myös puuntuotannon vaikutukset  metsien muihin käyttömuotoi  
hin esitellään. Lopuksi  käsitellään metsätaloudellisia ympäristönhoidon  keinoja.  
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Avainsanat: metsätalous,  puuntuotannon  ympäristövaikutukset,  monikäyttö  

745 Kestävän käytön  periaatteesta  uudistuvien luonnonvarojen  käyttöä  koske  
vassa  lainsäädännössä. 1987. Maa- ja metsätalousministeriö,  luonnonvarain  

neuvosto, luonnonvarajulkaisuja  12. 95 s. ISBN 951-46-9524-0,  ISSN 0782-8993. 

Selvityksessä  käydään  läpi  lakitasoiset metsä-,  vesi-  ja  peltoekosysteemin  käyttöä  kos  
kevat  säädökset.  Lopussa  on  esitelty  kaikkien ekosysteemien  käyttöön  liittyvää lainsää  
däntöä. Asiantuntijoita  kuulemalla on täydennetty  lainsäädännöstä ja sen valmisteluai  

neistosta saatuja  tietoja. 

Avainsanat: kestävä  kehitys,  lainsäädäntö, uudistuvat luonnonvarat 

746 Kinnunen,  A. &  Riekkinen,  L. (toim.). 1985. Liikunta ja  ympäristö  -  käsikirja  
ulkoilualan päättäjille,  suunnittelijoille  ja  toteuttajille.  Suomen Latu ry,  Hel  
sinki.  195  s.  ISBN 951-95664-6-5, ISSN 0358-1276. 

Kirjassa  käsitellään ulkoilun hallintoa, suunnittelua ja toteutusta. Siinä on eritelty  vas  
tuualueet paikallis-,  alue- ja valtakunnallisessa hallinnossa, keskeisimmät ulkoiluun 

liittyvät  lait sekä  maankäytön  yhteydessä  tarvittavat  sopimukset,  niiden sopijaosapuo  
let ja erilaisia sopimustapoja.  Esimerkkinä ulkoilureitin suunnittelusta, toteutuksesta ja 

budjetoinnista  esitellään Keski-Suomen maakuntaura. Lisäksi  kirjassa  kerrotaan ulkoi  

lutapahtumista  ja alan asiantuntijat  esittävät mielipiteitään  ulkoilusta. 

Avainsanat: ulkoilu,  hallinto, suunnittelu 

747  Krannila,  A. 1986. Viherrakentamisen peruskurssi.  Ammattikasvatushallitus,  
Valtion painatuskeskus,  Helsinki.  117 s.  ISBN  951-859-438-4. 

Oppikirjan  sisällöt  vastaavat  puutarhatalouden  peruslinjan  yleisjakson  viherrakentami  
sen peruskurssin  sisältöjä.  Siinä selvitetään viheralueen käsitettä,  luodaan katsaus vi  

herrakentamisen ja puutarhataiteen  historiaan sekä  käsitellään viherrakentamisen ma  

teriaaleja  ja pihojen  rakentamista. 

Avainsanat: viherrakentaminen, pihapiiri, historia 

748 Kuusela,  K.  1988. Metsä ja muuttuva yhteiskunta.  WSOY,  Porvoo. 138 s.  ISBN 
951-0-15130-0. 

Kirja  sisältää Kuuselan puheenvuoron  1980-luvun puolivälin metsäkeskusteluun. Hän 

on jäsentänyt  aineistonsa seuraavanlaisten otsikoiden alle: (1)  Pohjoinen  havumetsä,  (2)  
Erätaloudesta teollistuvaan tuotantoon, (3) Järkiperäiseen  puuntuotantoon,  (4) Metsä ja 

jälkiteollinen  yhteiskunta  ja (5)  Valinnan vedenjakajalla.  Viimeisessä luvussa  tarkastel  
laan metsätalouden kansantaloudellista merkitystä  ja muita taloudellisia näkökulmia. 

Avainsanat: metsätalous,  metsäpolitiikka,  historia 
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749 Launis,  R.,  Reittu,  A., Ronkainen,  M., Turunen,  P.  &  Vuorivirta,  M. (toim.). 

1984. Metsä huutaa. WSOY,  Porvoo.  183 s. ISBN 951-0-12471-0. 

Kirjassa  tuodaan esiin näkökulmia, jotka unohtuivat vuonna 1983 vietetyn  metsän  

vuoden keskusteluista.  Siihen on koottu 14 kirjoittajan  metsäaiheiset puheenvuorot.  

Toimittajat  määrittelevät kirjan  sisällön seuraavasti:  "asiat  etenevät luonnon- ja ympä  

ristönsuojelun  näkökulmasta kritiikkinä nykyisiä  metsänhoitomenetelmiä ja niiden 
seuraamuksia kohtaan,  unohtamatta myöskään  metsässä  työskenteleviä  ihmisiä,  kyt  

keytyen  siten yleisempiin  yhteiskunnallisiin  ja  oikeudellisiin puoliin  ja päätyen  kansa  
laisliikehdintään ja sen seuraamuksiin". Lopussa  on lisäksi  luku Eduskuntaryhmien  

kannanottoja  kemialliseen vesakontorjuntaan  ja tehometsätalouteen. 

Avainsanat:  metsätalous,  metsäpolitiikka,  kansalaisliikkeet 

750 Lehto,  L.  [1989].  Elämää helsinkiläismetsissä. Summary: Management  of  the 

city's  forest.  Helsingin  kaupungin  museo,  Memoria 3.  139 s.  ISBN  951-771-925- 

6,  ISSN 0786-3454. 

Kirjan  tarkoituksena on valottaa Helsingin  kaupungin  kiinteistöviraston  metsä- ja maa  

talousosaston esihistoriaa. Aineistona on  käytetty  mm.  kirjallisuutta,  kaupunginhallin  
non asiakirjoja,  kunnalliskertomuksia,  muistioita ja haastatteluja.  

The  aim  of  the  book  is  to  shed light  on  the history of  the management  and develop  
ment of  Helsinki's forests.  The contents  of  the  book are  based on  literature,  documents 

of  the city  administration,  municipal  reports,  memoranda and interviews. 

Avainsanat: taajamametsät,  monikäyttö,  historia,  Helsinki 

Keywords:  urban forests,  multiple  use, history,  Helsinki 

751 Luonnonmarjaopas.  1987. Ammattikasvatushallitus,  Valtion painatuskeskus,  

Helsinki. 58  s. ISBN  951-860-561-0. 

Opas  esittelee Suomessa esiintyvistä  37:stä syötävästä  marjalajista  16 yleisintä  ja kerät  
täväksi  soveltuvinta näköislajeineen.  Lisäksi  esitellään 10  myrkyllistä marjalajia. Lajiku  

vausten  ohella oppaassa annetaan  vihjeitä  mm. marjojen  erilaisista  käyttötavoista.  Opas  
on  tehty  lähinnä marjakaupan  ja siihen  liittyvän  koulutuksen tarpeita ajatellen.  

Avainsanat: marjat, markkinointi 

752 Luonnonsuojelu  Suomessa. 1987. Ympäristöministeriö,  Ympäristön-  ja  luon  

nonsuojeluosaston  sarja  E  6/1987. 28  s. ISBN 951-47-0452-5. 

Julkaisussa  esitellään Suomen luonnonsuojelun  tavoitteita,  keinoja  ja taloudellisia vai  
kutuksia. 

Avainsanat: luonnonsuojelu,  tavoitteet, keinot 
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753  Luonnonsuojelulain  nojalla  rauhoitetut luonnonsuojelualueet  ja luonnon  
muistomerkit.  1978. (Maa-  ja metsätalousministeriö.  Luonnonvarainhoitotoi  

miston julkaisuja  1). 2. Painos. Ympäristöministeriö,  Ympäristönsuojeluosaston  

sarja  B  19/1989.190 s.  ISBN 951-46-3684-8,  ISSN  0784-8137. 

Luettelo sisältää  tietoa 1.1.1978 mennessä rauhoitetuista luonnonsuojelualueista  ja luon  
nonmuistomerkeistä. Julkaisu  käsittää  luonnonpuistoja  15 kpl,  kansallispuistoja  9  kpl,  
muita luonnonsuojelualueita  370  kpl,  luonnonmuistomerkkejä  1 500 kpl.  Luetteloon 

sisältyy yleinen  osa,  jossa  kerrotaan luonnonsuojelualueen  käsitteestä,  niiden perusta  

misesta, tutkimuksesta ja hoidosta. Julkaisussa on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  perustaminen,  hoito, tutkimus 

754  Luonto kaavoituksessa  ja  rakentamisessa.  1982.  Suomen Kaupunkiliitto,  Kau  

punkiliiton  julkaisu  D:18/  Suomen  Kunnallisliitto,  tekninen julkaisusarja  15. 68 

s.  ISBN 951-759-202-7,  ISSN 0359-582  X, ISSN 0359-0038. 

Opas on  tarkoitettu ensisijassa  niille kuntien  luottamushenkilöille, jotka  kaavoitusta ja  
rakentamista ohjaavissa  elimissä joutuvat  ottamaan  kantaa luonnon suojelemiseen  ja 
kehittämiseen. Kirja  keskittyy  yleisimpiin  luonnon kokonaisuuksiin  (esim.  suot,  metsä, 
vesiluonto) antaen  tiivistettyä tietoa kunkin  luonnonosan ominaisuuksista kaavoituk  
sen ja rakentamisen kannalta. Puistoja  ja viheralueita käsitellään omassa  luvussaan. 

Lopussa  on arvokkaiden luonnonalueiden suojeluun  liittyviä  säädöksiä.  

Avainsanat: kaavoitus,  taajamametsät,  lainsäädäntö 

755 Lähde,  E. & Jalkanen,  E. 1987. Suomalaisen metsä -  tehometsätaloudesta 

luonnonläheiseen hoitoon. WSOY,  Porvoo. 138 s. ISBN 951-0-14617-X. 

Kirja  on  jaettu  siten,  että  ensin  tarkastellaan  metsän  merkitystä ja  sen  luontaista kehitys  
tä. Sitten käsitellään pääpiirteittäin  metsien käyttöä  ja  hoitoa ennen ns.  tehometsätalout  
ta, jonka  aiheuttamia ongelmia  pyritään  seuraavaksi  kuvaamaan. Lopuksi  esitellään 
tehometsätalouden vaihtoehdoksi luonnonläheisen metsänhoidon malli. 

Avainsanat: metsänhoito, luonnonmukaisuus, metsäpolitiikka  

756 Metsien käsittely  ja riista.  1989. Metsähallitus,  Helsinki. 37 s.+liitt. ISBN 951- 
47-2776-2. 

Metsien hoitotoimenpiteillä  vaikutetaan riistan elinympäristöjen  määrään ja laatuun. 

Oppaassa  esitellään metsänhoidollisia menettelytapoja,  joiden  tavoitteena on  yhdessä  
metsänkasittelyohjekirjeiden  neuvojen  kanssa  varmistaa,  että eri  riistaeläimille on met  
sissä  tarjolla  riittävästi  sopivia  lisääntymisalueita,  ravintoa ja  suojaa.  Opas  on  laadittu 
siten,  että riistalle tärkeät asiat käsitellään työlajeittain.  Lisäksi  annetaan tietoa riistan  
hoidollisista erityiskohteista.  

Avainsanat: riistanhoito,  metsänhoito, elinympäristöt  
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757  Metsänlannoituksen vaikutukset. 1989. Keskusmetsälautakunta Tapio,  Hel  

sinki. 25 s. 

Julkaisu  koostuu kuudesta aikaisemmin ilmestyneestä  esitteestä. Niistä metsien moni  

käyttöön  liittyvät  suoranaisimmin Metsänlannoituksen vaikutus vesistöihin ja  Metsän  
lannoituksen vaikutus  keräilytuotteisiin.  Kirjaseen  on  lisäksi koottu tietoja  niistä käy  
tännön ympäristönsuojelutoimista  ja  lannoitussuosituksista,  joita  sovelletaan nykyisin  
metsänlannoituksessa. 

Avainsanat: metsänhoito, lannoitus, ympäristövaikutukset  

758  Niemelä,  E.  (toim.). 1990. Metsästäjän  opas  -  osa  I.  Metsästäjäin  Keskusjärjes  

tö,  Östersundom.  291 s.  ISBN 951-95347-8-4. 

Metsästäjän  opas  sisältää  metsästäjätutkinnossa  vaadittavat tiedot. Julkaisun  ensimmäi  
sessä  osassa  käsitellään seuraavia aihepiirejä:  Metsästäjätutkinto,  Riistaekologian  pe  
rusteet, Metsästyksen  historiaa Suomessa, Lajintuntemus,  Riistanhoito,  Riistaeläinten 

sairauksista,  Metsästäjän  ampuma-aseet,  Patruunat ja  ballistiikka,  Aseen  käyttö  ja  huol  
to, Tavallisimmat metsästysmuodot,  Haavoittuneen riistan haku, Saaliin käsittely,  Met  

sästyskoirat,  Riistahallinto ja  metsästäjäjärjestöt,  Riistantutkimus sekä  Hyvät  metsästä  
jätavat. 

Avainsanat: riistanhoito,  metsästys,  aseet 

759  Niemelä,  E.  (toim.). 1990. Metsästäjän  opas  -  osa  11. Metsästys-  ja  aselainsää  
däntö. Metsästäjäin  Keskusjärjestö,  Östersundom.  56  s.+liitt. ISBN  951-95347-9- 
2. 

Metsästäjän  oppaan toisessa  osassa  käsitellään metsästys-  ja aselainsäädäntöä. 

Avainsanat: riistanhoito,  metsästys,  lainsäädäntö 

760  Osara,  M. 1989. Luonnonsuojelulain  nojalla  vuosina 1978-1984 rauhoitetut 

luonnonsuojelualueet  ja luonnonmuistomerkit. Ympäristöministeriö,  ympä  

ristönsuojeluosaston  sarja  B 20/1989.  284 s. ISBN 951-47-2120-9,  ISSN 0784- 
8137. 

Julkaisu  sisältää tiedot kaikista  vuosien  1978-1984 välisenä aikana luonnonsuojelulain  
mukaan perustetuista  uusista kansallis-  ja  luonnonpuistoista,  vanhojen kansallis-  ja  
luonnonpuistojen  laajennuksista,  soidensuojelualueista  ja muista luonnonsuojelualu  
eista  sekä luonnonmuistomerkeistä. Jokaisesta  kohteesta on  sijaintitietojen  lisäksi  lyhyt 
kuvaus  sekä  maininta alueen hoidosta, mahdollisista liikkumisrajoituksista  sekä  opas  
tusjärjestelyistä.  Lopussa  on laaja  kirjallisuusluettelo.  

Avainsanat: luonnonsuojelualueet,  hoito,  opastus  
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761 Palokangas,  R.,  Tarukannel,  V. & Nuuja,  I.  1986. Ympäristönsuojelun  hallinto  

ja lainsäädäntö. Otava,  Helsinki.  320 s. ISBN 951-1-08933-1. 

Kirjassa  esitellään ympäristönsuojelun  hallinnossa toimivat viranomaiset tehtävineen 
sekä perehdytään  keskeiseen  lainsäädäntöön. Ympäristönsuojelun  osa-alueilta on  ku  
hunkin lukuun valittu joukko  lain  käyttöä  havainnollistavia korkeimman hallinto-oi  
keuden ratkaisuja.  Kirjassa  käsitellään  mm. luonnonsuojelu-,  metsästys-,  metsä- ja  ul  
koilulainsäädäntöä. 

Avainsanat: lainsäädäntö, ympäristönsuojelu,  monikäyttö,  hallinto 

762 Pitkäniemi,  M. 1972. Helsingin  kaupungin  ulkoilualueiden metsäluonnon 
hoito -  toimenpideohje.  Helsingin  kaupunki,  kiinteistöviraston  metsäosasto.  

63 s. 

Helsingin  kaupungin  omistamien metsäisten ulkoilualueiden päätuotto  on  kansalaisten 
saavuttama virkistys  ja siten  uusiutunut työtarmo.  Ulkoilualueiden metsien  virkistyk  
selliseen käyttöön  on  metsien monikäytön  puitteissa  yhdistettävissä  merkittävä puun  

tuotanto, jolla  voidaan osaltaan perustella  alueiden hoidon rahoitusta. Pitkäniemi tar  
kastelee  ulkoilualueiden metsäluonnon hoidon  lähtökohtia ja  antaa  hoito-ohjeita  perus  
teluineen. 

Avainsanat: taajamametsät,  ulkoilualueet, hoito-ohjeet,  Helsinki  

763 Puikko,  M., Semenoja,  S.,  Tennilä,  E.-J.  &  Veijola,  P. 1988. Kirjeitä  Kessistä.  
LIKE Kustannus Oy,  Helsinki.  87  s.+liitt.  ISBN 951-96078-8-9. 

Julkaisu on neljän  metsää ja Lapin  asioita hyvin  tuntevan  eri  tavoin ajattelevan  ihmisen 

keskustelukirja  Kessin  hakkuista. Kirjoittajat  ovat laatineet kirjaa  varten artikkeleita, 

joista  osassa  he kommentoivat muiden kirjan  kirjoittajien  esittämiä ajatuksia.  

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  Kessi  

764  Reunala,  A.  &  Heikinheimo,  M. 1987. Taistelu metsistä.  Voimaperäinen  met  
sätalous Suomessa ja muissa maissa. Kirjayhtymä,  Helsinki.  188 s.  ISBN 951- 
26-3120-2. 

Kirjassa  tarkastellaan metsätalouden ja metsien muiden käyttömuotojen  välisiä ristirii  

toja  Suomessa,  Ruotsissa,  Norjassa,  Saksan  liittotasavallassa,  Ranskassa  ja  Yhdysvallois  
sa.  Käsittely  kattaa ajan  1950-luvulta lähtien. 

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  ristiriidat,  historia 

765 Ruuhijärvi,  R.  &  Häyrinen,  U. (toim.). 1983. Ympäristönsuojelu  1. Ympäristön  

pilaantuminen  ja hoito.  Kirjayhtymä,  Helsinki. 354 s. ISBN 951-26-2287-4. 



360 Metsien  monikäyttö 1970—1990  
Multiple use  of forests 1970—1990  

Kaksiosaisen  teoksen ensimmäinen osa  keskittyy  ympäristön  pilaantumiseen  ja hoi  
toon.  Siinä esitellään ympäristönsuojelun  lainsäädäntöä ja  hallintoa sekä  tarkastellaan 
ympäristönsuojelun  ja kansantalouden suhdetta. Maankäyttö,  ilmansuojelu,  vesien  

suojelu,  Itämeren suojelu,  ympäristömyrkyt,  torjunta-aineet,  radioaktiiviset aineet,  

melu, ympäristölääketiede  ja jätehuolto  kuuluvat myös  sen  aihepiiriin,  samoin  ympä  
ristökoulutus ja -tutkimus sekä  vapaaehtoinen  luonnon- ja ympäristönsuojelutyö.  

Avainsanat: ympäristönsuojelu,  luonnonsuojelu,  kansantalous 

766 Ruuhijärvi,  R.  &  Häyrinen,  U.  (toim.). 1984. Ympäristönsuojelu  2.  Luonnon  

suojelu  ja  luonnonvarat. Kirjayhtymä,  Helsinki.  489 s. ISBN 951-26-2288-2. 

Kaksiosaisen  teoksen toisessa osassa  käsitellään erilaisia ekosysteemejä  ja niiden suoje  
lua  sekä yksittäisten  eläin- ja kasvilajien  suojelua.  Teoksessa esitellään myös  erilaiset  

luonnonsuojelualuetyypit.  Maisemansuojelu  on oma laaja  lukunsa. Luonnonvarojen  
hoito ja suojelu  kattaa mm. maankamaran ja maaperän  suojelun,  metsävarojen,  suova  

rojen  ja vesistöjen  käytön  ja  vesiluonnon suojelun  sekä  riistanhoidon, marja- ja sienita  

louden,  ulkoilun ja  matkailun vaikutukset luontoon. Kirjassa  on  myös katsaus  luonnon  

ja  ympäristönsuojelun  kansainväliseen yhteistyöhön.  

Avainsanat: ympäristönsuojelu,  luonnonsuojelu,  kansantalous  

767 Saastamoinen,  O. 1980. Metsien moninaiskäyttö.  Metsäalan perusoppi  8.  Ota  

va,  Keuruu. 108 s.  ISBN 951-1-05268-3. 

Julkaisu  on tarkoitettu keskiasteen  metsä-  ja  puutalouskoulutuksen  oppikirjaksi.  Se 
soveltuu ensimmäiselle oppivuodelle.  Kirjassa  käsitellään seuraavat  aihepiirit:  metsien 
monikäytön  käsite  ja  perusteet,  riistatalous,  keräily,  maaperän  ainesten käyttö,  porota  
lous,  metsien virkistyskäyttö,  kalatalous ja monikäytön  järjestely.  

Avainsanat: monikäyttö,  puuntuotanto, metsätalouden suunnittelu 

768 Saastamoinen,  O.  & Varmola,  M.  (toim.). 1989. Lapin metsäkirja.  Acta Lap  

ponica  Fenniae 15.199 s.  ISBN 951-9327-29-0. ISSN 0457-1754. 

Kirja  esittelee pohjoisen  metsäntutkimuksen nykytilaa  ja  saavutuksia  sekä  sen  edessä  
olevia  tehtäviä. Se  pyrkii  antamaan  monipuolisen  kuvan  Lapissa  tehdystä  metsäntutki  
muksesta  ja välittämään yleistajuisessa  muodossa tutkimustietoa Lapin  metsistä ja 
metsien  hyödyntämisestä.  

Avainsanat: metsätalous,  monikäyttö,  Lappi  

769 Suomen kartasto. 5. laitos. Maanmittaushallitus,  Suomen maantieteellinen 

seura/Helsinki.  ISBN  951-46-2570-6. 

Suomen kartasto  sisältää tiivistettyä  tietoa ja  karttoja  fyysisestä  ympäristöstä,  väestöstä,  
taloudesta, liikenteestä,  yhteiskunnasta,  kulttuurista ja  elinoloista. Monikäyttöön  liitty  
viä  vihkoja  ovat  mm. kasvillisuus  (141),  eläimistö (142),  luonnonsuojelu  (143),  maisemat 
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(161), ympäristön  tila/ympäristönhoito  (162),  maatalouden rinnakkaiselinkeinot (232) 
ja  matkailu/majoitus  (263).  Metsätalousvihkossa (234)  on  oma luku  metsien erityis- ja 
monikäytöstä.  

Avainsanat: maankäyttö,  aluetalous, monikäyttö  

770 Suomen porotalous.  [1984].  Paliskuntain yhdistys,  Rovaniemi. 21 s.  

Julkaisussa  kerrotaan poro  vuodesta ja  poronhoitotöistä,  poro-ja metsätalouden suhteis  
ta, porovahingoista  ja porotutkimuksesta.  Siinä on myös  kaksi  ruuanvalmistusohjetta  
sekä  poronhoitosanasto.  

Avainsanat: porotalous,  metsätalous 

771 Suomen retkeilyreitit.  1987. Suomen Matkailuliitto,  Helsinki.  112 s.  ISBN 951- 

838-027-9. 

Kirja  sisältää tietoa viitoitetuista retkeily-  ja ulkoilupoluista  sekä  kansallis-  ja luonnon  

puistoista. Tiedot on koottu reittien ylläpitäjiltä  vuonna 1986. 

Avainsanat: retkeilyreitit,  kansallispuistot,  luonnonpuistot  

772 Suomen ympäristötiedostot.  1988. Tilastokeskus,  käsikirjoja  20.  98  s.  ISBN  951- 

4-1104-1,  ISSN 0355-2063. 

Julkaisussa  on kaikkiaan 141 tietoaineistoa 45 tiedonhakijalta.  Haltijoista  yli  puolet  on 
hallinnollisia viranomaisia: ministeriöitä ja niiden  alaisia keskusvirastoja  ja tutkimuslai  
toksia. Yliopistoja  on mukana kolme ja muita pääasiassa  yksityisiä  tutkimuslaitoksia 
sekä  keskusliittoja  yhteensä  14. Metsien monikäyttöön  liittyviä tiedostoja  on  mm. yli  

opistoissa,  maa- ja metsätalousministeriössä,  metsähallituksessa,  Metsäntutkimuslai  

toksessa, Metsästäjäin  keskusjärjestössä,  Museovirastossa,  Riista-  ja kalatalouden tutki  
muslaitoksessa ja ympäristöministeriössä.  

Avainsanat: tietorekisterit,  ympäristötilastot, monikäyttö  

773 Tapiola  -  suuri suomalainen eräkirja.  Osat 1-8. 1989-1990. Weilin-Göös,  Es  

poo. 2396 s.  ISBN  951-35-4177-0. 

Kirjasarja  koostuu  seuraavista osista:  Erätaito,  Erätarinoita,  Heittokalastus,  Hirvenmet  

sästys,  Linnustus,  Onget ja pyydykset,  Perhokalastus ja Pienriista. 

Avainsanat: erätalous, riistanhoito,  kalastus,  luonnonsuojelu  

774 Taro, R.  &  Häyrinen,  U.  (toim.).  1971.  Luonnonsuojelu.  Kirjayhtymä,  Helsinki.  

383 s. 

Kirjassa  käsitellään luonnonvarojen  monipuolisuuden  turvaamista,  maiseman suojelua  

ja  hoitoa,  luonnonvarojen  hyväksikäyttöä  ja  luonnon tasapainoa,  luonnon ja yhteiskun  
nan välisiä suhteita sekä  kansainvälistä luonnonsuojelutoimintaa.  
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Avainsanat:  luonnonsuojelu,  luonnonvarat, maisema 

775 Teivainen,  L.  1990. (toim.).  Yksityismetsänomistajan  kirja.  Keski-Suomen yk  

sityismetsänomistajien  yhdistys,  Saarijärvi.  221 s.  ISBN  952-90-2233-6. 

Kirjan  tavoitteena on  avata lukijan  silmiä näkemään yksityismetsänomistajan  ongelmia,  
suomalaisen metsäluonnon kärsimyksiä  ja luonnonläheisen metsänhoidon kokemia 
vaikeuksia  sekä  samalla lisätä yksityismetsänomistajien  tietoa metsistä yleensä  ja luon  
nonläheisestä metsänhoidosta erityisesti.  Kirjassa  on mm. artikkelit metsäsienistä,  met  
sien monikäytöstä  ja  metsien ekologisesta  monipuolisuudesta.  

Avainsanat:  yksityismetsät,  luonnonmukaisuus, monikäyttö  

776 Ulfvens,  J. 1985. Kris  i skogen.  En bok  om skogsnaturen,  skogsbruket,  skogs  

synen.  Miljöförlaget,  Helsingfors.  127 s.  ISBN 951-99701-1-8. 

Ulfvens  diskuterar bl.a. skogsbrukets  inverkan pä  flora och fauna, skogsägarnas  inställ  

ning  tili skogsbruksmetoderna,  skogens  upplevelsevärden,  alternativ inom skogsvär  
den och  den hotande skogsdöden.  Skogen  synas  ur  ekologiskt,  ekonomiskt  och  sociolo  

giskt  perspektiv.  

Avainsanat:  metsätalous,  metsäpolitiikka,  monikäyttö,  luonnonsuojelu  

777 Ulkoilureittien suunnitteluopas.  1981. Sisäasiainministeriö,  ympäristönsuoje  
luosaston julkaisu  B:2.  83  s.  ISBN 951-46-6053-6,  ISSN  0358-0320. 

Kirjan  antamat  ohjeet  soveltuvat lähinnä asutustaajamien  ulkopuolelle  sijoittuvien  reit  
tien suunnitteluun. Ohjeet  sisältävät suosituksia ympäristötekijöiden  huomioon ottami  
sesta  reittien suunnittelussa,  reittien laatu- ja  palvelutasosta  sekä  reitin huollosta. Lyhy  
esti  on tarkasteltu myös  ulkoilureittien suunnittelujärjestelmää.  

Avainsanat:  ulkoilureitit,  suunnittelu 

778 Valkeajärvi,  P. & Ijäs,  L. 1987. Metson soidinpaikkojen  hoito. Metsästäjäin  

Keskusjärjestö,  Keski-Suomen hoitopiiri.  17 s.  

Julkaisussa kerrotaan metson  soidinpaikkojen  hoidon tavoitteista ja annetaan  soidin  

paikkojen  hoito-ohjeita.  Julkaisussa on myös  hoitoesimerkkejä.  

Avainsanat: metso, soidinpaikat,  metsänhoito 

779 Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet.  
1983. Sisäasiainministeriö,  kaavoitus-  ja rakennusosaston tiedotuksia 3/1983.  

43 s.+kartta.  ISBN  951-46-7015-9,  ISSN 0357-4431. 

Selvityksessä  kartoitetaan ne alueet,  joilla rauhoitettujen  esihistoriallisten kohteiden 

esiintymistiheys  on suurin. 
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Avainsanat: historialliset suojelukohteet,  sijainti 

780 Valtakunnallisesti  merkittävät  virkistysaluekokonaisuudet  ja retkeilyreitit.  
1984. Ympäristöministeriö,  kaavoitus-  ja rakennusosaston tiedotuksia 5/1983. 
33 s.+kartta. ISBN 951-46-8036-7, ISSN 0780-7473. 

Tiedotteessa esitetään yleispiirteisesti  sellaiset valtakunnalliselta kannalta  merkittävät  
alueet ja reitit, joilla virkistyskäytön  turvaamiseen, suunnitteluun ja palvelutason  kehit  
tämiseen tulisi suunnata  erityistä  huomiota. 

Avainsanat: ulkoilualueet,  reitit,  virkistyskäyttö,  edustavuus 

781 Viheraluetöiden tekniset  ohjeet  1983 -  VTO-83. 1983. Suomen Kunnallistek  
ninen Yhdistys,  julkaisu  16.108 s.  ISBN 951-95374-2-2. 

Julkaisu  sisältää viheralueiden suunnittelua, rakentamista  ja  kunnossapitoa  koskevia  
ohjeita.  

Avainsanat: viherrakentaminen, taajamat,  tekniikka 

782 Vuokko,  S.  1983. Uhatut kasvimme.  Suomen Luonnonsuojeluliiton  teemakirja.  

Suomen Luonnonsuojelun  Tuki  Oy,  Helsinki. 96  s.  ISBN 951-95453-5-2. 

Kirja  kertoo Suomen kasvillisuuden ja  kasviston  muutoksista ja niiden syistä.  Käsittelyn  

pääpaino  on viime vuosikymmenissä.  

Avainsanat: uhanalaisuus, kasvit  

783 Ympäristötilasta  -  Environment Statistics.  1987. Tilastokeskus,  Helsinki. 159 

s. ISBN 951-47-0920-9. 

Julkaisu  kuvaa  elinympäristöjen  tilaa ja  niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä Suo  
messa.  Tiedot ovat vuosilta 1960-1986. Ne on esitetty  useimmiten koko maasta  ja 
lääneittäin. Metsien monikäyttöön  liittyviä  tilastoja  löytyy  mm. luvuista Metsätalous, 
Kasvisto  ja eläimistö sekä  Luonnonsuojelu.  

The publication  contains statistics  on the environment and environmental changes  in  
Finland. The data covers  the years 1960-1986. Statistics  related to  multiple-use forestry  

can be  found, for example,  in the chapters  Forestry,  Flora and Fauna, and  Nature con  
servation and preservation.  Only  the information in the tables is  translated in  English. 

Avainsanat: tilastot,  ympäristö, monikäyttö  
Keywords:  statistics,  environment, multiple  use 
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