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1. JOHDANTO  

Valtakunnan  metsien  8. inventointi  jakaantuu kertainventointiin 
sekä kesällä 1985 alkaneeseen pysyvien  koealojen perustamiseen. 
Kertainventointi suoritetaan'Lapin ja Koillis-Suomen piirimet  
sälautakuntien aluetta lukuunottamatta lohkoinventointina, 

jossa inventointiaineisto  kerätään  pelkkänä maastoarviointina  
(kuva 1). Ohjeet on tehty lohkoinventointialueen  kenttätöitä  
varten. Tärkeimmän  taustatiedon  ohjeille muodostavat "Valta  
kunnan  metsien  8. inventointi.  Pysyvien  koealojen kenttätyön 

ohjeet. 1985" sekä valtakunnan  metsien  7. inventoinnin  kenttä  
työn ohje "Valtakunnan  metsien  inventoinnin  kenttätyön ohjeet. 

Yleinen osa. 1977." 

Ohjeiden yleisessä osassa kuvataan työmenetelmä siltä osalta 

kuin sitä toteutetaan samanlaisena  koko lohkoinventointialu  

eella. Monien  luokitusten ja arvosteluperusteiden yksityiskoh  
tainen  kuvaus  samoin kuin  alueellisista  eroista  aiheutuvat  työ  
menetelmän  muutokset on kuvattu  liitteissä. 

Arviointi  etenee piirimetsälautakunnittain (kuva 1). Ennakoitu  
koko maan inventointikierto  kestää 10 vuotta. 

Kuva 1. Piirimetsälautakuntien  

alueet
.
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2. YLEISKUVAUS ARVIOINTI  YKSIKÖN MITTAUKSESTA 

2.1. Mittausryhmä 

Mittausryhmän muodostavat ryhmänjohtaja ja 3 mittausapulaista. 

2.2. Arviointiyksikkö  

Arviointiyksikön, lohkon, muodostavat  kärkipisteestä lähtien  
suoran kulman  sivuista  erotetut janat, joiden pituus on 2050 ■. 
Lohkon kaaviokuva  on esitetty kuvassa  2. Lohkojen vastinpis  
teiden välinen  etäisyys on länsi-itäsuunnassa  7 km ja etelä  

pohjoissuunnassa 8 km (kuva 3). Lohkot on piirretty työkart  
toina käytettäville peruskartoille, joiden mittakaava  on ls 
20 000. 

Arviointi  lohkolla  suoritetaan kuvio- ja koeala-arviointina.  
Tiedot kerätään joko niitä  kuvioita  koskevina, joihin koealat 
sattuvat tai pelkästään koealoja koskevina. Tietoja kerätään 

kuvio-, lukupuu-, koepuu- ja koekantolomakkeille.  

Kuva 2. lohkon kaaviokuva  



5 

Kuva 3. Kaaviokuva  lohkojen sijainnista 



6 

2.3. Lohkolinjan mittaaminen  

Koealakeskipisteiden paikantaminen 

Koealakeskipisteet paikannetaan lohkolinjaa mittaamalla. Kuvi  
olomakkeelle  merkitään  lohkolla  käydyksi  kaikki  koealat.  Lohko 
mitataan  yhtenä kokonaisuutena  tai erillisinä  osina. Lohko  

linjan mittaus voidaan  aloittaa  mistä  tahansa lohkolinjan pis  

teestä, mittaussuunta  on yleensä vapaasti valittavissa ja 
lohkon eri osilla  mittaus voi tapahtua eri suuntiin. Kun vie  

reisiin  lohkon  osiin  kuuluvat perättäiset koealat ovat molemmat  
metsätalousmaalla, on nämä lohkon  osat ehdottomasti  mitattava 

eri suuntiin. 

Lohkolla  valtaosin  käytettyä  mittaussuuntaa  kutsutaan päämit  
taussuunnaksi. Päämittaussuunnan  ollessa myötäpäiväinen (vas  

tapäiväinen) on mittauksen  peruspiste lohkon  eteläinen(itäinen) 
päätepiste. 

Maasto- vai karttamittaus 

Metsätalousmaan  osalta on lohko aina pyrittävä mittaamaan  maas  

tomittausta käyttäen. Kun kartalta on todettavissa, että koe  
ala ei osaksikaan  yllä metsätalousmaalle  ja koealan maaluokka  
voidaan määritellä  koealalla käymättä, voidaan  käyttää kartta  

mittausta. Muuten karttamittausta saa käyttää vain, jos siten  
säästetään tiedon  varmistamiseen  verrattuna kohtuuton työpanos. 

Tukipisteet ja maastomittauksen  aloituspisteet 

Lohkolinjaa mitattaessa joudutaan usein  käyttämään vuorotellen 
maasto- ja karttamittausta. Työtä lohkolla  aloitettaessa  ja 
usein  muulloinkin  maastomittauksen  aloituspisteen paikallista  
minen  edellyttää sekä  maastossa  että kartalla  määritettävissä  
olevan lohkolinjan läheisen  tukipisteen käyttöä. Kartalta  va  

litaan  ja mitataan siirtymistie tukipisteestä aloituspistee  
seen. Siirtymistienä  käytetään valmiita  tie-, oja- ja rajalin  
joja taikka  kartalle piirrettyä apulinjaa, joka  osoittaa  tuki  

pisteen etäisyyden lohkolinjasta
. Varsinainen  siirtyminen tu  

kipisteestä aloituspisteeseen suoritetaan  maastomittausta  käyt  
täen. 

Eranto 

Lohkolinjan mittauksessa pyritään mahdollisimman  tarkkaan seu  
raamaan kartalle  merkittyä  punaista koordinaattiviivaa.  Eranto  
(deklinaatio) on kartalla  yleensä annettu. Bussolitähtäyksessä 
esiintyvien henkilökohtaisten erojen ja paikallisten vaihte  

lujen vuoksi  on eranto tarkistettava riittävän  usein  määritte  
lemällä  maastossa riittävän  pitkänä näkyvän suoran linjan  
kartta- ja bussolisuunnan  ero. 
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Mittaus  vaakatasossa; liite 1 

Linjan mittaus tapahtuu vaakatasossa. Maaston  kaltevuudesta  

johtuvan virheen  poistamiseksi  käytetään tavallisesti  ns. por  
rasmittausta. Virheen  poistamiseen voidaan  vaihtoehtoisesti  

käyttää apuna  myös liitettä  1, jossa kaltevuuskulman  funktiona 
on ilmoitettu, mikä matka rinteen suunnassa vastaa 20 metriä  

vaakatasossa. Kaltevuus  mitataan esim. Suunto-hypsometrillä. 
Lohkon  kulmassa  mittaus jatkuu juoksevana yli  kulmapisteen. 

2.4. Työskentelyn pääperiaatteet 

lohkolla  

Lukupuukoealat ja luettavat puut 

Koealat ovat lohkolla  200  metrin välein. Luettavat puut yksi  

löidään  relaskoopilla. Puina luetaan  elävään  puustoon ja käyt  

tökelpoiseen luonnonpoistumaan kuuluvat  puut. Puu luetaan,  jos 
sen pituus on vähintään  1,35 m. Pensaita  ei lueta. Puut lue  
taan metsä- ja kitumaalta.  

Koealan  osa ja osakoeala  

Täyskoeala on täysympyrä, jonka säteen määrää  suurin  metsä- tai  
kitumaalta  luettu puu. Jos koealaympyrä ei kokonaan  mahdu  ku  
violle,  muodostuu koeala useammasta koealan osasta. 

Yhdelle kuviolle  mahtuva  koeala samoin kuin  koeala, jonka jo  
kainen  osa on metsätalousmaata mitataan aina täysympyränä . Kun 
koealaan täysympyränä kuuluisi sekä metsätalousmaakokonaisuu  

teen että muihin maaluokkiin  luettavia  koealan  osia, voidaan  
koeala joutua mittaamaan osakoealana

. Osakoeala on täyskoea  

lasta jäljelle jäävä ympyräsektori , kun koealasta  on erotettu 

pienin ympyräsektori,  jonka avulla koealasta erottuvat metsäta  
lousmaahan kuulumattomat osat. 

Koepuukoealat 

Lukupuukoealoista kolme on samalla koepuukoealoja, joilta 
kaikki luetut puut tutkitaan koepuina. Lukupuukoealoilla 

puista kerättävien tietojen lisäksi  ovat koepuumittausten pää  
kohteet yksityisen puun tilavuuden,  kasvun  ja puutavaralaji ja  
kautuman  määrittelyyn tarvittavat tiedot. Koepuukoealoilla mi  
tataan myös kantoja. 

Koealakuvio  

Puukohtaisten  mittausten lisäksi  ovat tiedon keräilyn pääkoh  
teena havainnot  kuviolta, jolla koeala tai sen osa sijaitsee.  
Inventoinnissa näitä • tietoja nimitetään  koealakuvioittaiseksi  
tiedoksi  ja kyseistä  kuviota  koealakuvioksi

. Jonkin verran ke  

rätään  myös tietoa, joka kuvaa  koko  koealaa siitä riippumatta 
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onko koeala jakaantunut osiin  vai  ei. Muutama tieto kerätään  

kuvaamaan yksittäistä koealan osaa. 

Inventointilomakkeet  

Kuviolomakkeelle  täytetään omat rivinsä  jokaiselta metsätalous  

maalle  sattuneelta  koealakuviolta.  Metsätalousmaahan  kuulumat  

tomalle maalle ja veteen sattuneita  perättäisiä koealoja voi  

daan tietyin edellytyksin kuvata yhteisellä koealakuvioselityk  
sellä. 

Lukupuulomakkeelle merkitään luetut puut koealoilta, jotka 
eivät samalla ole koepuukoealoja. Näillä  koealoilla  lukupuulo  

makkeelle  merkitään oma(t) puidenlukurivinsä jokaiselta metsä  
tai kitumaahan  kuuluvalta  koealan  osalta, jolta on luettu  ai  
nakin yksi  puu.  

Koepuulomakkeelle kirjataan koepuukoealoilla kerättävät  puukoh  

taiset tiedot. Sarakkeelle täytetään jokaisesta koepuusta oma 
rivinsä  ja puut eritellään  koealan  osittain.  

Koekantolomakkeelle merkitään  koepuukoealoilta kerättävät  kan  
totiedot. Mittausten  päätarkoitus on kerätä tietoa poistuman 
kasvusta  5-vuotisen  kasvunlaskentajakson aikana. Kannot jao  
tellaan koealan  osittain kantojen iän  perusteella. 

Lomakemerkintöjen muoto-ohjeita 

Lomakkeiden  kenttiin  ei tarvitse merkitä etunollia. Eräitä  

kenttiä, jotka usein  toistuvat samoina  peräkkäisillä kaksoisri  
veillä, ei tarvitse toistaa. Lomakelajeittain nämä tietokentät  
ovat seuraavat: 

-  kuviotietue:  koealan numero (sar.  21-22) sekä hallintokoodit  

(sar. 70-75) 
-  lukupuulomake: koealan ja kuvion  numero (sar. 21-23) 
-  koepuulomake :  kuvion  numero ja puiden lukumäärä (sar. 23-25)  
-  koekantolomake:  koealan  ja kuvion  numero ja kantojen ikä (sar  

21-24)  

3. LOHKOKARTALLE TEHTÄVÄT MERKINNÄT  

Lohkon sijainti  on merkitty  peruskartalle, jonka mittakaava on 
1:20 000. Kartalle  on merkitty  esityönä lohkolinjan leikkaa  
mien  kuntien  koodinumerot, omistajaryhmät, alueet, joilla on 
moninaiskäytöstä tai luonnonoloista  johtuvia puutuotannon ra  
joituksia sekä lohkolla  käytettävä puiden kairauksin  selvitet  

tyyn rinnankorkeusikään  tehtävä ikälisäysvyöhykkeen  koodi.  

Kenttätyön aikana  lohkokarttaan piirretään lyijykynällä tuki  

pisteet ]a tukipisteistä lohkolinjalle siirryttäessä  käytetyt  
reitit sekä lohkolinjan todellinen  kulku, jos se poikkeaa kar-  
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talla  lohkolinjaa kuvaavasta  koordinaattivi  ivasta  30 metriä  tai  
sitä enemmän. 

Kartoille  väritettyjen omistajaryhmätunnusten säilyvyyden  vuok  
si on maastotyössä käytettävä  karttasuojusta. 

4. YHTEISET TIEDOT ERI LOMAKELAJEILLA 

Inventointilaji (sar. 1) 

Kertainventoinnissa  inventointilaji on K. Inventointilaji on 
merkitty lomakkeelle valmiiksi.  

Tietuelaji (sar. 2) 

Tietuelaji on painettu lomakkeelle valmiiksi.*  

1. Kuviotietue  

2. Lukupuutietue 

4. Koepuutietue 

6. Koekantotietue  

Ryhmänjohtaja (sar. 3); liite  2 

Ryhmänjohtajakoodi saadaan  vuosittain  vaihtuvasta  liitteestä 2  

"Ryhmänjohtajakoodit v. 19XX"
.  

Lohkon  koordinaatit  (sar. 4-10) 

Lohkon  koordinaatit  ovat l:stä alkavia peräkkäisiä kokonaislu  

kuja, joiden avulla voidaan  laskea lohkon  kulmapisteen tarkat  

yhtenäiskoordinaatit. Viereisten  lohkojen kulmapisteiden vä  
linen  etäisyys  länsi-itäsuunnassa  on 7 km ja etelä-pohjoissuun  
nassa 8  kn. Lohkon  koordinaatti  kasvaa  yhdellä, kun kilomet  
rinä ilmaistu yhtenäiskoordinaatti kasvaa länsi-itäsuunnassa  
7:llä  ja etelä-pohjoissuunnassa 8:11 a. 

Y-koordinaatti  (sar. 4-7) on 3-numeroinen, ja se merkitään sa  
rakkeille  4-6. Numerointi  alkaa l:stä. Tämä vastaa yhtenäis  
koordinaattia  P 6634.  

X-koordinaatti  (sar.  8-10) on 2-numeroinen, ja se merkitään  sa  
rakkeille  8-9. Numerointi  alkaa  l:stä. Tämä vastaa yhtenäis  
koordinaattia  I 70. 

Sarakkeet  7 ja 10 ovat varasarakkeita, joita ei käytetä sään  
nönmukaisessa  kertainventoinnissa.  Nämä sarakkeet  on lomak  

keella  viivoitettu  tyhjiksi. 
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Arviointipäivämäärä (sar. 11-16) 

Arviointipäivämäärä merkitään  otsikkotietojen mukaisessa  jär  

jestyksessä  

-  päivä (sar. 11-12) 
kuukausi  (sar. 13-14) 

vuoden  kaksi  viineistä  numeroa (sar. 15-16) 

Inventointialue  (sar. 17-19); liitteet  3.1 ja 3.2 

Inventointialueet  ovat noin  20 lohkon muodostamia  ryhmille ker  
rallaan annettavia  työaluekokonaisuuksia. Inventointialueiden  
numerot saadaan  vuosittain  vaihtuvista  liitteistä 3.1 ja 3.2 
"Aluejako 19XX", joista edellinen  on alueluettelo  ja jälkim  
mäinen  indeksikartta. Sama inventointialuenumero  saa esiintyä 
vain  kerran  kertainventoinnissa  (Inventointilaji K).  

Päämittaussuunta  (sar. 20) 

Päämittaussuunta  on lohkokohtainen  tieto, joka ilmoittaa kumpi 

päätepisteistä on valittu lohkon  peruspisteeksi . Peruspis  
teestä lähtien lasketaan esim. maastomittauksen lohkolinjaa 

pitkin mitattu etäisyys.  

1. Lohkon eteläinen  päätepiste on peruspiste 

2. Lohkon  itäinen päätepiste on peruspiste 

5. MERKINNÄT KUV I OLOMAKKEELLA 

Kuviolomakkeen  numero 

Kuviolomakkeet  numeroidaan  juoksevasti lohkon  sisällä.  

Lohkoittaiset  yleistiedot (sar. 1-20) 

Lohkoittaiset  yleistiedot on kuvattu  luvussa  4 "Yhteiset tiedot  
eri lomakelajeilla" . Samalle  kuviolomakkeelle  voidaan  kirjata  
tietoja eri päivinä. Tällöin päivämäärä ei kaikkien  koealaku  

vioiden  osalta  ole  oikea.  

Lohkokaavioon  tehtävät merkinnät  

Kuviolomakkeen  yläosaan on painettu lohkokaavio  ja siihen  pai  
kallistettu koealakeskipisteiden sijainti. Kaavioon  merkitään  
maastomittauksen  aloituspisteiden sijainti  sekä maastomit  
tauksen aloituspisteiden lohkolinjaa pitkin mitattu etäisyys  
lohkon  peruspisteestä. Lohkolinjaa pitkin mitattua etäisyyttä  
määrättäessä mittaus tapahtuu jatkuvana yli lohkon  kulmapis- 
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teen. Kaavioon  merkitään  lisäksi  käytetty  bussolisuunta  sekä  
mahdolliset linjan sijainnin korjaamiseksi  tehdyt suunnanmuu  
tokset.  

5.1. Koealatiedot  

Koealan numero (sar. 21-22) 

Koealat  sijaitsevat lohkolla 200 metrin välein. Koealakeski  
pisteiden paikat ovat kiinteät, mutta numerointi  vaihtelee  
lohkon peruspisteestä riippuen (kuva 2, s. 4). Koealanumerot 
ovat peräkkäiset parittomat kokonaisluvut  1,3, ....  41. 

Kun kuviolomakkeen  kaksoisrivillä  kuvataan yhtä koealakuviota, 

merkitään  koealan  numero perusriville ja lisärivi  jää tyhjäksi. 
Tämä on pakollinen käytäntö metsätalousmaalla.  

Kun lohkolla  on peräkkäisiä ei-metsätalousmaalle sattuvia koea  

loja, joiden sar. 23-31  tehtävät merkinnät  ovat samat, saa sa  
malle  kaksoisriville  kuvata useampia koealoja. Perusriville  
merkitään  ensimmäinen  ja lisäriville  viimeinen  näin kuvattujen 

koealojen numeroista. Mittaustilanteessa  valitusta  mittaus  

suunnasta riippuen lisäriville  merkitty koealan  numero voi olla 
suurempi tai pienempi kuin  perusriville merkitty numero. 

Linjan siirtymä (sar. 23-24) 

Linjan siirtymä on koealakohtainen  havainto, joka ilmaisee  
maastomittauksella  paikallistetun ja kartan  mukaisen  koealakes  

kipisteen sijainnin eron. Useamman koealan osan käsittävällä  

koealalla  merkintä  rajoitetaan koealakeskipisteen sisältävälle  
koealan  osalle. Metsätalousmaalla  merkintä tehdään aina, mutta 

ei-metsätalousmaalla  (ja vedessä) vain, jos merkinnästä  on apua 
läheisen  metsätalousmaalla  sijaitsevan koealan  tai koealan  osan 
sijaintieron selvittämisessä.  

Karttamittauksen  jälkeen lohkolinjan maastomittaus  aloitetaan  

yleensä kartan mukaisesti. Poikkeuksena  ovat kapeat vesi-  ja 
ei-metsätalousmaakuviot, joiden ylittämisen jälkeen mittausta 
on helppo jatkaa aiemman  maastomittauksen  jatkeena. Maastomit  
tauksen  kuluessa  sivussa  olevaa lohkolinjaa voidaan  lähentää  
kartan  mukaiselle  paikalleen käytettävää bussolisuuntaa  muutta  
malla. 400-asteisella  bussolilla  asteen suunnanmuutos siirtää 

linjaa sivusuunnassa  100 metrin matkalla 1,57 m. 

Linjan siirtymä ilmoitetaan  pääilmansuuntaisten koordinaatti  
vektorien  avulla (kuva 4) ja vektorien  pituus 10 metrin  ta  
saavaa luokitusta  käyttäen. Linjan siirtymän määrittelyyn on 

käytettävä sekä  maastossa  että kartalla  yksikäsitteisesti  pai  
kallistettavissa  olevia  maastopisteitä . Näin  saaduista  siirty  
mistä johdetaan koealan  kohdalla  käytettävät lomakkeelle  mer  
kittävät  arviot. 
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Kuva  4. Linjan siirtymän määrittäminen 

Perusrivi:  Pohjois-eteläsiirtymä (PE-siirtymä) .  

Siirtymän suunta merkitään sarakkeelle  23. Pohjoissuuntaisen 

siirtymän merkki  •on P ja eteläsuuntaisen  E. Siirtymävektorin  
pituusluokka merkitään  sarakkeelle 24.' 

O = O Siirtymä korkeintaan  15 m 

P  2  (E  2) 15 -  25 m 

P  9  (E  9) 85 -  95 m 
PS (ES) Siirtymää pohjoiseen (etelään), mutta sen pituus  

luokkaa ei tiedetä. 

Lisärivi: Itä-länsisiirtymä (IL-siirtymä) . 

Siirtymän suunta merkitään sarakkeelle 23. Itäsuuntaisen  siir  

tymän merkki  on I ja länsisuuntaisen  L. Vektorin pituusluokka  
koodit  ovat samat kuin  PE-siirtymällä ja pituusluokka merkitään  
sarakkeelle  24. 

Luokkarajalle  sattuva arvio  luetaan  ylärajansa mukaiseen  luok  
kaan (alleviivaus). Alle  20-metristen  siirtymien  toteaminen  
lienee  vaikeaa, koska  kartan omat virherajat ovat 10 m:n suu  
ruusluokkaa.  Koodia  1 ei tästä syystä  käytetä. Jos siirtymä on 
yli 95 m on lohko  mitattava  osaksi  tai kokonaan uudelleen. 
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Koealan korkeus  merenpinnasta (sar. 25-26)  

Koealan korkeus  on koealakohtainen  tieto, jolla ilmoitetaan 10 
metreinä  peruskartan korkeuskäyriltä  luettava  koealan  keskipis  
teen korkeus  merenpinnasta. Useammasta  koealan osasta muodos  
tuvilla  koealoilla  merkintä  tehdään  koealan  keskipisteen sisäl  
tävälle koealan osalle. Merkintä rajoitetaan kokonaan tai 
osaksi  metsätalousmaalle  sattuville  koealoille.  

Kuvio  (sar. 27) 

Kun koeala  yltää eri kuvioille  se jakaantuu koealan osiin ja 

kuhunkin  koealan osaan liittyy oma koealakuvionsa
. Kuvion  nu  

mero yksilöi koealakuviot
. Kuviot  numeroidaan  juoksevasti nol  

lasta alkaen ja merkintä  nolla annetaan koealakuviolle, jolla 
koealan keskipiste sijaitsee. 

Kun kuvionumero  ei ole 0 (ei ole kyseessä  keskipistekuvio)  ja 
koealan  osalta  ei ole  luettu  yhtään puuta, kuviolomakerivi  täy  
tetään vain sarakkeiden  21-31 osalta. 

Koealan  koot  (sar. 28); liite 11 

Koealan  mittaukseen  liittyvät sekä mitatut että arvioidut  koot. 

Relaskooppikoealan säde vaihtelee  ja koot ilmaistaan  suhteina  
koealaympyrään. Koealaympyrän säteen määrää  läpimitaltaan suu  
rin  relaskoopilla  luettava  puu,  joka sijaitsee metsä- tai kitu  
maalla. Säde määritetään  tämän puun  liitteen  11 taulukosta 1 
luettavana mukaantuloetäisyytenä. Koealaympyrä, jolla ei ole 
luettavia  puita supistuu pisteeksi. Kun koealan koolla kuva  
taan täysympyrää on koko 10 ja tämä koko  merkitään  lomakkeelle  

kirjaimella T. 

Perusrivi: Mitattu koko 

Koeala  mitataan täysympyränä tai ympyräsektorina. 

Täysympyränä koeala  mitataan ja mitatun koon merkki on T, kun 

koealaympyrä 
-  mahtuu  kokonaan  metsätalousmaalle  (kuva 5 1 ja II) 
- muodostuu metsätalousmaahan kuuluvasta ja kuulumattomasta 

osasta  ja lohkolinja leikkaa  näitä  molempia koealaympyrän 
sisällä  (kuva  5 111, IV ja VI) 

Koealaympyrä supistuu keskipisteekseen ja mitatun koon merkintä 

on myös T, kun  
-  koealaympyrään ei tule puita metsä- tai  kitumaalta  
-  koealaympyrä ei osittainkaan yllä metsätalousmaalle  
-  koealaympyrän keskipiste  on metsätalousmaan  ulkopuolella ja 

koealaympyrään kuuluu  metsätalousmaahan  kuuluvia  osia, mutta 

lohkolinja ei leikkaa  mitään  niistä  koealaympyrän sisällä.  

Näin  menetellen  vältytään tarkistusmittauksilta tapauksissa, 

joissa lohkolinja kulkee metsätalousmaan  ulkopuolella läheltä 
metsätalousmaan  rajaa. 



14 

Osakoealaksi  nimetty ympyräsektori mitataan kun 

koealan  keskipiste on metsätalousmaalla  

ja koealaympyrä sisältää  metsätalousmaahan  kuuluvia  ja 
kuulumattomia  osia 

ja lohkolinja ei leikkaa  mitään  metsätalousmaahan  
kuulumatonta osaa koealaympyrän sisällä  (kuva 5 V).  

Osakoealan  muodostamista  varten koealaympyrä jaetaan kuvassa  6 

esitettyjen vakiosuuntien  avulla kymmeneen samansuuruiseen  sek  
torialkioon.  Osakoealan muodostavat  sektorialkiot, jotka mah  
tuvat kokonaan metsätalousmaalle. Osakoealan mitattu koko on 

sen muodostavien  sektorialkioiden  lukumäärä.  Osakoealoja mita  
taan vastapainona aiemmin  kuvatulle tapaukselle, jossa koealan  
annetaan supistua pisteeksi, vaikka koealaympyrään kuuluu  luku  

kelpoisia puita. 

Kun koeala  muodostuu useammasta koealan osasta, merkitään mi  

tattu koko  osalle,  joka sisältää  koealan  keskipisteen. Muilla  
koealan osilla  mitattu koko merkitään  o:ksi. Kun samalla  kuvi  
okaksoisrivillä  kuvataan useampi koeala on mitattu koko  T. 

Lisärivi: Arvioitu koko  

Kun koeala yltää useammalle kuviolle, muodostuu koeala koealan 

osista. Arvioitu koko osoittaa koealan  osan suhteellisen  koon 

koealaympyrästä l/10-osina. Se arvioidaan  silmävaraisesti.  
Yhteen kuvioon  mahtuvalla koealalla kuvion  arvioitu  koko  on 

sama kuin  mitattu koko  ja kun  tällainen  koeala  on mitattu täys  
ympyränä tai pisteenä on arvioidun  koon  merkintä  T. 

Kun koeala  muodostuu useammasta koealan  osasta  tai  on kyse  osa  
koealasta,  on koealan  osien  arvioitujen kokojen  summa sama kuin  
keskipisteen sisältävän  koealan  osan mitattu koko/(kuva 5). 
Arvioidun  koon määrittelyä helpottamaan on piirretty kuva 7. 
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Kuva 5. Esimerkkejä koealan kokojen määrittelyssä. 
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Kuva 6. Sektorialkiot  osakoealojen määrittelyssä.  

kuva 7. Apukuvio arvioidun  koon määrittelyyn. 
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Mittaustapa (sar. 29) 

Mittaustapa osoittaa, onko koealan  osalla  luettu puita tai kan  

toja. Sarake  ilmoittaa  myös, onko maastomittauksen  yhteydessä 
saatu varmaa vai  epävarmaa koealaa  koskevaa  informaatiota.  Sa  
rakkeelle  merkittävät koodit'ovat: 

T. Ei varmaa tietoa (ilmeisesti koealalla  ei ole luettavia  

puita eikä kantoja)  

P. Ei varmaa tietoa  (ilmeisesti koealalla  on luettavia  

puita tai kantoja) 

0. Koealakuviolta  ei ole luettu puita eikä kantoja 

1. 
"

 on luettu vain  puita 

2. 
"
 

"
 puita ja kantoja  

3. " " vain kantoja. 

Koepuukoealalla, jolla ilmeisesti  olisi  ollut luettavia kan  
toja, mutta ne on tehty mittauskelvottomiksi  raivauksella  tai 
koneellisin  metsänhoitotoimenpitein, koodataan  

4. Koealalta  on luettu puita 

5. Koealalta  ei ole luettu puita. 

Jos  koealalta  on tuhoutunut  vain  osa kannoista, pyritään tuhou  
tuneet kannot arvioimaan  ja mittaustapakoodeina käytetään koo  

deja 2 tai 3. 

Koealan sijainti ja lähin  maisemaraja (sar. 30); maaluokka  1) 

Perusrivi  

Kirjainkoodi = liukuva  raja 

Koealan etäisyys  lähimmästä  maisemarajasta määritellään  koealan 

keskipisteen sijainnin perusteella. Maisemarajaila tarkoite  
taan tässä  yhteydessä  
-  maaluokkarajaa 
- suon ja kankaan  välistä  rajaa 

kehitysluokkarajaa. 

Jyrkät rajat koodataan numeroin  ja liukuvat  kirjaimin. Kun 
raja on jyrkkä, kutsutaan  seinämäksi  metsikköreunamaa,  jolla 

vallitsevan  jakson valtapituus on yli  1,3 m ja johon rajoittuva 
kuvio  on metsikkö, joka on 

aukea tai metsikön valtapituus korkeintaan  puolet seinämä  

metsikön valtapituudesta, 
seinämämetsikköä  halkova tai reunustava vähintäin  15 m leveä  

muun maaluokan kuin  metsämaan kuvio.  

Seinämämetsikköön  rinnastetaan  jyrkkärajäisen aukon reunamet  
sikkö, jos aukon läpimitta on vähintäin  15 m ja samalla vähin  
täin  yhtä suuri kuin  metsikön valtapituus. Valtapituudella 
tarkoitetaan  pää- ja lisävaltapuiden keskipituutta. 
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Koealan  sijainnin koodaus  tehdään koealakuvioittain  seuraavin  

koodein:  

0. Koealan keskipisteen etäisyys  maisenarajasta yli 50 n 

1.(A) Koealan  keskipisteen etäisyys  maisenarajasta 30-50  ■ 
(1 jyrkkä  raja, A liukuva  raja).  

Koealan  keskipisteen etäisyys  maisenarajasta 10-30  ■ 
2. (  B) -  koealakuvio  ei ole yhteneväinen seinänänetsikön  kanssa  
3. - koealakuvio  seinänänetsikössä  ja jyrkän rajan synnystä  

kulunut  korkeintaan  5 vuotta. 

4. - koealakuvio  seinänänetsikössä  ja jyrkän rajan synnystä  
kulunut  enennän  kuin  5 vuotta 

Koealan keskipisteen etäisyys  naisenarajasta vähennän kuin 

10 n 

5. (  E) - koealan osa ei ole seinänässä  

6. - koealan  osa seinänässä  ja jyrkän  rajan synnystä  kulunut  
korkeintaan 5 vuotta 

7. - koealan  osa seinänässä  ja jyrkän  rajan synnystä  kulunut  
enennän kuin  5 vuotta. 

Taulukko  1. Koealan sijainnin koodaus,  kun maisemarajan etäi  
syys on korkeintaan  50  m.  

Jos useampi kuin  yksi maisemaraja halkoo  koealaa,  tehdään  si  
jaintikoodaus itsenäisesti  kullekin  koealakuviolle.  Keskipis  
tekuviota (kuvionumero »  0) tarkastellaan  kuitenkin  aina suh  

teessa lähimpään maisemarajaan. 

Lisärivi  

Maisemarajan etäisyyden nittaussuunta  koealakeskipiateestä mää  
riteltynä nerkitään  lisäriville.  

Suuntakoodaus  tehdään vain, jos maisenarajan etäisyys  on  <_ 50 
m (koodit 1-7). Suuntakoodit  ovat: 

Keskipisteen Maisemaraja 

etäisyys  Liukuva Jyrkkä  

30 - 50 m A 1 

Koealakuvio  

Ei seinämä- kork. 5 v yli  S v  
metsikössä  Seinämämetsikössä 

10 - 30 m B 2 3 4 

alle 10 m E 5 6 7 
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Kuva 8. Ilmansuuntien  koodit  

5.2. Maahavainnot  

Maa- (sanoin kuin  kuviokohtaiset  puustomerkinnätkin) tehdään  
pääosin koealakuvioittain.  Tämä on käytäntö aina, jos ohjeissa 
ei ole muuta sanottu. Koealakuvioittaiset  tiedot eivät kuvaa 

vain koealaa vaan kuviota, jolla koeala tai sen osa sijaitsee.  
Maaluokan  sisällä  kuvion  minimikoko  on Etelä-Suomessa 0,25 ha 

ja Pohjois-Suomessa 0,50  ha. Kun maaluokkaraja on selvä,  voi  
daan poikkeava maaluokkakuvio  erottaa tätä pienempänä. 

Tarpeetonta pienten kuvioiden  käyttöä tulee välttää. Tästä  
syystä  muutamiin  kuvioluokituksiin  on lisätty mahdollisuus  eri  
tellä  havaintoja myös koealoittain  tai koealan  osittain, kun  
kuviotason koodausta ei tarvita. Lisäksi  muutamat tiedot esi  

tetäänkin yksinomaan koealaa  tai sen osaa koskevina. Maaha  

vainnoista tällainen  on maaluokkien  4-9 vaikutussarakkeen  32 

kirjainkoodi, joka eritellään  vain  koealan  osittain.  

Maaluokka (sar. 31) eritellään  kaikilla  kuvioilla  ja veroluokka  
(sar. 38) vain metsämaalla. Muuten maahavainnot  tehdään  

metsä-, kitu- ja joutomaita koskevina.  

Maaluokka (sar.  31; maaluokat 1-9) 

Perusrivi  

1. Metsämaa on puun  kasvattamiseen  käytettyä tai  käytettävissä  
olevaa maata. Sillä on puuston keskimääräinen  vuotuinen  
kasvu  suotuisimpien puusto-olosuhteiden vallitessa  ja gh- 

käytettäessä vähintään  1 ra
3
/ha  

kuorineen  eli  noin 0,85 m" kuoretta. Kuvio, jolla on tehty 

metsänviljely ja jolla viljelyllä aikaansaatu  taimikko  in  
ventointihetkellä  näyttää elinkelpoiselta, luetaan aina  
metsämaaksi

.

 

2. Kitumaa  on edellä  esitettyjen periaatteiden mukaisesti  sel  
laista

-

 kiviperäistä  tai kallioista  maata, suota, hietikkoa  
tai laki-  tai tunturimaata, jolla puuston  kasvu  on 0,10 -  
0,99 m /ha kuorineen. Metsämaan ja kitumaan  rajatapauk  
sissa käytetään määrittelyn apuna liitteessä  4 esitettyä 
käyrästöä: "Männyn kuoreton  kasvu  valtapituuden funkti  
ona" 

.
 

3. Joutomaa on metsätalouden piiriin kuuluvaa maata, jolla 

edellä käytettyjen periaatteiden mukaisesti  puuston kasvu  
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on alle 0,10 m /ha. Joutomaalla  voi kasvaa  vain yksit  

täisiä, kituliaita  ja pensastavia puita. Avoluodot  ja 
-tunturit ovat metsätalouden  joutomaata. 

4. Muu metsätalousmaa  sisältää  selvät metsätiet  (tilapäiset 
talvitiet ovat ko. kuvion maaluokkaa), metsätalouden  py  

syvät varasto- ja tonttialueet sekä metsäkokonaisuuteen  
kuuluvat  sorakuopat, turpeennostopaikat jne. 

Kuvatut  neljä maaluokkaa muodostavat  metsätalousmaan.  Osa ki  
tumaasta voidaan metsänparannustoimenpiteillä muuttaa metsä  
maaksi ja osa joutomaasta metsä- tai kitumaaksi.  

5. Maatalousmaa sisältää pellot, laitumet, näiden  sisällä  
olevat joutomaat, tilustiet sekä  maatilojen muiden  kuin  ta  

louskeskukseen  välittömästi  liittyvien rakennusten vaatiman  

maan. Laitumella  voi kasvaa  harvassa  puita, mutta sitä 
hoidetaan  laitumena, se on säännöllisesti  karjan käytössä  
ja yleensä aidattu. 

6. Rakennettu maa on asuntojen, maatilojen talouskeskusten, 
asutuskeskusten,  kaupunkien, tehtaiden  jne. välittömine  ym  
päristöineen vaatima  ala. Polttoturvesuot, joille nosto  
töiden  valmistelut on ainakin aloitettu ja suota nosto  

töiden  jälkeen ei ole  metsitetty tai se ei ole metsittynyt, 
kuuluvat  tähän  luokkaan  samoin  kuin  koneistetut  sorakuopat. 
Puita  kasvavasta  maasta siihen  kuuluvat  puistot,  hautaus  
maat ja muut vastaavat alat. 

7. Liikenteen, voimalinjojen jne, maa käsittää ko. rakenteen 

esim. maantie 3a rautatie penkereineen ja ojineen ja lento  
kenttä kiitoratoineen  ja puuttomana pidettyine jatkeineen. 
Sen sijaan esim. rautatiealueeseen  kuuluva niitty on maata  
lousmaata ja taajama-alueilla rakennetun alueen sisässä 
oleva tie tai voimalinja on rakennettua maata. Vesistön 

säännöstelyallas, joka on hakattu, mutta ei täytetty ve  
dellä, kuuluu  tähän maaluokkaan, hakkaamaton asianomaiseen  

maaluokkaan.  Linjan leveyden on yleensä oltava yli 5 m, 
jotta linja erotetaan omaksi kuviokseen.  

8. Sisävesi  (makea vesi). Leveys  > sm. Nämä  vedet  on mer  

kitty  työkartoille 1:20 000  kahdella  viivalla  ja niiden  vä  
lisellä  sinisellä  värillä.  Jos tätä tietoa  ei ole käytet  
tävissä, määritellään  vesiväylän  kummallakin  sivulla  linja, 
johon asti vesi  estää  puuston syntymisen ja väylän levey  
tenä pidetään näiden  linjojen välistä  kohtisuoraa  etäi  
syyttä. Viittä metriä  kapeammat vedet luetaan  ympäröivään 
(ympäröiviin) maaluokkaan  (maaluokkiin). 

9. Merivesi  (suolainen vesi). Määrittely kuten maaluokalla  8. 

Jos joutomaa sijaitsee metsäkokonaisuuden  ulkopuolella, sutta 
maaluokkien  5-7 keskellä  tai  niihin  liittyvänä, sitä ei lueta  
kuuluvaksi  metsätalousmaahan, vaan sen naapurina olevaan maa  
luokkaan. Sama koskee  myös pinta-alaltaan vähäisiä  metsäsaa  
rekkeita  maaluokkien  5-7  vaikutuspiirissä. 

Maaluokkien  määrittelyyn on kiinnitettävä  erityistä huomiota.  
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Systemaattisesti  ei saa suurentaa eikä  pienentää minkään  maa  
luokan pinta-alaa. 

Lisärivi 

Maaluokan lisärivillä  rajataan maaluokka  alaositteisiin. Osa  

tavoitteena on kartoittaa äskettäiset eli  likimain  viimeisen  

10-vuotiskauden  aikaiset  maaluokkien  pinta-alasiirtymät. 

0. Ei ole  kyseessä  mikään •auraavista  luokista  tai luokitusta  

ei ole tehty. Viimeksi mainittu  tapaus voi  syntyä, jos  ko  
ealalla  ei käydä, vaan mittaus tehdään  kartalta. 

1. Metsämaasuo,  joka on äskettäin muuttunut kitu- tai jouto  
maasta metsämaaksi. 

2. Kitu-  tai  joutomaasuo, joka on äskettäin siirtynyt  metsä  
maasta näihin  maaluokkiin. 

3. Merkitään  metsätalousmaaksi  aiemmin  maaluokkiin  5-9 kuu  
lunut kuvio, jonka verkkaisen  siirtymätapahtuman tuloksena  
katsotaan äskettäin muuttuneen metsätalousmaaksi. Rat  

kaisua  ei voida vielä  pitää itsestään  selvänä,  vaan on kyse  
rajatapauksesta. Esimerkkinä mainittakoon luontaisesti  

metsittyneeksi  tulkittu entinen maatalousmaa.  

4. Metsätalousmaahan  luettavat joutomaaluodot, -kalliot  ja 
-tunturit, jotka eivät liity  metsä- ja kitumaan  muodosta  
maan kokonaisuuteen.  

5. Maaluokkiin 5-9 luettava  kuvio, jolla näiden  maaluokkien  
mukainen  tavanomainen  toiminta  on lopetettu ja kuvio  muut  
tunee verkalleen  metsätalousmaaksi. Luokkaan  kuuluvat  esi  
merkiksi  hylätty, nurmettunut  pelto, jolla metsittyminen on 
alkanut  tai  on alkamassa. Pakettipellot ovat kuitenkin  
selvää maatalousmaata  eikä niitä  lueta tähän luokkaan  kuu  

luviksi.  

6. Maaluokkiin  5-9 luettava  kuvio, joka on äskettäin  siirtynyt  
metsätalousmaasta  näihin maaluokkiin.  

7. Puuta kasvava  alue,  joka ei kuulu metsätalousmaan  piiriin. 
Luokkaan  kuuluvat  esim. tienvarren  tiheät  puustorivit,  run  
saahkosti  puuta kasvavat  tontit, rantojen kapeat lehtipuu  

vyöt sekä ne pienet maaluokkien  5-7 keskellä  olevat metsä  
saarekkeet,  joita ei voida  pitää edes sar. 32 koodeilla  5-7  
tarkennettuina metsätalousmaakuvioina. 

Maaluokkien  4-9  vaikutus metsä-, kitu- ja joutomaahan (sar. 32? 
maaluokat  1-3) 

Kirjainkoodi = vaikutus  vain  koealalla  

Luokitus osoittaa, sijaitseeko maaluokkiin  1-3 kuuluva  koeala  

kuvio  maaluokkien  4-9 yalkutuspiirissä.  Pienet  metsätalous  
maahan luettavat metsäsaarekkeet ja kapeat teiden ja peltojen 
väliset  vyöhykkeet saavat  yleensä tämän merkinnän, vaikka kuvi-  
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olla  ei selvästi  näiden  maaluokkien-vaikutusta  näkyisikään, jos 
jo kuvion  pienuudella tai muodolla  on sellaisenaan  kielteinen  
vaikutus  kuvion  metsätaloudelliseen  käyttöön. Sama koskee  pie  
nehköjä saaria. Sen sijaan laajempien metsäalueiden  ja maa  
luokkien  4-9  raja-alueet saavat  tämän  merkinnän  vain, jos maa  
luokkien 4-9 vaikutus on kuviolla  havaittavissa. Koealakuvi  

oittaisessa  luokituksessa  käytetään numerokoodeja. Kun maa  
luokkien  4-9 vaikutus  ei  yllä koko  kuviolle, mutta on todetta  
vissa koealalla, käytetään vaikutuksen  merkintään  kirjainkoo  
deja. 

0. Kuvio  (koeala) ei ole maaluokkien  4-9  vaikutuspiirissä 

4,D. Kuvio  (koeala) on muun metsätalousmaan vaikutuspiirissä 
5, E. 

"
 on maatalousmaan  (maaluokka 5) vaikutuspiirissä  

6, F. " on rakennetun maan (maaluokka 6) 

7, G. 
"

 on maaluokkaan  7 kuuluvan  kuvion " 

B, H. " on sisäveden  (maaluokka 8) " 
Esimerkkinä  suo, jonka ojituksen estää lähi  järven veden  
pinnan korkeus.  

9,1. Kuvio  (koeala) on meriveden  (maaluokka 9) vaikutuspiirissä. 

Alaryhmä (sar. 33; maaluokat  1-3) 

Alaryhmä jakaa metsä-, kitu-  ja joutomaat kankaisiin  ja suo  
tyyppiryhmiin korvet,  rämeet,  nevat ja letot. 

Kuvio  luetaan  suoksi, jos kuviolla  mineraalimaata  peittävä or  
gaaninen kerros  on turvetta tai jos pintakasvillisuudesta yli 
75 % on suokasvillisuutta.  

Käytettävä luokitus  on seuraava: 

1. Kangas  käsittää  mineraalimaat.  
2. Korpi voi olla luonnontilainen  suo,  ojikko, muuttuma tai  

turvekangas. 
3. Räme voi olla kuten edellä.  

4. Neva voi  olla luontaisesti  puuton suo tai sen yhä puut  
tomana säilynyt ojikko. 

5. Letto voi olla kuten neva. 

Soiden  alaryhmiä kuvaavat  seuraavat käsikirjat: Leo Heiku  
rainen: Suo-opas (1981) ja Huikari-Muotiala-Wäre>  Ojitusopas 
(1977). 

Alunperin aukeat, mutta ojitettuina puustopeitteen saaneet 
nevat ja letot, merkitään  alaryhmältään korveksi  tai rämeeksi.  

Metsä- ja suotyyppi (sar. 34; maaluokat 1-3) 

Perusrivi  

Metsä- ja suotyyppien esittelyssä käytetyt nimitykset Etelä- 
Suomi, Pohjanmaa-Kainuu ja Perä-Pohjola tarkoittavat metsäkas-  
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villisuusvyöhykkeitä,  jotka on esitetty käsikirjassa: Jaakko 
Lehtos "Käytännön metsätyypit" (s. 20). 

1. Lehdot sekä lehtomaiset ja lettosuot (luonnontilaiset, 

ojikko- ja muuttumasuot) ja lehtoturvekankaat.  

Lehdot (Lh) ovat vehmaita  ja multapohjaisia (multakerros 
10-30 ca). Niille  on ominaista  leveälehtiset  lehtosamma  

leet  sekä lajirikas ja kookas  ruoho-  ja heinäkasvillisuus  
sekä saniaiset.  Niitä  on purojen varsilla, rehevillä  rin  
teillä  ja erikoisesti  kalkkiseuduilla.  Lajirunsaus vähenee  
pohjoiseen mentäessä ja mm. varpujen osuus lisääntyy.  

Letot, lehtomaiset  suot ja lehtoturvekankaat  (L) ovat tur  
vepohjaisia kasvupaikkoja,  joiden pintakasvinisuus kä- 
sittää useita  saniaisia, ruohoja ja heiniä  sekä vaateliaita  

lehtisammalia  (Bryales, Mnium, Scopidium scorpidioides, 
Campyliua stellatum, Drepanocladus intermedius  ja Paludella  
squarossa). Lehtomaisilla  soilla  puusto  on yleensä koo  
kasta  ja kohtalaisesti  kasvavaa.  

Lehtojen metsätyypit Etelä-Suomeasa  ovat: käenkaali-oravan  

■arjatyyppi (OMat), saniaistyyppi (FT) ja sinivuokko-käen  

kaalityyppi (HeOT); Pohjanmaalla-Kainuussa: kurjenpolvi  

käenkaali-oravanmarjatyyppi (GOMaT), kurjenpolvi-käenkaa  
li-angervotyyppi (GOPiT) ja saniaistyyppi (FT); Peräpohjo  
lassa; kurjenpolvi-metsäimarretyyppi (GDT),   
angervotyyppi (GFiT) ja saniaistyyppi (FT).  

Luokan suotyypit ovat: varsinainen  lettokorpi (VLK)
, koi  

vulettokorpi (KoLK), lehtokorpi (LhK), varsinainen  letto  
räme  (VLR)

,
 rahkainen  lettoräme ( RLR)

,
 varsinainen  letto 

(VL)  ja rimpiletto (RiL). 

2. Lehtomaiset  kankaat  ja ruohoiset  suot sekä turvekankaat.  

Lehtomaiset  kankaat  (Lmk) ovat ruohoisia, yleensä alavia  
maita, joiden pinnalla on maatunutta multamaista  humusta 

(paksuus 5-10 cm). Niitä  tavataan rehevillä  moreenimailla  
ja myös savimailla.  Sammallajisto on runsas,  mutta sammal  

peite harvahko; tavallisten  seinäsammalien  ohella  hiukan  
lehtosammalia. Runsaasti  heiniä  ja ruohoja, varvusto  re  

hevää, mutta varsinkin  etelässä harvaa. Pensaskerroksessa  

useita lajeja. Kuusi  biologisesti vahvin  puulaji. Seka  
puustot yleisiä. 

Ruohoiset  suot ja turvekankaat (Rh). Ruohoisuutta  merkitsee  

kurjenjalan, järvikortteen ja raatteen tai korpikastikan 

suhteellinen  runsaus,  mutta ei muuraimen, metsäkortteen, 

leväkön  tai kihokin  esiintyminen. Turvekankailla  pintakas  

villisuus  on samantapainen  kuin lehtomaisilla  kankailla.  

Lehtomaisten kankaiden  metsätyypit Etelä-Suomessa ovat:  

käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) ja talvikkityyppi (PyT);  
Pohjanmaalla-Kainuussa: kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyp  
pi ( GOMT ); Peräpohjolassa: kurjenpolvi-mustikkatyyppi  

(GMT). 
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Ruohoisia  soita  ovat: ruohoinen  sarakorpi (RhSK), ruoho  
ja heinäkorpi (RhK), ruohoinen  sararäme  ( RhSR ), ruohoinen  
saraneva (RhSN)  ja ruohoinen  rimpineva (RhRiN). 

3. Tuoreet  kankaat  ja suursaraiset sekä mustikkaiset suot ja  
turvekankaat

.
 

Tuoreilla  kankailla  (Tuok) on leimaa-antavana  heinäisyys,  
seinäsammaleisuus  ja varpuisuus. Niillä  on maanpinnassa 

paksuhko tai  toisinaan  paksu, vain osittain lahonnut,  ki  
vennäismaasta selvästi erillään  oleva humuskerros. Var  

sinkin  korkeahkoilla  vedenjakaja-alueilla, erityisesti poh  

jois-itärinteillä ja laajoilla alueilla  Pohjois-Suomessa 

pitkän aikaa kuusta  kasvaneilla  tuoreilla  kankailla  on tai  

pumus kunttaantua. Mustikka  on valtavarpu Etelä-Suomessa 

ja puolukka Pohjois-Suomessa. Heiniä  esiintyy runsaasti  

paitsi tiheän puuston alla. Kuusi  on luontaisesti  vahvin 

puulaji, mutta myös muut puulajit ja sekametsiköt ovat 

yleisiä.  

Suursaraiset  ja mustikkaiset  suot sekä turvekankaat  (SsM).  

Suursaraisuus  merkitsee  erityisesti jouhisaran (C. lasio  
carpa) tai pullosaran (C. rostrata) kohtalaista  runsautta  
ja reheväkasvuisuutta;  sitä ei ole pallosaran (C. globu  

laris) tai rahkasaran  (C. pauciflora) esiintyminen tai 
harvat, kituliaat  suursarat.  Nustikkaisuus  tarkoittaa  mus  
tikan  selvää valtaisuutta sen ja puolukan muodostamassa  
varvustossa, jonka osuus voi  jäädä suhteellisen  vähäiseksi  
silloin, kun metsäkorte esiintyy vallitsevana. Ryhmän 
korvet  ovat usein  runsaspuustoisia. Turvekankailla  on pin  
takasvillisuus  samantapainen kuin  ryhmän kangasmailla. 

Tuoreiden kankaiden  metsätyypit ovat  Etelä-Suomessa; mus  

tikkakatyyppi (MT), joka ei yleensä esiinny  kunttaisena; 

Pohjanmaalla-Kainuussa: puolukka-mustikkatyyppi  (VMT) , joka  
kauan kuusta kasvaneena  esiintyy veroluokkaa alentavassa  
määrässä  kunttaisena.  Mäntyä kasvavana  se vastaa normaalia  
tuoretta kangasta, ja metsälauha-mustikkatyyppi (DeMT);  
Peräpohjolassa: seinäsammal-mustikkatyyppi (HMT) , joka 
esiintyy usein vahvasti  kunttaisena.  

Tuoreiden  kankaiden  metsätyyppien osalta  on aivan erityi  
sesti korostettava  sitä, että riippuen kunttaantuneisuuden  
asteesta  ne voivat  edustaa hyvin erilaista  arvioinnin  ajan  
kohdan  boniteettia. Varsinkin  HMT : n ja myös VMT:n levin  
neisyysalueella lievästi  kunttaantuneilla  tuoreen kankaan  

kuvioilla  on käytetty sellaisia  metsätyyppien nimityksiä, 
kuten esim. pMT, joka nykyisten käsitysten  mukaan ei ole  
perusteltua eikä tarpeellista. On myös mahdollista, että 

kunttaantumattomia  mäntyä kasvavia  tuoreen kankaan kuvioita  

on Peräpohjolassa ja varsinkin  Lapissa nimitetty  EVT:ksi.  

Suursaraisia  ja mustikkaisia  soita ovat: varsinainen  sara  

korpi (VSK) , mustikkakorpi (MK), suurin  osa kangaskorpia  
(KgK), varsinainen  sararäme (VSR) ja varsinainen  saraneva 
(VSN)

.
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4. Kuivahkot  kankaat  ja piensaraiset sekä puolukkaiset  suot ja 
turvekankaat

.

 

Kuivahkot  kankaat  (KhK)  ovat seinäsammaleisia  ja varpuisia 
ja niillä  esiintyy myös jäkäliä. Maanpinnassa on paksuhko,  
alustastaan  selvästi erottuva raakahumuskerros. Puolukka 

on valtavarpu ja puolukkaseinäsammal muodostaa  usein  yhtä  
jaksoisen peitteen. Pohjois-Suomessa on variksenmarja val  

tavarpuna puolukan ohella. Avoaloilla  on usein  heiniä. 
Luontainen  valtapuu on mänty. 

Piensaraiset  sekä  puolukkaiset suot ia turvekankaat  (P«,P).  
Piensaraisuus  merkitsee  korvissa  ja rämeillä  pallosaran (C.  
globularis) ja rämeillä  sekä nevoilla  rahkasaran  (C. pau  
ciflora), mutasaran  (C. limosa), tupasluikan (Trichophorum 

caespitosum) sekä tupasvillan (Eriophorum vaginatum) ja le  
väkön (Scheuchzeria palustris) runsaahkoa  esiintymistM ja 
myös yksittäisiä, pienikokoisia suursaroja. Puolukkaisuus  
merkitsee puolukan selvää  valtaisuutta  varvustossa  ja run  
sasta suomuuraimen  esiintymistä. Turvekankailla  on pinta  
kasvillisuus  samantapainen kuin  ryhmän kangasmailla. 

Kuivahkojen kankaiden  Metsätyypit  ovat Etelä-Suomessai puo  
lukkatyyppi (VT); Pohjamaalla-Kainuussa: variksenmarja  

puolukkatyyppi (EVT) ; Peräpohjolassa; variksenmarja-mu«tik  
katyyppi (EMT).  Kuivahkojen kankaiden  osalta on syytä  ko  
rostaa  sitä, että tähänastisessa  käytännössä on EVT:tä 
esiintynyt myös Peräpohjolassa. On kuitenkin  ilmeistä,  
että osa tähänastisista  Peräpohjolan EVT-kuvioista on lä  

hempänä tämän tyyppivyöhykkeen tuoreita  kankaita  kuin  kui  
vahkoja kankaita  ja että pääosa tähänastisista  EVT-kuvi  
oista on lähellä  EMT:tä. 

ja puolukkaisia soita ovat: puolukkakorpi  
(PK), pallosarakorpi (PsK),  osa kangaskorpia (KgK) ,  pallo  
sararäme  (PsR), lyhytkorsiräme (LkR), kangasräme (KgR) ja 
osa korpirämeistä (KR), tupasvillasararäme (TSR), vaivais  
koivuräme  (VkR) ja lyhytkortinen kalvakkaneva (LkKN) . 

Ryhmän soita voi  kuulua metsämaan ohella  myös kitumaihin  ja 
joutomaihin. 

5. Kuivat  kankaat  ja tupasvillaiset sekä isovarpuiset suot ja 
turvekankaat

.

 

Kuiville  kankaille  (Kk) on ominaista kanervavaltainen  var  

puisuus, jossa variksenmarjalla, puolukalla ja mustikalla  
on suureneva osuus pohjoisessa. Jäkälillä  on merkittävä  
osuus ja varsinkin  Pohjois-Suomessa ne ovat tasaveroisia 
sammalen  kanssa.  Ruohoja ja heiniä  erittäin  niukasti. Hu  
muskerros  on heikosti  lahonnut,  helposti levyinä irtoava ja 
usein  hyvin ohut. 

Tupasvillaiset sekä isovarpuiset suot ja turvekankaat  (T,I).  

Tupasvillaisuus merkitseetupasvillan (Eriophorum vagi  
natum) runsautta. Sen ohella  voi suon märkyydestä riippuen 
esiintyä runsaasti  rahkasaraa (C. pauciflora), tupas  
luikkaa  Trichophorum caespitosum) tai leväkköä (Scheuch- 
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zeria  palustris). Isovarpuisuus merkitsee  kookkaiden  räme  
varpujen kuten  suopursun,  juolukan ja vaiveron  (Chamae  

daphne calyculata) runsasta  ja rehevää  esiintymistä.  Tur  
vekankailla  on pintakasvillisuus  samantapainen kuin ryhmän 
kangasmailla. 

Kuivien  kankaiden  metsätyyppi on Etelä-Suomessai kanerva  
tyyppi (CT)r Pohjanmaalla-Kainuussa: variksenmarja-kaner  
vatyyppi (ECT) ]a Peräpohjolassa:  mustikka-kanerva-jäkälä  
tyyppi (MCCIT) . Viimeksi mainittua  on tähänastisessa  käy  
tännössä kutsuttu  yleensä varpu-jäkälätyypiksi  (ErCIT) . 

Tupasvillaisia ja isovarpuisia soita  ovat osa korpirämeistä  
(KR), varsinainen  isovarpuinen räme (VIR) ,  tupasvillaräme 
(TR) ja lyhytkortinen neva (LkN).. 

6. Karukkokankaat  ja rahkaiset suot sekä turvekankaat.  

Karukkokankaille  (KrK) ovat ominaisia  kuivien  kankaiden  

piirteet ja miltei  täydellinen vaateliaiden  lajien puuttu  
minen  sekä yhtäjaksoinen jäkäläpeite. Ne ovat mahdolli  
sesti syntyneet kuivan  kankaan  voimakkaassa  metsäpalossa ja 
sellaisena  ovat suksessiotyyppejä. 

Rahkaiset  suot ja turvekankaat (R). Rahkaisuus  merkitsee  

ruskean  rahkasammalen  (Sphagnum fuscum) yli  75 %:sta peit  
tävyyttä. Turvekankailla, mikäli  ne kuivatuksen  jälkeen 
kuuluvat tähän luokkaan,  on jälkiä rahkaisuudesta  ja kas  

villisuus  muistuttaa kuivien  kankaiden  kasvillisuutta.  

Karukkokankaiden  metsätyyppi on kaikissa  vyöhykkeissä jäkä  

lätyyppi (CIT). 

Rahkaisia  soita  ovat rahkaräne  (RS) ja rahkaneva  (RN).  

7. Kalliomaat  ja hietikot 

Luokkaan kuuluvat: kalliot  ja louhikot (Vr), hietikot  

(Hkk) ja Peräpohjolassa hiekkalaikkuiset  jäkälänummet (Klp 
eli kuolpuna) sekä ne merestä kohonneet  vesijättömaat, 
jotka eivät ole  suota. Ryhmästä vain  kalliot  ja louhikot  
(Vrl)  voivat  kuulua metsämaahan  ja tällöin  niiden  on aina  
oltava veroluokan  IV maata. 

8. Lakimetsät  ja tunturit  

Luokkaan kuuluvat  kitumaahan  ja joutomaahan luettavat  vaa  
rojen lakimetsät  (Lkm), tunturin  havupuuvyöhyke (Tuh), tun  
turin  koivuvyöhyke (Tuko)  ja avotunturi  (Tua), jotka kaikki  
ovat kankaita maaluokituksessa, vaikka niissä  olisi  suo  

laikkuja. 
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Lisärivi  

Lisärivillä  erotetaan talvikkityypin  kankaat muista lehtomai  
sista kankaista  sekä eritellään  lisämääreet soilla.  Merkintöjä 
2-5  käytetään, jos lisämääreillä  on vaikutusta  suon metsänkas  
vatuskelpoisuuteen. 

0. Muut kuin  talvikkityypin kankaat  sekä suot, joilla ei tar  
vita lisämääreitä 2-5. 

Kankaat  

1. Talvikkityypin kankaat  (näillä alentamaton  veroluokka  on 
I  B). 

Suot 

2. Tulvaisuus. Suokuvio  osan vuotta säännöllisesti  tulvaveden  

peitossa.  
3. Rimpisyys.  
4. Siniheinäisyys. Liittyy usein  rimpisyyteen, jolloin koodil  

la  3  on prioriteetti.  
5. Rahkamättäisyys. Merkitsee ruskean  rahkasammaleen eriasteis  

ta alle 75 * peittävyyttä.  Rahkasammalpeitteellä merkitystä  
kuvion  metsityskelpoisuuteen. 

6. Ohutturpeisuus. Turvekerroksen  paksuus alle 30 cm. 

Maalaji (sar. 35; maaluokat 1-3) 

Maalaji ilmoitetaan  koealakuviokohtaisena  havaintona.  

Maalajilla tarkoitetaan  maan, metsässä yleensä kangashumuksen 
tai turpeen, pinnasta lukien  30 cm:n syvyydessä  vallitsevaa  
maalajia. Maalajikoodit ovat 

0. Orgaaninen kerros  keskimäärin  yli 30 cm:ä paksu, yleensä 
aina turvetta. 

1. Kalliot  irtaimen  maakerroksen  -  orgaaninen + kivennäismaa  -  

paksuus alle 30 cm.  

2. Kivikko;  lohkareiden  (>2O cm) ja kivien  (2-20 cm) muodosta  
ma, vähintään 30 cm  paksu  kerros maan pinnalla. Kivikko  on 
voinut  syntyä  esim. kalliosta  rapautumalla -  tunturien  ra  
kat  -  tai moreenista  routimalla  -  notkojen ja soiden  reuno  
jen kivikot -  tai veden  vaikutuksesta  -  rantakivikot.  

3. Moreenit  sisältävät  sekaisin  kaikkia  raekokoja sorasta  sa  
veen ja ovat yleensä kivisiä.  Kivien  murtopinnat ovat hie  
non aineksen  likaamia, ja  kivet  ovat teräväsärmäisiä.  
Karkean moreenin  vedenläpäisykyky on hyvä  eikä se yleensä 
roudi.  Hieno  moreeni  läpäisee heikosti  vettä ja routii  voi  
makkaasti. 

4. Lajittuneita maalajeja ovat sora, hiekka, hieta, hiesu  ja 
savi. Vallitseva pyöreähkö raekoko vaihtelee:  soran raeko  
ko 2-20 n; saven alle 0,002  mm. 
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Ojitustilanne ja -ehdotus {sar.  36; maaluokat  1-3) 

Perusrivi:  Ojitustilanne  

Kirjainkoodi =  muuta kuin  puuston kasvatusta  varten  tehty oji  
tus. 

Kun kyseessä  on metsäojitus, jolloin kuvion  vesitaloutta  on pa  
rannettu pääosin puuston kasvatusta  varten, käytetään numero  

koodeja. Muuta tarkoitusta  varten tehty ojitus ilmaistaan  kir  
jainkoodein. Näidenkin  ojitusten sivuvaikutuksena  on voinut 
olla kuvion  vesitalouden  paraneminen ja siten ne ovat voineet  

parantaa puuston kasvuolosuhteita.  

Esimerkkejä  kirjainkoodein merkittävistä ojituksista  ovat tie  
ojat, peltojen niskaojat, järvien laskun aiheuttama kuivatus  
sekä erityisesti  Pohjanmaalla vähäravinteisia  soita halkovat 
suuret valtaojat. 

0, Ojittamaton kangas. 

I, A. Ojitettu kangas. Numerokoodin  (1)  saa kangaskuvio, joka 
ön ainakin  ollut soistunutta  kangasta ja jonka vesita  
loutta ojitus  on parantanut tai  ainakin  tarkoitettu pa  
rantamaan. Muuten  käytetään kirjainkoodia (A)

. Esim. 
viemäriojan halkoma kangaskuvio tai metsän peittämä en  
tinen  kangaspelto saa kirjainkoodin, jos viemäri  ei nime  
nomaan paranna  tämän kuvion  vesitaloutta  tai entinen  
pelto ei ennen pelloksi raivaamistaan  ole ollut soistu  
nutta kangasta. 

2, Ojittamaton suo. Suokuvio, jolla ei ole tehty ojitustoi  

menpiteitä. Metsän peittämä entinen  suopelto ei koskaan  
kuulu tähän luokkaan. 

3,C. Ojikko  on ojitettu suo, jossa ojituksen vaikutus ei ole  
havaittavissa pintakasvillisuudessa eikä sanottavasti  

puustossakaan. Ojikko  voi  olla  metsä-, kitu-  tai jouto  
maata. Luokkaan  kuuluvat  myös sellaiset  ojitetut alueet,  

joille ojien tukkeutuminen  on palauttanut tai palautta  
massa ojittamattoman suon vesitalouden.  

4,D. Muuttuma on aina metsämaata. Se on ojitettu suo, jossa  
ojituksen vaikutus on selvä,  mutta pintakasvillisuutta  
leimaa  alkuperäinen suotyyppi. Puusto on toipumassa, 
mutta se ei ole yleensä vielä  sulkeutunut.  

,

 

5, E. Turvekangas  on aina metsämaata. Se on ojitettu suo,  
jossa pintakasvillisuus  muistuttaa jotakin kankaan  metsä  
tyyppiä ja jossa kasvupaikan vesitalous  ei ole esteenä  

puuston sulkeutumiselle.  

Kuivatusasteeltaan  turvekangasta tai muuttumaa vastaavat kitu  
tai joutomaasuot luokitellaan  ojikoiksi.  Näissä tapauksissa  vä  
häravinteisuus  estää kuvion luokittelun  metsämaaksi.  

Ojitettujen soiden  luokituksessa  on otettava huomioon, että 
Pohjois-SuomeBsa pintakasvillisuuden monet suokasvilajit esiin-  
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tyvät muuttumilla  ja turvekankailla  samalla  tavalla  kuin  suola  
jeja on näissä  ilmasto-oloissa  myös kankailla.  

Lisärivi:  Ojitusehdotus 

Kirjainkoodi = pieni virheellisesti  ojitettu kuvio,  joka liit  
tyy laajempaan suo-ojituskokonaisuuteen.  

Ojitusehdotuksella selvitetään  ojitustoimenpiteiden tarve sekä  
ravinteisuudeltaan  metsänkasvatuskelvottomilla  tai  teknisesti 

ojituskelvottomilla soilla  tai suonosilla  tehdyt ojitukset.  Jos 
virheelliseksi  katsottava metsäojitustoimenpide koskee  laa  
jempaa suo-ojituskokonaisuuteen liittyvää  pientä osakuviota  ko  
ealan ympäristössä, käytetään kirjainkoodeja  D-F. Muuten ovat 
käytössä  numerokoodit.  

0. Ei ehdoteta  uudisojitusta tai  ojitetulla kuviolla  ojaver  
koston  perkausta tai  täydennystä. 

1. Uudisojitus.  Ojitusehdotus luonnontilaiselle  suokuviolle  
tai ojittamattomalle soistuneelle  kankaalle. Ehdotusta ei 

saa tehdä kitu- ja joutomaan kankaille  eikä avosoille.  

2. Täydennyso ji tus ja mahdollisesti  samanaikaisesti  suoritet  
tava ojien  kunnostaminen  halutun  kuivatusvaikutuksen  ai  
kaansaamiseksi  ojitetulla kankaalla tai ojitetulla suolla. 

Täydelliset uusintaojitukset luetaan  tähän luokkaan.  

3. Ojien  kunnostaminen  halutun kuivatusvaikutuksen  aikaansaa  
miseksi  ojitetulla kankaalla  tai  ojitetulla  suolla.  

4.D. Metsäojituksen kohteena  olleen  suokuvion  metsänkasvatus  
kelpoisuus  on niin  alhainen, että ojien kunnostusta  tai  

täydennysojitusta ei kuviolle  saa ehdottaa  ja ojien tuk  
keutuminen  on palauttamassa tai palauttanut suon alkupe  

räiset  vesitalousolosuhteet  tai ojitus on alunalkaen  ol  
lut liian  harva.  

5. E. Metsäojituksen kohteena olleen suokuvion  ojaverkosto on 
riittävä  ja toimiva, mutta kuvion  metsänkasvatuskelpoi  
suus on niin  alhainen, että metsänkasvatusta  ajatellen 

tehtyä ojitusta ei voida  pitää perusteltuna. 

6. F. Suon alavan sijainnin tai tasaisuuden  vuoksi  ojaverkosto 

ei kykene johtamaan vesiä  suolta, joten on ojitettu tek  
nisesti  ojituskelvoton suo. Järven  laskua ei saa ajatel  
la  apukeinoksi veden virtaavuuden  parantamiseksi. 

Soiden  metsänkasvatuskelpoisuuden määrittelyssä noudatetaan  oh  
jeita, jotka metsähallitus  on antanut metsänparannusvaroin suo  
ritettavien  metsäojituksen kohteiden  valinnasta  (Tapion Tasku  

kirja; 19. painos, s. 235). Ohjeita noudatetaan  sekä suon uu  

disojitusta että ojien kunnostusta  ja/tai täydennysojitusta eh  
dotettaessa. Ohjeet on liitteessä  5.2 "Soiden  metsänkasvatus  

kelpoisuuden määrittäminen" muutettu inventoinnissa  käytettä  
välle koodikielelle.  Taulukossa on ilmoitettu, kuinka  suuri  

kasvukauden  tehoisan  lämpötilan summan vähintäin  on oltava. 
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jotta kyseinen suokuvio  olisi  metsänkasvatuskelpoinen. Taulu  
kossa  on esitetty  myös ne suotyypit,  jotka eivät ole  metsänkas  
vatuskelpoisia missään  osassa maata. Liitteessä  5.1 on annettu 

suotyyppien nimiluettelo.  Vuosittainen liite  5.3  "Soiden  met  
sänkasvatuskelpoisuuden kriteerit kasvupaikan korkeuden  funkti  
ona v. 19XX" antaa maastokäyttöön sopivassa muodossa  perusteet 
suokuvioiden  metsänkasvatuskelpoisuuden määrittämiseksi.  

Tehdyt maanparannustoimenpiteet (sar. 37); maaluokat  1-3)  

Perusrivi: Maanparannustoimenpiteen laatu 

0. Ei  maanparannustoimenpiteitä 

1. Ojitus. Merkintä  tehdään, kun  on kyseessä uudistusojitus tai  
ei tiedetä, onko kuviolla  tehty täydennysojitusta tai  ojien 
kunnostusta.  

2. Täydennyso jitus. Kyseessä  on täydellinen uusintaojitus tai  

lisäojien tekoon liittyvä  vanhojen ojien kunnostus.  
3. Ojien kunnostus.  

4. Raskas  muokkaus  (auraus) 
5. -  " 

~

 7 joka maanpinnan rikkoutumisen  li  
säksi on vetisellä  maalla selvästi  parantanut kuvion  vesi  

taloutta uudistamisvaiheessa.  

6. Kevyt  muokkaus  (äestys ja laikutus).  
7. Mätästys 
8. Kulotus

, johon on liittynyt  maanpinnan valmistus  (auraus, 
äestys,  laikutus). 

9. Kulotus 

Sarakkeelle  voidaan  rekisteröidä  vain  yksi  toimenpide. Ensisi  

jaisia ovat viimeisen  10 vuoden aikana  tehdyt  toimenpiteet. 
Kun näitä  on useampia, on perusrivin toimenpidekoodeilla 4-9 

etusija ojituskoodeihin nähden. 

Lisärivi:  Maanparannustoimenpiteiden suoritusajankohta 

Kun rekisteröityjä maanparannustoimenpiteitä ei ole, jää lisä  
rivi tyhjäksi. Toimenpiteiden suoritusajankohta luokitellaan  
kalenterivuosina  seuraavasti:  

0. Arviointivuosi  

1. Arviointivuotta edeltänyt vuosi  
2. " edeltäneet vuodet 2-5 

3. 
"

 6-10 

4. Toimenpiteen suorittamisesta kulunut  yli 10 vuotta  

Kun kulotukseen liittyy maanpinnan valmistus (koodi 8), määrää 

kulotus  toimenpiteen suoritusajankohdan. 

Kun toimenpiteestä on kulunut  yli 10 vuotta (koodi 4), rekiste  
röidään  mahdollisina  tehtyinä toimenpiteinä vain  auraukset  (pe  
rusrivin  koodit  4 ja 5), mätästys, laikutus  ja kulotus (perus  
rivin  koodit  8 ja 9). 

Näiden  toimenpiteiden suoritusajankohtaa seurataan 30 vuotta  

taaksepäin siltä osin kuin  se on mahdollista.  Kevyttä muok  
kausta samoin  kuin  laikutusta  ei näin pitkälle voitane jäi- 



31 

jittää. 

Veroluokka  (sar. 38; maaluokka 1) 

Perusrivi: Veroluokkakoodit  ovat: 

0. lA, lehto ja lehtomainen  kangas talvikkityyppiä  lukuunot  
tamatta.  

1. 18, tuore kangas  ja talvikkityypin  maa.  
2. 11, kuivahko  kangas  ja kunttaantunut  puolukka-mustikkatyy  

pin maa. 

3. 111, kuiva ja karukkokangas , kunttaantunut paksusammaltyy  

pin maa ja metsämaan korpi. 
4. IV, metsämaan räme. 

Kallioperäinen tai poikkeuksellisen kivinen  metsämaa, tuulille  
altista, aavaa selkävettä vastassa  olevalla ranta-alueella  tai  
vaaramaalla  olevalla  toistuvalla  lumituhoalueella  sijaitseva 

metsämaa, sellainen  soistunut tai  veden  vaivaama  taikka metsä  

palon voimakkaasti  polttama tai muu metsämaa, jonka puuntuotto  

kyky  on olennaisesti  pienempi kuin  saman kasvupaikkatyypin  nor  
maalitilan  tuottokyky, määritetään siihen veroluokkaan,  jota se 

puuntuottokyvyltään vastaa.  Jos  kuvion  puuntuottokyky  ei vastaa  
edes veroluokan  IV tuottokykyä, on kuvio jo maaluokituksessa  

luettava  kitu-  ja joutomaahan. 

Inventoinnissa  veroluokka  määritetään  kasvupaikan  nykytilan mu  
kaan ja huomioon  ei oteta metsänparannustoiminnan edistämiseksi  
ojitetuille soille  myönnettäviä määräaikaisia  verotukseen  liit  
tyviä etuisuuksia. Soita veroluokitettaessa  edellytetään että 

turvekankailla  veroluokitus  vastaa kankaiden  veroluokitusta. 

Tällöin  on huomattava,  että kasvupaikkatyyppien 3 korvet  
muuttuvat yleensä mustikkaturvekankaiksi  kuuluen  ilman  alen  

tavia tekijöitä veroluokkaan  18, mutta saman kasvupaikkatyy  

pit rämeet muuttuvat puolukkaturvekankaiksi ja ilman  alenta  

via  tekijöitä veroluokan  II maiksi. 

-  muuttuman veroluokka  on yleensä korkeampi kuin  vastaavan  oji 
kon tai luonnontilaisen  suon veroluokka,  mutta alempi kuin  
vastaavan kasvupaikkatyypin kankailla.  

luonnontilassa  tai  ojikkovaiheessa olevilla  korvilla  ja rä  
meillä  ei tarvitse pitäytyä edellä  olevassa  luokituksessa, 
jos kuvion  puuntuottokyky edellyttää korkeampaa (korvissa  

myös alempaa) veroluokkaa. 
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Lisärivi:  Veroluokan  tarkennus 

Jos veroluokkaa  on muutettu siitä, mikä sen kasvupaikkaluoki  
tuksen tai soilla  osaksi  myös alaryhmän perusteella tulisi  
olla, tarkennetaan tehdyt poikkeamat seuraavaa luokitusta käyt  
täen. 

0. Muuttamista  ei ole  tapahtunut. 

1. Alentamisen  pääsyy on kasvupaikan kivisyys.  Kankailla  lue  
taan luokkaan kuuluviksi  myös kaikki  kuviot, joilla  alenta  
misen  syynä on jokin muu kasvupaikan  laatuun  vaikuttava  te  

kijä  kuin  soistuneisuus  tai  kunttaisuus.  

2. Alentamisen  pääsyy on kankailla  soistuneisuus.  Turvekankail  
la sillä  saavutettavissa olevaa ja korvessa  veroluokan 111 

puunkasvua alhaisempi kasvu, jonka aiheuttaja on muu kasvu  
paikan laatuun  vaikuttava  tekijä kuin  kivisyys  tai kunttai  
suus. 

3. Alennuksen pääsyy  on kunttaisuus.  Esiintyy vain  kasvupaik  
katyypillä 3. 

4. Alentamisen  syy on kasvupaikan  sijainti veden rantaan tai  

merenpinnan tasoon nähden.  

5. Luonnontilaiseksi  tai  ojikoksi merkityssä korvessa  veroluok  
ka on IA - II tai vastaavalla  rämeellä  veroluokka  on IA -  111 

6. Muuttumaksi  merkityllä suolla  veroluokka  on sama kuin  kuvion  

kasvupaikkatyyppiä vastaavan kankaan normaali  veroluokka.  
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5.3. Puusto 

Puustoon liittyvät  merkinnät  tehdään  pääosin koealakuvioittain.  
Koealan  osittain  tehdään  vain  jäkälähavainnot (sar. 69). Poh  

japinta-alahavainnot (sar. 39-44) tehdään osaksi erillisiltä  

relaskooppikoealoilta. 

Vallitseva  puulaji (sar. 52), tehdyt toinenpiteet (sar. 64-65) 
ja epifyyttijäkälät (sar.  69) rekisteröidään  metsä- ja kitu  
maalta. Muuten rajoitetaan havainnointi  metsämaalle.  

Mitatut pohjapinta-alahavainnot (sar. 39-44; maaluokka 1) 

Perusrivi  

Pohjapinta-alalla tarkoitetaan  elävän puuston  pohjapinta-alaa 
ja pohjapinta-alahavainnot tehdään  kolmena  relaskooppihavain  
tona. Jos koeala jakaantuu useammaksi koealan  osaksi kolme 

pohjapinta-alahavaintoa on tehtävä jokaisen metsämaahan kuu  
luvan koealan  osan edustamalta kuviolta. Pohjapinta-alaha  
vainto tehdään täysympyrältä, jonka on mahduttava kokonaan 
edustamalleen kuviolle.  

Ensisijaiset pohjapinta-alan havaintopisteet ovat koealan  kes  

kipiste ja mittauslinjalla pisteet 20 m ennen ja jälkeen koe  
alan keskipistettä.  Jos näin  ei saada  riittävästi  ehdot täyt  
täviä  havaintoja, ovat toissijaisia havaintokohtia  koealan  kes  
kipisteen kautta kulkevalla,  mittauslinjaa vastaan kohtisuo  

rassa olevalla  linjalla pisteet, jotka ovat 20 ■ etäisyydellä 
koealan  keskipisteestä. Näistä  ensisijainen on lohkolinjalta 

ulospäin (länteen tai pohjoiseen) sijaitseva havaintopiste 
(vrt. kuva  9). Jos näinkään  ei saada  ehdot täyttäviä havain  

toja riittävästi, määrittää  ryhmänjohtaja kelvolliset  havainto  
pisteet mahdollisimman  läheltä  mainittuja "sidottuja" pisteitä. 

Mitatut  pohjapinta-alahavainnot merkitään kenttiin  39-40, 41-42 

ja 43-44. 

Lisärivi  

Pohjapinta-alahavaintojen merkintäjärjestystä  ei ole määrätty. 
Lisärivin  sarakkeilla  40,  42 ja 44 ilmoitetaan  havaintopisteen 
sijainti koealan  keskipisteen suhteen. 

P Havainto  20 m keskipisteestä  pohjoiseen 

I " itään 

E " etelään 

L " länteen  

K (Ceskipiste-(koeala)havainto 
M Muu havaintopiste 

Koealakuvion  pohjapinta-ala (sar. 45-46;  maaluokka 1) 

Kolmen pohjapinta-alahavainnon keskiarvo  kuvaa yleensä koeala  
kuvion pohjapinta-alaa.

 Jos näin saatu keskiarvotulos  kui- 
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tenkin  antaa suuruusluokaltaan  virheellisen  kuvan  metsikön  poh  
japinta-alasta, tulee ryhmänjohtajan määrittää  sarakkeelle oi  
keata suuruusluokkaa  edustava tulos. Sarakkeille 39-44 merkit  

tyjä mitattuja arvoja ei kuitenkaan  muuteta.  

Runkoluku  (sar. 47-48; maaluokka  1) 

Runkoluku  merkitään  vain taimikkokehitysluokkiin  2-3 ja se 
kuvaa vallitsevan  jakson taimilukua  koealakuviolla.  Taimien  
lukumäärän  arvioimiseksi  lasketaan  taimet kolmelta havaintoym  
pyrältä. Ympyrän  ala  on 16,67 m 2 (säde 2,30 m) ja havaintoym  

pyröiden alojen summa  50 m 2. Havaintoympyröiden keskipisteet  
ovat samat kuin  pohjapinta-alamittausten havaintopisteet (kuva 
9). Kun edellä  kuvatulla  tavalla ei saada suuruusluokaltaan  

oikeata kuvaa taimien  lukumäärästä  tai  puulajisuhteista, on 
ryhmänjohtajan hankittava  nämä tiedot muuta tietä. 

Kuva 9. Runkoluvun laskennassa  käytettävien koealojen sijainti. 
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Perusrivi: Taimien  kokonaislukumäärä  

Kenttään merkitään taimien kokonaislukumäärä (mittayksikkönä  
1000  kpl/ha)  tasaavaa  luokitusta  käyttäen. Lukumäärään  ei lu  
eta taimia, jotka ovat niin lyhyitä,  että niillä  ei ole  mitään  
vaikutusta  taimiston  kasvuun  tai laadulliseen  kehitykseen. Kun 
taimien lukumäärä  on 100 000  tai enemmän, tulee  kenttään  mer  

kintä 99. 

Lisärivi:  Kehityskelpoisten taimien  lukumäärä 

Kenttään merkitään  kehityskelpoisten taimien  lukumäärä (mitta  

yksikkönä 100 kpl/ha)  tasaavaa luokitusta  käyttäen. Liitteen  6 
ohjeita soveltaen määritetään milloin  taimi  on kokonsa, puula  
jinsa ja sijaintinsa puolesta kehityskelpoinen. Kun taimikossa  

on kehityskelpoisia varataimia, voi  lomakkeelle  merkittävä  tai  
mimäärä olla korkeintaan  6 000  kpl/ha. Jos kehityskelpoisia 
taimia  olisi  tätäkin enemmän  merkitään  lomakkeelle  60 ja näissä  

tapauksissa myös  puulajisuhteet sarakkeille  53-54  lasketaan ar  
vosta  60. Vajaatuottoisissa taimikoissa  kehityskelpoisten tai  
mien lukumäärä  voi olla 00.  

Puujaksot (sar.  49;  maaluokka  1)  

Puujaksoluokituksessa erotellaan  yleensä vallitseva jakso, 

ylispuusto ja alikasvos. Inventoinnissa  puujaksoksi luetaan  
poikkeuksellisesti myös verhopuusto. Puujaksot erotellaan vain  

metsämaalla.  

Inventoinnissa  on samassa metsikössä mahdollista kuvata vain 2 

puujaksoa. Jos metsikössä  on 3 jaksoa, on kuvattavaksi  valit  
tava 2 metsikön kehityksen kannalta tärkeintä jaksoa. 

Vallitseva  on se puujakso, jota silmällä  pitäen metsikköä ensi  

sijaisesti käsitellään. Jos se muodostuu useammasta kuin  yh  

destä puulajista, kiinnitetään  päähuomio metsikön kehittämisen  

kannalta  tärkeimpään lajiin. Kaksijaksoisessa metsikössä,  

jossa alempana jaksona on kasvupaikalle sopivan puulajin elin  
voimainen  ja riittävän  tiheä  taimikko, merkitään  taimikko  val  
litsevaksi jaksoksi,  jos ylemmän jakson  muodostaa  jo tehtävänsä  

tehnyt suojus- tai siemenpuusto, verhopuusto taikka  ylempi 
jakso itsenäisenä  on kiireellistä  hakkuuta vaativa  uudistus  

kypsä tai vajaatuottoinen metsikkö, jossa ylemmän jakson 
puuston runsaus ei merkitse  taimiaineksen  todennäköistä  tuhou  
tumista ylempää jaksoa hakattaessa. Muissa  tapauksissa ylempi 
jakso on pääsääntöisesti vallitseva  jakso alemman taimikko  
jakson laadusta  riippumatta. Erityistä  harkintaa  vaatii  kui  
tenkin  aina lehtipuuston alla oleva elinkelpoisten nuorten 
kuusten  muodostama  alempi jakso, jos lehtipuusto ei ole raudus  
koi  vuvalta i  nen

.

 

Ylispuusto erotetaan vain silloin, kun se on selvästi erottuva 

ja kun se olisi  otettava huomioon  metsikön käsittelyssä. Li  
säksi  havupuuylißpuuston on oltava vähintäin  40 vuotta vallit  
sevaa jaksoa vanhempi. Lehtipuustolta ei tätä  ikäintervallia  

edellytetä, mutta ylispuustoksi luettavan lehtipuuston tulee 
kooltaan  vastata ainakin nuoreksi kasvatusmetsäksi luettavaa  
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puustoa. Etenkin  Pohjois-Suomessa ylispuuston poisto voi ta  
loudellisista  syistä  siirtyä  ensiharvennuksen  yhteyteen. Tämä 
ei kuitenkaan  vaikuta  ylispuujakson määrittelyyn. 

Verhopuusto on lehtipuustoa, joka on hakattu verhopuuasentoon. 
Verhopuuston tarkoituksena  on suojata kuviolla  jo olevaa taikka  

sille  keinollisesti  tai luontaisesti hankittavaa kuusen  tai  

mikkoa 
.
 

Käyttökelpoinen alikasvos  erotetaan vain, jos siitä on saata  
vissa kuviolle  kehityskelpoinen metsikkö. Tavoite  edellyttää, 
että alikasvostaimien  lukumäärän  on ylitettävä liitteen  6 edel  
lytyksin  laskettu täydennysvälin alaraja. Alikasvoksen  on aina  
oltava pysyvää  taimiainesta  ja vallitsevassa  jaksossa ei saa 
olla puuta niin paljoa, että suoritettava hakkuu todennäköi  
sesti tuhoaa  alikasvoksen.  

Taimettumiskelpoisuutta osoittava vaihtuva taimiaines  erote  

taan, ]os kuviolla  on liitteen  6 periaattein riittävä  määrä 
kasvupaikalle soveltuvan puulajin vaihtuvaa  taimiainesta, mutta 
metsikön liiallisen  tiheyden vuoksi  vaihtuva taimiaines  ei ky  
kene kehittymään alikasvokseksi

.
 

Kehityskelvoton alikasvos  erotetaan,  jos se on vähintäin  40  
vuotta nuorempi kuin vallitseva  jakso tai lehtipuusto vallitse  
vana jaksona on vähintäin  nuorta kasvatusmetsää  ja taimien  lu  
kumäärä liitteen  6 periaatteita soveltaen ylittää täydennys  
välin  alarajan, mutta  alikasvoksesta  ei ole saatavissa  kehitys  
kelpoista taimikkoa.  Esimerkkejä kehityskelvottornista alikas  
voksista  ovat kuusialikasvos  kuivalla  kankaalla, yleensä hies  
koivualikasvos  kankaalla ja metsikön  liiallisen  tiheyden vuoksi  
hakkuussa todennäköisesti  tuhoutuva kuusialikasvos  kuusen kas  

vatukseen soveltuvillakin  mailla.  

Jos riittävän  tiheiden  puujaksojen ikäero  ylittää  40 vuotta tai  
ylempänä jaksona oleva lehtipuusto on vähintäin  nuorta kasva  

tusmetsää ja jos metsikön  kuutiomäärän  arvioiminen  pohjapinta  
alan ja keskipituuden perusteella edellyttää jaksojen erotta  
mista, erotetaan ne yleensä myös inventoinnin  luokituksessa.  

Puujaksoluokitus on seuraava:  

0. Yksi  jaksoinen; ei verhopuusto. Yksijaksoisena pidetään myös 
aukeaa alaa. 

1. Yksi  jaksoinen; verhopuusto, jonka alla  ei vielä ole  luon  

taista  tai viljeltyä kuusen  taimistoa.  
2. Vallitseva jakso ja ylispuusto 

3. Vallitseva jakso ja verhopuusto 

4. 
"
 

«
 

»
 käyttökelpoinen alikasvos  

5. " " 
"

 taimettumiskelpoisuutta osoittava vaih  
tuva taitaiaines. 

6. 
"
 

"
 

"
 kehityskelvoton alikasvos.  

Merkintä  2 on mahdollinen  vain kehitysluokissa  2-4  ja merkintä  
3 kehitysluokissa 2-3 ja merkinnät 4-6 kehitysluokissa 1 ja 
5-7.  
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Perustamistapa  (sar. 50;  maaluokka  X)  

Perustamistapa jaottelee metsiköt luontaisesti  syntyneisiin  ja 

viljeltyihin.  Viljelymetsät jaetaan edelleen  viijelymetsikköinä 
onnistuneisiin  ja epäonnistuneisiin. 

Kuvio  tulkitaan  viljellyksi
. jos sen viijelymateriaalin sijoit  

telun ja määrän  puolesta, mikä kuviolla  on käytetty, olisi  mah  
dollista  saada metsikköön  viijelytaimia  niin  paljon, että ku  
vion  puuston kehityksen  ennakointi  voitaisiin  perustaa viljely  
metsikön kehityssarjoihin.  Viljelty  metsikkö  on viijelymetslk  
könä onnistunut, jo» kuvio  on metsikön laadun puolesta kehitys  

kelpoinen ja kuviolla  on viijelytaimia  niin paljon, että ne ai  
nakin  hoitotoimenpiteen jälkeen muodostavat metsikön  puuston 
keskeisen  osan. Muussa tapauksessa viljelty  kuvio  on viljely  
metsikkönä  epäonnistunut. Esimerkkinä  todettakoon,  että vil  

jellyllä kuviolla  voi metsikön laatu luonnontaimien ansiosta  
olla hyvä, vaikka kuvio  viijelymetsikkönä olisikin  epäonnis  
tunut  

.
 

Perustamistavan  luokittelussa metsätalousmaa  on vanhaa,  jos se 

on ollut  metsätalousmaana viimeiset  30 vuotta. Muuten on kyse  
uudesta metsätalousmaasta. 

1. Luontaisesti  syntynyt  metsikkö tai  aukea ala vanhalla  metsä  
talousmaalla.  Kuviota  ei ole  viljelty. 

2. Kuvio  viljelty, mutta viijelymetsikkönä epäonnistunut vanhal  
la  metsätalousmaalla.  

3. Kuvio  viljelty,  ja viijelymetsikkönä  onnistunut  vanhalla  met  
sätalousmaalla.  

4. Kuten  koodi  3, mutta vasta toistetun  täysviljelyn  tuloksena  
kuvio  on viijelymetsikkönä  onnistunut.  

5. Luontaisesti  syntynyt  metsikkö  uudella metsätalousmaalla.  
Kuviota  ei ole viljelty. 

6. Uuden metsätalousmaan viljelty kuvio, joka on viljelymet  
sikkönä  epäonnistunut. Kuvio,  jolla on tehty metsänvilje  
ly luetaan  aina metsätalousmaaksi.  

7. Uuden  metsätalousmaan  viljelty kuvio, joka on viljelymet  

sikkönä  onnistunut.  

8. Kuten  koodi  7, mutta vasta toistetun täysviljelyn tuloksena  
kuvio  on viijelymetsikkönä onnistunut.  

Kehitysluokka (sar. 51; maaluokka 1) 

Kehitysluokkakoodit ovat 

0. Aukea  uudistusala  on täysin puuton, sillä  voi  olla raivat  
tavaa puustoa tai jokin yksittäinen jättöpuu. Vallitsevaa  
puulajia ja ikäluokkaa  ei aukealla  uudistusalalla  määri  
tellä. Aukealla  viljeltävällä  uudistusalalla  voi  esiintyä  
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muutaman aarin  luontaisia  taimituppaita. 

1. Siemenpuumetsikössä on jäljellä harva  ja verrattain  järeä 
siemen- tai jättqpuusto,  jonka pohjapinta-alan yläraja on 
Etelä-Suomessa  4  ra /ha ja Pohjois-Suomessa 2 m /ha. Siemen  
tai jättöpuusto määräävät  metsikön pääpuulajin ja iän.  
Metsikön  iän  on ylitettävä  uudistuskypsyyden alaraja (ks.  
kehitysluokan 6 selitys)  ja kehityskelpoisen metsikön  yläi  
käraja on sama kuin kehitysluokassa 6. Taimettumisvai  
heessa voi  kuviolla  esiintyä  kehityskelpoinen alikasvos.  

2. Pieni  taimikko, jossa taimikon  vallitsevan  puulajin valta  
pituus on alle 1,3 m. Arviointivuonna  viljelty ala kuuluu  
tähän l uokkaan

.
 

3. Varttunut taimikko. Taimikon  vallitsevan  puulajin valtapi  
tuus on yli  1,3 m.  Riukuvaiheen  rajalla kasvatusmetsikköön  
vallitsevan  jakson puista pääosalla rinnankorkeusläpimitta 
on alle 8 cm ja suurimmilla  puilla noin  10 cm. Vallitsevan  

jakson ikä  on Etelä-Suomessa  enintään  50 v ja Pohjois-Suo  
messa 120 v. 

4. Nuori  kasvatusmetsikkö  on nuorenpuoleinen, harvennushakkuu  
vaiheessa. Kertymä on pääosaksi pinotavaraa. Ikä on vä  
hintään  11 v ja enintään 120  v Etelä-Suomessa sekä 200 v 

Pohjois-Suomessa
.
 

5. Varttunut kasvatusmetsikkö  on edellistä  vanhempi ja järe  

ämpi. Luokalle ovat ominaisia  jo selvästi  tukkipuukokoiset 
rungot, joita yleensä on mukana  kertymässäkin. Toteutetut 

hakkuut  ovat usein  väljennysten luontoisia.  Ikä on vähin  
tään 31 v ja enintään  Etelä-Suomessa 140 v sekä Pohjois  
suomessa 200 v. Mahdollista  ylispuustoa ei kuvata tässä 
eikä seuraavissa  kehitysluokissa.  

6. Uudistuskypsä metsikkö on puustoltaan niin vanha ja/tai 
järeä, että »etsikon  käsittelyn tavoitteena  on kasvatetun  
puun korjuu ja uuden netsikön  perustaminen, sutta uudista  

miseen tähtäävää hakkuuta  ei vielä  ole aloitettu. Kaista  

lehakkuualueiden  puustoiset kaistaleet  ovat  kuitenkin  uu  
distuskvpsää metsikköä.  Kehityskelpoisissa  metsiköissä  ikä  
on maan eteläisimmässä  osassa enintään  140 v sekä pohjoi  
simmassa osassa 250 v. Näistä  arvoista  poikkeava vuosit  
tainen  yli-ikäisyysraja  on annettu liitteessä  7 "Metsikön  

yli-ikäisyysnormit" . Yli-ikäisyysrajan ylittävät metsiköt  
on "Metsikön laatu" -sarakkeella merkittävä "yli-ikäi  
siksi". 

Luontaisesti  syntyneissä kehityskelpoisissa  metsiköissä uu  
dis  tuskypsyyden  saavuttaneen  metsikön  iän  alarajan suuruus  
luokka vuosissa  on: 
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Kankaan  kasvupaikkatyyppi  

Edellä  olevassa  asetelmassa olevat iänkohdat ilmoittavat  

samalla ohjekiertoajat, joiden avulla  määritellään  kuvion  
kuuluminen  metsätalousmaahan (vrt. s. 19 ). Asetelman lu  

kuja voidaan  täsmentää  liitteessä  7. 

Uudistuskypsyyteen vaikuttaa myös puuston järeys. Ase  
telman ohjekiertoaikoja vastaavat  pohjapinta-alalla pun  
nitut  keskiläpimitat ovat: 

Lapissa ja Koillis-Suomessa  on Kainuun  ja Pohjois-Pohjan  
maan 'keskiläpimitoista vähennettävä  1 cm. Kuivalla  kan  
kaalla on poikkeuksellisesti kuitenkin  männyn läpimitta 
sama näillä kahdella alueella. 

Järeyden ylittäessä  selvästi  em. keskiläpimitat voidaan  
metsikkö uudistaa enintään 10 vuotta ohjekiertoaikaa nuo  

rempana. 

7. Suojuspuumetsikössä on puuston tiheyden ja rakenteen puo  
lesta taimettuminen  mahdollista.  Tiheys voi kuitenkin  olla  

niin  suuri, että taimien  kehittyminen edellyttää puuston 
osittaista hakkuuta ennen siementävien  puiden lopullista 

poistamista. Puut ovat suojuspuumetsikössä suojuspuuasen  
nossa. Tämä asento syntyy  yleensä hakkuun  tuloksena. Suo  

juspuuasennossa puiden on iän tai järeyden puolesta ylitet  
tävä  uudistuskypsälle metsikölle  esitetty  uudistuskypsyyden  

raja. Kehityskelpoisen metsikön  yläikäraja on sama kuin 
kehitysluokassa 6. 

Suojuspuumetsikkö voi  edellyttää keinollista  uudistamista  
ja tämä taas voi  vaikuttaa  siihen, pidetäänkö metsikköä  ke  
hityskelpoisena vai ei. 

Kuiva  

mä 

Kuivahko  

mä mä  

Tuore 

ku ko 

Lehtomainen  

ku ko 

Etelä-Suomi 

paitsi Pohjanmaa 120 90 80 90  70 80  60 

Etelä-  ja Keski-  
pohjanmaa 120 95  85 95  70 85  70 

Kainuu  ja Pohjois-  

pohjanmaa 130 110  100 100  70 100 70 

Peräpohjola 140 120  110 120  70 120 70 

Kainuu  ja 
Etelä  -Suomi  Pohjois-Pohjanmaa 

mä i ku  ko  mä  ku  ko  

Kuiva  24 cm -  _  22 cm _ -  

Kuivahko  26 cm -  -  24 cm -  

Tuore  28 cm 25 cm 25 cm 25 cm 24 cm -  

Lehtomainen  - 26 cm 25 cm -  -  -  



40 

Kuvattavaa ylispuustoa (ks. lukua "Puujaksot" s. 35) voi  

esiintyä kehitysluokissa 2-4  ja alikasvosta  kehitysluokissa  1 

ja 5-7. Lisärivillä  kuvataan  muiden  kuin  vallitsevan  puujakson 

kehitysastetta. Alikasvoksen  kehitysluokka  voi  olla  2 tai 3, 
verhopuuston 3-4 ja ylispuuston 1 tai 4-7.  

Perusrivi  

Perusrivillä  ilmoitetaan  metsikön  vallitsevan  jakson kehitys  
luokka. Puustoiseksi  luettavan aukean luonteisen  kuvion  kehi  

tysluokan määrää kuvion  vallitsevan  jakson puiden ikä  sekä jä  
reys ja kehitysluokka voi olla 1-5. Rajan aukean ja puus  
toisten  kehitysluokkien  välillä  määrää puuston tiheys. Jos  ti  
heys (pohjapinta-ala tai runkoluku) on yli 20 % hyväksi  luoki  
tetulla metsiköllä  vaadittavasta  tiheydestä metsikön kehitys  

luokka ei ole 0. 

Kun verhopuusto on vallitseva  jakso, määrää sen kehitysluokan 

verhopuuston järeys ja ikä.  

Lisärivi  

Lisärivillä  ilmoitetaan  alikasvoksen, ylispuuston ja taimikon  
päällä kasvavan verhopuuston kehitysluokka. Kehitysluokan 
määrää  kyseisen jakson järeys ja ikä. 

Vallitseva puulaji (sar. 52; maaluokat 1-2) 

Vallitsevan  puulajin määrittelyssä ovat keskeisessä  asemassa 
puujakson puulajien kuutiomääräosuudet.  Jos jakson kuutiomää  
rästä on yli puolet havupuustoa (lehtipuustoa) on kyseessä  ha  
vupuu-  ( lehtipuu- ) ne t  s  ikkö

. Vallitseva  puulaji on tämän jälkeen 
havupuulaji (lehtipuulaji), joka käsittää suurimman  osuuden 
jakson kuutiomäärästä.  Perkaamattomassa  taimikossa  ei vallit  

sevan puulajin määrittelyssä oteta mukaan puita, jotka metsä  
hoidollisesti  oikein  suoritettavassa  taimikon perkauksessa kuu  
luisivat  poistettaviin  puihin. 

0. Puuton, kuviolla  voi olla yksittäisiä jättöpuita. 
Kehitysluokka = 0.  

1. Mäntyvaltainen 

2. Kuusivaltainen  

3. Rauduskoivuvaltainen  

4. Hieskoivuvaltainen  

5. Vallitsevana  puulajina haapa tai  hybridihaapa 
6. Harmaaleppävaltainen 
7. Tervaleppävaltainen 

8. Vallitsevana  puulajina jokin nuu havupuu kuin  nänty tai  
kuusi

.
 

9. Vallitsevana  puulajina jokin muu kuin  koodien  3-7 määritte  
lemä lehtipuu. 

Perusrivi  

Perusriville  merkitään  vallitsevan  jakson vallitseva  puulaji. 
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Lisärivi  

Lisäriville  merkitään  muun kuin  vallitsevan  jakson vallitseva  

puulaji, jos "Puu jaksot'-sarake 49  kuvaa  metsikköön  2 jaksoa 
(sar. 49 " 2-6). 

Puulajisuhteet  (sar. 53-54? maaluokka 1 

Puulajisuhteet ilmoitetaan vallitsevan jakson puuston tila  

vuuden  sadannesosuuksina.  Kehitysluokan 2 taimikoissa  perus  
teena on kuitenkin  lomakkeelle  merkitty kehityskelpoisten  tai  
mien lukumäärä  (vrt.  sar. 48). 

Puulajien sadannesosuudet  (sar. 53) 

Perusrivi  

Perusrivillä  ilmoitetaan  sarakkeen  53 osoittaman  pääpuulajin 
sadannesosuus  seuraavin  koodein:  

Osuus  

0. O - 5 * tai vallitseva  puulaji = O 

1. 5 - 1? % 

8. 75 - 85 % 

9. 85  -  95 % 

T. 95 - 100  % 

Koodiselitysten alleviivaus  osoittaa, että  yläraja kuuluu  luok  
kaan.  

Lisärivi  

Lisärivillä  ilmoitetaan  havupuuvaltaisissa (lehtipuuvaltai  
sissa) metsiköissä  havupuuston (lehtipuuston) kokonaisosuus  pe  
rusrivin  koodeja käyttäen. 

Sivupuulajitarkennus (sar.  54) 

Sarakkeella  54 ilmoitetaan  sarakkeen 52 puulajivaltaisuuskoo  

deja puulajeihin soveltaen  havupuuvaltaisissa (lehtipuuvaltai  
sissa) metsiköissä  tärkein lehtipuulaji (havupuulaji ). Puh  
taissa havu- tai lehtipuumetsiköissä sekä aukeilla  kuvioilla  

tulee sarakkeelle  54 koodi  0. 

Puuston  järeys (sar. 55-56?  maaluokka  1) 

Järeys määritellään  koealakuvion  vallitsevan  jakson puiden kes  

kiläpimittana paitsi taimikkokehitysluokissa  2 ja 3 se määri  
tellään  jakson vallitsevan  puulajin valta- ja lisävaltapuiden 

keskipituutena. 

Keskiläpimitalla tarkoitetaan  metsikön  vallitsevan jakson elä- 
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vien puiden pohjapinta-alan suhteen määritellyn mediaanipuun 

läpimittaa. Relaskooppikoealalla tämä on sama kuin  vallitsevan  
jakson lukupuiden läpimittojen keskiarvo.  Normaalisti  ei läpi  
mittaa  merkitä lomakkeelle  maastossa, vaan sarakkeelle  56 mer  

kitään  T ja sarake 55 jää tyhjäksi. Jos koealalle ei satu val  
litsevan  jakson puita tai  koeala  sattuu kuviolle siten, että 
laskemalla  saatava läpimitta ei suuruusluokaltaan  vastaa todel  

lista  keskiläpimittaa,  tekee ryhmänjohtaja silmävaraisen  keski  
läpimitta-arvion ja merkitsee  sen kenttään  cm:n  tarkkuudella.  
Puuttomilla  kuvioilla  keskiläpimitaksi  merkitään 00.  

Keskipituus taimikkokehitysluokissa  on aina merkittävä  lomak  
keelle.  Merkinnässä  käytetään dm:n tasaavaa luokitusta.  

Metsikön ikä (sar. 57-59; maaluokka 1) 

Ikä arvioidaan  koealakuvion  vallitsevan  puujakson ikänä ja 
arvio tehdään  vain metsämaalla.  

Perusrivi: Rinnankorkeusikä  

Perusriville  merkitään  metsikön rinnankorkeusikä, joka kooda  

taan seuraavasti:  

- aukealla  (vallitseva puulaji = 0) tai  metsikön puusto ei 
vielä  yllä rinnankorkeudelle  (1,3 m) rinnankorkeusikä  on 0, 

-
 muuten rinnankorkeusikä  merkitään vuoden  tarkkuudella.  

Yksityisen  puun  rinnankorkeusikä  lasketaan  1,3 m:n korkeudelta  
otetun kairalastun  tai  nuorilla  puilla oksakiehkuroiden  luku  

määrän  perusteella. 

Metsikön rinnankorkeusikä  määritellään puiden kuutiomäärästä  

punnittuna keski-ikänä. Jos koepuut ovat likimain  samaa pi  
tuutta, on aritmeettinen  keskiarvo verraten tarkka keski-iän  

arvio. 

Ikäarvio  on koealakuviolla  yleensä varmistettava  ikäkairauksen  
tai oksakiehkuroiden  luvun avulla. Jos ikälastua  ei pystytä  
lukemaan maastossa,  voidaan  se lähettää sisätyönä lasketta  
vaksi. 

Lisärivi:  Ikälisäys 

Rinnankorkeuden saavuttaneet metsiköt 

Lisäriville  merkitään  metsikön rinnankorkeu3ikään  tehtävä li  

säys, jotta saadaan  metsikön kokonaisikä.  Määritettyyn rinnan  
korkeusikään  lisätään  vuosittaisesta liitteestä 8  saatavan ikä  

lisäyksen ilmoittama  vuosimäärä.  Summa on metsikön  ikä. Ikä  
lisäys  annetaan puulajin, veroluokan  (kasvupaikkatyypin) ja 
termisen  kasvukauden  pituuden funktiona. Termisen  kasvukauden  
pituutta kuvaava  kartta (1iite. 5.3.) on esitetty esim. Jaakko  
Lehdon  käsikirjassa  "Käytännön metsätyypit". Vuosittainen  liite  
8 on tehty interpoloimalla taulukon  2 ikälisäykset  lohkojen si  

jainnin suhteen. Ojitetuilla soilla  ja muillakin  kuvioilla, 
joilla veroluokka  on saattanut muuttua ikälisäys tehdään sen 
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veroluokan  mukaisena, joka kuvioilla  on ollut  puun  taimivai  

heessa. Tällöin  saatetaan tarvita ikälisäyksiä, jotka liittee  
seen 8 on saatu taulukon  2 kitu-  ja joutomaariviltä. Huomatta  
koon, että tämä rivi  on saaa kuin  veroluokituksen  joutomaarivi.  

Taulukko 2. Rinnankorkeusikään  lisättävä keskimääräinen  vuosien  

määrä  termisen  kasvukauden  pituuden funktiona  ta  
lousiän  saamiseksi  luontaisesti  syntyneessä metsi  
kössä.  

Jos puulaji on jokin muu kuin  liitteessä  8 olevat  kolme  pääpuu  
lajia, niin lisäyksen  saamiseksi  rinnankorkeusikään  käytetään 
sen puulajin lukuarvoja, jotka parhaiten sopivat ko. puula  
jille. Viljelyllä  perustettujen metsiköiden  ikä  arvioidaan  pe  
rustamisajankohdan mukaan,  jos se on tiedossa, taikka  vuosilus  

tojen ja/tai oksakiehkuroiden  lukumäärän  perusteella ja otta  
malla huomioon  taimen alkukehityksen vaatimat vuodet. Rinnan  

korkeusikään  viijelymetsiköissä tehtävä lisäys  on Etelä-Suo  
messa yleensä 2-3 vuotta taulukon 2 arvoja pienempi. 

Normaalisti  ikälisäys joudutaan ottamaan liitteestä 8. Tällöin  
ikälisäyksen sijasta merkitään  sarakkeelle  59 N. 

Kun ikälisäys on määritelty itsenäisesti  tai se ei vastaa liit  
teen 8 arvoja merkitään  lisäriville  todellinen  ikälisäys.  

Rinnankorkeutta  lyhyemmät metsiköt 

Aukealla  (vallitseva puulaji =0) ikälisäys on 0. Puustoisessa  
metsikössä,- jossa puuston pituus ei vielä yllä rinnankorkeu  

delle, merkitään  ikälisäykseksi  metsikön ikä vuoden  tarkkuu  
della. 

Kasvupa  ikka-  Vero- Kasvukauden  pituus , vrk 

Puulaji  tyyppi ilman  luokka <125  130 140 150 160  170 >175  

alennuksia  Keskimääräinen  ikälisäys. V. 

Mänty 1-3 (Le,OMT,MT) IA-IB 22 19 16 14 11 8 6  

Koivu  4 (VT,EVT,EMT) II 26 23 20  17 14  12 9  

5-7  (CT,C1T,VrI) III-IV 30 27 24 21 19 16 13 

Kitu-  ja joutomaa 33 30 27 24 21 18 15 

Kuusi  1-2  (Le,OMT) IA 25 22 19 16 13 10 8 

3 (MT) IB 30 26 23 20 17 13 10 

4 (VT) II 34 30 27 23 20 16 13 

5-7  (CT,ClT,VrI) III-IV 36 32 28 25 22 17 14  

Kitu- ja joutoaaa 38 34 30 27 24 19 16 
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Tuhojen esiintyminen (sar. 60-61?  maaluokka  1) 

Tuhon  ilmiasu  ja syy (sar. 60) 

Perusrivi: Ilaiasu 

Kirjainkoodi ■ yli  5 vuotta vanhat  tuhot.  

Perusrivillä  kuvataan  tuhon ilmenemismuoto. Jos metsikössä to  

detaan erilaisten  tuhojen aiheuttamia  muutoksia, rekisteröidään  

puuntuotoksen kannalta  merkityksellisin  tuho, vaikka  se ei  
olisi  metsikössä  yleisin tuhon ilmenemismuoto.  Tuho, joka koh  
distuu  puustonosaan, jota ei voida pitää kasvatettavana  tai  

jolla ei ole taloudellista  arvoa, ei rekisteröidä  tuhona. 
Tuhon  syntymisestä kulunut  aika ei rajoita tuhon rekiste  
röintiä. Tuhon syntymäaika luokitellaan  merkitsemällä korkein  

taan 5 vuotta vanhat  tuhot numeroilla  ja sitä vanhemmat kirjai  
milla.  

Yleensä  tuhot rekisteröidään  koealakuviota  koskevina. Jos kui  

tenkin koealakuvioittaista  tuhoa ei ole, mutta koealalla 

esiintyy  sar. 61 kuvatussa  mielessä vakava tai täydellinen 
tuho, rekisteröidään  koealakohtainenkin  tuho. Erottelu kuvio  
tuhoista  tapahtuu sarakkeella 61. 

O.M. Ei  tuhoja (0) tai metsikössä yli-ikäisyydestä johtuvaa 
monituhoa  (M)~ Koodi (0) merkitään,kun metsikössä  ei  

esiinny tuhoa. Koodi (M) osoittaa, että metsikkö on 
yli-ikäisyyttään  raunioitumassa  näennäisesti  monien  tu  

hojen seurauksena.  

I,A. Pystykuolleet puut. Tuho ilmenee  metsikössä  pystykuol  
lema tai -kuolevina  puina. 

2,8. Kaatuneet ja katkenneet puut. Tuho ilmenee metsikössä  

kaatuneina, katkenneina  tai kallellaan olevina  puina. 
Katkenneilla  puilla on kyse  vakavammasta tuhosta kuin  
latvan  katkeamisesta.  Vaikka  tuhon perussyy  olisi  puiden 
lahoisuus, merkitään  puiden kaatumisina  ja katkeamisina  
todettu tuho tähän luokkaan.  

3,C. Laho. Elävien  pystypuiden lahotuho kuuluu tähän luok  
kaan. Lahotuhon  havaitseminen  ilman  kairauksia  on vaike  

ata. Käävät ja lehtipuiden vesioksat  ovat varmoja lahon  
tunnusmerkkejä. Puiden tyven paksuuntuminen, latvusten 
harsuuntuminen  sekä  pihkavuodot voivat osoittaa lahoi  
suutta. 

4,D. Pintaan  kohdistuneet  runkoviat  ja -vauriot. Rungon pin  
taan  tai metrin säteellä  rjingosta juuristoon kohdistuneet  
viat ja vauriot. Esimerkkejä luokkaan  kuuluvista  tu  
hoista  ovat hakkuu-  ja kuljetusvauriot ja yleensä kaarnan  
poistoa aiheuttaneet  eläinten  syömäjäijet ja korot. Ko  
rojen aiheuttajina voivat  olla  sienitaudit  ja metsäpalot. 

5, E. Latva kuiva  tai katkennut. Metsikön tuho ilmenee puiden 

latvojen kuivumisena  tai katkeamisena  ja ranganvaihto ei  
ole tuhoa korjannut. 
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6, F. Muut latvuksen  ja oksan rankatuhot. Esimerkkejä luokkaan  
kuuluvista  tuhoista ovat ranganvaihdot, usein  "kasvuhäi  
riöoireeksi"  mainittu  monilatvaisuus, päällyspuiden ai  
heuttama latvan epämuotoisuus, oksien epämuotoisuus, 
oksan  päärangan katkonta tai katkeaminen  sekä  runkojen 
raippaantuminen kasvatuskelvottomiksi

.  

Rangan vaihtoa  voivat  aiheuttaa  männynversoruoste, lumi  
tuhot, kevätahava  ja hirvi.  Luokkaan  kuuluu  myös vain  
oksiin  rajoittunut hirvituho. 

7. Neulas-  tai lehtikato.  Neulasia  tai lehtiä  on tuhoutunut, 
mutta tuhosta huoTTmatta kasvain  on elävä. Mahdollisia  

tuhon  syitä  ovat mm. neulaskaristeet  tai -ruosteet ja 
koivuruoste.  Luokkaan  merkitään  myös kokonaisten  neulas  

kertojen  normaalia  aiempi putoaminen. Yli  5 vuotta van  
hempia ei eritellä, joten kirjankoodivaihtoehtoa ei ole. 
Lehtikato  on yleensä todettavissa vain  osalla  maastotyö  
kautta 

.
 

Tähän luokkaan  kuuluvat myös  ns. harsuuntumistuhot
. Neu  

laskadon ohella harsuuntumisessa  katoaa yleensä myös 

pieniä oksanhaaroja. 

8. Neulasten  tai lehtien  väriviat. Neulasten tai lehtien 

väri ön epänormaali vuoden aikaan tai kasvupaikkaan 
nähden. Värivikoja voivat aiheuttaa  mm. ravinnehäiriö, 
sienitaudit  tai ilman  epäpuhtaudet. Tuho  voi  kohdistua  

koko latvukseen  tai vain  osaan latvusta. Yli 5 vuotta 

vanhempia ei eritellä, joten kirjainkoodivaihtoehtoa ei 
ole.  Lehtien väriviat  esiintyvät  vain  osalla  maastotyö  
kautta. 

Tuhon  ilmiasua  esittävät koodit  on esitetty prioriteetti  järjes  
tyksessä. Kahdesta  samanarvoisesta  tuhosta  rekisteröidään  koo  
dinumeroltaan  pienempi

.
 

Lisärivi:  Tuhon syy  

Lisärivillä  eritellään  tuhon syy. Lisärivi  täytetään, jos pe  

rusrivillä  on koodi  1-8 tai sitä vastaava kirjain. 

0. Tuhon syytä  ei tunneta. 

1. Tuuli  aiheuttanut  puiden kaatumista, katkeamista tai kal  
listumista sekä latvakatkoja. 

2. Lumi  aiheuttanut  puiden katkeamista, taipumista ja painu  
mista sekä latvakatkoja. 

3. Muut ilmastotekijät, maaperätekijät ja vesi. Ryhmään kuu  
luvat tuhojen aiheuttajat  ovat halla, pakkanen, kuivuus, 
märkyys, tulva ja ravinteiden  epätasapaino. 

4. Kasvien  keskinäinen  kilpailu. Ryhmään kuuluvat  heinien, 

ruohojen Ja vesojen aiheuttamat tuhot uudistusaloilla  ja 
pienissä taimikoissa, metsien  liiallisen  tiheyden aiheut  
tama tuho ja latvusten  piiskaantuminen.  
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5. Korjuuvauriot. Metsäkuljetuksen ja kaadon  yhteydessä syn  

tyneet vauriot. Karkeasti  jaoteltuna vauriot  ovat puiden 
kolhimista  ja pyörien sekä telojen aiheuttamaa  juurien te  
lomista.  

6. Muut ihmisen  aiheuttamat  viat ja vauriot. Näitä vaurioita  

ovat esimerkiksi  leimausjäljet huolimaton  istutus ja ke  
miallisen  käsittelyn ei toivotut seuraukset.  

7. Myyrätuhot  

8. Hirvituhot. Hirvituhoihin  luetaan kaikkien muiden selkä  

rankaisten kuin  myyrien aiheuttamat tuhot. 

9. Ytimennävertäjä 

A. Hyönteistuhot . Ryhmään luetaan tuhot, joiden primäärisenä 

syynä on hyönteinen. Esimerkkejä ovat tukkimiehentäin  ja 
mäntypistiäisen tuhot. 

B. Tervasroso  

C. Männynversosyöpä . Sieni  tappaa havupuiden silmuja ja neu  
lasia. Löyhästi kiinnittyneet sairaat  neulaset ruskettuvat  
tyvestään  lähtien  ja roikkuvat  usein sateenvarjomaisesti 
taimissa  ja oksien  kärjissä.  Riukuvaiheesta  lähtien  mänty 
menettää oksiaan  latvuksen alaosasta alkaen. Runkoon ja 
oksiin  tulee  yleensä pieniä, syviä  koroja ja sairaissa  koh  
dissa puu  on kuoren alta kellanvihreää.  

D. Muut sienituhot. Muista sienituhoista  merkittävin on maan  

nousema. Lisäksi luokkaan  kuuluvat mm. männynversoruos  

teen, lumikaristeen  ja kuusen suopursuruosteen tuhot.  

Tuhon merkitys ja puiden harsuuntuminen  (sar. 61) 

Perusrivi:  Tuhon merkitys 

Kirjainkoodi = tuho kohdistunut  muuhun kuin vallitsevaan  jak  

soon. 

Perusrivillä  arvioidaan  tuhon merkitys.  Arviointi  tehdään  
vain, jos sarakkeella 60  on koodi 1-8 tai sitä' vastaava  kir  
jain. 

Tuhon merkitys arvioidaan  vertaamalla tuhometsikköä metsikön  
tilaan ennen tuhon esiintymistä. Kasvun pieneneminen, puiden 
kuoleminen  ja puiden vaurioitumisesta  aiheutuva puuston tukki  
sadon väheneminen  ovat tuhon merkityksen arvostelun  pääkri  
teerit.  

Tuhon  merkitystä luokiteltaessa  käytetään perusteena tuhon ai  
heuttamaa metsikön laadun huononemista  tai  metsikön  kehitys  
luokan  muuttumista tuhon seurauksena. Kehitysluokka muuttuu, 

jos tuho tekee metsiköstä  aukean  tai alikasvoksesta  tulee  val  
litseva  jakso tuhoutuneen  jakson tilalle. 
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Jos tuho  ei ole kohdistunut  mittaushetken vallitsevan  jakson 
puustoon, vaan alikasvokseen, ylispuustoon tai jo hakattuun 
puustoon käytetään numerokoodin  sijaan kirjainta. Tuhokoodaus 
osoittaa  ensisijaisesti  tuhon  kuviokohtaista  esiintymistä. Jos 
koealalla  kuitenkin  esiintyy  selvää  tuhoa, vaikka  tuho  ei yllä 
koko kuviolle, merkitään tällainenkin  tuho sarakkeelle  61 ja 
eritellään  tuhon  vaikutusasteena vain  koealaan  rajoittuvaksi. 

0. LievS  tuho ei ole  muuttanut metsikön laatua  tai kehitys  
luokkaa  eikS oleellisesti  lisännyt aiemmin  vajaatuot  
toisen  metsikön vajaatuottoisuutta. 

I,A. Todettava tuho on alentanut  hyvän tai tyydyttävän met  
sikön laatua  yhdellä luokalla  tai  lisännyt  merkittävästi  
vajaatuottoisen metsikön vajaatuottoisuutta. Tuho ei  
kuitenkaan  ole tehnyt metsiköstä vajaatuottoista eikä  
■uuttanut metsikön kehitysluokkaa muuten kuin kaataaalla  

siemenpuut jo lähes  valmiin  taimikon  päältä. 

2,8. Vakava tuho aiemmin  kehityskelpoisessa metsikössä. Tuho 

on merkinnyt metsikön laadun  huononemista  enemmän kuin  

yhdellä luokalla,  metsikön  muuttumista vajaatuottoiseksi 
tai metsikön kehitysluokan muuttumista uudistusaloilla.  

3,C. Täydellinen tuho kehityskelpoisessa metsikössä  merkitsee, 
että metsikkö on tuhon seurauksena välittömästi  uudistet  

tava. 

4,D. Vakava tai täydellinen tuho vajaatuottoisessa metsikössä.  

5, E. Kuviolla  ei ole tuhoa, mutta koealalla  on todettavissa  
vakavan  tai täydellisen tuhon tunnusmerkit.  

Lisärivi:  Harsuuntuminen  

Lisärivillä  eritellään  ns. metsikön harsuuntuminen, joka il  

menee havupuiden neulaskatona.  Harsuuntumisilmiön  perusteet on 
kuvattu liitteessä  9. 

Puulajeista harsuuntumisen  tarkastelu rajoittuu mäntyyn ja kuu  
seen. Latvuskerroksista tarkastellaan  vain valta- ja lisäval  

tapuita. Puujaksoista  havainnoinnin  kohteena  on kehitysluo  
kissa 1 ja 5-7 vallitseva  jakso, kehitysluokassa  4 vallitseva  

jakso ja ylispuusto ja kehitysluokissa 2-3 ylispuusto. Kehi  
tysluokissa 2-3 havainnoinnin  edellytyksenä on, että kuviolle  
on merkitty  ylispuujakso sarakkeella  49 "Puujaksot" . Harsuun  
tumistarkasteluun  kelvollisista  puista käytetään jatkossa nimi  
tystä harsuuntuaiskohdepuut

. 

Kehitysluokassa 0 (aukeat alat) ei harsuuntumishavaintoja 
tehdä. Havaintoja ei myöskään tehdä  metsiköissä, joissa har  
suuntumiskohdepuita on enintään  33 kpl/ha  (1 puu kolmea  aaria 
kohti ). 

Harsuuntumistarkastelu  tehdään  koealakuvioittain.  Kuviokohtai  

sesti puu katsotaan harsuuntuneeksi, jos harsuuntumisaste  on 
yli 20 %. Pystykuiva  puu  lasketaan harsuuntuneeksi, jos sen 
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kuolemasta on kulunut vähemmän  kuin  5 vuotta ja kuolinsyytä ei  
voida  määritellä.  

Harsuuntumisluokitus  on seuraava: 

E. Harsuuntumishavaintoa  ei tehty. 

0. Harsuuntumista  ei esiinny. Puiden  harsuuntumisaste  korkein  
taan 20 % tai harsuuntuneiden  puiden määrä  on alle 6 % har  

suuntumiskohdepuista. 

Voimakas  harsuuntuminen:  Harsuuntuneiden  puiden harsuuntu  
misaste keskimäärin  yli 40 *. 

1. harsuuntuneita  puita 6-20 S harsuuntumiskohdepuista 
2. 21-50 S -"-  
3. -"- 51-100 % 

Lievä  harsuuntuminen:  Harsuuntuneiden  puiden harsuuntumis  

aste keskimäärin  20  -  40 %., 

4. harsuuntuneita  puita 6-20 % harsuuntumiskohdepuista 
5. -"- 21-50 % -"-  

6. -"- 51-100 % 

7.  Kuviokohtaista  harsuuntumista  ei ole, mutta koealan osalla 

on voimakasta  harsuuntumista.  

Puuston  tekninen  laatu (sar. 62; maaluokka 1) 

Puuston teknisen  laadun tunnuksia  ovat  puiden oksaisuus, mut  
ka  isuus,

-

Tenkous ja voimakas  kapeneminen. Teknistä laatua tar  
kasteltaessa  ei oteta huomioon  lahoa,  koroja ja huolemia, koska  

niiden  vaikutus laatuun  saadaan esiin tuhokoodausten avulla.  

Tukk  i  puukypsyysva  iheen saavuttaneiksi  metsiköiksi kutsutaan 

seuraavassa uudistuskypsiä ja uudistuskypsyyttä lähestyviä 
varttuneita  kasvatusmetsiä  sekä siemen-  ja suojuspuuasentoja. 

Perusrivi 

Tekninen laatu kuvaa  vallitsevan  jakson valta- ja lisävalta  

puita ja sen perusriville  koodattavat  koodit  ovat  

0. Aukea kuvio tai yksi  jaksoinen verhopuusto. 

1. Metsikön valta- ja lisävaltapuut ovat ohutoksaisia, suoria, 

muodoltaan  hyviä ja ikäänsä  nähden  riittävästi  karsiintunei  
ta. Tukkipuukypsyysvaiheessa  näistä  puista saadaan teknisen  

laatunsa  puolesta monasti 1. laatuluokan  tyvitukki.  Nuorem  
missa kehitysluokissa luokan  metsiköiden katsotaan tukki  

puukypsyysvaiheessa  täyttävän edellä  esitetyt vaatimukset.  

2. Kohdan 1 kriteerein  tyvitukit teknisen  laatunsa  puolesta 
ovat enimmäkseen  2. laatuluokan  tukkeja. 

3. Kohdan  1 kriteerein  tyvitukit ovat  enimmäkseen  3. laatu  
luokan  tukkeja. 
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4. Edellä  esitetyin  termein kuvattu  metsikön  tekninen  laatu  
on niin  huono, että metsiköllä  ei koskaan  ole edellytyk  
siä  kehittyä tukkipuumetsiköksi . 

5. Teknisen  laatunsa  puolesta metsiköstä voisi  syntyä tukki  
puumetsikkö, mutta kasvupaikan vähäravinteisuus  tai kos  
teus estää tämän. 

Lisärivi  

Lisäriville  merkitään  metsikön  kuivaoksarajan korkeus  tukkikyp  
syysvaiheen saavuttaneiden  metsiköiden  mäntypuustolle mäntyval  
taisissa metsiköissä  ja metsiköissä, joissa  männyn osuus sar.  
53-54 merkinnöin  on 30 % tai enemmän (tarkattavan kuivaoksan  

minimipaksuus 15 mm). 

1. Kuivaoksaraja yli 6 m 

2. " 4-6 m 

3. 
"

 alle 4 m 

Perusrivillä  luokkiin  1 ja 2 luetuissa  männiköissä  on kuivaok  

sarajan täytettävä yllä oleva  vastaavan luokan  kriteeri.  

Metsikön laatu (sar. 63; maaluokka  1) 

Metsikön laatu arvioidaan  vain metsämaalla. Arviointi ra  

joittuu yleensä vallitsevaan  jaksoon (ks.  lukua  "Puujaksot" ). 
Poikkeuksena  ovat uudistusalat, joilla myös mahdollinen  ali  
kasvos  vaikuttaa laadun arviointiin.  

Tarkasteltaessa  tiheyden vaikutusta  metsikön  laatuun  käytetään 
apuna taulukkoa 3. Hyvän metsänhoidon  periaatteiden mukaan toi  
mittaessa metsikön pohjapinta-ala ei saisi  kasvatushakkuun  jäl  

keen  alittaa taulukon 3 ilmoittamia  arvoja. Toisaalta  myös 

ylitiheys  voi huonontaa  metsikön  laatua.  

2 
Yhden veroluokkaboniteetin ero kasvupaikassa vastaa 1-4 m poh  

japinta-alassa. 

Tasa-asentoisissa  ja samankokoisten  puiden muodostamassa  metsi  
kössä voidaan  edellyttää jonkin verran korkeampaa pohjapinta  

alaa kuin  metsiköissä, joissa puiden suuremmasta kokovaihte  
lusta johtuen on suurempi runkoluku. Ylitiheyden arvostelussa  
tulee metsikön pohjapinta-alaa verrata kohdassa  "Ehdotetut  toi  

menpiteet" annettuihin  ohjeisiin kiireellisen  hakkuun  ehdotta  
misesta. Inventointikesänä  tehdyissä viljelyissä määrää met  
sikön laadun  tehdyn viljelytyön  laatu.  Taimikon  tiheysnormit 
on esitetty  liitteessä  6. 
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Taulukko  3. Pohjapinta-alojen ohjearvot. 

Laadun  mukaan  metsiköt ovat kehityskelpoisia tai vajaatuottoi  
sia. Vajaatuottoisiksi katsotaan kaikki  ne metsiköt, joissa 

puuston tilasta ja tiheydestä johtuen kiertoajan keskimääräinen  
vuotuinen  tuotto ilman  erityistoimenpiteitä jää kasvupaikalle 
sopivaa puulajia olevan  hoidetun  metsikön  tuottoa niin paljon 

pienemmäksi, että jokin toimenpide, kuten viljely tai  metsikön  
uudistaminen  ohjekiertoajan mukaista  ikää  nuorempana on edulli  
sempaa  kuin vaihtoehto ilman  näitä  toimenpiteitä. Vajaatuot  
toisen  puustoisen metsikön vertauskohtana käytettävä hoidettu  
metsikkö on kasvupaikalle sopivaa puulajia, täystiheä ja sen 

ilmaistusta  tuotoksesta  on havupuuvaltaisessa metsikössä  

noin  45  % ja lehtipuuvaltaisessa metsikössä  noin  40 % tukkia.  

ETELÄ-SUOMI 

Kasvu-  

paikka- 

tyyppi ja 
veroluokka  

Puu- 

laji  10 11 12 13 

Valtapituus, m 

14 15-16 17-18 19-  -20 21-22 23-24 

Kuiva III Mänty 9 10 11 12 13 15 16 17 -  -  

Kuivahko  II Mänty 13 14 15 16 17 18 19 20 20 -  

Tuore  IB Mänty 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 

Tuore  ja 

lehtomainen  

IB ja IA 

Kuusi  14 15 16 16 17 18 19 21 21 22 

Tuore ja 

lehtomainen  

IB ja IA 

Koivu  -  -  - -  10 11 12 13 14 15 

POHJOIS—SUOMI 

Kasvu-  

paikka- 

tyyppi ja 

veroluokka  

Puu- 

laji 10 11 12 13 

Valtapituus, m 

14 15-16 17-18 19 -20 21-22 23-24 

Kuiva III Mänty -  -  11 12 13 14 15  16 -  -  

Kuivahko II  Mänty -  -  13 14 15 17 18  19 19 -  

Tuore IB Mänty -  -  14 15 16 18 19 20 21 -  

Tuore ja 
lehtomainen  

IB ja IA 

Kuusi  -  -  14 15 16 17 18  20  20 -  

Tuore ja 

lehtomainen  

IB ja IA  

Koivu  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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Jos  metsikön suhteellinen  tukkipuutuotos yltää esitettyihin  
hoidetun  metsikön  lukuihin, määrää  metsikön pohjapinta-ala met  
sikön  mahdollisen  vajaatuottoisuuden. Jos metsikön valtapituus 
on alle  17 -  18 a ja pohjapinta-ala pienempi kuin  70 % edellä  
esitetyn taulukon  vastaavasta  pohjapinta-alasta on metsikkö va  

jaatuottoinen. Jos metsikön  valtapituus on yli  17 -  18 m, on 
vastaava prosenttiluku 60. 

Yleisohjeena voidaan  pitää, että metsikkö on vajaatuottoinen, 

jos sen tuotto on pienempi kuin  60 % hoidetun  metsikön  tuo  
tosta. Vajaatuottoinen metsikkö voi  olla  joko välittömästi  uu  
distettava tai  sitä on edullista  kasvattaa  sen nykyisen tai  lä  

hiajan suuren arvokasvun  vuoksi  jonkin aikaa, ei kuitenkaan  
kiertoajan loppuun. Näissä  metsiköissä  tapahtuu tähde-  ja rai  

vauspuukokoa olevien  runkojen voimakasta  siirtymistä  kuitupuu  
rungoiksi tai kuitupuurunkojen siirtymistä  tukkirungoiksi. 
Tältä osalta  vajaatuottoisten metsiköiden  jako alaluokkiin  ta  
pahtuu hakkuun  tarpeen arvioinnin  yhteydessä (ks.  lukua "Ehdo  
tetut toimenpiteet" s. 54). Vajaatuottoisia metsiköitä  voi  
esiintyä kaikissa  kehitysluokissa, mutta vajaatuottoisuuden 

syyt  vaihtelevat  kehitysluokittain. 

Kehitysluokkien 0, 1 ja 7 metsiköitä  kutsutaan seuraavassa esi  

tyksessä yhteisnimellä uudistusalat.  

Perusrivi  

Perusrivillä  jaotellaan kehityskelpoiset  metsiköt kolmeen luok  
kaan ja neljännen ryhmän muodostavat  vajaatuottoiset metsiköt. 

1. Hyvä. Puulaji on kasvupaikalle sopiva ja metsikön  käsit  
tely on ollut hyvän metsänhoidon vaatimusten mukaista.  
Puuston tärkein osa -  vallitsevat latvuskerrokset  - muo  

dostaa riittävän  tiheän  ja tasaisen  metsikön  eikä ylitiheys  
haittaa  metsikön kehittymistä. Pohjapinta-ala on 17-18 m:n 

valtapituuteen asti vähintäin  95 % ja sitä suuremmille  val  
tapituuksille vähintäin  85 % edellä  olevassa taulukossa  

esitetyistä  vähimmäispohjapinta-aloista. Edellytetty ti  
heys merkitään (95 <-(17-18)-> 85) %. Merkintää  käytetään 
soveltaen  muidenkin  luokkien  kohdalla.  Selväpiirteisen uu  
distushakkuun  jälkeinen uudistusala, jossa viljely  tai  
luontaisen  uudistamisen  tapauksessa hakkuualan raivaus ja/ 
tai  maanpinnan valaistus  ei ole  viivästynyt  hakkuuajasta 2 
vuotta kauempaa, kuuluu  tähän luokkaan.  

2. Tyydyttävä. Metsikkö on puuston rakenteen  ja tiheyden puo  
lesta edellistä  heikompi, mutta kykenee  kutakuinkin käyttä  
mään  maan kasvuedellytykset  hyväkseen. Vähimmäispohjapin  
ta-alavaatimus  on (80 <-(17-18)-> 70) % ja lievää  yliti  

heyttä sallitaan.  Luokkaan  kuuluvat ne uudistusalat, 

joilla uudistushakkuusta  on kulunut  2-4  vuotta ja joilla 
luontaisen  uudistamisen  katsotaan onnistuvan  kohtuullisessa  

ajassa, mutta uudistamista  haittaa  vähäinen  raivauksen  lai  
minlyönti . 

3. Välttävä
. Metsikön vajaapuustoisuus tai hoitamattomuus  ai-  
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heuttavat kehityskelpoisen metsikön  lukemisen  tyydyttävää 
heikommaksi

.
 

Kun laadun  huonontajana on metsikön harvuus, on metsikön 
vallitsevien latvuskerrosten puusto yleensä aukkoinen  ja 
tiheys  alhainen.  Pohjapinta-alan vähimmäisvaatimus  välttä  
vässä  metsikössä  on (70 <-(17-18)-> 60) *. Kehitysluokkien 
2-3 metsiköistä luokkaan  kuuluvat  sekä täydennysviljelyä 
kaipaavat kuviot  että kehityskelpoiset,  harvat  metsiköt, 
joille täydennysviljelyn tekeminen  on liian  myöhäistä. 
Puuston rakennetta  huonontavat  vähäarvoisten  puulajien 
osuus, virheelliset  hakkuut  tai  taimikon  hoitotoimenpiteet, 
tuhot, viat, puiden heikko  tekninen  laatu  ja tuhojen vai  
kutus  puustoon. Erityisesti  on huomattava, että lahon  tai  
muun tuhon johdosta tyydyttävää huonommat kehityskelpoiset 
metsiköt luetaan  tähän  luokkaan.  Lievät  harsinnat  ja tu  
hojen korjaushakkuut ovat yleisimmät syyt  hakkuiden  takia  
luokkaan  kuuluvien  metsiköiden  synnylle. 

Hoitamattomassa, välttävässä  metsikössä  kasvatushakkuu  tai  
hoitotoimenpide on selvästi  viivästynyt,  mutta metsikkö on 
vielä  kehityskelpoinen. Paksuuskasvun  selvä taantuminen, 
tupsulatvaisuus ja hoitamattomuudesta johtuva tuhojen li  
sääntyminen ovat merkkejä metsikön  kuulumisesta  tähän ryh  
mään. Ryhmään kuuluvat  uudistusalat, joilla  uudistushak  
kuusta  on kulunut  2-4 vuotta,  mutta joita ei ole viljelty  
tai, jos luontaisen uudistamisen  katsotaan  onnistuvan, 
joilla metsittymistä estää selvä raivauksen  ja/tai maan  
pinnan valmistuksen  laiminlyönti.  

4
- Vajaatuottoiset. Vajaatuottoisten metsien  määrittely on 

luontevinta  tehdä kehitysluokittain.  

Selväpiirteisten uudistushakkuiden kohteena olleet  uudis  
tusalat ovat vajaatuottoisia, jos niiden  uudistushakkuusta 
on kulunut  aikaa  enemmän kuin  4  vuotta eikä alaa ole  vil  
jelty tai luontaiseen  uudistamiseen  pyrittäessä metsikön  
taimettuminen  kohtuullisessa  ajassa ei ole todennäköistä.  
Männiköissä kohtuulliseksi  luontaiseksi  taimettumisajaksi  
riittää 4 vuotta, mutta kuusikoissa  vastaava  aika on sel  
västi pitempi, jopa 10 vuotta. Epämääräisen hakkuun  tulok  
3®n® syntynyt  uudistusala voidaan  katsoa vajaatuottoiseksi  
välittömästikin hakkuun  tapahduttua. Vajaatuottoisia ovat 
myös tuhojen seurauksena  syntyneet aukeat uudistusalat  sekä 
ojituksen seurauksena metsämaahan  siirtyneet  aukeat suoku  
viot. Tuhojen seurauksena  syntynyt  puustoinen aukean  luon  
teinen ala on kyllä aina  vajaatuottoinen, mutta sen kehi  
tysluokan määrää  säilyneen puuston  koko  ja ikä.  

Taimikot ovat  vajaatuottoisia, jos niillä  kasvaa kasvupai  
kalle  sopimattoman puulajin vakiintunut taimikko tai aika  
naan kehityskelpoisessa  taimikossa on taimimäärä tuhon  seu  
rauksena  pudonnut liitteen 6 ilmoittamien  täydennysviljely  
rajojen alapuolelle. Riuku-harvennusvaiheen metsikössä  
määrää  vajaatuottoisuuden metsikön  tiheys ja puulajin sopi  
vuus kasvupaikalle (vrt. liite 6). Hieskoivuvaltaisessa  
metsikössä  kankailla  ja turvekankailla  on ratkaisevaa  havu  
puuston ja rauduskoivun  osuus.  Turvekankaita  lukuunotta- 
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matta hieskoivu  on soilla  samanarvoinen  puulaji kuin  rau  
duskoivu  kankailla.  Harvennus-väljennysvaiheessa vajaa tuot  
toisuuden kriteereinä  on tiheyden ja puulajin ohella  met  
sikön  tukkipuuosuus. 

Uudistuskypsissä  metsiköissä  vajaatuottoisuuden kriteereinä  
ovat  tiheys, puulaji, tukkipuuosuus ja metsikön  mahdollinen  

yli-ikäisyys.  Yli-ikäisyyden ilmenemismuotoina  ovat iän  
aiheuttamien  tuhojen merkitsevä esiintyminen.  

Lisärivi  

Lisärivillä  tarkennetaan laadun  alenemisen  pääasiallinen syy. 
Lisäriviä  ei täytetä, jos metsikön laatu  perusrivillä  on "Hyvä"  
tai laatua  alentaa vain  puuston tekninen  laatu (sar. 62) tai  
metsikköä  harventamaton  tuho (sar. 60-61). 

1. Metsikön  ikä  voi  olla laadun  alenemisen  syy metsikössä, 

jonka ikä  ylittää  ohjekiertoajan. 

Vajaatuottoisiin metsiköihin  liittyy käsite yli-ikäisyys.  
Metsikkö on yli-ikäinen, jos se on niin vanha, että pienen 
kasvun  tai  lisääntyvän lahovikaisuuden  ja puiden luontaisen  
kuolemisen vuoksi olisi uudistettava välittömästi. Yli-i  

-käisiä  ovat kaikki  yli 140-vuotiaat  metsiköt maan eteläi  
simmissä osissa ja yli 250-vuotiaat  metsiköt Pohjois-Suo  

messa. Näistä  arvoista poikkeava yli-ikäisyysraja annetaan 

vuosittain vaihtuvassa liitteessä 15. Metsikkö saadaan  

kuitenkin  merkitä  yli-ikäiseksi  näitä  rajoja nuorempanakin, 
jos yli-ikäisyyden merkit ovat  metsikössä  selvät.  Esim. 
koivuvaltainen  metsikkö Etelä-Suomen  parhailla kasvupai  
koilla  on yleensä yli-ikäinen jo 100-vuotiaana.  

2. vähäarvoinen  puulaji  on syy laadun alenemiseen, jos met  
sikön  puulajisuhteet kasvupaikkaan suhteutettuna  ovat sel  
laiset, että sillä  on metsikön  tuotosta pienentävä vai  
kutus. Arvioinnin  perusteena ovat puuston kasvun  ja puula  

jista johtuva puiden laatu,  esim. hieskoivun  pieni tukkio  
suus . 

Kun metsikkö  on puulajisuhteiltaan niin  vähäarvoinen, että 
sitä ei kannata kasvattaa  kiertoajan loppuun, on kyse  vää  
rän  puulajin vajaatuottoisesta metsiköstä. Jos siemenpuua  
sentoon hakatun metsikön puulaji  on pääeste luontaiselle  
uudistamiselle  luetaan uudistusala  tähän luokkaan. 

3. Metsikön  ylitiheys  alentaa  laadun  metsiköissä, joissa met  
sikön liiallinen runkoluku  on pääsyy  puuston elinvoimai  
suuden  heikkenemiseen.  

4. Hoitamattomuus, joka ei ole metsikön  ylitiheyttä. Esimerk  
kejä luokkaan  kuuluvista  metsiköistä  ovat puiden latvus  
tojen piiskautuminen, ruohoisuus  taimikoissa, aukeiden 

alojen seisottaminen  liian  pitkään taimettomina  ja uudistu  
salojen raivaamattomuus.  

5. Metsikön luontainen  harvuus  on laadun  alentamisen  syy puu-  
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lajisuhteiltaan kelvollisessa  metsikössä, jossa metsikön  

pohjapinta-ala tai taimien  lukumäärä  jää liian alhaiseksi  
tai metsikön puusto on ryhmittäistä ja epätasaista ja 
laatua  alentava  tekijä ei ole  seurausta hakkuusta tai tai  
mikon hoitotoimenpiteestä. 

Tuhojen harventama  tai  muuten huonontama  metsikkö kuuluu  
tähän luokkaan, jos tuhon jälkiä ei ole  hakkuin  korjattu. 

6. Metsikön harvuus, joka on seurausta  hakkuusta tai taimikon  
hoitotoimenpiteistä. Metsiköt, joissa tuhon jälkien korjaa  

mmen on syy metsikön  harvuuteen,  kuuluvat tähän ryhmään. 
Harsinta tai liian  voimakas  harvennus ovat pääsyyt metsikön  

lukemiseksi  tähän luokkaan.  Vajaatuottoisina luokan met  
siköt  ovat jätemetsiä. 

Tehdyt ja ehdotetut toimenpiteet (sar.  64-68) 

Tehdyt toimenpiteet (sar. 64-65; maaluokat 1-2) 

Tehdyt hakkuut  (sar.  64) 

Perusrivi:  Hakkuutapa 

Perusrivillä  eritellään  inventointia  edeltäneen  10 vuotiskauden  

hakkuut. Tällöin  on hakkuuksi  luettu myös taimikon  harvennus 

tai perkaus. Jonkin  yksittäisen puun poisto ei ole hakkuuta.  

0. Ei hakkuita 10-vuotiskaudella
.
 

1. Taimikon harvennus ja/tai perkaus taimikkokehitysluokissa 
tai nuoressa kasvatusmetsikössä

. Luokkaan  luetaan  myös ke  
miallisesti  tehty taimikon perkaus sekä verhopuustoksi har  
vennettu taimikko. 

2. Ylispuiden poisto taimikkokehitysluokissa  tai nuoressa  kas  
vatusmetsikössä. Ylispuiden poistoksi tulkitaan  siemen-  ja 
suojuspuuston poisto silloinkin, kun luontainen  uudista  
minen  on epäonnistunut. Merkintä  tehdään  myös kaikilla  ki  
tumaakuvioilla, joilla  on tehty inventoitava  hakkuu.  

3. Metsikön ensiharvennus  tarkoittaa ensimmäistä metsikössä  

tehtävää puutavaraa antavaa harvennus-  tai väljennyshak  
kuuta.  

4. Metsikön  muu  harvennus  on metsikössä  tehty harvennus tai  
väljennys, joka ei ole ensiharvennusta

.
 

5. Harsintahakkuu.  Hakkuussa  on poistettu metsikön vallit  
sevaa latvuskerrosta  hävityshakkuun luonteisesti

.
 

6. Erikoishakkuu.  Luokkaan  luetaan metsiköt, joissa on tehty 
esim. oja- tai rajalinjan aukaisuhakkuu, tien  tai voima  
linjan hoitoon  liittyvä  lievealuehakkuu, tuhojen korjaus  
hakkuu tai lievä  ylispuuluonteisten puiden poiminta. Luok  
kaan luetaan  myös puolinaisesti läpiviety hakkuu, jonka 

jälki tästä syystä  näyttää harsinnalta.  
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7. Uudistushakkuu  keinollista  uudistamista varten. Keinollista  

uudistamista  varten tehtävät hakkuumuodot  ovat avohakkuu  ja 
verhopuuhakkuu

.
 

8. Uudistushakkuu  luontaista  uudistamista varten. Luontaiseen  

uudistamiseen  tähtääviä  hakkuutapoja ovat siemenpuu- ja 
suojuspuuhakkuu, kaistalehakkuu  sekä harvemmin  verhopuu  
hakkuu.  

10-vuotiskaudella  tehtyjä toimenpiteitä kuvaamaan  tarvittaisiin  
monasti enemmän kuin  yksi koodi. Merkintä rajoitetaan kuvaa  

maan viimeistä  nykymetsikön  kehitykselle oleellista  toimenpi  
dettä. Niinpä merkitään "taimikon  perkaus tai  harvennus"  ja 
uudistamista  edeltänyt avohakkuu  jätetään kuvaamatta. Jos ku  
violla  on tehty samanarvoisia  toimenpiteitä kuvataan  puutavaraa 
antanut hakkuu. "Ylispuiden poisto" merkitään, mutta "taimikon  
harvennus ja perkaus" jätetään merkitsemättä, jos kuviolla  on 
tehty nämä  molemmat  toimenpiteet. Kuvioilla, joilla hakkuu on 
kesken,  tehdään  merkintä, joka vastaa metsikön  tilaa  arviointi  
hetkellä. 

Lisärivi:  Tehtyjen hakkuiden  ajankohta 

Tehtyjen hakkuiden  ajankohta luokitellaan  hakkuukausina
. Hak  

kuukausi on vuoden pituinen ajanjakso, joka alkaa kesäkuun  1. 

päivänä. 

Vaikka 10-vuotiskautta  vanhempia hakkuita  ei perusrivillä eri  

tellä hakkuutapoina, merkitään tätä vanhempienkin hakkuiden  

ajankohta .  

0. Arviointikesä  

1. Arviointikesää  edeltänyt hakkuukausi  
2. 

" edeltäneet  hakkuukaudet  2- 5 

3. 
... 6_lo 

4. 
" 11-30  

5. Hakkuita  ei ole tehty taihakkuusta  kulunut yli  30 
hakkuukautta.  

Tehdyt metsänhoitotoimenpiteet (sar. 65)  

Perusrivi: Tehtyjen toimenpiteiden luokitus  

Kirjainkoodi: toimenpiteinä tehty sekä viljely että täydennys  
viljely. Perusrivillä  luokitellaan  viimeisen  10-vuotiskauden  
aikana  tehdyt metsänhoidolliset  toimenpiteet paitsi taimikon  

hoito. Tehty taimikon perkaus tai  harvennus  on rekisteröity  
tehtyjä hakkuita  kuvattaessa. Metsänhoitotoimenpiteiden luo  

kitus on seuraava: 

0. Ei toimenpiteitä 
I.A. Istutus 

2.8. Kylvö  

3. Täydennysviljely luontaisesti  syntyneessä taimikossa.  
4. 

5. Raivaus  luontaista  uudistamista  varten tai luontaista  

uudistamista  varten tehty verhopuusto  avohakkuun  jälkeen. 
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Raivaus  on voitu  tehdä  myös kemiallisesti.  
6. Karsinta. Karsintamerkintä  edellyttää, että karsinta  on 

tehty kuviokohtaisena  ja sen tavoitteena  on ollut metsikön  

tukkipuusadon laadun  parantaminen. 

Lisärivi:  Tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden ajankohta 

Tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden ajankohta luokitellaan  kuten  
tehtyjen hakkuiden  ajankohta sarakkeen  64 lisärivillä.  Luokit  
telussa  ovat käytössä  koodit  0-3,  koska  tehtyjen metsänhoito  
toimenpiteiden rekisteröinti  rajoittuu viimeiseen  10-vuotiskau  
teen. 

Ehdotetut toimenpiteet (sar. 66-68; maaluokka  1) 

Ehdotetut hakkuut (sar. 66) 

Perusrivi: Ehdotetun hakkuun laatu 

Perusriville  merkitään ehdotetun hakkuun laatu tai ehdotettu 

taimikon  harvennus  tai perkaus. Hakkuutapojen määrittelyt ovat 
samat kuin  kohdassa  "tehdyt toimenpiteet". 

0. Ei hakkuuehdotusta  

1. Taimikon  harvennus  tai perkaus taimikkokehitysluokissa 2-3 

nuorissa kasvatusmetsissä.  Näissä  kehitysluokissa tehty 

verhopuuhakkuu luetaan luokkaan,  jos hakkuusta ei saada  

puutavaraa. Kun taimikon  perkausta  tai  harvennusta ehdote  
taan nuoriin  kasvatusmetsiin, on ehdotuksen kiireellisyys 

asteeksii  merkittävä  "Toimenpide jo viivästynyt".  

2. Ylispuiden poisto 

3. Ensiharvennus  

4. Muu kasvatushakkuu  kuin  enaiharvennus  

5. - 

6. Erikoishakkuuehdotus  koskee lähinnä  tuhojen vaikutusten  
kor  jaushakku i  ta .  

7. Uudistushakkuu  keinollista  uudistamista  varten. Avohakkuu  

tai  verhopuuhakkuu. 

8. Uudistushakkuu  luontaista  uudistamista  varten. Siemen-  tai  

suojuspuuhakkuu, verhopuuhakkuu tai kaistalehakkuu.  

Yleisluonteinen  ohje kasvatushakkuun  ehdottamiselle  on, että 

hakkuuajankohtana  metsikön  pohjapinta-ala on vähintään  6 m /ha 
suurempi  kuin s. 50 asetelmassa esitetyt  pohjapinta-alat. 
Vähäisimmillekin puumäärille hakkuuta saadaan  ehdottaa, jos 
metsikön  metsänhoidollinen  tila  sitä edellyttää. Erityisesti  
nuorissa harvennusmetsiköissä  on hakkuuehdotukset  tehtävä met  
sänhoidollisen  tilan vaatimusten  mukaisesti.  
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Lisärivi:  Ehdotettujen hakkuiden  ajankohta 

Hakkuuehdotukset  tehdään 10-vuotiskautta varten. Ajankohdat 

liittyvät  perusriville merkittyihin hakkuuehdotuksiin.  Jos 
hakkuuehdotusta  ei ole (perusrivi  = 0), saraketta ei käytetä.  

1. Toimenpide jo viivästynyt  
2. Ensimmäinen 5-vuotiskausi  

3. Jälkimmäinen  5-vuotiskausi.  

Harvennushakkuiden  tarvetta määriteltäessä  on muistettava, että 

ensimmäiselle  5-vuotiskaudelle  ehdotetun  hakkuun odotusaika  on 

keskimäärin  2,5 vuotta ja jälkimmäiselle 5-vuotiskaudelle  ehdo  
tetun 7,5 vuotta.  Vajaatuottoisessa metsikössä saadaan ehdottaa 

harvennushakkuulle  ajankohtakoodeja 1 tai 2. 

Ehdotetut metsänhoitotoimenpiteet (sar.  67) 

Sarakkeella  esitetään metsänhoitotoimenpide-ehdotukset. Tai  

mikon  perkaus- ja harvennusehdotukset  tehdään  kuitenkin  hakkuu  
ehdotusten yhteydessä sarakkeelle 66. Käytetyt koodit  ovat: 

0. Ei toimenpiteitä 
1. Viljely 

2. -  

3. Täydennysviljely 
4. Taimikon  hoito (esim. heinän  poisto). 

5. Raivaus  uudistusaloilla, joilla pyritään luontaiseen  uudis  
tamiseen. Avohakkuun  jälkeinen verhopuuston luonti  kuuluu  
luokkaan,  kun  pyritään luontaiseen  uudistamiseen.  

Koodien  3-5 käyttö edellyttää välitöntä toimenpidetarvetta. 

Viljelytarve on esim. uudistusalalla  tai tuhoutuneessa  taimi  
kossa  välitön. Uudistuskypsässä metsikössä tai varttuneessa 
kasvatusmetsikössä viljelytarve merkitään, jos metsikköön  on 

ehdotettu 10-vuotiskaudella  toteutettavaksi uudistushakkuu  ja 
uudistamismenetelmäksi  on valittu viljely. 

Ehdotetut maanmuokkaustoimenpiteet (sar. 68)  

Uudistettavilla  alueilla  voidaan  ehdottaa  maanmuokkaustoimenpi  
teitä. Toimenpiteen tarve voi  olla välitön  tai ehdotettu toi  

menpide voi  tulla  suoritusvuoroon  vasta kun 10-vuotiskaudelle  
ehdotettu uudistushakkuu  on suoritettu. 

0. Ei ehdotusta 

1. Raskas  muokkaus (auraus) 

2. -  
"
 - , jossa  aurauksella  myös kuivatusvaikutus  

3. Kevyt  muokkaus  (äestys)  
4. Mätästys 



58 

Epifyyttijäkälät puiden oksilla  ja rungolla (sar. 69; maaluokkien  
1-2 erikoiskoealat  3, 21 ja 39) 

Puiden  rungoilla ja oksilla  kasvavien  epifyyttijäkälien run  
sauden  arviointi  liittyy  ilman  epäpuhtauksien seurantaan. Mer  
kintä tehdään  koealakuvioittain.  

Esiintymisrunsaus arvioidaan  havupuilta, joiden rinnankorkeus  

läpimittaluokka on vähintäin  5 cm. Arviointi  suoritetaan  
yleensä vain  0,5 -  2,0 metrin korkeudelta  rungolta ja oksista. 

Arviointi tehdään  koealan keskipisteestä  katsoen,  joten arvi  
oinnissa  on mukana vain koealan keskipisteeseen suuntautunut 

rungon  ja oksiston puolisko.  

Arviointi  tehdään koealan osittain ja runsaus määritellään  kai  

kilta  koealan  osilta, joilta  on luettu  vähintäin  3 jäkäläluoki  
tukseen  soveltuvaa havupuuta. Erityistä huomiota  tulee kiin  
nittää  runsausasteikon  yhtäpitävyyteen Etelä- ja Pohjois-Suo  

messa, jotta tulokset  koko  Suomesta ovat vertailukelpoisia kes  
kenään.  

Epifyyttijäkälien  esiintymistä tarkastellaan erikseen naava  
maisten  ja lehtimäisten  jäkälien osalta. Rupijäkälien esiinty  
mistä  ei huomioida.  

Perusrivi  

Perusriville  merkitään  naavamaisten  epifyyttijäkälien esiinty  
misrunsauß. Naavamaisia  jäkäliä ovat suvut Alectoria, Bryoria 
ja Usnea. Naavamaiset  jäkälät ovat epifyyttijäkälistä kaikkein  

herkimpiä ilman  epäpuhtauksille. Runsauden arviointi  perustuu 
pääasiassa jäkäläyksilöiden lukumäärään puilla. Esiintymisrun  

saus koodataan seuraavasti:  

E. Jäkäliä  ei arvioitu.  

0. Ei naavamaisia.  

1. Naavamaisia  niukasti
.
 Yksittäisiä naavamaisia jäkäliä 

siellä  täällä, mutta useimmilla  puilla ei jäkäliä esiinny.  

2. Naavamaisia  kohtalaisesti
. Lähes joka puulla esiintyy  naa  

vamaisia, mutta puuta kohti jäkäliä vain  muutamia  yksi  
löitä. Luokkaan luetaan  myös koealat, joilla jäkäliä on 
vain muutamissa  puissa, mutta näissä  hyvin runsaasti.  

3. Naavamaisia  runsaasti
.
 Lähes joka puulla esiintyy lukuisia  

naavoja usein  kookkainakin  yksilöinä.  

4. Naavamaisia  runsaasti.  Poikkeuskoodi
, jota käytetään, kun  

lähes  joka puulla esiintyy  lukuisia  naavoja usein  kookkaita  
yksilöitä, mutta kahta metriä korkeammalla  puussa. Tätä 

koodia  käytetään mm. silloin,  kun  poronhoitoalueella porot 
ovat syöneet naavamaiset  jäkälät puiden alaosista.  
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Lisärivi  

Lisäriville  merkitään lehtinaisten  jäkälien esiintymisrunsaus . 
Sarake  jää tyhjäksi, jos perusrivillä on koodi  E.  

Näihin  jäkäliin kuuluvat  mn. suvut Hypogymnia, Parmelia  ja 
Pseudevernia.  Nämä suvut  kestävät  yleensä edellisiä  paremmin 
ilman  saasteita. Kuusella  sekä naavamaiset  että lehtimäiset  

jäkälät kasvavat  yleensä oksilla, männyllä ne kasvavat  oksilla  
vain  nuorena ennen oksien  karsiutumista  puun  alaoksista, mutta 
myöhemmin rungolla, mistä sen esiintymisrunsauden arviointi  on 
suhteellisen  yksinkertaista.  Arviointi  suoritetaan  sen mukaan  
kuinka  suuren osan oksien  ja runkojen koealan keskipisteeseen 
suuntautuvasta puoliskosta välillä  0,5 -  2,0 metriä jäkälät 

peittävät. Koodiselityksissä  esitetyillä sadanneksilla  on vain  
ohjearvo, koska  sadanneksia  ei pystytä  tarkkaan  määrittämään:  

0. Ei  lehtimäisiä.  Peittävyys alle  1 %. 

1. Lehtimäisiä  niukasti. Peittävyys 1 -  10 %. 

2. Lehtimäisiä  melko runsaasti.  Peittävyys  10 -40 %. 

3. Lehtimäisiä  runsaasti.  Peittävyys  yli  40 %. 

4. Lehtimäisiä  runsaasti. Poikkeuskoodi
, jota käytetään, kun  

lehtimäisiä korkeintaan  niukasti  tarkastelukorkeudella,  

mutta kahta  metriä ylemmissä oksiston ja rungon osissa 
niitä on runsaasti. 
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5.4. Hallinto  

Hallintokoodit  eritellään  koealakuvioittain.  

Kunta (sar. 70-72; maaluokat  1-9) 

Kuntakoodit  saadaan  vuosittain vaihtuvasta liitteestä 10 

"Kuntakoodit  v. 19XX". Kuntanumeroinnissa  seurataan Tilas  

tokeskuksen  ylläpitämää kuntanumerointia  (esim. Tilasto  
keskus  1.1.1986: Kuntanumerointi  1986). 

Omistaja (sar. 73; maaluokat  1-9) 

Omistaja selvitetään  sisätyönä lohkokoealoille.  Omistajaa 
ei selvitetä vesien, liikenneväylien ja asutuskeskusten  
osalta. 

Yksityiset. Luokkaan kuuluvat myös jakamattomat vesi  

jättömaat, jotka tulevassa  jakotoimituksessa todennä  
köisesti  jaetaan rantojen omistajien kesken  sekä yksi  

tyisten toiminimien  ja perikuntien omistamat alueet ja 

hallintasopimustilat. 

0. Maatilametsänomistajat. Luokkaan  kuuluvat  ne yksityis  
luonteiset  metsänomistajat, joiden pääasiallinen tulon  
lähde  on maa- ja metsätalous sekä maatilatalouden  har  

joittajina eläkkeelle siirtyneet  metsänomistajat. 

1. Muut yksityisluonteiset  metsänomistajat. Luokkaan  kuu  
luvat yksityisluonteiset  metsänomistajat, joilla pääa  
siallisin  tulonlähde  on muu kuin  maa- ja metsätalous. 

Osakeyhtiöt; ei kuitenkaan  asunto-osakeyhtiöt. Yhti  
öiden eläkesäätiöiden  metsät luetaan kuuluvaksi  yhti  
öiden  metsiin. 

2. Suomen Metsäteollisuuden  Keskusliiton  jäsenyhtiöt. 

3. Muut  yhtiöt.  

Valtion  metsät 

4. Metsähallitus.  

5. Muu kuin  metsähallituksen  hallitsema  valtion  alue. 

Kunta, seurakunta  ja yhteisö. Yhteisöllä  tarkoitetaan  

osuuskuntaa, yhteismetsää, kommandiitti-  ja  asunto-osa  

keyhtiötä tai  säätiötä. Luokkaan ei kuitenkaan  lueta  

yhtiöiden eläkesäätiöiden  metsiä. Maanmittaustoimituk  
sessa jakokunnan yhteisiksi  jaetut alueet  (kartalla pu  
naisella  painettu merkintä Yht .) kuuluvat  tähän  ryh  
mään. 

6. Yhteismetsät 
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7. Kunnat,  seurakunnat ja muut yhteisöt. 

Lohkokartoilla  on omistajaryhmät eroteltu värein  seuraavasti:  

0. Väritön  

1. Oranssi 

2. Punainen  

3. Ruskea  

4. Vihreä  

5. Musta 

6. Violetti  

7. Sininen  

Moninaiskäytöstä johtuvat puuntuotannon rajoitukset  (sar. 74;  
maaluokat 1-9) 

Alueet on merkitty kartoille  yhtenäisinä vyöhykkeinä. Ve  
sien kohdalla kartalla rajat eivät ole tarkkoja. Ne osoit  
tavat vain rajojen sisään jäävien maa-alueiden  kuuluvan 

vyöhykkeeseen. 

0. Kuviolla  ei ole moninaiskäytöstä johtuvia puutuotannon 
rajoituksia. 

1. Luonnonpuisto tai kansallispuisto, joka on perustettu  

lailla.  Metsää ei voida  käsitellä  hakkuilla.  Luokkaan  

kuuluvat  myös ne lääninhallituksen  päätöksellä yksi  
tyismaille perustetut luonnonsuojelualueet, joita ei 
saa käsitellä  hakkuilla.  

2. Aarnialueet  ja vastaavat, joilla metsää ei voida käsi  
tellä hakkuilla, mutta alueet on perustettu virastojen 
(esim. metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, puolustus  
ministeriö) omilla  päätöksillä. 

3. Soidensuojelualueet, jotka perustuvat luonnonsuojelula  
kiin. Yksityismailla ne on perustettu lääninhalli  
tuksen päätöksellä. Alueella ei sallita ojitustoimen  

piteitä. Kangaskuvioilla voidaan  sallia  hakkuita.  

4. Suunniteltu  soidensuojelualue, joka perustuu valtioneu  
voston  periaatepäätökseen. Metsänhoidollinen  käyttö,  
kuten luokassa  3. 

5. Metsähallituksen  ojitusrauhoitusalueet, jotka eivät  sa  
malla  ole  kohdan  4 mukaisia suunniteltuja soidensuoje  
lualueita  sekä puolustusministeriön soidensuojelu  
alueet. Alueet  on perustettu virastojen omilla  päätök  
sillä.  Metsänhoidollinen  käyttö, kuten luokassa  3. 

6. Luonnonhoitometsät, puistometsät, retkeilyalueet ja 
muut monikäyttöalueet, jotka on perustettu virastojen 
omilla  päätöksillä ja joilla metsän käsittelyyn vaikut  
tavat pienentävästi muut kuin  puuntuotannon tarpeet. 

Luokkaan kuuluvat  myös lääninhallituksen  päätöksellä 
perustetut yksityismaiden  luonnonsuojelualueet, joilla  
sallitaan  hakkuut. Puuston käsittelyssä pyritään varo  
vaisuuteen  ja mahdollisten  avohakkuiden  pienialaisuu  
teen.  

7. Asema-ja rakennuskaava-alueet  ja vastaavat. Alueilla  
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ei puita  saa hakata  ilman lupaa. 

8. Rantakaava-alueet.  Kaava  voi vaikuttaa  metsien käsit  

telyyn. 

9. Kuvio  ei kuulu luokkiin  1-8, mutta metsätalouden har  

joittamiseen kuviolla  on vaikuttanut  kuvion  sijainti  
asutukseen nähden tai kuvion maisemalliset kauneu  

sarvot. Avohakkuu  ei todennäköinen.  

Koodeja 1-8  edellyttävät alueet  on yleensä rajattu kenttä  
kartoille  lohkon  kohdalle  mustalla viivalla  ja varustettu  
merkinnällä  "sar. 74 = x"; (x=1,2, 3,4,5,6,7,8). Koodia 9 

edellyttäviä alueita  ei ole merkitty  kartoille. Niiden  
määrittely  on jätetty ryhmänjohtajan tehtäväksi.  

Luonnonoloista  johtuvat puuntuotannon rajoitukset (sar. 75;  maa  
luokat  1-9) 

Alueet on merkitty työkartoille yhtenäisinä vyöhykkeinä. 
Vesien  kohdalla  kartan  rajat eivät ole  tarkkoja. Ne  osoit  
tavat  vain rajojen sisään jäävien maa-alueiden  kuuluvan  

vyöhykkeeseen.  

0. Kuvio  ei kuulu luokkiin 1-5. 

1. Suojametsän luonteinen  alue metsänrajan turvaamiseksi  
lailla  perustetun suojametsäalueen ulkopuolella. Alu  

eella  joudutaan metsän  säilymiseksi  pidättäytymään avo  
hakkuusta, kulotuksesta ja muusta samantapaisesta 

metsän  käsittelystä.  Luokkaan  kuuluvia  alueita ovat 
ulkomeren  saaret, suurten sisävesien  pienet saaret,  
meren ja sisävesiin  pistävät pitkät, kapeat niemet sekä 

yleensä selkävesiin  liittyvän  mantereen ja saarien  suo  
javyöhykkeet. Metsämaan  kuviolla, joka kuuluu  tähän  
luokkaan  on veroluokka  alennettu aina, jos kasvupaikka  
tyypin alkuperäinen veroluokka  ei jo ole IV. 

2. Metsänviljelyn riskialue  suojametsäalueen ulkopuolella. 
Alueella on lämpösumma 700-800 d.d.-yksikköä ja metsän  

viljely  epäonnistuu usein  ilmaston vuoksi.  

3. Lakimetsä  ja sen luontoinen  alue suojametsäalueen ulko  

puolella. Alueella  on lämpösumma alle 700  d.d.-yksik  
köä ja sillä  ei  suoriteta metsänviljelyä muuten kuin 
haluttaessa  metsittää puuton alue. 

4. Suojametsäalueen osa, missä  lämpösumma on yli  700 d.d. 

-yksikköä.  Metsänviljelyn riskialue.  

5. Suojametsäalueen osa, missä  lämpösumma on alle  700  d.d. 

-yksikköä.  Lakimetsä  ja sen luonteinen  alue.  

Koodeja 2-5 edellyttävät alueet rajataan kenttäkartollle  
lohkon  kohdalle  mustalla viivalla  ja varustetaan merkin  
nällä  "sar. 75 = x"

; (x=2,3,4,5). Suojametsän luonteisia  
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alueita (koodi 1) ei ole merkitty kartalle, vaan niiden  

esiintyminen ratkaistaan luokan kuvauksen  perusteella. Nä  
mäkin alueet  on kuviteltava vyöhykkeiksi,  jotka kattavat  
sisäänsä  koko  tietyn maa-alueen.  



6. PUUSTOMITTAUKSET LUKUPUUKOEALOILLA 

Ohjeissa esiintyviä  käsitteitä 

Maanpinnan taso: Maanpinnan taso tarkoittaa maan  

pinnan korkeutta mitattavan  puun  tyven kohdalla.  Rinteessä  

maanpinnan taso  on rungon jatkeen ja maanpinnan leikkauspis  
teessä  ylärinteen puolella (liite 1). 

Synty piste: Syntypiste on normaalilla  puulla puun 
ytimen kohdalla  maanpinnan tasolla. Kontteikossa, kannon  päällä 
tai kiven päällä kasvavalla  puulla syntypiste on siinä, missä 

siemenen kuvitellaan  itäneen  (liite 1).  

Luonnonpoistuma: Luonnonpoistumapuilla ei yleensä 
ole yhtään elävää  oksaa. Joskus  näillä  puilla voi  olla  eläviä  
oksia, mutta puu  on vaurioitunut  niin pahoin, ettei se voi  

jatkaa elämäänsä  seuraavan kasvukauden  yli  (esim. myrskyssä  
kaatuneet puut).  

Käyttökelpoinen luonnonpoistumapuu on  puuaineksensa lahoamisas-, 
teen puolesta vielä käyttökelpoista. Läpimitan pienuus tai  

esim. katkenneen  puun  pirstoutuminen voivat estää puun todel  

lisen käyttökelpoisuuden, mutta  tällaisetkin  puut luetaan in  
ventoinnissa  "Käyttökelpoisiksi  luonnonpoistumapuiksi. 

Elävä puu: Elävässä  puussa on kesällä tuoreita oksia  ja 
puulla on mahdollisuus  jatkaa elämäänsä.  

Haarapuu: Haarapuulla on yksi ydin kannonkorkeudella ja 

useampia ytimiä rinnankorkeudella  (ks. kuva 10). 

Valtapituus: Valtapituudella tarkoitetaan pää- ja 
lisävaltapuiden keskipituutta. 

Katkennut puu: Katkennut puu, jossa on jäljellä elä  

viä  oksia, luetaan  yleensä eläväksi  puuksi.  

Katkennut  puu,  jossa ei ole jäljellä eläviä oksia, luetaan  

pystykuiyaksi,  jos pystyssä  oleva  osa sisältää  yli puolet puun 
alkuperäisestä tilavuudesta. Kun katkennut osa sisältää yli 

puolet puun alkuperäisestä tilavuudesta  on kyseessä  kaatunut  
l uonnonpoi st umapuu, jos katkennutta osaa ei ole korjattu. 
Muuten on kyseessä  kanto.  

Pystykuivaksi  luettavalla  puulla pystyssä  oleva osa ja kaatu  
neeksi  luettavalla  katkennut  osa määrää,  onko  kyseessä  käyttö  
kelpoinen luonnonpoistumapuu. 

Kuva 10. Esimerkkejä rinnankor  

keusläpimitan mittauk  
sesta  poikkeukselli  
selle  puulle. 
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6.1. Relaskooppikoeala 

Koealan  keskipiste  

Koealan  keskipiste  määrätään  lohkolinjalla maastomittausta  
käyttäen. Mittaus on järjestettävä niin, että 20 metrin  mittaa  
käytettäessä mitan  keskikohta  osoittaa  koealan  keskipisteen. 
Ryhmänjohtajan tulee valvoa, että keskipiste  tulee tarkoin  
mitan  alku -ja loppupisteen osoittavien mittatikkujen määrää  
mälle  linjalle silloinkin, kun mitta tiheitä puskia vältellen 
jonkin verran polveilee. Näin  vähennetään polveilun aiheut  
tamaa systemaattista virhettä. 

Metsä- tai kitumaalle  sattuneiden  koealojen keskipisteet  merki  
tään paalulla. Paalun  on oltava löydettävissä 2-3 vuotta in  
ventoinnin  jälkeen. Tästä  syystä paalun tulee  olla pituudel  
taan runsas metri ja valkeaksi veistetyn paksumman, numeroidun  
pään tulee olla  läpimitaltaan vähintään  2-3 cm.  

Normaalisti  paalu lyödään koealan  keski  

pisteeseen ja siihen  merkitään  koealan 

numero. Jos sitä ei saada lyödyksi keski  
pisteeseen, siirretään  paalu linjan suun  
nassa lähimpään paikkaan, jonne se voi  

daan  pystyttää. Tällöin  paaluun merkitään  
koealan numeron lisäksi  siirtomatka  

(+eteenpäin, -taaksepäin) linjan päämit  
taussuunnassa.  Todellinen  keskipiste  on 

myös pyrittävä merkitsemään  esim. pienel  
lä  tikulla.  Kuvan 11 esittämässä  paalussa 
on ilmoitettu, että koealan 41 paalua on 
linjan päämittaussuunnassa siirretty 0,8 
metriä eteenpäin. 

Kuva 11. Koealapaalun merkinnät.  

Koealan rajoittaminen 

Inventoinnin  koealoilla  käytetään relaskooppia osoittamaan tu  
leeko puu mukaan  koealalle.  Inventoinnissa  käytetään yleensä 

relaskooppia, jossa  varren ja aukon suhde on 70,71  cm/2 cm.  
Näin  saadaan relaskooppitekijäksi 2 eli yksi  mukaan tuleva  puu 
vastaa pohjapinta-alaa 2 m /ha.  

Kun  relaskoopilla ei kiistatta  nähdä  tuleeko puu mukaan koea  
lalle  vai ei, on rajapuiden mukaantulo  tarkistettava  mitta  
nauhaa  käyttäen. Tarkoitukseen  on kätevin  ns.  metsurin mitta. 
Tarkistus tapahtuu mittaamalla rajapuun läpimitta kohtisuoraan  
sädettä  vastaan mm:n tarkkuudella  sekä mittaamalla puun etäi  

syys vaakatasossa  koealan  keskipisteestä  läpimitan mittauskoh  
teen. Etäisyys  mitataan  puun  kylkeen cmsn tarkkuudella  (Liite 
11). Liitteen  11 taulukossa  1 on ilmoitettu  puiden mukaantulo  
säteet sekä annettu esimerkki  taulukoiden  käytöstä.  Myös kaa  
tuneilla  ja vinoilla  puilla läpimitan mittauskohdan  sijainti  
mittaushetkellä määrää puun mukaantulon.  



Kuva 12. Säde puun kylkeen.   Kuva 13. Puiden  luvun alkamis  

kohta ja suunta.  

Rinnankorkeusläpimitta ja maanpinnan taso.  

Relaskooppikoealan puista mitataan  se läpimitta, joka on kohti  
suorassa sädettä vastaan (Kuva 12)', ts. sama läpimitta, johon 

relaskoopilla tähtäys suoritetaan.  

Rinnankorkeusläpimitan etäisyys  maanpinnantasosta  on  1,3 metriä  
ja tämän varmistamiseksi  on puita luettaessa käytettävä rinnan  

korkeuskepipiä.  Rinteellä  kasvavassa  puussa  maanpinnan taso  si  
]aitsee rinteen puolella runkoa. Jos puu kasvaa  kivellä  tai  
mättäällä  tai jos maanpinnan taso on muutoin  vaikeasti  arvioi  
tavissa, tarkoitetaan maanpinnan tasolla  puun syntymäpisteen 
tasoa. Erityisesti ojitetuilla turvemailla  maanpinnan tason 
katsotaan sijaitsevan sillä  korkeudella,  missä puun  suurimpien 
sivujuurien välissä oleva runkopuu alkaa voimakkaammin  ka  
ventua. Liitteen 1 kuvat  esittävät maanpinnan tason määrittä  
mistä. 

Puiden  luku koealalla 

Puiden  luku  koealalla  aloitetaan  päämittaussuunnalle vastakkai  
sesta suunnasta (Kuva 13) ja lukua jatketaan myötäpäivään, 
kunnes  kaikki  puut on mitattu. Relaskoopilla tähtäys suorite  
taan luettavan puun  mittauskohtaan koealan  keskipisteestä 

siten, että tähtääjän silmä  on tarkalleen keskipisteen yläpuo  
lella. Rajapuut tarkistetaan  ja mittaaja merkitsee  tussimer  
killä  jokaisen luetun puun. Merkintä osoittaa  rinnankorkeuslä  
pimitan mittauskohdan.  

Puiden  alaoksien  karsinta  ja näköalaväylien raivaus  koealoilla  
on rajoitettava mahdollisimman  vähiin.  Erityistä varovaisuutta  
tulee noudattaa  asuntojen ja tonttien lähettyvillä. Viimeksi  
mainituilla  alueilla  on myös koealapaaluihin ja luettuihin  
puihin ja kantoihin  tehtävä  mahdollisimman  huomaamattomat  mer  
kinnät.  
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6.2. Lukupuulomakkeelle tehtävät 
merkinnät  

Lukupuulomakkeen numero. 

Lukupuulomakkeet numeroidaan  juoksevasti lohkon  sisällä.  

Lohkoittaiset  yleistiedot (sar. 1-20) 

Lohkoittaiset  yleistiedot on kuvattu  luvussa 4 "Yhteiset  tiedot  
eri lomakelajeilla" . Samalle lukupuulomakkeelle voidaan  kir  
jata tietoja eri  päivinä ja lukupuulomakkeen päivämäärä voi 
poiketa vastaavalle  kuviolomakkeelle  merkitystä  päivämäärästä. 

Koealakohtalset  merkinnät  (sar. 21-75)  

Lukupuulomakkeelle merkitään  oma(t) rivinsä jokaiselta koea  

lalta, joka ei ole koepuukoeala  ja jolta on luettu ainakin  yksi  
puu. Jos  koeala  jakaantuu koealan  osiin, tulee lomakkeelle  

oma(t) rivinsä jokaiselta koealan osalta,  jolta on luettu  ai  
nakin  yksi puu. Puita luetaan vain metsä-  ja kitumaalta. Sa  

moina toistuvia koealakohtaisia  merkintöjä peräkkäisillä ri  
veillä  ei tarvitse toistaa. 

Koealan numero (sar.  21-22) 

Koealan numero saadaan kuviolomakkeelta  

Kuvio  (sar.  23)  

Kuvion  numero saadaan kuviolomakkeelta.  

Rivinnumero  koealan  osan sisällä  (sar. 24) 

Lukupuulomakkeen riville  mahtuu 10 puuta. Koealan osalta lu  
etut ensimmäiset 10 puuta merkitään riville  1 (rivinnumero = 

1). Jos puita on enemmän kuin  10,  merkitään  puut 11-20 riville  
2, puut 21-30  riville  3 ja puut 31-40  riville  4. Rivien  numero 
voi olla korkeintaan  4. 

Puukohtaiset tiedot (sar. 25-74) 

Puukohtaiset  tiedot  ovat lukupuun puulaji, rinnankorkeusläpi  
mitta, puuluokka ja latvuskerros.  

Puulaji (sar.  25,30,...,70); liite  12 

Puulajikoodit ovat  

6 harmaaleppä 
7 tervaleppä  

1 mänty 
2 kuusi  
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3 rauduskoivu  

4 hieskoivu  

5 haapa 

8 muu havupuu 
9 muu lehtipuu 

Loppumerkki (sar. 30,35,...,75) 

Loppumerkki on L-kirjain, joka merkitään  koealan  osalta luetun  

puun jälkeiselle puulajisarakkeelle. Kun puiden luku loppuu 
täyteen riviin, merkitään  loppumerkki sarakkeelle  75.  

Läpimitta, cm (sar. 26-27,31-32,....71-72); liite  13 

Läpimitta mitataan  1,3 m:n korkeudelta  puun  syntypisteestä tai  
maanpinnan tasosta kohtisuoraan  koealan sädettä  vastaan cm:n 
tarkkuudella  tasaavaa luokitusta  käyttäen. 

Mikäli  puu  on rinnankorkeuden  kohdalta  epämuodostunut, mitataan  
pienin läpimitta rinnankorkeuden  alapuolelta. 

Läpimitta mitataan kuorellisena.  Jos kuori  puuttuu, sen pak  

suus arvioidaan. 

Kun  puu on haaroittunut  kannonkorkeuden alapuolelta, mitataan  

kukin haara omana puunaan.  Kun puu  on haaroittunut  kannon- ja 
rinnankorkeuden  väliltä, määrätään puun rinnankorkeusläpimitta  

luokka mittaamalla  kunkin haaran rinnankorkeusläpimittaluokka, 
summaamalla  näin  saatujen läpimittaluokkien neliöt  ja ottamalla  
summan neliöjuuri puun  läpimittaluokaksi. Liitteen  13 tauluk  
koon on koottu lukujen 1-99 neliöjuuret helpottamaan haara  
puiden läpimitan määrittelyä. 

Puuluokka  (sar. 28,33,...,73); liite  14 

Puuluokka erottelee  pino- ja tukkipuut sekä kuvaa  puiden 
laatua. 

Pinopuut
.
 Puuluokat  0-3.  

Näihin  luokkiin  kuuluvista  puista ei rungon mittojen 

takia saada minimimitat  täyttävää tukkia. Kun  puun  rin  

nankorkeusläpimitta on havupuilla alle  16,5 cm ja lehti  

puilla alle 18,5 cm, puut kuuluvat aina näihin  luokkiin.  

Puun tekninen  laatu, kasvupaikan  laatu ja puun  kunto  mää  
räävät  pinopuun puuluokan. Valittujen latvuskerrosten  

osalta  arvio  tehdään  olettaen, että puulla jatkossa olisi  
vapaa  kasvutila.  

O. Pinopuu, joka todennäköisesti  kehittyy luokan  4 kuvaa  
maksi tukkipuuksi. 

Yli 5 m  pitkillä  havupuilla sallitaan  mutkia tai len  
koutta 4 metrin matkalla  vähemmän  kuin 4 cm. Laho-oksia  

ja yli 35  mm paksuisia kuivia  oksia ei sallita.  
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Paksuin  elävä oksa tulevan  tyvitukin alueella  saa olla  

enintään  taulukossa 4 esitetyn kokoinen.  

Taulukko 4. Suurin  sallittu  oksanpaksuus pinopuilla puu- 

1. Pinopuu, joka todennäköisesti  kehittyy luokan 5 kuvaa  
maksi tukkipuuksi.  

Luokkaan  1 kuuluvat  yleensä ne puut, jotka tekni  
sen laatunsa puolesta tulisi poistaa taimikon hoidon  

ja ensiharvennuksen  yhteydessä. 

Yli 5 m pitkillä havupuilla lenkoutta tai mutkia salli  
taan tyvimutkan yläpuolella alle 10 cm. 

2. Pinopuu, joka  teknisen  laatunsa  puolesta on tukkipuuaihe, 
mutta kasvupaikan laatu, puun kunto tai  puulaji estänee 

puun  kehittymisen tukkipuuksi. 

3. Kuitupuu, joka on pahasti lenko, mutkainen, oksainen  tai 
vaurioitunut

.
 

Tulevan tyvitukin alueella  polkaoksia tai taulukossa  4 

esitettyä suurempia eläviä oksia, lenkoutta  tai  mutkia  
havupuilla yli 10 cm. Puun tekninen  laatu estänee puun 

kehittymisen tukkipuuksi siitä riippumatta onko se kasvu  
paikan laadun tai puun aseman puolesta mahdollista vai  
ei

.

 

Tukkipuut
.
 Puuluokat 4-5. 

4. Hyvä tukkipuu. Puusta saadaan  normaalimittainen  tyvi  
tukki, joka on laatuluokkaa  1  tai 2. Enintään 20 % tuk  
kiosan  tilavuudesta  joudutaan vähentämään  vikojen takia  
(ks.  Tukkirunkojen laatuluokitus;  liite  14). 

5. Tukkipuu, jonka tukkiosan tilavuudesta  tehdään  vikojen  
takia yli 20 S vähennyksiä tai  tyvitukki jää kolmanteen  
laatuluokkaan. 

Isot pinopuut. Puuluokat  6 ja 7.  

6. Tukin  mitat täyttävä puu,  joka vikojen takia  on luettava  
pinopuuksi. Kasvaessaan  puusta voi  vielä  tulla  luokkiin  
4 tai 5 kuuluva tukkipuu. 

luokissa 0 ja 1. 

Suurin  sallittu  oksa, mm 

puuluokka 
PI D, cm 0 1 

Mä <10,5 20 30 

+ 10,5-14,5 25 40 

Ku >14,5 30 50 

Lp <10,5 15 35 

10,5-14,5 20 50 

>14,5 25 65 
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7. Tukin  mitat täyttävä puu, joka vikojen takia  ei ole tuk  

kipuu ja josta ei kasvaessaankaan  tule tukkipuuta.  

Luonnonpoistumapuut
.
 Puuluokat 8 ja 9.  

Luonnonpoistumapuina mitataan puut, joiden puuaine on 
vielä  lahoanisasteensa  puolesta käyttökelpoista. Puun  
läpimitalla ei tässä yhteydessä ole merkitystä.  

8. Pystykuiva  luonnonpoistumapuu. 

9. Kaatunut luonnonpoistumapuu voi  olla  kuiva  tai tuore. 

Latvuskerros  (sar. 29,34,...,74) 

Latvuskerrokset  on kuvattu liitteessä 15 

Kehitysluokkien 2-6 kehityskelpoisissa  metsiköissä  puu sijoite  
taan latvuskerroksiin  metsikön  nykytilan perusteella. Kehitys  
luokissa  0-1  ja 7 sekä harsituissa  vajaatuottoisissa metsi  
köissä  on pyrittävä selvittämään, mihin  latvuskerrokseen  puu  on 
kuulunut  metsikön  täyspuustoisuusvaiheessa sekä  merkittävä tämä  
lomakkeelle  puun latvuskerrokseksi.  Jos  nuoressa metsikössä  on 
havupuustoa ja sen kanssa samanikäistä, mutta sitä selvästi  pi  

tempää lehtipuustoa, käytetään sekä  havu-  että lehtipuustolle 

omaa latvuskerrosluokitustaan..  

Koealalla voi  esiintyä eri  jaksojen puita, vaikka jaksoja ei  
olisikaan  eritelty kuviokohtaisena  tietona. Puujaksojen vä  
linen  (vrt. Puujaksot, s. 35) 40 vuoden  ikäintervalli  ja verho  
puustojen puujaksotus ovat voimassa  myös vietäessä  puita koea  
loilla  eri  puujaksoihin. Näiden  ehtojen määräämissä  puitteissa 
tulee eri puujaksoihin lukea ne puut, joilla on selvästi  toi  
sistaan poikkeavat kasvuprosentit. Aukeilla  aloilla  taimet  
ovat alikasvosta  ja hakattuun jaksoon kuuluvat  raivaus-  ja jät  
töpuut vallitsevaa  jaksoa. 

Jakso: Vallitseva  Ali-  Ylis-  

kasvos  puusto  

Päävaltapuut B A Y 

Lisävaltapuut B A Y 

Välipuut C A V 

Aluspuut D A V 
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7. PUUSTOMI TT AUKSET KOEPUUKOEALOILLA 

Koepuukoealoja ovat koealat  3, 21 ja 39. Kaikki  puista kerät  
tävät tiedot merkitään näillä  koealoilla  koepuulomakkeelle. 

Koepuunittauksia tehdään sekä  elävästä  puustosta että luonnon  
poistumasta. Jos mittaus rajoitetaan vain elävään puustoon, on 
siitä kyseisen tiedon  kohdalla  erikseen  mainittu.  

Lohkoittaiset  yleistiedot (sar.  1-20) 

Lohkoittaiset  yleistiedot on kuvattu  luvussa  4 "Yhteiset  tiedot  
eri lomakelajeilla"

.
 Koealalomakkeelle  on merkittävä oikea  

mittauspäivämäärä. Se saa poiketa vastaaville  muille  lomak  
keille  merkitystä päivämäärästä. 

Koealan  numero (sar. 21-22) 

Koealan  numero merkitään  lomakkeen yläosaan "Yhteiset tiedot  
eri lomakelajeilla" -kenttien  jälkeen. 

Puun identifiointitiedot  (sar. 23-27 

Kuvion numero (sar. 23) 

Kuvion  numero osoittaa, millä  koealan  osalla  puu  on. Peräkkäi  
sillä riveillä  samaa toistuvaa kuvion  numeroa ei toisteta. 

Puiden  lukumäärä koealan osalla (sar. 24-25)  

Puiden  lukumääräkenttä osoittaa, montako puuta on luettu koe  
alan osalta. Merkintä  tehdään  riveille, joilla  kuviomerkintä  
osoittaa koealan osan vaihtuneen.  

Puun numero (sar. 26-27) 

Puun numero ykköspo3itio on merkitty valmiiksi  lomakkeelle.  

Mittauksen yhteydessä lisätään  kenttään kymmenet osoittava  nu  
mero. 

Puun lukupuutiedot (sar. 28-33) 

Lukupuutiedot ovat samat, jotka tavallisilla  lukupuukoealoilla 

puista on kirjattu  lukupuulomakkeelle. 

Puulaji (sar. 28) 

Puulajikoodit ovat samat kuin  puulajikoodit lukupuukoealoilla. 
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Läpimitta, mm (sar. 29-31) 

Läpimitta mitataan  kuten lukupuukoealoilla, mutta mittaus teh  
dään mm:n tasaavaa luokitusta käyttäen. Jotta läpimitta voi  
daan palauttaa cm-luokitukseen, käytetään tapauksissa, joissa 
läpimitan mm-osa on 5 poikkeusmerkintöinä merkkejä + ja 

Poikkeusmerkintöjä  kuvaa  seuraava asetelma:  

Puuluokka (sar.  32) ja latvuskerros  (sar. 33) 

Puuluokka ja latvuskerros  koodataan  kuten  lukupuulomakkeella. 

Puun koepuutiedot (sar. 34-80)  

Syntytapa (sar. 34)  

Syntytapakoodit ovat: 

0. Ei varmuutta 

1. Luontainen  siemensyntyinen 

2. Luontainen  vesasyntyinen 
3. Istutettu 

4. Kylvetty  

Jos todetaan  puu viljellyksi, mutta ei voida erottaa onko se 
istutettu vai  kylvetty,  merkitään puu istutetuksi.  

Yläläpimitta, cm (sar. 35-36) 

Yläläpimitta mitataan  6 metrin korkeudelta  maanpinnasta kohti  
suoraan koealan  sädettä  vastaan. Yläläpimitta mitataan  puista, 
joiden pituusluokka on vähintään  81. Jos puu on haaroittunut  
kannonkorkeuden  ja 6 metrin välillä  merkitään  sarakkeelle 36 

kirjain H. 

Yläläpimitta mitataan myös luonnonpoistumapuista. 

Alimman  kuolleen oksan korkeus,  dm (sar. 37-38) 

Kuolleina  oksina otetaan huomioon rinnankorkeudelta  16,5 cm 

paksummilla puilla 15 mm  paksut oksat  ja sitä pienemmillä 10 mm 
paksut oksat. Oksien on oltava kannonkorkeuden  yläpuolella 
(kuva 14). 

Korkeus  mitataan maanpinnan tasosta. Rekisteröinti  rajoitetaan 

puuluokkiin 0-1 ja 4-6. Oksan korkeus  merkitään, kun kuollut  

oksa on alempana kuin elävän  latvuksen  alaraja ja oksan korkeus  

Läpimitta Läpimitta- Läpimitta- Merkintä 

cm luokka  mm luokka cm 

14,48 145 14 14- 

14,53 145 15 14+ 
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on enintään 8,05 m (lomakkeelle merkittävä  luokka  korkeintaan  

80). Muilla  kyseisten  puuluokkien puilla sarakkeelle 38 merki  
tään E. Muuten kenttä jää tyhjäksi tai merkitään  (-)-merkki 
sarakkeelle 38. 

Elävän latvuksen alaraja, dm (sar. 39-41) 

Yhtenäisen elävän latvuksen alaraja mitataan kaikista elävistä  

puista. 

Latvusrajan mittauksessa ei oteta huomioon  yksittäisiä vähin  
tään kahden kuolleen oksakiehkuran  erottamia eläviä  oksia (kuva 

14). 

Pituus, dm (sar. 42-44); liite 16) 

Puun pituus mitataan naanpinnan tasosta  latvan  korkeimpaan koh  
taan. Jos puun syntymäpiste on maanpinnan tasoa korkeammalla 

(kontteikot ja kiven  päällä kasvavat puut) mitataan pituus syn  

tymäpisteestä lähtien. Kun puun latva on katkennut  tai kui  

vunut, on pituutta mitattaessa ratkaistava, onko puulla tapah  
tunut ranganvaihto. Jos ranganvaihto on tapahtunut määrää  uusi  
latva  puun  pituuden. Jos ranganvaihtoa ei ole tapahtunut on 

pystyssä olevan  osan pituus puun  pituus. Pituus mitataan myös 
l uonnonpo i  s  tumapu  i  s  ta .  

Kasvutiedot  (sar. 45-50) 

Puista, jotka ovat haaraantuneet  kannonkorkeuden  ja rinnankor  
keuden väliltä, ei  mitata kasvua.  Näille  puille merkitään  sa  
rakkeelle 50 H ja sarakkeet  45-49 jäävät tyhjiksi. Ikäkairaus  

on tehtävä näistäkin  puista. 

Kasvunlaskentajakson pituuskasvu, dm (sar. 45-46); liite  17 

Vain  elävät puut. 

Havupuut 

Kasvunlaskentajakson pituuskasvuna rekisteröidään  5 vuoden pi  

tuuskasvu tasaavaa  luokitusta  käyttäen. 

Kasvunlaskentajakso on 

-  heinäkuun  loppuun (31.7.) viisi  inventointikesää  
edeltänyttä kasvukautta  

-  elokuun  alusta (1.8.) inventointikesä  ja neljä 
inventointikesää  edeltänyttä kasvukautta  

Pituuskasvu  mitataan  joko tangoilla tai asteikolla  varustettua  
kiikaria  apuna käyttäen. Liitteen  17 taulukon avulla  kiikari  
havainnot muutetaan pituuskasvuhavainnoiksi

.
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Kuva  14. Alimman  kuivan  oksan  ja elävän  latvuksen  alarajan 
korkeuden  mittaaminen. 

Poikki- ja kuivalatvaisten  puiden pituuskasvuksi  merkitään  
yleensä 00. Jos kuitenkin  varmuudella  voidaan  todeta,  että 
poikki- tai kuivalatvaisilla  havupuilla on jäljellä kasvunlas  
kentajakson aikana  syntynyttä latvan osaa, merkitään  pituuskas  
vuksi tämä kasvanut  latvan  osa siitä  huolimatta, onko  se kuivaa  
vai ei. 

Lehtipuut 

Elävälatvaisilla  lehtipuilla sarakkeelle  46 merkitään  puun  kas  

vutilakoodi, joka lähinnä  ilmoittaa puun latvuskerroksen  puu  

jaksoja erottelematta. Tietoa käytetään lehtipuiden pituus  
kasvun  laskennassa ja tästä syystä latvuskerroksia  on tarkas-  
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teltava pienipi irteisemmin kuin  kokonaisina  kuvioina.  Latvus  
kerroksen  määrittelyssä on keskeisessä  asemassa puun  kasvutila  
eli  onko puun  latvustolla ollut  vapaa kasvutila  vai ei kasvun  

laskenta  jakson ajan. Käytettävät latvuskerrokset  ovat:  

A. Valtapuu 
B. Lisävaltapuu 
C. Välipuu 

D. Aluspuu 

Poikki-  tai kuivalatvaisilla  lehtipuilla pituuskasvuksi  merki  
tään aina  00. 

Kuoren paksuus (sar.  47-48) 

Vain elävät puut. 

Kuoren  paksuus mitataan rinnankorkeudelta  kohtisuoraan  koealan 

sädettä vastaan kummaltakin puolelta puuta. Mittausten summa 
merkitään mm:nä sarakkeille  47-48. 

Läpimitan kasvu  (sar. 49-50) 

Vain elävät puut  

Kasvunlaskentakauden  läpimitan kasvun mittaamiseksi kairataan  

rinnankorkeudelta  kohtisuoraan  sädettä vastaan  kummaltakin  puo  
lelta  puuta kairanlastut, joiden pituus on noin  2-3 cm, mutta 
vähintään kuitenkin  6 lustoa. Osa kasvulastuista kairataan  

yleensä ytimeen asti ja niistä lasketaan koepuun rinnankorkeus  
ikä (kts. s. 76). Lastut sijoitetaan aaltopahvilevyihin, 
pahvit pakataan lastulaatikoihin  ja laatikoissa  lastut lähete  
tään laitokselle  mitattaviksi. Lastujen sijoittelu pahveihin 
ja merkinnät lastuihin, pahveihin ja laatikkoihin  tehdään seu  

raavasti  : 

-  kasvulastuun välittömästi  kuoren jälkeen, merkitään  koealan  

ja koepuun numero. Jos  nila  putoaa, merkitään  lastun  päähän 

risti osoitukseksi,  ettei lastu ole katkennut  

-  pahviin merkitään  lohkon numero ja kairauspäivämäärä 

-  normaalisti  sarakkeet  49-50 jätetään tyhjiksi. Ne täytetään 

sisätyönä. Jos kuitenkin  lastu on ns. "läpikairattu" lastu,  
josta on mitattava kasvu  molemmista  päistä, merkitään  sarak  
keelle  50 Y, mutta sarake  49  jää tyhjäksi. Merkintä  Y teh  
dään myös lastuun koealan ja koepuun numeron perään. Jos  

puusta on sisätyönä mitattava ikä, tulee  lastuun  merkintä I 

-  pahvin päälle tehdään  eri  koealojen lastujen sijaintia sel  
ventäviä  merkintöjä. Samaan pahviin ei sijoiteta lastuja  eri 
lohkojen koepuukoealoilta. 

-  lastulaatikon  päälle merkitään  ryhmänjohtajan nimi  ja niiden  
lohkojen numerot, joiden lastuja laatikko  sisältää. 
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Mikäli  jostain puusta  pahan lahovikaisuuden  tai puun murene  
misen vuoksi ei saada  edes yhtä lastua  talteen,  on maas  
tossa tehtävä havainto  kasvulaskentajakson läpi  
mitan  kasvusta  ja merkittävä tulos tähän  kenttään ympyräviivan 
sisään. Jos puusta saadaan edes yksi kasvulastu  talteen, maas  
tossa ei tarvitse tehdä kasvuhavaintoa.  

Ikähavainnot  (sar. 51-55 

Vain  elävät puut. 

Koepuun ikähavaintoina  eritellään  puun rinnankorkeusikä  ja ikä  

lisäys. Luonnonpoistumapuista ei tehdä ikähavaintoja. 

Ikähavainnot rajoitetaan yleensä parittomiin elävään puustoon 
kuuluviin  koepuihin. Parillisesta  koepuusta ikähavainto  teh  
dään vain, jos puun iän  suuruusluokka ei ole johdettavissa koe  
alalla jo tehdyistä puukohtaisista ikähavainnoista

. Yleensä  

riittää, että samassa latvuskerroksessa  kasvavan  saman puulajin 

puusto  on jo ikähavainto.  

Rinnankorkeusikä  (sar. 51-53) 

Rinnankorkeusikä  lasketaan  kairalastuista  tai oksakiehkuroiden  

lukumäärän perusteella (kuva 15 ). 

Ikäkairaus  suoritetaan  rinnankorkeudelta
.

 Mikäli  kairalastusta  

ei maastossa pystytä laskemaan koepuun ikää, lähetetään toinen  

sisätyönä mitattavista kasvulastuista  niin  pitkänä, että siitä  
voidaan  laskea  puun  rinnankorkeusikä.  Erityisesti lehtipuilla 
ikä  on usein määriteltävä  sisätyönä. Kun koepuusta on ikä  las  
kettava sisätyönä, merkitään sarakkeelle  53 I ja sarakkeet  
51-52  jäävät tyhjiksi.  Merkintä  I tehdään myös lastuun. Ikä 
on määriteltävä  myös haarapuille. 
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Kuva 15. Iän ja ikälisäyksen laskeminen.  

Ikälisäys  (sar. 54-55) 

Ikälisäys saadaan  liitteestä  8 koepuun puulajin, koealakuvion  
kasvupaikkatyypin tai veroluokan  ja ikälisäysvyöhykkeen perus  
teella. Jos ikälisäys on suoraan luettavissa liitteestä 8, 

sitä ei maastossa tarvitse lomakkeelle  merkitä. Tällöin  merki  

tään sarakkeelle  55 N ja sarake 54 jää tyhjäksi. 

Jos ikälisäys ei ole suoraan taulukosta luettavissa, vaan 
vaatii harkintaa, merkitsee ryhmänjohtaja oikeaksi katsomansa  

lisäyksen lomakkeelle.  Harkintaa  voidaan  käyttää  esim. vilje  

lyllä perustetuissa metsiköissä. Määrittelyn apukeinoina ovat  
tällöin  mahdollinen  tieto viljelyn ajankohdasta tai oksakiehku  

roiden  lukumäärä rinnankorkeudelle  asti. Harkintaan  perustuvaa 

ikälisäystä  määriteltäessä  on muistettava, että iänlasku  alkaa 
siemenen  kylvämisestä maahan (poikkeuksena vesasyntyiset puut). 

Turvekangas on puun  taimivaiheessakin  voinut  olla  jo turvekan  

gasta. Tällöin  ikälisäys normaalisti  saadaan  liitteestä 8, 
eikä  sitä tarvitse merkitä lomakkeelle. Jos turvekangas sen 

sijaan on puun taimivaiheessa  ollut  luonnontilainen  suo tai  

jokin turvekankaan  ja luonnontilaisen  suon välivaihe, on lomak  
keelle  merkittävä harkittu taimivaihetta  vastaava ikälisäys.  

Myöskin  muuttumilla  on ikälisäys aina  merkittävä. Sen sijaan 
luonnontilaisilla  soilla  ja ojikoilla ikälisäys  saadaan  normaa  
listi liitteestä 8. 
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Tuhohavainnot  (sar. 56-58 

Koepuilla tuhohavaintoina  määritellään  tuhon ilmiasu, syy ja 
vakavuusaste. Ilmiasun ja syyn koodausperiaatteet ovat samat 
kuin  kuviolomakkeella.  Jos puu ilmiasultaan  on terveen nä  
köinen, sarakkeet  57-58  jätetään tyhjiksi. 

Tuhon ilmiasu  (sar. 56) 

Kirjaimia käytetään, kun  tuhon  tapahtumasta tai sen alkamisesta  
on kulunut yli 5 vuotta. 

0, Puussa ei ole tuhoa tai vauriota.  

I,A Kuollut pystypuu. 

Puussa  ei ole  jäljellä tuoreita oksia. Luonnonpoistumapuu. 

2,8 Kaatunut tai katkennut puu.  
Puu on kaatunut tai  katkennut  elävän latvuksen  puolenvälin ala  
puolelta. Puu voi olla elävä tai luonnonpoistuma. 

3,C Puussa lahoa 

Lahottajasienten vaivaaman  puun  vaurion  syntyaika tai muuten 
lahovian  alkaminen  määräävät,  käytetäänkö numero- vai kirjain  
koodia.  

4, D Runkovaurio  

Rungon pintaan tai juuristoon metrin  säteellä rungosta kohdis  
tuneet vauriot. Vaurio voi olla sienen aiheuttama koro, 
eläimen  syömäjälki tai  puunkorjuussa syntynyt  vaurio.  

5, E Latva poikki tai kuollut 
Pääranka katkennut tai kuollut elävän latvuksen  ylemmän puolik  

kaan  alueella  eikä latvanvaihto  ole korjannut tuhoa.  

6, F Latvan  vaihto, monilatvaisuus  tai muu latvan epämuodostuma 
Puun latvaosassa  selvä latvanvaihto  tai puu monilatvainen, 
"kasvuhäiriön"  tai  muu  taudin, vaurion tai  kilpailun aiheuttama  
latvan  epämuodostuma. Luokkaan kuuluu myös vain  oksiin  kohdis  
tunut hirvituho  tai muu oksien  vaurio.  

7 Neulas- tai lehtikatoa  elävissä kasvaimissa  

Puusta kuollut  neulasia  puun  ulkopuolisen syyn takia. Ulkopuo  
lisia  syitä eivät ole esim. puun ikä  tai  hedekukinnan  aiheut  
tama puun  vähäneulaisuus.  

8 Neulasten  tai lehtien  poikkeava väri  
Neulasten  tai lehtien  väri  on epänormaali puun  ikään, kasvu  
paikkaan tai vuodenaikaan  nähden.  Värivikoja voivat  aiheuttaa 
mm. ravinnehäiriöt, sienitaudit, pakkanen tai ilman epäpuh  
taudet 

.
 

Tuhon syy (sar. 57) 

0 Tuhon syytä ei tunneta 
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1 Tuuli  

Ilmiasu yleensä 2 (tai B) .  

2 Lumi 

Ilmiasu  yleensä 2 tai 5 (B tai  E). 

3 Muut ilmastotekijät,  vesi  ja maaperätekijät 
Ilmenee neulasissa  (halla, ravinnehäiriöt, tulva) tai rungossa  
(pakkanen), joskus myös nämä  syyt  tappavat puun.  

4 Kasvien  keskinäinen  kilpailu 

Heinittyminen tai vesittyminen taimikoissa, naapuripuiden kil  
pailu harventamattomissa  metsissä. 

5 Korjuuvaurio 

Puuston  korjuussa kolhiintuneet  puut ja puiden juurivaur iot
. 

6 Muu ihmisen  aiheuttama vaurio  

Leimausjäi jet, huolimaton  istutus tai kemiallinen  käsittely, 
tuohen  ja mahlan  keräily ym. 

7 Myyrä 

Myyrätuhoja ilmenee  lehti-  ja havupuun taimilla.  Syömäjälki 
usein rungon  alaosassa, joskus myös oksissa. Jälki karkeampi 
kuin  tukkimiehentäillä.  Ilmiasu tavallisesti  1 tai 4 (A tai D)

.
 

8 Hirvi  

Hirvi  syönyt, katkaissut tai kuorinut tainta, vaurio kohdis  

tunut päärankaan tai sivuoksiin.  

9 Ytimennävertäjä 

A Hyönteiset 

Hyönteistoukkia, aikuisia  tai  hyönteisten syömäjälkiä. 

B Tervasroso  

Tervasroson  ilmiasu  on 1,5,4,7 tai 8 tai vastaavat  kirjaimet. 

C Männynversosyöpä 

D Muut sienituhot  

Muun sienen  kuin  tervasroson  tai männynversosyövän tuho. E  
siintyy sienen  itiöemiä, lahoa tai rihmastoa.  Esimerkkejä: 

maannousema, männynversoruoste, kuusen suopursuruoste  ja lumi  
kariste. 

Jos  puussa esiintyy samanaikaisesti  useampia tuhon  syitä merki  
tään pääsyy. Esimerkiksi, jos allejäänyttä puuta vaivaavat  
sienet  ja hyönteiset, merkitään  kasvien  välinen  kilpailu pri  
määrisyyksi, jos kilpailutilanne on selvä.  

Tuhon  aste (sar.sB) 

O Ohi mennyt  
Aiempi tuho on jo korjautunut. 
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1 Ohimenevä  

Ohimenevä  tuho hidastaa  puun  kehitystä,  muttei aiheuta vauri 
oita puutavaraan. 

2 Vaurioita  jättävä 
Tuho alentaa saatavan puutavaran määrää tai laatua. 

3 Tappava tai puu  on jo kuollut 

Harsuuntuminen  (sar. 59), liite  9. 

Harsuuntumisarvioinnin  kohdepuut : 

-  puulajit: mänty ja kuusi  
-  puuluokat: pää- ja lisävaltapuut 
-  kehitysluokat: 

-  0 : ei havaintoja 
-  1 ja 4-7  : vallitseva  jakso ja ylispuut 
-  2-3 : ylispuut 

Arvioinnin  kohteena on neulasmassan väheneminen verrattuna sa  

moissa olosuhteissa  kasvavaan  terveeseen puuhun. Harsuuntumi  

seen ei lueta latvan katkeamista, kuivalatvaisuutta, hedeku  
kintaa eikä tervasroson, ytimennävertäjän tai naapuripuiden 
piiskauksen aiheuttamaa  neulasten  vähenemistä. Keltaisia, rus  

keita tai muuten värivikaisia  neulasia  ei lueta harsuuntumiseen  

ennen kuin  ne ovat pudonneet. 

0 Neulasista  hävinnyt 0-10 % 
1 Neulasista hävinnyt 11-20 % 

2 Neulasista  hävinnyt 21-30 % 

9 Neulasista hävinnyt 91-100 % 
E Ei riittävää  näkyvyyttä  latvuksen yläosaan 

Kuusen harsuuntumisarvio  tehdään vihreän  latvuksen ylemmästä 
puoliskosta. Kuusella harsuuntuminen  alkaa tavallisesti lä  

heltä  runkoa  ja leviää  siitä  ylös-, alas- ja ulospäin. Har  
suuntumisarviota tehtäessä on otettava huomioon  eri latvustyyp  

pien luontaiset  ominaisuudet.  

Männyn harsuuntumisarvio  tehdään  elävän latvuksen kahdesta 

ylimmästä kolmanneksesta. Mänty harsuuntuu kuusta  epäsäännöl  
lisemmin, usein  yksittäiset  oksat  ensin. Hedekukintaa  ei lueta  
harsuuntumiseksi

.

 

Kun  harsuuntumismerkintä  on 3 tai sitä suurempi on puulla ol  
tava tuhomerkinnät  sarakkeilla 56-58. 

Puuluokan tarkennus (sar. 60) 

Sarakkeelle  32 merkitään  koepuukoealoillakin puuluokka välittö  
mästi puiden luvun yhteydessä. Näin  saatu puuluokka vastaa 

täysin tavallisilla  lukupuukoealoilla määriteltyä puuluokkaa. 

Koepuukoealoilla tehdään puusta lisähavaintoja, joista puu- 
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luokan  kannalta  tärkeimpiä ovat yläläpimitta sekä  kasvu-  ja 
ikäkairaukset.  Jos käsitys  puuluokasta lisähavaintojen tulok  
sena muuttuu, merkitään  muuttunut puuluokka sarakkeelle 60. 
Muuten sarake jää tyhjäksi. 

Katkenneen osan pituus, dm (sar. 61-62) 

Jos  puu  tai  haaroittuneen  puun  tapauksessa sen päähaara on kat  
kennut, merkitään  tähän kenttään katkenneen  osan pituus 1 dm:n 
tasaavaa luokitusta  käyttäen. 

Katkenneen osan pituus merkitään  tarvittaessa myös luonnonpois  

tumapuille. Merkintää  ei kuitenkaan  tehdä  niillä  katkenneilla  

luonnonpoistumapuilla, joilla katkennut osa on puuaineeltaan 
käyttökelpoisena maassa. Näillä  puilla katkenneen  osan pituus 
lisätään  puun  mitattuun  pituuteen ja summa merkitään puun pi  
tuudeksi. Jos tällaisen  luonnonpoistumapuun pystyssä  olevan 

osan pituusluokka on pienempi kuin 81, puusta ei mitata ylempää 
läpimittaa, vaan sarakkeelle 36 merkitään  L. Juurineen kaatu  
neesta puusta ylempi läpimitta sen sijaan mitataan.  

Jos lomakkeelle merkittävä  katkenneen  osan pituus on 21 10 
metriä, merkitään  katkenneen osan pituus 1 m:n tasaavaa luoki  
tusta  käyttäen sarakkeelle  62 seuraavasti:  

A = 10 m 

B  = 11 m 

C = 12 m 

D = 13 ra 

E = 14 m 

jne. 

Tukkipuutarkennus (sar.  63) 

Vain  elävät puut. 

Tukkipuutarkennuskoodit 1-7 osoittavat pääsyyn, miksi puu ei 
kuulu puuluokkaan 0 tai 4. Puuluokan 2 puilla ei tarkennusta  

tehdä. Käytettävät koodit  ovat: 

0. Puuluokkien  0 tai 4 taikka  puuluokan 2 puu. 

Alentavia  tekijöitä kuvaavat koodit:  

1. oksaisuus, oksa 

2. haara 

3. mutka 

4. lenkous 

5. laho 

6. voimakas  kapeneminen 
7. muu vika tai vaurio  

Pystyapteeraus  ja laatuluokitus;  liite 14, 18.1 ja 18.2. 

Rungon apteeraus ja laatuluokitus  tehdään liitteen  14 mukai  
sesti 

.
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Tukin  tai raakkiosan  pituus, dm (sar. (64-65), ..., (79-80) 

Tukit  apteerataan 3 dmsn luokkiin  niin, että pituudet voivat  
vaihdella  seuraavasti:  

Tukin  pituus,  dm 

mänty kuusi lehtipuu 

minimi 31 37 31 

maksimi  (E-S) 61 61 73  
maksimi (P-S) 55 55 70 

Tukkien  jaossa on havupuilla tavoiteltava  47 dmsn keskipituutta  
Etelä-Suomessa  ja 45  dm Pohjois-Suomessa. Alle 43 dm:n tukkeja 
tehdään  vain, kun  vika tai vaurio  pakottaa tekemään  tätä lyhy  

empiä poikkeustukkeja.  

Haarapuilla kenttiin ei merkitä  pituushavaintoja, vaan aptee  
rattujen tukkien  litramäärä  (liitteet 18.1 ja 18.2). 

Laatuluokka (5ar .66,69,...,81) 

Kirjainkoodi  = litramääräarvion  merkki  

Tukkien  laatuluokat  ja raakkiosat  merkitään  seuraavasti:  

Laatuluokka 

I  

II 

111 

tyveys tai leikko 

välivähennys (vain lehtipuilla) 

1. (A) 

2. (B) 
3. (C) 
R 

V 

Yksirunkoisilla  tukkipuilla laatuluokat merkitään numeroilla  
(1, 2 ja 3) ja haaroittuneilla  tukkipuilla käytetään kirjain  

koodeja (A, B ja C).  



83 

8. KANTOMITTAUKSET KOEPUUKOEALOILLA 

Käsitteitä 

Kantoläpimitta: Puun läpimitta kannonkorkeudelta.  

Kannonkorkeus: Kannonkorkeuden  kohta on tyveä laa  

jentavan, ylimmän katkaisua  haittaavan  juurenhaaran niska, iai  
ellei  mitään  sellaista  ole, maan pinnan raja tyveä vasten (Il  
vessalo). Kannon korkeudella  tarkoitetaan  aina edellä  määri  

tettyä korkeutta  maanpinnan tasosta (vrt. puiden mittaus  liite  
1) riippumatta siitä, miltä  korkeudelta  puu  on kaadettu. Jos  

puu  on katkaistu  ei. kannonkorkeutta alempaa, arvioidaan  mää  
ritelmän  mukainen  kantoläpimitta. 

8.1. Kantokoealan  mittaus  

Koepuukoealoilta (3, 21 ja 39) mitataan  kantotiedot  kaikista  
vähintään  4,5 cm paksuista elävästä  puustosta inventointikesänä  
ja 5  sitä edeltävänä hakkuukautena poistuneista puista. Mitat  
taviksi tulevat: 

-  kannot  elävästä  puustosta  kyseisenä  ajanjaksona haka  
tuista puista  

-  kantonitat  luonnonpoistumapuista, jotka ovat poistuneet 
elävästä puustosta kyseisenä  ajanjaksona. Kyseessä  voi  
olla joko hakatun luonnonpoistumapuun kanto  tai  koko  
nainen  luonnonpoistumapuu 

Kantomittaukset  tehdään  metsä- ja kitumaalla  olevilta  koealan  
osilta.  Koealojen rajoitukseen käytetään relaskooppiar relas  

kooppikertoimena 2 kuten  pystypuidenkin luvussa. Kannot lue  
taan kuitenkin  vain  niihin  koealakuvioihin  liittyviltä  koealan 
osilta, joilta on tehty kuvioselostukset.  Vaikka relaskooppi  
mittaus voisi  tuoda  mukaan  kantoja uusiltakin  koealakuvioilta, 
niitä ei mitata. 

8.2. Merkinnät koekantolomakkeelle  

Lohkoittaiset  yleistiedot (sar. 1-20) 

Lohkoittaiset  yleistiedot on kuvattu  luvussa  4  "Yhteiset  tiedot  
eri lomakelajeilla". Koekantolomakkeelle saa merkitä  eri  päi  
vinä  mitattua kantotietoa.  Lomakkeelle  merkityn päivämäärän ei  
tarvitse yhtyä muille  vastaaville  lomakkeille  merkittyyn  päivä  
määrään.  

Identifiointitiedot  (sar. 21-25 

Koealan  numero (sar. 21-22) 

Koealan numero saadaan  kuviolomakkeelta.  
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Kuvion numero (sar. 23) 

Kuvion  numero saadaan kuviolomakkeelta
.
 

Kannon ikä (sar. 24) 

Eri  hakkuukausina  elävästä  puustosta poistuneiden puiden kannot  
merkitään omille riveilleen. Luonnonpoistumapuulla kannon 
iäksi merkitään  hakkuukausi, jolloin puu on kuollut. Sarak  
keella käytettävät  koodit ovat: 

0. Inventointikesän  aikana elävästä  puustosta poistuneen puun  
kanto.  

1. Inventointikesää  edeltäneen hakkuukauden aikana elävästä 

puustosta poistuneen puun  kanto.  

2. Inventointikesää  edeltäneen  2. hakkuukauden aikana elävästä  

puustosta poistuneen puun  kanto.  

3. Inventointikesää  edeltäneen  3. hakkuukauden aikana elävästä  

puustosta poistuneen puun  kanto.  

4. Inventointikesää  edeltäneen  4. hakkuukauden  aikana elävästä  

puustosta poistuneen puun kanto.  

5. Inventointikesää  edeltäneen  5. hakkuukauden  aikana elävästä 

puustosta poistuneen puun  kanto.  

Rivin  numero (sar. 25) 

Saman koealan osan samanikäiset  kannot aloittavat aina uuden  

rivin, jonka koodi on 1. Jos tällaisia  kantoja on yli 10 kap  

paletta, rivinumero  kasvaa  yhdellä. Rivinumero  voi olla kor  
keintaan 4. 

Kantokohtaiset  tiedot (sar. 26-75  

Kantokohtaisia  tietoja ovat puulaji, kantoläpimitta ja kannon 

pituus (luonnonpoistumapuilla korjuuaste). 

Puulaji (sar. 26,31,...,71) 

Puulajikoodit ovat samat kuin  lukupuilla. 

Kantoläpimitta (sar. 27-28,32-33,...,72-73) 

Kantoläpimitta mitataan kannonkorkeudelta  (ks. määritelmä) 
kohtisuoraan  koealan sädettä vastaan 1 cm:n tarkkuudella ta  

saavaa luokitusta  käyttäen. 
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Kannon pituus (sar. 29-30,32-3374-75) 

Hakattujen elävien  puiden kantojen pituus mitataan maanpinnan 
tason ja kannon  leikkauspinnassa näkyvän puun  ytimen  välisenä  

etäisyytenä 1 cm:n tasaavaa luokitusta  käyttäen (yli  1  msn pi  
tuisten  kantojen pituudeksi  merkitään  99). 

Luonnonpoistuman kannoista  merkitään  kantoa vastaavan puun  kor  

juuaste seuraavasti:  

K viimeiseen  sarakkeeseen,  jos luonnonpoistumapuu on korjattu 
talteen  

EK jos luonnonpoistumapuuta ei ole  korjattu, mutta se  on vielä  

käyttökelpoinen 

EL jos luonnonpoistumapuu on jo laho  
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"MJ p Liite 1 

Vaakatasossa 20 min pituutta vastaavat  rinteen  suunnassa mitatut 

pituudet kaltevuuskulman funktiona.  

Maanpinnan tai syntymäpisteen määrittäminen  erilaisissa  tapauksissa. 

a = m c = ra 

6 2 20.10 

8.5 3 20.22 

11  4 20.40 

C/ 14 5  20.62 

17 6 20.88 

19 7 21.19 

22 8 21.54 

b = 20 ra 24  9 21.93 

27.5  10 22.36 

29 11 22.83 

31  12 23.32 

33 13 23.85 

35 14 24.41 

37 15 25.00 

39  16 25.61 

40  17 26.25 

42  18 26.91 

43.5 19 27.59 

45 20 28.28 
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RYHMÄNJOHTAJAKOODIT V. 1986  

0. Merja Hinkkala  

1. Aulis Heino 

2. Pertti Virtanen  

3. Ossi Kivistö  

4. Ilkka Kohmo  

5. Eero Mattila  

6. Jouni  Kulju 

7. Hannu Yli-Kojola 

8. Markku Siitonen 

9. Tarja Tuomainen  

A. Helena  Henttonen 

B. Mark Waite 

C. Juhani Kumpuniemi 

D. Matti Kujala 

E. Erkki Taskinen  

F. Jouni  Jääskeläinen  

G. Antti Ihalainen  
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INVENTOINTIALUEET V.1986  

Ahvenanmaa, Helsinki, Lounais  -Suomi  ja Etelä-Karjala 

N:o  Nimi Pml Lohkoja kpl +(vedet) 

1. Ahvenanmaa länsi  Ahv. 22 (13) 
2. Ahvenanmaa  itä Ahv. 41 (42) 
3. Korppoo Hels .+Ahv.  23 (16) 
4. Kustavi L-S +Ahv. 27 (13) 
5. Uusikaupunki L-S (Sat.) 22 ( 6) 
6. Mynämäki L-S (Sat.) 18 

7. Vahto L-S 23 

8. Rymättylä L-S +Hels.  12 ( 1) 
9. Nauvo-Parainen  Hels  

.
 +L-S 20 ( 3) 

10. Dragsfjärd Hels  22 (19) 
11. Kemiö  Hels -+L-S 20 

12. Paimio  L-S  19 

13. Yläne  L-S  (Sat.) 15 

14. Loimaa  L-S (Sat.) 21 

15. Somero L-S  (U-H) 20 

16. Kisko  L-S  +Hels.  (U-H) 21 

17. Hanko Hels +L-S 19 ( 3) 
18. Tammisaari  Hels 19 ( 3) 
19. Inkoo Hels 19 ( 2) 
20.  Kirkkonummi  Hels  (U-H) 20 ( 5) 
21. Helsinki  Hels (U-H) 21 ( 3) 
22. Porvoo Hels  15 ( 6) 
23. Lapinjärvi-Pernaja Hels (I-H) 18 ( 4) 
24. Loviisa-Ruotsinpyhtää Hels +E-K 16 ( 6) 
25. Anjalankoski E-K +Hels.  13 

26. Kotka-Hami  na E-K 18 ( 8) 
27. Virolahti  E-K 18 ( 8) 
28. Ylämaa E-K 16 

29. Luumäki  E K 20 

30. Valkeala E-K (I-H+E -S) 19 

31. Savitaipale-Suomenniemi E-K (E-S) 17 

32. Taipalsaari E-K 19 ( 1) 
33. Nui  jamaa E-K 17 

34.  Ruokolahti  E-K (E-S) 19 ( 3) 
35. Imatra-Rautjärvi E-K 19 

yht. 688 (170) 

Uusimaa-Häme.  

36. Sammatti U-H 17 

37. Karkkila U-H 15 

38. Nurmijärvi  U-H 20 

39. Askola-Mäntsälä  U-H 20 

40. Riihimäki  U-H 21 

41. Renko-Hämeenii  nna U-H 20 

42. Tammela  U-H (P-H) 18 

43. Hauho  U-H (P-H)  18 (  1) 

YHT. 149 ( 1) 
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Suotyyppien nimet  ja lyhenteet 

Varsinainen  letto VL 

Rimpiletto RiL 
Ruohoinen  saraneva RhSN 

Varsinainen  saraneva VSN 

Lyhytkortinen kalvakkaneva LkKN 

Lyhytkortinen neva LkN  
Rahkaneva RH 

Ruohoinen  rimpineva RhRiN  

Rimpineva RiN  
Varsinainen  lettokorpi VLK  

Koivulettokorpi KoLK  
Ruohoinen  sarakorpi RhSK 
Varsinainen  sarakorpi VSK 

Lehtokorpi LhK 

Kangaskorpi KgK 

Ruoho-  ja heinäkorpi RhK 
Mustikkakorpi MK 

Puolukkakorpi PK  

Pallosarakorpi PsK 
Varsinainen  lettoräme VLR 

Rahkainen  lettoräme RLR 

Ruohoinen  sararäme RhSR 

Varsinainen  sararäme VSR 

Tupasvillasararäme TSR 
Lyhytkorsiräme 1) LkR  
Tupasvillaräme TR 

Kangasräme KgR 
Pallosararäme PsR 

Korpiräme KR 

Vaivaiskoivuräme VkR 

Varsinainen  isovarpuinen räme VIR 

Kermiräme  1) 
'

 KeR 
Rahkaräme RR 

Suotyypit on kuvattu  kirjassa Heikurainen: "Suo-opas" seu  

raavin  poikkeuksin: 

1) Aikaisempi lyhytkorteinewn räme  (LkR) on jaettu kahteen  rä  

metyyppiin eli kermirämeeseen  (KeR) ja lyhytkorsirämeeseen 
(LkR) 

Kermiräme  on rahkarämeen ja sellaisten  lyhytkortisten nevojen 

hydistelmä, joka esiintyy  yleisenä keidassoiden  tasanteilla  ja 

joilla tavataan yleisesti  tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) ja 
mm. Kuljun ja silmäkkeen  rahkasammalta  (Sphagnum cuspidatum, 
S. balticum)

. Kermirämettä  (KeR) ei voida  pitää metsäojitus  
kelpoisena. 

Lyhytkorsirämeellä esiintyy nevaosassa rämemättäiden  lisäksi  

yleisesti, jopa runsaasti  rahkasaraa  (C. pauciflora)  ja kal  
vakkarahkasammalta  (Sphagnum papillosum). 
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Soiden  metsänkasvatuskelpoisuuden määrittäminen  

1) Suokuviolla  saadaan ehdottaa  ojitustoimenpiteitä vain, jos  
kasvukauden  tehoisan  lämpötilan summa (DD  ®C) kasvupaikalla  
ylittää  alaryhmän kasvupaikkatyypin ja lisärajoitusten (suo  
tyypin ja lisärajoitusten) funktiona  annetut kynnysarvot.  

2) Suotyyppien nimet  lyhennyksineen on esitetty liitteessä 5.1  
"Suotyyppien nimet".  

1) 
DD t 

2) 

Suotyyppi 

Nimilyhenne 

Koo- 

di 

Ala- 

ryhmä 

Kasvu-  

paikka-  
tyyppi 

Lisärajoitukset 

750  

m K 

K 

R 

A  

2 

2 

3 

1 

2 

1 

Ei rimp. eikä rahk. 

770  

MK, KgK 
PK 

RhSR 

B 

2 

2 

3  

3 

4 

2  

800  VSR C 3 3  

840  

850  

KgR, PsR 
RhSK 

D 3 

2 

4 

2 

880 

VSK 

PsK 

TSR,VkR, KR 

E 

2 

2 

3  
H 

920 VIR F 3 5 Rahk. lann.  

960 TR 

LkR 

G 3 

3 

5 

4 

1010 RhSN H 4 2 

1090 VSN I  4 3 Ei lettoisuutta  

Ei oj. |  I  1 
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Lämpösummakartta  



VMI 3  LIITE 6 

TAIMISTOJEN TÄYDENNYSTARVE ETELÄ-SUOMESSA SEKÄ KAINUUSSA JA 

POHJOIS-POHJANMAALLA 

Normaali  viijelytiheys on havupuilla 2000  kpl/ha ja koivulla  
1600 kpl/ha.  Jos taimimäärä  viljelytaimistois  
s a jää seuraavassa asetelmassa  esitettyjen  "täydennysrajojen" 
väliin  katsotaan,  että taimistossa  on tehtävä  täydennysviljely.  
Kasvupaikkatyypillä 4 ja sitä huonommilla  kasvupaikoilla ei  
täydentämistä enää  voida ■ suorittaa, jos taimien  keskipituus  on 
suurempi kuin  0,5 m. Kasvupaikkatyyppiä 4  paremmilla kasvupai  
koilla  täydennys voidaan  suorittaa  taimistoissa, joissa taimien  
keskipituus  on 2 m tai sitä pienempi. Seuraavassa  asetelmassa  

esitetyt  taimimäärät  tarkoittavat em. keskipituuksia  lyhyempiä 
taimistoja. 

Kun taimimäärä  kuviolla  ylittää asetelman vastaavan tyypin ylä  

rajan täydennystä ei tarvita. Kun taimimäärä  alittaa asetelman  

alarajan, viljely  katsotaan epäonnistuneeksi ja toimenpide-eh  
dotukseksi  tulee  yleensä metsänviljely.  

Taimimääriä  laskettaessa  otetaan huomioon  vain ne kehityskel  
poiset taimet, jotka lajinsa, kokonsa  ja ase  
mansa puolesta tulevat kasvupaikalla kysymykseen  käyttö  

puun  mittaan  kasvatettavina. Sivupuulajien luontaisesti  synty  
neet taimet voivat esiintyä  täydennyksenä taimistojen aukoissa.  
Kasvupaikkatyypillä 4 saa kuusta  olla  sivupuulajina korkeintaan  
10 %. Kasvupaikkatyypillä  3 ja sitä paremmilla mailla  voi  olla  
puhtaita rauduskoivu-  ja haapametsiköitä. Haapa kuitenkin  
yleensä edellyttää kasvupaikkatyyppejä 1  ja 2. Havupuuvaltai  
silla kasvupaikkatyypeillä 3 ja sitä paremmilla mailla  kasva  
vissa taimistoissa saa rauduskoivua  ja haapaa olla enintään  20 
%. Esitetyt ohjeet soveltuvat myös soille. Ainoana  poikkeuk  

sena on, että soilla  hieskoivu  kelpaa kasvatettavaksi  puuksi  
samoin ohjein kuin  rauduskoivu  kankailla  ja ojituksen jälkei  

sessä puusukupolvessa voidaan  hyväksyä suurempi lehtipuuse  
koitus kuin  kankailla.  

Edellä  mainittuja pituusrajoja pitemmissä taimistoissa on 
harkittava taimiston perustamista uudelleen,  jos tai  

mikossa  on kasvatuskelpoiseksi  hyväksyttäviä  taimia alle seu  
raavien  taimitiheyksien (=uudistamisraja kpl/ha). Harkinnassa  
on lisäksi  otettava huoaioön  taimien  sijainnin tasaisuus  uudis  
tusalalla .  

x) Lisäksi  taimistossa  saa olla  kasvupaikkatyypistä  ja pääpuu  
lajista riippuen erikseen mainitut  määrät sivupuulajien taimia.  

Kasvupaikkatyyppi  "Täydennysrajojen ilmoitta-  Sallitut  

mat  taimimäärät  kpl/ha --  pääpuulajit*  

1,2,3 1200 -  1600 Mä ja Ku 

1,2,3 900 - 1300 Rko  ja Ha 
4 1000 -  1400 Mä 

5,6 900 -  1200 Mä 
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Luonnontaimistot ovat yleensä niin  epätasaisia 
ja ryhmittäisiä, että niillä  riittäväksi  katsottavat taimi  
määrät ovat jonkin verran suurempia kuin  

viljelytai-mistoilla.  

Taimikon keski-  VT ja huonom-  MT ja paremmat MT ja paremmat 

pituus, m mat (mänty)  (kuusi  ja mänty)  (koivu)  

0.5 - 1.0 1000 kpl/ha (täyd. männyllä (täyd.  koivulla) 
tai kuusella) 

1.0 - 2.0 900 (täyd.  koivulla) (täyd.  koivulla) 
2.0 -  3.0 800 900  kpl/ha 800  kpl/ha 
3.0 -  5.0 700  700  700  

5.0 -  7.0 600 600  600 
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Metsikön  yli-ikäisyysnormit  1986  

Metsikkö  on yli-ikäisenä vajaatuottoinen, kun  se on ikänsä  puo  
lesta rappeutumassa. Ylärajat, jolloin metsikkö on ehdotto  
masti merkittävä yli-ikäiseksi, määritellään  alueittain:  

-lehtipuuvaltaiset metsät? ikä  yli  100 vuotta 
-havupuuvaltaiset metsät 

-liitteen  5.3 lämpösummakäyrän 1200 eteläpuolisella alueel  
la 140 vuotta. Kuitenkin  150 vuotta, jos todellinen  läm  

pösumma on alle 1050. 

-muu osa Etelä-Suomea 150 vuotta. 

-Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa 170 vuotta 

Poikkeuksena  säännöstöstä  ovat ne Etelä-Suomen  veroluokan  3_ 
metsiköt. Jotka eivät 140 tai 150 vuoden iässä  vielä  osoita  
rappeutumisen merkkejä. Niillä  yli-ikäisyysraja on 160 vuotta. 

Liitteessä  5.3 lämpösummakäyrät on esitetty meren pintaan redu  

soituina. Todellinen  lämpösumma saadaan vähentämällä liit  
teestä interpoloiden saadusta arvosta  paikan korkeus  metreinä.  
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VAURIOKARTOITUS 

Eeva-Liisa  Jukola-Sulonen/MHO 

Vauriokartoituksen  ohjeet on laadittu  käyttäen lähteenä yhteis  

pohjoismaisia ohjeita havupuiden harsuuntumisen  arvioinnista  
sekä SNSrn 17.-18.4.1985 järjestämän harsuuntumiskurssin  tu  
loksia  (Lindroth 1984, 1985, Bräkenhielm 1984). 

Keski -Euroopan metsissä  on kuvattu  voimakkaita  vaurioita ilman 
epäpuhtauksien aiheuttamina.  Viime aikoina  on samanlaisia  tu  

hosymptomeita kuvattu myös Ruotsissa  ja Norjassa. Ruotsissa  on 
vuodesta 1984 lähtien  rekisteröity  näitä  puuston vaurioita  val  
takunnan  metsien  inventoinnin  yhteydessä. 1985 on kaikissa  

pohjoismaissa tarkoitus käyttää  samaa menetelmää  puustovauri  
oiden  havainnoinnissa.  

Vauriot  ilmenevät  neulaskatona kuusella erityisesti latvuksen  

yläpuoliskossa vähän kärjen alapuolella, männyllä säännöttö  
mämmin eri  puolilla latvusta. Koska  samanlaisia  symptomeja ai  
heuttaa monet stressitekijät, ei neulaskatoa voi suoraan yh  

distää ilmansaasteisiin.  Myöskin muita tunnettuja puuston vau  
rioita  rekisteröidään  samoin  kuin muita mahdollisia  tuhoihin  

vaikuttavia  tekijöitä kuten  koealan  sijainti ja topografinen 
asema. 

KOEPUUT 

Latvuksen harsuuntuminen  (Kron utglesning, crown thinning. 
Kronen Benadelung) 

Harsuuntuminen  arvioidaan  männyistä ja kuusista. Kehitysluo  

kissa  4-7 arvioidaan  puuluokat, ylispuut, valtapuut ja lisäval  
tapuut sekä  kehitysluokista 1-3 ylispuut. 

Arviointi  suoritetaan  neulasbiomassan  laskuna 10 %:n luokissa  
verrattuna  normaaliin  terveeseen puuhun, jossa on täysi neulas  

massa. Referenssipuu voi  olla  joku lähistöllä  kasvava  samoissa  
olosuhteissa ja asemassa kasvava  puu tai kuviteltu  arvioitavan  

puun  paikalla kasvava  terve puu.  

Harsuuntumiseen  ei  lueta latvan katkeamisia, kuivalatvaisuutta  

ja hedekukintaa  sekä tervasroson, ytimennävertäjän ja piis  
kauksen  aiheuttamaa neulasbiomassan  vähenemistä. Keltaisia, 

ruskeita  tai värivikaisia  neulasia  ei lueta harsuuntumiseen.  

Kuusi; Arvioidaan  vihreän  latvuksen  ylin puolikas. Harsuuntu  
misilmiö  on hiukan  erilainen  eri  latvustyypeillä,  jonka takia 

latvustyyppi  on ensin  määriteltävä. Kuusella  tuhot ilmenevät  
usein neulaskatona  osassa latvusta. Harsuuntuminen  alkaa ta  
vallisesti  läheltä  runkoa  ja leviää  ulospäin ja samalla ylös  
ja alaspäin. 

Mänty: Arvioidaan  vihreän  latvuksen ylimmät vihreät kaksikol  
mattaosaa. Männyllä harsuuntuminen  ei tapahdu samoin  kuin  kuu-  
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sella, vaan tapahtuu epäsäännöllisemmin ja usein  yksittäisissä  
oksissa. Voimakkaassa neulaskadossa  latvus harsuuntuu tasai  

semmin. Runsaat  hedekukinnot  voivat aiheuttaa harsuuntumista  

erityisesti latvuksen alimmissa osissa, mutta sitä ei lasketa  
latvuksen  harsuuntumiseksi.  

Tunnetut vahingot rekisteröidään  tuhoinventoinnin  yhteydessä. 

Huomioitavaa:  

Harsuuntuminen  näkyy  neulasien  tippumisena ja myöhemmin pienien 
oksien  katkeamisena  ja häviämisenä.  

Harsuuntuminen  lähtee  liikkeelle  kuusella  latvuksen yläpuolis  

kosta latvan alapuolelta ensin  läheltä  runkoa,  myöhemmin edeten 
kohti  oksan  kärkeä  ja haaroja, sekä latvassa  ylös- ja alaspäin. 
Puun alta tai läheltä  harsuuntumista  ei voi  nähdä. Puuta tu  

lisi  katsoa  vähintään  puun  pituuden etäisyydeltä puusta mie  
luiten kahdelta  suunnalta ja erityisen tärkeätä on tarkastella 
puuta rinteeltä  puun  yläpuolelta. 

Koska  arviointi  tapahtuu osasta latvusta, latvuksen alarajan 
määrääminen  vaikuttaa  arviointiin.  Latvusraja määrätään  samoin  
kuin  muissa VMIB-ohjeissa. 

Harsuuntuminen  arvioidaan  syystä riippumatta poislukien em. 

syyt (s.  1). Periaatteena  on se, että mukaan  luetaan  sellaiset  
tuhot, joita ilman  epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa.  

Arvioijan tulee tuntea eri latvustyypit kuusella. Noin  20 
vuoden ikään  asti kuuset  ovat laakatyyppiä (kuva 3). Myöhemmin 
muotoutuvat varsinaiset  tyypit,  laaka,  kampa (kuva 1) ja harja  
tyypit (kuva 2). Harsuuntuminen  näkyy eri tavoin eri  tyy  
peissä. Kampatyypin arviointi  on helpointa, laakatyypin vai  
keinta. Laakatyypin neulasettomien  oksien erottaminen  on vai  

keata, siihen  tulisi  kiinnittää  erityistä huomiota. Laaka  
tyypin arvio on yleensä liian  vähäinen.  

Puuta tulee  tarkastaa kiikaria  apuna käyttäen. Neulas- ja ok  
sakadon  arviointi  on ilman kiikaria  epävarmaa. 

Sää vaikuttaa  voimakkaasti  arviointiin. Huonoissa valaistuso  

loissa  arviot tulevat liian  pieniksi. Paras  arvio  saadaan  au  
ringon suunnasta niin, että latvus  näkyy  hyvin valossa. 

Kun puu  alkaa kärsiä  jostakin syystä, sen oksien yläpuolelle 
alkaa  kasvaa  pieniä sekundaari-  1. hätäoksia  (kuva 1). Niiden  
suhteellisesta  osuudesta  koko  neulasbiomassasta  voi olla apua 
harsuuntumisarviota  tehtäessä. Kun harsuuntuminen  ylittää 60 % 
lisääntyy sekundaarioksien  määrä jyrkästi. 

Arviointi  on erityisen vaikeata  pieniä tuhoja arvioitaessa.  
Luokkiin  0,  1, 2 tulee kiinnittää  erityistä huomiota. 
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Nro  Nimi  

006 Alastaro  286 Kouvola 624  Pyhtää 

754  Anjalankoski 295 Kurniinge 631.  Pyhäranta 
017 Askainen  304 Kustavi  636  Pöytyä 

018  Askola 308  Kuusjoki 680 Raisio 

019  Aura 318 Kökar  689  Rautjärvi  
035  Brändö 400  Laitila  692.  Renko 

040  Dragsfjärd 407 Lapinjärvi 694. Ri ihimäki  

043  Eckerö 405 Lappeenranta 700  Ruokolahti  

049  Espoo 416  Lemi 701  Ruotsinpyhtää 
060  Finström 417 Lemland  704 Rusko 

061 Forssa  419 Lemu 705  Rymättylä 

062  Föglö 423 Lieto 734  Salo 

065  Geta 424 Li 1jendal 736  Saltvik  

073  Halikko  427 Lohja 737  Sammatti 

075 Hamina 428 Lohjan' kunta  738  Sauvo 

076  Hammarland 430 Loimaa  739  Savitaipale 
078  Hanko  431 Loimaan  kunta 753  Sipoo 

082  Hattula 433 Loppi 755  Siuntio  

083  Hauho 434 Lovi isa 761  Somero  

086 Hausjärvi  438  Lumparland 766  Sottunga 

091  Helsinki  441 Luumäki 771 Sund 

101 Houtskari 478 Maarianhamina  775  Suomenniemi  

1Ö3 Humppila 480 Marttila  776  Suomusjärvi 
106 Hyvinkää 481 Masku 784  Särkisalo  

109 Hämeenlinna  482  Mellilä  831  Taipalsaari 

153 Imatra 485 Merimasku  833 Taivassalo  

150 Iniö 489 Miehikkälä  834 Tammela 

149 Inkoo 490 Mietoinen  835 Tammisaari  

165 Janakkala 501 Muurla  838 Tarvasjoki  
169 Jokioinen  503 Mynämäki 842 Tenhola 

170 Jomala 505 Mäntsälä  853 Turku  

173 Joutseno 529 Naantali  855 Tuulos  

186 Järvenpää 533  Nauvo 858 Tuusula 

202 Kaarina  538 Nousiainen  895 Uusikaupunki 
209 Kalanti  539 Nui  jamaa 906 Vahto 

210 Kalvola 540 Nummi-Pusula  909 Valkeala  

219 Karinainen  543 Nurmijärvi 092  Vantaa 

220 Karjaa 561 Oripää 917 Vehkalahti  

223 Karjalohja 577 Paimio  918 Vehmaa  

224 Karkkila  573 Parainen  920 Velkua 

235 Kauniainen  585 Pernaja 927 Vihti  

243 Kemiö 536 Perniö  935 Virolahti  

245 Kerava  587 Pertteli 941 Värdö 

252 Ki  ikala  602 Piikkiö  923 Västanfjärd 
257 Kirkkonummi  606  Pohja 978 Ylämaa  

259 Ki  sko  611 Pornainen  979 Yläne 

266 Kodisjoki 612  Porvoo  981 Ypäjä 
279 Korppoo 613 Porvoon mlk 

284 Koski Tl 616  Pukkila  999 ULKOPUOLINEN 

285 Kotka 
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Taulukko  1 Säde puun  kylkeen 

Taulukko 2 Säde kannon ytimeen 

Taulukon  säteisiin  tehtävät lisäykset R cm puun  läpimitan ylittäessä 
taulukossa  ilmaistun läpimitan d mmillä. Tarkastellaan  esimerkkinä  
liitteen  käyttöä. Jos puun  läpimitta on 11,3 cm, luetaan  taulukosta  
11 cm vastaava etäisyys  3,83 m ja tähän  lisätään  "pares proportio  
nales"-taulukosta  saatu 3mm vastaava  arvo 0,10. Puu luetaan, jos 
sen etäisyys keskpisteestä on pienempi kuin  3,93 m. Jos puun  läpi  
mittaluokkaa  vastaava säde  on täsmälleen sama kuin  mitattu etäisyys,  
luetaan  mittaussuunnassa  vasemmalle  koealan  puoliskolla sijaitseva  
puu, mutta oikealla  koealan  puoliskolla sijaitseva puu  jätetään lu  
kematta. 

d 1 0  1 2 3 4 5 6 m 8 9 

10 cm 

0  0,00 0,35  0,70 1,05 1,39 1,74 2,09 2,44 2.79 3,14 

10 3,49 3,83 4,18 4,53 4,88 5,23 5,58 5,93 6,27 6,62 

20 6,97 7,32 7,67 8,02 8,37 8,71 9,06 9,41 9,76 10,11 

30 10,46 10 81 ,11,15 11,50 11,85 12,20 12,55 12,90 13,25 13,59 

40 13,94 14,29 14,64 14,99 15,34 15,68 16,03 16,38 16,73 17,08 

50 17,43 17,78 18,12 18,47 18,82 19,17 19,52 19,87 20,22 20,56 

60  20,91 21,26 21,61 21,96 22,31 22,66 23,00 23,35 23,70 24,05 
70 24,40  24,75 25,10 25,44 25,79 26,14 26,49 26,84 27,29 27,54 

80  27,88 28,23 28,58 28,93 29,28 29,63 29,98 30,32 30,67 31,02  

90  31,37 31,72 32,07 32,42 32,76 33,11 33,46 33,81 34,16 34,51 

Pares proportionales-asetelma 

HMM 
1 2 3 ■n 5 6 MM 8 mm 

mu 3  7 10 ma 17 21 EI  28 31 1 

■■■■ ■■■■■■■ 

d 1 1 ci a 1 0  1 2 3 4 5 9 7 8 9 

|f  
0,00  0,35 0,71 1,06 1,41 1,77 2,12 2,47 2,83 3,18 u 

10 3,54 3,89 4,24 4,60 4,95 5,30 5,66 6,01 6,36 6,72 

20 7,07 7,42 7,78 8,13 8,49  8,84 9,19  9.55 9,90 10,25 

30 10,61 10,96 11,31 11,67 12,02 12,37 12,73 13,08 13,44 13,79 

40 14,14 14,50 14,85 15,20 15,56 15,91 16,  26 16,62 16,97 17,32 

50 17,68 18,03 18,38 18,74 19,09  19,45 19,80  20,15 20,51 20,86 

60 21,21 21,57 21,92 22,27  22,63 22,98 23,33 23,69 24,04 24,40 

70 24,75 25,10 25,46 25,81  26,16  26,52 26,87  27,22 27,58  27,93 

80 28,28 28,64 28,99 29,34 29,70  30,05 30,41 30,76 31,11 31,47 

90 31,82 32,17 32,59 32,88 33,23 33,59 33,94 34,29 34,65  35,00 
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VMI 8 HAARAPUIDEN NELIÖTAULUKKO Liite  13 

Lukujen 1-99 neliöt  haarapuiden rinnankorkeusläpimittaluokan mää  
räämiseksi.  

Kun puu on haaroittunut kannonkorkeuden alapuolelta, mitataan  
kukin  haara omana puunaan.  Kun puu  on haaroittunut  kannon-  ja 
rinnankorkeuden  väliltä, määrätään puun rinnankorkeusläpimitta  
luokka mittaamalla  kunkin  haaran rinnankorkeusläpimittaluokka,  
laskemalla  taulukosta  13 yhteen näitä  läpimittaluokkia vastaavat  
neliöt  ja katsomalla  edelleen  taulukosta  13, mitä läpimitta  
luokkaa  saatu neliösumma  lähinnä  vastaa. Kannon- ja rinnankor  
keuden väliltä  haaroittuneilla  puilla mukaantulo määrätään sent  
timetriluokitusta  käyttäen, koska taulukosta 13 ei mm-luokkia  
voida määrätä. 

D ■ 2 3 5 6 ■B 8 9 

B£i  ■ ■ ■ ■ 
00 1 4 9 16 25 36 49 64 81  

10  100 121 144 169 196  225 256 289 324 361 

20 400 441 484 529 576 625 676 729  784 841 

30 900 961 1024 1089 1156  1225 1296 1369 1444 1521 

40 1600 1681 1764 1849  1936 2025  2116 2209 2304 2401 

50 2500 2601 2704 2809  2916 3025 3136 3249 3364 3481 

60 3600 3721 3844 3969  4096 4225  4356 4489 4624 4761 

70 4900 5041 5184 5329  5476 5625 5776 5929 6084  6241  

80 6400 6561 6724 6889 7056 7225 7396  7569 7744 7921  

90 8100 8281 8464 8649  8836 9025 9216 9409 9604  9801 
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Sivu 1 

PUUTAVARALAJIEN MITAT JA LAATUVAATIMUKSET 

1. Yleistä  

Läpimitat seuraavassa esityksessä  (jos nimenomaan ei  ole  muuta 
sanottu) tarkoittavat  kuorellisia  läpimittoja ja läpimittaluokat 
1 cm:n tasaavan luokituksen mukaisia  läpimittaluokkia. Kaikki  

läpimitat  .mitataan (arvioidaan)  koealan  säteen  suunnassa. Minimi  
tukit ilmoittavat  millainen  tukki  puusta on vähintään saatava, 

jotta puu  luettaisiin  tukkipuuksi. Puun  tukkipuuksi merkintää  voi  
rajoittaa myOs puun rinnankorkeusläpimitta. Tukin -  pituudet 
ovat minimipituuteen lisättyjä  3 dm:n kerrannaisia.  Puun  tukkiosan  
(lähinnä tyvitukin)  pituutta  määrättäessä  on otettava huomioon  
kannon  pituus.  

2. Havutukit  

2.1. Havutukkien  minimimitat  

Havutukkipuun on kuuluttava  vähintään  rinnankorkeusläpimitta  
luokkaan  17 cm.  Havutukeissa on pyrittävä  47,5 dm. keskipituuteen. 
Seuraavassa  esitettävät  minimimitat  eivät täysin yhdy  Tapion.'Tas  
kukirjassa  (17.painos,s. 280)  ja Järvi-Suomen  sopimuksessa  esitettyi  
hin  mittoihin, vaan ovat jonkin  verran pienempiä. Erillisiä  "jnini  
miruOkoja" ei inventoinnin  tukkipuuvaatimuksissa myöskään käytetä, 
vaan puu  luetaan  tukkipuuksi, jos siitä  saadaan vähintään  yksi  
minimitukin vaatimukset  täyttävä tukki. Havutukeilla minimitukit 
ovat puulajeittain seuraavat:  

Tukin pituudet 31,34,37 ja 40 ovat poikkeusmittoja,  joita käytetään 
useampitukkisissä  puissa  vain  poikkeustapauksissa esimerkiksi:  

- välttämään  vikaisuuksien tulo tukin latvaan  
-  erottamaan  I ja II laatuluokan  tukki  111  luokan  tukista  
- välttämään  lenkoutta  

Minimipituus männyllä on 31 dm, kuusella  37 dm ja maksimipituus 
havupuilla on 61 dm. Todettakoon, että alarajalla läpimitta  
luokkaa  15  cm  vastaava  kuoreton  läpimitta on männyllä noin  13,7 
cm  ja läpimittaluokkaa 16 cm  vastaava kuoreton  läpimitta kuusella  
noin 14,3 cm.  

Tukin  pituus Minimitukin  minimilSpimittaluokka 
Hm kuoren päältä, cm 

Mä Ku 

31 21 -  

3* 19 -  

37 T9 20 

10 17 18 

13,<*6,<»9,52,55,58,61 15 1S 
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Sivu 2 

2.2. Havutukkien laatuluokitus ja laatuvaatimukset 

Havutukkien laatuluokitus ja laatuvaatimukset  on (minimimittoja 
lukuunottamatta) otettu suoraan "Tapion Taskukirjasta".  (17. painos, 
5. 280). Naiden  käytöstä  ovat MTK:n metsävaltuuskuntarja Tukkikeskus  
sopineet havusahatukkien vähimmäisvaatimuksena  hankintavuonna  
1969/70 "Järvi-Suomessa" ja "Pohjois-Suomessa". 

Vain eräitä  epäloogisuuksia on näidetr.tietolähteiden  osalta  yritet  
ty korjata. 

Seuraavia  vikayhdistelmiä ei sal  
lita: 

-  kahta erilaista  maksimisuuruista  vikaa  

-  maksimioksaisuutta  ja lenkoutta  3 cm (-20 cm tukki) ja S cm 
(21 cm +- tukki). Tukkia  pidetään maksimioksaisena, jos siinä  on 

yksikin  maksimipaksuinen oksa. 
-  maksimilenkoutta ja koroa 

Tuoreeksi katsotaan oksa, joka on tukin  pinnassa joko koko  
naan tai osittain  kiinni ympäröivässä puuaineessa. 

Kuivaksi  katsotaan  oksa, joka ei  ole puun  pinnassa enää 
lainkaan  kiinni  ympäröivässä puuaineessa. 

Lahoksi  katsotaan oksa, joka on joko kokonaan  tai  osittain  
selvästi  lahonnut  ja ympäröivää puuainetta pehmeämpi. 

Muilta  osin  havutukkien  laatuluokitus  ja laatuvaatimukset on esitetty 
taulukossa  1. 
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Sivu 3 

' oksaisuutta  määriteltäessä otetaan huorcioon  vain  puolta maksimioksaa  
suurenpien oksien läpimittojen sunra 

KAVUSAHAIUKKXEH IMIULLOCITUS JA LAATUVAATIMUKSET 

Vika 

TuJcm 

läpimitta- Vian  sallittu  suuruus laatuluokittain 

luokka,cm mmmmmmmimmmmmsimmmmm—mi 

<20 

Terve oksa 21-29  
>30 

Mänty 

15 nm 30 nm 

25 nm 35 nm 

30 nm 15 mu 

SO nm 

65 nm 

70 nm 

Kuusi  

20 

Terve oksa 21-29 

30 

15 nm 30 nm 

30 nm 45 nm 

35 nm 50 nm  

50 nm 

65 nm 

70 nm  

gjjjg  
1 1,5 

kertaa  latvaläpimitta 

3 

Iniii  

Kuiva  oksa <20  

21-29  

>30 

Mänty ja kuusi  
10 nm | 25 nm 
15 nm I 30 nm 

25 nm J 35 nm 

40 nm 

50 nm  

65 nm  

Ktiim 25 nm 

Ei sallita  f

 
g
 

o

 m 
ro

 ro  

JSSS!1HB3E^B Ei sallita  

40 nm  

45 nm  

55 mm ! 

v*jugc  istymaj ei sai nTa 

Len-  

jtous  

•  iXikin: pit.  
<■43  dm <20 

>46 dm <20 

<43 dm >21 

>46 dm >21  

2 cm 3 cm 

2 an 4 cm- 

3 cm 5 cm 

3 cm 6 cm 

3 an 

4 an 

5 cm 

6 an i 
KlWSl 

htoiäs TO 

mm 60 cm | 60-90  an i 
DTO 

I 

f*t~> ■«m «r«7«?*r mmm ■FM .51  fv  .fcH-  ■■■ I 

BääjaBBBB Ei sallita 

fy-J  F;  <  y/-1 1 

l*KamK«»H9Rf»«n9!M!IM  Sallitaan  

i;'.,w.»aiaTa»aiwf 

—— »KPBKLiBrnxnnaM 

Sallitaan  

1^*  »..^■■jrrsEaEirra  
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Sivu 4 

3. Vanerikoivut 

3.1. Yleista  

Vanerikoivurunkojen ja -tukkien  mitta- ja laatuvaatimuksia sovel'  
letaan myös koivusahatukeille ja muiden  lehtipuulajien tukeille.  
Vanerikoivutukin pituus saa vaihdella  välillä  31-73  dm ja vaneri'  
koivupuun on kuuluttava  vähintään  rinnankorkeusläpimittaluokkaan 
19 cm  ja vaneritukin  on latvaläpimitaltaan kuuluttava  vähintään  
läpimitta luokkaan  18 can. 

3.2. Vanerikoivujen laatuvaatimukset  (Tapion Taskukirja) 

Vanerikoivujen yleiset  mittaus- ja laatumääritelmfit  ovat MTK:n ja 
Koivukeskuksen  sopimat ja  viimeinen  sopimus on solmittu hankinta  
vuodelle  1973/74. Tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan  inven  
toinnissa muutoin, paitsi  edellä  esitettyjen  minimiläpimittojen 
osalta. Sopimuksen sisällöstä  mainittakoon  seuraavaa: (Tapion Tasku  

kirja,  17. painos, s. 285).  

Vaneritukiksi  leimattavan  koivurungon tyvestä  on saatava vähintään  
3,40 m tukki,  jossa on vähintään  1,50 m II luokan  puuta. Mikäli  
läpimitta on rinnankorkeudelta 25 cm  tai  •  enemmän, saa em. tyvitukki  
olla  kokonaan-111  luokkaa.  Kääpäiset, lahot, äkkimutkaiset

,  "kiharat", 
kulmikkaat  tai muuten pahoin vialliset  koivut  eivät kelpaa vaneri-  

*■' 

Välivähennys suoritetaan  minimilaatua  paremmassa  tukissa, jossa, on 
kohtia  mitkä eivät täytä vanerikoivun  laatuvaatimuksia, (esim.  tuo  
heamisvika, poikaoksa, oksaryhmä, lahokoro tms.) ja joita ei voida  
jättää tukista  pois  tyveämällä tai latvaa  katkaisemalla.  Tukki  hy  
väksytään  vastaanotettavaksi

,  jos viallista  kohtaa  on enintään  20 X 
tukin  koko  pituudesta ja laatuvaatimukset  täyttävää puuta on molemmin  
puolin vikakohtaa  vähintään  1,2 m ja kaikkiaan  3,1 m. 

Laatuluokitus  päättyy välivähennyksen kohdalla  sen alapäähän ja aloite  
taan sen yläpäästä uudelleen. Liikaa  lengot rungon  tai tukin  osat 
voidaan  kelpuuttaa II ja 111 laatuluokkaan,  kun  ylimääräisen lenkou  
den vaikutusta  vastaava  vähennys suoritetaan. Tukista tyvetään seuraa  
vanlaiset vikakohdat: tuoheamisvika, tyvirepeämä, tyvilaho, syväpoi  
muinen  tyvi,  irtikiertävä  umpikoro, avoin  kiertokoro  ja äkkimutka.  

3.3. Inventoinnin omia täsmennyksiä vanerikoivujen osalta  

Vanerikoivut  pyritään katkomaan  tukeiksi  laatuluokkien muuttumiskoh  
dista. Mikäli  tiettyä laatuluokkaa  ei saada koko  tukkia, luetaan  tuk  
ki  alimpaan laatuluokkaan

,  jota tukki  sisältää.  Jos  tukista on tehtävä  
välivähennys ,  merkitään  välivähennyksen kummallakin puolella oleva  tukin  
osa erikseen  lomakkeelle  aivankuin  kyseessä  olisi eri  tukit. Kummalle  
kin tukkiosalle  annetaan  oma toisistaan  riippumaton laatuluokkamerkin  
tänsä. Välivähennyksen yhteydessä lomakkeelle  merkittävien tukkiosien 
ei tarvitse täyttää minimitukin pituusmittoja. Välivähennyksen minimi  
pituus on 3 dm ja se kasvaa  tästä 1 dm:n  kerrannaisin. 
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Sivu 5  
VMI 8 

Vanerikoivun laatuvaatimukset  

Taulukko 2 

1) 1 S  dm lybenmissä osissa  sallittujen vikojen määrä  vähenee  pitUjden vähenemi  
sen suhteessa

.

 

2) Alle S nro oksia ei  lueta  dcsamäärään  II ja 111  luokassa.  

3) Suureksi  oksakyhmyksi  luetaan  sellainen, josta pintamyötäisesti  veistettäessä 
paljastuu laho  tai  kuiva  oksa.  '  

H) Oksien  paksuus  mitataan  niiden  tuumasta osasta  puun poikkisuuntaisesti.  

5) Liian lengot rungcn  tai  tukin  osat  voidaan kelpuuttaa vanerikoivuksi  suoritta  
malla lenkouden  ylitystä  vastaava  vähennys. 

6)  Uipihaavan ja tuoheamisviillcn  yhteydessä  ei  saa esiintyä selvää paisumaa
.
 

7)  Cfcsaryhnäksi  katsotaan  vähintään  3 isoa oksakyhmyä  tai/ja 25 nro oksaa jotka 
ovat  enintään  17 cm:n pituisella rungon osalla. 

Laatuluokka, sen minimi  läpimitta cm  

j a  vian  enimmäismäärä  
1 5 dm pituudella  

I II III 

M inimiläpimitta latvasta  kuoren  

päältä cm 20 18 18 

Vika 

n \ 

0 ksien  ja kyinyjen  kokonaismäärä  
-  terveitä oksia 

-  lahoja ja kuivia  oksia  tai  
suuria  oksakyhmyjä  

-  4 kpl  ei  rajoitusta 

1/5 läpimitan s«nt- 

tiluvusta  

Oksien  paksuus   
-  terveitten 

-  kuivien  ja lahojen 

- 25 mm 

15 nm 

65 nm 

25 nm 

Lentous, to. rungon  osan pienim- 
mästä latvaläpimitasta laskettuna  5)  n 12 % 12 % 

Kovapohjaiset  korot, unpihaavat 
®  -  

Aivan 

vähäisiä  

Yhdellä  puolen 60 cm 

syvyys  10 % pienim- 
mästä läpimitasta 

Tuoheana   -  -  30 cm  pituinen  

Kovaa  värillistä  puuta sydämessä 

ja sydän  halkeamia  
1/3 läpimitasta, johen ei  lueta  kuorta 

Vanerikoivussa  ei  sallita  lainkaan:  oksaryhmiä  7\ pystyoksia,  lahopchjaisia toroja, 
p  ehmefiä lahoa, pintahalkearaia, meni  vääryyttä, äkkimutkia, vieraita  esineitä.  

Kaksi III luokan  maksimivikaa  sisältävä  rungon  osa on vaneripuuksi kelpaamaton .  
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Sivu 6  

H
. Liitteeseen  tehdyt yleisten ohjeiden tarkistusyritykset  

■».  1.. Liitteen  taulukko  1. ("Havusahatukkien  laatuluokitus  ja laatuvaati 
mukset ") on yhdistelmä Tapion Taskukirjan taulukosta  1. (sivu 282) ja 
taulukosta 2. (sivu 284).  

>».2. Yleisissä  ohjeissa on käytetty 2 cm:n läpimittaluokkia. Nämä  
on muutettu vastaamaan T cm:n läpimittaluokkia. Tämä koskee  tauluk  
koa  1 ja ei-sallittujen  vikayhdistelmien esitystä  sivulla  2. Läpi  
mittaluokkamuutoksia  tehtäessä  on oletettu kuoren  paksuus läpimitta  
luokissa  -20  cm on välillä  0,5 -  1,0 cm ja läpimittaluokissa  20 cm  vä  
lillä  1,0 -  1,5 cm. 

<�.3. Tapion Taskukirjan taulukkoa  2 on hieman  muutettu. Sarakkeelle  
"Tukin  läpimitta cm" on lisätty ja - -merkit. Kohdat  "Terve oksa,  
kuiva  oksa ja lenkous" on muutettu vastaamaan Tapion Taskukirjan (sivu 
282)  taulukon  1. arvoja.  

On oletettu, että maksimisuuruinen-  ja maksimipaksuinen oksa 
ovat synonyymejä. Niiden ilmoittama  käsite  määritellään seuraavasti: 

-  maksimisuuruisena  (maksimipaksuisena) pidetään oksaa, joka on kor  
keintaan  S mm  ohuempi kuin  taulukossa  1 ilmoitetut läpimitat 

N 

-  maksimisuuruista oksaa 5 mm  pienenpäriä pidetään oksaa, joka on 5-10  
mm  ohuempi kuin  taulukossa  1 ilmoitetut läpimitat  

U.S. Vanerikoivun  laatuvaatimustaulukossa  sallitut  oksien  paksuudet on 
muutettu millimetreiksi  ja sarakkeeseen  "Minimiläpimitta latvasta  kuo  
ren päältä ohuimmalta  puolen" on lisätty cm. 

Verneriköivuissa  välivähennyksen saa suorittaa tukissa, jossa on väli  
vähennyksen toisella  puolella minimilaatua  parempi tukin osa. 
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Kaavamainen  kuva puuluokituksesta 

B = pää- tai lisävaltapuu; C = välipuu; D = aluspuu; 
Y = ylispuu (päävaltapuu) ; A = alikasvospuu; f- = luonnonpoistuma 

Inventoinnin  latvuskerrosluokitus  

B.Vallitsevan  jakson pää- tai lisävaltapuu. Päävaltapuut muo  
dostavat jaksonsa ylimmän latvuskerroksen.  Siihen kuuluvat  

jakson pisimmät ja yleensä myös vartevimmat puut. 

Lisävaltapuut muodostavat edellistä  hieman alempana olevan  
latvuskerroksen. Puiden  pituus on 0,8 -  0,9 päävaltapuiden 

pituudesta ja niiden  latvusto on yleensä heikommin  kehit  

tynyt kuin  päävaltapuiden latvusto. 

C.Vallitsevan  jakson  välipuu. Puiden  pituus on 0,7 -  0,8 pää  
valtapuiden pituudesta. Välipuiden latvukset sijaitsevat 

valtapuiden välissä. Ylhäältäpäin ne useimmiten  ovat va  
paat, mutta kärsivät  yleensä sivuvarjostuksesta  ja ovat ta  
vallisesti  tästä syystä heikosti  kehittyneet. 

D.Vallitsevan  jakson aluspuu. Puiden  pituus enintäin  0,6 -  0,7  
päävaltapuiden pituudesta. Jakson alin latvuskerros. Lat  
vukset  usein  sekä  sivulta  että ylhäältä varjostetut ja tästä 
syystä heikosti  kehittyneet. 

Y.Ylispuuston pää- tai lisävaltapuu. Ylispuujaksoon kuuluva  

puu, joka jaksonsa sisällä  täytää kohdassa  B pää- tai lisä  

valtapuille asetetut vaatimukset. 

V.Ylißpuusto väli-  tai aluspuu. Ylispuujaksoon kuuluva puu, 

joka jaksonsa sisällä täyttää kohdissa  C ja D väli-  tai  
aluspuille asetetut vaatimukset.  

A.Alikasvokseen  kuuluva  puu, puu, joka on iältään  selvästi  
nuorempi Kuin vallitsevaan jaksoon luettavat puut. 
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PITUUDEN MITTAUSMUISTIO  

Maan pinnan taso saadaan  tarkasti näyttämällä 1,0  m tai 1,3 m 
korkeus  puun  tyvellä tai  kiinnittämällä  latta aina  määräkorkeu  
delle. 

Pituus  mitataan  puun  korkeimpaan kohtaan, rauduskoivun  vii  
meisen  huipun taipumista ei huomioida.  

Etäisyys mitataan vaakatasossa puun latvan kohdalle,  esim. 
kallistuneessa  puussa  niin, että kallistuma  on suoraan sivulle.  

Etäisyysmittarin mahdollinen  virhenäyttämä on otettava huomi  
oon. 

Jos näkyvyys  sallii, pitäisi  mittausetäisyys  olla  puun  pituutta 
suurempi

.
 

Pyöreälatvainen puu on mitattava  riittävän etäältä,  jotta voi  
daan tähdätä  latvan  huippuun. 

Mittaajaan päin kallistuneen  puun  pituus voidaan mitata tar  
kasti, jos etäisyyttä mitattaessa lattaa pidetään puun latvan  
kohdalla  rungon  suuntaisesti  kallellaan.  

Esimerkki  kallistuneen  puun  mittauksessa  syntyvästä  mittausvir  
heestä, jos etäisyys mitataan  puun tyvelle: 

-  Puun pituus 20 m 
-  Silmän  korkeus  1,6 m 

Latan pitäminen 30 cm  paksun, pystysuorassa  olevan  puun  mit  
taajan puoleisella sivulla  aiheuttaa  esimerkkipuulla 

20 m (20,15 m) etäisyydellä n. -14 cm ja 
15 m (15,15 m) etäisyydellä n. -19 cm virheen.  

Mittaajan pään liike  aiheuttaa n. -12 cm virheen  

Kallistumisen  suuruus 10 20 

Tähtäysetäisyys 20 m 15 m 20 m 15 m 

Kallistumissuunta  M i t t a u s v i r  h e, m 

-  mittaajaan päin 
-  mittaajasta poispäin 
-  suoraan sivulle  

+3,1 

-2,8 

-0,3 

+4,6 

-3,5 

-0,3 

+6,6 

-5,3 

-1.2  

+11,1 

-6,3 

-1,2 
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Taulukko havupuun pituuskasvun määrittämiseksi  

Korkeus  tarkoittaa puun latvan ja mittaajan silmän kautta kulkevan 
vaakatason  välistä  etäisyyttä. 

Pituuskasvu,  dm 

5 10 15  20 25  30 35  40 45 50 

Korkeus  K i i  k a r i 1 u k e m a Korkeus  

DI  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65  70 75 80 85 90  95 100 

Etäisyys 15 tai  30 m. 

7 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11  12 13 14 14 15 16 18 7 

8  2 3  4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 8  

9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 9 

10 2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 

2 11 2  3  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 

12 2 4  5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 

6 13 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 13 

14 3  4 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 14 

0 15 3  4 6 7 9 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 15 

16 2 3  5 6 8 9 11  12 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 16 

4 17  2 3 5 7 8 10 12 13 15  16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 17 

18 2 4 5 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 24 26 27 29 30 32 33 18 

8 19 2  4 6 8 10 11 13 15 17 19 20  22 24 26 27 29  31 32 34 35 19 

20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 34 36 38 20 

21  2 4 7  9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 40 21 

22 2 5 7 9 12 14 16 18  20 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 22 

23 3 5 7 10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 44  46 23 

Etäisyys 20 tai 10 m. 
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15 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 15 
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t  22 2 4 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 22 

23 2 5  7 9 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40  42 23 

2 24  2 5  7 10 12 14 16 19 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42  44 24 

25 3 5 8 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 34  36 38 40 42 44  47 25 

3 26 3 5  8 11 13 16 18 21 23 26 28 30 33 35 38 40 42 44 47 49 26 

27 3 6 8 11 14 16 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44  47 49 51 27 

4 28 3 6 9 12 14 17 20 23  25 28 31  34 36 39 41 43 46 49 51 54 28 

29 3 6 9  12 15 18 21 24 27 30 32 35 38 41 43 46 49 51 54 56 29 

5 30 3 6 10 13 16 19 22 25 28 31 34  37 40 42 45 48 51 54 56 59 30 

31 3  7 10 13 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 31 
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Tukkien

 
tilavuudet
 (10 litroina) tukin pituuden ja 

läpimitan

 
funktiona

 
1)

 
Poislukien

 
Satakunnan,
 EtelH-Poh

janmaan, Vaasan ja Keski-Poh
janmaan

 
pmlk

 
alueet

 
2)

 Latvaläpimitta kuoren 
pSSItS

 
3)

 
Parillisille
 läpimitoille tilavuudet interpoloidaan 

taulukosta
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Tukkien

 
tilavuudet
 (10 litroina) tukin pituuden ja 

läpimitan

 
funktiona
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alueet
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VMI 8 LIITE 19 

VERTAILURYHMÄN TYÖOHJEET  

Vertailuryhmä 

Vertailuryhmänä toimivat varsinaiset  mittausryhmät kukin  vuo  
rollaan yhden työviikon (maanantai-perjantai ). Vertailuryhmän 
vuorolista  on liitteenä.  

VERTAILUTYÖN KULKU 

Vertailuryhmät ja mittausryhmät 

Koska vertailuryhmänä toimitaan  kerralla vain viikko,  ei ryhmä 

ehdi käydä kaikkien  mittausryhmien luona. Tämän vuoksi  on seu  
raavan vertailuryhmän pyrittävä käymään ensisijassa jäljelle 
jääneiden ryhmien luona.  

Yleensä tarkastellaan  ryhmältä yhtä lohkoa  yhden työpäivän ai  
kana. Alkuperäiset mittausryhmän lomakkeet ovat vertailuryh  
mällä mukana metsässä ja ne palautetaan tarkastelutyön pää  

tyttyä mittausryhmälle. 

Jos vertailumittauksessa  ja varsinaisessa  mittauksessa  havaitut  

erot tuntuvat vaikeasti  selitettäviltä, voi  ryhmä toisena työ  
päivänä lähteä  mittausryhmän mukana uudelle lohkolle  ja tällöin  
tulisi  yhteistyössä pyrkiä selvittämään  havaittujen erojen 
syyt. 

Mittausryhmien osoitteet vertailuryhmä saa aina laitokselta.  
Tästä syystä  laitoksella  tulee aina olla  saatavilla  ajan ta  
salla olevat osoitteet samoinkuin  ilmoitukset  niistä lauantai  

ja sunnuntaipäivistä, jolloin mittausryhmä työskentelee ja 
niistä  työpäivistä (maanantai-perjantai), jolloin mittausryhmä 
ei työskentele. 

Jos vertailuryhmällä ei jonakin päivänä ole vertailtavaa, ryhmä 
tekee mittausryhmänä töitä  omalla alueellaan,  mikäli  se on tar  

koituksenmukaista  
.
 

Mitä lohkoja tarkastellaan  ? 

Tarkasteltavien lohkojen tulisi  olla sellaisia, joissa mittaus  

ryhmä on ollut aivan  äskettäin.  Kesäkuussa  saa tarkastelta  
valla lohkolla  olla mittausryhmän työ korkeintaan  4 vrk vanhaa 
ja muina  aikoina  6 vrk  vanhaa.  

Mitä tarkastellaan ? 

Tarkasteulun  kohteena ovat kaikki luokitukset ja mittaukset  

kantomittauksia lukuunottamatta. Kairauksia  ei kuitenkaan  

yleensä toisteta. Linjan mittausta seurataan ("kiinniotot", 

pituus ja suunta). Erityisesti tulee  seurata linjan pituuden 
ja suunnan muutosten vaikutusta yhtä koealaväliä  pitemmillä 
matkoilla. Muutoksia  mittausryhmän mittaamaan linjaan ei  
tehdä. Kuitenkin  tehdään  tarkka rajapuutarkistukset sisältävä  
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pohjapinta-alahavainto puustokoealoilla vertailuryhmän oman 
mittauksen  tuloksena  saadusta koealakeskipisteestä. Koealalta,  

jolta vertailuryhmä aloittaa  vertailumittauksensa  ja jonne ei  
tulla lohkolinjaa mitaten, ei tätä vertailevaa  pohjapinta-ala  
havaintoa  tehdä. Merkiksi tästä merkitään  näillä  koealoilla  

lisärivien  sarakkeelle  22 kirjain  A. Kullakin  koealalla  linjan 
mittaus jatkuu varsinaisen  mittausryhmän määrittelemästä  koe  
alan keskipisteestä.  

Vertailuryhmän mittaama pohjapinta-alahavainto merkitään  kuvio  
lomakkeelle  keskipistekuvion pohjapinta-alasarakkeiden 45-46  
lisäriveille

.
 

Täytettävät lomakkeet 

Vertailuryhmän täyttämien lomakkeiden  erottamiseksi mittaus  

ryhmän täyttämistä lomakkeista  merkitään  vertailuryhmän täyttä  
mille lomakkeille  vuosiluvun  ykkösnumeron (sar. 16) sijaan kir  
jain seuraavan vastaavuuden  mukaisesti:  

7 = G 

8 = H 

9 = 1 

0 = J 

1 = A 

2 = B 

3 = C 

4 = D 

5 = E 

6 = F 

Kesällä 1986 merkintä on siis F. 

Kuviolomakkeille  tehdään  rivi jokaisesta tarkastellusta  koeala  
kuviosta. Lomakkeen otsikkotiedoista  merkitään vertailulomak  

keelle: 

-  vertailuryhmänjohtajan numero (sar. 3) 

-  lohkon  koordinaatti  (sar. 4-10) 

-  vertailupäivämäärä (sar. 11-16) vuosikirjaimineen 

Jos koealakuviointi  ei vertailussa muutu, merkitään  koealakuvi  

oriville:  

-  identifioimistiedot  (sar. 21-22  ja sar. 27) 

- vertailuryhmän käsityksen  mukainen  koodi  sarakkeille, 

joilla tämä poikkeaa mittausryhmän merkitsemästä  koodista.  
Jos vertailuryhmän mielestä  lomakkeelle on mittausryhmän 

toimesta  merkitty  liikaa  tietoa  (esim. kehitysluokka kitu  
maalle) , merkitään  virheelliseksi  katsotun kentän ensimmäi  

seen positioon kirjain E. 

Jos koealan  koealakuviointi  muuttuu, menetellään koealakuvi  

olla, jotka säilyvät ennallaan tai joilla koealan koot muut  
tuvat, edellä selostetulla tavalla. Jos jokin koealakuvio  
poistuu, merkitään  sarakkeelle 27 kirjain P. Jos tehdään  uusi  
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koealakuvio, tehdään  siitä  täydellinen rivi.  

Jotta lukupuu- ja koepuulomakkeille ei tarvitse merkitä turhia 
riviä, merkitään kuviolomakkeelle  sarakkeiden 21-22 

lisäriville:  

- numero 2, jos vastaavalla  koealakuviolla  on eriäviä  luku  

puutietoja 

-  numero 4, jos vastaavalla  koealalla  on eriäviä koepuutie  
toja. 

Numerot 2  ja 4 voivat sarakkeella  esiintyä  kombinaatioin  2, 4 ja 
24. 

Lukupuulomake täytetään, jos vertailuryhmä havaitsee  yhdelläkin 
lohkon koealalla koealalomakkeelle  merkittävän muutoksen tar  

vetta. Otsikko-osa  täytetään koealalomakkeella kokonaan. Koe  
alakuvioriville  täytetään identifioimistietona  sarakkeet  21-24.  

Jos koealakuviojako ei koealalla muutu, merkitään  identifioi  
mistiedon lisäksi riville  havaittu  muutos eriäväm  tiedon  koh  

dalle.  Jos kyseessä  on puun lisäys, merkitään se luettujen 
puiden loppuun. Tarvittaessa aloitetaan  uusi  rivi. Jos puuu 
on poistettava, merkitään  puulajisarakkeelle kirjain P.  

Jos  koealakuviojako koealalla  muuttuu, täytetään koealalomake  
rivit täydellisinä, jotta lomakkeelta nähdään, miten  puut si  
joittuvat uusitussa koealakuviojaossa eri koealakuvioille.  
Mahdolliset  poistettavat puut merkitään  tässäkin  yhteydessä 
kirjaimella P.  

Koepuulomakkeella otsikon  identifioimistiedot  merkitään  täydel  
lisinä.  Rivillä ovat identifioimistietoja kuvio  (sar. 23)  ja 
puun  numero. Koepuulomake tehdään tarkastelun yhteydessä vain, 

jos lomakkeelle on tehtävä jokin muutosmerkintä. Lisää tule  
vista koepuista tehdään  täydelliset mittaukset. Kasvulastut  
otetaan talteen. Koealoilla, joilla koealakuviojako ei muutu,  
merkitään  muutettavaan kenttään  eriävä tieto ja poistettavan 
kentän ensimmäiseen  positioon kirjain E. Poistettavalle  puulle 
tulee kirjain P sar.2B. Koealoilla, joilla koealakuviojako 
muuttuu, tulee  lomakkeelta  ilmetä  puiden lukumäärä  eri koeala  
kuvioilla.  (Puita kpl, sar. 24-25). Muuten merkinnät  tehdään  
kuten edellä. 

On siis  huomattava  että, jos  koealalta  ei havaita  eriäviä  tie  
toja, siitä ei tule merkintää  koeala- ja koepuulomakkeelle. 
Kuviolomakkelle  sensijaan identifioimistiedot  merkitään.  

Koekantolomakkeen merkintöjä voidaan  vertailla pistokokeen 

luonteisesti, mutta lomakkeilla  näkyvää vertailua  ei kantojen 
osalla tehdä. 

Huomaa lisäksi:  

-  kaikki  mittauserot kirjataan. Pieniäkään  eroja ei yritetä 
täsmätä. Todellisiksi  eroiksi  katsomansa  poikkeavuudet ver  
tailuryhmän johtaja ympyröi  ympyrällä. Lisättävillä  puilla 
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puulajikoodin ympyröinti kuvaa  selvästi  lisättävän  puun  ja 

poistettavilla  puilla kirjaimen P ympyröinti sarakkeella  18 
kuvaa samaa asiaa.  

-  vain  selvät väärinkäsitykset ja sellaisiksi  luettavat vir  
heet korjataan alkuperäisille lomakkeille  edellyttäen, että 

ryhmänjohtajat ovat yksimielisiä.  

-  erityisesti  on tarkkailtava  erojen systemaattisuutta. 

-  vertailuryhmänjohtajan on varmistuttava  ympyröidyistä mittaus  
eroista. 

Systemaattisten erojen ilmoituslomake  

Vertailuryhmä merkitsee  vertailuryhmän tiedotuslomakkeelle  jo  
kaisen  lohkon, jolla on tehty vertailua  ja kirjaa lomakkeelle 
havaitsemansa  systemaattiset  erot. Tiedotuslomake  lähetetään  
vertailuvi ikon päätyttyä osastolle.  

Vertailuvuoroviikot  on annettu erillisenä  luettelona. 



VM I 8 

5 

Vertailuryhmän tiedotus  

työviikolta / - / 

1 Pvm 1 Rj 1 Lohko 1 Mahd. systemaattiset erot  
111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 I 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

ill 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 I 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

111 1 

Lisätietoja: 

/ 19 Ryhmänjohtaja 



LIITE 20 KUVIORIVIN SALLITUT MERKINNÄT VM I 8. KUVIORI VIN SALLITUT MERKINNÄT L-  1iatfrivi a ■ tyhjU L IITE 20 

31 . MAALUOKKA 1  2 3 4 5-7 f i-9  

L31, . Maaluok. tarkann .  0-1,3  0,2-3 0,2-4 0,3  0,5-7 C >.6 
32, . Maal

.

 4-9 vaik. 0,4-9,D-I 0,4-9,0- I 0,4-9,D-I  

33. . Alaryha# 1-3 1-3 1-5 

34. • Tyyppi 1-7 1-8 1-8 

L34. . Tyypin liatfatftfr. a. 0-6 a,0,2-6 a.0,2-6 

35. , Maalaji 0-4 0-4 0-4 

36. . Ojituatilanna 0-5,A,C-I 0,2-3,C 0,2-3,C 
L36. , Ojit. ahdotua 0-3,6,r 0-6,D-F  0-2,4-6, D-F  

37. , Tahty aaanpar. 0-9 0-3 0-3 

L37. , Maanpar.  aika a,  0-4 a.  0-4 a, 0-4 
38. , Varoluokka 0-4 r 

L38. , Varol . tarkann. 0-6 

51. KEHITYSLUOKKA 0 1 2 3 4 5 6 7 Ml 2 

49. Puujakaot  0 0,4,6  0,2-3 0-3 0-2 0,4-6  0,4-6  0,4-6 
50. Paruat.tapa 1-2,6 1-2 1-8 1-8 1-8 1-4 1-4 1-4 

LSI. Toia.jaka.kahityal .  a 2-3  1.3-4,7 1,3-4,7 1,7  2-3 2-3 2-3 

52. Vall.puulaji 0 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 0-9 

L52. Toia.jaka. puulaji a a,1-9 a, 1-9 a, 1-9 a,1-9 a, 1-9 a,1-9 «,1-9 
57- 59 Ik8 rinnankork. 0 50-350 0-2 1-40 10-110 30-130 50-350 50-350 

L58- 59 Ik81ia«ya 0 4-30,M 1-30 4-30,N 4-30,M 4-30,1 J 4-30,M 4-30,M 

60. Tuho 0-2,A-B 0-8,A-F,M  0-8,A-P  0-8,A-P 0-8,A-P 0-8,A- -P 0-8,A-P,M 0-8,A-P,M 
L60. Tuhon ayy a,0-9,A-D a,0-9,A-D a,0-9,A-D a,0-9,A-D a,0-9,A-D a,0-9, , A-D  a,0-9,A-D a,0-9,A-D 
61. Tuhon aarkitya  a,0-5,A-E a,0-5,A-E a,0-5,A-E a,0-5,A-E a,0-5,A-E a,0-5, A-E a,0-5,A-E a,0-5,A-E 

L61. Harauuntuainan E  0-7,E 0-7,E  0-7,E 0-7,E 0-7,E 0-7,  E 0-7,E 

62. Puuat. takn.laatu 0 1-5 1-5 0-5 0-5 1-5 1-5 1-5 

L62. Kuivaokaaraja a a,1-3 a a a • ,1-3 a,1-3 • ,1-3 

63. Mata. laatu 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

L63. Laadun tarkann. a,4 a,1-2,4 a, 2-6 a,2-6 a,2-6  a,2-6 a, 1-6 a,1-2,4 

64. Hakkuutapa  0,5-8 0,6,8 0-2,6-8  0-2,6-8 0-6 0,3-6 0,4-6 0,5-6,8 0,2 
L64

.
 Hakkuun aika 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 

65. Tahty hoitotoia. 0-2,5 0-2,5 0-3,5,A-B 0-3,5,A-B 0,3,5-6,A 0,6 0 0-2,5 0-3,A-B 
L65 . Hoitotoiaan aika a,0-3 a,0-3 a,0-3 a,0-3 a,0-3 a,0-3  a a,0-3 0-3 

66. Hakkuuahdotua 0 0,2 0-2 0-3 0-4,6 0,3-4, 6-8 0,4,6-8 0,2,4,6 

vajaatuott. 0 0,2  0 0,7 0,3,7 0,7 0,7  0,7  
L66 . Hakkuuahd.aika a a,1-3 a,1-3 a, 1-3 a,1-3 a,1-3  a,1-3 a,1-3 

67. Mata.hoitoahdotua 0-1,5 0-1,5 0-1,3-5 0-1,3-5 0-1,5 0-1 0-1 0-1,5 

68. Muokkauaahdotua 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

69. Naavaa.jMkMlNt E E,0-4  E, 0-4 E, 0-4 E,0-4  E,0-4 E.0-4 E,0-4 E,0-4 

L69. Lahtia. jakKUit  a a,0-4 a,  0-4 a,0-4 a,  0-4 a,  0-4 a,0-4 a,0-4 a,0-4  



KUVIOLOMAKE 



LUKUPUULOMAKE  



KOEPUULOMAKE 



KOEKANTOLOMAKE 
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