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ESIPUHE 

Asetus  eräistä valtion omistamille alueille perustetuista  kansal  

lispuistoista  ja luonnonpuistoista  (932/1981)  edellyttää,  että 

kullekin puistolle  laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma.  Tämä 

koostuu toiminnan tavoitteet ja laajuuden  määrittelevästä runko  

suunnitelmasta sekä  myöhemmin laadittavasta yksityiskohtaisemmis  

ta erityissuunnitelmista.  Hoito- ja käyttösuunnitelman  vahvistaa 

ympäristöministeriö.  

Karkalin luonnonpuiston  runkosuunnitelma on laadittu mainittuun 

säädökseen perustuen  ja metsähallituksen suunnitteluohjeiden  

(LS 1, 13.1.1982 ja LS 1019, 3.11.1982)  mukaisesti.  Suunnittelus  

sa  on noudatettu myös luonnonsuojelualueiden  hoitotoimikunnan 

mietinnössä (Komiteanmietintö  1982:26)  esitettyjä  periaatteita.  

Runkosuunnitelmaluonnoksen laati Metsäntutkimuslaitoksen kokei  

lualuehallinnosta  muodostettu suunnitteluryhmä,  jonka  puheenjoh  

tajana toimi' aluemetsänhoitaja  Paavo Hokka Keski-Suomen hoitoalu  

eesta ja jäseninä  metsänhoitaja  Tuomo Kotimäki  ja  metsäteknikko 

Aimo Jokela kokeilhualuetoimistosta ja  metsäteknikko Erkki  Viuh  

konen Ruotsinkylän  kokeilualueesta. Suunnitteluryhmän  asiantun  

tijana  oli  dosentti Timo Koponen  Suomen Akatemiasta.  

Suunnitteluryhmä  asetettiin 27.10.1983 ja se  piti  alkukokouksen 

15.12.1983.  Alkukokouksessa oli suunnitteluryhmän  lisäksi  mukana 

luonnonsuojeluvalvoja  Antti Haapanen  ja tarkastaja  Urpo Häyrinen 

ympäristöministeriöstä,  tarkastaja  Hannu Ormio metsähallituksesta  

ja ylimetsänhoitaja  Reino Saarnio kokeilualuetoimistosta. Suun  

nitteluryhmä  piti  kuusi kokousta ja luovutti runkosuunnitelma  

luonnoksen  Metsäntutkimuslaitokselle 18.12.1984. 
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1. KARKALIN LUONNONPUISTON HOIDON JA KÄYTÖN ERITYISTAVOITTEET  

Karkalin luonnonpuiston  erityistavoitteena on Suomessa harvi  

naisen lehtokasvillisuuden  säilyttäminen  ja suojelu.  Alueen 

kasvillisuus  muistuttaa suuressa määrin keski-eurooppalaista  

tammivyöhykkeen  kasvillisuutta.  Erityisesti  siellä huolehditaan 

pähkinäpensaslehtojen  ja  harvinaisten kalkinvaatijakasvien  suo  

jelusta.  Liiallinen kuusettuminen estetään hoitotoimenpiteillä.  

Lisäksi  huolehditaan siitä, että  tutkimuskäytössä  olevat  koh  

teet saavat kehittyä  täysin  luonnonmukaisesti ja  että edelly  

tykset uusille tutkimuksille  säilyvät.  Muista luonnonpuistoista  

poiketen  Karkalin luonnonpuistossa  säilytetään  yleisölle  avoin 

polkureitti  (karttaliite 1). 

Kasvillisuuden nopeasta  kehittymisestä  johtuen runkosuunnitel  

ma uudistetaan 20 vuoden välein. 

2. YLEISPIIRTEINEN MAANKÄYTTÖ  JA LIIKKUMINEN 

Valtaosa  luonnonpuistosta  on rauhoitettua syrjäosaa
, missä liik  

kuminen ilman Metsäntutkimuslaitoksen  erityislupaa  on kielletty.  

Nähtävyysosan  muodostaa yleisölle  avoimen luontopolun  ympäris  

tön näkemäalue. Polulla liikkuminen on sallittua, mutta sen ul  

kopuolella  luvanvaraista. Virantoimitukseen liittyvä  liikkumi  

nen on kuitenkin luvallista ilman rajoituksia.  

Leiriytyminen  ja  tulenteko on kielletty  koko  alueella. 

3. LUONNONPUISTON OSA-ALUEET JA NIIDEN HOIDON TAVOITTEET 

Luonnonpuiston  runkosuunnitelma sisältää erilaisia  osa-alueita 

sen mukaan,  minkälaisia hoitotoimenpiteitä  kullakin alueella 

tarvitaan. 

3.1 Luonnonvarainen alue 

Pääosa eli yli 90 % luonnonpuistosta  on luonnonvaraista aluetta,  

jossa ei puututa  luonnon omaan  kehitykseen.  Ainoastaan kulojen  

sammuttaminen on sallittua. Alue on tarkoitettu lähinnä tutki  

muksen tarvitsemaksi luonnontilaiseksi vertailualueeksi. 
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Koskemattomuuden  turvaamiseksi  on alueella yleisön  liikkuminen  

kielletty  lukuunottamatta merkittyjä  polkuja.  Niiden kunnossa  

pitoon  liittyvät  työt  kuitenkin sallitaan. 

3.2 Luonnonhoitoalueet 

Karkalin luonnonpuistossa  on  luonnonhoitoalueiden  pinta-ala  

n. 9 hehtaaria. 

Luonnonhoitoalueita ovat nopeasti  kuusettuvat  pähkinäpensasleh  

dot, harvinaisten kasvien uhanalaiset esiintymät  ja luontopolun  

näköalapaikoilla  olevat maisemasektorit . Alueiden täsmällisem  

mät hoito-ohjeet  esitetään erillissuunnitelmassa
, mutta eri alu  

eiden yleispiirteinen  sijainti  ja  käsittely  esitetään seuraavas  

sa (karttaliite 2): 

Metsikkökuvioilla  3, 8, 28, '32, 39 , 46, 49 ja  83 jatketaan  vuon  

na 1967 aloitettua kuusen raivaamista pähkinäpensaiden  päältä.  

Toimenpiteellä  lisätään aluskasvillisuuden valonsaantia ja sa  

malla elvytetään  sekä  pähkinäpensaita  että lehtokasveja.  Osa 

kuusista jätetään edelleen kasvamaan kyseisillä  metsikkökuvioil  

la. 

Metsikkökuviolla  40 pidetään  varjostava  kuusi kurissa,  jotta  

harvinainen  punavalkku  pysyy  elinvoimaisena. 

Metsikkökuvioilla 3, 6 ja 17 sijaitsevat  näköalapaikat  pidetään  

puustoltaan  sellaisessa kunnossa,  että näkymä järvelle  säilyy  

avoimena. Hakkuun jäljet  pyritään  häivyttämään.  

3.3 Kulttuurimaisema- ja historialliset  alueet 

Vanhan torpan pihapiiri  ja ympäröivät  niityt  muodostavat kult  

tuurimaiseman,  joka on nopeasti  metsittymässä.  Torpan pihapiiri  

(kuvio  52, karttaliite  2) pidetään  niittämällä avoimena. Ympä  

röivät niityt  ovat tutkimusalueena ja niitä hoidetaan tutkimus  

ten vaatimalla tavalla. 
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Historiallisia  kohteita ovat kuviolla  6 sijaitseva  vanhan huvi  

majan paikka ja kuviolla  28 sijaitseva  miilunpohja.  Lisäksi 

alueella on  torppien  raunioita (kuviot  32 ja 85) sekä kivetty  

lähde (kuvio  85). 

Kohteet merkitään opastein  ja niiden lähiympäristö  hoidetaan  

erillisen suunnitelman mukaan. 

4. PALVELUT, OPASTUS JA TIEDOTUS 

Palvelukohteita ovat luonnonpuiston  pysäköintialue,  tiet, luon  

topolku,  opastustaulut,  vedenottopaikat  ja uimapaikka  sekä nii  

den välitön ympäristö (karttaliite 1). 

4.1 Tiet 

Karkalin luonnonpuistoon  vievä tie on yleisen  tien päätyttyä  

Torholan-Karkalin yksityistie.  Yksityistie  ei ole linja-autolla  

liikennöitävässä  kunnossa. Tieosakkaista osuusluvultaan suurin 

on luonnonpuiston  hoidosta vastaava Metsäntutkimuslaitos. Muut 

tieosakkaat katsovat  tien nykykunnon  vastaavan heidän tietar  

vettaan. Metsäntutkimuslaitoksen tulisi hakea yksityistielain  

mukainen tietoimitus tiealueen laajentamiseksi  nykyisestä  4 

metriä leveästä rasitetiestä noin 8 metrin levyiseksi  ja hoitaa 

tien rakentaminen kustannuksellaan linja-autolla  liikennöitävään 

kuntoon,  jolloin  tie vastaisi  luonnonpuiston  tarpeita.  

Luonnonpuiston  pysäköintialueelta  niitylle  vievä tie kunnoste  

taan maastoajoneuvolla  tapahtuvaa  huoltoajoa  varten ja sulje  

taan puomilla  muulta liikenteeltä. 

4.2 Polkuverkosto  

Luontopolku  kiertää niemenkärjen ympäri ja sen koko pituus on 

n. 6 km.  Palaamalla vanhan torpan  luota uimarannan kautta takai  

sin tulee reitin pituudeksi  n. 2 km. Kosteat polunosat  varuste  

taan tarpeen  mukaan pitkospuin.  Uusia polkuja  voidaan tehdä ja 

olemassa olevia sulkea tarvittaessa. 
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4.3 Levähdyspaikat  

Paikoitusalueen yhteyteen  perustettava opastuspaikka  toimii 

samalla levähdyspaikkana.  Muut levähdyspaikat  sijoitetaan  van  

han torpan pihapiiriin,  uimapaikalle  ja vanhan huvimajan  paikal  

le. Levähdyspaikkoihin  voidaan sijoittaa  penkit  ja pöydät sekä 

jäteastiat.  

4.4 Opastuspaikat  

Luonnonpuiston  pysäköintipaikalle  rakennetaan opastustaulu  se  

kä  luontopolun suomen-  ja ruotsinkielisten esitteiden jakelu  

laatikko. Vanhan torpan pihapiiri  varustetaan samoin opastus  

taululla. Opastustaulujen  varustus esitetään erillisessä  suun  

nitelmassa. 

4.5 Opasteet  ja esitteet  

Luontopolun  kohteet merkitään kohdeopastein.  Luontopolku  merki  

tään ja opas- sekä tunnuskilvet rakennetaan maa-  ja metsätalous  

ministeriön päätöksessä  n:o 449 (15.6.1982)  vahvistetuilla mer  

keillä ja opasteilla.  Puiston rajat  on merkitty  maastoon. 

Karkalin luonnonpuistosta  laaditaan esite ja siinä selostetaan 

luontopolun  kohteet. Muuta oppimateriaalia  yleisjakeluun  ei 

toimiteta. Tutkimusmateriaali  julkaistaan  Metsäntutkimuslaitok  

sessa olevan käytännön  mukaan. Ryhmäopastusta  pyritään  järjes  

tämään tarvittaessa.  

5. TUTKIMUS JA OPETUS 

5.1 Tutkimus 

Luonnonpuistoon  perustetut  ja perustettavat  kokeet merkitään  

maastoon Metsäntutkimuslaitoksessa käytössä  olevin merkitsemis  

tavoin. Tutkimuskohteiden inventointi suoritetaan tarvittaessa. 

Tutkimuskohteilla liikkuminen on Metsäntutkimuslaitoksen luvan 

varaista. 
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5.2 Opetus  

Luontopolun  kohteet toimivat opetuskohteina  ja itseopiskeluun  

voidaan käyttää  alueen  kasvillisuutta  sekä eläimistöä esittele  

viä opastustauluja  ja kohdeopasteita  sekä luontopolun  esitettä.  

6. VALVONTA JA HUOLTO 

Paikallinen luonnonsuojeluvartija  ja asianomaiset Metsäntutkimus  

laitoksen virkamiehet valvovat järjestyssääntöjen  noudattamista 

alueella. Pysäköintialueen  läheisyyteen  rakennetaan tarvittaes  

sa valvontarakennus ja lukittava varasto. 

Jäte- ja rakennushuolto  hoidetaan erillisen suunnitelman mukaan. 

Metsäntutkimuslaitos huolehtii roskien  ja muun irtaimen jätteen  

varastoinnista ja  kuljetuksesta.  Kuivakäymälä  sijaitsee  lähellä 

puiston  pysäköintialuetta.  

Erilaisten rakenteiden teko puiston  tarkoituksenmukaisen hoidon 

kannalta on luvallista ja tähän tarvittava puutavara  voidaan ot  

taa metsikkökuvioittaisen hoitosuunnitelman osoittamista kohteis  

ta. 

7. ERIKSEEN VAHVISTETTAVAT SUUNNITELMAT 

Metsäntutkimuslaitoksen  hallitus vahvistaa erikseen seuraavat 

suunnitelmat: 

-  Karkalin luonnonpuiston  luonnonhoitoalueiden  hoitosuunnitelma 

-  suunnitelma kulttuurimaisema-alueista 

-  suunnitelma opastuspaikoista  ja  opasteista  

-  suunnitelma alueen huollosta 

8. KARTAT  

8.1 Polkureitti ja palvelukohteet  

8.2 Metsikkökuviokartta  
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LIITE 1 

KARKALIN LUONNONPUISTON KUVAUS 

Karjalohjan  kunnassa sijaitseva  Karkalin luonnonpuisto  on  

perustettu  vuonna  1964. Se käsittää noin 100 ha:n suuruisen 

Lohjanjärveen  pistävän  kapean  Karkalinniemen kärkiosan.  

Karkalinniemi on luonnontieteilijäin  ja  luonnonharrastajien  

piirissä jo vanhastaan tunnettu rehevästä ja eteläisestä 

lehtokasvillisuudestaan  sekä monista harvinaisista kasvi-  ja  

eläinlajeistaan.  Karkalinniemeen liittyy  myös kulttuurihisto  

riallisia muistoja. Elias Lönnrot keräsi  sieltä  kasveja  kir  

joittaessaan  ensimmäistä  suomenkielistä kasviota.  

Pinnanmuodostukseltaan  Karkalin luonnonpuisto  on erittäin vaih  

televa. Maasto kumpuilee, välissä on lehtonotkelmia, joiden jäl  

keen maasto kohoaa kumpareiksi  ja  kallioiksi.  Korkeus merenpin  

nasta on tällä,  noin 500 m leveällä niemenkärkiosalla,  suurim  

millaan noin 80 m, kun taas Lohjanjärven  korkeus  on 31 m. Suo  

peräistä  maata on erittäin vähän. Lohjanjärven  seudun kalliope  

rä sisältää runsaasti kalkkikiveä.  Siitä aiheutuu alueen lehto  

jen rehevyys  ja kalkinvaatijakasvien  runsas  esiintyminen.  

Luonnonsuojeluvalvoja  REINO KALLIOLA teki maanomistajalle  esityk  

sen Karkalinniemen rauhoittamisesta jo vuonna  1945. Samana vuon  

na on alueen omistaja,  arkkipiispa  Gustaf Johanssonin perikunta  

jättänyt  Uudenmaan lääninhallitukselle anomuksen alueen rauhoit  

tamiseksi luonnonsuojelulain  nojalla,  mutta myöhemmin  asia raukesi.  

Luonnonsuojeluvalvoja  REINO KALLIOLAN uusi esitys  maatalousminis  

teriölle johti  alueen hankintaan valtiolle vuonna  1961 ja  Karka  

lin luonnonpuiston  perustamiseen  vuonna  1964. Esitykselle  antoi 

hyvän tuen ja perustelut  tieteellisten seurojen  asiantuntijalau  

sunto. 

Karkalin luonnonpuiston  perustamisen  tärkein tehtävä on keskieu  

rooppalaisen  tammivvöhykkeen  kasvillisuutta  muistuttavan Suomes  

sa harvinaisen lehtokasvillisuuden säilyttäminen.  Vastaavaa kas  

villisuutta esiintyy  heikosti vain Ahvenanmaalla ja eteläisellä 
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rannikolla kapeana  kaistaleena. Alueelle tunnusomaiset lehdot  

ovat  yleensä  jo varhain joutuneet  asutuksen ja viljelyksen  tuhoa  

miksi. Niistä on enää vain pieniä  erillisiä  sirpaleita  jäljellä.  

Näistä harvalukuisista  jäännöksistä  Karkalinniemi on  mantereella 

tavattavista alueista ehdottomasti laajin  ja  edustavin.  

Lainsäädännössä on ilmaistu  luonnonpuiston  hoidon tavoitteeksi 

pyrkimys  sen säilyttämiseen  koskemattomana. Sitä ei  sellaisenaan 

voi kuitenkaan pitää  ainoana hoidon päämääränä.  Joissakin luonnon  

puistoissa  on sellaisia luontotyyppejä  ja kulttuuriperäisiä  koh  

teita, joiden suojelu  edellyttää  jatkuvaa  hoitoa. Karkalin luon  

nonpuiston  suojelun  tärkeimpänä  kohteena on  kulttuurin voimakkaas  

ti muovaama  ja pysyvää  hoitoa vaativa harvinainen lehtokasvilli  

suus, jota uhkaa liiallinen kuusettuminen. 

Karkalin luonnonpuiston  koko pinta-alasta  100 ha on  99 % metsämaa  

ta. Rehevien lehtojen  ja lehtomaisten kankaiden osuus on lähes  

70 %.  Luonnontilaisia turvemaita on vajaa 2 ha. Puustosta  on kol  

me neljäsosaa  kuusivaltaisia,  mutta muu lehtipuu  ja lähinnä päh  

kinäpensas  vallitsee noin 15 % alueesta. Lisäksi  pähkinäpensasta  

esiintyy  runsaasti sekapuuna  noin 10 ha alueella.  Muita lehtipui  

ta ovat  terveleppä,  metsälehmus,  tammi ja vaahtera. 

Karkalin luonnonpuiston  metsien kehitysluokkarakenne  muistuttaa 

lyhyestä  puiistohistoriasta  johtuen normaalia talousmetsää. Aino  

astaan taimikot puuttuvat  ja niiden vastapainona  on runsaasti nuo  

ria  kasvatusmetsiä (44  %). Talousmielessä uudistuskypsiksi  luoki  

teltavat metsät ovat keski-iältään vain 98 vuotta ja vanhimmat 

männiköt  ovat n. 170 vuoden,  kuusikot 125 vuoden ja koivikot  noin 

110 vuoden ikäisiä. Puuston keskitilavuus on 150 m /ha ja nuores  

ta iästä johtuen  runsaspuustoiset,  metsiköt puuttuvat  lähes koko  

naan.  Suurimmat puuston  keskitilavuudet,  vajaa 300 on mi  

tattu alueen länsiosan kuusikoissa ja pienessä  terveleppämetsikössä . 

Alueen rehevyydestä  seuraa  puuston  suuri vuotuinen kasvu,  6,7   

joka vastaa täsmälleen lehtomaisen kankaan keskimääräistä kasvua.  
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Liite 2. 

KARKALIN LUONNONPUISTON TÄHÄNASTINEN  KÄYTTÖ  

Karkalin luonnonpuistoon  kuuluvaa maa-aluetta on ennen luonnon  

puiston  perustamista  käytetty  maa- ja metsätaloustoimintaan. 

Karkalinniemen kärkiosaan on jo runsaan  sadan vuoden ajan suun  

tautunut kasvitieteilijöiden  tutkimus- ja kasvien keräilyretkiä.  

Karkalin luonnonpuiston  perustamisen jälkeen  on niemen kiertävä  

n. 6 km pituinen  luontopolku  merkitty ja varustettu opasvihkosen  

mukaisilla kohdenumeroilla. Alueen lehtokasvillisuuden  säilyt  

tämiseksi on tyypillisimmillä  lehtokohteilla suoritettu kuusen  

hakkuuta vuosina 1966-1967,  Hakkuun jälkeen  alueilta on raivauk  

silla pyritty  häivyttämään hakkuujäijet. Pienehköjä  raivauksia 

on suoritettu myös luontopolun  näkemäalueilla. Luontopolun  kos  

teimpiin  paikkoihin  on vuonna 19 74 rakennettu pitkospuut.  Pysä  

köintialue f luonnonpuiston  alussa
(
on  kunnostettu (pinta-alaltaan  

700 m ) ja siihen on rakennettu opastustaulu  (järjestyssäännöt  

ja kartta) sekä  kuivakäymälä.  

Karkalin luonnonpuistoon  suuntautuu vuosittain  opiskelija-  ja  

koululaisryhmien  retkeilyjä,  joissa opastajana  sekä valvojana  

toimii asianomaisen ryhmän opettaja.  Ruotsinkylän  kokeilualue 

on tarvittaessa järjestänyt  opastusta  muille ryhmille. Matkai  

luun liittyvä  omatoiminen retkeily  on  ollut varsin vilkasta.  

Vuosittainen kävijämäärä  luonnonpuistossa  on  1000-1500 henkilöä. 

Pysäköintialue  ja pari levähdyspaikkaa  on varustettu jäteasti  

oilla. Karkalin luonnonpuistossa  järjestys on säilynyt  hyvänä  

eikä  minkäänlaista roskaantumisongelmaa  ole muodostunut. 
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Metsäntutkimuslaitos on viitekohdassa mainitussa kirjees  

sään alistanut ympäristöministeriön  vahvistettavaksi  

eräistä valtion omistamille alueille perustetuista  kan  

sallis-  ja luonnonpuistoista  annetun asetuksen (932/81)  

4 §:ssä  tarkoitetun Karkalin luonnonpuistoa  koskevan 

hoito- ja käyttösuunnitelman  ns. runkosuunnitelmana. 

Viitekirjeen  liitteenä olevasta asiakirjasta  ilmenee,  

että luonnonpuiston  hoito- ja käyttösuunnitelma  on val  

misteltu siten, että se muodostuu yhtäältä  toiminnan 

tavoitteet, laajuuden  ja rajat määrittelevästä runkosuun  

nitelmasta sekä toisaalta erikseen myöhemmin tehtävistä 

ja myös vahvistettavista erityissuunnitelmista,  jotka on 

lueteltu runkosuunnitelman lopussa.  

Karjcalin  luonnonpuiston  ensisijainen  tehtävä on lehtoluon  

non säilyttäminen  ja runkosuunnitelmassa on kiinnitetty  

tähän tehtävään riittävää huomiota. Luonnonsuojelun  näkö  

kohdat on runkosuunnitelmassa sovitettu hyvin yhteen  

ret k  ei l yjärjeste I yjen kanssa.  

Karkalin luonnonpuiston  yleispiirteinen  maankäyttö ja  

hoidon erityistavoitteet  ovat runkosuunnitelmassa luonnon  

puiston luonteen mukaisia. 

Luonnonpuiston  osa-aluejako  luonnonvaraiseen alueeseen ja 

luonnonhoitoalueeseen on puiston  luonteen huomioon ottaen 

onni st  unut 
.
 

Runkosuunnitelmaan sisältyvien  opastus-  ja palvelusvarus  

tusrakennusten ja rakenteiden sekä polkujen paikat on 
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suunniteltu siten, että niistä koituu mahdollisimman  vahan 

haittaa luonnolle. 

Karkalin luonnonpuiston  tärkeä tehtävä on käyttö  luonnon  

tutkimuksen kohteena. Ympäristöministeriö  kiinnittää met  

säntutkimuslaitoksen huomiota siihen, että pysyvät  kasvil  

lisuuden tutkimus- ja seurantanäytealat  on merkittävä  

maastoon niin selvästi,  että ne ovat tulevaisuudessakin  

vaivattomasti paikannettavissa.  Vaikka luonnonpuistossa  

merkityltä  polulta  poikkeaminen  on kielletty,  tulee näyte  

alat varustaa näytealan  tarkoitusta selvittävin  ja liik  

kumiskieltoa osoittavin merkein. 

Karkalin luonnonpuiston  huollon osalta ympäristöministeriö  

katsoo,  että luonnonpuiston  hoitoon ja kävijöiden  opastus  

ja palvelurakenteisiin  tarvittava puutavara  voidaan ottaa 

puiston  alueelta metsikkökuviokohtaisen hoitosuunnitelman 

osoittamista kohteista.  

Runkosuunnitelman lopussa  mainittuja  erityissuunnitelmia  

ympäristöministeriö  pitää tärkeinä. Ympäristöministeriö  

haluaa vahvistettavak see n luonnonpuiston  luonnonhoitoaluei  

den hoitosuunnitelman,  kulttuurimaisema-alueita koskevan 

suunnitelman,  opastuspaikkoja  ja opasteita  koskevan suun  

nitelman sekä puiston huoltosuunnitelman. 

Edellä selostetuin edellytyksin  ympäristöministeriö  katsoo,  

ettei Karkalin luonnonpuiston  hoito- ja käyttösuunnitelman  

runkosuunnite Imaosan vahvistamiselle ole havaittu esteitä. 

Ympäristöministeriö  on tänään päättänyt  vahvistaa suunni  

telman sellaisena kuin se on metsäntutkimuslaitoksen viite  

kirjeen liitteenä olevassa asiakirjassa.  

Matti Ahde Ympäristömini  ster i  

.  

Urpo Häyrinen  Suonn i t tel ija 

L 1 ITTE  £ NÄ runkosuunnitelma 
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