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MATTILA, E. & KUJALA, M. 1980. Utsjoen, Inarin  ja Enontekiön metsä  
varat 1978. Summary: Forest  resources of Utsjoki, Inari  and Enontekiö, 

North  Finland, in  1978. Folia  For.  436:1—21. 

Utsjoen, Inarin ja Enontekiön  metsävarat inventoitiin  vuonna 1978  ilmakuva  

ja maasto-otantaan perustuvalla menetelmällä.  Maastonäyte vuodelta  1970 

mitattiin  uudestaan  käyttäen valtakunnan  metsien  7.  inventoinnin  luokituksia.  

Inarin  talousmetsäalueella  näytettä tihennettiin  mittaamalla uusia, pysyväis  
luonteisia  koealoja, llmakuvanäyte oli sama kuin 1970  inventoinnissa.  

Inventointialueen  kokonaismaapinta-ala on 2,86 milj. ha, mistä  metsämaata 

on 0,74 milj. ha. Metsämaan  sekä metsä- ja kitumaan  yhteenlaskettu osuus 

metsätalousmaalla  on Inarin talousmetsäalueella  korkea huomioon  ottaen 

alueen  pohjoinen sijainti. Koko  inventointialueelle  on tyypillistä soiden vähäi  

syys  ja kankaiden  suuri  osuus kitu- ja joutomaista. 93  % metsämaan 

pinta-alasta on mäntyvaltaisia metsiä.  

Metsämaan  puuston  keskitilavuus  on korkea  erityisesti  Inarin talousmetsä  
alueella.  Tämä johtuu varttuneiden  ja vanhojen metsien runsaudesta  tutki  

musalueella.  Kokonaistilavuus  on 55,5  milj. m 3, missä  on lisäystä 4,7 milj. m  3 

vuodesta  1970. Kokonaistilavuudesta  on mäntyä  82 %. Elävän  puuston  lisäksi  
inventointialueella  on käyttökelpoista luonnonpoistumapuuta lähes  5 milj. 

m  3,  mistä  94 %on mäntyä.  Luonnonpoistuman runsaus ja ikärakenteen  vinous  
johtuvat hakkuiden  ja uudistamisen  vähäisyydestä. 

Arvioitu vuotuinen  kasvu  on 0,94 milj. m 3, mistä männyn  osuus on 71 %. 

Elävän puuston  määrän ennallaan  säilyttävä  hakkuusuunnite  on 0,69 milj. m  3 
vuodessa. Metsien  ikärakenteen  nopea parantaminen ei tämän suunnitteen  puit  

teissa ole mahdollista.  

Inventory of the forests  of Utsjoki, Inari  and  Enontekiö was carried  out in 
1978 using two-phase airphoto and field  sampling with  grouping. The field  

sample of the  earlier  inventory  was  remeasured  and  new plots were established  
in  the  commercial  forests of  Inari.  The old  photo sample was utilized  as such.  

The total land  area is 2,86 mill,  ha of which 0,74 mill,  ha is forest land.  

Despite the northern location  the proportions of forest land  and  forested land  
in forestry  land  are high in the commercial  forests of Inari. Peatlands  are 

relatively sparse in the whole inventory area and  there  is a  high proportion of 

mineral soils within the scrub land  and waste land areas. Pine dominates  

93 % of the forests on forest land.  

As a consequence  of the uneven development class  distribution  the forest land  

mean volumes  are high, especially in the commercial  forests of Inari. The total  

growing stock  is 55,5 mill.  cv.m. of which  82 % is pine. Compared with  the 

earlier  estimate  (1970) there  is  an increase  of 4,7 mill.  cv.m. in the  total  volume. 
Besides  living trees  there  exists almost 5 mill.  cv.m. of dead  trees with  usable  

stem. The great  amount of dead  wood material and  the uneveness of the age 

class  distribution  indicate  that cuttings have  long  been  insufficient.  

The estimated annual  increment  of the growing stock  is 0,94 mill.  cv.m. of 
which  71 % is pine.  It is to be  expected that the allowable  cut of 0,69 mill,  

cv.m. should maintain  the present  growing stock volume.  This allowable  cut 
is not great  enough, however, to correct the age class  distribution  in the 

near future. 
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1. JOHDANTO 

Metsäalueen ominaisuudet,  tulostavoitteet 
sekä käytettävissä  oleva tieto, taito ja tek  
niikka vaikuttavat inventointimenetelmän 

valintaan. Toistuvissa inventoinneissa synty  

vä  organisaatio  ja rutiini sekä tulosten 

vertailukelpoisuus  hidastavat uusien mene  
telmien käyttöönottoa.  Valtakunnan metsi  

en inventoinnit aloitettiin Suomessa,  Ruot  

sissa  ja Norjassa  1920-luvulla, joten mene  
telmät  ovat kehittyneet kokonaan maasto  
arviointina tehtävien inventointien pohjalta.  
Intensiivisen metsätalouden maissa suunnit  

telussa tarvitaan sellaista tietoa, jonka hank  
kiminen edellyttää  maastotyötä. Hyvät  kul  

kuyhteydet  ja  metsämaan  suuri osuus  ovat 

myös myötävaikuttaneet  vanhojen  menetel  
mien säilymiseen  cm. pohjoismaissa.  Niinpä 
vielä 1960-luvun loppupuolella  voitiin todeta, 

että ilmakuvien käyttö  metsänarvioinnissa 

Suomen,  Ruotsin ja  Norjan muodostamalla 
maantieteellisellä alueella oli suhteellisen 

vähäistä (Nyyssönen  ym. 1968). 
Ilmakuvien käyttökelpoisuutta  metsän  

arvioinnissa koskeva  tutkimustoiminta virisi 

Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.  
Pian tultiin siihen tulokseen,  että ilmaku  
vien suuresta  informaatioarvosta huolimatta 

niiltä tapahtuva  metsänarviointi ei  sellaise  

naan ollut kyllin luotettavaa. Nyyssö  

sen (1955) mielestä maa- ja ilmakuva  
arvioinnin etujen yhdistäminen  vaati eri  
tilanteisiin sopivien menetelmien kehittä  
mistä. 

Ilmakuvatulkinnan epätarkkuudesta  huo  
limatta metsikköluokkien  erottaminen ilma  

kuvien avulla on mahdollista. Parhaiden 

luokittelumuuttujien  löytämiseksi  suoritettiin 
tutkimuksia (Nyyssönen  ja Poso 

1962, Nyyssönen  ym. mt.).  Filmin ja 
mittakaavan oikealla valinnalla tulkinnan 

tarkkuutta voidaan lisätä, mutta kuvien  
hankinta- ja käyttökustannukset  ovat kui  
tenkin ratkaiseva  tekijä eri vaihtoehtojen  
tehokkuusvertailussa (Poso ym. 1968). 
Tämä puoltaa  pienimittakaavaisten  musta  
valkoisten ilmakuvien käyttöä  metsien inven  
toinnissa suurilla pinta-aloilla.  

Maastotyökustannusten  nopea nousu ja 
ilmakuvatekniikan kehittyminen lisäävät 
ilmakuva- ja  maasto-otannan  taloudellisuut  

ta  pelkkään  maastoarviointiin verrattuna. 
Suomessa ryhdyttiin  kehittämään ilmaku  
vien käyttöön  perustuvaa inventointimene  
telmää tavoitteena luokitetun ilmakuva- ja 
maastoarvioinnin laskennallisen joustavuu  
den parantaminen.  Syntyi ns.  ryhmitys  

menetelmä, joka käytännössä  on osoittau  

tunut  puuston kokonaistilavuuden ja maa  
luokkien osuuksien estimoinnissa systemaat  
tista maastoarviointia tehokkaammaksi 

(P o s  o 1972). 
Ilmakuvien käytöstä  koituva hyöty on 

suurin  Pohjois-Suomen  olosuhteissa. Niinpä 
kaksivaiheista  ilmakuva- ja maastonäytettä 
sovellettiin valtakunnan metsien 5. inven  

toinnissa (VMIS) Utsjoen, Inarin ja Enon  

tekiön kuntien alueella v. 1970 (P os  o 

ja Kujala 1971) sekä VMl6:ssa Lapin  

piirimetsälautakunnan  alueen eteläosassa  ja 
Koillis-Suomen piirimetsälautakunnan  alu  
eella 1974—1976 (Poso ja Kujala 

1978). Lapin  piirimetsälautakunnan  aluetta 

koskevat  VMI6:n tulokset koostettiin siten,  

että Perä-Lapin  tulokset vuodelta 1970 
muutettiin VMI6:n luokituksia vastaaviksi  

(Kuusela  ja Salminen 1978). 
Ilmakuvien käyttöönotto merkitsi voi  

makkaan muutoskauden alkua valtakunnan 

metsien inventoinneissa Pohjois-Suomessa.  
Inventointimenetelmän jatkokehittelyyn  si  

sältyy mm. maastonäytteen systemaattisuu  
den lisääminen ja pysyväisluonteisten  koe  

alojen  käyttö.  Menetelmän lisäksi inventoin  
nin tavoitteiden asetteluun kohdistuu muu  

tospaineita.  Metsien moninaiskäytön  vaati  
mukset on huomioitu soveltuvin osin  VMI:n 

tiedonkeruusysteemissä  1960-luvun lopulta  
lähtien (Kuusela  1977). Metsätalouden 

ja poronhoidon  ollessa kilpailevia maan  

käyttömuotoja  Pohjois-Suomessa  luonnolli  
sin  erillisselvityksen  kohde on poronlaitu  

met. Porojen  talvilaitumien arviointi aloi  
tettiin v. 1976 VMI6:n yhteydessä  keski  
sellä poronhoitoalueella  (Mattila ja 
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Helle 1978).  Talviravinnon niukkuuden 
alueilla laiduninventoinnilla on erityinen  

merkitys luppomefsien  käsittelyn  kannalta 

(Mattila 1979).  

VMI6:n päättyessä Lapissa  1976 vanhim  

mat maastomittaukset olivat Perä-Lapista  
vuodelta 1970. Laiduninventoinnin kannalta 

oli  näin ollen hyödyllistä,  että Perä-Lapin  
alue inventoitiin VMI7:n luokituksia käyt  

täen jo 1978. Kun myös poronlaitumet  
arvioitiin inventoinnin yhteydessä,  koko  

poronhoitoalueen  kattava  laidunnäyte  saa  
tiin hankituksi suhteellisen lyhyellä aika  
välillä 1976—1978. Tässä tutkimuksessa tar  

kastellaan Perä-Lapin  metsiä uusimman 
inventoinnin tulosten valossa. Tarkaste  

lussa rajoitutaan  niihin tunnuksiin,  joita 

käytetyn  inventointimenetelmän puitteissa  
voidaan pitää informatiivisina. Käytetyt  
luokitukset kuvataan tarvittavin osin tulos  

ten  yhteydessä.  

2.  TOTEUTUS 

Perä-Lapin uusin  inventointi  perustuu  VMIS:n ilma  

kuvanäytteeseen Utsjoen, Inarin  ja Enontekiön  kun  
tien  alueelta v. 1970  (Poso  ja Kujala 1971). 
Pääosa vanhasta  raaastonäytteestä  mitattiin  uudestaan  
1978 käyttäen VMI7:n luokituksia  (Valtakunnan 

...
 1977). Samalla  maastonäytettä lisättiin  osalla  

inventointialuetta  sekä perustettiin pysyväisluonteisia 

koealoja kasvun ja poistuman tutkimista varten. 

Inventoinnin  suorittamista talviolosuhteissa  moottori  

kelkkaa  hyväksi  käyttäen kokeiltiin  syrjäisillä vähä  

puustoisilla alueilla.  
Tulkinnan  kuvamateriaali  koostuu mustavalkoisista  

pankromaattisista ja infrakuvista mittakaavassa  
1:60  000. Otannan ensimmäisessä  vaiheessa  on valittu 

167 ilmakuvaa, joille systemaattinen koealaverkko  

(100 koealaa/ilmakuva) on merkitty valokuvaamalla  

(kuvat 1 ja 2). Nämä ns.  kaaviolliset  kuvat ostettiin 

vuoden  1970 inventointia  varten, tarvittavat stereo  
kuvat lainattiin.  1978  inventoinnin  maastotyön loh  

koille  hankittiin  stereokuvat. Ilmakuvakoealat  on tul  

kittu käyttäen linssistereoskooppeja, metsähallituksen  

metsäkantoja ja alan  aiemmissa  tutkimuksissa  kerty  

nyttä mallikoeala-aineistoa.  Tulkintakoealat ovat  
rypäitä, jotka koostuvat  kahdesta  40 metrin päässä 

toisistaan  ilmakuvan  itä-länsilinjalla sijaitsevasta  relas  

kooppikoealasta (kerroin 1). Inventointialueelta  on 
tulkittu kaikkiaan  15 441 ryvästä,  joista on muodos  

tettu tulkintatietojen perusteella 410  ryhmää. Otannan  
toisessa  vaiheessa  on jokaisesta ryhmästä  valittu yksi  

ryväs mitattavaksi maastossa. Näiden  varsinaisten  

maastokoealojen ohella  on mitattu lisäkoealoja, jotka 

mukaan  lukien  vuoden  1970 maastonäyte koostui  
kaikkiaan  659  rypäästä. 

Omistajaryhmä on selvitetty  1970  inventoinnin  yhtey  
dessä kaikilla  ilmakuvakoealoilla.  Koska inventointi  

alueen metsien  omistusoloissa  on sen jälkeen tapah  

tunut muutoksia  porotilojen perustamisen seuraukse  

na, omistajaryhmäselvitys vuodelta  1970  oli  saatettava 

ajan tasalle.  Vuoden  1977 loppuun mennessä muo  

dostettujen porotilojen rajat sekä  ilmakuvakoealaverkko  

piirrettiin pienimittakaavaisille kartoille.  Näin  todetut  

mahdolliset  omistajanvaihdokset tarkastettiin ilma  
kuvien  ja porotilakarttojen avulla  ja vanha  tulkinta  

tiedosto korjattiin tarvittavin  osin.  

Perä-Lapin inventoinnin  suunnitteluvaiheessa  1978 

päätettiin maastonäytettä lisätä Inarin kunnan itä-, 
kaakkois-  ja eteläosissa, jotta ko. runsaspuustoi  

semmalle  alueelle  saataisiin  luotettavampia tuloksia. 

Tihennysalueelle, joka käsittää  pääasiassa ilman  käyt  

törajoituksia olevia  talousmetsiä, sattui 15 maasto  

lohkoa.  Lohkolla  tarkoitetaan  tässä  yhteydessä  yhden 
ilmakuvan aluetta. Tihennys toteutettiin siten, että 

cm. 15 lohkolla  systemaattisen ilmakuvakoealaverkon  
viidennen  pystyrivin  kaikki  kymmenen ryvästä  mitat  

tiin  maastossa  (kuva 2). Näistä  150:stä koealasta  
kuului  32 kpl 1970 mitattuun  näytteeseen, joten 

1978  maastonäyte  käsittää  777  ryvästä.  

Kenttätyökustannusten alentamiseksi  vanhan  maas  

tonäytteen tietoja oli  mahdollista  käyttää hyväksi  
uuden näytteen hankinnassa.  Maastonäytteen uudel  
leenmittaus  muilta osin kuin  metsätalousmaalla  kat  

sottiin tarpeettomaksi. Kuitenkin  käytiin sellaisilla  
metsätalousmaahan  kuulumattomilla  koealoilla, joilla 
maaluokan epäiltiin esim. rakentamisen  johdosta 
muuttuneen. Kenttätyövaiheessa ryhmänjohtaja saattoi  
harkintansa  mukaan  jättää käymättä  myös sellaisilla  

syrjäisillä metsätalousmaan  koealoilla, joilla ei 1970  
inventoinnissa  oltu mitattu yhtään puuta. Tulosten  

laskennassa  näiden  koealojen kuviotiedot  muutettiin  
VMI7:n luokituksia  vastaaviksi.  Näin  käsiteltyjä maas  

torypäitä tuli kitumaalle  6 kpl ja joutomaalle 102 

kp!  sekä  muihin  maaluokkiin  10 kpl.  

Maastotyön kustannuksia pyrittiin pienentämään 

myös  siten, että huonojen kulkuyhteyksien takana  
olevia  koealoja mitattiin  kevättalvella 1978 käyttäen 

moottorikelkkaa  kulkuvälineenä.  Tämä menettely 
osoittautui  tehokkaaksi  Enontekiön  pohjois- ja luoteis  

osissa,  Utsjoella ja Inarin  koillisosissa.  Moottorikel  

kan  käytöllä saavutettavissa  oleva  hyöty riippuu inven  

tointialueen  kulkuyhteyksistä,  topografiasta ja koealo  
jen alueellisesta  jakaumasta. Kokeilun  päähavainto 
oli  se, että lumi-  ja sääolosuhteet  sekä  kulkuvälineen  

toimintavarmuus  määräävät  käytännössä moottori  
kelkan  hyödyllisyyden inventointitehtävissä  syrjäisillä 
alueilla.  Kerättävän tiedon laatu huomioon  ottaen 

VMI:n kenttätöiden tekeminen talviolosuhteissa  on 

mahdollista  vain  vähäpuustoisilla kitu-  ja joutomailla, 

etupäässä  suo- ja tunturimaastossa.  Tämä  edellytys oli  



6 

Kuva  1. Inventointialue  sekä  ilmakuva-  ja maastonäytteen rakenne.  A ja B tarkoittavat osa-alueita.  

Fig 1. The  inventory area and  the  structure  of  the  photo and  field sample. A and  B refer to the  subareas.  

Kuva 2. Yhden ilmakuvan  tulkintakoealat. Numerointi  00—99. 

Fig. 2. The  photo plots of  one airphoto. The  plots are numbered  from 00  to 99. 
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edellä  kuvatun  kokeilun  osalta  hyvin  voimassa.  Lisäksi  

pääosa mitatusta puustosta  oli taloudellisesti  vähä  

arvoista  hieskoivua, joten mittaustarkkuuden  mahdol  

linen aleneminen ei sanottavasti vaikuta tulosten  

käyttökelpoisuuteen metsätalouden  suunnittelussa.  

Maastokoealoilla  paikallistettiin ensin  rypään keski  

piste mahdollisimman  tarkasti ilmakuvan perusteella 

kohdalleen.  Relaskooppikoealojen paikat määrättiin  

sen jälkeen bussolin  ja mittanauhan  avulla  20 metrin  

päähän keskipisteestä molempiin suuntiin  ilmakuvan  

itä-länsilinjalle. Tällä  menettelyllä pyrittiin välttämään  

relaskooppikoealojen subjektiivisesta sijoittamisesta 

koituva  systemaattisen virheen vaara. Kuitenkin  niillä  

rypäillä, jotka oli mitattu 1970, koealat  sijoitettiin 

ensisijaisesti vanhojen koealapaalujen perusteella, 
mikäli  ne olivat tallella.  Elävä  puusto  ja käyttökel  

poinen luonnonpoistuma sekä  viimeisen  hakkuuvuoden  

kannot  luettiin  kaikissa  maaluokissa  käyttäen relaskoop  

pikerrointa 1. Puidenlukulomakkeelle  merkittiin  pui  
den ja kantojen puulaji, läpimitta ja puuluokka 

(tukkipuu — kuitupuu). Tämän lisäksi  arvioitiin  
puiden latvuskerros  sekä  kantojen lahoisuusaste.  Joka  
viides puu käyttökelpoinen luonnonpoistumapuu 
mukaan  lukien  oli  koepuu, josta mitattiin  kuutioimis  

ja kasvutunnukset.  Koepuista arvioitiin  myös tukkien  

pituudet ja laatuluokat  tukkipuilla, havaittavat  vikai  

suudet elävillä  puilla sekä kuolinsyy  ja -ajankohta 

luonnonpoistumapuilla. Kuvioselostus, puidenluku ja 

koepuumittaukset koodattiin  maastossa eri lomak  
keille.  Maastolomakkeet  tarkistettiin ja viimeisteltiin  

sisätyönä ennen varsinaista  ATK-vaihetta. 

3. TULOKSET 

31. Maaluokat 

Perä-Lapin  inventoinnissa v. 1978 käytet  
tiin seuraavaa maankäyttöluokitusta:  Met  

sämaa on puun kasvattamiseen käytettyä  
tai käytettävissä  olevaa maata, jolla ohje  

kiertoajan  keskimääräinen vuotuinen kasvu  

suotuisimpien  puusto-olosuhteiden  vallitessa 

on vähintään 1 m
3/ha kuorineen. 1970 

inventointiin verrattuna  määritelmä on 

muuttunut  siten,  että cm. minimikasvu edel  

lytetään  saavutettavan  ohjekiertoajan  eikä 
100 vuoden kiertoajan  puitteissa.  Kitumaa 

on kiviperäistä  tai kallioista maata, suota, 
hietikkoa tai laki- tai tunturimaata, jolla 

puuston kasvu on vastaavasti 0,10—0,99  
mVha.  Joutomaa on metsätalouden piiriin  
kuuluvaa maata, jolla puuston kasvu  edellä 

esitettyjen  periaatteiden  mukaisesti on vä  
hemmän kuin 0,10  m 3/ha. Muu metsätalous  

maa sisältää selvät metsätiet, metsätalouden 

pysyvät  varasto-  ja tonttialueet sekä metsä  
kokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat,  tur  

peennostopaikat  jne. Kuvatut neljä maa  
luokkaa muodostavat metsätalousmaan. 

Metsätalouden ulkopuolinen  maa on inven  
toinnissa jaettu maatalousmaahan,  raken  

nettuun  maahan sekä liikenteen,  voimalin  

jojen jne. käyttämään  maahan. 
Metsä- ja kitumaan suuret  osuudet Inarin 

talousmetsäalueella puoltavat  tässä tutki  
muksessa käytettyä  osa-aluejakoa  (taulukko  

1). Metsätalouden maaluokkien osuudet 
metsätalousmaan sisällä eivät sanottavasti 

poikkea taulukon 1 luvuista,  koska  metsä  
talouden ulkopuolisen  maan osuus inven  
tointialueella on vähäinen (taulukko  6).  

Metsää kasvavan maan osuusprosentti  
metsätalousmaalla Inarin talousmetsäalueel  

la (osa-alue  A) on myös valtakunnallisessa 
vertailussa korkea, kuten seuraava  asetelma 

osoittaa. 

Metsämaan (1) ja yhteenlasketun metsä- ja kitu  

maan (2) osuudet  metsätalouden  maasta, %: 

Asetelman luvut Perä-Lappia  ja  sen  osia 
lukuunottamatta perustuvat  VMl6:n tulok  
siin vuosilta 1971 —1976 (Kuusela  ja 
Salminen 1978,  Uusitalo 1979). 

Pohjois-Suomella  tarkoitetaan tässä  yhtey  
dessä neljän pohjoisimman  piirimetsälauta  
kunnan aluetta. 

Käytetyn  inventointimenetelmän ansiosta 
koko inventointialueen tulosten vertailta  

vuus 1970 inventointiin on  hyvä. Teiden 

ym. rakentamisen seurauksena metsätalous  

maan pinta-ala on vähentynyt  5000 ha. 
Metsämaan arvio on yhtä suuri kuin  1970. 
Kitumaan pinta-ala  sen sijaan on lisäänty  

nyt 60 000 ha joutomaan kustannuksella.  

Näin suuri ero kahden inventoinnin välillä 

on mahdollinen metsänrajaseuduilla,  missä 
kitu- ja joutomaita on paljon ja selviä 
metsäkuvion rajoja  ei muodostu. 

'erä-Lappi 
Osa-alue  A 

Osa-alue  B 

,apin pml:n alueen eteläosa  

.apin pml:n alue  

'ohjois-Suomi 

itelä-Suomi  

[ok  o maa 

26.1 

60,6 

14.5 

65.2 

49.6 

60,5 

88,0 

73.7 
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32. Soiden esiintyminen  

Kasvupaikka  luokitellaan suoksi,  jos  met  
säkuvion maalaji  on turvetta tai jos  pinta  
kasvillisuudesta yli 75 % on suokasveja.  
Inventointialueen metsä-, kitu- ja jouto  
maiden pinta-alasta  soiden osuus  on 22  % 

(taulukko  2), mikä on selvästi vähemmän 
kuin Lapin pml:n  alueen eteläosassa (44  %) 

ja  Pohjois-Suomessa  yleensä (41  %). Met  
sämaakuviot ovat  lähes yksinomaan  kankai  

ta koko inventointialueella. Soiden esiinty  
misessä osa-alueet eroavat  toisistaan siten, 

että Inarin talousmetsäalueella soiden osuus  

kitu- ja joutomaalla on  42  % vastaavan  
luvun ollessa  muualla inventointialueella 

28 %.  Kitu-  ja joutomaan  kankaita on siis  
tutkimusalueella runsaasti, mikä  vaikeuttaa 
näiden maaluokkien osuuksien arviointia. 

Vuoden 1970 inventointiin verrattuna  rajan  

veto kankaan ja suon välillä  on  tapahtunut  

samanperusteisesti.  

33. Puusto 

Kehitysluokka  määritetään metsämaalla 

ja luokitus koskee vallitsevaa puujaksoa.  

Vajaatuottoinen  metsä viedään siihen kehi  

tysluokkaan,  mitä se puustotunnusten perus  
teella lähinnä vastaa.  Vajaatuottoiset  metsät  

erotetaan kehityskelpoisista  metsikön laadun 

määrittelyn  yhteydessä.  Kehitysluokat  kuva  

taan  puuston iän,  pituuden, pohjapinta-alan,  

järeyden  ja rakenteen avulla. 

Aukeat uudistusalat ja siemenpuumetsi  

köt,  joissa  pohjapinta-ala Pohjois-Suomessa  

on enintään 2 m
2
/ha, viedään inventoin  

nissa samaan kehitysluokkaan.  Aukean  
luonteisilla kuvioilla siemen- ja jättöpuuston  
keski-iän on ylitettävä ko. kasvupaikan  

uudistuskypsyyden  ikäraja. Puuston pituu  
den perusteella  erotetaan pieni taimisto 

(< 1,3 m) sekä varttunut  taimisto, jossa tai  
mien valtapituus  on yli 1,3 m. Rinnankor  

keusläpimitta  on ainakin valtaosalla vallit  

sevan  jakson puista  alle 8 cm ja vallitsevan 

jakson  suurimmillakin puilla korkeintaan 
suuruusluokkaa 10 cm. Nuori kasvatusmet  

sikkö  on  harvennushakkuuvaiheessa kerty  

män sisältäessä pääasiassa  pinotavaraa.  

Varttunut kasvatusmetsä sisältää pääasiassa  

tukkipuukokoisia  runkoja,  joita on mukana 

myöskin hakkuukertymässä.  Uudistuskypsä  
metsä on niin vanhaa ja/tai järeää, että 
metsikön jatkokäsittelyn  tavoitteena on  kas  

vatetun puun korjuu  ja uuden metsikön 

perustaminen. Ohjekiertoajat  määräytyvät  

puulajin,  kasvupaikkatyypin  ja metsätyyp  

pivyöhykkeen  perusteella.  Suojuspuumetsä  

syntyy  tavallisesti sitä tarkoittavan hakkuun  
tuloksena. Puuston on hakkuuhetkellä ikän  

sä ja järeytensä  puolesta  täytettävä  uudis  

tuskypsyyden  normit. Ohjekiertoaikaa  nuo  

rempiin metsiin syntyvä  kehityskelpoinen  
kaan alikasvos ei aiheuta metsikön luokit  

tamista suojuspuumetsäksi.  

Kehitysluokkajakauma  paljastaa  vanhojen  
metsien runsauden ja taimistojen  niukkuu  
den inventointialueella (taulukko  3). Inven  
tointialueen metsien kehitysluokkarakenne  

on hyvin  yksipuolinen  verrattuna valtakun  

nan muihin osiin. Seuraavan asetelman lu  

vut on  saatettu vertailukelpoisiksi  poista  
malla vajaatuottoiset  metsät kehitysluokkien  

pinta-aloista  Perä-Lapissa.  

Aukeiden sekä taimistojen (1—3),  varttuneiden  

sekä  vanhojen metsien (5—7) ja uudistuskypsien 
metsien  (6) osuusprosentit metsämaalla  ovat:  

Inventointialueen metsien vajaatuottoi  

suusprosentti  (18,5)  on selvästi alempi  kuin 

Lapin  pml:n alueen eteläosassa (23,2) ja 
Koillis-Suomen pml:n alueella (23,7). Vajaa  
tuottoisten metsien osuuden kasvu vuodesta 

1970 (5,6  %) johtunee  luokitusohjeiden  eri  
laisesta soveltamisesta. 

Puuston rakenteen lähempi  tarkastelu 

osoittaa,  että vajaatuottoisuus  on yleensä  

yli-ikäisyyden  aiheuttamaa. Vajaatuottois  

ten metsien keski-ikä  onkin yli 50 vuotta  

korkeampi  kuin uudistuskypsissä  metsissä 

(taulukko  4). Vajaatuottoisille metsille on 
ominaista harva mutta järeä mäntypuusto 
sekä suhteellisen runsas lehtipuusto.  

Lähes puolet  hakkuuta kymmenen  vuo  
den sisällä tarvitsevien metsien pinta-alasta  

on uudistuskypsiä  metsiä. Taloudellisia 

'erä-Lappi 

Osa-alue  A 

Osa-alue  B 

_apin pml:n alueen  eteläosa  

,apin pml:n alue  
Johjois-Suomi 

i  tela-Suomi  

Coko maa 

11,9 

11,3 

12,6 

31,2 

27,9 

34.0 

29,6 

31,5 

54.4 

59.5 

47,4 

27.8 

33,4 

30.9 

37.7 

34.8 

32.5 

34,3 

30.0 

12.6 

16.1 

14,5 

12.0 

13.1 
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edellytyksiä inventointialueen metsien hoi  

toon on siis  olemassa. Seuraavaksi suurin 

hakkuita tarvitsevien metsien ryhmä ovat 

vajaatuottoiset  metsät, joissa taloudellisesti 
kannattavat hakkuut  ovat myöskin  mahdol  
lisia. Hakkuuehdotuksen saaneiden metsien 

osuus on kuitenkin vajaatuottoisissa  met  
sissä pienempi  kuin uudistuskypsissä  met  
sissä.  Tämä merkitsee sitä, että vajaatuot  
toiseksi luokiteltu metsä kasvaa usein met  

sänuudistamisen ongelma-  ja riskialueella,  
missä hakkuu  esim.  ilmastollisista syistä  ei 
ole suotavaa.  

91  % Inarin talousmetsäalueen puustosta 
kasvaa metsämaalla vastaavan  luvun ollessa 

muualla tutkimusalueella vain 69 % (tau  
lukko 6). Varttuneiden ja vanhojen  metsien 
runsaudesta johtuen metsämaan puuston 
keskitilavuus yltää  Inarin talousmetsäalu  
eella samalle tasolle kuin Kainuun pml:n 
alueella (vrt.  Kuusela ja Salminen 

1976). 

Metsämaan  puuston keskitilavuus  ja puulajien 
osuudet siitä: 

Inarin talousmetsäalueella männyn osuus  

kokonaistilavuudesta on  suurempi  ja  lehti  

puuston osuus pienempi  kuin  muualla tutki  
musalueella (taulukko  7). Sama ilmiö on 
havaittavissa lievänä myös metsämaan 

puustossa. 

Vuoden 1970 inventointiin verrattuna  

puuston kokonaistilavuuden estimaatti on 

4,7 milj. m 3 suurempi.  Hakkuukertymä  on 
1970-luvulla ollut keskimäärin 0,25 milj. m 3  
vuodessa. Vuotuisen kasvun  arvio oli 1970 

inventoinnin mukaan 0,87 milj. m 
3,
 joten 

kokonaispoistuma  (hakkuukertymä  +  luon  

nonpoistuma) on ollut selvästi  kasvua  pie  

nempi. Toinen tilavuusestimaatin nousuun 
vaikuttava syy on laskennallinen. 1978 

inventoinnissa käytettiin  kuutioimisfunkti  

oita (Laasasenaho  1976), joilla las  

ketut rungon tilavuudet ovat hieman suu  

rempia  kuin  Ilvessalon taulukoiden yksik  
kötilavuudet. 1970 luettujen  puiden  minimi  

läpimitta oli 2,5 cm. 1978 sen  sijaan  kaikki  
rinnankorkeudelle yltävät puut mitattiin 

relaskooppiperiaatteen  mukaisesti. Rinnan  

korkeusläpimitaltaan  alle 2,5-senttisten  

puiden merkitys kokonaistilavuudessa on 
kuitenkin hyvin  pieni.  

Elävän puuston lisäksi inventointialu  
eella on käyttökelpoista  luonnonpoistuma  

puuta lähes 5 milj. m 3 kuorineen (taulukko  

8). Käyttökelpoisuuden  kriteerinä inventoin  
nissa pidettiin kuolleen puun lahoisuus  

astetta, ei sen dimensioita. Tulosten saatta  
miseksi vertailukelpoisiksi  elävän puuston 
kanssa kuoren arvioitu paksuus  lisättiin 
kuorettomien puiden rinnankorkeusläpi  
mittoihin puidenluvun  yhteydessä.  45 % 

käyttökelpoisesta  luonnonpoistumasta  on 
Inarin talousmetsäalueen uudistuskypsissä  

ja vajaatuottoisissa  metsissä. Soveltamalla 
elävän puuston hakkuutähdeosuutta saadaan 

tulos, että sulfaattiselluloosan raaka-aineeksi 

kelpaavaa  kuollutta puuta on  Inarin talous  
metsäalueen uudistuskypsissä  ja vajaatuot  
toisissa metsissä noin 2 milj. m 3. Tämä on 
noin 25 % elävän puuston kuitupuumää  

rästä  ko. metsikköluokassa. 

Luonnonpoistumapuu  voidaan poistaa  

kerralla,  joten sillä  on merkitystä metsän  
hoidollisen hakkuun ja myöskin väljennys  

ja uudistushakkuun kannattavuuden lisää  

jänä. Varovaisesti arvioiden puolet  käyttö  

kelpoisesta  luonnonpoistumasta  on  pysty  
honkaa. Hongan käyttö rakennuspuuna  
tekee siitä sahapuutakin  arvokkaamman 

puutavaralajin.  Käyttökelpoisen  luonnon  

poistuman  taloudellisen merkityksen  arvi  
ointi ei ole mahdollista ilman tarkempia  

tietoja laatujakaumasta  ja  -vaatimuksista. 
Puuston puutavaralajirakenne  puulajeit  

tain osoittaa männyn selvää paremmuutta 
kuuseen ja lehtipuihin  verrattuna  (taulukko  

9). Osa-alueiden puulajijakaumat  huomioon 

ottaen Inarin talousmetsäalueen puusto  on 
näin ollen arvokkaampaa  kuin muualla 
inventointialueella. Männyn suuri tukkiosuus 
kuuseen ja lehtipuihin verrattuna  saa seli  

tyksensä  puuston runkoluvun ja  tilavuuden 

jakaantumisesta   
luokkiin (taulukot  10 ja  11). Tukkipuuston  

järeysrakenne  on  kuusella suppeampi  kuin  

männyllä  painottuen  pienikokoisten  tukki  

puiden suuntaan  (taulukko  12). 

mänty kuusi  

prosenttia 

tipuui  
m

J /ha 

3 erä-  Lappi 

Osa-alue  A 

Osa-alue  B  

.apin pml:n 

ilueen  eteläosa  

.apin pmhn alue  

Cainuun  pml 

'ohjois-Suomi 

61 

67 

53 

46 

48 

67 

52  

88 

89 

85 

53 

61 

51 

56 

2 

2 

3 

25 

20 

35 

27 

10 

9 

12 

22 

19 

14 

17 
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34. Kasvu ja poistuman  suunnite 

Lehtipuuston  suuremmasta  kasvuprosen  
tista johtuen männyn osuus arvioidusta 
vuotuisesta kokonaiskasvusta  (taulukko  13) 

on  pienempi  kuin männyn osuus  kokonais  
tilavuudesta (vrt.  taulukko 7). Poistuman 
suunnite on kasvun suuruinen, mikä lyhy  
ellä aikavälillä merkitsee elävän puuston  

pysyttämistä  vähentymättömänä. Mahdol  

lisuudet metsien ikärakenteen nopeaan ke  
hittämiseen ovat  suunnitteen puitteissa  ra  

joitetut. Tutkimusalueen koko ja erityis  

olosuhteet,  ennen muuta  suojametsäalueen  
suuri osuus  huomioon ottaen metsänkäsitte  

lyn  päätavoitteena  ei olekaan ikärakenteen 

nopea korjaaminen,  vaan kasvatetun puun 

korjaaminen  siinä  laajuudessa,  että luonnon  

poistuman  aiheuttamilta tappioilta  säästytään.  

4. TIIVISTELMÄ 

Utsjoen,  Inarin ja Enontekiön metsävarat  
arvioitiin valtakunnan metsien viidennessä 

inventoinnissa v. 1970 ilmakuva- ja maasto  

otantaan  perustuvalla  ryhmitysmenetelmäl  
lä. VMIS:n maastokoealat 1970 mitattiin 

uudestaan 1978 käyttäen  VMI7:n luokituk  
sia. Maastonäytettä tihennettiin Inarin ta  
lousmetsäalueella sekä perustettiin  pysyväis  
luonteisia koealoja  kasvun ja  poistuman 
tutkimista varten.  Tässä ns. Perä-Lapin  
inventoinnissa myös saatettiin 1976 aloitettu 

poron talvilaitumien arviointi maastotöiden 
osalta loppuun. 

Tutkimusalueen maapinta-ala on 2,86 

milj. ha,  josta  on metsämaata uusimman 
inventoinnin mukaan 0,74 milj. ha. Metsä  

maan sekä metsä- ja  kitumaan yhteenlaske  

tut osuudet metsätalouden maasta ovat 

Inarin talousmetsäalueella 60,6  % ja 85,0  °70. 
Vastaavat luvut muualla tutkimusalueella 

ovat 14,5 ja 44,5 °70. Metsää kasvavan  

maan (metsämaa  + kitumaa)  osuus  metsäta  
lousmaasta Inarin talousmetsäalueella on 

verrattavissa Suomen eteläosiin. Soiden 

osuus  kitu- ja joutomaista on  Inarin talous  
metsäalueella suurempi  kuin muualla tutki  
musalueella. Koko inventointialueelle on 

ominaista soiden pieni osuus maa-alasta 

(22  %) sekä kankaiden suuri osuus  kita- ja 

joutomaista  (70 %). 
Puuston  keskitilavuus metsämaalla Inarin 

talousmetsäalueella (67  m
3/ha) on samaa 

suuruusluokkaa kuin Kainuun pml:n alu  
eella. Myös  muualla tutkimusalueella metsä  

maan  puuston  keskitilavuus  (53  m
3
/ha)  on 

olosuhteisiin nähden korkea. Inventointialu  

een  metsien puustoisuus  johtuu  varttuneiden 

ja vanhojen  metsien runsaudesta sekä  aukei- 

Den alojen ja taimistojen niukkuudesta. 
Ikäluokkarakenne on hyvin  vinoutunut 

mänty-  ja kuusivaltaisissa metsissä. Mänty  
valtaisten metsien osuus metsämaan  pinta  
alasta on  93 %, männyn osuus puuston 
kokonaistilavuudesta 82 % ja arvioidusta 
vuotuisesta kasvusta  71 %. 

Inventointialueen elävän puuston koko  
naistilavuus on 55,5 milj. m 3 kuorineen,  
missä on lisäystä  vuodesta 1970 4,7 milj. 

m  3. Puuston arvioitua kasvua pienempi 

poistuma 1970-luvulla ja käytetty kuutioi  
mismenetelmä selittävät eron. Kokonais  

puustosta on metsämaalla Inarin talous  
metsäalueella 91 %,  muualla tutkimusalu  
eella vain 69 %. 

Elävän  puuston lisäksi inventointialueella 

on lähes 5 milj. m 3 käyttökelpoista  luon  

nonpoistumaa,  pääasiassa  mäntyä (94 °7o).  
Kuolleiden puiden  suuri määrä ja  metsien 

vinoutunut kehitysluokkarakenne  johtuvat  
vähäisistä hakkuista. Käyttökelpoisella  

luonnonpoistumalla  voi eräin paikoin  olla 

merkitystä  hakkuiden kannattavuuden lisää  

jänä, varsinkin kun pystyhongan  käyttö  

rakennuspuuna  tekee siitä sahapuutakin  
arvokkaamman puutavaralajin.  

Puuston arvioitu vuotuinen kasvu inven  

tointialueella on 0,94 milj. m  3. Hakkuiden 

järkevänä miniminä voidaan suojametsän  
suuri osuus huomioon ottaen  pitää sitä 

tasoa, millä luonnonpoistuman  aiheuttamat 

tappiot voidaan estää. Kun poistuman 
suunnite asetetaan  kasvun  suuruiseksi,  hak  
kuusuunnite on luonnonpoistuma  ja suoje  

luvähennys  huomioon otettuna 0,69 milj. 
m  3 vuodessa. 
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SUMMARY 

The Fifth National  Forest  Inventory was carried  

out in 1970 in the communes of Utsjoki, Inari and  
Enontekiö.  Two-phase airphoto and  field  sampling 

with  grouping was then  successfully applied. The 

Sixth National  Forest Inventory was  not executed  in 

the area because  of the slow  changes there. The  1970 

field  sample plots  were remeasured  in  1978  applying 
the directions and classifications  of the Seventh  

National  Forest Inventory. In addition, new plots 

were  measured  in  the commercial forests of  Inari. The 

new semipermanent plots were established  for future  
increment  and drain studies. Field  measurements and 

classifications  also included  some characteristics  of  the 

reindeer  winter  ranges. 

Total land  area of Utsjoki, Inari  and Enontekiö  is 

2,86 mill,  ha of  which  0,74 mill,  ha is forest land.  

The forestry land  of  the commercial  forests of Inari 

comprises 60,6 % forest  land  and 85,0 % forested  

land.  These figures are high even in a countrywide 

comparison. The respective percentages  are 14,5 and  

44,5 in the rest  of  the  study  area. The relatively 

sparse occurrence of peatlands (22 % of land  area)  

and  the  great  proportion of  mineral  soils,  even within  
scrub land  and waste land  areas, (70 %) are typical 

features of  the whole study area. The percentage  of 

peatlands in scrub land  and waste land  areas is 

greater in  the  commercial  forests of Inari  than  in  the  
rest  of  study area. 

Considering the  climate, the  mean volumes  on the  
forest land  are high, especially in  the commercial  

forest of Inari  (67 m /ha). This  is  due  to the  abundance  

of thinning stands in an advanced  state  and mature 

stands. On the other hand the  amount of open areas 

or seed  tree  stands plus seedling and  sapling stands  is 

quite small.  Because  of  the  uneven development class  
distributions, age class  distributions  are also quite 
skewed  in the pine- and spruce-dominated forests. 

Pine-dominated forests  account for 93 % of the total  

forest land  area. 

The total  growing stock is 55,5 mill.  cv.m. of which  

82 % is Scots pine. The increase  of 4,7 mill.  cv.m. 

compared with the earlier  estimate can be  accounted  

for by several  factors. First, the cuttings during the  

1970's have  only  been  about  40 % of  the level  that 

would have  maintained  the growing stock. Secondly, 

the new method for calculating stem volumes  used  in 
1978  has also added  to the total  volume estimate. 

Trees were now counted  without  any minimum  dbh  
restrictions.  This, however, has only little effect on 

the  volume  estimate. Forest  land  growing stock consti  

tutes 91 % of the  total  growing stock in  the  commercial  

forests of Inari. The respective figure is only  69 % 

in  the  rest of  study area. 
In addition  to the  growing stock,  there  exists almost 

5 mill. cv.m. of dead trees  with usable  stem in the 

inventory area. This  wood material  consists  mainly of 
Scots pine (94 %). The great amount of dead  trees  

and the uneven age class distribution  are indications  

of protracted underscaling of cuttings. The usable  

dead wood  can be harvested  in  one logging operation 

thus increasing the area where  profitable cuttings are 

possible.  This  holds especially  true  where  standing  pine 

snags are  abundant.  
The estimated  annual  increment  of  the  growing stock  

is 0,94 cv.m. including bark. The rational  minimum 

allowable  cut can be derived from  the principle to  

avoid losses caused  by natural  mortality. Setting the 

total drain equal to the increment  the allowable  cut 

per  year  is 0,69 mill.  cv.m. The difference between  

the increment  and the  allowable  cut is due to natural  

losses  and  protected  areas. This  cut  would  maintain  
the present  growing stock at the expense of  great  

natural  mortality. 
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Taulukko  1. Maaluokat.  

Table  1. Land  classes.  

1) Ks. Kuva 1 -  See Figure 1 

Taulukko  2. Kankaiden  ja soiden osuus maaluokittain.  
Table  2. Proportions of  mineral  soils  and swamps  by  land  classes.  

sata! .ousmaa ' ores  ■ry  • an. 

Alue 

Area 

w
 

...
 

T
 i Tiet, va- ,,,

 , 
..
 Kokonais- 

Metsamaa Kitumaa Joutomaa . 2 . Yhteensä Kuu maa  
rastot, jne. maa-ala 

„ , 0 r rj , Roads, Non- Total 
Forest Scrub Waste , , 

m
 , 7 „
 , 

-
 , 

land iand kni depots roiaZ /crestrj, land 
etc . land area  

ja % -  km
0 and per cent 

Osa-alue 1) 

Subarea 

4 321 

60, 3 

1 74  3 

24, 3 

1 040 

14,5 

31 

0,  4 

7 135 

99,5 

35  

0, 5 

7 170 

100,0 

Osa-alue B  
Subarea 

3 097 

14,  5 

6 422 

30, 0 

11 811 

55, 2 

21 330 

99, 7 

73 

0, 3 

21 403 

100,0 

Koko alue 

Whole area 

1 418 

26,  0 

8 165 

28, 6 

1 2 851 

45, 0 

31 

0,1  

28 465 

99, 6 

1 07  

0, 4 

28 573 

100,0 

Maaluokka - Land class 

Metsämaa 

Forest land ■ 

Kitumaa 

Scrub land 

Joutomaa 

Vaste land  

Kaikkiaan 

Altogether Alue Yhteensä 

Area Kangas Suo  

Mineral 
n

 

sail *  SuamP  

Kangas  
MineraI 

soi I 

Suo 

Swamp 

Kangas  

Mineral 

soi I 

Suo 

Swamp 

Kangas  

Mineral 

soi I 

Suo 

Swamp 

Total 

ja % and per  cent 

)sa-alue  

' ubarea 

4 315  

60, 7 

6 

0,  I 

1 191  

16,  8 

552 

7,8  

41 8 

5,9 

622 

8,7 

5 924 

83, 4 

1 180 

16,  6 

7 104 

100,0  

)sa-alue  B  
> ubarea 

3 090  

14, 5 

7 

0,  0 

5 6 64 

26, 6 

758 

3, 5 

7 534 

35,3 

4 277 

20, 1 

1 6 288 

76, 4 

5 042 

23, 6 

21 330  

100,0  

toko  alue 
Jhole area 

7 405 

26, 0 

1 3 

0,1 .  

6 855 

24, 1 

1 31 0 

4, 6 

7 952 

28, 0 

4 899 

17, 2 

22 21 2 

78, 1  

6 222 

21,9 

28 434 

100,  0 
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Taulukko

 
3.

 Metsämaan metsiköt 
kehitysluokittain.

 
Table

 
3.

 
Stands
 of forest land by development 

classes.

 

Kehitysluokka  Development 
class

 

Alue  

Metsikön 
laatu

 

Area  

Quality
 of the 

stand

 

2 

km

 
ja

 % metsämaan 
alasta

 
km

 
and

 
per
 cent of the forest 

land

 
area

 
land 

Kehityskelpoiset
 8 121 355 

446

 
698

 
1

 
485

 
Capable

 
for

 development 0,2 2,8 8, 2 
10,

 
3

 
16,

 
1

 
34,4

 
393 9, 

1

 

3

 50 
5

 81,1 

Osa

 
alue

 Vajaatuottoiset - 
71

 
20

 
588

 
Subarea

 
Low-yielding
 - - - 

1,6

 
0,5

 
13,6

 
1

 37  3, 
2

 

81 
6

 
1

 8, 
9

 

Metsämaa

 
kaikkiaan
 8 121 355 

517

 
718

 
2073

 
Forest

 
land

 altogether 0,2 2,8 8,2 
12,0

 
16,6

 
48,0

 
530 12,3 

4

 321  100, 
0

 

55

 
333

 6 86 357 
9

 
24

 
1,

 
8

 
10,

 
8

 22, 2 11,5 
29,8

 
1

 88  6, 
1

 

2

 544 82, 
1

 

Osa

 
alue

 _ 
„

 _ 
129

 - 
259

 
Subarea

 - - - 
4,2

 - 
8,4

 
166 5,4  

553 
1

 7, 
9

 

55

 
333

 815 357 
1

 
182

 
1,

 
8

 
10,

 
8
 26, 3 1 1,5 

38,2

 
354  11,4 

3

 097  100, 
0

 

8

 
176

 688 1132 1055 
2

 
409

 
0,

 
1

 
2,

 
4

 9, 3 15, 3 
14,

 
2

 
32,5

 
581 7,8  

6

 049  81, 
5

 

Koko

 
alue

 _ _ _ 
199

 
20

 
847

 
Whole

 
area

 - 
2,7

 
0,3

 
11,4

 
303  4, 

1

 

1

 370  18, 
5

 

8

 
176

 688 1 332 1 
075

 
3

 
256

 
0,

 
1

 
2,

 
4

 9, 3 18, 0 
14,

 
5

 
43,9

 
884  11,9 

7

 418  100, 
0

 

1

 
=

 
Aukea

 
uudistusala
 tai siemenpuumetsikkö - Open 

area

 
or

 
seed

 
tree

 
stand

 
2

 
=

 
Pieni

 taimisto - Small-seedling 
stand

 
3

 
=

 
Varttunut
 taimisto - Advanced 

s

eedling

 
stand

 
4

 
=

 
Nuori

 kasvatusmet
sikkö - Young 
thinning

 
stand

 
5

 
=

 
Varttunut
 kasvatusmetsikkö - Advanced 

thinning

 
stand

 
6

 
=

 Uudistuskypsä metsikkö - 
Mature

 
stand

 
7

 
=

 
Suo
j

uspuumet
sikkö - Shelterwood 

stand
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Taulukko  4.  Maa  ja puusto  kehitysluokittain metsämaalla.  Koko  alue. 
Table  4. Area and  growing stock by  development classes  on  forest land.  Whole  area. 

1) Vert. Taulukko  3. -  Comp. Table 3. 

Tunnus  

Characteristic  

Kehityskelpoisten metsiköiden  
kehitysluokat   

Development classes  on stands  
capable for  development 

2 3 4 5 6 

Vajaa- 

tuot- 

toiset 

Lou- 

yieIding 
1 

Cf  H*  

o  W 
x 

TO H« 

rf  PJ  
J34 & 

TO 5 

Pinta-ala, , 2 0 
„„„„ km 8 176 688 1 1 32 1 055 2 409 591 1 370 7 418 

Area,  

Pinta-ala, % g  
Area, per cent 

2,4 9,3 15,3 14,2 32,5 7,8 18,5 100,0 

Keski-ikä, vuotta  
Mean age, years  

14 45 77 1 54 203 1 92 257 1  65 

Keskipohj  apinta-ala ,  
m

2
/ha 2 0 

Mean basal area, 
2,3  6,2 8,2  12,1 1  3 ,2 6,3 10,6 10,3 

Keskiläpimitta, 
Mean diameter, 

Mänty-Pine 18,5 23,3  22,3 20,2 20,7 25,7 26,3 28,7  24,4 

Kuusi -Spruce  7,0 18,7 21,8 18,7 31 ,0 24 ,7 20,7  

Lehtipuut-Deciduous  sp .  13,1 10,2 7,8 11,5 10,6 10,2 11  ,1 10,7 

Tilavuus, 3 ,,  '

 m /ha: 
Mean volume, 

Mänty-Pine 10,4 10,3 30,3 32 ,5 62 ,2 75,2  33 ,7 52,1 59 ,9 

Kuusi -Spruce 0,1 0,7 2,5 2,1  0,5 1 ,2 1 ,4 

Lehtipuut-Deeiduous sp .  2,4 2,0 8,5  4,9 5,1 3,6  1  0,4 5,8 

Koko puusto-Gr. stock 10,4 12,6 32 ,4 41 ,7 69,6 82 ,5 37 ,9 63,6 67  ,1 

Hakkuun  tarve, % alasta: 
Need of cutting, per  
cent of area: 

Lähin  5-vuotiskausi  

First 5-year period 
28 64 43 19 54 6  62 46 

Toinen 5-vuotiskausi  

Second  5-year period 
72  1 2 11 1 5 28 1 7 6 1  8 

10 vuoden jälkeen -

nn 
After 10 years  

24 46 65 1 8 78 32 36 
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Taulukko  5.  Metsämaan  metsiköiden ikärakenne  ja pohjapinta-ala sekä  tilavuus  ikäluokittain.  Koko  alue. 
Table  5. The  age structure  of  the  stands, basal  area and  mean volume  by  age classes  on forest  land.  Whole  area. 

tree 

species  

ess 

% alasta  -  per  cent of area 

7 2 
km 

Mänty 
Pine  

1,9 5,4 5,7 11,5 1,4 2,4 5,0 66,5 100,0 

6 927  

Kuusi 

Spruce 
100,0 100,0 

218 

Leht  ipuut 
Deciduous  s  p.  

22,5 18,0 37,8 7,5 14,2 100,0 

273 

Metsämaa  

Forest  land  
1,8 5,0 6,2 11,4 2,7 2,5 5,2 65,1  1 00,0 

7 418 

2 2 
Pohjapinta-ala, m /ha -  Basal  area

,  m /ha 

Mänty 

Pine 
2,2 4,6 7,1 8,7 5,9 10,1 11,4 11,6 10,3 

Kuusi 

Spruce 
11,2 11,2 

Lehtipuut 
Deciduous  sp. 

15,1 8,9 13,9 14,7 6,5  12,3 

Metsämaa  

Forest land  
2 ,  2 4  ,  6 8 ,2 8 ,7 1  0 , 0 1 0  , 6 1 0  ,  9 1 1 ,5 10,4 

3 3 
Tilavuus,  m /ha -  Mean volume, m /ha 

Mänty 

Pine 
12 25 36 43 32 61 68 72 62 

Kuusi 

Spruce 
53 53 

Lehtipuut 
Deciduous  sp.  

55 33 57 60 31 49 

Metsämaa  

T? j- 7 7  
12 25 38 42 45 61 64 71 61 
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Taulukko  6.  Suhteelliset  alat  sekä  puuston  tilavuudet  maaluokittain  metsätalousmaalla.  

Table  6. Proportional areas and  growing stock volumes  by  land  classes  on forestry land.  

Alue Maaluokka  % alasta  T Tilavuus -  Volume 

Area Land class per cent  

of area m

3  /ha 1000  m

3  % 

Metsämaa 

Forest land 
60,6 67,1 29 009 90,7 

Kitumaa 

Scrub land 
24,i+ 16,8 2 930 9,2 

Osa-alue   

Subarea 

Joutomaa 

Vaste land 
14,6 0,4 39 0,1 

Tiet, varastot, jne. 
Road,  depots, etc. 

0,4 2,6 8 0,0 

Metsätalousmaa 

Forestry  land 
100,0 44  ,  8 31 986  100,0 

14,5 52 ,6 1 6 294  69,2 

30,1 11,3 7 248 30,8 

Osa-alue 
_
 

D _
 II 

_
 55,4 0,0 1 8 0,1 

Subarea 
0,0 

100,0 11,0 23 560 100,0 

26,1 61  ,1 45 303  81  ,6 

28,7 12,5 10 179 18,3 

Koko alue  
_ tr _ 45,2 0,0 56 0,1 

Whole area 
0,1 2,6  8 0,0 

100,0 19,5 55 546 100,0 



18  

Taulukko  7. Puuston  tilavuus  puulajeittain metsä-  ja kitumaalla.  
Table 7. Growing stock  volume  by  tree  species on forest and  scrub  land.  

Taulukko  8. Käyttökelpoisen luonnonpoistumapuun tilavuus  puulajeittain metsä-  ja kitumaalla.  Koko  alue.  

Table  8. Usable  dead  wood  volume by  tree  species on forest and  scrub  land.  Whole  area. 

Puulaj  i 

Metsämaa 

Forest land 

Kitumaa 

Scrub land 

Metsä- ja kitumaa 
Forest and scrub land  Alue 

Area Tree 

species 

Tilavuus 

Volume 

■uus % tila- Tila 

me vuudesta Voi 

-innn
 V ev cent 3,, 

1 000 m , m /ha  
of volume 

Tilavuus 
Volume 

avuus % tila- Tila 

lume vuudesta Voi 

innn
 3 per cent 3,, 

1000m 
i
 m /ha 

of  volume 

Tilavuus 

Volume 

avuus % tila- 

lume vuudesta 

1  000 m

3  P e
/  ce

,

nt 
of  volume 

% tila- 

vuudesta 

/ha  

Mänty 
Fine 

59,9 25 883 89,2 12,1  2 101 71 ,7 46,1  27 984 87,6 

)sa-alue Kuusi 

, u A Spruce 
>ubarea  

Lehtipuut  
Decid.sp.  

1 ,14 

5,8 

606 

2 519 

2,1 

8,7 

0,6 

4,2 

97 

733 

3,3 

25,0 

1 ,2 

5,4 

703 

3 252 

2,2 

10,2 

Koko puusto 

Gr. stock  
67 ,1 29 009 100,0 16,8 2 930 100 ,0 52 ,7 31 939 100,0 

44 ,7 1 3 839 84,9 5,5 3 525 48,6 1 8,2 17 364 73,8 

)sa-alue 1 ,4 447 2,7 0,2 149 2,1  0,6 596 2,5 

'ubarea 
® 6,5 2 007 12,3 5,6 3 574 49,3 5,9 5 582 23,7 

52 ,6 1 6 294 100,0 11,3 7 248 1 00 ,0 24,7 23 542 100,0 

53,5 39 722 87,7 6,9 5 626 55 ,3 29,1 45 348 81 ,7 

toko alue 1 ,4 1 054 2,3 0,3 246 2,4 0,8 1 299 2,3 

fhole area  6,1  4 527 10,0 5,3 4 307 42,3 5,7 8 834 15,9 

61 ,1 45 303 100,0 12,5 10 179 100,0 35 ,6 55 482  100,0 

Metsämaa 

Forest land 

Kitumaa 
Scrub land 

Metsä- ja kitumaa 
Forest and scrub land 'uulaj  i 

Tree 

ipecies  

Tilavuus % elävän puuston Tilavuus % elävän puuston Tila 
Volume tilavuudesta Volume tilavuudesta Voi 

I T~ per cent of volume 
~

 
~

 per cent of volume ~T 
m /ha 1000 m of the living stock it. /ha 1000 m of the living stock m /ha 

Tilavuus  

Volume 

Tilavuus 

Volume 

avuus % elävän puuston 

'  l ume tilavuudesta 
~

 per cent of volume 
1000 rr" of the living stock  

% elävän puuston 

tilavuudesta 

Mänty  

Pine 
5 ,4  3  992 10,0 0,8 638 11 ,3 3,0 4 630 10,2 

Kuusi  

Spruce 
0,1  53 5,1 0,0 32 13,3 0,1 85 6,6 

Lehtipuut  
Decid. sp. 

0,2 177 3,9 0,0 21 0,5 0,1 198 2,2 

Koko puusto  

Gr.  stock 
5,7  4 222 9,3 0,8 691 6,8 3,2 4 913 8,9 
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Taulukko  9. Puuston puutavaralajirakenne metsä-  ja kitumaalla.  

Table  9.  Volume  by  timber  assortments  on forest  and  scrub  land.  

Taulukko  10. Metsämaan  puuston  suhteellinen  runkolukusarja. Koko  alue. 
Table  10. Proportional stem distribution  of  growing stock on forest land.  Whole  area. 

Tukki  

Saw  timber 
Kuitupuu 

Pulp  wood 

Hakkuutähde 

Cutting waste 

Koko puusto  

Gr.  stock  Alue Puulaj i 

Area Tree  

species 
% 1000 m

3  % 1000 m
3 % 1000 m

3 1000, ra
3 

Mänty 

Pine 
36,6 10 228,0 60,6  16 969,4 2,8 786 ,4 1 00,0  27 983,8 

Osa-alue  

Subarea  

Kuusi 

Spruce 
16,5 115,9 78,3  551  ,0 5,2 36,3  1 00,0  703 ,2  

Lehtipuut 
Deoid. sp.  

0,2 7,9 67,2 2 184,6 32 ,6 1 059,9 1 00,0  3 252,3 

Koko puusto  

Gr. stock  
32 ,4 1 0 351 ,8 61 ,7  19 705,0 5,9 1 882,6 1 00,0  31 939,4 

24 ,6 4 268,4 71 ,0 12 334,4 4,4 761 ,6 1 00,0  17 364,4 

Osa-alue g _

 ii 
_

 
21 ,5 127,8 72  ,6 432 ,8 5,9 35,3  100,0 595 ,9  

Subarea  0,0 1 ,7 55,4  3 091 ,5 •44,6  2 488,5 100,0 5 581 ,7  

18,7 4 397,9 67 ,4 15 858,8 14,0 3 285,4 100,0 23 542,1 

32 ,0 14 496,4 64 ,6 29 303,9 3,4  1 548,0 1 00,0  45 348,3 

Koko  alue 18,8 243 ,8 75,7  983 ,8  5,5 71 ,6  100,0 1 299,2 

Whole area  0,1 9,6 59,7 5 276,1 40 ,2  3 548,4 100,0 8 834,0 

26,6 14 749,7 64,1  35 563,8 9,3 5 168,0 100,0 55 481 ,5 

Tree  

species 
0- 

4,5 

4,5-  

9,5 

9 ,5- 

14,5 

14,5- 

19,5 

19,5-  

24 ,5 

24 ,5- 

29 ,5 

29 ,5- 

34 ,5 

34,5- 
,

Yli '

 c- Over  
39,5 

Gr.  

stock  

% runkoluvusta  -  per cent of stem number 

Mänty 

Pine  
40,8 21 ,5  1 2,5 9,7 6,6 4,6 2 ,5 1 ,0  0,7 1 00  ,0 

Kuusi  

Spruce  
71  ,6 6,3 8,8 6,8 4,3 1 ,2  0,7 0,3 0,1  1 00,0  

Lehtipuut 
Decid.sp 

61  ,4 28,8 7,9 1 ,5 0,2 0,1 0,0 0,0 100,0 

Koko  puusto  
ft r» r t.  n  nV 

52,0 24  ,6  10,1  5,6 3,4 2,2 1,2 0,5 0,4 100 ,0 
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Taulukko  11. Metsämaan  puuston  suhteellinen  tilavuus  rinnankorkeusläpimittaluokittain. Koko  alue.  
Table  11. Proportional growing stock  volume  by  diameter-classes  on forest land.  Whole  area. 

Taulukko  12. Tukkipuuston  järeysrakenne metsämaalla. Koko  alue.  

Table 12. Diameter  structure  of  the  saw-timber  stock on forest land.  Whole  area. 

0- 

4,5 

4,5- 

9,5 

L.ctpxmx 

Diame\ 

9,5- 

14,5 

jäpimitta nnnankorkeud' 
Diameter at breast hei■ 

LL Ld 1'XIIJ 

iter at l 

14,5- 

19,5 

breast i 

19,5- 
24 ,5  

s-euuexid  

height , 

24 ,5- 

29,5 

:lta  
,
 

, . 
cm 

'ht 
j

  

i  
,
 

cm 

29,5- 
34 ,5 

Koko 

y, ■ puusto 
34,5- 

-

111 Gr. ' 
c
 Over 

.
 

39,5 gg stock 

'uulaj  i 

Tree  

species 

% tilavuudesta -  per cent of volume 

länty 

'ine 0,6 3,3 7,5 14,6 18,9 20,5 15,9  9 ,2 9,5 100,0 

Cuusi  

>pruce 

0,9 2,5 14,3 25,6 29 ,3 1 2,3  8,4  5,1 1,5 100,0 

jeht ipuut  
lecid. sp. 

9,3 33,8 34,4 15,5 4,3 2,0  0,5  0,3 100,0 

Coko puusto  
Jr. stnnk 

1 ,4 6,3 10,3 15,0 17,7 18,5 1 4,1 8,2 8,4 100,0 

Runkoluku - Stem number Tilavuus -  Volume 

Läpimitta  rinnankorkeudelta
,
 

Diameter at breast height,  
cm 

Puulaj i 

Tree 

species 
16,5- 19,5- 24,5- 29,5- 

19,5 24,5 29,5 34,5 

34 5- Yli Koko 
' Over puusto 

39,5  Gr. stock 

16,5- 19,5- 24,5- 29,5- 34,5- 

19,5 24,5 29,5 34,5 39,5 

Yli 

Over  

39,5 

Koko puusto 

Gr. stock  

Runkoa/ha -  Stems/ha % tilavuudesta -  per cent of volume /ha 

Mänty 

Pine 
7,3 29,2 20,7 10,3 3,3 1 ,6 72 ,4 5,0 26,8 29,8 21 ,5  9,9 7,0 1 00 ,0 28,2 

Kuusi 

Spruce 
0,1 0,7 0,3  0,1 0,1  1 ,2 3,6 40,2 29,1 12,8 14,3 1 00,0 0,3 

Lehtipuut  

Decid. sp. 
0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Koko puusto 
Gr. stock 

7,3 29,9 21,0 10,4 3,4 1 ,6 73,6 5,0 26,9 29,7 21 ,4  10,0 7,0 100,0 28,6 
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Taulukko 13. Kasvu  ja suurin  kestävä  poistumasuunnite ja sen  jakaantuminen alaositteisiin.  Koko  alue.  
Table  13. Increment  and  greatest  allowable  drain  on yield basis  by  substrata.  Whole  area. 

Puulaji - Tree species  

Mänty 

Pine 

' Kuusi Lehtipuut Yhteensä  

Spruce Decid.  sp. Total  

10 00 ja % 

1000 m and per  cent 

[asvu  -  Increment  670  20 250 940 

71, Z 2,1 26, 6  100, 0 

iertymäsuunnite -  Allowable  removals  

Tukki -  Saw log 1 56 1 56 

"Kuitupuu -  Pulp wood  226 1 0 1 1 9  355 

Setsätähde -  Forest waste 107 1+ 64 175 

[akkuusuunnite -  Allowable  cut 4 8 9 14 1 83  686  

,uonnonpoistuma -> Mortality  100 3 37 140 

luojeluvähennys -  Nature  conservation  
reduction 81 3 30 114 

'oistumasuunriite -  Allowable  drain  670  20 250 940 

71,2 2,1 26, 6  100, 0 
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