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Keskusmetsälautakunta Tapio on uudistanut metsänhoitosuositukset. Harvennusten osalta suosituksen uusimiseen on antanut
aihetta puunkorjuumenetelmien kehitys ja korjuun koneellistaminen. Suositukset mahdollistavat koneellisten korjuumenetelmien
entistä laajemman käytön. Harvennusmetsien puunkorjuulle asetetut rajoitukset on yksi löity uudelleen ja entistä tarkemmin. Se merkitsee korjuulle entistä yksityiskohtaisempia ja tarkemmin määriteltyjä vaatimuksia, joita myös valvotaan. Valvomalla seurataan,
ettei korjuujälki ole ristiriidassa metsän järkevän ja tarkoituksenmukaisen käsittelyn kanssa.
Tämä suositus on tarkoitettu metsälautakuntien, metsänhoitoyhdistystenja puunhankintaorganisaatioiden käyttöön. Se antaa harvennusmetsien puunkorjuun suunnitteluun, puunkorjuuseen ja
korjuujäljen tarkastustyöhön yksityiskohtaiset suositukset siitä,
mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota sekä miten korjuujälki
arvioidaan ja mittaukset maastossa tehdään.
Suositus ei ota kantaa korjuujäljen aiheuttamiin mahdollisiin korvausvaatimuksiin. Jos korjuujälki ei tyydytä metsänomistajaa, on
hänen metsänhakkuusopimuksen yleisten sopimusehtojen mukaisesti esitettävä korvausvaatimustensa perusteet viimeisessä luovutustilaisuudessa ja lopulliset korvausvaatimukset kesäkuun loppuun mennessä.
Suositusta ovat olleet laatimassa Seppo Hartikainen ja Eero Hyvärinen Keskusmetsälautakunta Tapiosta, Pekka Airaksinen Maataloustuottajain Keskusliitosta, Matti Siren Metsäntutkimuslaitoksesta, Raimo Aholainen Tehda,spuu Oy:stä ja Risto Lilleberg Metsätehosta. Puheenjohtajana on toiminut Risto Lilleberg.

2.1 Jäävä ja poistettava puusto
H arvennushakkuusuosituksissa tärkeitä ovat poistettava n puuston
valinnan periaatteet ja jäävän puuston määrälle ja laadulle asetetut
tavoitteet. Niiden tulee siten olla keskeisellä sija!Ja korjuun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä myös korjuujäljen arvioinnissa.
Harvennuksessa poistetaan suosituksen mukaan "viottuneet, huonolaatuiset sekä metsikön kehityksessä jälkeen jääneet puut samoinkuin hyvälaatuisen valta puuston kasvua haittaavat puut" . Vastaavasti
" kasvamaan jätetään kullekin kasvupaikalle sopivia, kasvukykyisiä ja
paraslaatuisia puita niin paljon, että maan tuottok k tulee mahdollisimman tehokkaasti hyväksi käytetyksi huomioon ottaen puiden järeyskehityksen vaatima riittävä kasvu tila". Kasvatettavan puuston
kohdalla on merkittävää, että "kasvatetta an puuston tulee säil ä
kasvatushakkuissa sekä rungoiltaan että juuristoiltaan vahingoittumattomana".
Puuston on harvennushakkuunjälkeen täytettävä metsänhoitosuosituksen mukaiset pohjapinta-alasuositus ja alta pituudeltaan alle
14 m:n metsissä runkolukusuositus . Jos en iharvennu tehdään alle
10 m:n valtapituudessa, Keskusmetsälautakunta suosittaa jäävän
runkoluvun korottamista 100 - 200 rungolla/ba. Samoin on meneteltävä, jos ensiharvennuksessa tehtävä laatuharvennus kohdistuu
huomattavalta osin metsikön suurimpiin huonolaatuisiin valtapuihin. Turvemailla puuston epätasaisuuden ja aukkoisuuden vuoksi
hakkuun jälkeisen puuston runkoluku oijäädä 10 - 15 % pienemmäksi kuin harvennusmallissa.
Kun jäävän puuston määrää mitataan, on huomattava että korjuussa pahoin vaurioitunutta puuta ei lueta pohjapinta-alaan tai
runkolukuun. Harvennusmallit on esitetty sivuilla 21-23.
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2.2 Ajouraverkostoa koskeva suositus
Keskusmetsälautakunnan metsänhoi tosuosi tuksessa todetaan
ajouraverkoston pinta-alan olevan merkityksellinen sellaisissa metsissä, joissa jäävän puuston tiheys on niin suuri, että ajouraverkosto
jättää hyödytöntä kasvuti laa ja aiheuttaa tuotostappioita. Sellainen
tilanne on selkeimmin ensiharvennushakkuissa. Niissäkin päähuomio korjuujäljen tarkastuksessa on suunnattava jäävän puuston määrään ja laatuun.
Ajouraväliä koskeva päätös tehdään ensiharvennusta suunniteltaessa. Se on tehtävä harkiten , koska se sitoo myös tulevien harvennusten tekijää. Samalle kuviolle ei kannata tehdä useaa rinnakkaista ajouraverkostoa, vaan myöhemmissä harvennushakkuissa käytetään ensiharvennushakkuun ajouraverkostoa.
Ajouraväliksi suositellaan korjuumenetelmän mukaan 20- 30 m:ä.
Ajouravälillä tarkoitetaan leimikon maasto ja muoto huomioon
ottaen metsikön keskimääräistä ajouraväliä. Ajouravälin täytyy
olla keskimäärin vähintään 20 m (kuva 1). Jos leimikon muoto tai
maasto on sellainen, että säännöllisen, 20 m:n ajouraväliverkoston
laatiminen ensiharvennuksiin koko sen alueelle ei onnistu, voidaan
näissä leimikon ongelmakohdissa käyttää kapeampaa tai leveämpää ajouraväliä. Edellä mainituista syistä syntynyttä "kapeikkoa"
ei oteta huomioon leimikon keskimääräistä ura väliä määritettäessä
(kuva 2). Ensisijainen tavoite on, että leimikko tulee kauttaaltaan
harventaa ja harventamattomia kohtia ei pidä jättää.

Kuva 1

3

El OTETA HUOMIOON
AJOURAVÄLIÄ MÄÄRITETT ÄESSÄ
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Kuva 2

Suometsissä käytetään ajourien sijoittelussa Metsätehon oppaan
"Ojitusalueiden puu nkorjuun ja metsänparannustöiden yhteensovittaminen" mukaista menettelyä. Ajouraväli niissä määräytyy
ojaverkoston mukaan.
Ajoura n leveydeksi suositellaan 3 - 4 m:ä ja ajouran leveys saa olla
nuorissa kasvatusmetsissä keskimäärin enintään 4 m. Leveys määritetään sellaiselta uralta, jota on käytetty hakkuussa ja met äkuljetuksessa.
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Nuorissa kasvatusmetsissä kaikki yli 3 m:n levyiset puunkorjuun
ajo- tai hakkuu-urat luetaan ajouraverkostoon. Se merkitsee sitä,
että ensiharvennuskohteissa ei voida käyttää sellaisia korjuumenetelmiä, joissa hakkuukoneella joudutaan liikkumaan puuston seassa, jos hakkuukoneen puuston seassa liikkuessaan käyttämien hakkuu-urien leveys on yli 3 m . Jos hakkuu-urat ovat alle 3 m leveitä,
niitä ei lueta ajouraverkostoon.
Jos ensiharvennuksessa on tehty ajouraväliltään 30 m:n ajouraverkosto, tulee sitä käyttää myös myöhemmissä harvennushakkuissa.
Jos tällainen kohde hakataan koneellisesti, voidaan urien väliselle
alueelle tehdä hakkuu-ura, jotta kone pääsee siellä liikkumaan.
Hakkuu-uralta ei saa poistaa puita tarpeettomasti, jotta sen leveys
pysyy kohtuullisena. Silloin puiden keskimääräinen väli on niin
suuri, että hakkuu-uria ei lueta ajouraverkostoon, vaan ajouravälin
määrityksessä otetaan huomioon vain urat, joilla on ajettu puutavaraa.

2.3 Puusto- ja maastovauriot
Kun tarkastellaan puusto- ja maastovaurioita, otetaan huomioon
kasvatettavalle puustolle (ei aluskasvustolle) aiheutuneet runkojajuurenniskavauriot sekä koneiden metsässä liikkuessaan tekemät
raiteet eli painumat.
Runkovaurioksi katsotaan , kun kasvatettavaksijäävän puun kuori
on rikki nilakerrokseen asti ja vaurio sijaitsee kannonkorkeuden
yläpuolella. Pihka vuotoja ei lueta vaurioksi . Juurenniskavaurioksi
luetaan kannonkorkeuden alapuolella sijaitseva, vastaavalla tavalla määritelty vaurio, joka on enintään 70 cm:n säteellä rungosta.
Vaurioituneen tai katkenneen juuren paksuuden on oltava 2 cm tai
yli, jotta puu luetaan vaurioituneeksi. äin määritellyt vauriot
luetaan mukaan vaurioprosenttiin.
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Vauriot luokitellaan koon perusteella kahteen luokkaan: alle 100
cm 2 :n ja yli 100 cm 2 :n vauriot. Pahoin vaurioituneeksi puu luetaan,
kun vaurio on kooltaan yli 100 cm 2 • Jos samassa puussa on useita
vaurioita, katsotaan puu vaurioiden alasta riippumatta pahoin vaurioituneeksi. Vaurioiden määrittelyt perustuvat vaurioiden merkityksestä saatuun tutkimustietoon.
Jos vaurioituneiden puiden osuus nousee suuremmaksi, kuin
puunkorjuulta kohtuudella voidaan edellyttää (esim. yli 5 %), tai
jos pahoin vaurioituneiden puiden osuus (vaurion koko yli 100 cm 2)
on yli 3 % korjuun jälkeisen kasvatettavan puuston runkoluvusta,
on puunkorjaajalle ilmoitettava asiasta ja häntä on opastettava
korjuujäljen laadun parantamiseksi. Opastuksen jälkeen kyseisen
puunkorjaajan korjuujälkeä ja sen kehitystä on seurattava.
Kun painumaa mitataan, sen syvyys on yhtä kuin raiteen pohjan ja
maanpinnan erotus . On huomattava, että raiteiden viereen muodostunut kohouma ei ole maanpinnan taso, vaan kohouma on
tasattava ympäröivän maanpinnan mukaiseksi ennen mittausta.
Jos yli 10 cm:n raiteita on yli 5 % urien pituudesta, on siitä syytä
huomauttaa puunkorjaajalle. Silloin on selvitettävä, johtuuko huono lopputulos vaikeista leimikkokohdista (esimerkiksi suojuotit tai
muut pehmeikkökohdat kangasmaakuviolla) vaiko väärästä korjuuajankohdasta tai koneenvalinnasta.
Kun mitataan painuman osuutta uramäärästä, otetaan huomioon
kaikki se urapituus,jolla on painumaa. Siis vaikka vain toinen raide
on painunut, otetaan se huomioon niin kuin molemmat raiteet
olisivat painuneet. Jos avattua oja linjaa käytetään ajourana, ei siltä
määritetä painumaa.

Jotta edellä esitetyt suositukset toteutuisivat, on erityisen tärkeää
päästä suunnitelmalliseen puunkorjuuseen. Sen onnistuminen edellyttää, että puunhankkijalla on riittävä leimikkoreservi, jotta toiminta voidaan sopeuttaa kulloisiinkin korjuuolosuhteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Puusto-ja maastova urioiden välttämiseksi
entistä tärkeämmäksi kesäkorjuussa tulevat korjuun suunnittelu,
ajoitus, kalusto , ammattitaito ja työn laadun valvonta sekä ammattitaidon kehittäminen valvonnan pohjalta.

INVENTOINTlLINJAT
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3.1 Toimintaperiaate
Korjuujäljen tarkastus on kaksijakoista. Se aloitetaan aina yleisarvioinnilla. Toinen vaihe eli perusteellinen korjuujäJjen inventointi
systemaattisin mittauksin tehdään yleensä vain jos yleisarviointi
antaa siihen aihetta. Yleisarviointiin sisältyy vain vähän mittauksia,
ja tarkastus perustuu pääosin silmävaraiseen arviointiin ja on siten
nopeasti toteutettavissa.
Jos leimikosta voidaan yleisarvionnin perusteella todeta että korjuujälki täyttää sille asetetut vaatimukset kaikilta osin voidaan
tarkastusselostus tehdä sen perusteella. Jos yleisarvioinnissa kuitenkin saadaan tulokseksi, että korjuujälki jonkin seikan suhteen
ei todennäköisesti täytä sille asetettuja aatimuksia (esim. pohjapinta-ala liian alhainen), inventoidaan korjuujälki leimikossa perusteellisesti jäljempänä esitetyllä menetelmällä.
Sekä yleisarvioinnin että korjuujäJjen perusteellisen inventoinnin
voi tehdä yksi henkilö, jolla on tarvittavat tiedot taidot ja välineet.
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3.2 Yleisarviointi
Yleisarvioinnin työnvaiheet

1. Leimikon pa ikantaminen ja leimikkoon tutustuminen sekä sen
pinta-a la n mää ri ttäminen

Tavoite:

Leimikon muodosta, maaston ja p uuston vaihtelusta
ym. olosuhteista saadaan yleiskuva.

Välineet: Korjuusuunnitelmakartta ja/tai metsätaloussuunnitelmakartta.
Leimikko paikannetaan ja pinta-a la joko arvioidaa n
kartalta tai saadaan leimaustodistuksesta tai korjuusuunnitelmasta.
Leimikko kierretään ja tehdään silmävaraisia havaintoja
puuston määrästä ja laadusta eri osissa leimikkoa ja leimikon muodosta (kuva 4).
Tehdään silmävaraisia havaintoja maaston kaltevuudestaja kantavuudesta , pinnanmuodostuksesta ym. korjuuseen vaikuttavista seikoista leimikon eri osissa.

Kuva 4
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2. Yleiskuvaa täydentävät havainnot ja mittaukset
puustosta ja ajouraverkosta

Tavoite:

Saadaan tietoa jäävän puuston määrästä, tasaisuudesta
ja laadusta sekä ajouravälistä ja ajourien leveydestä.

Välineet: Relaskooppi, 3.99 m:n tai 5.64 m:n keppi ja lankamittalaite.
Pohjapinta-alasta tai runkoluvusta tehdään havaintoja
mittaamalla. Havainnot kohdistetaan niin , että metsi kön olosuhteet tulevat edustavasti mukaan havaintoihin.
Mittauskoealoja tarvitaan 5 - 10 kpl/ metsikkö.
Ajouravälistä tehdään mittauksia. Mittaus tehdään kohtisuoraan pääkuljetussuuntaa vasten ajouran keskeltä
ajouran keskelle. Mittauksia tehdään keskimääräisistä
kohdista , jotta havainnot ovat edustavia. Hava intomäärä 5 - JO leimikon koon ja muodon mukaan.
Ajourienja hakkuu-urien leveydestä tehdään havaintoja
käyttämällä runkoluvun mittauskeppiä ertailukohtana.
Ajouran tai työskentelyuran keskiviivaa kuljetaan mittakeppi poikittain, jolloin saadaan likimääräinen kuva
uran leveydestä.
Painumien määrästä tehdään havaintoja kulkemalla
keskimääräistä uraa , jolloin painumien likimääräinen
osuus uran pituudesta määritetään. Maalajiltaan leim ikon keskimääräistä tasoa olevi a kohdis a olevat painumat ja pehmeikkökohdissa olevat painumat pidetään
erillään.
Kun liikutaan tarkastetta a sa leimikossa auno1tuneista puista ja vaurion laad u ta sekä sijainni ta (runko/
juurenniska) tehdään jatkuva ti havaintoja ja ne merkitään muistiin .

-
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3. Yleisarvioinnin tulostus ja tarkastusselostus

Leimikosta tehdään tarkastusselostus, josta käyvät ilmi leimikkotiedot , korjuujälkitiedot ja puunkorjuutiedot. Tarkastusselostus
an netaan tiedoksi kaikille asianosaisille eli metsälautakunnan lisäksi metsänhoitoyhdistykselle, puunkorjaajalle ja metsänomistajalle.
Yleisarvionnin yhteydessä tehdyistä puustoa ja ajouraväliä koskevista havainnoista lasketaan aritmeettinen keskiarvo, ja myös havaintojen vaihteluväli merkitään. Jos saadut arvot vahvistavat silmävaraisen arvion mukaista käsitystä leimikon hyväksyttävästä
korjuujäljestä, tehdään havaintojen perusteella tarkastusselostus
(sivu 19).
Jos käsitykseksi yleisarvioinnin perusteella tulee , että leimikko ei
täytä korjuujäljelle annettuja vaatimuksia, inventoidaan korjuujälki leimikossa perusteellisesti systemaattisin mittauksin. Inventoinnin pohjalta laaditaan sitten leimikon korjuujäljen tarkastusselostus.
Jo s yleisarvioinnissa havaitaan esimerkiksi vaurioiden määrän olevan huomattavan suuri ja sen olevan siten "kynnyskysymys", vaurioiden määrän selvittämistä inventoinnin yhteydessä on syytä
painottaa .

._____ _ _ _ _ 1.1

t---------ll

3.3 Korjuujäljen inventointi systemaattisin mittauksin
1 Maastotyöt
1. Leimikon tai sen tarkastusotokseksi otetun osan rajaaminen ja
pinta-alan tarkka mittaaminen

Tavoite:

Määritetään tarkastuskohde huolellisesti ja mitataan
kohteen pinta-ala tarkasti .

Välineet: Korjuusuunnitelmakartta ja/ tai metsätaloussuunnitelmakartta, bussoli ja lankamittalaite.
-

Otetaan koko leimikko tarkastusyksiköksi tai, jos leimikon ala on yli 5 ha tai leimikko on hyvin homogeeninen,
rajataan leimikosta vähintään 2 ha:n alue tarkastusotokseksi. Tarkastettavan osan tulee edustaa leimikon
keskimääräistä tasoa. Leimikon muodon aiheuttama
vaikutus on tarkastettavaa osaa rajattaessa minimoi tava.

PINTA-ALAN MITIAUS

Kuva 5

Lähtö ja lopetuspiste

Kuva 6

-

Pinta-ala mitataan rajauksen yhteydessä murtoviivamonikulmiomittauksena. Tutkittavan alueen reunasta
otetaan lähtöpisteeksi maastossa helposti havaittava piste. Siitä otetaan bussolilla tai kompassilla tarkka suunta
tutkittavan alan rajalla olevaan puuhun tai alueen kulmaan (jossa esim. puu, kivi yms.). Suunta merkitään
muistiin, ja suoraan mitattuun pisteeseen kulkien mitataan lähtöpisteen ja suuntapisteen välinen etäisyys lankamittalaitteella. Kuljettu matka merkitään suuntaluvun kohdalle. Näin edetään, kunnes koko tutkittava ala
on kierretty ja päädytty takaisin lähtöpisteeseenja kukin
suunta ja sitä vastaava matka on kirjattu kuten kuvissa 5
ja 6.

-

Tehdään silmävaraisia havaintoja maaston kaltevuudesta ja kantavuudesta, pinnanmuodostuksesta ym. korjuuseen vaikuttavista seikoista. Tarkkaillaan puustovaurioita ja merkitään ne muistiin.

Lähtö ja lopetuspiste

2. Ajouran leveyden mittaus Kniggle-menetelmällä ja painumat
Tavoite:

Ajouran leveyden määrittäminen mittaamalla ja vauriopuiden luku.

Välineet: Lankamittalaite ja mittakeppi ( .99 m) 20 cm:n jaotuksella. Tutkimuslomake (sivu 18).
Mittauspiste on ajouralla raiteiden välissä Mittauspisteestä mitataan lähimmän vasemmalla ja oikealla puolen
olevan puun etäisyys mittauspisteestä. Tulos merkitään
mittauslomakkeelle. Se, missä suunnassa puu on mittauspisteeseen nähden, ei merkitse mitään. Lähin puu
uran vasemmalta ja oikealta puolen mitataan, oli se mittauspisteeseen nähden missä suunnassa tahansa (kuvat

7-9).
Mittauspisteiden tulee kattaa tasaisesti koko tarkastettavan alueen ajo- ja hakkuu-urat. Ensimmäinen mittauspiste sijoitetaan ajouralle 10 m:n päähän tarkastettavan alueen rajasta. Mittauspisteiden väli ajouralla voi
tarkastettavan alueen koon mukaan olla 20- 50 m. Pääasia on, että pisteitä on kattavasti koko mitattavalla
alalla.
Jos mittauspiste sattuu urien risteyskohtaan , on piste
siirrettävä 10 m eteenpäin uralla. Seuraa vien pisteiden
sijoittelussa siirtymää ei oteta huomioon vaan pisteet
sijoitetaan niin, kuin siirtymää ei olisi ollutkaan.
Mittauksia tulee tehdä puustoltaan tasaisessa leimikossa
vähintään 20 pisteestä ja puustoltaan epätasaisessa leimikossa vähin~ään 40 pisteestä.
Hakkuu-urien leveys mitataan ja merkitään omalle lomakkeelleen, mutta mittausta paja -periaate ovat amat.
Hakkuu-urien leveyttä ei oteta huomioon leimikon urien
keskimääräistä leveyttä määritettäe sä.
Puuksi katsotaan kasvatetta aan puustoon kuuluva
puu; aluskasvillisuuteen kuulu ia puita ei oteta huomioon .

..---
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Koska ajo- ja hakkuu-urat käydään kattavasti läpi, urien
leveyden mittauksen yhteydessä tarkkaillaan puusto vaurioita ja painumia ja merkitään ne muistiin.
Painumaksi katsotaan syvyydeltään 10 cm ja yli olevat
raiteet. Sen uran pituus jolla on painumaa (oli se sitten
molemmilla raiteilla tai vain toisella) , kirjataan. Painumat metsikön keskimääräistä maalajia olevalla osuudella ja pehmeikkökohdissa kirjataan erikseen. Ojalinjalla
olevia painumia ei oteta huomioon .

Mittauspiste
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3. Ajouraväliin ja puuston määrään liittyvät mittaukset

Tavoite:

Keskimääräisen ajouravälin, pohjapinta-alan ja/tai
runkoluvun sekä puuston jakautumisen määrittäminen.

Välineet: Lankamittalaite, bussoli, relaskooppija mittakeppi 3.99
m tai 5.64 m. Tutkimuslomake (sivu 18).
Ajouraväli mitataan linjoittaisena mittauksena. Linja väli on 30 - 50 m . Linjojen suunta on kohtisuoraan leimikon pääkuljetussuuntaa vasten (kuva 3, sivulla 7). Ajouraväli =etäisyys uran keskeltä uran keskelle. Ha vaintoja
ajouravälistä on oltava vähintään 20.
Ojitusalueilla ajouraväliä ei mitata vaan tarkastetaan,
onko ajouraverkosto tehty Metsätehon oppaassa "Ojitusalueiden puunkorjuun ja metsänparannustöiden yhteensovi ttaminen" esitettyjen periaatteiden mukaa n.
Ura väliä ei mitata leimikon muodon tai maaston johdosta urasysteemissä olevasta kapeikkokohdasta tai kohdista, joissa risteys vaikuttaa uraväliin (kuva 2 sivulla 4).
Inventointilinjalta mitataan eri etäisyyksiltä ajourasta
puuston pohjapinta-alaja/ tai runkoluku. Mittauspisteet
sijoitetaan esimerkiksi kuten sivulla 17 on esitetty.
Pohjapinta-ala mitataan relaskooppiympyräkoealoi lta
ja runkoluku 3.99 m:n (tai 5.64 m:n) säteiseltä yrnpyräkoealalta. Havaintoja pohja pinta-alasta ja/tai runkoluvusta on oltava vähintään 20 ja kultakin etäisyydeltä
vähintään 3.
Vaurioituneita puita tarkkaillaanja niiden määrä merkitään muistiin.
Mittaustietojen pohjalta täytetään inventointia koskeva
tarkastusselostuslomake (sivu 20).
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ESIMERKKI POHJAPINTA-ALAN JA RUNKOLUVUN MITTAUSPISTEIDEN
SIJOITTAMISESTA INVENTOINTILINJALLA AJOURIEN VÄLISELLÄ
ALUEELLA
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Pvm: _ _ __

KORJUUJÄIJEN TUTKIMUSLOMAKE

Kohde n :o:
Lomake :

Tekijä: _ _ _ _ _ _ _ __
()nistaja: ----------Paikkakunta/kylä:

Ti le:

Kuvio:

HarverY'IUslaji:

Hakkuu·
Hetsäkul j eKorjuuajankohta:kk_ _v. _ _ Leimaaja: -----~-- menetelmä : - - - - - - - - tuskone:

Pinta - ala, ha: - - - - - -

Ajouraa, m: _ _ _ _

Tutkittu ele, ha: _ _ _ __

Painunaa pehmeikössä , m: _ _X: _ _muualla, m: _ _X:__

Hakkuukone:

Puulajisuhteet, X j
IHä:_Ku:_Le:_!

Kniggle- menetelmå: etåisyys, ån

J

14 16 16 20 22 24 26 26 30 32 34 36 36 >

Hav.

II

Ajourien väli: etäisyys ajouran keskeltä ajouran keskelle, m

!10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34

~I

>

Vauriopuita, kpl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vaurion koko 1>100 cm1 1<100 cm1
RLrtkovaurio

Juuremiskav.
Yhteensä

~

~I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

:1
10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valtepituus,m: _ _
Keskipituus, m: _ _
Hetstityyppi : _ __
Kor jaBmatte jäänyt puut.a vara :
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KORJUUJÄLJEN YLEISARVIOINTI
TARKASTUSSELOSTUSLOMAKE

Omistaja:

Kunta:

Kylä:

Tila:

Hakkuuoik. om:

Leimaaj a:
Pinta-ala:

Kuvion n:o:
Puulajisuhteet:

Harv. laji:

mä % _ _ _

ku % - - -

le%

Kasvupaikkatyyppi: - - -

Kehitysluokka:

Jäävän puuston määrä: ppa, m2 / ha:

runkoluku: runkoa / ha:

Metsälautakunnan suositus: ppa, m2 / ha: _ _ _

runkoluku: runkoa / ha: - - -

Jäävän puuston laatu: hyvä ___

keskinkertainen __

huono

Vauriopuita:

1 = ei huomatt.

2 = huomautettavaa

Ajouraväli:

1 = ei huomatt.

2 = huomautettavaa

Ajouran leveys:

1 = ei huomatt.

2 = huomautettavaa

Hakkuu-uran leveys:

1 = ei huomatt.

2 = huomautettavaa

Painumien määrä:

1 = ei huomatt.

2 = huomautettavaa
pehmeikössä:

Maalajiltaan keskim. kohdassa:
Leimikon muodolla vaikutusta ajourien sijoitteluun:

Leimikon maastolla ym. vaikutusta ajourien sijoitteluun:
Puunkorjuuta koskevat tiedot:

Puuhankintaorganisaatio:
Työnjohtaja:

Suunnittelija:

Hakkuun suorittaja:
Metsäkuljetuksen suorittaja:
metsä kuljetus

Korjuuajankohta: hakkuu

koneellinen

Hakkuumenetelmä: manuaalinen
Tavoiteltu ajouraväli, m:

Tavoiteltu runkoluku/ha tai ppa:

Lisätietoja (esim. kannon korkeus, korjaamaton puutavara jne.):

Päiväys:

Tarkastaja:

19
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KORJUUJÄLJEN INVENTOINTI SYSTEMAATTISIN MITTAUKSIN
TARKASTUSSELOSTUSLOMAKE
Omistaja:-------------

Kunta: - - - - - - - - - -

Kylä: - - - - - - - - - - - - - -

Tila: - - - - - - - - - - -

Hakkuuoik. om:

Leimaaja: - - - - - - - - -

Puulajisuhteet

Harv. laji: _ _ __

Pinta-ala:

Kuvion n:o: - - -

mä % _ _ _

Kasvupaikkatyyppi:

le% _ __

ku %
Kehitysluokka: _ _

Jäävän puuston määrä: ppa, m•/ha

runkoluku, runkoa/ha:

Metsälautakunnan suositus: ppa, m2 /ha

runkoluku, runkoa / ha:

hyvä__ keskinkertainen _ _ huono _ _

Jäävän puuston laatu:
Vaurioitunut puusto:

runkoa/ha __

runkov. _ _ _ juurenniskav. _ __

Osuus jäävästä puustosta, % _ __
Pahoin vaurioitunut puusto:

runkoa /ha __ runkov. __juurenniskav. _ __

Osuus jäävästä puustosta, % _ __
Ajouraväli: keskim. m _ _ _
Urien leveys keskim., m:

vaihteluväli, m - - - - - - - hakkuu-ura _ __

ajo ura

Painumat, % uran pituudesta: _ _ _ Maalaji/ kivisyys: _ _ _ _ _ __
Maalajiltaan keskim. kohdassa:

pehmeikössä:

Leimikon muodolla vaikutusta ajourien sijoitteluun: - - - - - - - - - Leimikon maastolla ym. vaikutusta ajourien sijoitteluun: - - - - - - - -Puunkorjuuta koskevat tiedot:

Puuhankintaorganisaatio: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Työnjohtaja:

Suunnittelija:

Hakkuun suorittaja: - - - - - - - - - - Kone: - - - - - - - Metsäkuljetuksen suorittaja: _ _ _ _ _ _ _ Kone: _ _ _ _ _ __
Korjuuajankohta: hakkuu

metsäkuljetus _ _ _ _ _ __

Hakkuumenetelmä: manuaalinen _ _ _ _ _ _ koneellinen _ _ _ _ __
Tavoiteltu ajouraväli, m:

Tavoiteltu runkoluku / ha tai ppa: _ _ __

Lisätietoja (esim. kannon korkeus, korjaamaton puutavara jne.):

Päiväys: - - - - - - - - - Tarkastaja: - - - - - - - - -
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HARVENNUSMALLIT

m't ha

Lehtomai sen ja tuoreen kankaan
koivikon harvennusmalli
Etelä- Suomi
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Kasvatettava puu sto
harvennuksen jälkeen
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1

22

Valtapituus, m

Valtapituus, m

puusto
harvennuksen jälkeen

Tuoreen kankaan männikön
m•t tia harvennusmalli
Etelä- Suomi

Tuoreen kankaan kuusikon
harvennusmalli
30 ..-~E_t_
e_
lä~-_
S_u_o_m_i--r~~~~----,

30 ,-~.---,.~~~~~..--,~~
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Valtapituus, m

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

.____ _ _---f2
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Valtapituus, m

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

Kuivahkon kankaan männikön
m'l ha harvennusmalli
Etelä-Suomi

30 ~~~~~~~~~~~~~

m'l ha

Kuivan kankaan männikön
harvennusmalli
Etelä-Suomi

26 ~~~~~~~~~~~~~
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Kasvatettava puusto
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m'lha Lehtomaisen ja tuoreen kankaan
kuusikon harvennusmalli P-S
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Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

m'/ ha Tuoreen kankaan männikön
harvennusmalli Pohjois-Suomi

28

12

14

16

Valtapituus. m

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

22

Valtapituus. m

18

20

22

24

26

Valtapituus, m

:.J
: . ·I

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

m' t ha Kuivahkon kankaan männikön

m'tha Kuivan kankaan männikön

harvennusmalli Pohjois-Suomi

28

harvennusmalli Pohjois -Suomi

26
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22

24
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Valtapituus, m

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

Kasvatettava puusto
harvennuksen jälkeen

Ensiharvennus
Etelä-Suomi
Puulaji ja
metsä tyyppi

Po hj ois-Suo mi
Valtapituus

- 11 m

12 m

+

- 11 m

12 m

+

Runk oluku harvennuksen jälkeen,
kpl/ha
Mänty, MT
Mänty, VT
Mänty, CT

1 400
1 300
1 100

1 100
1 000
800

1 200
1 200
900

1 000
1 000
700

Kuusi , OMT - MT

1 400

1 200

1 200

1 000

K oivu, OMT - MT
Raudus
Hies

1 100
1 400

700
900
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4 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT
Pohjapinta-alalla tarkoitetaan elävän, korkeintaan lievästi vaurioituneen puuston pohja pinta-alaa 1.3 m:n korkeudella maan pinnasta lukien.
Pohjapinta-ala määritetään relaskoopin avulla mittaamalla joko
systemaattisesti kuviolla tai kohdistaen mittauspaikat tai mittaukset mahdollisimman hyvin metsikön eri osiin. Relaskooppialoja
tarvitaan metsikön ominaisuuksien mukaan 3-6 kpl/kuvio, jotta
saavutettaisiin riittävä tarkkuus. Pohjapinta-alan mittauksen luotettavuuteen vaikuttavat mm. maanpinnan kaltevuus metsikön
epätasaisuus, rajapuiden lukutarkkuus ja mittauskohteiden edustavuus. Raja puista otetaan mukaan joka toinen.
Runkolukuun luetaan mukaan kehityskelpoiset, kasvatettavaan
puustoon kuuluvat rungot.
Runkoluku määritetään kuvion eri osiin sijoitettavien esimerkiksi
puolen aarin tai aarin ympyräkoealojen (säde 3.99 m tai 5.64 m)
avulla, joista saatu tulos kerrotaan 200:lla (kun säde 3.99 m) tai
lOO:lla (kun säde 5.64 m). Esimerkiksi, jos 3.99 m:n säteisen ympyrän sisälle tulee 6 puuta, on kyseise n koealan runkoluku 200 x 6 =
1 200. Runkolukuun luetaan mukaan kehityskelpoiset, kasvatettavaan puustoon kuuluvat rungot.
Nuori kasvatusmetsä (= kehitysluokka 2) on metsikkö, jossa keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 8 cm tai alle 16 cm ja jossa havupuiden valtapituus on yli 7 m ja koivujen yli 9 m.
Varttunut kasvatusmetsikkö (= kehitysluokka 3) on metsikkö jonka
puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 16 cm tai yli, mutta
joka ei täytä uudistuskypsyyden vähimmäisvaatimuksia.
Keskiläpimitalla tarkoitetaan metsikön vallitsevan jak on elävien
puiden pohja pinta-alan suhteen määritellyn mediaanipuun läpimittaa. Kun havaintopisteestä mitataan pohjapinta-alaa mitataan
kaikkien pohjapinta-alaan mukaan tulevien puiden rinnankorkeusläpimitta ja siten saadaan mittauskohdasta runkoluku arja pohjapinta-alalla painotettuna. Mediaanipuu on pobjapinta-alaan sisältyvien runkojen suuruusjärjestyk es ä keskimmäinen puu. Pohjapinta-ala-mediaanipuu on siis e puu jonka läpimitan lä- ja alapuolelle jää yhtä monta puuta. Kun met ikön keskiläpimittaa
määritetään, on mittauksia tehtävä useasta kohdin , ja eri kohdista
saatujen mediaani puiden aritmeettinen keskiar o on metsikön puiden keskiläpimitta.

Keskipituus määritetään mittaamalla pohjapinta-alan mediaanipuun pituus ja arvioimalla sen avulla metsikön keskipituus 1 m:n
tarkkuudella.
AjouravälilJä tarkoitetaan vierekkäisten ja samansuuntaisten ajou-

rien välistä etäisyyttä ajouran keskeltä ajouran keskelle mitaten. Risteysalueita ja maastosta ja leimikon muodosta johtuneista syistä
ajouraverkostoon syntyneitä kapeikkokohtia ei oteta huomioon
keskimääräistä ajouraväliä määritettäessä.
Ajouraväliksi suositellaan 20-30 m:ä korjuumenetelmän mukaan.

Leimikon ajouravälin tulee olle keskimäärin vähintään 20 m.
Painuman syvyys mitataan raiteen pohjan ja kivennäismaapinnan
erotuksena. On huomattava, että raiteiden viereen muodostuu kohouma, jota ei tule pitää vertailukohtana vaa n kohouma on tasattava maanpinnan mukaiseksi ennen mittausta.
Painuman määrän mittauksessa otetaan huomioon sen uran pituus,
jolla on yli 10 cm syvää raidetta ja sen osuus tutkittavan alan
kokonaisur"!pituudesta lasketaan.
Ajoura on metsään tehtävä kulku-ura, jota voivat käyttää sekä hak-

kuukone että metsäkuljetuskone. Ajouran leveys -saa olla keskimäärin enintään 4 m.
Hakuu-ura on ajourien välisellä alueella oleva ura, jota vain hak-

kuukone käyttää, ja sen avaamiseksi on poistettu vain ne puut,
jotka ovat hakkuukoneen liikkumisen kannalta välttämätöntä
poistaa. Hakkuu-ura on ajouraa kapeampi. Hakkuu-uraa ei oteta
huomioon , kun määritetään ajouraväliä. Jos hakkuu-uraa käytetään ensiharvennusmetsissä, on sen oltava keskimäärin alle 3 m
leveä.
Vaurioprosentti on puunkorjuun jälkeen metsikössä olevien vaurioituneiden puiden osuus puuston korjuunjälkeisestä runkoluvusta.
Esim. jos hehtaarin alalla on 5 vaurioitunutta puuta ja runkoluku
korjuun jälkeen on 1 000 runkoa/ha on vaurioprosentti 0.5.
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