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1 JOHDANTO

Aarniometsäkartoitus on vesi— ja ympäristöhallituksen luonnonsuoje—
lututkimusyksikön ympäristöministeriölle tekemä metsäkartoitus,
jonka tavoitteena on laatia ehdotus suojeltavista metsäisistä alueista.
Nykyiset Etelä—Suomessa olevat suojelualueet ovat riittämättömiä
erityisesti vanhoihin runsaasti lahopuuta sisältäviin ja luonnontilaisiin
metsiin sopeutuneiden eliölajien suojelun kannalta. Kartoitus ja siihen
liittyvät kohdeinventoinnit toteutetaan yhteistyössä läänien,
metsähallituksen ja muiden vastaavien tahojen sekä yksittäisten
biologien avustuksella.

Aarniometsäkartoituksen on tarkoitus tuottaa suojeluohjelma
uhanalaisille lajeille tärkeiden metsien säilyttämiseksi. Lajiston
suojeluun ei metsäkohteiden suojelu sellaisenaan riitä, sillä huomiota
tulee kiinnittää myös talousmetsien monimuotoisuuden säilyttämi
seen. Vielä säilyneet aarniometsät tulee kuitenkin suojella, jotta niihin
erikoistuneiden lajien kannat voitaisiin säilyttää.

Kartoituksessa etsitään ja inventoidaan vanhoja luonnontilaisia ja
luonnontilaisen kaltaisia metsiä. Metsän vanhuudella tarkoitetaan sitä,
että vallitseva puusto on vähintään uudistuskypsän iän saavuttanutta.
Jos metsä on rakenteeltaan ja historialtaan luonnontilainen, voi vallit
sevan puuston ikä olla nuorempikin. Lisäksi kaikki ne metsät, joissa
on vallitsevaa puustoa aikaisempaa puustoa, so. järeitä ylispuita, kuu
luvat kartoituksen piiriin vaikka metsä ei muuten olisikaan erityisen
luonnontilainen. Sama koskee muita runsaasti pysty— ja maalahopuu—
ta sisältäviä metsiä. Metsän historiaan liittyvä vanha metsätalous tai
perinteinen maatalous ei välttämättä vähennä kohteen suojeluawoa.

Aarniometsäkartoitus käsittää siten muitakin metsiä kuin varsinaisia
aarniometsiä. Aarniometsäkartoitus —nimi tulee kartoituksen piiriin
kuuluvan parhaimman tyyppisen metsän nimestä. Olennaista on koh
teiden potentiaalinen merkitys biologisen monimuotoisuuden, eritoten
uhanalaisten lajien, suojelun kannalta. Kartoitus ja suojeluohjelman
laatiminen painottuu Keski—Suomen eteläiseen puoliskoon.
Kartoitettavaksi alueeksi on valittu Oulunjoen vesistön eteläpuolinen
Suomi. Tutkimusalueella oleva nykyinen suojelualueverkko on
suojelutavoitteiden toteutumisen kannalta riittämätön.
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Suojeluohjelmaa laadittaessa otetaan lisäksi huomioon alueellinen
suojelutarve. Suojeluohjelmassa tullaan luomaan luonnonsuojelu—
aluekokonaisuuksia, joten aarniometsäkohteiden rajauksiin tulee
sisältymään muutakin kuin varsinaista tämän kartoituksen varsinai
sesti tarkoittamaa metsäluontoa eli myös soita, kallioita ja nuorta tai
vanhaa talousmetsää. Tämä on tärkeää, koska aarniometsälajistolle
aukean reunan luomat ympäristömuutokset ovat usein kohtalokkaita.
Kysymys ei siis ole kuvioiden vaan maisemakokonaisuuksien suoje—
lutarpeesta.

2 AARNIOMETSÄKOHTEEN TARKASTUS

Aarniometsäkohteiden inventoinnissa käytetään kahta lomaketta eli
yleiskuvaus— ja kuviolomakeita. Yleiskuvauslomake (liite 4) on
tarkoitettu koko inventoidun alueen kuvaamiseen. Kuviolomake (liite
5) on tarkoitettu aarniometsäkohteen eri maastokuvioiden, kuvioiden
tai yksittäiskohteiden tarkempaan kuvaamiseen.

Inventoinnissa keskitytään kuvaamaan metsärakennetta, puulajisuh—
teita, lahopuustoa ja ihmistoiminnan näkyvyyttä kussakin kohteessa,
koska niiden avulla metsän ominaisuuksia voidaan arvioida parhaiten.
Mitattavien ja arvioitavien muuttujien avulla pyritään saamaan
objektiivista ja vertaihakelpoista tietoa alueesta.

Kasvillisuuden ja eläimistön kuvausta varten ei ole erillistä lomaketta
vaan ne kuvataan vapaamuotoisesti. Nämä tiedot ovat puuston
arviointia enemmän riippuvaisia arvioijan lajintuntemuksesta ja
tarkastukseen käytetystä ajasta.

Aarniometsäkohteen tarkastus on syytä aloittaa ilmoitetun rajauksen
tarkastuksena ja aLueen kuviointina kartan avulla. Kuvioinnissa raja—
taan kartalla erottuvat maastokuviot. Maastokuvioita ovat esim.
suuret mäet, suot, peltoalueiden ympäröimät metsäalueet tai muut
samankaltaiset selvärajaiset aluekokonaisuudet. Kartalla tulee erottaa
myös hakkuualat, taimikot ym. aluekokonaisuudet. Ilmakuvia on
syytä käyttää apuna sillä ne helpottavat kuviointia.

Maastossa inventointi suoritetaan siten, että aarniometsäkohteen
kaikilla erotetuilla maastokuvioilla käydään. Maastossa voidaan
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maastokuviosta erottaa tarkemmin kuvioita ja yksittäiskohteita.
Kuvioita ovat puulajisuhteiltaan ja kehitysluokaltaan sekä kasvillisuu—
deltaan yhtenäiset aluekokonaisuudet. Yksittäiskohteita ovat
pienialaiset kohteet kuten esim. tuulenkaatoaukot, vanhojen puiden
ryhmät, tms.

Jokaisesta aarniometsäkohteesta on aina täytettävä koko aluetta
koskeva yleiskuvauslomake. Yleiskuvauslomaketta täydentävät
tarkemmin maastokuvioilta, kuvioilta ja yksittäiskohteilta tehdyt
kuviolomakkeet, Kuviolomakkeita ei ole välttämätöntä tehdä, jos
inventoitava alue voidaan kuvata kunnolla yleiskuvauslomakkeen
avulla. Eri maastokuvioita, kuvioita ja yksittäiskohteita koskevia
kuviolomakkeita on kuitenkin hyvä täyttää mahdollisimman monesta
vanhaksi luonnonmetsäksi katsottavasta erillisestä kohteesta. Inven—
toimiin piiriin kuulumattomista paikoista (taimikot, nuoret kasvatus—
metsät, suot jne.) ei sensijaan ole tarpeen täyttää lomaketta. Luonnon—
suojelullisesti merkittävistä kohteista lomake on syytä täyttää (kalliot,
luonnontilaiset suot, purot). Myös aluekokonaisuutta täydentävistä eli
varsinaisten aarniometsäkuvioiden vieressä tai niiden rajausten sisällä
olevista mutta sellaisenaan luonnonsuojelullisesti vähemmän merki—
tyksellisistä alueista on hyvä täyttää kuviolomake.

Kaikki aarniometsäkohteista saatava tieto on arvokasta. On tärkeää,
että ilmoituslomake kohteesta täytetään edes vapaamuotoisesti kirjoit—
taen, jos lomakkeen eri kohtia ei ajanpuutteen tai muun syyn vuoksi
ole arvioitu tai mitattu. Myös vajaasti täytetyt tai vapaamuotoiset
tiedot kohteista tulee toimittaa vesi— ja ympäristöhallituksen luonnon—
suoj elututkimusyksikköön.

3 AARNIOMETSÄKOHTEEN YLEISKUVAUSLO
MAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Yleiskuvauslomakkeella esitetään yhteenveto tarkastetusta aarniomet—
säkohteesta. Yleiskuvauslomakkeeseen tulee liittää mukaan kartta—
kopio alueesta, johon on merkitty erotetut kuviot ja niistä
yleiskuvauslomakkeessa käytetyt viitenumerot. Karttakopion suosi—
teltava mittakaavassa on 1:10 000, mutta myös peruskarttakopio 1:20
000 käy.
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3.1 KOHTEEN TARKASTUKSEN PERUSTWDOT

3.1.1 Inventoija

Inventoijaksi ilmoitetaan lomakkeen vastuullinen täyttäjä. Mikäli
maastossa on ollut mukana useita henkilöitä, tulee heidät ilmoittaa
kohdassa muita huomioita. Varsinkin ne henkilöt, jotka suorittavat
aarniometsäkohteiden, kasvien, sienien tai eläinten inventointia tai
jotka ovat eri eliöryhmien asiantuntijoita olisi mainittava. Heiltä
voidaan tällöin tarvittaessa kysyä lisätietoja alueesta.

3.1.2 Virasto

Virastoksi ilmoitetaan se virasto, jonka työnä kohde on inventoitu.
Mikäli kohde on inventoitu yksityishenkilönä merkitään kohtaan
yksityinen.

3.13 Päivämäärä

Tarkastuspäivämäärä(t).

3.1.4 Ilmoituksen luonne

Kohdassa luonne ilmoitetaan minkä luonteinen alueen inventointi on
ollut. Koodi on kaksiosainen, jossa numero—osalla ilmoitetaan inven—
toinnin luonne ja kirjainosalla inventointialue. Käytetyt koodit ovat:

Luonne

1 Varsinaincn aamiometsäkohteen inventointi, jonka suorittaa työnään
aamiometsäkohteita inventoiva henkilö.

2 Varsinainen aamiometsäkohteen inventointi, jonka suorittaa muu
henkilö kuin työnään aamiometsäkohteita inventoiva.

3 Muun tarkastustoiminnan yhteydessä alueelle tehty käynti.
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4 Ilman virallista tarkoitusta tehty alueella käynti.

Inventointialue

A Selostus koskee koko ilmoitettua aluetta.

B Selostus koskee yli 1/3—osaa ilmoitetusta alueesta.

C Selostus koskee alle 1/3—osaa ilmoiletusta alueesta.

3.1.5 Aluekoodi

Aluekoodina ilmoitetaan tarkastettavan kohteen aarniometsäkoodi.
Aarniometsäkoodi on kullekin ilmoitetulle metsäkohteelle annettu
kolmiosainen numerokoodi. Koodin ensimmäinen numero—osa
ilmoittaa kohteen tunnusnumeron aarniometsäkartoituksessa. Toinen
numero—osa ilmoittaa monesko alueellisesti erillinen alue kohteesta on
kyseessä esim. saaret. Kolmas numero—osa ilmoittaa kohteen eri
kuntien alueella olevat osat. Esim. koodi 1—1—1 tarkoittaa aarniomet—
säkohteen 1 ensimmäistä osa—aluetta ja sijaintikuntaan 1 kuuluvaa
aluetta. Koodi 1—2—1 tarkoittaa vastaavan kohteen toisen osa—alueen
sijaintikunnassa 1 olevaa kohdetta ja koodi 1—2—2 sijaintikunnan 2
kohdetta. Yleiskuvauslomakkeessa ilmoitetaan koodin ensimmäinen
numero—osa eli aarniometsäkohteen tunnusnumero. Toinen numero—
osa ilmoitetaan mikäli aarniometsäkohde on jakautunut alueellisesti
erillisiin osa—alueisiin ja inventointi koskee vain yhtä näistä alueista.

3.2 AARNIOMETSÄKOHTEEN NIMI JA SUAINTITIEDOT

3.2.1 Alueen nimi

Alueen nimenä käytetään ensisijaisesti sitä nimeä, mikä metsäalueelle
on annettu aarniometsäkartoituksen tietokantaan. Mikäli nimi ei
kuvaa aluetta yksiselitteisesti, voidaan käyttää kuvattavaa aluetta
parhaiten luonnehtivaa peruskarttanimeä. Ensisijaisesti tulee käyttää
aluenimiä (—mäki, —vuori,—korpi,—järvi) ja seuraavaksi tilannimiä. Jos
alueella on virallinen nimi (esim. aarnialueet, luonnonhoitometsät) tai
yleisesti tunnettu nimi, sitä on syytä käyttää. Aarniometsäkartoituk—
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seen ilmoitettu vanha nimi on kuitenkin aina ilmoitettava vaikka otet—
taisiinkin jokin parempi nimi käyttöön.

32.2 Kunta

Kunnaksi ilmoitetaan kunta, jonka alueella suurin osa kyseisestä
aarniometsäkohteesta on. Muiden sijaintikuntien nimet on ilmoitet—
tava kohdassa selostus sijainnista.

323 Lääni

Lääni tarkoittaa ilmoituskunnan lääniä.

32.4 Kylä

Kylänä ilmoitetaan rekisterikylä, jonka alueella suurin osa aarniomet—
säkohteen alueesta on. Rekisterikylä on merkitty tilarajoin varustet—
tuun peruskarttaan. Mikäli rekisterikylää ei tiedetä, kohta jätetään
tyhjäksi.

325 Yhtenäiskoordinaatit

Yhtenäiskoordinaatteina (Grid 27 E) ilmoitetaan alueen keskipiste—
koordinaatit. Yhtenäiskoordinaatit tulee ilmoittaa 100 m x 100 m
tarkkuudella (esim. 63910:3912). Kohteesta ilmoitetaan vain yksi
koordinaattimutu. Yhtenäiskoordinaatteja ilmoitettaessa ei leveyspiiriä
ilmoittavan numeron ensimmäistä numeroa (3) ilmoiteta, koska se on
koko Suomen alueella sama. Lomakkeeseen numero on valmiiksi
täytetty. Karttoihin kyseinen numero on merkitty muita numeroita
pienemmällä.

3.2.6 Sijaintiselostus

Sij aintiselostuksessa tulee selostaa kohteen sijainti yksiselitteisesti.
Selostuksen avulla kohde tulee olla löydettävissä GT—kartan avulla.
Kohteen sijainti kunnan keskustaan nähden ja lähimmän taajaman
nimi on ilmoitettava.
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3.3 ALUE-ERIflELY

Kohdassa alue—erittely ilmoitetaan tarkastetun alueen jakautuminen
eri alueryhmiin. Alueryhmästä ilmoitetaan ryhmän kokonaispinta—ala
hehtaareina ja/tai osuus prosentteina inventoidusta alueesta. Kohdassa
vallitseva rehevyystaso ilmoitetaan alueryhmän runsaimman kasvilli—
suustyypin rehevyystaso. Viitenumeroina ilmoitetaan kyseisen
alueryhmän täytettyjen kuviolomakkeiden kuvionumerot sekä muiden
liitteiden numerot. Viitenumeroita ovat joko itse annetut numerot tai
nimetyn metsätalouskartan kuvionumerot.

Alueryhmiä ovat:

Metsät: Kaikki kivennäismaiden metsät ja täyspuustoiset kowet ja rämeet.
Metsät jaetaan edelleen ryhmiin niiden luonnontilaisuuden
mukaan.

A—Iuokka: Luonnontilaiset vanhat metsät eli metsät, joissa ei näy
metsätaloustoiminnan jälkiä tai kantoja on yksittäisiä
eivätkä ne näy koko kuvion metsäkuvassa.

8—luokka: Luonnontilaisen kaltaiset metsät eli metsät, joissa
metsätaloustoiminta on kohdistunut vain pieneen osaan
nykyistä puustoa kotitawehakkuuna tai määrämitta—
hakkuuna (Bi—luokka) ja joissa puuston pääosalla
kehitys on ollut luonnonmukaista sekä metsät, joissa
metsätaloustoiminta on kohdistunut nykyistä puustoa
edeltäneeseen sukupolveen (B2—luokka).

C—Iuokka: Metsät, joiden puuston rakenteeseen tai lajisuhteisiin
on vaikutettu metsätaloustoimin, mutta toiminnan jäl
keen puusto on päässyt palautumaan luonnontilaan niin,
että alueella on kuolleita pystypuita ja maapuita met—
säkuvassa näkyvästi (ns. hoitometsäheitot) tai puusto on
selvästi ylitiheää.

Muut: Luokkaan muut kuuluvat kaikki ajallaan hoidetut hoi—
tometsät sekä taimikot ja nuoret kasvatusmetsät riip
pumatta niiden luonnontilaisuudesta.

Suot: Suot lukuunottamatta täyspuustoisia korpia ja rämeitä. Metsä
talouden kitu— ja joutomaat.

Kalliot: Avokalliot ja ne puustoiset kalliot, joilla ei kallioisuuden takia voi
muodostua sulkeutunutta puustoa.
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Vedet: Lähteet, lammet, järvet, purot ja joet.

Maataloudenmaat: Pellot, niityt ja hakamaat.

Muut: Tiet ja muut rakcntect, turvesuot yms.

Alue—erittelyssä ilmoitetaan myös tarkastetun alueen kokonaispinta—
ala hehtaareina sekä aarniometsäalueeksi luokitellun alueen (metsät
A—C —luokka) kokonaispinta—ala.

14 YLEISKUVAUS

Yleiskuvaus on lyhyt yhteenveto alueen luonnosta. Aarniometsäisyy—
destä, kasvillisuudesta, lajihavainnoistaja metsätaloustoimista on oma
kohtansa, jossa kuvataan asioita tarkemmin, joten kovin laajoihin
yksityiskohtaisiin selostuksiin ei ole aihetta.

Yleiskuvauksessa tulee ilmoittaa alueen vallitseva metsätyyppi, puus
ton kehitysluokka ja metsänhoidollinen tila. Lisäksi on hyvä ilmoittaa
mihin metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen alue paikalla nähtynä kuuluu.
Mikäli alue jakautuu erotettaviin aluekokonaisuuksiin tulisi osakoko—
naisuudet erottaa ja kuvata tässä kohdassa.

3.5 MAANKÄYTrÖASEMA

3.5.1 Nykyinen suojeluaste

Alueen suoleluaste merkitään seuraavin koodein:

X Ei tietoa.

0 Ei suojelua

1 Suojelualuevaraus

2 Suojelualue, jossa mctsänkäsittely sallittu tai vain aluekohtaisen
hoito— ja käyttösuunnitelman rajoittamaa. Esim. soidensuojelu—
alue, harjujensuojelualue.

3 Suojelualue, jossa metsänkäsittely kielletty.
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3.5.2 Seutukaavan maankäyttöluokka

Kohtaan merkitään alueelle seutukaavaan merkitty maankäyttöluokka.

3.5.3 Lähistön metsänsuojetualueet

Kohtaan merkitään alle 50 km päässä olevat lähialueiden metsää
merkittävässä määrin sisältävät suojelualueet. Ensisijaisesti tarkoite
taan kansallis— ja luonnonpuistoja. Soidensuojelu— ja harjujensuoje—
lualueita ei merkitä, ellei niillä ole hoitosuunnitelmassa suojeluun
määrättyjä metsäalueita.

3.5.4 Lähistön muut aarniometsäkohteet

Alle 50 km päässä olevat muut aarniometsäkohteet, jos tiedossa.

3.6 AARNIOMETSÄISYYS

Kohdassa aarniometsäisyys selvitetään yhteenvetona kohteen luon—
nontilaisuutta ilmentävien ominaisuuksien esiintyminen.

Selostuksessa tulee kuvata alueen luonnontilaisuus ja ihmistoimien
vaikutus siihen. Tärkeää olisi kuvata miten alueen luonnontilaisuus
tulisi kehittymään, jos se rauhoitettaisiin metsätaloustoimilta.
Selostuksessa tulisi myös kuvata alueen palo— ja metsätaloushistoriaa.

Kelojen, palokoroisten puiden, aikaisemman puustosukupolven
puiden (APS—puut)), vanhojen elävien lehtipuiden, aikaisemman
puustosukupolven maapuiden (APS—maapuut), lehti— ja havupuu—
maapuiden, pökkelöiden ja kuolleiden havupuiden esiintyminen
kuvataan ilmoittamalla niiden runsaus.

Käytettävät runsauskoodit ovat seuraavat:

0 Ei ole.

1 Paikallinen. Puita yksittäin tai pieninä iyhminä paikallisesti.
Yhdelläkään kuviolla ei metsäkuvassa näkyvästi.
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2 Paikallisesti runsas. Puita jollakin kuviolla metsäkuvassa
näkyvästi mutta ei koko kohteen alueella esiintyvänä.

3 Runsas. Puita koko alueella metsäkuvassa näkyvästi.

3.7 KASVILLISUUS

Kasvillisuusosiossa ilmoitetaan kuvattavan kohteen kasvilhisuuden
yleispiirteet ja kasvillisuuden jakautuminen rehevyysluokkiin.
Kuvauksessa tulee keskittyä metsäkasvillisuuden kuvaamiseen. Tässä
kohdassa ei ilmoiteta lajikohtaisia tietoja.

Kasvillisuuden selostuksessa tulee ilmetä vallitsevat metsätyypit ja eri
metsätyyppien esiintyminen, suhteellinen osuus kohteen kokonais—
pinta—alasta ja niiden kasvillisuuden yleispiirteet. Muusta kasvilli—
suudesta on syytä raportoida, jos se muodostaa merkittäviä
aluekokonaisuuksia inventoidulla alueella ja saattaa vaikuttaa alueen
suojeluarvoon. Erityisesti luonnontilaiset suot, lehdot, kalliot, rotkot,
lammet sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikat tulee mainita.
Kasvillisuuden muutkin erityispiirteet on syytä mainita.

Selostuksen lisäksi on ilmoitettava aarniometsäalueiksi luokiteltujen
alueiden (metsät A—C luokka) rehevyysluokkien osuudet alueiden
kokonaispinta—alasta sekä ilmoitettava kyseisten kuvioiden kuvionu—
merot. Mikäli kaikista kuvioista ei ole täytetty erillistä kuvioloma—
ketta, niiden kuvioiden numerot on ympäröitävä, joista kuviolomak—
keet on täytetty.

3.8 HUOMIONARVOISET LAJIHAINNOT

Huomionarvoisina havaintoina tulee ilmoittaa uhanalaisista, alueelli
sesti harvinaisista tai alueen luonnontilaisuutta ja ‘aarniometsäisyyttä’
luonnehtivista lajeista tehdyt havainnot. Havainnoista tulee ilmoittaa
esiintymispaikka sekä runsaus (kasvit) tai havaintopaikka ja havain—
non luonne (eläimet). Uhanalaisten lajien esiintymistä ja uhkatekijöitä
tulee arvioida. On myös syytä tehdä tarkka erillinen kuvaus, jossa
esiintymästä kerrotaan tarkemmin tai täyttää uhanalaisten lajien
havaintolomake. Linnuista erityisesti petolintujen, tikkojen, kuukke—
lin, pikkusiepon, peukaloisen ja puukiipijän sekä nisäkkäistä suur—
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petojen, näädän, lepakoiden ja liito—oravan havainnoista, myös jälki—
jajätöshavainnoista, on hyvä ilmoittaa.

3.9 METSÄTALOUS- JA MUU IHMISTOIMINTA

Yleiskuvaus alueen metsätaloudellisista toimista ja alueen metsän—
hoidollisesta tilasta. Kuvauksessa tulee keskittyä alueen aarniomet—
säkuvioihin, mutta myös muista alueista tulee kertoa. Tärkeää on eri
tyisesti kuvata erillisten aarniometsäkuvioiden väliin jäävien alueiden
tila.

Tiet, polut ja kaikki rakennukset sekä muu kulttuurihistoriallinen aines
on hyvä mainita. Polkujen kuluneisuus ja maaston roskaantuneisuus
sekä leiripaikat on myös syytä mainita.

3.10 OMISTUSOLOT

Kohdassa ilmoitetaan eri omistajaryhmien osuus tarkastetusta
aarniometsäkohteen alueesta. Erotetut omistajaryhmät ovat valtio,
kunta, yritykset (suuryritykset, ja seurakunnat) sekä yksityiset. Osuus
ilmoitetaan joko hehtaareina tai prosenttiosuutena kokonaispinta—
alasta. Kohdassa omistajat voidaan antaa tarkempia tietoja omista—
jasta. Metsähallituksen omistamat maat tulee erottaa muista valtion
omistamista maista.

Selvitysosassa voidaan antaa tarkempia tietoja omistajista sekä
yhteystiedoista. Tärkeää on kirjata yhteydenpidot omistajiin sekä
heidän suhtautumisensa alueen mahdolliseen suojeluun.

4 AARNIOMETSÄKOHTEEN KUVIOLOMAKKEEN
TÄYTTÖOHJE

Kuviolomaketta käytetään metsärakenteen ja metsätaloustoimien tai
muun ihmistoiminnan, kasvillisuuden ja eläimistön kuvaamiseen
aarniometsäkohteen maastokuvioilta, kuvioilta ja yksittäiskohteilta.
Suojelun kannalta keskeisimmiltä alueilta kuviolomake täytetään
kokonaan ja muilta alueilta tarpeen mukaan. Jos alue voidaan luon—
nonolojen yhtenäisyyden vuoksi kuvata kunnolla kohteesta tehtävällä
yleiskuvauslomakkeella voidaan kuviolomakkeiden täyttäminen jättää
tekemättä. Myöskään inventoinnin kannalta epäolennaisilta alueilta
(maataloudenmailta, hoidetuilta taimikoilta, avohakkuualoilta yms.) ei
ole tarkoituksenmukaista täyttää kuviolomaketta.
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Jokaisesta tarkastetusta aarniometsäkohteesta on täytettävä yleisku—
vauslomake riippumatta siitä, onko kohteesta täytetty yhtään kuvio—
lomaketta. Kuviolomake on yleiskuvauslomaketta täydentävä selostus
kohteen aarniometsäalueista. Yleiskuvauslomake on ensisijainen tie—
tolähde vesi— ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimus—
yksikössä tehtävässä suojeluarvon määrittelyssä.

4.1 INVENTOUATIEDOT

4.1.1 Inventoijaja virasto

Inventoijaksi ilmoitetaan lomakkeen täyttäjä. Virastoksi ilmoitetaan
inventoijan toimeksiantaja.

4.1.2 Päivämäärä

Tarkastuksen suorituspäivämäärä

4.2 PAIKKATIEDOT

4.2.1 Aluekoodi

Tarkastetun alueen aarniometsäkoodi.

4.2.2 Kuvionumero

Kuvionumero on kuvattavan maastokuvion, kuvion tai yksittäiskoh—
teen numero. Numerointi on juokseva ja numerot samoin kuin
kuvioiden rajaukset merkitään karttakopiolle, joka liitetään ilmoituk—
seen. Suotavaa on käyttää 1:10 000 karttapohjaa tai sen puuttuessa
1:20 000 karttapohjaa. Kartan mittakaava on merkittävä karttakopi—
oon. Numeron edessä olevalla kirjaimella ilmoitetaan kyseessä oleva
aluetaso, esim. Mi,K23,K24. Mikäli käytetään metsätaloudentarkas—
tuksen kuvionumeroita käytetään aluetasokoodia K eli kuvio. Metsä—
talouskarttoja käytettäessä tulee ilmoittaa milloin tarkastus on tehty.

Käytettävät aluetasokoodit ovat:

M Maastokuvio. Kuvaus koskee yhtenäistä maastokuviota, joka on
crotettavissa toisista maastokuvioista joidenkin topografisten teki
jöiden avulla.

K Kuvio. Kuvaus koskee kasvillisuuden sukkessiovaiheeltaan ja
puustorakenteeltaan yhtenäistä aluetta.
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Y Yksittäiskohde. Kuvaus koskcc pienialaista kohdctta tai yhtä
mctsänäkymää. Esim. suopainannetta, kivikkoa, tuulenkaa—
toaluetta tms.

4.3 KASVILLISUUS JA KASVISTO

Kasvillisuusosiossa ilmoitetaan kuvattavan alueen kasvillisuuden
yleispiirteet: vallitseva kasvillisuustyyppi ja sitä luonnehtivat lajit.
Huomionarvoisten lajien esiintymätiedot ilmoitetaan kohdassa muut
huomiot, yleiskuvauslomakkeen kohdassa huomionan’oiset laji—
havainnot tai erillisellä liitteellä. Vallitsevasta kasvillisuudesta oleel—
lisesti poikkeava,...kasvillisuus, esim. suopainanne tuoreen kankaan
metsäkuviolla, on hyvä mainita. Lähteet ja luonnonuomaiset purot on
aina syytä mainita. Alueen kasvillisuuden mukainen kasvilli—
suusvyöhyke on mainittava mikäli se poikkeaa yleiskuvauslomak—
keessa ilmoitetusta. Välivaihetapauksissa on hyvä käyttä ilsämääreinä
käsitteitä pohjoisvaikutteinen, jos kasvillisuudessa on vaikutteita poh—
joisemman kasvillisuusvyöhykkeen kasvillisuudesta, ja eteläinen, jos
kasvillisuudessa on vaikutteita eteläisemmän kasvillisuusvyöhykkeen
kasvillisuudesta.

Koska puiden runkojen jäkäläisyys, sammaleisuus ja kääpäisyys
indikoi alueen yleistä lajistollista monimuotoisuutta on niiden runsaus
hyvä mainita. Erityisesti mainitsemisen arvoisia ovat runsaat
isokokoiset naavat ja lupot.

Kasvillisuustyypin lisäksi luokitellaan kasvillisuus tyyppiryhmän,
rehevyystason ja ojitustilanteen avulla. Luokittelu helpottaa kuvi—
oiden tietokantapohjaista käsittelyä. Luokittelu voidaan tehdä
jälkikäteen ilmoitetun kasvillisuustyypin avulla mutta tällöin saatetaan
joissain tapauksissa tehdä virheluokituksia.

Kuviot ja yksittäiskohteet muodostuvat kasvillisuudeltaan yhtenäisistä
alueista, joten niillä on vain yksi ilmoitettava luokka. Maastokuvioilla
sen sijaan voi olla useita kasvillisuudeltaan erilaisia osia. Mikäli jokin
näistä luonnehtii suurinta osaa kuvattavaa aluetta voidaan luokat
ilmoittaa sen mukaan. Mikäli alueella on useampia laaja—alaisia, eri
laisia kasvillisuusalueita eikä niitä haluta eritellä omiksi kuvioikseen
tulee ne tulee ilmoittaa kaikki kasvillisuusosioon varatussa
sel itysosassa.
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43.1 Kasvillisuustyyppi

Kasvillisuustyyppi ilmoitetaan käyttäen metsätaloudentarkastusten
kasvupaikkatyyppejä tai käyttäen tarkempia botaanisia metsä— ja
suotyyppejä. Suositeltavaa on käyttää niin tarkkaa luokittelua kuin
mahdollista. Tarvittaessa kasvillisuuden kuvausta tarkennetaan selit—
tävin lisämäärein ja ilmoittamalla vallitsevan kasvillisuuden muodos
tavat lajit. Kasvillisuustyypin lisämääreinä ilmoitetaan ne kasvil—
lisuutta luonnehtivat ominaisuudet ja siihen vaikuttavat tekijät, joiden
perusteella alueen kasvillisuus poikkeaa vastaavan tyyppiryhmän
rehevyystason normaalikasvillisuudesta. Tällaisia lisämääreitä ovat
kivisyys,kunttaisuus, sammaleisuus, karikkeisuus, rahkoittuneisuus,
rimpisyys, tulvaisuus, lähteisyys, ohutturpeisuus jne. Lisämääreitä
luonnehtivat ekologiset tilanteet on tarpeen mukaan selitettävä.

4.3.2 Tyyppiryhmä

Kasvillisuus ryhmitellään seuraaviin ryhmiin:

MM: Mineraalimaan metsät. Varsinaiset kovanmaan metsät, joissa
kasvilhsuudessa ei ole havaittavaa soistuneisuutta.

KS: Kangassuot. Soistuvat kovanmaan metsät, kangaskowet ja —

rämeet sekä soistuneisuudeltaan niitä vastaavat paikat.

TS: Täyspuustoiset suot. Puustoiset suot, joilla on tai niille voi luon—
taisesti muodostua latvukseltaan sulkeutunut tai lähes sulkeutunut
puusto. Puuston kasvu hyvää.

VS: Vajaapuustoiset suot. Puustoiset suot, joiden puusto on latvuk—
seltaan aukkoista tai puut yksittäin. Puita kuitenkin kasvaa koko
alalla. Puuston kasvu vähäistä.

AS: Avosuot. Puuttomat avosuot sekä suot, joilla kitupuita kasvaa
yksittäin tai paikallisina ryhminä.

YS: Yhdistymäsuot. Avoimista ja puustoisista suotyypeislä mosaiik—
kimaisesti koostuva alue.

RM: Rinnemaat. Maanpinnaltaan niin kaltevat alueet, että puusto ei
muodosti kerroksellista latvusta. Puuston kasvu hyvää.

KM: Kalliomaat. Alueet, joissa kallioisuuden takia ei muodostu
latvustoltaan sulkeutunutta puustoa, mutta puita kasvaa kuitenkin
koko alueella.
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KA: Kalliot. Alueet, joissa kaflioisuuden takia puusto puuttuu tai on
ryhmittäistä siten, että yli puolet alueesta on puutonta.

LM: Louhikkomaat. Kivikkoiset alueet, joissa kivisyyden takia puus—
to ja kasvillisuus poikkeavat vastaavan ravinteisuustason kasvil—
lisuudesta.

TK: Turvekankaat. Ojitetut suoalueet, joissa ojitussukkession vuoksi
suokasvillisuus on hävinnyt ja tilalle on muodostunut metsäkas—
villisuutta muistuttava kasvillisuus.

XX: Määrittelemätön. Edellä kuvatuista muista ryhmistä poikkeava
alue. Alueen luonne täytyy kuvata tarkemmin selityksissä.

4.3.3 Rehevyystaso

Käytettävät rehevyystasot ovat

L Lehto, letto. Lchdot sekä lehtomaiset ja lettoiset suot.

R Ruohoinen. Lehtomaiset kankaat (OMT, PyT, GOMT,GMT)
sekä ruohoiset suot.

M Mustikkainen, suursarainen. Tuoreet kankaat (MT, VMT,
DeMT, HMT, LMT) ja mustikkaiset tai suursaraiset suot.

1’ Puolukkainen, variksenmarjainen, piensarainen. Kuivahkot
kankaat (VT, EVT, EMT, UEMT) sekä puolukkaiset tai pien—
saraiset suot.

K Kanenainen, tupasvillainen, isovarpuinen. Kuivat kankaat
(CI’, ECF, MCCIT, UVET) sekä tupasvillaiset tai isovarpuiset
suot.

J Jäkäläinen, rahkainen. Karukkokankaat (CII) sekä rahkasuot
(Sphagnum fuscum, S. magellanicum valtaiset suot).

4.3.4 Ojitustilanne

Ojitustilanne kuvataan vain soilta ja soistuneista metsistä.

Ojittamaton, luonnontilainen suo.

o Ojikko.

M Muuttuma.

S Soistuva. Käytetään ojitetuista soista, joilla kasvillisuus on
palautumassa sekä soistuvista mineraalimaan metsistä.
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4.4 PUUSTO

Puuston yleistietoina ilmoitetaan vallitsevan eli nykyisen puustosuku—
polven puuston kehitysvaihe, j,valtapituus, latvuskerroksellisuus ja
kuusikoituminen. Suoritettuina metsätaloustoimina ilmoitetaan puus
ton uudistumistapa, suoritetut hakkuutoimet, maanpinnan muokkauk—
ja ojitukset sekä arvioidaan hakkuusta kulunut aika.

Puusto—osan selitysosassa tulee kuvata alueen puustossa havaittua
vaihtelua ja sen ominaispiirteitä. Tärkeää on arvioida puuston tulevaa
kehitystä — luonnontilaistumista — mikäli alue jätettäisiin metsätalous—
toimintojen ulkopuolelle. Merkit metsäpaloista on mainittava. Mikäli
alueella on palokoroisia puita on hyvä mainita kuinka monta kylestä
koroissa on.

4.4.1 Kehitysvaihe

Puuston kehitysvaihe arvioidaan nykyisen puustosukupolven valta— ja
välipuista. Arvioon ei vaikuta alueella olevat aikaisemman puusto—
sukupolven puut eivätkä myöskään vallitsevan latvuksen alla tai
aukkopaikoissa kasvavat alikasvospuut ja taimet. Nykyisen puusto—
sukupolven puut ovat se puustoluokka, joka muodostaa tai kehit—
tyessään tulee muodostamaan alueelle latvukseltaan sulkeutuneen
puuston tai tätä vastaavan puuston. Siemenpuustoasentoon hakatussa
metsässä nykyisen puustosukupolven puut ovat alalle nouseva/noussut
taimikko. Valta— ja välipuut ovat varsinaista sulkeutunutta latvusta
muodostavat puut.

Kehitysvaihe voidaan ilmoittaa joko metsätaloudentarkastuksen käyt—
tämin kehitysluokkakoodein tai jäljempänä esitettävin kehitysvaihe—
koodein. Tuloksia tulkittaessa numerokoodit tulkitaan kehitysluok—
kakoodeiksi ja kirjainkoodit kehitysvaihekoodeiksi joten älä käytä
luokituksia sekaisin.

Käytettävät kehitysvaihekoodit ovat:

A Aukea

NT Nuori taimikko. Puusto alle 1.3 m (rinnankorkeus) korkeata.

Varttunut taimikko. Puut yli 1.3 m korkeita mutta eivät muodosta
kenttä— ja pensaskerroksesta edytynytta latvuskenosta eli eläviä oksia
maahan asti.

NM Varttuva metsä. Puuston latvuskerros eriytynyt omaksi kenokseksi eli
kenttäkenoksen ja latvuksen välissä oksaton vyöhyke. Puuston
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keskiläpimitta kangasmetsissä alle 15 cm. Kasvupaikkatekijöiltään
huonoilla paikoilla puuston keskiläpimitta voi olla pienempi.

VM Järeä varttuva metsä. Puuston latvuskcros criytynyt omaksi kcnok—
seksi. Puuston keskiläpimitta kangasmetsissä 15 cm — 20 cm. Erote
taan ainoastaan niillä kasvupaikoilla, joilla puusto keskiläpimitta
normaalitilanteissa saavuttaa yli 20 cm läpimitan.

TM ‘arttunut metsä. Puuston keskiläpimitta yli 20 cm tai puusto
saavuttanut kasvupaikan normaalin täysikäisen puuston järeyden.
Kasvupaikkatekijöiden huonouden vuoksi voi puuston keskiläpimitta
olla alle 15 cm. Valtapuustossa ei nähtävissä ikääntymisen aiheut
tamia rappeutumiscn merkkejä kuten esim. männyllä ja lehtipuilla
lakkapäisyyttä.

IM Ikiiäntynyt metsä. Puuston keskiläpimitta yli 20 cm tai puusto
saavuttanut kasvupaikan normaalin täysikäisen puuston järeyden.
Kasvupaikkatekijöiden huonoudcn vuoksi voi puuston keskiläpimitta
olla alle 15 cm. Puustossa nähtävissä ikääntymisen aiheuttamia
rappcutumisen merkkejä, kuten mäntyjen lakkapäisyys ja
kilpikaamaisuus, lehtipuiden kaamoittumincn, kääpäisyys, puiden
runsas päällyskasvillisuus ja lahovikaisuus.

4.4.1 Ikä

Puuston ikänä ilmoitetaan nykyisen puustosukupolven valtapuiden
ikä. Jos muiden puustosukupolvien ikä tunnetaan tai voidaan arvioida
tulee ne ilmoittaa puusto—osan selitysosassa. Puuston iän selville
saamiseksi ei kairata puita vaan ikä ilmoitetaan vain, jos käytettävissä
on puuston ikäarvio esim. metsätaloudentarkastusten kuviotietoina.

4.4.2 Pituus

Puuston valtapituus arvioidaan nykyisen puustosukupolven valta—
puiden keskipituutena. Alueilta, joista on olemassa metsätalouden—
tarkastusten kuviotiedot ei valtapituutta tarvitse mitata uudelleen vaan
voidaan käyttä kuvioselostuksissa ilmoitettua valtapituutta. Muutoin
valtapituus arvioidaan vähintäin kahden metrin tarkkuudella.

4.4.3 Latvuskerroksellisuus

Puuston latvuskerroksellisuudella tarkoitetaan puiden korkeusvaih—
telusta johtuvaa Iatvuston kerroksellisuutta. Nykyisen eli vallitsevan
puustosukupolven puut muodostavat päälatvuskerroksen, josta puus
ton kerroksellisuus arvioidaan. Aikaisemman puustosukupolven puita
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ei latvuskerroksellisuusarvioinissa huomioida elleivät ne muodosta
runsasta selvästi erottuvaa latvuskerrosta.

Uitvuskerrokscllisuuden luokat ovat (kuva 1):

TL Yksijaksoincn bsakorkeuksinen Iatvusto. Puusto muodostaa vain
yhden latvuskcrrokscn ja puiden korkeusvaihtelu on alle 20 % valta—
pituudesta.

EL Yksijaksoinen erikorkeuksinen Iatvusto. Puusto muodostaa vain
yhden latvuskenoksen ja puiden korkeusvaihtelu on 20 — 50 % valta—
pituudcsta.

KL Kaksijaksoinen Iatvusto. Puusto muodostaa vallitsevan latvuskcr—
roksen ja sen alla kasvavan alispuuston latvuston. Eri kenokset ovat
selvästi erillisiä.

ML Monijaksoinen latvusto. Fuustossa ei selvää tasakorkeuksista vallit
sevaa latvusta vaan puut eHkorkeuksisia.

Kuva 1. Puuston latvuskerroksellisuuden erilaiset tilanteet. A yksijak—
soinen tasakorkeuksinen latvusto, B yksijaksoinen erikorkeuksinen
latvusto, C kaksijaksoinen latvusto ja D monijaksoinen latvusto.
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4.4.5 Kuusikoitumisaste

Puuston kuusikoitumisasteella kuvataan sitä asemaa, missä nykyisen
puustosukupolven kuusi on metsikön sulkeutunutta latvusta muodos—
tavaan valtapuustoon nähden. Koska puuston luontainen sukkessio
etenee lehtipuu/mänty valtaisesta metsästä kuusen runsastumisen —

kuusikoitumisen — kautta kuusivaltaiseen kliimaksmetsään voidaan
metsikön kuusikoitumisasteen avulla luonnehtia metsikön sukkessio—
vaihetta (kuva 2).

Kuusikoitumisasteen luokat ovat:

PV Pioneeripuuvaihe. Kuusi puuttuu kokonaan tai esiintyy alalla
vain paikallisesti yksin puin tai pieninä ryhminä. Valtapuuston
pääpuulajin mukaan voidaan erottaa koivikkopioneeripuuvaihe
(KPV), haavikkopioneeripuuvaihe (HPV), männikköpioneeripuu—
vaihe (MPV), jne.

NV Alkava kuusikoitumisvaihe. Kuusi vallitsevan puuston latvuk—
sen alla alikasvos/aluspuuasemassa kasvava. Kuusten keskipituus
alle 50 % valtapuuston pituudesta. Valtapuuston pääpuulajin
mukaan voidaan erottaa nuoremman kuusikoitumisvaiheen
koivikko/haavikko/männikkö jne.

VV Kuusikoitumisvaihe. Kuusi ulottuu vallitsevan puuston latvuk—
seen mutta on pääosin vallitussa asemassa. Kuusten keskipituus
50 — 90 % valtapuuston keskipituudesta. Valtapuuston pääpuulajin
mukaan voidaan erottaa vanhemman kuusikoitumisvaiheen
koivikko/haavikko/männikkö jne.

KV Kuusikkovaihe. Kuusi on pääosin vallitsevassa latvuskenok—
sessa. Kuusen keskipituus 90 — 100 % valtapuuston keskipituu—
desta.

AV Avautumisvaihe. Kuusi on alalla vallitsevan puuston vallitsevas—
sa latvusasemassa. Puusto on vanhuuttaan tai hakkuiden seurauk
sena avautunut koko alueella niin, että valtapuuston alle on muo
dostunut tai muodostuu nuorennos, jolla on edellytykset kasvaa
vallitsevaksi puustoksi nykyisen puuston sitä sanottavammin
rajoittamatta. Tämä vaihe vastaa sukkessiossa metsikön ensim—
mäiscn puustosukupolven rappeutumista ja uuden sukupolven
nousua. Suojuspuustoasentoon hakattu kuusikko luetaan avau—
tumisvaiheen metsäksi.
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Mikäli luokiteltava alue on kasvupaikkatekijöiltään sellainen, että
kuusikoitumista ei kunnolla tapahdu on siitä erikseen mainittava
puusto—osion seliteosassa. Tällaisia ovat erityisesti karut kasvupaikat
ja kalliometsät.

4.4.6 Uudistumistapa

Metsikön uudistumistapa ilmaisee arvion tavasta, jolla nykyinen
puustosukupolvi on saanut alkunsa. Uudistumistapa arvioidaan
nykyistä puustosukupolvea edeltäneen vallitsevan puuston eli
aikaisemman puustosukupolven puiden esiintymisen perusteella.
Aikaisemman puustosukupolven puiksi luetaan kaikki nykyistä valta—
puustoa selvästi vanhemmat ja järeämmät puut. Valtapuusto voi olla
aikaisemman puustosukupolven puita kookkaampaa tai jopa järeäm—
pää riippuen sen iästä ja kasvupaikasta. Alueella olevista kannoista
aikaisempaan puustosuk-upolveen kuuluviksi luetaan kaikki vallitse
van puuston puiden kantoläpimittaa (rungon läpimitta juurenniskasta)
isommat kannot sekä pienemmätkin kannot, mikäli ne ovat maatuneet
niin pitkälle, että voidaan olettaa niiden kuuluvan aikaisempaan puus—
tosukupolveen. Varttuneessa metsässä aikaisempaan puustosuku—
polveen kuuluvat kannot ovat yleensä ns. justeeri— tai määrämit—
tähakkuun kantoja eli puu on kaadettu noin 20 cm korkeudella juu—
renniskasta tai kanto on vielä pidempi. Niiden esiintyminen tulee
mainita puusto—osan seliteosassa. Myös vanhat kirveskannot on syytä
mainita seliteosassa.

Uudistumistumistapaa arvioitaessa alalla olevat kannot huomioidaan
vain jos niitä esiintyy koko kuviolla niin runsaasti, että niillä voidaan
katsoa olleen jotain merkitystä alueen puuston uudistumisessa.

Uudistumistavan luokat ovat:

LU Luontainen uudistuminen. Metsikössä ei merkittävissä määrin
aikaisemman puustosukupolven puiden hakkuukantoja ja aikaisem
man puustosukupolven puita on pystypuustossa sekä maapuustossa.

OH Osittainen aikaisemman puustosukupolven puiden hakkuu.
Määrämittahakkuiden jälkeen uudistuminen ja siemen— tai suojus—
puuasennolla uudistus. Metsikössä merkittävässä määrin aikaisem
man puustosukupolven puiden hakkuukantoja mutta aikaiscmman
puustosukupolven puita on myös pystypuustossa ja/tai maapuustossa.
Mikäli aikaisemman puustosukupolven puita on vain maapuustossa
voidaan ainakin osan olettaa kaatuneen uudistustapahtuman jälkeen.
Määrämittahakkuiden tapauksessa hakkuut ovat olleet siksi laajoja,
että nykyisen valtapuuston muodostaa ainakin osin hakkuiden
aikainen alikasvos— tai aluspuusto. Tähän luokkaan luetaan alueet,
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joilla on isojen puiden pitkälle lahonneita kantoja, joista ci voida
sanoa kuuluvatko ne aikasempaan vai nykyiseen puustosukupolveen.
Tällöin hakkuiden jäljistä on kerrottava tarkemmin seliteosassa.

AH Avohakkuu. Aikaisemman puustosukupolven puiden hakkuukantoja
koko alueella runsaasti. Aikaisemman puustosukupolven puut on
kaikki hakattu tai niitä on vain muutamia paikallisia yksittäispuita.

UT Uudistumistapa tuntematon. Alueella ei ole nähtävissä aikaisem
man puustosukupolven puita pystypuustossa, maapuustossa eikä
niistä ole myöskään kantoja ja vallitseva puusto muodostuu yhdestä
puustosukupolvesta. Esim. peltojen metsitykset.

4.4.7 Hakkuutoimet

Hakkuutoimina ilmoitetaan hakkuut, jotka ovat kohdistuneet
nykyiseen puustosukupolveen eli vallitsevaan puustoon. Aikaisem
paan puustosukupolveen kohdistuneita hakkuita ei huomioida.

Arvioitaessa hakkuutoimia huomioidaan vain toimet, jotka ovat
kohdistuneet koko kuvattavalle alueelle. Paikallisia toimia ei
huomioida, mutta ne on hyvä mainita puusto—osion seliteosassa.

Hakkuutoimista käytettävät koodit ovat:

0 Ei havaittavia hakkuutoimia.

1 Taimikon hawennus ja/tai perkuu. Kannot alle 8 cm läpimital—
taan.

2 Kasvatusmetsän harvennus. Kannor alle 20 cm läpimitaltaan.

3 Varttuneeseen metsään kohdistunut harvennus; uudistusta
valmistava harvcnnus. Huomaa kohta 5 eli määrämittahakkuu.
Kannot yli 20 cm läpimitaltaan tai mikäli pienempiä vastaavat
kyseisen kasvupaikan uudistusikäisen puuston kantoläpimittoja.

4 Siemen—ja suojuspuustoasentoon hakkuu

5 Määrämittahakkuu. Metsikön järeimpiin puihin kohdistunut
hakkuu. Yleensä hakkuusta kulunut pidemmälti aikaa ja kannot
pitkälle lahonneita. Kantojen korkeus yleensä selvästi suurempi
kuin nykyisten moottorisahoilla suoritettujen harvennushakkuiden
kantojen.

6 Poimintahakkuu eli kotitan’ehakkuu. Puita kaadettu lähinnä
yksinpuin ilman metsänhoidollisia tarkoituksia.
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7 Valikoiva hakkuu tai erikoispuun hakkuu. Puita kaadettu koko
alueella mutta valikoiden joko puulajin tai koon mukaan ja niin
vähän, ettei hakkuuta voida pitää harvennushakkuuna. Huomaa
kohta 5 eli määrämittahakkuu.

8 Tuulenkaatojen korjuu. Kaatuneiden tai konkeloon jääneiden
puiden koijuuta.

9 Alikasvoksen perkuu. Tukkipuuvaiheisen tai lähes tukkipuuvai—
heisen puuston alla kasvaneiden alikasvospuiden poisto.

Ilmoituslomakkeeseen merkitään ensisijaisesti hakkuu, joka selvim
min on vaikuttanut metsän rakenteeseen. Yleenä tämä on viimeisin
suoritettu hakkuutoimi. Jos alueella on erotettavissa useampia
hakkuutoimia voidaan ne kaikki ilmoittaa luettelemalla koodit
peräkkäin. Tällöin vallitsevaan puustoon eniten vaikuttanut hoito—
toimi merkitään ensimmäiseksi.

Esim. 387 = metsässä on suoritettu uudistusta valmistava hakkuu (3)
ja siltä on korjattu tuulenkaadot (8). Samalla on suoritettu
alikasvospuiden perkuu (7).

4.4.8 Maanpinnan muokkausja ojitus

Arviossa huomioidaan vain koko kuvattavalle alueelle kohdistuneet
toimet.

Käytettävät koodit ovat:

0 Ei havaittavia toimia.

1 Raskas maanpinnan muokkaus. Maanpinnan auraus, joka on jät
tänyt kivennäismaahan asti ulottuvat reunapalteiset vaot.

2 Kevyt maanpinnan muokkaus. Maanpinnan auraus tai äestys,
jonka seurauksena ei ole muodostunut kivennäismaahan asti ulot—
tuvia reunapalteisia vakoja.

3 Kulotus. Aikaisemman puustosukupolven puiden kannot hiil—
tyneitä. Merkit kaskeamisesta tai metsäpaloista on ilmoitettava
erikseen.

4 Ojitus.

Lomakkeeseen merkitään ensisijaisesti metsänparannustoimenpide,
joka selvimmin on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan metsän kehityk—

ii
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seen. Mikäli alueella on tehty useampia metsänparannustoimia ilmoi
tetaan ne luettelemalla koodit peräkkäin.

Esim. 32 metsä on kulotettu (3) ja on suoritettu kevyt maanpinnan
muokkaus (2).

4.4.9 Hakkuusta kulunut aika

Viimeisestä hakkuusta kulunut aika määritetään valtapuustoon
kohdistuneiden hakkuiden hakkuutähteiden ja kantojen maatunei—
suuden perusteella. Arvioon eivät vaikuta aikaisemman puusto—
sukupolven puiden isot kannot, jotka korkeina, kuivuneina saattavat
olla näkyvissä sadankin vuoden jälkeen.

Käytetyt luokat ovat:

1 Hakkuutähteet lahoamattomia.

2 Kantojen sahauspinnat harmaantuneet ja alkaneet kasvittua.
Pienimmät hakkuutähteet lahonneet.

3 Kantojen sahauspinnat pitkälle kasvittuneet mutta kannot eivät
lahonneet niin, että niiden muoto olisi hajonnut. Hakkuutähteistä
vain isompien oksien ja latvojen rangat näkyvissä pääosin kasvil—
lisuuteen peittyneinä.

4 Kannot pohjakenoksen kasvillisuuden peittämät ja pitkälle lahon—
nect. Muut hakkuutähteet hävinneet näkymättömiin. Isojen
puiden sahattuja rungonosia saattaa olla näkyvissä.

5 Hakkuutähteitä tai kantoja ei havaittavissa.

Koska hakkuusta kulunut aika ei kerro missä määrin puusto on
toipunut suoritetuista hakkuista olisi se syytä kuvata selityksissä.
Samoin hakkuiden muut jäljet esim. ajourat olisi syytä mainita.

4.5 ELÄVÄ PYSTYPUUSTO

Elävän pystypuuston kuvauksessa tarkastellaan erikseen aikaisemman
puustosukupolven puiden, vallitsevan eli nykyisen puustosukupolven
valta— ja välipuiden sekä alupuiden ja alikasvoksen esiintymistä ja
runsautta.

Nykyisen puustosukupolven eli vallitsevan puustosukupolven puita
ovat puut, jotka ovat syntyneet sen jälkeen kun metsikön vallitseva
puusto on tuhoutunut joko metsäpalossa, myrskyssä tai hakkuiden
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seurauksena ja jotka nykyisin muodostavat vallitsevan puuston.
Aikaisemman puustosukupolven puita ovat puut, jotka ovat peräisin
valtapuuslon uudistumista edeltäneeltä ajalta ja säilyneet elossa uudis—
tumisen aiheuttaneesta metsäpalosta, myrskystä tai hakkuista.
Alupuita ja alikasvosta ovat vallitsevan puustosukupolven valta—
puiden muodostaman sulkeutuneen latvuksen alla kasvavat korkein
taan puolet valtapuiden pituudesta olevat puut sekä aukkopaikoissa
kasvavat suurempatkin valtapuita selvästi nuoremmat puut. Alikasvos
edustaa sitä potentiaalista puustoa, josta vallitsevan puuston luontai—
sesti tai hakkuiden seurauksena väistyttyä nousee seuraava vallitseva
puustosukupolvi.

Elävästä pystypuustosta ilmoitetaan kuvattavalta alueelta runsaus,
tiheys, järeys ja ryhmittyminen. Lajikohtaisesti ilmoitetaan runsaus
suhteellisena osuutena puusto—ositteen kokonaisrunsaudesta.
Lajikohtaisina tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tiheys, järeys tai
ryhmittäisyys. Selitysosassa on hyvä selostaa kuvion puuston alueel
lista vaihtelua ja sen erikoispiirteitä. Aarniopuiden (isot, muuta puus—
toa järeämmät puut) ja vanhojen lehtipuiden (erityisesti rahojen)
esiintyminen alueella on mainittava.

4.5.1 Elävän pystypuuston runsaus

Elävän pystypuuston runsaus ilmoitetaan erikseen aikaisemman puus—
tosukupolven puista, nykyisen puustosukupolven valta— ja välipuista
sekä aluspuista pohjapinta—alana hehtaaria kohden. Pohjapinta—ala
arvioidaan relaskopoimalla puut kuvattavalla alueella vähintään
kolmesta satunnaisesta paikasta. Lukuarvot ilmoitetaan neliömetreinä
hehtaaria kohden (m2/ha).

Mikäli puiden määrä on niin vähäinen, ettei relaskopoitaessa saada
ilmoitettavaa lukuarvoa käytetään seuraavia kirjainkoodeja.

A Yksittäispuita tai puut pieninä ryhminä ei koko kuvion alueella
eikä metsäkuvassa näkyvästi.

B Yksittäispuita tai puut pieninä iyhminä koko kuvion alueella met—
säkuvassa näkyvästi mutta pohjapinta—alaltaan alle 1 m2 hehtaa—
Hila.

Mikäli puuston runsautta ei ilmoiteta pohjapinta—alana tulee puuston
tiheys ja järeys ilmoittaa jolloin saadaan jonkinlainen kuva puuston
runsaudesta alueella.
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4.5.2 Elävän puuston tiheys.

Puuston tiheys ilmoitetaan puiden suhteellisena tiheytenä, joka on
verrannollinen puuston korkeuteen. Tiheys ei tällöin ole rinnastet—
tavissa runkolukuun/hehtaari kuten normaalisti on kyse. Puuston
tiheys ilmoitetaan erikseen aikaisemman puustosukupolven puustosta,
nykyisen puustosukupolven valta—ja välipuista sekä aluspuista.

Puuston tiheys on ilmoitettava mikäli puuston runsaus jätetään ilmoit
tamatta.

Käytettävät puuston tiheysluokat ovat:

0 Puita ei ole

1 Yksittäispuita. Puut esiintyvät kuviolla yksinpuin paikallisesti
eikä niitä voi pitää koko kuviota luonnehtivina.

2 Hyvin harva. Puita koko kuviolla mutta niiden etäisyys suu
rempi kuin kaksinkertainen puiden korkeus.

3 Harva. Puiden välinen etäisyys suurempi kuin puiden korkeus.

4 Melko harva. Puiden välinen etäisyys suurempi kuin puolet
puiden korkeudesta. Puiden latvusto ei yleensä ole sulkeutunut.

Jokseenkin tiheä. Puiden välinen etäisyys lyhyempi kuin puolet
puiden korkeudesta. Latvusto ei yleensä sulkeutunut mutta
Iatvusaukot pieniä.

6 Tiheä, Puut niin liheässä, että ne muodostavat sulkeutuneen
latvuksen mutta eivät vielä rajoita toistensa kasvua.

7 Ylitiheä. Puut niin tiheässä, että ne rajoittavat toistensa kasvua.

4.5.3 Elävän puuston järeys

Puuston järeytenä ilmoitetaan puuston keskimääräinen
rinnankorkeusläpimitta kymmenen senttimetrin luokissa. Järeys
ilmoitetaan erikseen aikaisemman puustosukupolven puista, nykyisen
puustosukupolven valta— ja välipuista sekä aluspuista.

Käytetyt järeysluokat ovat:

0 —9cm

1 10—19cm
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2 20—29cm

3 30—39cm

4 40—49cm

5 50— cm

4.5.4 Elävän puuston ryhmittäisyys

Puuston ryhmittäisyydellä selvitetään eri puusto—ositteiden alueellista
esiintymistä kuvattavalle alueelle. Ryhmittäisyys ilmoitetaan erikseen
aikaisemman puustosukupolven puista, nykyisen puustosukupolven
valta— ja välipuista sekä aluspuista.

Käytetyt ryhmittäisyysluokat ovat (kuva 3):

0 Ei esiinny.

1 Yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä kuvattavalla alueella.

2 Yksinpuin tai pieninä ryhminä koko kuvattavalla alueella.

3 Jokseenkin tasaisesti koko kuvattavalla alueella.

Normaalitilanteessa nykyisen puustosukupolven ryhmittäisyys on aina
kolme. Muut arvot ovat mahdollisia vain kun sulkeutunutta yhtenäistä
latvusta ei ole muodostunut.

4.5.5 Elävän puuston lajikohtaiset tiedot

Lajikohtaisina tietoina ilmoitetaan kunkin puulajin suhteellinen osuus
elävän puuston kokonaisrunkolukumäärästä. Puulajisuhteet ilmoite
taan kymmenen prosentin luokissa (arvot 10, 20, 30,...90,100).
Vähälukuisten lajien eli niiden lajien, joiden osuus puustostä jää alle
10 % runsaus ilmoitetaan kirjainkoodein A tai B seuraavasti:

A = Yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä ei metsäkuvassa näkyvästi.

B = Yksinpuin tai pieninä ryhminä metsäkuvassa näkyvästi mutta alle 10 %
puulajiosuutena.

Ylin luokka—arvo 100 voidaan antaa vain jos alueella ei ole muita
puulajeja runsausarvon A ylittävää määrää.
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Kuva 3. Puuston ryhmittäisyys. A yksinpuin tai pieninä paikallisina
ryhminä, B yksinpuin tai pieninä ryhminä koko alueella ja C tasaisesti
koko alueella.

Lajikohtaisina tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa järeys ja ryhmittymi—
nen. Tällöin järeyden numerokoodin eteen on merkittävä kirjain K ja
ryhmittäisyyden numerokoodin eteen kirjain R.

Esim.1: merkintä AK3 tarkoittaa, että laji esiintyy alueella yksinpuin
tai pieninä paikallisina ryhminä (A) ja on rinnankorkeusläpimitaltaan
keskimäärin 30—39 cm (K3).

Esim.2: merkintä 1K3R2 tarkoittaa, että lajin puulajiosuus runko—
lukumäärästä on 10% (1) ja sen keskimääräinen rinnankorkeus—
läpimitta on 30—39 cm (K3) ja se esiintyy yksinpuin tai pieninä
ryhminä koko kuviolla (R2).
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4.6 KUOLLUT PYSTYPUUSTO

Kuolleeseen pystypuustoon kuuluvat kaikki kuolleet puut, joista on
pystyssä vähintäin 1.3 m korkea runko—osa. Kuolleiden pystypuiden
määrää ja laatua kuvattaessa tulee selvästi erottaa äskettäin kuolleet
puut ja vanhemmat, pidemmälle lahonneet puut (pökkelöt ja kelot).
Erityisesti tulee mainita suuret lehtipuut, joiden rungoilla on kääpä—,
sammal— ja jäkäläkasvillisuutta. Tärkeää on myös ilmoittaa aikaisem
paan puustosukupolveen kuuluvien kuolleiden puiden esiintyminen.

Kuolleista pystypuista ilmoitetaan runsaus, ryhmittyminen, lahoaste,
aikaisemman puustosukupolven puiden esiintyminen sekä järeys.
Ujeittaisina tietoina ilmoitetaan kunkin lajin runsaus osuutena
kuolleen puuston kokonaismäärästä. Lisäksi voidaan ilmoittaa laji—
kohtaisia ryhmittymis— ja/tai lahoastetietoja.

4.6.1 Kuolleiden pystypuiden runsaus

Kuolleiden pystypuiden runsaus ilmoitetaan pohjapinta—alana
hehtaaria kohden. Pohjapinta—ala arvioidaan relaskopoimalla puut
vähintään kolmesta satunnaisesta paikasta kuvattavalla alueella.
Lukuarvot ilmoitetaan aina neliömetreinä hehtaaria kohden (m2/ha).

Mikäli kuolleiden puiden määrä on niin vähäinen, ettei relasko—
poitaessa saada ilmoitettavaa lukuarvoa käytetään seuraavia kirjain—
koodeja.

Yksittäispuita Iai puut pieninä ryhminä ei koko kuvion alueella
eikä metsäkuvassa näkyvästi.

B = Yksittäispuita tai puut pieninä ryhminä koko kuvion alueella met—
säkuvassa näkyvästi mutta pohjapinta—alaltaan alle 1 m2 hehtaa—
rilla.

Mikäli kuolleiden puiden runsautta ei ilmoiteta pohjapinta—alana on
niiden runsaus ilmoitettava suhteessa elävien pystypuiden runsauteen
kymmenen prosentin luokissa (arvot 10, 20, 30,...90, 100). Elävien
pystypuiden määrä on 100 %. J05 kuolleiden puiden osuus on alle 10

runsaus ilmoitetaan edellä kuvatulla tavalla käyttäen koodeja A ja
B. Jotta erilaiset runsausarviointitavat eivät sekoittuisi on ilmoitettui—
hin arvoihin merkittävä laaduksi %—merkki kun tarkoitetaan puiden
osuutta koko puustosta. Prosenttimerkki tulee tällöin myös kirjain—
koodeihin.
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4.6.2 Kuolleiden pystypuiden ryhmittäisyys

Ryhmittäisyydellä selvitetään kuolleiden pystypuiden alueellista
esiintymistä kuvattavalla alueella.

Käytetyt ryhmittäisyyskoodit ovat (kuva 3):

0 Ei esiinny.

1 Yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä kuvattavalla alueella.

2 Yksinpuin tai pieninä ryhminä koko kuvattavalla alueella.

3 Jokseenkin tasaisesti koko kuvattavalla alueella.

4.63 Kuolleiden pystypuiden lahoaste

Kuolleiden pystypuiden lahoaste —kohdassa ilmoitetaan eri asteisesti
lahonneiden puiden esiintyminen kuvattavalla alueella kolmessa laho—
asteluokassa. Esiintyminen voidaan ilmoittaa joko pelkkänä esiinty—
misenä (rasti ruutuun) tai ilmoittaen kunkin laatuluokan runsaus
osuutena koko kuolleesta pystypuustosta. Lahoastetta määritettäessä
ei eritellä eri puustosukupolvia toisistaan.

Kuolleen lehtipuun (pökkelöiden) ja havupuiden (kelot ja torrakot)
lahoaminen on erilaista joten niillä lahoasteiden määrittely eroaa
jonkin verran toisistaan.

Kuolleen pystypuuston lahoasteluokat ovat:

Ei: Puut kuolleet vasta askettäin. Kaanian inoamista ja oksien
kadsemista ei sanottavasti ole tapahtunut. Poikkeuksena tästä ne
puut, joista hyönteistuholaisten tai tikkojen työn seurauksena on
irronnut kaarna.

L2: Puiden kuolemasta jo pidempi aika. Havupuut yleensä menet
täneet kaaniansa ja runko alkanut kuivettua. Tällöin kaarnaa usein
puiden tyvellä. Lehtipuilla kaama/tuohi on tavallisesti jäljellä ja
runko on sisältäpäin alkanut lahota. Puiden oksat pääosin karis—
seet ja jäljellä on vain isompien oksien rankoja.

L3: Havupuut kuivettuneita rankoja. L.ehtipuilla runko pehmennyt ja
vain kaarnan/tuohen tukemana pystyssä. Lehtipuilla oksat taval
lisesti kaikki karisseet pois.
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4.6.4 Aikaisemman puustosukupolven kuolleet pystypuut

Aikaisemman puustosukupolven kuolleiden puiden esiintyminen
kuvattavalla alueella ilmoitetaan joko pelkkänä esiintymistietona (rasti
ruutuun) tai ilmoittamalla puiden runsaimman lahoasteluokan koodi
(L1,L2,L3 katso kappaletta kuolleiden pystypuiden lahoaste) ja/tai
niiden keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta järeysluokkina
(K1,K2,K3 katso kappale kuolleiden puiden järeys).

4.6.5 Kuolleiden pystypuiden järeys

Kuolleiden pystypuiden järeys ilmoitetaan puiden rinnankorkeus—
läpimittana kolmessa järeysluokassa. Puiden esiintyminen järeysluo—
kassa ilmoitetaan joko pelkkänä esiintymisenä (rasti ruutuun) tai
ilmoittamalla runsaimman lahoasteen koodi (L1,L2,L3 katso kappale
kuolleiden pystypuiden lahoasteefl.

Ki = dnnankorkcusläpimitaltaan alle 15 cm olevat puut.

K2 = rinnankorkeusläpimitaltaan 16 — 30 cm olevat puut.

K3 = dnnankorkcusläpimitaltaan yli 31 cm olevat puut.

4.6.6 Kuolleen pystypuuston lajikohtaiset tiedot

Kuolleen pystypuuston lajikohtaisina tietoina ilmoitetaan lajin runsaus
osuutena kuolleen pystypuuston kokonaisrunkoluvusta. Osuus ilmoi
tetaan käyttäen kymmenen prosentin luokkia (10,20,30,...90,100).
Osuudeltaan alle 10 % jäävien lajien runsaus ilmoitetaan koodilla X.
Mikäli osuuksia ei arvioida tulee kaikkien esiintyvien lajien läsnäolo
merkitä koodilla X.

Lajikohtaisina tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa lajin runsaimman
lahoasteluokan ja/tai järeysluokan koodit.

Esim.1: merkintä 8OLIK1 tarkoittaa, että lajin osuus koko kuolleesta
pystypuustosta on 80—89 % ja suurin osa niistä on lahoastetta Li eli
äskettäin kuolleita ja ne ovat järeydeltään enimmäkseen alle 15 cm.

4.7 MAAPUUSTO

Maapuustoon kuuluvat kaikki maassa makaavat puunrungot. Oksia ja
pieniä latvarankoja ei lueta maapuustoon mutta kuolleesta pystypuus—
tosta peräisin olevat rungon osat luetaan. Maapuiden määrää ja laatua
kuvattaessa tulee ilmoittaa eriasteisesti maatuneiden puiden esiintymi—

—
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nen ja runsaus. Merkittävää ei yksinomaan ole maapuuston runsaus
vaan sen monipuolisuus niin lajistollisesti kuin maatuneisuudel—
taankin. Suurten pitkälle lahonneiden maapuiden esiintyminen
samoin kuin aikaisempaan puustosukupolveen kuuluvien maapuiden
esiintyminen tulee aina ilmoittaa. Maapuuston kuvauksen yhteydessä
on hyvä myös kuvata alueen kantojen ja hakkuun seurauksena alueelle
jääneiden kaadettujen ninkojen esiintymistä. Järeiden ja korkeiden
pinnaltaan palaneiden kantojen esiintyminen on aina hyvä ilmoittaa.

Kantojen koko ja lahonneisuus kuvaa hyvin metsätaloustoimien
suoritusajankohtaa ja siten alueen luonnontilaisuutta. Esiintyvät kan—
not on hyvä luokitella niiden koon mukaan justeeri—, määrämitta— ja
juurenniskakantoihin sillä myös se selvittää suoritettuja metsätalous—
toimia ja niiden vaikutusta kuvion puustorakenteeseen. Justeerikan—
toja ovat korkeat (yli 50 cm mutta joskus yli metrin) järeiden puiden
kannot. Tavallisesti ne ovat pinnaltaan palaneita jolloin ne ovat
viimeistä metsäpaloa tai kaskeamista edeltäneeltä ajalta. Määrämitta—
hakkuunkannot ovat matalampia (10—50 cm) mutta myös järeiden
puiden kantoja. Tavallisesti ne eivät ole pinnaltaan palaneita ja ne
ovat pitkälle lahonneita usein pohjakerroksen peittämiä. Juuren—
niskakannot ovat matalia, juurenniskasta kaadettuja, ja kooltaan hyvin
vaihtelevia. Myös kirveellä kaadettujen puiden kannot on hyvä
mainita.

Maapuista ilmoitetaan runsaus, ryhmittyminen, lahoaste, aikaisemman
puustosukupolven maapuiden esiintyminen sekä järeys. Lajeittain
ilmoitetaan lisäksi runsaus—, ryhmittymis— ja/tai lahoastetietoja.

4.7.1 Maapuiden runsaus

Maapuiden määrä arvioidaan ilmoittamalla niiden runsaus suhteessa
elävään pystypuustoon. Vertailukohtana on tällöin runkolukumäärä ja
runsaus ilmoitetaan kymmenen prosentin luokissa. Maapuuston
määrän arviointi tarkkana suhdelukuna on kuitenkin vaikeaa ja määrä
voidaan ilmoittaa myös yleisemmin ilmoittamalla sen näkyvyys met—
säkuvassa. Metsäkuvalla tarkoitetaan näkymää, joka metsästä on
nähtävissä seistessä alueen tyypillisessä kohdassa.

Maapuiden näkyvyyttä metsäkuvassa arvioidaan seuraavin koodein:

Maapuut puuttuvat.

A Yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä ei mclsäkuvassa
näkyvästi.
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B Yksinpuin tai pieninä ryhminä koko alueella metsäkuvassa
näkyvästi.

K Harvakseltaan metsäkuvassa näkyvästi koko alueella. Metsäku—
vassa näkyy useampia puita tai puuiyhmiä mutta ei niin runsaasti,
että kahtakymmentä pystypuuta kohden olisi yksi maapuu.

L Jokseenkin runsaasti metsäkuvassa näkyvästi. Metsäkuvassa
näkyy useampia puita tai puu’hmiä niin runsaasti, että yhtä maa—
puuta kohden on 5 — 20 pystypuuta.

M Runsaasti metsäkuvassa näkyvästi. Metsäkuvassa näkyy useita
puita tai puuiyhmiä niin runsaasti, että yhtä maapuuta kohden on
alle 5 pystypuuta.

Kuviolomakkeessa runsaustietona numerot tulkitaan prosenttiosuuk—
siksi ja kirjaimet maapuiden näkyvyydeksi kuvattavalla alueella.

4.7.2 Maapuiden ryhmittäisyys

Ryhmittäisyydellä selvitetään maapuiden alueellista esiintymistä
kuvattavalle alueelle.

Käytetyt ryhmittäisyyskoodit ovat (kuva 3):

0 Ei esiinny.

1 Yksinpuin tai pieninä paikallisina ryhminä.

2 Yksinpuin tai pieninä iyhminä koko kuvattavalla alueella.

3 Jokseenkin tasaisesti koko kuvattavalla alueella.

4.7.3 Maapuiden lahoaste

Maapuiden lahoaste —kohdassa ilmoitetaan eri asteisesti lahonneiden
puiden esiintyminen kuvattavalla alueella. Esiintyminen ilmoitetaan
kolmesta maapuuston lahoasteluokasta. Esiintyminen voidaan ilmoit
taa joko pelkkänä esiintymisenä (rasti ruutuun) tai ilmoittaen kunkin
lahoasteluokan runsaus osuutena koko maapuuslosta. Lahoastetta
määritettäessä ei eritellä eri puustosukupolvia toisistaan.

Maapuiden lahoaminen on hyvin erilaista eri tavoin kuolleilla ja
kaatuneilla puilla. Pökkelön (lehtipuut) tai kelon maatuminen niiden
kaaduttua poikkeaa elävänä kaatuneen puun lahoamisesta. Samoin
ilmaan roikkumaan jääneiden puiden maatuminen poikkeaa niiden
puiden maatumisesta, jotka ovat kaatuneet maahan. Tästä syystä on
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yritettävä huomioida puiden erilainen maatuminen eri asteisesti
lahonneiden puiden esiintymistä selvitettäessä.

Maapuuston lahoasteluokat ovat:

EI: Puut kaatuneet äskettäin. Korkeintaan pikkuoksat karisseet.
Kaarna ci irronnut eikä puuston päällyskasvillisuus sanottavam—
min poikkea pystypuiden päällyskasvillisuudesta.

L2: Puiden oksisto pääosin karissut ja jäljellä vain isoimpia oksa—
rankoja. Kaarna inonnut tai löyhästi kiinni oleva. Puiden
päällyskasvillisuus poikkeaa selvästi pystypuiden päällyskasvil—
lisuudcsta. Päällyskasvillisuus monilajista ja runsasta. Varsinaiset
metsäsammalet eivät kuitenkaan vielä ole vallitsevia
päälyskasvillisuudessa.

12: Puiden rungot pehmenneet. Päällyskasvillisuus peittää lähes koko
puun ja varsinaiset metsäsammalet vallitsevat.

4.7.4 Aikaisemman puustosukupolven maapuut

Aikaisemman puustosukupolven maapuiden esiintyminen kuvattavalla
alueella ilmoitetaan joko pelkkänä esiintymistietona (rasti ruutuun) tai
ilmoittamalla puiden runsaimman lahoasteluokan koodi (L1,L2,13
katso kappaletta maapuiden lahoaste) ja/tai niiden keskimääräinen
rinnankorkeusläpimitta järeysluokkina (K1,K2,K3 katso kappale
maapuiden järeys).

4.7.5 Maapuiden järeys

Maapuiden järeys ilmoitetaan puiden rinnankorkeusläpimittana
kolmessa järeysluokassa. Puiden esiintyminen järeysluokassa
ilmoitetaan joko pelkkänä esiintymisenä (rasti ruutuun) tai
ilmoittamalla runsaimman lahoasteluokan koodi (L1,L2,L3 katso
kappale maapuiden lahoasteet).

Ki = rinnankorkeusläpimitaltaan alle 15 cm olevat puut.

K2 = rinnankorkeusläpimitaltaan 16— 30cm olevat puut.

K3 = rinnankorkeusläpirnitaltaan yli 31 cm olevat puut.

4.7.6 Maapuuston lajikohtaiset tiedot

Maapuuston lajikohtaisina tietoina ilmoitetaan lajin runsaus osuutena
maapuuston kokonaisrunkoluvusta. Osuus ilmoitetaan käyttäen
kymmenen prosentin luokkia (1O,20,30,...90,100). Osuudeltaan alle
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10 % jäävien lajien runsaus ilmoitetaan koodilla X. Mikäli osuuksia
ei arvioida tulee kaikkien esiintyvien lajien läsnäolo merkitä koodilla
x.
Lajikohtaisina tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa lajin runsaimman
lahoasteluokan ja järeysluokan koodit.

Esim.1: merkintä 40L2K3 tarkoittaa, että lajin osuus koko kuolleesta
pystypuustosta on 40—49 % ja suurin osa niistä on lahoastetta L2 eli jo
osin lahonneitaja ne ovat järeydeltään enimmäkseen yli 30cm.

4.8 MUUT HUOMIOT

Muina huomioina ilmoitetaan ne asiat, jotka kuvattavalla alueella tai
sen ympäristössä saattavat vaikuttaa kasvillisuuden ja puuston kehi
tykseen tai yleiseen luonnonsuojeluarvoon. Tälläisiä ilmoitettavia
asioita ovat ennenkaikkea muun ihmistoiminnan jäljet (retkeily, tiet,
rakennukset yms.) sekä raja—alueiden hakkuut tai muut käsittelyt.

Kohdassa voidaan ilmoittaa myös alueella tehdyt huomionarvoiset
kasvi— ja eläinhavainnot.
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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ D&um0 MILJÖMINISTERIET 8.9.1989
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aakelussa mainitut

Håndsrn Aloite

AARNIOMETSÄKYSELYnrerde

Etelä— ja Keski—Suomen metsäluontoa on suojeltu
luonnonsuojelulain nojalla toistaiseksi hyvin
niukasti, alle prosentin verran metsämaan alasta.
Metsät ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet tehok
kaan metsätalouden seurauksena rakenteeltaan ja
laj istoltaan yksipuolisemmiksi. Ikääiityneitä,
luonnontilaisen kaltaisia metsiköitä on jäljellä
vain vähäisiä rippeitä. Niinpä noin viidensadan
metsiemme eläin-, kasvi- ja sienilajin säilymi
nen luonnossa on uhattuna. Peräti puolet maamme
uhanalaisista lajeista elää juuri metsissä, eri
tyisesti eteläisissä, vanhoissa luonnonmetsjssä.
Näiden eliölajien ja koko metsäluontomme monipuoli
suuden säilyttäminen edellyttää pikaisia toimia.

Ympäristöministeriö käynnistää yhdessä vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitoksen luonnonsuoj elututki
musyksikön kanssa vanhojen luonnonmetsien kartoi
tuksen. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman katta
vat tiedot Oulujärven vesistäalueen eteläpuolisis
ta, vanhoista ja jokseenkin luonnontilassa kehitty
neistä metsiköistä. Kyselyn perusteella toteutetaan
tarkempi vanhojen luonnonmetsien tilan ja suojelu-
tarpeen selvitys. Metsiköt pyritään inventoimaan
maanomistajien myötävaikutuksella. Tämän jälkeen
ympäristöministeriö ryhtyy yhteistyössä eri intres
sipiirien kesken tanittaviin toimiin luonnonsuoje
lullisesti arvokkaimpien aarniometsien suoj elemi
seksi luonnonsuojelulain nojalla.

Aarniometsäkartoitus on mittava työ, jonka onnistu
minen edellyttää ympäristöhallinnon eri tasojen,
metsäalan organisaatioiden ja ammattilaisten, met
sänomistajien, maankäytön suunnittelijoiden sekä
alan tutkijoiden ja harrastajien mahdollisimman
laajaa osallistumista ja yhteistyötä. Tämän vuoksi
lähetämme oheisena käyttöönne lyhyen esityksen
siitä, millaisia kartoitettavat, luonnonsuojelul
li8esti mielenkiintoiset aarniometsät ovat. Kaikki
tällaisia metsiköitä koskevat tiedot pyydetään
toimittamaan syksyn 1989 kuluessa oheisella lomak
keella siitä ilmenevään osoitteeseen.

P,. 399 P8300 d.Ivi.i9OII I 19911
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organisaatioita pyydetään tiedottamaan asiasta ja
välittämään kyselyä edelleen omassa piirissään.

Toimistopäällikkö
Luonnonsuojelunvalvoja Antti HaaPann

Suunnittelija Y3ffj
Rs’t

JAKELU maa- ja metsätalousministeriö
metsähallitus alueorganisaatioineen
vesi- ja ympäristöhallitus piireineen
Metsäntutkimuslaitos alueorganisaatioineen
lääninhallitukset
Seutusuunnittelun Keskusliitto
seutukaavaliitot
Suomen Kaupunkiliitto
Suomen Kunnallisliitto
Finlands Svenska Kommunförbund
Keskusmetsälautakunta Tapio metsälautakuntineen
metsänhoitoyhdistykset
Centralskogsnämnden Skogskultur och skogsrevirerna
Maataloustuottajain Keskusliitto
Svenska Lantbrukproducenternas Central förbund
Maaseututyöväen Liitto
Metsäalan Toimjhenkilöliitto
Suomen Metsänhoitajaliitto
Suomen Metsäyhdistys
Metsästäj äin Keskusjärjestö riistanhoitopiirejneen
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto
Natur och Miljö
Suomen luonnonsuojeluliitto sekä
luonnonsuoj elupiirit ja -yhdistykset
Luontoliitto piireineen
Suomen kunnat ja kaupungit
Dendrologian Seura
Lintutieteellisten yhdistysten liitto sekä
lintutieteelliset yhdistykset
Suomen Biologian Seura Vanamo
Suomen Hyönteistieteellinen Seura
Helsingin hyönteistieteellinen yhdistys
Suomen Maantieteen Seura
Suomen Metsätieteellinen Seura
Suomen Perhostutkijain Seura
Suomen Sammalseura
Suomen Sieniseura
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
Oulun Luonnonystäväin Yhdistys
Tampereen kasvitieteellinen yhdistys
eri eliäryhmien tutkijat, harrastajat sekä
harrastaj aj ärjestöt
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Helsinki 1. 9. 1989

Aarnlornetsökartoltus

Ympäristöministeriö ja vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksluonnonsuojelututkimusyksikkö käynnistävät etelä- ja keskisuomalaisten metsienaarniometsäkartoituksen. Tämän kartoituksen tavoitteena on etsiä niin valtion kuinyksityisten mailta jokseenkin luonnontilassa varttuneet ikääntyneet metsiköt jametsäkuviol, joita voidaan erotuksena erilaisista ikääntyneistä hoitometsistä kutsuaaarniometsiksi.

Aarniometsäkartoituksessa on kyse Suomen eteläpuoliskon, eli Gulujoen vesistäneteläpuolisten metsien kartoituksesta. Metsiksi mielletään tässä kartoituksessasellaiset biotoopit, joihin muodostuu täystiheä metsä. Soiden harvapuustoisia tyyppejäja kallioiden kitumänniköitä ei ole tarkoitus kartoittaa, elleivät ne sitten rajoituvarsinaiseen metsään.

Alustavan aarniometsäkartoituksen perusteella tehdään asiantuntijavoimin tarkempimetsien inventointi. Tämän on tarkoitus alkaa kesällä 1990. Tavoitteena ontutkimukseen perustuen valita ehdolla olevista metsistä luonnonsuojelullisestiarvokkaimmat. Yli-ikäiset harvennushakkuin käsitellyt hoitometsät eivät kuulu tämänkartoituksen piiriin. Kun alustava kartoitus ja sitä seurannut inventointi on tehtyympäristöministeriö asettaa työryhmän, missä ovat edustettuina eri viranomaiset jamaanomistajajärjestöjen edustajat. Tämän työryhmän tehtävänä on laatiaaarniometsien suojeluohjelma.

Suojeluohjelman tarkoituksena on saada suojelluksi riittävä määrä luonnontilaisenetelä- ja keskisuomalaisen metsän vanhoja sukkessiovaiheita, joita ei toistaiseksi olemäärätietoisesti suojeltu. Tämä asiantila onkin yksi pahimmista nykyisenluonnonsuojelumme puutteista. Erityisesti uhanalaisten eliöiden suojelu edellyttääaarniometsien suojelua, sillä huomattavan suuri määrä uhanalaisista eläimistä,kasveista ja sienistä on ns aarniometsälajeja. Myös koko metsänsuojelumme tarvitseevanhan metsän ekosysteemin suojelukohteita. Niinikään kaiken metsänhoidonharjoitlamiselle on luonnonmetsien kehityksen tunteminen ensiarvoisen tärkeää.Vanhojen luonnonmetsien suojelulla pyritään siis myös palvelemaanmetsätalouttamme.

Kartoituksessa etsitään vanhaa luonnontilaista metsää eli aarniometsää. Tällätarkoitetaan luonnon siementaimista tai vesoista syntynyttä puustoa, joka on saanutkehittyä vanhaksi ilman hakkuita tai muita ihmisen puustoon aiheuttamia toimia.Mutta koska metsän kasvu ajan mittaan usein peittää monia ihmistoimien jälkiä, jakoska ihmistoimien vaikutus saattaa olla vähäinen monien vanhan metsän uhanalaistenlajien tai metsän muiden ominaisuuksien kannalta, eivät ihmistoimet tai kohteenkulttuuriluonne sinällään välttämättä tee metsää luonnonsuojelubiologisesti
arvottomaksi.

Etsintäkohteena on siten toisaalta metsikkörakenteeltaan luonnontilainen vanha metsäja toisaalta vanhoihin metsiin erikoistuneiden uhanalaisten eläinten elinympäristönäoleva metsä.

Aarniometsä on usein tiheää ja siinä on erikokoisia puita. Usein siinä on myösuseampia puulajeja. Uhanalaisten eliöiden kannalta lehtipuut, eritoten raita ja haapa,
ovat arvokkaita. Mutta aarniometsän myöhäinen sukkessiovaihe voi myös olla lähes
puhdas kuusikko.
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Luonnontilaiselle metsälle on myös tyypillistä puuston pienipiirteinen vaihtelu.
Niinpä saman metsän sisällä on usein erilaisia tilanteita, puuston tihentymiä,
yksittäisiä ylispuita, puulajisuhteiden vaihtelua, aukkoja ja nuorennosta.
Aarniometsille on myös tyypillistä runsas lahopuusto. Pystyssä olevat elävät puutkin
ovat osittain lahoja. Kuolleita puita on niin pystyssä kuin maassakin.

Silmälläpidettäviä aarniometsän piirteitä ovat siten kookkaat puut eli aarniot, kelot,
pökkelöt, maapuiden runsaus, puuston kerroksellisuus sekä tietyissä tilanteissa myös
lahojen haapojen ja raitojen runsaus. Metsän historiasta kertovat palojäljet
täydentävät luonnonmetsää ja antavat sille arvoa jos muut luonnonmetsän ehdot
täyttyvät.

Myös muu eliölajisto kertoo metsästä. Aarniometsiin erikoistuneita putkilokasveja ei
ole, mutta eräät pienet maksasammalet ovat erikoistuneet metsän maapuihin. Myös
eräät uhanalaiset jäkälät tulevat toimeen vain aarniometsissä. Lahopuissa on runsaasti
kääpiä, osa näistä elää vain aarniometsissä. Nisäkkäistä metsäsopuh ja idänpäästäinen
elävät etsityissä metsissä. Myös “siivekkäät” liito-orava ja lepakot elävät
aarniometsän järeissä lahopuissa. Linnuista huomionarvoisia ovat pöllöt ja haukat;
kanahaukka, varpushaukka, varpuspöllö ja viirupöllö. Tikoista; pohjantikka ja
palokärki. Muita vanhan luonnonmetsän lintuja ovat metso, kuukkeli, peukaloinen,
pikkusieppo, idänuunilintu ja kololinnut yleensä. Vanhojen luonnonmetsien erityistä
hyönteislajistoa ovat kovakuoriaiset ja kaksisiipiset sekä eräät kaskaat ja luteet.
Aarniometsät ovat vastoin yleistä luuloa lajistollisesti erittäin monipuolisia metsiä.
Monet niiden lajeista ovat sidoksissa metsän lahottajasysteemiin.

Aarniometsäkartoituksessa kerätään tietoja tätä varten tehdyllä lomakkeella, jota
ympäristöministeriö postittaa eri tahoille. Lomake on laadittu niin, että sen
vajavainenkin täyttä kannattaa. Oleellisin tieto on metsän sijainti. Lomakkeen
liitteeksi voi laittaa karttapiirroksia ja muuta lisätietoa. Tiedot palvelevat jatkotoimia
ja siksi lomakkeessa on kyselty metsän erilaisia ominaisuuksia. Koska tietojen
antajilla on erilaiset mahdollisuudet kuvata metsää, voi kukin keskittyä antamaan ne
tiedot mitkä parhaiten kykenee. Lomaketta ei siis tarvitse täyttää kaikkien
kysymyksen kohdalta.

Lomake pyydetään palauttamaan 30. 12. 1989 mennessä osoitteella:

Tapio Lindholm
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos
luonnonsuojelututklmusyksikkö
PL 250. 00101 HelsinkI.

Lomakkeen voi myös palauttaa lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistoille tai
ympäristöministeriöön, mistä se toimitetaan edelleen vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitokselle.

Jos tarvetta ilmenee samasta osoitteesta tai ympäristöministeriön
luonnonsuojelutoimistosta voi pyytää lisää lomakkeita.
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Liite 3
VANHOJEN LUONNONMETSIEN KARTOITUSPvm

MÄNTY
KUUSI
KOIVU
HAAPA
PAITA
1 IARMAALEPPÄ
TERVALEPPÄ
PIHLAJA
MUUT PUUT (MITKÄ?)

bVATKO MAAPUUT
TUORE ITA

KUNTA

PERUSKARTTALEHDEN NIMI JA NUMERO)

T ILMOITTAJAN NIMI
— - AMMATTI

OSOITE JPURKQflN
— PUH TYGIION

2 METSAN NIMI ITA) LÄHIN PERUSI(AFR1AN I-JIIAIJ

KYLA

YHTEI:ASKOORDINAATIT IGRID PINTA.AI 4

SIJAINNIN KUVAUS KARTTA TAI KARTTAPIIRROS LIITIEENAI

LUONNEHDINTA

YIEISTA IKOHTEEN YLEISTÄ LUONNEHDINTAA: METSÄTYYPIT. SUOT, RANNAT. PUROT. LAH.TEETI3.1

3.2

3.3

METSIKON PUULAJISUHTEET (TARVITTAESSA ERI KUVIOILLA ERITELTYINÄ) RUKSAA OIKEA VAIHTOEHTO

NIUKKAVALLITSEVA RUNSAS

1

YKSITTÄINEN

PUUSTON RAKENNE/VALTAPUUSTON TIHEYS
-

HYVIN TIHEA
—. NORMAALITIIIEÄ

bPÖ6KUKKOJA
PALJON VÄHAN

VALTAPUUSTON MÄARÄ PARH. (ARVIO) VALTAPUUSTON IKA -

m3/ha vuolla
PYSTYSSA OLEVIA KUOLLEITA PUITA IKELOJA YM.) METSASSA ON

PALJON VÄHAN
MAASSA OLEVIA KUOLLEITA PUI1A METSASSA ON

PALJON VAHAN

HARVA

EI YHTAÄN
SUURIMPIEN PUIDEN KOKO (RINNAN YMPÄRYS)

3.4

ONKO METSÄSSA SUURIA YLISMÄNTYJÄ
PALJON

EI LAINKAAN

VANHOJA

cm

EI LAINKAAN

VAHÄN

Kl1VUJA
?ALJON

EI LAINKAAN
ONKO METSÄSSÄ PALOKANTOJA JA/TAI PALOKOROISIA PUITA

PALJON VÄHÄN EI LAINKAAN
ONKO METSÄSSÄ SUURIA JA OSIN LAHOAVIA KOIVUJA JA HAAPOJA
HAAPOJA

PALJON VÄHÄN EI LAINKAAN

VÄHÄN EI LAINKAAN

VYH 2601
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-I INMISVAIKUTUS

[TV ONRO METSASSA VANHOJA SAHATTWA KAN1OJA

PALJON VÄHAN EI LAINKAAN

1.2 MI7A 2L:TA IHMSTOIM14NAN JAL.KIA METSASSA NAKYY ILAIDUNNUS, KASKEAMINEF3, OJITUICJLT, RLTI(L-ILY)

5 ELÄIMISTO JA KASVISTO

HITA VANHALLE L.UONNONTILAISELLE kIETSÄLLE TYYPILLISIÄ UNTULAJEJA METSASSA ESIINTYY

MITA \YNHALLE LUONNONTILAISELLE METSÄLLE TYYPILLISIA SIENIÄ JA KASVEJA MEISASSA ESIINTYY

MUtA VANHALLE LUONNONTILAISELLE METSÄLLE TYYPILLISIÄ ELÄIMIÄ METSÄSSÄ ESIINTYY

5 MUUTA

OMISTAJAT
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Elelä—Suomon aarniomc1säkartoitus Vesi— ja ympärislöliaflitus
PL2oOYleiskuvauslorriake 00101 hELSINKI

Inventoija: pvrn. Aluekoedi:

Virasto: Luonne

Nimi:

Lääni: Selostus sijainnista:

Kunta:

Kylä

Yht.koord.: Grid 27 £ : 3
Al ‘ Inventoidun alueen pmta—ala: Aarniometsäahleen pinta—ala:niue—er1Leiy ha (metsät A—, B— ja C—Iuokat) ha
Ryhmät: )intrala Os,us VaIhtSCVa Viitenuinerot

Metsät:
A -luokka

0—luokka

C—luokka

Muut

Suol

Kalliol

Vedet

Maatalouden—
maat

Muut

Yleiskuvaus
—Kosvil lisuusvyöliyke
—Vallitseva motsätyyppi
-Vallitseva metsien kehitysvilie
- Metsanhaidon taso
—Muu ihmistoiminta
0sa—aueiden kuvaus
—osa—alueen nimi ja rajaus
—vllitseva kasvillisuustyyppi
—metsä nhoidontase
—merkitys alue — ja maisema—
kalan aisuudelle

Nykyrnen suojeluaste: Seutukaavan maankäytLöluokka:

lÄhistön metsäsuojeluaLueet:

lÅbistön muut aaimiometsäkohtect:



ftarniometsäisyys:
—Koko alueen luonnontil.
— IhmistoimieTl vai kulu,;
-- Luon nontilaisturninen
—APS—puut. vanhat puut
—Maapuut. pökkelät
—Palo— ja käsittelyliist.
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Keloja Vanhoja lehtipuila Hanimaapui

Paiokoropuite APS—maapuita Pökkelöilä

APS—puita Lehtimaapuita h’uolleita havupuita

Kasvillisuus: Osuus Vutenuinerot

. Lehto. [otto
—VolI,bevn kasvillisuus
—Muu metsäkusvillisuus uol,oinen
—Erilyispii rteet
—Muu kasvillisuus Mustikkainen.
—suot. Iiilxl.ecl. purut. suursarainen

kolliot jne. Puolukkaineii.
piensarain en
Kanervainen. tupas—
vihainen. isovarpuinen
Jäkäläinen.
rahkainen

Huomionarvoiset lajihavainnot
-bjinimi
—Esiintymispaikka
—Runsaus
—Säilyminen
—Uhkatekijät

MeI.sätalous— ja muu ihmisloiminta
—Metsänhoidulhinen tila
—Metsätaloustoimet
Tiet. polut ja rakennukset

—Kuluneisuus ja roskaantuminen
—Iaidunnus. kaski yms.

Omislusolot
—Omistajaryli tnät
— Yhteystiedot
—Yhteydenolto
—Suhtautuminen

Kunta

Yritys

Cm istaj a( 1)Osuus

Valtio

Yksi tyin.
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PUUSTO
—kehitysvailio
—metsä laloustoimet
—puusloti orninaispiirteet
—palokorot ja —kaijuot

Vesi— ja ympäristöhallittis
PL 250
00101 I1ELSIIK]

Ee1ä—Suoinen aaj’nion]etsökarLoftus
IKu vio loma k e
Inventoija:

Liite 5

—kääpäisyys

lelitipuut
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