SUOMEN

METSÄNHOITOLEHDEN
RUOTSALAIS-SUOMALAINEN

SANALUETTELO.

Mikäli mahdollista on koetettu valita kullekin käsitteelle ainoastaan yksi sopivin suomalainen sana. Senvuoksi ovat ne suomalaiset sanat, joita ehkä paikoin
käytetään, vaan joita toimitus ei ole hyväksynyt, samoinkuin ne, joita ainoastaan poikkeustiloissa voi käyttää
siinä merkityksessä, jota ruotsalainen sana osottaa, asetetut sulkumerkkien väliin.
Vaikka

sanaluettelon kokoonpanossa on käytetty

kaikkea sitä apua, joka on ollut saatavana, kehoitetaan
kuitenkin niitä, joilla ehkä on sanaluetteloa vastaan j o takin muistuttamista tai lisäyksiä siihen tehtävänä, lähettämään muistutuksensa toimitukselle ennen 1 päivää
marraskuuta, koska aikomus on, siinä tapauksessa että
oikeutettuja muistutuksia tulee, tämän vuosikerran viimeisessä vihkossa julkaista luetteloon lisäys, jos

sem-

moista näkyisi tarvittavan. Kaikessa tapauksessa ilmoitetaan saapuneet muistutukset aikakauskirjassa.
Helsingissä huhtikuulla 1889.
P. W.

H.

A.
Abnorm växt, epäsäännöllinen kasvu.
Absolut skogsmark, ehdoton
metsämaa,
(ainoastaan
metsänkasvulle kelpaava
maa).
Afbarka, kuoria, (koloa).
Afbarkning, kuorinta; kuorima.
Afbasta, niiniä, (kiskoa niintä).
Afbeta, syöttää.
Afbila, veistää.
Afbilda, kuvata.
Afbränna, polttaa.
Af delning, osasto.
Afdika, ojittaa.
Afdrifva, kts. afverka.
Affall, tähteet, (karikkeet).
Affatta, kartoittaa, panna
kartalle.
Affattning, kartoitus.
Afforsla, kuljettaa pois.
Af gärda, aidata erilleen.
Afhugga, katkaista, hakata
poikki.
Afhällig, viettävä.
Afkasta, tuottaa, (antaa).
Af kopiera, kopioida.
Aflopp, lasku.

Afloppsdike, lasku-oja, (kurkku-oja, viemäri).
Afloppskanal, valta-oja.
Afläggare, istutusvesa.
Af- och tillträdessyn, lähtöjä tulokatselmus.
Afrad, vero.
Afpäla, paaluttaa.
Afqvista, karsia.
Af rödja, perata, (raivata).
Afrösa, pyykittää.
Afskräda, veistää särmikkääksi.
Afskarning, leikkaus.
Afsmalning, soukennus.
Afsticka en karta, pistellä
kartta.
Afsvedja, kasketa.
Afsyna, lopullisesti tarkastaa, (toimittaa loppukatselmus).
Afsåga, sahata poikki.
Afsättning, menekki.
Aftrumma, katkaista, (sahata
poikki).
Afträdare, lähtijä.
Afverka, hakata.
Afverkningsbelopp, hakkausmäärä.

Afv
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Af verkningsberäkning,
hakkauslasku;
afverkningsb.
för första perioden, lasku
ensimmäisenä aikakautena
hakattavasta puumäärästä.
Af verkningsperiod, hakkausaikakausi, (hakkauskausi).
Afverknin gsplan, hakkaussuunnitelma.
Afverknin gsplats, hakkauspaikka.
Afverkningsregel, hakkausohAfverkningsyta, hakkausala.
Afvinga (frön), siipiä, (irroittaa siivet siemenistä, puhdistaa siemen).
Afvittra, erottaa.
Af väg a,
mitata
korkeus,
(vaakita, punnita).
Afvägning, korkeuden mittaus.
Afvägningsinstrument,
korkeudenmittakone, (vaakituskone, punnituskone).
AI, leppä; albestand, lepistö.
Alf, jankko.
Allmän beskrifning, yleinen
kertomus.
Allmänning, yhteismaa.
Alluvialsand, tulvahieta.

Bar

Alm, jalava; almbestand, jalavisto.
Anflugen äterväxt, luonnon
siemen tämä uusi kasvu.
Anlägga, perustaa.
Antändning af mila, miilun
viritys.
Antändningskanal,
viritys»
juotti.
Apel, metsä-omenapuu.
Aptera, veistää.
Ar, aari.
Areal, ala.
Arealuträkning, alanlasku.
Armsäg, käsisaha.
Arrendator, vouraaja, vuokraaja.
Artificiel föryngring, keinollinen nuorennus, (metsän
kasvattaminen kylvön tai
istutuksen kautta).
Artificiela gödningsämnen,
keinotekoiset lannoitusaineet.
Ask, saarnipuu; askbestånd,
saarnisto.
Asp, haapa; aspbeständ, haavisto.
Auktionsprotokoll, huutokauppapöytäkirja.

B.
Backsluttning, rinne, (mäenrinne).
Backstuga, mäkitupa, tölli.
Baka, pinta, (pintalauta, kelles).

Balk, palkki, (pelsin).
Bandpil, vannepaju.
BandstaJce, vannesalko.
Bandvirke, vannepuu; vitsas.
Bar mark, sula maa.

Bark
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Bark, puunkuori; sprucken
tallbark, kaarna; grof granbark, koskut.
Barkborre, kaarnakuoriainen.
Barr, neulanen.
Barraffall, neulas karikkeet.
Barrskog, havumetsä.
Barrtorka, neulasten kuivuminen.
Barrträd, havupuu.
Baslinie, selkälinja.
Bast, niini.
Batteris, battens, (soiroja,
pateja).
Begränsning, rajoitus.
Benved, kuusain.
Beredningshuggning, valmistushakkaus.
Beredningstid, valmistusaika.
Bergart, vuorilaji.
Bergbunden, kallioperäinen.
Bergig, kallioinen.
Berggrund, kalliopohja.
Bergsbruk, vuoriteollisuus.
Bergslag, kaivosseutu.
Bergtall, vuorimänty.
Bergverk, vuorilaitos.
Besigtiga, katsastaa.
Besigtning, katsastus; ekonomisk b., taloudellinen katsastus.
Besigtningsinstrument,
katsastuskirja.
Beskrifning af egorna, tilusten selitys; allmän b., yleinen kertomus.
Beskugga, varjostaa.
Bestånd, metsikkö, (kasvos);
blandadt bestånd, sekamet-

Bjelk

sikko; rent bestånd af tall,
pelkkä männistö; luckigt
bestånd, aukkoinen metsikkö ; bestånd af gran med
inblandning af björk, koivunsekainen kuusisto.
Beståndsbeskrifning, metsikköjen selitys.
Beståndshushållning, metsikkotalous.
Beståndskarta, metsikkö k artta.
Beså, siementää.
Besåningshygge, siemennyshakkaus.
Bete, laidun.
Beteshage, syöttöhaka.
Betesmark, syöttömaa, (karjanlaidun).
Betänkande, mietintö.
Bevakning,
vartioiminen;
vartijat.
Bevakningsområde, vartijapiiri.
Bevakningspersonal, vartijaväki.
Beväxt (bevuxen), kasvava;
[momark; beväxt med tall
med inblandning af gran —
kangasmaa; kasvaa kuusensekaista mäntyä].
Bila, veistää.
Bindbjelke, sidehirsi.
Biprodukt, sivutuote.
Bjelke, parru, (pelsin, pelkkä).
Bjelkrust, hirsiarina.
Bjelkträd, parrupuu, (pelkkapuu.)

Björk
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Björk, koivu; björkbestånd,
koivisto.
Björklake, mahla.
Björksquare, koivukeppi.
Björktjära, tökötti.
Björnmossa, sudensammal.
Bladfällning, lehtien variseminen, lehdenlähtö.
Bladmassa, lehtimäärä.
Bladrikedom, lehevyys.
Blandad, seka-, (sekainen);
blandadt bestånd, sekametsikko.
Blandning, sekoitus; ständig bl., pysyvä sekoitus;
öfvergående bl., väliaikainen
sekoitus.
Blandningsförhållande
i beståndet, eri puulajien suhde metsikössä.
Blandskogsbestånd, sekametsikko.
Blecka, merkitä, (koloa).
Block, pölkky.
Block (skogs-), talouspalsta.
Blockhus, hirsirakennus.
Blåved, blåyta, sinerväpinta.
Blåsrör, puhalluspilli.
Bläda, harventaa, (hakata
harventaen).
Bladad skog, harvennettu
metsä.
Blädnin g, harvennus, (harsinta) ; oordnad blädning, epäsäännöllinen
harvennus;
traktvis blädning, lohkottain harvennus; timmerblädning,
hirsien
hakkaus, (hirsien harventa-

Bruk

malla ottaminen, hirsien
harsinta);
blädningsvis,
harventaen.
Bok, pyökkipuu.
Bolegor, kotitilukset.
Bolstad, kartanopaikka, (talon asema).
Bolåker, kotipelto.
Born, puomi.
Bomträd, puomipuu.
Bordved, laidakset.
Boställe, virkatalo.
Boställsförordning, virkataloasetus.
Boställsinnehafvare, virkatalon haltija.
Boställsinspektör, virkatalo jentarkastaja.
Bottenjord, pohjamaa, jankko.
Bottenyta, tyvipinta.
Brakved, paatsama.
Bramrå, pramiraaka.
Bramstång, pramitanko.
Bramstångsråspira,
praminraakapuu.
Brand, kekäle.
Brandskadad, tulen vähin •
goittama.
Brandskåra, koro.
Brandsår, palohaava.
Brandyta, palanut ala.
Brant, jyrkkä.
Bredhugga, hakata leveäksi.
Bredsådd, hajakylvö.
Brobyggnad, sillan rakennus.
Brobjelke, siltapalkki.
Bropelare, siltapylväs.
Bruk, tehdas, (ruukki).

Dia

Bruk

Brukbar jord, viljelykseen
kelpaava maa.
Briikningssätt, käyttämistapa, hoitotapa.
Brukshanätering, tehdasliike,
(ruukkiliike).
Bruksrättighet, brukningsrättighet, nautinto-oikeus.
Bryn (i mila), rinne.
Bryta löf, taittaa kerpoja.
Bräde, lauta.
Brädgård, lautatarha.
Brädfodra, laudoittaa.
Brädskjul, lautakatos.
Brädstapel, lautatapuli.
Brädstump, laudanpätkä.
Brännved, polttopuu.
Brännvärde, poltto-arvo.
Bränsle, poltto-aine.
Bröstband, kehähirsi.
Bröstbjelke, rintamushirsi.

Cembratall, sembramänty,
(ketripuu).
Cirkel, ympyrä.

Brösthöjd, rinnankorkeus.
Bröstmark, rintamaa, (nautintomaa).
Budkafle, arpakapula.
Bulvanskytte, kuvalla ampuminen.
Buttlarsjern, butlarin rauta.
Byalag, kyläkunta.
Byasamfällighet, kyläkunta.
Byggnadstimmer, rakennushirsi.
Byggnadsvirke,reLkexmusipxiut
Båtknä, polvipuu, (kaaripuu).
Båtshaksskaft,
keksinvarsi,
sauvoin.
Båtvirke, venhepuut.
Bärande träd, hedelmäpuu.
Bärbjelke,
kannatushirsi,
(niskahirsi, ansas).
Bärvidd, kannatusväli.
Böjlighet, notkeus.

c.

Cirkel (instrument), sirkilä,
harppi, passari.
Cirkelsåg, sirkkelisaha.
Cirkulation, kierto.

D.
Dagbok, päiväkirja.
Dagsverkslista, päivätyölista.
Dagtraktamente^ päiväraha.
Dagvatten, pintavesi.
Dam, sulku.
Damlucka, sulkulauta.

Delegare, osakas.
Delningsinstrument, jakokirDerbholz, järeä puu.
Diagonal, diagonaali, tähysviiva.

Dia
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Exc

Diameter, läpimitta.
Diameterklafve, kaulain, (mittasakset).
Diarium, diario.
Dikning, ojitus.
Dimension, koko, (mittavuus).
Diopter, diopteri, (tähystin).
Diopterlineal, diopterlinjaali.
Distrikt, piiri.
Dimorf, kaksimuotoinen.
Disposition af egorna, tilusten nautinto.
Dispositions förslag, nautintoehdotus.
Docera, viettää, (kallistua).

Docering, vietos.
Dominerande trädslag, vallitseva puulaji.
Dragstift, piirustin.
Drifved, ajopuut.
Dränering, ojitus.
Dunkelhygge, vähitellen harventaminen.
Dvergbjörk, vaivaiskoivu.
Dy, muta, lieju.
Dylager, liejukerros.
Dälä, notko.
Dämma, panna sulkuun.
Dödved, liekopuu.

Efterkubering, jälkikuutioiminen.
Egor, tilukset.
Egoaffattning, tilusten kartoittaminen.
Egodelning, tilusjako, (tilustenjako).,
Egobeskrifning, tilusselitys,
(tilustenselitys).
Egofigur, tiluskuvio.
Egoförmon, tilusetu.
Egokarta, tiluskartta.
Egoområde, tiluspiiri.
Egoslag, tiluslaji.
Egoskiljaktighet, tiluskuvio.
Egostyckning, tilusten lohkominen.
Egovidd, tilusala.
Ek, tammi; ekbestånd, tammisto.
Ekollon, tammenterho.

Ekvirke, tammi, tammipuu.
Ekonomisk besigtning, taloudellinen katsastus.
Eldens ledning (i mila), tulen kierrättäminen.
Eldfast, tulenkestävä.
Eldskadad, tulen vahingoittama.
Eldstad, tulensija.
En, kataja.
Enstaka hemman, yksinäistalo.
Erfarenhetstabell,
havaintotaulu.
Erratiskt block, siirtolohkare.
Ersättning, korvaus.
Etat, laskettu vuoden hakkaus, (laskettu vuotuinen
hakkausmäärä).
Excentrisk växt, epäkeskellinen kasvu.

Exp

-
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Fot

Export, vienti, maastavienti, Expropriation, pakkoluovutus; pakkolunastus.
ulosvienti.

F.
Fackverk, hakkausjaosto.
Fals, uurre, (huuli).
Famnstake, sylipuu.
Fareld, kulovalkea.
Farled, kulkuväylä.
Faskin, risunki, (pasina).
Fast jordmon, kova maanlaatu.
Fast klyft, kiintonainen kallio.
Fast sand, kova hieta.
Fiber, säie, (lusto, kuitu).
Figur, kuvio.
Finfibrig, hienosäikeinen.
Finkornig, hienojyväinen.
Fixpunkt, kiintopiste.
Flackrot, harojuuri.
Flaga, silpu; slätstammig tali,
silpumänty.
Flanka, kellestää.
Flarn, karppu.
Flodtid, tulvanaika.
Flodvatten, nousuvesi, (tulva).
Flottled, lauttaväylä, (uittoväylä).
Flottningsredskap, lauttaustarpeet.
Flottningsränna, lauttausura.
Flyttblock, siirtolohkare.
Flygsand, juoksuhieta.
Flygsandskultur, juoksuhiedan metsistyttäminen.
Flåhacka, turvekuokka.
Foderbräde, vuorilauta.

Foderväxt, rehukasvi.
Fog, sauma.
Formation, muodostuma.
Formtal, muotoluku.
Forstbotonik, metsäkasvitiede.
Forstförvaltning,
metsähallinto.
Forstinstitut,
metsänhoitoopisto.
Forstkassör, metsäkassööri.
Forstkonduktör,
metsäkonduhtööri.
Forstlig, metsänhoidollinen.
Forstman, metsänhoidonoppinut, metsänhoitaja.
Forstmatematik, metsämatematiiki.
Forstmästare, metsänhoitaja;
revierforstmästare,
piirimetsänhoitaja.
Forstmästarearkiv,
metsänhoitajan arkisto.
Forstrevier, metsänhoitopiiri.
Forststat, metsävirasto.
Forststyrelse, metsähallitus.
Forstuppsyningsman, metsä päällysmies.
Forstväsende,
metsänhoitolaitos.
Fossil, maadunnainen.
Fot (å mila), miilun jalka.
Fotrymning (a mila), jalkareikä.

Fot
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Fotträd, kynnyshirsi.
Fredning, rauhoitus.
Fridlysningstid,
rauhoitus aika.
Frihetsår, vapaavuosi.
Frisk (om jordmon), tuore.
Fristående, erillään oleva.
Friställa, saattaa valoon.
Frostskada, hallanvahinko.
Frostskadad, hallanpanema.
Frostspricka, pakkashalkeema.
Frostöm, hallanarka.
Fräthål (i mila), syöpymä.
Frö, siemen.
Fröhår, siemenikäinen, (siementä kantava).
Fröklängningsanstalt, siementenkaristuslaitos.
Fröinsamling, siementen keräys.
Fröprof, siemennäyte.
Frösådd, siemenkylvö.
Frösättning, siementyminen.
Fröträd, siemenpuu.
Fröträdsställning, siemenpuiden jättö, (siemenpuiden
asema).
Frövinge, siemensiipi.
Fröår, siemenvuosi.
Fuktig, kostea.
Fuktighetsgrad, kosteusmäärä.
skarp, karea.
torr, kuiva.
frisk, tuore.
fuktig, kostea.
sur, märkä.
sank, vetinen.

För

Fullformad, täysimuotoinen.
Fullkantig,
täysisärmäinen,
(ehytsärmäinen).
Fullmogen, täysikasvuinen.
Fullmålig, täysimittainen.
Fura, furu, mänty, (petäjä,
honka); furubestånd, männistö, (hongisto, aihikko).
Furuskelett, kuiva honka;
(pohj. Suomessa: honka).
Fyllningsved (i mila), kormupuut, täytepuut.
Fyrhugget virke, neljäkäs puu,
nelisärmäinen puu.
Fyrskrädt virke, nelisärmäinen puu, (neljältä taholta
veistetty puu).
Fångbark, pyydöskoskut.
Fångdike, pyydösoja.
Fångträd, pyydöspuu.
Fälla skog, kaataa metsää.
Fälla, loukku.
Fällning, hakkaus.
Fältspat, maansälpä, (feltspaati).
Färglägga, maalata.
Fönsterfoder, akkunanvuori.
Förband vid plantering, taimien keskenäinen asema
istutuksessa.
Förberedningshuggning, valmistus hakkaus.
Fördelning af åldersklasser,
ikäluokkain jaotus.
Fördämma, sulkea.
Förherrskande trädslag, vallitseva puulaji.
Förhuggning, etuhakkaus.
Förkolna, hiiltyä.

För
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Förslag till skogsindelning,
metsänjakoehdotus, ehdotus metsänjaoksi.
Försågning, sahaus.
Försöksanstalt, koetuslaitos.
Försöksstation, koetusasema.
Försöksväsende, koetustoimi.
Försöksyta, koötusala.
Förvaltare, hoitaja.

Grop

Förvaltning, hoidanto.
Förvandlingstabell, muutto taulu.
Förvittra, rapautua.
Föryngra, nuorentaa.
Föryngring, nuorennus, (uuden kasvun hankinta).
Förädla, jalostaa.
Förädling, jalostus.

G.
Oagnvirke, tarvepuu.
Gallra, harventaa.
Gallringshygge,
harvennushakkaus.
Generalkarta, yleiskartta.
Genomblädad, läpiharvennettu.
Genomskärning, läpileikkaus.
Genomskärningslinie,
leik kaus viiva.
Geognosi, geognosia.
Geografisk mätning, maantieteellinen mittaus.
Geologi, geologia.
Geometrisk karta, geometrinen (maanmitannollinen)
kartta.
Geometrisk hektar, mittahehtaari.
Getpors, suopursu.
Giller, satimet.
Girväxt, hyötyvä.
Gistkil (i liggmila), peräkiila.
Glansbark, kiiltokuori.
Glesna, harveta.
GUmmer, kissankulta.
Glimmerskiffer, kiiltoliuske.

Gneis, gneissi.
Golfbjelke, vuoliainen.
Golf bräde, lattialauta.
Golf vase, multiain.
Gradering, jyvitys.
Grafstickare, kuorenkaivaja.
Gran, kuusi; granbestånd,
kuusisto.
Granbark, kuusenkuori, (koskut).
Granit, graniiti, harmaakivi.
Grankärr, korpisuo.
Granris, kuusenhako, -havu.
Gransnår, karahkisto, kuusiviita.
Grafisk, kuvallinen.
Grobar, itävä.
Groningsprocent, itäväisyysprosentti.
Groningsprof, itäväisyydenkoe.
Grofhugga, karkeishakata.
Grofkorning, isojyväinen, järeärakeinen.
Grofleksklass, paksuusluokka.
Gropplantering, kuoppaan istutus.

Gruf
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Grufva, vuorikaivos.
Grufstolpe, kaivospölkky.
Grund, pohja.
Grunddikning, pohjaojitus.
Grundmassa, pohjavarasto.
Gruppering af åldersklasser,
ikäluokkain sijoitus.
Gruppvis, ryhmittäin.
Grus, sora; krosstensgrus,
murtosora;
rullstensgrus,
vierinsora.
Gry tig, louhinen, louhikko.
Gråal, harmaaleppä.

Hum

Gräftland, kuokkamaa.
Gränslinie, rajalinja.
Gräsbeväxt, ruohonen.
Gräslupen, gräsad, ruohottunut.
Grästorf, turve.
Grästorfaska, turvetuhka.
Gungfly, lieju, heteikkö.
Gyttja, muta, (ruoppo).
Gårtall, räkämänty.
Gärdsel, aidas.
Göl, kulju, (lammikko).

H.
Hage, haka.
Hagmarksindelning, syöttömaanmetsän jako.
Hag- och bröstmarker, syöttöjä rintamaat.
Hagtorn, orapihlaja.
Halfren, puolipuhdas, (vajasärmäinen).
Hamling, oksiminen.
Hanbjelke, kukonorsi, (kurkihirsi).
Handräckningsmanskap, apumiehet.
Handspak, kanki.
Handsådd, käsikylvö.
Handsåg, käsisaha.
Handsågad planka, käsinsahattu lankku.
Hank, vitsas.
Hartsgång, pihkasola.
Hassel, pähkinäpuu.
Hed, nummi, kangas.
Helren, täysipuhdas, (täysisärmäinen).

Hemskog, kotometsä.
Hjelpgallra, apuharventaa.
Hjelpgallri?ig,
apuharvennus.
Hjelpkultur, apuviljelys.
Hjelpplantering, apuistutus.
Hjelpsådd, apukylvö.
Hjertsten, napakivi.
Hjertstock, napahirsi.
Hjertstång (i mila), kormuseiväs.
Holländsk bjelk, hollannin
pölkky.
Hornqvist, rautaoksa.
Hufvudafverkning,
päähakkaus.
Hufvudbok, pääkirja.
Huggbar, hakattavaksi valmis, (hakattava).
Huggbarhetsålder, hakkausikä.
Huggning, hakkaus.
Humus, multa,
(väkimulta).

Hum
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Ins

Humuslager,
multakerros,
(väkimultakerros).
Humlestör, humalasalko.
Husbehofsafverkning,
talontarvepuiden hakkaus.
Hushållningsförslag, hoitoehdotus.
Hushallningsplan, hoitosuunnitelma.
Husröta och vanhäfd, rakennusten ja tilusten rappeus.
Hvitmossa,
rahkasammal,
valkeasammal.
Hygge, hakkaus; hakkausala, -lohko.
Hyggesföljd, hakkausjohto.
Hyggesindelning, jako hakkauslohkoihin, (lohkominen).
Hyggesperiod, hakkausaikakausi, (hakkauskausi).
Hyggesutstakning, hakkauslohkojen linjoitus.
Hyggesyta, hakkausala.
Häck, pensasaita.

Häfd, ruokko, (nautinto).
Hägg, tuomi.
Hägnad, aitaus.
Hägnaäsvirke, aidaspuu.
Hängbjörk, riippakoivu.
Hänge, norkko.
Hängsle, pinovarpa.
Hög mo, ylhäinen kangas.
Högskog, ikämetsä.
Högskogsbruk, ikämetsän hoito.
Högstammig, pitkäpuinen.
Högt belägen, ylhäinen.
Högväxt, pitkävartinen.
Höjdklass, pituusluokka.
Höjdmätningsinstrument, korkeudenmittakone, (vaakituskone, punnituskone).
Höjdsträckning, selänne.
Höjdväxt, pituuskasvu, (pituudelle kasvu).
Hölster, louhikko.
Hölstrig, louhinen, louhikko.
Höstsådd, syyskylvö.
Höstved, syyspuu.

Idegran, marjakuusi.
Igenvuxen rå, metsistynyt raja, (umpeen kasvanut raja).
Impediment, hylkymaa, (impedimentti).
Impedimentsmark, joutomaa.
Impregnera, imetyttää.
Inblandad med tall, männynsekainen.
Indela, jakaa.

Indelad skog, jakometsä, jaettu metsä.
Indelningshandlingar, jakokirjat.
Indelningsrevision, jaon tarkastus.
Ingärda, panna aitaan, aidata.
Inhägnad, aitaus.
Inresning (i mila), latominen.
Insamla frö, koota siementä.

Ins
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Klibb

Insektskada, hyönteisten teliaikainen hoitosuunnitelkemä vahinko.
ma.
Inspektionsdistrikt, tarkastus- Intumma, määrätä mitat, mitata.
piiri.
Insprängd med gran, kuu- Intumning, mittain määräys,
mittaus.
sia yksitellen seassa.
Interimshushallningsplan, vä- Isbark, riite.

Jagt- och fiskerirättighet, metsästys- ja kalastusoikeus.
Jagtstadga, metsästysasetus.
Jemn, tasainen.
Jemnhugga, hakata tasaiseksi.
Jemnärig, tasaikäinen.
Jernbruk, rautatehdas.
Jernhalt, rautaisuus.
Jordart, maalaji.
Jordfast, kiinteä.
Jordklimp, multalohkare.

Jordmon, maanlaatu.
Jordmonsskiljaktighet, maanlaadun erilaisuus.
Jordlager, maakerros.
Jordnatur, maanluonto.
Jordrymning, maanavaus.
Jordränta, maavero.
Jordvärde, maanarvo.
Jordvälling, multavelli.
Justering (af instrum.), oikaisu, (vakaus).
Jäslera, kuohusavi.

K.

Kafvelbro, pulikkasilta, (kapulasilta).
Kali, kali.
Kalksten, kalkkikivi.
Kalhugga, hakata paljaaksi,
(paljastaa).
Kalhuggning, paljaaksi hakkaus.
Kalkerpapper, kalkiopaperi.
Kalmark, paljas maa.
Kartabeskrifning, kartanselitys.
Kartakafle, karttapulikka.
Kartakopia, kartankopia.
Kartarenovation, kartan uudistus.

Karteverk, kartasto.
Kasta sig, käyristyä.
Kastved, halko, (pinopuu).
Kata, koloa.
Katningsbruk, kolominen.
Ked, vitjat.
Kedlängd, vitjamitta, (vitjaväli).
Kilspade, kiilalapio.
Kisel, pii.
Klabbved, lapuhalko.
Klaff plantering, turpeesen istutus.
Klent virke, vähäinen puutavara, hieno puutavara.
Klibbal, tervaleppä.

Klimat
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Klimatförhållanden, ilmanalan suhteet.
Klimpplantering, istutus multalohkareessa.
Klohacka, kourakuokka.
Klots, pölikkä.
Klyf barhet, halkeavaisuus.
Klämplantering, rakoon istutus.
Klänga (frö), karistaa.
Knipplantering,
kimputtain
istutus.
Knä, polveke.
Knävirke, polvipuu.
Kola, polttaa miilua.
Kolare, miilunpolttaja.
Kolbotten, miilunpohja.
Kolharka, hiiliharava.
Kolkorg, hiilikoppa.
Kolkrok, hiilikoukku.
Kolklubba, hiilinuija.
Kolläst, hiililasti.
Kolmila, miilu.
Kolmått, hiilimitta.
Kolning, hiilenpoltto.
Kolrissel, hiiliseula.
Kolskog, sysimetsä.
Kolstybbe, sysimurskä.
Kolutbyte, hiilensaanti.
Kolugn, hiiliuuni.
Kolved, miilupuut.
Komplettering, täydennys.
Kompletteringsmätning, täydennysmittaus.
Kompost, sekalanta.
Koncentrisk, keskellinen.
Konceptkarta, konseptikartta.
Konformtal, keilan muotoluku, kartion muotoluku.

Konisk, keilamainen.
Korgvide, koripaju.
Korsverkshus, ristikkorakennus.
Kortväxt, lyhytkasvuinen.
Kotte, käpy.
Kottefjäll, käpy suomu.
Kottsådd, käpykylvö.
Kontrollkubering, tarkastuskuutioiminen.
Kontrollmätning, tarkastusmittaus.
Kopiera, kopioida, (jäljentää).
Kostnadsförslag, kustannusehdotus.
Kristallinisk, kristallinen.
Kringgärda, umpeen aidata.
Krokig, käyrä, (väärä, kaareva).
Krokighet hos virket, puun
käyryys.
Krona, lehvistö.
Kronblad, terälehti.
Kronoallmänning,
kruunun
yhteismaa.
Kronohemman, kruununtalo.
Kronojord, kruununmaa.
Kronopark, kruununpuisto.
Kronoskogstorp, kruununmetsätorppa.
Kronotorp, kruununtorppa
Kronoöfverloppsjorä,
kruunun liikamaa.
Kronslut, lehvistön yhteys.
Krosstensgrus, murtosora.
Krumvirke, kaari- ja polvipuuta.
Krympning, kutistus.
Kryptall, vaivaismänty.

Kraft
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Kräftsår, syöpähaava.
Kubera, kuutioida.
Kuberingsformél, kuutiokaava.
Kuberingslängd, kuutiokirja.
Kuberingstabéll, kuutiotaulu.
Kubikinnehåll, kuutiosisälly s.
Kubikmassa, kuutiomäärä.
Kulisshygge, kulissihakkaus.
Kulle (i mila), päällystä,
(kumu).
Ktdle, kunnas.
Kullrig, töyrykäs, (kumpuinen).
Kultivera, viljellä.
Kulturförslag, viljelysehdotus,
(metsänkasvatusehdotus).
Kungsådra, valtaväylä.
Kupa, multakupu.
Kupa, mullata.
Kuperad, mäkinen.
Kupplantering, kupuistutus.
Kyttä, kytö.

Lill

Kytfland, kytömaa.
Kåda, pihka.
Käle, kirsi, (routa).
Källossnin g,kirrerilähtö, (roudan! ähtö).
Källåder, veden suoni, (lähteen silmä).
Kärfve, kerpo.
Kärna, sydän.
Kärndrag, sydänsäie.
Kärnfrisk, tervesydäminen.
Kärnröta, sydänlaho.
Kärnsköla, syy sälö.
Kärnsnitt,leikka,x\s sydämeen.
Kärnspricka, sydänrako,(halkeema).
Kärnved, sydänpuu.
Kärr, suo; grankärr, korpisuo.
Kärraktig mark, suontapainen maa.
Kärrgran, suokuusi.
Kärrmylla, suomuta.
Kärrodling, suoviljelys.
Kärrtor f, suoturve.

L.
Ladtimmer, latohirsi.
! .Ledbom, johtopuomi.
Lerart, savilaji; jäslera, kuoLaf (på träd), naava.
husavi; harfvig lera, vuoLaggstäf, kimpi, (astianlaidas).
luinen savi; lättlera, helpLager, kerros.
po savi; styflera, jäykkä
Landtmätningstafla, maanmitsavi; svämlera, tulvasavi.
taustaulu.
Landtransport, maisin kul- .Lerblandad, savensekainen.
Lervälling, savivelli.
jetus.
Liggmila, lamamiilu.
Larf, toukka.
Lignin, puuaine.
Lassland, kuormanala.
Lillända, latvapää.
Lathwood, pärepuu.

Lind
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Lind, lehmus (niinipuu); bestånd af lind, lehmuksisto.
Linie, linja.
Linienät, linjasto.
Linieutstdkning, linjoitus, (linjan seivästys).
Littera, kirjain.
Ljungbränning, kanervanpoltto.
Ljungmo, kanervakangas.
Ljusbehof, valontarve.
Ljusfordrande, valoavaativa.
Ljushugga, väljentää.
Ljushuggning, väljennyshakkaus.
Luckig, aukkoinen.
Lucker, möyheä.
Luckra, möyhentää.
Lufttorr, ilmankuivaama.
Lutningsgrad, kaltevuus.
Låga, lieko.
Lågland mark, alho, (alanko)
Låg mo, alhainen maa.
Lågskog, vesametsä.
lAgskogsbruk,
vesametsän
hoito.

Mil

Långved, rankapuu.
Läge, asema.
Läkt, ruode.
Lärkträd, lehtikuusi.
Läst, lasti.
Löf brott, lehdenteko, (kervontaitto).
Löffälfaing, lehtien variseminen, lehdenlähtö.
Löfkärfve, lehtikerpo.
Löfsprickning, lehdenpuhkeeminen.
Löftägt, lehden saanti, (kerpolupa).
Lönn, vahtera.
Löpande fot, pituusjalka.
Löpeld, kulovalkea.
Löshugga, hakata erilleen.
Löshuggning, erilleen hakkaus.
Lös sand, pehmeä hieta, (auhto hieta).
Löst jordlager, irtain maakerros.

M.
Magnetnål, magneettineula.
Mansbörda, miehen kantamus.
Mar-, vaivais-.
Mastespira, mastosalko.
Masteträd, mastopuu.
Masur, visa.
Matjord, ruokamulta.
Medelhöjd,
keskimääräinen
korkeus 1. pituus.
Medelskog, välimetsä.

Medelålders, keski-ikäinen.
Mellanplantering, väliin istutus.
Merg, kts. märg.
Mergel, merkeli.
Metrisk famn, metrinen syli.
Mila, miilu.
Milbotten, miilunpohja.
Militieboställe,
sotilasvirkatalo.
MilkoL miilunhiili.

Mil
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Milkolning, miilunpoltto.
Milved, miilupuut.
Mineralogi, mineralogia.
Missvisning, väärinosotus.
Mjölonris, sianmarjanvarsi.
Mo, kangas.
Momark, kangasmaa.
Moras, rämeikkö, (neva).
Mosand, kangashieta.
Mosse, rahkasuo, (neva).
Mosslupen, sammaltunut.
Mosstorf, rahkaturve.
Mulbete, karjanlaidun.
Mullrik, multainen.
Mullskopa, multakauha.

Oför

Murken, lahonnut, laho.
Murkla, mursku.
Mylla, multa, väkimulta,
Myllager, multakerros.
Myr, räme; tallmyr, mäntyräme.
Myraktig mark, rämeentapainen maa.
Myrtall, rämemänty.
Märg, ydin.
Märgstråle, ydinsäde.
Mätband, mittanauha.
Mätked, mittavitjat.
Mätningstafla, mittataulu.

N.
Naturlig föryngring, luonnon
siementämä uusi kasvu.
Nederskog, vesametsä.
Nedflotta, lautata alas.
Nedhugga, kaataa maahan.
Nedmylla, mullata.
Nivellering, korkeuden mittaus, (nivelleeraus).
Normalfamn, normaalisyli.
Normal grundmassa, säännöllinen pohjavarasto.

Normalskog, mallimetsä.
Norrstreck, pohjosviiva.
Nyaffattning, uusi kartoitus.
Nybygge, uudistalo.
Nyodling, uudisviljelys.
Nymätning, uusi mittaus.
Näfvertjära, tökötti.
Näfvertägt, tuohen kiskominen.
Nödväxt, vaivais-, (kitukasvuinen).

o.

Odling, viljelys.
Oafvittrad, erottamaton.
Obrukbar, viljelykseen 1. vil- Odlingsbar, viljeltäväksi 1.
jeltäväksi kelpaamaton.
viljelykseen kelpaava.
Ockra, metallimulta, malmi- Oförmedladt mantal, vähentämulta.
mätön manttaali.

Ogräs
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Plant

Ogräs, rikkaruoho.
Okulär taxering, silmämääräinen arvio.
Ollon, terho.
Ollonborre, turilas.
Oländig mark, karu maa.
Olvon, heisi.
Ombytespåle, muuttopaalu.
Omgärda, ympäri aidata, umpeen aidata.
Omkretsrå, piiriraja.
Omlopp, kierto.
Omloppstid, kiertoaika.
Område, alue.
Omskola, kouluttaa.
Omskolad planta, koulutettu
taimi.
Omskrifning {å karta), ympärikirjoitus.

Optera öfverloppsjord, omistuttaa liikamaata.
Ordinarie afverkning, vakinainen hakkaus.
Ordinär planka, täysikelpoinen lankku.
Ordnad blädning, järjestetty
harvennus.
Ordnad hyggesföljd, järjestetty hakkausjohto.
Orginal karta, alkukartta.
Ormbunke, sanajalka, saniainen.
Osorterad vara, järjestämätön tavara.
Ostämplad, leimaamaton.
Oxel, orapihlaja.

Pantograf, pantografi.
Parallel (-linie), poikkilinja.
Period, aikakausi.
Periodindelning,
aikakaus jako.
Periodiskt hygge, aikakautinen hakkausala.
Pertved, pärepuu.
Pil, paju.
Pipa (i mild), kormu.
Pitprops, kaivospölkky.
Planmessig,
suunnitelman
mukainen.
Planimeter, alanmittaaja, (planimetri.)
Planka, lankku; (mixed, prima, sekunda, tertia, qvarta ja hylky-.)

Plankarta, pintakartta.
Plankstump, lankunpätkä.
Plankände, lankunpää.
Planta, taimi.
Planfbestånd, taimisto.
Plantering, istutus; enkel pl,
yksitellen istutus; groppl.,
kuoppaan
istutus;
klimppL, istutus multalohkareessa; klämpl., rakoon
istutus; knippl., kimputtain istutus; kuppi., kupu-istutus; rabattpl, penkkiin istutus; radpl, riviin
istutus.
Planteringsborr, istutuskaira.
Planteringsjord, istutusmulta.

Plant
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Plantskola, taimitarha.
Pläntsäng, taimilava.
Plantuppkomstj taimien nousu.
Plockved, noukintapuut.
Pollet för arealuträkning, alanlaskupoletti.
Poppel, poppeli.
Pors, pursu.

-

Re

Pricka, pilkuttaa.
Privatskog, yksityisen metsä.
Profil, profili.
Proflinie, koetuslinja.
Profträd, koetuspuu.
Pr ofy ta, koetusala.
Påle, paalu, vaaja.
Pållängd, paaluväli.
Pålrot, paalujuuri.

Q.
Qvadratmått, neliömitta.
Qvalitetstillväxt, arvonkasvu.
Qvantitctstillväxt, aineenkasvu.
Qvarts, ukonkivi, (kvartsi).

Qvista, karsia.
Qvistkrans, oksakehä.
Qviströta, oksalaho.
Qvistsäg, oksasaha.

R.
Rabattplantering, penkkiin istutus.
Bada, pinota, (latoa).
Radialsnitt, leikkaus 1. halkaisu sydämeen.
Badsådd, vakokylvö.
Rakfibrig,
suorasäikeinen,
(suoralus toinen).
Rdkstammig, suoravartinen.
Rakväxt,
suorakasvuinen,
(suora).
Barns äg, raamisaha.
Rapphönsjagt, peltopyynajo.
Rationel
skogshushållning,
järjellinen metsätalous.
Reducera, muuttaa.
Reducerad areal, muutettu
ala.

Reducerad
tolft, muutettu
toltti.
Reffla, koro, uurre.
Refning, maanmittaus.
Renbete, poronlaidun.
Rengöra, perata puhtaaksi.
Renlaf, peuranjäkälä.
Renovation, uudistus.
Renovera, uudistaa.
Rensningshygge,
puhdistus,
(raivaus.)
Reservskog, varametsä.
Resmila, pystymiilu.
Revier, hoitopiiri.
Revierforstmästare, piirimetsänhoitaja.
Revision af skogshushållning,
metsänhoidon tarkastus.

Re
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Revisionshandlingar, tarkastuskirjat.
Ribba, rima.
Rikihöjd, tähtäyskorkeus.
Riktpunkt, tähtäyskohta.
Riktpunktshöjd, tähtäyskohdan korkeus.
Riktstång (i mila), tähtäysriuku.
Ringa, kiertää.
Ringbarka, kaulata.
Ringröta, kiertolaho.
Risbränning, oksain polttaminen.
Rishag, hakoaita.
Risharf, oksahara.
Risning (i mila), havuttaminen.
Rita, piirustaa.
Ritstift, piirustin.
Rotröta, juurilaho.
Rotskott, juurivesa.
Rubrik, päällysnimi.
Rullsten, vierukivi.

Schyt

Rullstensgrus, vierinsora.
Rundt virke, pyöreä puu.
Rutslå, jakaa ruutuihin.
Rutsådd, ruutukylvö.
Rå, raja.
Rå, raakapuu.
Rågång, rajankäynti.
Rålinie, rajalinja.
Rå och rör, rajat ja pyykit.
Rå- och rörshemman, piiritalo.
Råröse, rajapyykki.
Råspira, raakapuu.
Råsträckning, rajansuunta.
Rödja, raivata.
Rökhål {i mila), savureikä.
Rönn, pihlaja.
Rörläggning, pyykitys.
Röse, pyykki.
Röta, laho, (mätä); början till
röta, lahon alku, jäytäjä.
Rötfel, lahovika.
Rötskada, lahovika.
Rötskadad, laho.

s.Sand, hieta; lös sand, pehmeä

Sabelformig stam, kaareva
varsi.
Saf mäihä, jälsi.
Safring, mäihäkehä, syy.
Saftid, mäihänaika.
Sambruk, yhdysviljelys.
Samfällighet, lohkokunta.
Sammandrag, yhteenveto.
Sammansatt hyggesindelning,
yhdistetty hakkausjako.
Sammansatt periodindelning,
yhdistetty aikakausjako.

hieta; fast sand, kova hieta;
grussand, sora.
Sandblandad,
hiedansekainen.
Sandgrund, hietapohja.
Sandjord, hietamaa.
Sandmo, hietakangas.
Sandsten, hietakivi.
Sank, vetinen, (vetelä).
Schytte, neulasten kuihtuminen (taimista).

Sek
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Sektion, leikkaus; lohko, (puulohko).
Sekunda, sekunda.
Servitut, rasite.
Sibiriskt lärkträd, Siperian
lehtikuusi.
Sidvallsäng, alhoniitty.
Sjelfgallring, harveneminen.
Sjelfsädd, luonnon siemennys.
Skadhugga, hakata pilalle.
Skala, mittakaava, (ä instrument) asteikko; tomtskala,
tonttikaava; åkerskala, peltokaava; skogsskala, metsäkaava; handskala, käsiasteikko.
Skarp (om jordmori), karea.
Skate, latvus.
Skelett, kuivas, (kelo).
Skelettbildning, kelostus.
Skeppsvirke, laivaspuu.
Skiffer, liuske.
Skiffrig, liuskeinen.
Skifte, palsta.
Skiktad, vuoluinen.
Skiljaktighet, erilaisuus, maaneroitus.
Skogbelupen, metsistynyt.
Skogbeväxt, metsäinen.
Skoglös, metsätön.
Skogrik, runsasmetsäinen.
Skogsaffattning, metsän kartoitus.
Skogsaffär, metsä-asioitseminen, (metsäkauppa).
Skogsafverkning, metsänhakkaus.
Skogsalster, metsäntuote.
Skogsareal, metsänala.

Skogs

Skogsbetjening, metsäpalvelijat.
Skogsbruk, metsänhoito.
Skogsbryn, metsänreuna.
Skogsbygd, metsäseutu.
Skogseld, kulovalkea.
Skogsfrö, puunsiemen.
Skogsför ordning, metsä-asetus.
Skogsförråd, metsävarat.
Skog s förvaltning,
metsähallinto.
Skogsgräns, metsäraja.
Skogshushållning,
metsätalous, metsänhoito.
Skogshushållningsrevision,
metsänhoidon tarkastus.
Skogsindelning, metsänjako.
Skogsindelningshandlingar,
metsänjakokirjat.
Skogsinstitut,
metsänhoitoopisto.
Skogsinstruktör, metsänhoidonneuvoja.
Skogskapital, metsä-pääoma.
Skogskultur, metsän viljely s,
(metsänkasvatus).
Skogsprocent, metsäkorko.
Skogsprodukt, metsäntuote.
Skogsskala, metsäkaava.
Skogsskötsel,
(laveammassa
merkityksessä:)
metsänhoito, (ahtaammassa:) metsänkasvatus.
Skogsskydd, metsänsuojelus.
Skogsstat, metsävirasto.
Skogstaxation, metsätalouden
järjestäminen.
Skogstaxering, metsänarvio.

Skogs
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Skogsteknologi, metsäteknologia.
Skogstillgång, metsävarat.
Skogsströ, metsäpehku.
Skog'suppskattning, metsänarvio.
Skogsvakt, metsänvartija.
Skogsvård, metsänruokko.
Skogsåverkan,
metsänraiskaus, luvaton metsänhakkaus. (metsänvarkaus).
Skogvaktare, metsänvartija.
Skott, vesa; kasvain; skottskog, vesasto; rotskott, juurivesa; stubbskott, kantovesa; skjuta skott, vesoa;
toppskott, latvakasvain, latvain.
Skräda, veistää.
SkUggfördragande,
varjossa
viihtyvä, (varjoa kestävä).
Skärmyta, varjostusala.
Skörpil, salavapaju.
Slagskog, vesametsä.
Sleepers, ratapölkky, (sleepers).
Släckning (af mila), sammuttaminen.
Sluten, tiheä, (täysin tiheä).
Sluthuggning, päätöshakkaus.
Slutningsgrad, tiheysmäärä.
Sluttningsgrad, kaltevuus.
jemn, tasainen.
afhällig, viettävä.
sluttande, kalteva, (kalto).
brant, jyrkkä.
stupande, äkkijyrkkä.
Slättland, tasanko.
Slå sig, käyristyä.

Stak

Slö (om frö), itämätön.
Slöjdvirke, veistopuu.
Smedjekol, sysi.
Snittling, istukasvesa.
Snår, viita, (varvikko).
Snårig granskog, karahkisto.
Snöbrott, lumenmurto.
Snötryck, lumenpaino.
Sockenallmänning, pitäjän yhteismaa.
Solklängning, siementen karistus auringon paahteessa.
Solskifte, suuntajako.
Sortera, järjestellä, (lajitella).
Sorterad vara, järjestelty tavara (lajiteltu tavara).
Sortimentsvirke, arvopuu.
Spak och båtshaksskaft, kankipuita ja keksinvarsia.
Sparre, vuoliainen, (parru,
orsi.)
Specialkarta, erikoiskartta.
Specialtaxering, erikoisarvio.
Spegelhypsometer, peilihypsometri.
Spira, riuku.
Spjelvcd, pärepuu.
Splintved, pintapuu.
Splitwood, lankunpätkä.
Spröt, riuku, salko.
Spån, lastu.
Spant, sauma, (kämmenys).
Spånta, saumata; späntade
bräder, saumattuja lautoja.
Stafj kimpi, (astianlaidas).
Stafrum, sylys, (puuväli).
Stafsåg, kimpisaha.
Staka, seivästää.
Stake, seiväs.

Stak
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Staklinie, seiväslinja.
Stam, varsi, runko.
Stamkurva, varrenkaan.
Stamved, stamvirke, emäpuu.
Stamvis uppskattning, erikoisarvio.
Standert, standertti.
Stativ, statiivi.
Statsskogshushållning, valtion
metsätalous.
Steg, askel; uppmäta med
steg, askeltaa.
Stenart, kivilaji.
Stenblandad, kivensekainen.
Stenbunden, kivinen, (kiviperäinen).
Stenfri, kivetön.
Stengrund, kivipohja.
Stenhölster, louhikko.
Stickling, istutusvesa.
Sticksådd, lovikylvö.
Stock, hirsi; sahahirsi, sahapölkky, (tukki).
Stockeld, nuotio.
Stockfångst, hirrensaanti.
Stockskog, hirsimetsä.
Stockupplag, hirsi varasto.
Stockupplag, stockstapel, hirsitela, (pölkkyläjä, hirsilaveri).
Stockupplagsplats, pölkkytarha.
Stomlägenhet, emätalo.
Stormkappa, tuulensuoja.
Stormskada, tuulenmurto.
Storskifte, isojako.
Storsverksträd,
aarnipuu,
(mastopuu).
Storände, tyvipää.

Svet

Strykning, suunta.
Strö, pehku,
Ströhemtning, pehkunotto.
Strömrensning,
koskenperkaus.
Stubbröta, tyvilaho, (maannousema).
Stubbrytning, kantojen raivaus 1. murtaminen.
Stubbskott, kantovesa.
Stubbstock, tyvipölkky.
Stupande, äkkijyrkkä.
Stupning, kaade.
Stybbe, sysimurska.
Styflera, jäykkä savi.
Ståndort, kasvupaikka.
Ståndskog, kasvava metsä.
Stäfver, astianlaidaksia.
Stämpelyxa, leimakirves.
Stämpla, leimata.
Stöpel, oksaistukas.
Stör, seiväs.
Summarisk taxering, summittainen arvio.
Sumpig, vesiperäinen.
Sur, märkä.
Svagt bete, kehno laidun.
Svamp (på träd), sieni, (kääpä).
Svartmylla, mustamulta.
Sved, kaski.
Svedjebruk, kaskiviljelys.
Svedjekultur,
kaskiviljelykseen yhdistetty metsänkasvatus.
Svedjemark, kaskimaa.
Svedjeplog, kaskiaura.
Svettning (i mila), hikoominen.

Sväm
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Svämsand, tulvahieta.
Syn, katselmus.
Syna, toimittaa katselmus.
Syli, vuoliainen, (pölkky,
alushirsi).
Sådd, kylvö; handsådd, käsikylvö; sjelfsådd, luonnon
siemennys; bredsådd, hajakylvö; radsådd, vakokylv ö ; rutsådd, ruutukylvö,
sticksådd, lovikylvö.
Sågad vara, sahatavara.
Sågaffall, sahankarikkeet.
Sågblad, sahanterä.

Tim

Sågblock, sahapölkky.
Sågmjöl, sågspån, sahajauho.
Sågram, sahanraami.
Sågblock, sahahirsi, sahapölkky, (sahatukki).
Sågbock, sahapukki.
Sågstock, sahahirsi.
Sägtimmer, sahahirsi.
Sågverk, sahalaitos.
Sälg, raita,
Sänkfaskin,
upotusrisunki,
(pasina).
Sättstång, istukasoksa.

T.
Takbjelke, kattoansas.
Takstol, katonkannatin.
Takstolsben, kurensääri.
Takved, malkapuu.
Tallbark, männynkuori, (kaarna).
Tallbestånd, männistö.
Tallfrö, männynsiemen.
Tallmo, mäntykangas.
Tallstekel, mäntypistiäinen.
Tangentialsnitt, tangentialileikkaus.
Tarfskog, tarvemetsä.
Taxation, kts. skogstaxation.
Taxera, arvioida.
Taxeringslängd, arviokirja.
Teknologi, teknologia.
Telning, taimi, (löfträds-) vesa; talltelning, männyntaimi, (männynalku).
Textur, kutomus, (rakenne).

Tidvatten, kohovesi.
Tillandning, vesijättö.
Tillträdare, tulija.
Tillväxa, kasvaa.
Tillväxt, lisäkasvu, kasvu;
qvalitetstillväxt, arvon kasvu ; qvantitetstillväxt, aineen kasvu; dyrhetstillväxt,
hinnan kasvu.
Tillväxtborr, kasvukaira.
Tillväxtprocent, kasvukorko.
Tillväxttabell, kasvutaulu.
Timmer, hirsi; byggnadstimmer, rakennushirsi; sägtimmer, sahahirsi.
Timmerblädning, hirsien harvennus, (hirsien harventamalla otto).
Timmerbock, sarvijaakko.
Timmerskog, hirsimetsä.
Timmerämne, hirrenalku.

Tjär

Tunn
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Tjärbränning, tervanpoltto.
Tjärdal, tervahauta.
Tjärtunnevirke,
tervatynnörinainekset.
Tjärved, tervas.
Tjärugn, tervauuni.
Totft, toltti.
Tomt, kartanonpaikka, (tontti).
Tomtskala, tonttikaava.
Ton, toni.
Topp, latva; latvus.
Toppa, latvoa.
Toppskott, latvakas vain, (latvain).
Toppstock, latvapölkky.
Topptorka, latvakuive.
Topptorr, kuivalatvainen.
Torf, turve.
Torfaska, turvetuhka.
Torfbränning, kydöttäminen.
Torfdy, turvemuta.
Torfhacka, turvekuokka.
Torfjord, turvemulta.
Torfmosse, turvesuo.
Torfströ, turvepehku.
Torka, kuivuus.
Torpåbyggnader, torpan rakennukset.
Torpränta, torpanvero.
Torr stam, kuiva puu.
Torrlägga, kuivata, (laskea
kuiville).
Torrskate, tervaslatva, (katolatva).
Torrved, kuiva puu, (tervas).
Torröta, kuiva laho.
Traktblädning, lohkoharvennus, lohkottain harvennus.

Trakthuggning, lohkohakkaus.
Tranbär, karpalo.
Transport af virke, puunkuljetus.
Transportkostnad, kuljetusmaksu, (vetokustannus).
Transportör, transportööri.
Triangelplantering, kolmioon
istutus.
Trindved, pyöröpuu.
Trådrullsvirke, rullapuu.
Trossbotten, pohjahirret.
Trä, puu, (puuaine).
Trädfiber, puunsäie, (puunlusto).
Trädkrona, lehvistö.
Trädskclett, kuivunut puu,
(kelo); låga, lieko.
Trädsvamp, puunsieni, kääpä.
Träkol, puuhiili, (sysi).
Trämassa, puumassa.
Träolja, puuöljy.
Trävara, puutavara.
Trävaruexport,
puutavarain
ulosvienti.
Trävaruhandel, puunkauppa.
Trävarumarknad, puukauppa.
Trävarumäklare, puukaupanvälittäjä.
Tub, kaukolasi, (tuubi).
Tullar, latvapölkyt.
Tumma mitata koko, (määrätä suuruus).
Tumning, mittain määrääminen, (mittaus).
Tunnband, vanne.
Tunnbindarvirke, tynnörinainekset.
Tunnland, tynnörinala.
)

Tyngd
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Ut

Tyngdpunkt, painopiste.
Tvärlinie, poikkilinja.
Tvåsågad, kahdeksi sahattu. Tvärmätning, poikittain mitTvärbrant, äkkijyrkkä.
taus.
Tvärgenomskärning, läpileik- Tandning af mila, miilun vikaus.
ritys.

Uggleved, sinerväpinta.
Undermålig, mitantäyttämätön, alamittainen.
Underqvista, karsia tyveltä.
Undersökning, tutkimus.
Undertrycka, varjostaa, (ahdistaa).
Undertryckt, kitukasvuinen,
(varjossa kasvanut).
Underväxt, alikasvu, (pohjakasvu); underväxt af gran,
alla kasvava kuusisto.
Uppdraga, kasvattaa.
Uppdämma, salpauttaa vesi.
Uppgå en linie, avata linja.
Upphugga en linie, hakata
linja avonaiseksi.
Uppkomst af plantor, taimien
nousu.
Uppluckra, möyhentää.
Upplag af stock, hirsivarasto.
Upplägga, panna varastoon.
Uppodla, viljellä; uppodling,
viljelys, (perko).
Uppqvista en rå, avata raja.
Upprada, latoa, (pinota).
Uppskatta, arvioida.
Urfjäll, ulko-alue.
Urskog, aarniometsä.

Utbryta, lohkaista erilleen,
(erottaa).
Utbyskatt, siirtotalo.
Uthugga, hakata tyhjäksi.
Uthuggning, aukihakkaus.
Uthållig, kestävä.
Utjord, takamaa.
Utklänga frön, karistaa siemeniä (kävyistä).
Utleverera, antaa ulos.
Utleverering, ulosanto.
Utliggare, johtokivi.
Utmark, takamaa.
Utmärka fröträd, merkitä siemenpuita.
Utplantera, istuttaa.
Utpåla, paaluttaa.
Uträkna, laskea ala.
Uträkning, alanlasku.
Uträkningslängd, alanlaskukirja.
Uträkningspollet, laskupoletti.
Utskog, takametsä.
Utskogsskifte,
takametsänpalsta.
Utskotts-, hylky-.
Utskottsbräde,
hylkylauta,
(pintalauta).

ut
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Utstaka eyi linie, seivästää
linja.
Utstaka en skogsindelning, linjoittaa metsänjako.
Utstakning sförrättning, linj oitus.
Utstakningsprotokoll, linjoituspöytäkirja.

Växt

Utstämpla, leimata hakattavaksi.
Utstämpling, leimaaminen.
Utstämplingsprotokoll, leimaamispöytäkirja.
Utsyna (skog), määrätä hakattavaksi.
Utväxt, kasvannainen.

v.
Vanhäfd, rappeus, huono
ruokko.
Vanhäfda, laskea rappiolle,
(huonosti hoitaa).
Vankant, vajasärmä.
Vattenpass, vesivaaka.
Vattensåg, vesisaha.
Vattenverk, vesivoimalla käypä laitos.
Vedkast, halkopino.
Vedmassa, puumäärä.
Verktum, työtuuma.
Vettare, viittakivi, (johtokivi).
Vide, paju.
Videbark, pajunkuori.
Vindfälle, tuulenmurto, (tuulen kaatama puu).
Vindskärm, tuulenvarjos.
Vindtorka, tuulen kuivaama,
(tervaskoro).
Vildt, riista.
Virkesauktion,
puutavaranhuutokauppa.

Virkesmassa, puumäärä.
Visareprocent, näyttäjäprosentti.
Vitesförbud, uhkakielto.
Vrak, hylky.
Vrakträd, hylkypuu.
Vresväxt, visainen.
Vägbyggnad, tienrakennus.
Vägg syli, seinähirsi.
Valterstock, vierupölkky, viertopuu.
Värdera, arvostella.
Värderingsman, arvostelija.
Växtfyllig, varteva, (turpea).
Växtfyllighet, vartevuus, (turpeus).
Växtkraft, kasvuvoima.
Växtlig, hyötyvä, (kasvuisa).
Växtlighetsklass,
kasvullisuusluokka.
Växtplats, kasvupaikka.
Växtsaft, kasvimehu.
Växttäcke, kasvipeite.

Yf
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Öfver

Y.
Yfvig, tuuhea.
Ympa, ympätä.
Ytbräde, pintalauta.

Ytterschakt (i mila), varpilo.
Ytved, pintapuu.

•
Åbo, asukas.
Abyggnad, huoneukset.
Åkerbruk, pellonviljelys.
Akerskala, peltokaava.
Åldersklass, ikäluokka.
Åldersklassernas
fördelning,
ikäluokkain jaotus.
Åldersklassernas
gruppering,
ikäluokkain sijoitus.
Am, aarni.
Ångkran, höyryrana.
Ångsåg, höyrysaha.
Arlig, vuotuinen, vuosi-.

Årsberättelse, vuosikertomus.
Arshygge, vuosilohko.
Årsring, syy, (lusto).
Årsskott, kasvain; toppskott,
latvakasvain, (latvain).
Årträd, airopuu.
Aterväxt, uusi kasvu.
Åverkan, luvaton hakkaus,
raiskaus, varkaus, (vahingon teko).
Averkansgods,
luvattomasti
otettu metsätavara.

Ä.
Ängsmark, niittymaa.
Ängsodling, niitty viljely s.

Ägor, tilukset.
Ägotvist, tilusriita.
Ämneträd, ainepuu.

ö.
Öde, autio.
Ödelägga, autioksi hävittää.
Ödemark, erämaa, sydänmaa,
salo.

Ödeshemman, autiotalo.
Öfverafverhiing,
liikahakkaus.

Öfver
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Öfverbestånd, päällismetsikko.
Öfverdirektörsadjoint, ylitirehtöörin apulainen.
Öfverforstmästare, ylimetsänhoitaja.
Öfvergående blandning, väliaikainen sekoitus.
Öfverloppsjord, liikamaa.
Öfvermogen, yli-ikäinen.
Öfvermålig, ylimittainen.

Ör

ÖfversigtsJcarta, ylikatsauskartta.
Öfverskärma, varjostaa.
Öfverständare, jättöpuu.
Öfverständarebeständ, jättöpuistikko.
Öfverväxa, kasvaa umpeen.
Öfverärig, yli-ikäinen.
ÖlcedagsverJce, juhtapäivätyö.
Öppen fläcJc, aukkopaikka.
Öppna en ra, avata raja.
Ör, somero.

