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Yleistietoja metsdldst#i

omistomo metscilci,. jolle tcimci suunnitelmo on tehty, jokoutuu moordkisteritiloittoin jo moonkciyt!6lojeit-

toin seuroovosti:
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ho
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Muuto
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voo mooto
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I. METSA JA SEN NYKYINEN TILA

l. Metsiitolousmqiden olo io loctu

Metscitolousmo,ot jo'koutuvot metsci- jo suotyyppeihin sekci voimosso olevo,n luokituksen mukoon vero-

luokkiin seuroovosti:

Metscimoo (l)

Lehto jo kdenkooli-
musti,kkatyyppi (Lh, OMT)

Mustikkotyyppi (MT)

Puolukkotyyppi (VT)

Konervotyyppi (CT)

Korpi (K l)

Rcime (R l)

Kitumoo (ll)

Kiturkorpi

Kiturdme

Kolliomoo

Joutomoo (lll)

Suo

Kollio yms.

Vorostopoikot yms.

(K il)

. (R ll)

(Klm)

t,

t 3.1,7

t g{,\

0,7

380 2

1x,8.!:3_ 
^o

Veroluokot:
I A .. ..., ho

IB

tl

ilt

IV

Joutomoo

ho

ho

ho

ho

3 g0.g 
ho

ft7,t' ho

7t7.,t- ho

ho

i-#jaa

aev

"ea, f l/,
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2. Puusto jo metsiin metsiinhoidollinen tilq

- o. Kehitysluokot

Tuotonnon mcicirci jo jotkuvuus lcihivuosikymmenien oikono riippuu ensi sijosso nykyisestci puustosto

jo siitci, miten sitcj onnistutoon kehittdmcicin edulliseen suuntoon. Lcjhtokohtotilonteen toteomisto jo

tonoitteiden osetto,misto vorten on ensinncikin selvitetty, miten puusto metsikkciinci jo,koontuu eri

kehitysluokkiin. Eri kehitysluo'k'kienosuudetmetscimoon olosto, verrottuino suurin piirtein scicin-

nollistci ikciluokkojo'koontumisto vostooviin pinto-oloosuuksiin, ovot seuroovot (*il.oitta'nr/polstoittoin eritel-
lyt tiedot liitteessci n:o / ):

,{
I

l

-l

f
Nykyinen Tovoite-

jotkoo,ntuminen jo,koontuminen

3-Vciljennysmetsikbt ,oi."'-.'1.32{,? ho 6tr6,i-ho h.30o/o)
4- Uudistuskypsyyden soovuttoneet metsikijt ,v z. (4:..1..... no ) 3 t/q q

5- suojuspuumetsirkot 
i' 2r'.' t/, / rno i " l''Aho h' 15 o/o)

,/.,..............
6-Vojootuottoisetmetsikcit i9b l?f:/-..no

r,

Piirroksef lo. kuvottuno'. o/o

70

Nykyi,nen 60

pi,nto-o'loosuus
ipunokynalla) 50

Tovoi,teosuus tl
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b. Puuston mcicirci lo kosvu

Torkempi kcisitys puustosto io sen

rcici jo kosvuo sekci puulojisuhteito'

Puusto on orvioitu silmcivoroisesti jol

yrnpyra*oeotoin siten, ettci orviotulokset

sinci myos kehitYsluokittoin.t)

Tulokset ncirkyvcit seuroovosto osetelmosto'

tojen esittciminen sekci kosvulos'kelmo'

Kehitys-
luokko

0

1

c. Tciydentdvci kuvous metscin tilosto metsciliin eri osisso:

Koko puusto iokoutuu

jcirecitci Puuto

hovuPo'PeriPuuto

muuto Pinotovoroo
t) Ti loittoiset,/polstoittoiset

puutovorolojeihin seuroovosti :

m3 ( .... ..o/o) eli n.

kehittcimismohdol I isuuksisto soodoon torkostelemo'llo Puuston moo-

johon on yhdistetty myos kehitysluokittoisten tovoitepuus-

/oo

t 136 | tt,o
/2 tqo q

l"

p-m3

p-m3

onvoituIoskeopoitsikokometscilocikoskevinokokonoisse|vityk.

Ko,svu kuorineen

kiintokuutiometrio

20 | lr I e,ol /ieq
/ool %l J,1 | rfir,t

%'s-svl ttt,{ | /to

tol rool 3,0

Iro+ | 2, I

Kuutiomcidrd kuorineen

I tto,S
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EHDoTUKSET TOtMENPtTEIKSI vy. l g6&: 

-9I{.

1 . Hokkuusuunnite io tolouskquden uudistusolo

Hokkuusuunnite on ohje hokkuumcjcirciksi,ioko metscistci voidoon vostoisio hokkuumohdolli-

suuksio oinokoon orennoisesti pienentcimcittci ho,koto, edelryttcien ettcj toimitoon suunnitelmon mu'kocn'

ottoen huomioon puuston mcicircin jo kosvun sekci uudistomisen riittcivcin io toisoolto'kohtuullisen loo-

iuuden on kestcivcit hokkuumohdollisuudet orvioitu seuroovi'ksi (kiintokuutiomcicircit kuorineen ilmon huk-

koDuun osuutto):

3fT| kiintokuutiometrici
H a kku u s u u n n i te, keskimcicirin vuotto kohden

koko to'lous'koudelle t

Koko tolouskouden horkkuusuunnite jokoutuu

icirecici hovuPuuto

jcirecici lehtiPuuto

puutovorolo jeittoin orviolto seuroovosti :

/0 g"'ffii kuutiojotko n 6 / < a

?a Fn

f fafi
ll00o

/{3#

pinokuutiometrici

t,

It

mcintypoperiPuuto, PuoliP' l'

kuiusi'poperi puuto, puol i p'lkt*iell' 4z o--r>
muuto Pinotovc'roo

Edellci moinittu mcicirci vost'oo vuoden 9 ((

keskimci6rciistci vuotuisto rohotuloo'

kontohintojen mukoon suunnilleen .t3-o 
6-o'!"" morkon

Tolouskouden uudistusolq (so. olo ioko soodoqn loskemollo yhteen ehdotettujen ovo-, sie-

sesso 3f.?i ho. scicinnollistci ikciludkkojokoontumistoedellyttcivcins. normooli uudistusolq

olisi ?f ' 
vuoden kiertoojon mu,koqn loskettuno . ..2,(o no.

-/ t /r-t;,(7lr.wl/o" O
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2. Hokkuiden io metsilnhoitotiiiden itiriestely

Puun,korjuutciiden helpotto,miseksi jo jcirjestelmcillisen tyokierron qikoo'nsoomiseksi on metscilo joettu

?.:een tyoldhkoon, jotko on merkitty kortolle jo ioiden mukoo'n seuroovillo sivuillo esitetty hotkkuu-

jo hoito-ohje,lmo on.jooteltu. Ku,kin tyolohko otetoon vuorolloon $on olle jo tehdcicin sqmon tien niin

hokkuiden ,kuin muidenkin tijiden osolto vo,lmiirksi odottomoon seuroo^/og tyiikiertoo. Tyiilohkot ehdote-

toon kcisitertdviksi numerojcir.iestyksessci. Kunkin tycirohkon orvioitu hq'kkuukertymci vostoo suunnilleen

.o||oo|,evienvuosimcicirienmuikoistoscicinncj||istcituotosto:

z f,H^?;z'A
/

4/"1&' ,'d 4m/,1;*
L

///

tu/.{ l?&- 72

Hft'/a
//

voi'htoo siten, ettci

sopivo lohko.
Puutovoron mene'kkisuhteiden

vuorosso olevon sijosto kcjsitellcicin

vootiesso voido6n tyiilohkojen kcisittelyjcirjestystci

lcihi,nnci vuorosso olevo, menekk'suhteiden puolesto

Hokkuuehdotusontehtyjohokkuujdrjestysesitettyede||yttcien

tettujen tienrorkennustoiden jo ojitusten suhteen seuroovoo:

jciljempcinci tcissci suunnitelmo'sso ehdo-
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o. Hokkuuehdotu's tyiiloh'kottoin

Tt+
lohko Metsi'k'kokuviot Hokkuu-

Uudis-
tushok-
kuuto

ho

Kosvo,-
tushok-
kuuto

ho

//

///
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b. Ehdotetut vm. metsonhoitotY6t
MetscinvilielY (lo iku'tuksineen)

Metsikk6kuviot
Alo
ho

Sie-
menici

kgTytj-
lohko

/a'*. Mi
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d
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o. Metsciojitukset jo oiitettujen soiden lonnoitus'

ojituksen jo lonnoituksen torpeellisuus io edellytykset'. metscinPcrronnussuunnitelmo'n tiloominen y

///*'o*;o- 'uu;*tar?ifr

Perusporonnukset

Ojitettovot jo

lcicin tqrkemmin mp-suunnitelmosso):

2 3, 27,2 8, 3 8,

2s{,263,2tVt

muuten lonnoitettovdt slueet olustovon orvion mukoon (mdciri

Kustonnuk:
liki,miiiirir

m'k

Jo(, 2 t\ 2 /?, 22 3, 2J6, 2 3 V, 2 ld,2 y?,

26 (, 2?,r, L g J - 2 (8, 2' l, 2? 2,2?v?
2??, 3at - 303, 3O{ 3 /?, e2/, 327t 32 8t 33d, 3.yy, j t/?,

364, 3??, 37 ( , 3 t0 , 3I g ,(ses), 3q8,(4at),/aza),1utt),4i

44€,4t-2, qf 3,46 f , (Yt?), 4to,h ?.), q?t,, al?, ravl

Yhteensci, mk

Keskimcicirin hehtoo'rio kohden,

(rod, tv
{t},62 (
(azs1, atr

.Ar
uvzr,h,oha /r'{d/$

mk

17 ?Ta'
?0

I -. .. ...

Tqrvittovot lonnoitteet (lqotu jo moorol:

Ojitusten io lonnoitusten rohoitus: '

Metsikk6kuviot



t7,

b. Kongosmoiden

Kongosmoi I lo ehdotetoon

lonnoitukset
suoritettovoksi lonnoitusto seuroovosti:

Tyii-
lohko

Metsikkcikuviot Lonnoitusolo
ho

Kusto.nnukset
orviolto, mk

Yhteensci, mk

Torvittovot lonnoitteet (lootu jo mcicirci):

Lonnoitustoimenoiteiden tovoitteeno on

I

c. P u u n k o r j u u t e k rii | |

Metscioutoteiden ro,kentominen

iset perusporonnukset
jo muut pcicitieverkoston poronnukset:

Yhteensci ehdotetoon tehtdvciksi uutto

tovo,ksi entisici .,.,...... . km, d

tietci .. . km, d

mk, yht. ... ..... .. mk

mrk, yht;

(o'lustqvo orvio).

mk jo 'ku,nnostet-

Rohoitus:

Polstotievelkostoo jo vorostopoikkojo koskevot poro,nnusehdoturkset:

Tyiin lootu jo mdcirci
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Tcimcin suunnitelmon voimossoolooiko pcicittyy .... )(: g

syytci tehdci hyvissci ojoin tcitci ennen.

1g 7{ . Tilous suunnitelmqn uusimisestq

metscinorviokirjo


