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Kenttä

Selite

alue_id

Primääriavain taululle.

aluetaso

Aluetaso, jota yhteenveto koskee. 1 = Kunta, 2=Maakunta,
3=AMO, 4=Palvelualue.

aluenumero

Alueen numero, johon metsänkäyttöilmoituksen kuvio on
kohdennettu. Esimerkiksi kuntanumero tai
maakuntanumero.

aluenimi

Alueen nimi, johon metsänkäyttöilmoituksen kuvio on
kohdennettu.

yksityismaa

Indikaattorimuuttuja sille, onko kysymyksessä yksityismaa,
vai yhteisö

vuosi

Metsänkäyttöilmoituksen kuvion saapumisvuosi.

kuukausi

Metsänkäyttöilmoituksen kuvion saapumiskuukausi. Huom,
ei ole suoraan kalenterikuukausi, vaan viikolle laskettu
kuukausi. Kuukausi määritellään siten, että se on se
kuukausi jonka puolella suurinosa viikon arkipäivistä on.

viikko

Metsänkäyttöilmoituksen kuvion saapumispäivämäärän
viikko.

hakkuutapa

Metsänkäyttöilmoituskuviolle ilmoitettu hakkuutapa
luokiteltuna seuraaviin vaihtoehtoihin: ensiharvennus,
harvennus, uudistaminen tai ylispuiden poisto.

mantytukki_m3

Mäntytukin tilavuus, m³.

mantykuitu_m3

Mäntykuidun tilavuus, m³.

kuusitukki_m3

Kuusitukin tilavuus, m³.

kuusikuitu_m3

Kuusikuidun tilavuus, m³.

muutukki_m3

Muiden puulajien (sisältää koivut) tukkitilavuus, m³.

muukuitu_m3

Muiden puulajien (sisältää koivut) kuitutilavuus, m³.

yhteensa_m3

Puutavaralajeittaisten tilavuuksien summa, m³.

yhteensa_m3_kum

Puutavaralajeittaisten tilavuuksien summa, vuoden
kumulatiivinen arvo, m³.

yhteensa_m3_ha

Keskimääräinen hehtaarikohtainen tilavuus, m³.

mantytukki_e

Mäntytukin kantorahatuloarvio, €.
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mantykuitu_e

Mäntykuidun kantorahatuloarvio, €.

kuusitukki_e

Kuusitukin kantorahatuloarvio, €.

kuusikuitu_e

Kuusikuidun kantorahatuloarvio, €.

muutukki_e

Muiden puulajien tukin kantorahatuloarvio, €.

muukuitu_e

Muiden puulajien kuidun kantorahatuloarvio, €.

yhteensa_e

Puutavaralajien yhteinen kantorahatuloarvio, €.

yhteensa_e_kum

Puutavaralajien yhteinen kantorahatuloarvio, vuoden
kumulatiivinen arvo, €.

yhteensa_e_m3

Keskimääräinen kantorahatuloarvio kuutiometrille, €/m³.

yhteensa_e_ha

Keskimääräinen kantorahatuloarvio hehtaarille, €/ha.

yhteensa_ha

Metsänkäyttöilmoituskuvioiden yhteispinta-ala, hehtaaria.

kaikki_ha

Alueen kaikkien omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pintaala, hehtaaria.

oma_ha

Alueen saman omistajaryhmän metsä- ja kitumaan pinta-ala,
hehtaaria.

skh_oma_m3

SKH=Suurin kestävä hakkuumäärä, on
Luonnonvarakeskuksen MELA tulospalveluista hankittu
suurin kestävä ainespuun hakkuukertymä (m3), joka on
laskettu maakunnittain. Tämä on suhteutettu metsä- ja
kitumaan pinta-alan perusteella eri aluetasoille.

Suurin kestävä hakkuumäärä samalle omistajaryhmälle,
m³/v.
skh_oma_pros

Saman omistajaryhmän suurimpaan kestävään
hakkuumäärään suhteutettu viikkohakkuumäärä, prosenttia.

skh_oma_pros_kum

Saman omistajaryhmän suurimpaan kestävään
hakkuumäärään suhteutettu kyseisen vuoden kumulatiivinen
viikkohakkuumäärä, prosenttia.

skh_kaikki_m3

Suurin kestävä hakkuumäärä kaikille omistajaryhmille, m³/v.

skh_kaikki_pros

Kaikkien omistajaryhmien suurimpaan kestävään
hakkuumäärään suhteutettu viikkohakkuumäärä, prosenttia.

skh_kaikki_pros_kum

Kaikkien omistajaryhmien suurimpaan kestävään
hakkuumäärään suhteutettu kyseisen vuoden kumulatiivinen
viikkohakkuumäärä, prosenttia.
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mv_oma_m3

Metsävaratiedosta laskettu hakkuumäärä samalle
omistajaryhmälle, m³/v.

mv_oma_pros

Metsävaratiedosta samalle omistajaryhmälle laskettuun
hakkuumäärään suhteutettu viikkohakkuumäärä, prosenttia.

mv_oma_pros_kum

Metsävaratiedosta samalle omistajaryhmälle laskettuun
hakkuumäärään suhteutettu kyseisen vuoden kumulatiivinen
viikkohakkuumäärä, prosenttia.

mv_kaikki_m3

Metsävaratiedosta laskettu hakkuumäärä kaikille
omistajaryhmille, m³/v.

mv_kaikki_pros

Metsävaratiedosta kaikille omistajaryhmille laskettuun
hakkuumäärään suhteutettu viikkohakkuumäärä, prosenttia.

mv_kaikki_pros_kum

Metsävaratiedosta kaikille omistajaryhmille laskettuun
hakkuumäärään suhteutettu kyseisen vuoden kumulatiivinen
viikkohakkuumäärä, prosenttia.

oma_ala_e_ha

Viikon hakkuiden tuloarvio suhteutettuna alueen
omistajaryhmän metsä- ja kitumaan pinta-alaan, €/ha.

oma_ala_e_ha_kum

Kyseisen vuoden hakkuiden tuloarvio suhteutettuna alueen
omistajaryhmän metsä- ja kitumaan pinta-alaan, €/ha.

oma_ala_m3_ha

Viikon hakkuiden tilavuus suhteutettuna alueen
omistajaryhmän metsämaan metsä- ja kitumaan pintaalaan,, m³/ha.

oma_ala_m3_ha_kum

Kyseisen vuoden hakkuiden tilavuus suhteutettuna alueen
omistajaryhmän metsä- ja kitumaan pinta-alaan, m³/ha.

kaikkien_ala_e_ha

Viikon hakkuiden tuloarvio suhteutettuna alueen kaikkien
omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pinta-alaan, €/ha.

kaikkien_ala_e_ha_kum

Kyseisen vuoden hakkuiden tuloarvio suhteutettuna alueen
kaikkien omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pinta-alaan,
€/ha.

kaikkien_ala_m3_ha

Viikon hakkuiden tilavuus suhteutettuna alueen kaikkien
omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pinta-alaan, m³/ha.

kaikkien_ala_m3_ha_kum Kyseisen vuoden hakkuiden tilavuus suhteutettuna alueen
kaikkien omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pinta-alaan,
m³/ha.
mv_ha

Metsävaratietoon suoraan kohdistunut pinta-ala, hehtaaria.

mv_pros

Metsävaratietoon suoraan kohdistuneen pinta-alan osuus,
prosenttia.
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mv_vaarin_ha

Metsävaratiedon perusteella väärin kohdistunut pinta-ala,
hehtaaria.

mv_vaarin_pros

Metsävaratiedon perusteella väärin kohdistuneen pinta-alan
osuus, prosenttia.

tilasto_ha

Sijaintikunnan keskimääräisten kertymien perusteella
laskettu pinta-ala, hehtaaria.

tilasto_pros

Sijaintikunnan keskimääräisten kertymien perusteella
lasketun pinta-alan osuus, prosenttia.
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