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Ka_t ~ a.ufu, e..6 .6a :t.a.Jr../uu, te.Uaa.Jt kahden pu.u.Mo iu.n
nC1.6te.n ~v~o~n:tAffie.ne.ie.lmän käy:t1öke.lpo~u.u.i
ia pu.u.nhanunnan e.nna.kka~.> u.CLYI.M:t"1etu.n peJtC1.6 -
:t~e.toje.n ke.~C1.6e.e.n SU6yä , pu.u.nko~ju.u.n ~u.u.n
~1e.lU6y~te.e.m~ä , v~e.n . Mo.te.mw.M me.ne.
;t~~ä ~nko.ta.j w..:t.a.Å.I.J e.;t pohja.p~n:t.a.- a..ta.t 
ja p~de.n ku. upd.uu.de.i määJUie.tään ~e.!M 
koo pp~koe.a..to~a.. To~u.~a me.ne.ie.lm~~ä 
~nkoje.n ~u.nko.ta.jw..:t.a.Å.I.Je.i ku.kd~vu.u.de.i 
~v~o~da.an ~~äv~u,:t~, io~u.~a. ne. mää
~e.iään mu.u.Ylio6u.nk:t~oil.ta. , jo~~a. ~etd1ä
j~nä käyte.:t.ään pohja.p~Ylia.- a..toje.n ja. ku.u
P«u.u.fu,~ e.n a vu.Ua. .tM ke.:t 1u. ja. pu.u.:t .a. v~ j Ui
:t~~ k.Mju.u.mää~. 

Mo.te.mma.i me.ne.ie.lmäi ova.i ~e.kä kU6:t.a.nn.u.IUlil
:t.a.a.n. e.:t..:t.ä :t.a.Jr..kku.u.de.U.a.an käyUöke.lpo~~ 
PCLC1.6ioiu.nnU6ie.n ~v~oA.n:tAffie.n.e.ie1.m.i.ä . Me. ne.
ie.lm~e.n käy:t..:t.ö yhfuie.:t1yn.ä SU6 y- .tM ke.n:t.a.an 
an:t .a.a. .t~ko ~ :t.a. vm~ e..6ll a. vame.U.ll a. :t.a.Jr..k.
koja. maa.M- ja. kU6:t.a.nn.U6:t~e.toja . S~n 
hyöty me.ne.t~:t.ä l!a.a.da.a.n , ku.n jok~e.Ue. 
.t~koUe. tehdään SU6 y-a. jo , jonka. :t.ui.ofUl~a 
käyte.:t.ään. pohjana. pu.u.nhanunna.n. e.n.na.kkol!u.u.n. 
~1e.lu.ll.6a . 

Kuva 1. Susyn run kol a jeittainen syöttömuoto 
edellyttää runkolajeittaista _rungon keskikoen 
määritystä re laskoopp1koealo1lta 

SUSV-SYSTEEMIN KUVAUS 

Metsäteho on kehittänyt atk:n käyttöön perus
tuvan suunnittelusysteemin, Susyn, jolla voi
daan ennakolta laskea leimikon korjuukustan
nukset eri korjuumenetelmille. Ko rjuukustan
nukset lasketaan leimikon runkola jeittaisten 
j äreyksien, runkoj en lukumäärien ja muiden 
työvaikeustekij öiden perusteella . Systeemi 
laskee korjuukustannukset voimassa olevien 
t yöehtosopimusten, maksujen sekä ajankäyttö
ja kustannuslaskelmien mukaan. 

Leimikkotunnukset voidaan ta llentaa joko 
runkolajeittaista tai puutavaralajeittais
ta syöttömuotoa käyttäen . Kumpaakin muotoa 
käytettäessä leimikosta ta rvi t aan leimikon 
tunnistamistiedot, hakkuutapa, eri t yö lajien 
maastoluokka, runkolajeittaiset oksaisuus
luokat ja puun pituusluokat. 

Runkolajeittaisessa määrityksessä annetaan 
runkolajeittaiset puiden lukumäärät ja keski
tilavuudet sekä tukkirunkolajien kuitupuu
osien keski t ilavuudet . 

Kuva 2 . Susyn puutavaralajeittaisessa syöttömuodossa 
runkolajeittaiset rungon keskikoot määritetään ennalta 
annetuilta muuntofunktioilla laskennallisesti 
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Puutavaralajeittaisessa syöttömuodossa anne
taan ainoastaan puutavaralajeittaiset puumää
rät. Tällöin ohjelmisto laskee alueittain 
määritettävillä muuntofunktioilla runkola
jeittain runkojen keskikoen ja lukumäärän. -
Susy-systeemiä on lähemmin selostettu Metsä
tehon katsauksessa 20/1982. 

PUUSTOTUNNUSTEN KUVAUSVAIHTOEHDOT 

Tavoitteet 

Syöttötietaina Susy-systeemissä on runko
lajeittaisessa syöttömuodossa tavallisesti 
käytetty leimikoiden pystymittaustuloksia. 
Jälkimittausleimikoissa on käytetty puutava
ralajeittaista syöttömuotoa. Silloin tarvit
tavat puustotiedot on useimmiten otettu 
metsänhakkuusopimuksista . Metsänhakkuusopi
musten tiedot ovat suunnittelun perusteeksi 
kuitenkin usein liian epätarkkoja, joten 
jälkimittausleimikoissa tarvitaan erillistä 
puustotietojen keruuta. 

Puustotunnusten arviointimenetelmältä vaadi
taan, että se: 

täyttää käytännön kenttätyön vaatimukset 

antaa riittävän luotettavia tuloksia puun
hankinnan ennakkosuunnittelua varten ja 

ei aiheuta huomattavia lisäkustannuksia 
puunhankinnalle. 

Runkolajeittainen syöttömuoto 

Tarvittavat puustotiedot voidaan arvioida 
relaskooppikoealoilta. Niiden laskenta run
kolajeittaista syöttömuotoa varten voidaan 
järjestää seuraavalla tavalla: 

Arvioidaan leimikon pinta-ala ja määrite
tään relaskooppikoealojen sijainti. 

Relaskooppikoealoilta arvioidaan poistet
tavista puista runkolajeittainen: 

pohjapinta- ala 
keskipituus 
keskitilavuus 

2 
(m /ha) 
(m1 ja 
(m /runko). 

Määritetään kuutioimistaulukoista pohja
pinta-alojen ja keskipituuksien perus
te3lla runkolajeittaiset korjuumäärät 
(m /ha). 

Lasketaan leimikon puiden runkolajeittai
set lukumäärät kaavalla: 

Luku
määrä 

Leimikon 
pinta-ala 
(ha) 

X 
Korjuumäärä (m3/ha) 

Ke~kitilavuus 
(m /runko) 

Syöttötietona Susyyn annetaan runkolajeit
taiset puiden keskitilavuudet ja lukumäärät. 

2 
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Kuva 3 . Kui tupuun suhteel li sta osuutta leimikon 
kokonaispuumäärästä voidaan käyttää hyväksi runko
lajeittaisten keskitilavuuksien rnäärittämisessä . 
Esimerkkinä kuusitukkirunkolaji 

Puutavaralajeittainen syöttömuoto 

Puustotunnusten arviointi relaskooppikoe
aloilta ja laskenta puutavaralajeittaista 
syöttömuotoa varten voidaan järjestää seu
raavalla tavalla: 

Arvioidaan leimikon pinta-ala ja määrite
tään relaskooppikoealojen sijainti. 

Relaskooppikoealoilta arvioidaan poistet
tavista puista runkolajeittainen: 

2 
pohjapinta-ala (m /ha) ja 
keskipituus (m) . 

Määritetään kuutioimistaulukoista pohja
pinta-alan ja keskipituuden peruste3lla 
puutavaralajeittaiset korjuumäärät (m /ha) 
ja kerrotaan ne leimikon pinta-alalla, 
jolloin saadaan leimikon puuta~aralajeit
taiset kokonaiskorjuumäärät (m ) . 

Puutavaralajeittaisia korjuumääriä k äy tetään 
Susyn syöttötietoina . Susy-systeemi laskee 
esimerkiksi hankinta- alueittain ennalta mää
ritetyillä muuntofunktioilla runkolajeittai
set runkoj en lukumäärät ja keskitilavuudet. 
(Kuva 3) 

Keruun organisointi 

Puustotunnusten arviointi sopisi suunnitte
lu- tai korjuutyönjohtajalle, joka hakkuu
sopimustiedot saatuaan suorittaisi relas
kooppikoeala-a rvioinnin . Kummassakin a rvi
ointimenetelmässä tarvitaan 4 - 8 koealaa/ha. 
Arviointitiedot siirretään yrityksen tieto
järjestelmään ja käytetään Susyn syöt teinä. 



Susy-systeemiin voidaan ohjelmoida apu
ohjelma, joka kumpaa tahansa arviointimene
telmää käytettäessä suoraan koealalla arvi
oiduista tunnuksista laskee tarvittavat puu
määrä t sekä runkojen lukumäärät ja keskitila
vuudet . 

PUUSTOTUNNUSTEN ARVIOINNIN 
TARKKUUS 

Oy Wilh . Schauman Ab : n Pietarsaaren metsä
osastolle tehdyssä tutkimuksessa verrattiin 
puustotunnusten arviointimenetelmillä saatu
ja tuloksia tarkoin mittauksin saatuihin 
tuloksiin. 

Muuntofunktioiden avulla saadaan ilman run
kojen keskitilavuuksien arviointia vähintään 
yhtä luotettavia tuloksia runkolajeittaisis
ta järeyksistä kuin koealojen runkojen keski
tilavuuksien silmävaraisella arvioinnilla . 
Muuntofunktioilla laskettu runkolajeittainen 
j äreysluokka poikkeaa hakkuussa oikeasta 
l uokasta ainoastaan yhdessä tapauksessa kym
menestä yli yhden järeysluokan ja silloinkin 
leimikon eri runkolajien järeysluokkavirheet 
usein tasaavat toisiaan . 

Monitoimikonemaksujen järeysluokituksessa 
saatiin suurin piirtein sama tarkkuus kummal
lakin arviointimenetelmällä (kuvat 4 ja 5) . 
Järeysluokkien määritystarkkuudet ovat riit
tävät operatiivista suunnittelua varten . 
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Kuva 4 . Rungon keskikoen määrityksen tarkkuus 
relaskooppikoeala- arvioint ia ja muuntofunktioita 
käytettäessä. Puutavaralajeittainen syöttömuoto 

Ens iha rvennuksissa riski j äreyden yliarvi
oint iin muuntofunktioilla on suuri. Se ei 
ku i t enkaan vaikeuta Susyn käyttöä , koska 
ensiharvennuksissa puusto voidaan aina arvi
oida ympyräkoealoina. Jos ympyräkoealoilta 
arvioitujen runkoj en lukumäärien lisäksi 
määritetään runkolajeittaiset järeydet , voi
daan niitä suoraan käyttää syöttötietaina 
Susyssä, eikä muuntofunktioita tarvita. 

Keskitilavuuksien silmävarainen arviointi 
joht i r unkojen tilavuuksien yliarvioon myö
hemmissä harvennuksissa . Se johtui suureksi 
osaksi siitä, etteivät arvioijat riittävästi 
ottaneet huomioon jäljelle jäävän ja pois
tettavan puuston j ä reyseroja . 

KORJUUKUSTANNUSTEN TARKKUUS 

Arvioitu jen puust otunnusten perusteella las
kettuja korjuukustannuksia on verrattu tar
koin mittauksin saatuihin tuloksiin (kuvat 
6 ja 7 , s . 4) . Kustannusvert ailut on las
ket tu Susy-systeemillä. 

Vaikka myöhemmissä harvennuksissa ja avohak
kuissa rungon keskikokoarvioinnin tarkkuudet 
olivat kummassakin arviointimenetelmässä suu
rin piirtein yhtä hyvä t, ovat korjuukustan
nukset tarkemmat siinä menetelmässä, jossa 
keskitilavuudet on arvioitu muuntofunktioil
la . Se johtuu siitä, että muuntofunktiot 
tavallisest i kompensoivat j äreyden epätark
kuudet t iheyden muutoksella . 
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Kuva 5 . Leimikossa silmävaraisesti suoritetun 
rungon keskikoen arvioinnin tarkkuus. Runko
laj eittainen syöttömuoto 
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Ennustetut korjuu
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Kuva 6. Korjuukustannusennusteiden tarkkuus. 
Runkolajeittaiset pohjapinta-alat ja puiden pituudet 
arvioitu relaskooppikoealoilta. Runkolajeittaiset 
järeydet laskettu muuntofunktioilla 

ARVIOINTITYÖN KUSTANNUKSET 

Karkean aikatutkimuksen perusteella havait
tiin, että arviointiin tarvittiin keskimää
rin noin 30 min/ha, kun käytettiin 4 - 8 
koealaa/ha. Tutkimuksen leimikko-olosuh
teissa se merkitsee 0, 35 - 0, 40 mk: n lisä
kustannuksia kuutiometriä kohti. Runkola 
jeittaisten keskitilavuuksien arvioinnin 
pois jättäminen pienentää jonkin verran 
kustannuksia. 

PÄÄTELMÄT 

Relaskooppikoealoittainen leimikon puusto
tunnusten arviointi on kenttätyön vaatimuk
set täyttävä, riittävän luotettava ja halpa 
menetelmä Susyssä tarvittavien syöttötieto
jen keruuta varten. Siihen tarkoitukseen 
molemmat tutkitut menetelmät ovat käyttö
kelpoisia. Puutavaralajeittaisen syöttömuo
don etuja ovat kuitenkin seuraavat: 

Kaikkia saatavissa olevia leimikon puu
määräarvioita voidaan käyttää syöttötie
toina edellyttäen, että ne ovat riittävän 
tarkkoja. (Esimerkiksi puumäärätiedot 
metsänhakkuusopimuksista ja metsätalous
suunnitelmista.) 
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Kuva 7. Korjuukust annusennusteiden tarkkuus. 
Runkolajeittaiset poh japinta-alat ja puiden pituudet 
arvioitu relas kooppikoealoilta. Runkolajeittaiset 
järeydet arvioitu silmävaraisesti 

Puustotunnusten arviointi relaskooppikoe
aloilta on helpompaa ja nopeampaa, kun 
runkojen keskitilavuuksia ei tarvitse 
arvioida. 

Puustotunnusten keruu tässä esitettyj en mal
lien mukaan mahdollistaa ennakkoon korjuu
kustannusten vaihtoehtolaskennan myös jälki
mittaustyömailla. 

Menetelmien käytön ansiosta tarkkoja tietoja 
leimikosta, sen korjuukustannuksista ja re
surssien tarpeesta voidaan saada ennen kor
juupäätöstä. Silloin voidaan kustannustie
tojen perusteella pä ä ttää ennakkoon jo mit
tausmenetelmästä, mikä ei ole mahdollista 
PMP-t ietoja lähtötietaina käytettäessä, 
koska mittausmenetelmä on jo silloin pää
tetty ja puut mita ttu. 

Suurin hyöty puustotunnusten keruusta relas 
kooppikoeala-arvioinnilla saadaan, kun jokai
selle leimikolle tehdään Susy-aj o. Silloin 
koko puunhankinta voidaan ennakkoon suunni
tella nykyistä huomattavasti tarkempiin 
määrä- ja kustannustietoihin perustuen. 

SURVEY METI-()D OF GROWING STOCK CHA.RACTERS IN PRELIMINARY PLANNING 
OF TIMBER HA.RVESTING 

The review appraises the usefulness of two 
survey methods of growing stock characters 

in basic data collection for preliminary 
planning of wood procurement. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYONTVTl<IMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 B) · 00131 HELSINKI 13 · Puhelin (90) 658 922 

HELSI 1 1985 PAINOVALMISTE 


