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Me;t;.,äteho on Jtak.enfanuJ: !Mk.en;t.ama.llin met
l!änviljelyn e!U. menetelmien tuiM- ja k.w.,
t.annw., ennw.,teiden lM k.en;t.aa vaJr.fen . LM k.en;t.a
yk.llik.k.önä on maMtok.uvio, jok.a on Jtajatfu 
l!iten , etxä l!iltä mää!U.te;tX.ävät lähtök.ohta
t~edot vaihtelevat mahdo~imman vähän . 
Joll uufutlJ.).,alaf ovat - k.uJ:en yleeYll!ä 
vaihtelevia, voidaan eJU. toteuflJ.).,vaihtoehto
jen taJtk.Mte.luun tehdä yhfute.lmiä maMto 
k.uvioitx.aillil!t.a lMk.e.lmillta . Stjl!!eemiä voi
daan k.äyt.tää me;t;.,änuufut.amill en k.eW.tämi
l!een , uw.,ien menetelmien ed~uuden a~vi
oin;t~n l!ek.ä henk.ilöl!tön k.ouiutuk.lleen. 

JOHDANTO 

Nopeasti kehittyneen laskentamallitekniikan 
avulla voidaan tutkimustietoa ja käytännön 
kokemusta yhdistää uudella tavalla ja kehit 
tää uusia apuvälineitä metsänviljelyongel
mien ratkaisuun. Tätä lähestymistapaa hahmo
teltiin vuonna 1979 työryhmässä, jonka muo 
dostivat eräät Helsingin yliopiston , Metsä~) 
tutkimuslaitoksen ja Metsätehon tutkijat. 
Tuolloin luotua tarkastelutapaa on sittemmin 
kehitetty edelleen METLAn Joensuun tutkimus
asemalla maat. ja metsät . tri J ari Parviai
sen johdolla. 

Metsätehon jäsenyritysten tarpeiden katsot
tiin kuitenkin vaativan sellaista laskenta 
mallia, joka monipuolisesti käsittelisi eri
laisia uudistusaloja ja niiden vaihtelua . 
Siihen nähtiin olevan mahdollisuuksia aiem
masta poikkeavalla, maastokuviokohtaisella 
ja ns. vaiheittaisella laskennalla. Tältä 
pohjalta Hetsäteho käynnisti keväällä 1983 
metsänhoitotöiden toimikunnan aloitteesta 
laskentasysteemin rakentamisen. Yhteistyö
kumppaniksi systeemin rakentamisen ja tes
taamisen ajaksi tuli Tehdaspuu Oy . 

1) 
RÄSÄNEN , P. K., KA I LA, S ., LAPPI , J ., 
PARVIAI NEN, J . & PÄIVÄNEN , J . 1979 . 
Metsänuudistamis en vaihtoehdo t. Esi
t u tkimu s r a po rtti . Me t sän tutkimus
laitos - Me t sä te ho . 

Systeemin tietopohjasta eri toimenpiteiden 
kustannukset ovat verraten selkeästi malli
tettavia . Haanmuokkaustutkimuksista ja -kone
testauksista on saatavissa työjälkituloksia. 
Sen S1Jaan viljelytulokseen ratkaisevasti 
vaikuttavia syy- ja seuraussuhteita on pal
jon vaikeampi hallita. Tietopohjaa tältä 
osin rakennettaessa asiantuntijoina ovat 
olleet mm. Risto Hagqvist, Juhani Hahl, 
Olavi Huuri, Pekka Kauppi, Kaarlo Kinnunen, 
Olavi Laiho, Hartti Lepistö, Teuvo Levula , 
Jouni Mikola, Eino Mälkönen, Lauri Päivinen, 
Risto Rikala, Ukko Rummukainen ja Pentti K. 
Räsänen. Taimikon ja vesakon pituuskehitystä 
koskeva osa perustuu lähinnä ruotsalaisen 
Gö ran Björkdahlin tutkimusten mukaisiin 
kasvufunktioihin . 

Metsäteho kiittää mukana olleita asiantunti
joita . Heidän ansiostaan systeemin rakenta
minen on ollut mahdollista . 

SYSTEEMIN KUVAUS 

Järjestelmän kattavuus 

Systeemi laskee maastossa määritettävien 
tietojen pohjalta ennusteet eri maanmuokkaus
ja metsänviljelyvaihtoehtojen tuloksista ja 
kustannuksista vaiheittain. To imenpideketju 
voi sisältää seuraavat työt. 

Haanmuokkaus 
Viljely 

Täydennysistutukset 
Perkaukset 
Taimikon harvennus 

} Eri vaihtoehto
yhdistelmät 

} Jälkityöt 

Toimenpideketjuun ei sisälly uudistusalan 
raivausta, koska sen tarve ja kustannukset 
ovat helposti ennakoitavissa muutenkin . 

Uudistusalan maastokuvio 
laskentayksikkönä 

Metsänuudistamisolosuhteet vaihtelevat eten
kin isoilla uudistusaloilla niin paljon , 
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ettei uudistusaloittainen , keskiarvotunnuk
siin perustuva tulos- ja kustannusennustei
den laskentasysteemi voi olla kovinkaan tar
koituksenmukainen . Laskentamalli edellyttää 
sen tähden, että uudistusala jaetaan maapoh
jaltaan ja muilta kasvupaikkatekijöiltään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin maastokuvioi
hin. Laskennan perusteella niistä . voidaan 
sitten yhdistellä sopivia toimenpidekuvioita. 
Maastokuviot kuvataan seuraavasti. 

Kuvion tunnus: ---------

Pinta- ala, ha: _ _ Muokkauksen t yövaikeuslk: 

VILJAVUUS: 

1 - Lehto 
2 - Lmk 
3 • Tuok 
4 • Khk 

5 - Kk 

(OMaT) 
(OHT) 
(HT) 
(VT) 
(CT) 

VESITALOUSASEHA: 

1 - vesihaitta; 
alava 

2 • normaali 
3 - ei vesihai ttaa ; 

rinne 

~lAALAJI: 

1 • Sa, Hs, HHt 
2 • KHt, HHk 
3 • KHk , Sr 
4 • HMr 
5 • HkMr 
6 • SrHr 

PINTAKASVILLI
SUUS ·Vilj avuu teen 
nähden: 

1 • normaali 
2 • runsas 

KIVISYYS: 

Kivisyys
inde ksi 

1 - 0 - 20 % 
2 - 25 - 50 % 
3 - 55 - 75 % 
4 - 80 - 100 % 

VESOITTUVUUS: 

kpl/ha 

VESOVAT KANNOT 
(raivauksen jälkeen) , 
lpm cm 

Maastokuviotiedoista kolme tärkeintä 
viljavuus, maalaji ja kivisyys - muodostavat 
jo 62 erilaista uudistusalatyyppiä . Kaikki 
tekijät huomioon ottaen laskennassa voidaan 
käsitellä varsin monia erilaisia lähtökohta
tilanteita. 

Toimenpideketjut 

Systeemiin on otettu 4 maanmuokkausmenetel
mää eli 5 vaihtoehtoa, kun istutus muokkaa
mattomaan maahan o tetaan huomioon. Viljely
menetelmä- ja materiaalivaihtoehtoja on 8. 

Maanmuokkausmenetelmät ovat: 
- äestys 
- auraus metsätraktorikalust olla 
- auraus puskutraktorikalus t olla 
- mätästys. 

Auraus on luokiteltu vetokoneen mukaan, 
koska viljelykohtien laatu näyttää riippuvan 
selvimmin laitteen järeydestä . Mätästys 
oletetaan tehtäväksi traktorikaivurilla. 

Viljelymenetelmät ja materiaalit ovat: 
- Männyn kylvö 

- Männyn is tutus 
- paljasjuuriset koulimattomat t a imet 

" koulitut (II - III kokoluokan) t aime t 
- piene t (!-vuo tiaat ) paakkutaimet 
- isot (2- vuotiaat) paakkutaimet 

- Kuusen is tutus 
- paljasjuuriset koul i tut (II - III kokoluokan) t aimet 
- isot (2- vuotiaa t ) paakkutaimet 

- Koivun istutus 
- iso t paakkutaime t 

Muokattuun maahan männyn ja kuusen paakku
taimet oletetaan istutettaviksi putkilla, 
muokkaamattomaan kourukuokalla. Paljasjuuri
se t sekä koivun taimet istutetaan kourukuo
kalla . Toimenpideketjuista pienten paakku
taimien istutus ja kylvö muokkaamattomaan 
maahan eivät tule kyseeseen . Näin erilaisia 
toimenpideketjuja on yhteensä 38. 
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Eri kasvupaikoilla eri toimenpideketjuista 
on jätetty pois vain ilmeisimmät ei- toivotta
vat yhdistelmät . Täten maanmuokkauksessa 
kuivan kankaan auraus tai mätästys ja vilje
lyssä männyn kylvö tai pienten paakku- ja 
paljasjuuritaimien istutus lehtomaiselle 
kankaalle ja lehtoon sekä kuusen istutus 
kuivahkolle ja kuivalle kankaalle on rajattu 
pois tarkasteluista . 

Vaiheittainen rakenne 

Jotta monipuolisuus uudistusalan kuvauksessa 
olisi hallittavissa, systeemi on rakennettu 
vaiheittain toimivaksi. Toimintaperiaate 
on seuraavanlainen. 

MAANMUOKKAUS 1 KUOKKAUSHENETELHÄT ( 4 + 1) 1 
Haalaj i } 1 { Huokkausa Ia, ha 
Kivisyys Siirtomatka, km 1 Työvaikeusluokka 

l Muokkaustulos J 1 Muokkauskustannukset 1 

/ 
/ 

/1 
VILJELY 

V IWEL YHENETELHÄT (8) 1 
.1 l Muokkaustulos J 
l 

'"'·-·· } Haala.1 i 
Kivisyys -....... 
Vesit alousasema 
Pintakasvi llisuus 

l Onnis tuminen 1 1 Viljelykus tannukse t 1 

1 Täydennykse t Täydennyskus tannukset j 

1 Vilj elytu.los 1 
/ 

TA!MlKON- / 1 KASVUMALLIT 1 HOITO 

.1 1 Viljelytulos 
{ Viljavuus 

Veso it tuvuus r- Vesa vien kantojen lpm 

1 Perkaukset 1 
Harvennus 

1 Uudistaaisen 1 
vaat iaa aika l Perkauskustannukset J 

Laskenta etenee uudistusalan kuvauksesta 
maanmuokkauksen, viljelyn ja t aimikonhoidon 
kautta lopputulokseen aikaj ärj es t yksessä . 
Kussakin laskentavaiheessa otetaan huomioon 
vain kyseiseen vaiheeseen välittömästi vai
kuttavat tekijät ja niiden vaikutus pelkis
tetään välitulokseksi. Tämä välitulos on 
jatkotarkastelun läh t ökoh t ana eikä itse 
tekijöitä tarvitse enää pitää laskennassa 
mukana . Menettely pyrkii jäljittelemään 
t odellis ta tapahtumien kulkua uudistusalalla 
ja tulokset ovat vaiheittain testattavissa. 
Laskennassa ovat samanaikaisesti kaikki 
maastokuvion muokkaus- ja viljelyvaihtoehdot, 
ja systeemi sijoittaa ne lopuksi edullis uus
järjestykseen . 
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MET SATEHO 1 METSANVI LJELYMENETELM IEN VERTAILU 13 .12.1985 

KUV! 0 ~ 1 ED OT JA UUD I STAiU STULOS PUU LAJE ITT AI N ED IJL LI SUUSJÄRJESTYKS ESSA 
========================== ========================= ================== 
kuvion tunniste Es imerkki 
kuvion koko : 2.0 0 ha 
muokkauksen työvai keu s : 2 
viljavuus Kh k (VT) 
maalaji HkMr 
kivisyys 25 - 50 " ves i talousasema alava 
pintakasvillisuus runsas 
vesoi ttuvuus 4000 kp 1/ha 
vesovat kannat, 1 pm 0 cm 

Uudistamismenetelmä V i 1 j . Perk. Ikä/ Pää- Kustannukset Ikä-
muokkaus viljely tu l os kert. 5 m puu- perus- jälki- mk/ha 1 isä 

1 aj i taminen työt mk/ha 

auraus mtr Mä paakku 2-v 89 " 1.1 19 V mä 83 " 17 " 3168 0 
mätästys Mä _paakku 2-v 89 " 1.1 19 V mä 83 " 17 " 3249 0 
auraus mtr Mä p a 1 j . II 87 " 1.1 19 V mä 83 " 17 " 3472 0 
auraus mtr Mä paakku 1-v 84 " 2. 0 20 V mä 69 " 31 " 3027 460 
auraus mtr Mä palj . 1 82 " 2. 0 20 V mä 68 " 32 " 3079 460 
mätästys Mä palj. II 87 " 1.1 19 V mä 83 " 17 " 3553 0 
mätästys Mä palj. I 82 " 2.0 20 V mä 69 " 31 " 3160 460 
mätästys Mä paakku 1-v 82 " 2.0 20 V mä 69 " 31 " 3166 460 
äestys Mä palj. I 71 " 2. 1 21 V mä 60 1 40 " 3138 920 
äestys Mä pa 1 j. II 76 " 2. 1 20 V mä 70 " 30 " 3806 460 
äestys Mä paak ku 2-v 71 1 2. 1 21 V mä 66 1 34 " 3628 920 
äestys Mä paakku 1- v 64 1 3.1 22 V mä 52 " 48 " 3612 1380 
kuokkal. Mä palj. II 63 " 2. 1 21 V mä 61 1 39 " 4587 920 
auraus mtr Mä kylv ö 66 1 3. 1 24 V mä 45 " 55 1 3322 2300 
kuokkal. Mä pa lj. I 57 'L 3.1 22 V mä 47 'L 53 " 4299 1380 
mätästys Mä kylvö 66 'L 3. 1 24 V mä 46 " 54 " 3403 2300 
kuokka 1. Mä paak ku 2-v 57 " 2. 1 22 V mä 58 " 42 1 4719 1380 
äestys Mä kylv ö 57 " 4. 1 25 V mä 34 " 66 " 3796 2760 

Tähän esimerkkitulostukseen on valittu ns. muunnettu perustulostus , 
jossa uudistamismenetelmät ase tetaan edullisuusjärjestykseen kustan-
nust en ja uudistamisa jan perusteella. 

Tulostuksessa e s itetään uudistamismenetelmittäin viljelytaimien eloon 
jäänti , perkauskertoj en määrä , taimikon ikä 5 m:n keskipituusvaiheessa , 
ta imikon pääpuulaji , kustannukse t jaotel tuina perustamisen (muokkaus j a 
viljely) ja jälkitöiden ( t äydennys ja taimikonhoit o) osuuksiin sekä 
nopeinta menetelm~ä hi taamman uudis t amisen t akia menetettäväs t ä ajasta 
aiheutuvaksi ka tso ttu lisäkustannus , "ikälisä". 

Lisäkus t annuksen vuotuisarvoksi on otet tu kasvupaikkatyypin muka isen 
me tsäveroluvun ja verokuutiooe trin bruttoarvon tulo (verovuonna 1984 
Mikkelin lääniss ä keskimäärin) . 

Edullisuusjärjes t ys mä''di t yy · tämän " ikälisän" ja kokonaiskustan
nust en s umman mukaan . 





Tulosten laskentaperusteet 

Maanmuokkau~en tulos käsittää seuraavat 
tunnukset. 

Muokkausjäljen vajaus eli niiden viljely
kohtien osuus , joita ei saada paljastu
neeseen maahan muokkausjäljessä. 

Viljelykohtien korkeusasema . 

Muokkausjäljen leveys viljelykohdissa . 

Muokkauksessa paljastuneen maanpinnan 
osuus koko pinta-alasta . 

Tunnusten lukuarvot r11ppuvat muokkausmene
telmästä , maalajista ja kivisyydestä. 

V~jelyn tulos sisältää alkuperäisten vilje
lytaimien ja eri-ikäisten täydennys - ja 
luontaisten taimien osuudet sekä taimikon 
keskipi tuuden , joka on projisoitu viiden 
kasvukauden päähän viljelystä ja on edelleen 
taimikon jatkokehityksen lähtökohtana. Vil
jely jakautuu eri välivaiheisiin. 

V~jelyn on~twm~en määrityksen pohjana on 
taulukko eri viljelymateriaalien eloonjäämi
sestä eri kasvupaikoilla, kun viljelykohta 
vastaa melko hyvää äestysjälkeä ja muut 
tekijät kuin pintakasvillisuuden kilpailu 
eivät huononna tulosta . Tämän, viljely
materiaalien maksimitulosta kyseisissä olo
suhteissa vastaavan perusmatriisin lisäksi 
on määritetty korjaustaulukoita, jotka ku
vaavat maanmuokkausjäljen, kivisyyden, maa
lajin ja vesitalou den vaikutuksia eloon
jääntiin. Näissä korjaustaulukoissa on otet 
tu huomioon seuraavat, lähinnä kuolleisuutta 
lisäävät tekijät . 

Istutustyön laadun huononeminen 
huonossa muokkausjäljess ä ja kivisessä 
maassa . 

Viljelyalustan kuivuminen. 

Viljelyalustan kulumiseroosio. 

Rouste. 

Liika vesi. 

Pintakasvillisuuden haitan riippuvuus 
muokkausjäljestä. 

Viljelytaimien viiden kasvukauden keskipi
tuustunnus lasketaan kahtena vaiheena, joi
den kasvut istutuksessa lisätään taimien 
alkupituuteen . Kummankin vaiheen kasvut 
perustuvat samoin kuin eloonjäännin lasken
nassakin määrätynlaisiin maksimituloksiin , 
joita eri lisätekijät pienentävät . 

Kahden ensimmäisen kasvukauden kasvu riippuu 
viljelymateriaalista , ja siihen vaikuttavat 
taimien kuolleisuutta kuivumisen välityk
sellä aiheuttavat tekijät . Kolmen jälkim
mäisen kasvukauden kasvu riippuu viljely
materiaalista ja viljavuudesta, ja siihen 
vaikuttavat kaikki kuolleisuutta aiheutta-

vat tekijät . Lisäksi otetaan huomioon 
maan kivisyyden sekä vesi- ja happitalouden 
kasvua pienent ävät vaikutukset. Muokkaus
jäljen laadun mukaan otetaan toisaalta huo
mioon myös maanmuokkauksen maanparannus
vaikutus. 

Seuraavaksi määritetään viljelyssä epäonnis
tuneen osuuden en6ivcU..heen luortt"..a...i.nen :t..a...i.
me:t.:tLJ..m..i.nen. Se sekä näiden taimien pituus
tunnus riippuvat suoraan kasvupaikasta, maa
lajista ja muokkauksessa paljastuneesta 
alasta . 

Taimikon :t.ä.ydenny~et otetaan huomioon vil
jelyt ulosten mukaisina keskimääräistarpeina 
ja kahtena täydennyskertana, ensimmäinen kol
mantena ja toinen kuudentena vuonna. Ne ole
tetaan kumpanakin kertana tehtäviksi alku
peräiseen viljelytiheyteen . Täydennysviljely
menetelmä on isojen paljasjuuristen taimien 
istutus kourukuokalla. Puulaji määräytyy 
kasvupaikkatyypin, vesitalouden ja alunperin 
viljellyn puulajin perusteella . 

Ensimmäisen täydennyksen tarve määritetään 
viljelyn onnistumisen ja ensivaiheen luon
taisen taimettumisen tuloksesta. Sen jälkeen 
määritetään ensimmäisen täydennyksen onnis
tuminen ja täydennystaimien pituustunnus 
taimikon viiden kasvukauden iällä . Tuloksen 
oletetaan vastaavan kyseisen taimimateriaa
lin antamaa tulosta muokkaamattomaan maahan 
istutettaessa kaksi vuotta istutuksesta . 
Tuloksen perusteella määritetään edelleen 
toisen täydennyksen keskimääräinen tarve ja 
onnistuminen vastaavalla tavalla . Taimien 
pituustunnuksena on nyt taimimateriaalin 
alkupituus . 

Alkuperäisestä viljelytiheydestä vielä puut 
tuva osuus oletetaan täydentyväksi ajan mit 
taan myöhemmän vaiheen luortt"~ena :taime:t.:tLJ..
~ena. Jos viljely onnistuu kohtalaisesti , 
ainakin toisen täydennyksen ja myöhemmän 
vaiheen luontaisen taimettumisen osuudet 
jäävät merkityksettömiksi . Jos taas viljely 
ja täydennykset onnistuvat huonosti, taimi
kon keskipituus alenee, jatkokehitys hidas
tuu ja kustannukset kasvavat huomattavasti. 
Myös pääpuulaji voi vaihtua eräillä kasvu
paikoilla luontaisen taimettumisen ja täy
dennysten vuoksi . 

Taimikonhoito sisältää systeemin sisäisiin 
kasvufunktioihin perustuvat taimikon ja vesa
kon kehityksen sekä perkausten ja harvennuk
sen ajankohdan ennusteet . Taimikon kasvuun 
vaikuttavat lähtöpituus ja viljavuus . Vesa
kon kasvu määritetään pituus- ja tiheyskas
vuna . Pituuskasvuun vaikuttavat vesavien 
kantojen läpimitta ja viljavuus. Vesakon 
tiheyden kehitys määräytyy vesoittuvuuden, 
muokkauksessa paljastuneen alan ja viljavuu
den perusteella . 
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Systeemi tarkistaa sisäisesti kunkin kasvu
kauden kohdalla perkaustarpeen. Perkaus mää
räytyy vesakon ja taimikon pituuksien sekä 
vesakon tiheyden perusteella ja se oletetaan 
tehtäväksi raivaussahalla. Sääntönä on, että 
vesakko saa alussa olla taimikkoa pitempää. 
Vesakon sallittu pituusero taimiin nähden 
r11ppuu taimikon puulajista ja vesakon 
tiheydestä ja pienenee taimien kasvaessa; 
määrätystä pituudesta alkaen vesakko ei enää 
saa olla taimia pitempää. Perkauksen jälkeen 
vesakon pituuskasvu alkaa uudesta lähtökoh
dasta ja vesakko joko ohittaa uudelleen per
kausrajan tai jää jälkeen taimikon kehityk
sestä. Viimeinen perkaus määräytyy muista 
poiketen todennäköisyyslukuna, jotta taimi
konhoidon kustannuserot eivät muodostuisi 
portaittaisiksi. 

Perkauksessa paistettavien puiden maara 
r11ppuu vesakon tiheydestä sekä taimikon 
pituudesta. Varttuneissa taimikoissa pera
taan vain haittaavan kokoiset vesat. Kant o
läpimitta määräytyy vesakon pituuden mukaan. 

Kcud.a.nnu/ue;t lasketaan mm. käytössä olevia 
urakkapalkkoja ja -maksuja sekä taimien 
enimrnäishintoja soveltaen. Lisäksi otetaan 
käyttäj äkohtaisina huomioon taimihuollon, 
kylvön, täydennysistutuksen ja työnjohdon 
kustannukset sekä välilliset työkustannukset. 

Tulostus 

Systeemin perustulostus sisältää laskenta
kuvion tunnistus- ja syöttötiedot sekä en
nusteen eri menetelmäyhdistelmien kustannuk
sista. Oheistietoina voidaan kustakin 
vaihtoehdosta ottaa näkyviin muun muassa 
viljelyn onnistuminen, 5 m:n keskipituuden 
saavuttamiseen kuluva aika sekä eri toimen
piteiden kustannukset ja toteutusajankohdat. 
Käyttäjä voi rajoittaa vaihtoehtojen määrää 
tai tulostaa tarpeen mukaan välituloksia 
mistä tahansa laskennan vaiheesta. 

Käyttäjä voi myös valita muunnetun perus
tulostusmuodon, jossa uudistamisessa voitet
tu vuosi tai siihen kuluva lisävuosi hinnoi
tellaan ha lutulla tavalla , esimerkiksi kasvu
paikkatyypeittäin. 

Metsäteho Review 18/1985 

Toteutusympäristö 

Systeemiä ylläpidetään Nokian Mikromikko 2 
-mikrotietokoneilla. Laskentaohjelmisto on 
laadittu K-Mies-työasemaohjelmistolla ja 
soveltuu niille laitteistoille, joille tämä 
järjestelmä on saatavissa. Ohjelmisto on 
tehty osina siten, että laskentaa voidaan 
tarpeen mukaan muuttaa ja muutosten vaikutus 
on osavaiheittain testattavissa. 

HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITYSNÄKYMÄT 

Systeemiä on mahdollista käyttää apuvälinee
nä analysoitaessa eri maanmuokkaus- ja met
sänviljelymenetelmien edullisuutta erilai
sissa olosuhteissa. Tällainen analysointi 
antaa konkreettista perustaa selvittää 
uusien muokkaus- ja viljelymenetelmien 
käyttöönoton kannattavuutta sekä maasto
suunnittelun kehittämistarpeita . Koulutuk
sessa systeemillä voidaan havainnollistaa 
metsänhoito-ohjeita ja erityisesti eri rat
kaisuvaihtoehtojen tuloksia käytännön suun
nittelutilanteita varten. Maanmuokkaus- ja 
viljelymenetelmien yleistä kehittämissuuntaa 
on lisäksi mahdollista arvioida systeemin 
avulla. 

Laskentatuloksien analysointia varten on 
ensiksi valittava vertailukriteerit. Perus
tulostuksen mukaisia kustannuseroja sellai
sinaan voidaan ajatella käytet t äviksi pää
töksenteon pohjana mikäli metsätalous on 
jatkuvaa, mu tta uudistusmisajan lyheneminen 
tai piteneminen ei suuresti vaikuta hakkuu
suunnitteen mitoitukseen. Laskennan tulok
set voidaan tällöin käsittää ennusteiksi 
siitä , minkälaiseen metsänhoidon vuosikus
tannustasoon tällaisten olosuhteiden osalta 
sitouduttaisiin pitkällä aikavälillä . Las
kelman muunnettu perustulostusmuoto vastaisi 
edelleen tapausta, jossa uudistusajan pituu
den ajatellaan vaikuttavan suunnitteeseen 
suorassa suhteessa kiertoaikaan . 

Systeemiä ylläpitää ja kehittää Metsäteho. 
Erityistä huomiota kiinnitetään laskenta
perusteiden tarkistuksiin ja systeemin 
testaukseen. Sys teemin sopivuutta erilai
siin tarkoituksi i n kokeillaan ja s elvitetään 
tarvetta laatia eri käyttäj ille y ritys- ja 
aluekohtaisia sovelluksia . 

CALCULATION SYSTEM FOR C0\1PARING FOREST REGENERATION METJ-ODS 

The review presents a simulation model de
signed by Metsä teho for the purpose of cal
culating cost and result estimates for re-

forestation procedures, from soil prepara
tion and seeding or planting t o treatment of 
young stands . 
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