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M e;t 1J änu.ucLW.t.am-L6 en ~ u.u.nrU.;t .J:ei.wt pvUa.a.:t.J:w .a. , 
ongei.m-i.a. ja ltUWtMeja ~elvile;t.:t.U..n kahduM 
Me.tJJiU:ehon jäiJeny!tily~u~ä . Sen pohja..U.a. 
.t.aJt.k~ :t:el.t.U..n ~ u.u.nrU.;t.J:elu.n k efu:.:t.:t.ä.rn.W.t11A v e:t:
.t.a. ja -mahdo~u.u.~.Ur.. 

Pe.JtM~u.unrU.;t.J:elu. oli ve.M.a:t:en ~u.u.Jtp-UJr.i:w.t.ä. . 
To:t:eu..tu~en ~u.unrU.;t.J:~~a valin.t.a.a ku.ilen
fu:.n :t:a!tk enn e;t ;t-U._n, e.Jtily-L6 u ;tj_ pu.u1.a. j -Ut ja 
IT!aanmu.okk.a.u.~en o~a..U.a. . H~.t.a.:t:el.tujen :t:yön
J oh.t.a.j .<.en m.<.elu.t.ä. ~ u.unrU.;t.J:elu.a va.<.keu;t;ti_ ja 
.t.ul.o~.t.a. hu.onoMi enilen ~e , e;t;t.ä. h.a.i.u.:t.:tua 
v.U j elyma:t:~ on va.<.kea ~ aada. . 

U ~cLW :t:M ala.ri 11.a j au.~ een, u.ucLW .t .a.rrU-6 men e:t:el-
11L<.en valin.t.a.an ja :t:o:t:eu.:t.u.k.6en ~u.unrU.;t.J:elu.u.n 
käy:t:e;t.:t.U..n m~:t:o~~a :t:yönjoh.t.a.j.<.en aJtvion 
mukaan Jtu.M~ 1 .tun.ti_ heh.t.a.a!t-i.a. koh.tL Kun 
wä~.<. o:t:e;t.a.an huom.<.oon ~u.unrU.;t.J:elu.u.n liil
:t:yvä ~-L6ä:t:yö- ja kul.k~a.<.ka Hkä au.:t:on
kä y;t .J:ö kM ;t .a.nn~ e:t:, ~ aadaan ~ u.unrU.;t.J:elu.
kM.t.a.nnu.~.<.~.<. noin 100 mk/ ha; H on noin 
3 % :t:o:t:eu..t1..1.1Jk.M.t.a.nnu.~-L6;t.a.. 

M e.tJJ ä nuu.cLW ;t .a.rrU-6 en ~ u.unrU.;t .J:elu.a ow .<. .t11./!.
peen kefu:.:t.J:ää ~ile..n , e;t;t.ä. u.ucLW.t1..1.1Jala.n olo 
~ uh:t:ee:t: ja nild en vtU.h.telu. ~ elv-i..J:e;t;t .ä.-L6lin 
ja o :t:e;t ;t .a.-L6 .<.-Ut hu.o m.<.o on nyky -L6 ;t .ä. ;t 11./!.k e..mm.<.n . 
T a!tkka olo~u.hde;ti_e:to mahdo~.t.a.-L6.<. e..n.tM.t.ä. 
on~.tunee..mman mene:telmänvalinna.n myö~ ~il
lo-<.n , kun eJt.<. me..ne:telm.<.en käy.t.J:ömahdo~u.u
de:t mu.u..t.:tuva:t: . Myö~ me;tJJänu.ucLW.to..m.We..n ~e..u.
Jtan.t.a.a ow.<. ke..h-i..J:e;t;t.ä.vä e..n.tM.t.ä enemmän 
uucLW .t.am-L6.t.ul..o~ .t.a. paj_no ;t;t.a vaan ~ u.un.t .aan . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Metsänuudistamisen suunnittelun periaatteita 
ja ongelmia selvitettiin Metsätehon kahdessa 
jäsenyrityksessä maastotarkastuksin ja haas
tattelemalla metsänhoitohenkilöstöä, erityi
sesti maastosuunnittelusta vastaavaa työn
johtoa. Lisäksi selvitettiin esimerkkityö
maiden avulla työnjohtajien ajankäyttöä rai
vauksen, maanmuokkauksen ja viljelyn suunnit
telussa ja toteutuksen työnjohdossa . lukana 
oli 12 kesällä 1986 viljelyvaiheessa ollutta 
ty ömaa ta 7:ltä eri työnjohtajalta . 

SUUNNITIELUN NYKYTILANNE 

Periaatteet 

Metsänuudistamisen maastosuunnittelu jaetaan 
yleensä kokonaisuutta ohjaavaan perussuun
nitteluun ja eri vaiheiden toteutuksen suun
nitteluun eli työmaasuunnitteluun . Perus 
suunnitteluun kuuluvat uudistettavan alueen 
rajaus ja yksityismetsälain 2 . §:n mukaisen 
hakkuu- ja uudistamissuunnitelman laatiminen 
siihen kuuluvine menetelmä- ja materiaali
ehdotuksineen . Perussuunnittelun keskeisenä 
tarkoituksena on antaa suuntaviivat toteu
tuksen ohjelmoinoille ja perusteet maanmuok
kauskaluston ja viljelymateriaalin t ilauk
sille , ja se pyritään yleensä tekemään vähin
tään 1 - 2 vuotta ennen hakkuuta . 

Uudistamisen työmaasuunnitteluun kuuluvat 
kunkin vaiheen t yökoh teen ja sen eri osien 
rajaus sekä työvaikeusluokituksen ja työpals
toituksen teko . 

Suunnittelun ongelmakohtia 

Perussuunnittelu 

Metsätaloussuunnitelman inventointikuviot 
ovat periaatteessa perussuunnittelun ja uu
distusalan rajauksen pohjana. Työnjohdon 
mukaan kuviot ovat sellaisinaan uudistusalan 
rajaamiseen usein liian suurpiirteisiä, ja 
rajauksia joudutaan tällöin tarkentelemaan . 
Hakkuukohteiden valinnan, leimikoiden rajauk
sen ja uudistamisen perussuunnittelun teki 
yleensä alueen metsien hoidosta vastaava 
työnjohtaja . Myös korjuun suunnittelija 
saattoi vastata perussuunnittelusta, kuiten
kin useimmiten yhdessä metsänhoitohenkilös
tön kanssa . 

Uudistamismenetelmän valintaan tarvittavat 
maastotiedot havainnoitiin uudistusalan ra
jauksen yhteydessä. Perussuunnittelu ajoit
tui kuitenkin suureksi osaksi talveen, jol
loin hakkuusuunnittelua palvelevat puusto
tiedot saadaan kerätyiksi, mutta uudistami 
selle olennaiset seikat eivät ole nähtävissä . 
iiltä osin suunnitelmia pyrittiin tarkenta

maan sulan maan aikaan vielä ennen hakkuuta . 



Työmaasuunnittelu 

Uudistusalan raivauksen työmaasuunnittelu 
rajoittui yleensä vain raivaustarpeen totea
miseen. Raivaus teetettiin kuudessa tapauk
sessa kymmenestä aikapalkalla (kahdella ei 
raivaustarvetta) . Samalla kertaa tai raivauk
sen työnjohtoon liittyvän käynnin yhteydessä 
tarkennettiin muokkaussuunnitelmaa menetel
mien ja rajausten osalta . Muokkausaloja ei 
yleensä merkitty maastoon, vaan ne osoitet
tiin koneen kuljettajalle työmaallakäynnin 
yhteydessä. Muokkauksen työvaikeusluokitus 
ilmoitettiin tehdyksi 8 työmaalla 12:sta. 
Muutamissa tapauksissa maanmuokkauksesta 
maksettiin kiinteää yksikkömaksua koko toi
minta-alueella. Mätästyksessä aikamaksun 
käyttö oli yleis tä. 

Viljelyn työmaasuunnittelu tehtiin puolella 
esimerkkityömaista viljelyä edeltävänä · syk
synä ja lopuilla vähän ennen viljelyä . Istu
tuksessa noudatettiin urakkapalkkausta ja 
työvaikeusluokittelu oli tehty kaikilla esi
merkkityömailla, haastateltujen mukaan kui
tenkin usein taksasuositusta yksinkertais
taen. Työvaikeusluokitus tehtiin usein 
uudistusaloittaisena, ja vain huomattavasti 

esim. eri muokkausmenetelmien takia 
poikkeavat osat eroteltiin luokituksessa . 
Työpalstoitus ja luokitus saattoivat riippua 
myös työntekijöistä; työ ryhmänä istuttamaan 
tottuneita työntekijöitä varten palstoituk
sia ei yleensä tehty ja toisaalta kokematto
mia työn tekijöitä varten niiden katsottiin 
olevan tarpeellisia työn laadun valvonnan 
helpottamiseksi. 

Perussuunnittelussa ehdotettu viljelyketju 
ei aina toteutunut sellaisenaan, vaan mene
telmiä joko muute ttiin tai muutoksia aiheut
tivat viljelymateriaalin saantivaikeudet 
(taulukko) . 

TAULUKKO Muokkaus- j a puulajiehdotusten muutokset 
perussuunnitelmaan esimerkkityömailla 

Muokkaus Puulaji 

yö Suunn i t elma To teutus Suunnitelma To teutus 

maa Äes Au- Hä-
Äe s - Au-

Mä-
Hän Kuu Ko i Hän Kuu 

t äs t äs-
t ys rau• t y s t ys raus tys t y s i vu t y s i 

1 + + + + 
2 + + + + + 
3 + + + + + 
4 + + + + + + 
5 + + + + 
6 + + + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + + + 
9 + + + + + + 

10 + + + + + 
11 + + + + + + 
12 + + + + + + 

Ko i 
vu 

+ 

+ 

Perussuunnittelussa ehdotettua muokkausta, 
useimmiten koko alueen äes tyst ä täydennet
tiin usein mätäs t yksellä . Myös eri puulaji
en käyttöä tarkistettiin muutamissa tapauk-
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sissa . Kolmella työmaalla oli osalla uudis
tusalaa hakkuu ta lykätty, joten käsittely
alojen koot olivat suunniteltua pienemmät . 

Raivauksen, muokkauksen ja viljelyn suunnit
teluun tarvittavat pinta-alat määritettiin 
pääasiassa kartoilta. Myös pystymittauksen 
yhteydessä muutamissa tapauksissa mitattuja 
pinta- alatietoja hyödynnettiin. 

Haastateltujen mielestä eniten suunnittelua 
vaikeutti se, ettei saatu halutunlaisia tai
mia. Poikkeamat tilattujen ja saatavien 
taimityyppien jopa puulajien välillä 
olivat tavallisia. Tämä aiheuttaa lisätyötä, 
ja viljelytulos on usein huono, kun ma teri
aali ei sovi uudistusalojen olosuhteisiin . 
Nämä vaikeudet johtuivat osittain yri t ysten 
o~ien me t sien yllät t ävistä hakkuujärjes
tyksen ja -aikataulun muutoksista , joihin 
taimitoimituksia on vaikea sopeuttaa . 

Suunnitteluresurssit 

Maastosuunnittelun a jankäyttö 

Tutkimukseen osallistuneet työnjohtajat kir
jasivat ajankäyttönsä esimerkkityömailla ja 
arvioivat niillä aiemmin perussuunnitteluun, 
työmaasuunnitteluun sekä työnjoh toon käyte
t y t resurssit. Uudistusalojen koko oli 2 -
45 ha, keskimäärin 14 ha. Metsänviljely
menetelmien valintaan ja t yömaasuunnitteluun 
oli maastossa käytetty aikaa keskimäärin 
noin 2 päivää uudistusalaa kohti eli runsas 
1 tunti hehtaaria kohti. Arvioiden mukaan 
työmaasuunnitte luun oli käytetty yh teens ä 
hieman enemmän aikaa kuin perussuunnitteluun. 

Perus
suunnit
telu 

45 

Ty ömaasuunnittelu 
Raivaus j a 
muokkaus Viljely 

Osuus ajankäy t ös tä, % 

23 32 

Yhteensä 

100 

Luvut kuvaavat vain suuruusluokkaa . Eri 
suunnitteluvaiheiden ajanmenekki riippuu 
suunnittelun tasosta sekä työkohteen koosta, 
vaihtelevuudesta ja muista olosuhteista . 
Perussuunnittelussa aikaa kuluu eniten uudis
tusalan rajaamiseen ja sen ajanmenekkiin 
vaikuttavat erityisesti metsikön ja maaston 
vaihtelevuus . Rajaus voidaan lukea kuuluvak
si myös hakkuiden suunnitteluun . Uudistus
alan raivauksen ja viljelyn työmaasuunnitte
lun ajanmenekki riippuu ratkaisevasti siitä , 
minkä tasoinen palstoitus ja työvaikeusluo
kitus alalle tehdään. Koska maanmuokkauksen 
työvaikeus luokitellaan lähinnä silmämääräi 
sesti, luokittelu ei vie paljon aikaa . 

Toteutuksen t yönjohto vei raivauksessa, 
maanmuokkauksessa ja viljelyssä noin kaksi 
kertaa niin paljon maastotyöaikaa kuin 
suunnittelu . Käyntejä uudistusalalla tuli 



työnjohdon yhteydessä erityisesti viljely
vaiheessa enemmän kuin suunnittelussa . 
Esimerkkityömailla työnjohto kävi viljely
kauden aikana 3 - 11 kertaa . 

Suunnittelukustannukset 

Kustannusten tarkastelua varten lisättiin 
keskimääräiseen maastosuunnittelun ajankäyt 
töön uudistusalalle kulkuaikaa 1 . 3 tuntia 
käyntikertaa kohti ja suunnittelun sisätyö
aikaa työnjohdon arvioiden mukaisesti 0 . 3 
tuntia hehtaaria kohti. Kolmen käyntikerran 
mukaan laskien suunnitteluun kului täten ko
konaisuudessaan vajaat 2 tuntia/ha, ja vas
taaviksi kustannuksiksi työnjohtajan keski
määräisten päiväkustannusten (370 mk) ja 
oman auton käytt ökorvausten (1 , 20 mk/km) 
mukaan 102 mk/ha. Metsänviljelyn kokonais 
kustannukset ovat helpohkoissa olosuhteissa 
noin 3 000 mk/ha, joten ennakko - ja perusta
misvaiheen suunnitteluun käytetään näiden 
perusteiden mukaan enintään 3 % kokonaiskus
tannuksista. Puunkorjuun suunnitteluun käy
tet ään päätehakkuussa vastaavasti noin ne
linkertainen määrä resursseja, kun mittausta 
- noin puolet korjuun suunnittelukustannuk
sista - ei oteta huomioon . 

Tulos 

Olosuhteet 

Vaihtoehtoisten muokkaus- ja viljelymenetel
mien edullisuuden vertailua varten selvitet 
tiin tarkasti kuuden esimerkkityömaan olo
suhteet . Inventointi toteutettiin linjoit 
taisena kaista-arviointina ja siinä kartoi
tettiin kasvupaikkatyyppi, maalaji, maan 
kivisyys, heinittyvyys , vesoittuvuus ja 
vesi talous. 

Kasvupaikkatyyppi ja maalaji vaihtelivat 
muutamilla uudistusaloilla melkoises ti (ku
va). Kaikilla uudistusaloilla oli topogra
fialtaan alavia , vedenvaivaamaa kivennäis
maata olevia osia tai turvemaakuvioi ta. Myös 
maaperän kivisyys vaihteli joillakin aloilla 
hyvinkin selvästi : täysin kivettömiä ja 
erittäin kivisiä osa-alueita voi tiin todeta. 

Menetelmien käyttö 

Eri muokkausvaihtoehtojen edullisuutta tar
kasteltiin Metsätehon metsänviljelymenetel
mien vertailusysteemin (Metsä tehon katsaus 
18/1985) avulla . Sitä varten työmaat jaet
tiin olosuhdekartoituksen mukaisiin osaku
vioihin , ja eri käsittelyvaihtoehtoja ver
tailtiin . Perussuunnittelun menetelmänvalin
nat olivat inventoiduilla aloilla verraten 
yksipuolisia etenkin maanmuokkauksen osalta. 
Kaikille kohteille oli ehdotettu äes tystä. 

Kuva . Olosuhte i den vaihtel u yhdellä esimerkki 
työmaa! la. Alava , vedenvaivaama osa vo ovoi tettu. 
Maala jit maaperän peruskartoituksessa käytetyn 
l uo kit uksen mukaan 

Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa kolmella 
kohteista oli nähty mätästyksen tarvetta; 
osa turvemaakuvioista oli mätästetty . Maan
muokkauksen osalta tämä toteutus oli varsin 
pitkälle kyseisten yritysten ohjeiden mukai
nen . 

Eri t yises ti kahdella kohteella auraus olisi 
ollut koko uudistamisen toimenpideketju huo 
mioon ottaen selvästi edullisin muokkaus
menetelmä. Etelä- Suomessa käytännön muokkaus
vaihtoehdot ovat kuitenkin nykyään useimmiten 
äes tys ja mätästys . Kaivuria olisi ollut 
perusteltua käyttää äestyksen täydentäjänä 
selvästi enemmän eli mätästää kaikki korpi
notkot ja pienialaisetkin vedenvaivaamat , 
vähäkiviset kivennäismaan osakuviot . Myös 
rehevät ja mustikkatyypinkin maalajiltaan 
hienojakoiset tai poikkeuksellisen heinitty
vät uudistusalat tai osakuviot olisi ollut 
edullista muokata äestystä voimakkaammin . 

Muokkauksen tarkemman suunnittelun vasta
painoksi olisi ongelmakohdissa mahdollista 
saada parempi uudistamistulos, nopeammin 
kehittyvä taimikko ja jopa säästöä uudista
miskustannuksissa. Vertailulaskelmien perus
teella odotettavissa olevat uudistamis- ja 
jälkityökustannukset olisivat esimerkkialoil
la keskimäärin noin 100 mk/ha pienemmät koko 
alaa kohti, jos maanmuokkaus olisi tehty 
pienipiirteisemmin. Tämä erotus vaihteli eri 
uudistusaloilla suuresti . 

Puulaji oli valittu suurpiirteisemmin kuin 
maapohjan viljavuuden vaihtelu edellyttäisi. 
Uudistamisen onnistumisen kannalta puulajien 
valinnan tarkkuus ei kuitenkaan yleensä ole 
niin kriittinen kuin maanmuokkauksen, joskin 
tarkkaan kasvupaikan hyväksikäyttöön olisi 
syytä pyrkiä. Eri puulajien käytön periaat
teet ovat myös yrityskohtaisia strategisia 
kysymyksiä, joita ei pelkästään edullisuus
laskelmin voida ratkaista. 
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Viljelymateriaalin val:i.n taan työnj ehdolla 
ei kaikissa tapauksissa ole ollut juuri 
mahdollisuutta, vaan on ollut pakko käyttää 
niitä taimia, joita on saatu. Osittain 
tästä syystä mm. pienikokoisia paakkutaimia 
oli joissakin tapauksissa istutettu äestys
jälkeen hyvinkin rehevillä mailla, vaikka 
epäonnistumisriski oli tiedostettu. 

SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 

Taustaa 

Metsänuudistamisen suunnittelun tavoitteen
asetteluun on tullut muutoksia verrattuna 
aiempaan ajatteluun, jossa päähuomio kiinni
tett.iin itse toiminnan selkeyteen. Sen mu
kaan suunnittelun tavoitteena tuli olla töi
den rationaalinen suoritus ja edulliset koko
naiskustannukset sekä suuri metsikkökuvio
koko myös tulevaisuuden metsätalouden ratio
naalisuutta ajatellen. Sitä varten oli ensin 
valittava riittävän varma toimenpideketju ja 
työt oli toteutettava mahdollisimman keski
tetysti ja tehokkaasti. Toteutusvuorossa 
olevista työmaista koostettiin periaatteessa 
perussuunnitelmien pohjalta toimin tasuunni
telma. Käytännössä kuitenkin koneiden, 
viljelymateriaalin ja työvoiman saatavuus 
ja käytön rationalisointinäkökohdat yleensä 
ratkaisivat yksittäisten uudistusalojen muok
kaus- ja viljelymateriaalivalinnat. 

Suunnittelun ohjauksessa on jo jonkin aikaa 
pyritty tarkempaan toteutuskuviointiin. Pyr
kimys rationaalisuuteen menetelmiä valitta
essa oli nimittäin johtanut liian suppeaan 
menetelmävalikoimaan . Yleismenetelmät toimi
vat keskimääräisissä oloissa, mutta eivät 
antaneet hyväksyttävää tulosta uudistusalan 
vaikeimmissa osissa tai keskimääräisistä 
poikkeavilla uudistusaloilla. Seurauksena 
olivat suuret täydennys- ja jälkityökustan
nukset ja hidas taimikehitys . 

Suurpiirteiseen suunnitteluun ei myöskään 
ole voitu sopeuttaa metsänhoitotöiden yksik
köpalkkasuosituksia. Ne toimivat tarkoite
tulla tavalla vain tarkasti määritellyissä 
olosuhteissa, joissa vaihtelu on työpalsto
jen rajauksin supistettu mahdollisimman 
vähäiseksi. 

Metsäteho Review 2/1987 

Myös tässä tutkimuksessa päädyttiin lasken
nallisen edullisuusvertailun perusteella 
siihen, että nykyistä tarkempaan toteutus
kuviointiin on syytä pyrkiä. 

Olosuhdepainotteinen suunnittelu 

Metsänuudistamisen suunnittelussa päähuomio 
olisi kiinnitettävä siihen, että menetelmät 
soveltuvat uudistusalojen vaihteleviin olo
suhteisiin. Uudistusaloilta on tunnettava 
keskeiset uudis tamistulokseen vaikuttavat 
olosuhdetekijät, jot ta eri vaihtoehtojen 
edullisuutta on mahdollis ta edes tarkastella. 
Suunnitteluohjeissa olisi yksityiskohtai
sesti määriteltävä, millainen maapohjan vaih
telu edellyttää eri toteutuskuvioiden muo
dostamista ja mi ten siihen vaikuttavat muut 
käytännön seikat. Lopuksi toteutuksen 
resurssisuunnittelu tulisi mukau ttaa uudis
tusalojen olosuhdejakaumaan. 

Menetelmien valinnan yleisperiaatteena tuli
si olla se, että perussuunnittelussa tehdään 
vain arviot koneiden ja materiaalin varauk
sia varten. Uudistamisen edetessä tarkenne
taan olosuhdetietoja, ja lopulliset päätök
set mene telmis t ä tehdään vasta , kun edelli
sen vaiheen tulos, päätökselle olennaiset 
olosuhdetiedot ja todelliset mahåollisuudet 
ovat tiedossa. Suunnittelu, joka perustuu 
tarkkaan tietoon olosuhteista, antaa ' edelly
tyksiä mukauttaa toteutus mahdollisiin häi
riötilanteisiin, esimerkiksi taimipulaan 
siten, ett ä muutoksista on mahdollisimman 
vähän vahinkoa . Olosuhdetie t ojen perusteella 
on käytettävissä olevaa muokkauskalusto- ja 
taimilaji valikoimaa myös mahdollista kehit
tää tarkoi tuksenmukaisemmaksi . 

Tuloksellinen uudistaminen ja sen kehittä
minen edelly ttävät myös olosuh t eisiin ja 
tuloksiin painottuvaa seurantaa . Nykyiset 
seurantajärjestelmät pääasiassa tilastoivat 
uudistamiseen käy tettyjä resursseja, eivätkä 
vastaa kovinkaan hyvin kysymykseen, mitä on 
saatu aikaan. Toiminnan kehittämiseksi olen
naista olisi palaute siitä, missä olosuh
teissa ja mitä menetelmiä käyttäen on onnis
tuttu, ja ennen kaikkea siitä , missä on 
parantamisen tarvetta . 

FIELD PLANNJNG OF FOREST REGE ERATIO 
AND JTS DEVELOPMENT ASPECTS 

A survey on planning of practical ' forest 
regeneration was made, including comparison 
between planning resources, cos ts, and re
sults in todays planning routines. According 
to analyses made , the main objective of 

planning should be adapting regeneration 
methods t o field conditions and their 
variation , rather than rational operations 
in themselves . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITIO RY:N METSÄTYONTUTl<IMUSOSASTO 
Pl 194 (Fabianinkatu 9 B) · 00131 HELSI Kl 13 · Puhelin (90) 658 922 

ISSN 0357-4326 HELS 19117 PAINOVALMISTE 


