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PAIKANNETIUJEN KOEALATIETOJEN KÄYTIÖ PUUNKORJUUN 
JA METSÄNUUDISTAMISEN SUUNNITIELUSSA 

Jarmo Hämäläinen Vesa lmponen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin paika.nnetun, 
yksit:yiskohtaisen koealatiedon soveltamismah
doll isuuksia päätehakkuuleimikon lohkot:ukseen 
ja metsänuudistamismenetelmien valintaan. 

Tutkimuksessa kokeilt:u, JO m:n linja- ja 
koealavälillä toteutett:u koealaotant:a antoi 
hyvän kuvan puuston kokonaismäärästä, eri 
puu- ja puutavaralajien osuuksista sekä nii
den v aihtelusta leimikon eri osissa. Puusto
tietojen perusteella osoittaut:ui olevan mah
dol lista laatia vaihtoehtoisia l ohkot:usrat
kaisuja. Paika.nnetut metsät:yyppi-, maalaji-, 
kivisyys- ja topografiatiedot näyttivät an
tavan hyvän pohjan uudistamismenetelmien 
alustavalle valinnalle. 

Koealatiedon keruu maksoi noin 200 mkjha eli 
noin 1 mkjur. Kattava ennakkotiedon keruu on 
peru.stelluinta puustolt:aan ja maapohjaltaan 
vaihtelevissa leimikoissa. Linjoittaista 
koealamittausta keh itt:yneempi paika.nnus
menetelmä parantaisi ennakkotiedon hankinnan 
kannattavuutta. Kehitteillä oleva satelliit
tipaika.nnustekniikka saattaa antaa siihen 
uusia mahdollisuuksia. 

JOHDANTO 

Nykyisellään puunkorjuun ja metsänuudistami 
sen maastosuunnittelun tarkoituksena on raja
ta käsillä oleva toimenpide maastoon itse 
työn ja työmaan toteutuksen kannalta tarkoi 
tuksenmukaisella tavalla. Työketjun eri 
vaiheiden tietotarpeet liittyvät lähinnä työn 
hinnoitteluun ja puutavarakertymien toteami
seen ja ne selvitetään kutakin tarkoitusta 
varten maastokäynnein vaihe kerrallaan. 

Simo Kaila 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli 
kokeilla nykyistä intensiivisempää puusto
ja kasvupaikkatiedon keruuta sekä hyväksi
käyttöä päätehakkuuvaiheen puunkorjuun suun
nittelua ja metsänuudistamismenetelmien va
lintaa silmällä pitäen. 

1YÖMAASUUNNITIELUN KEHITIÄMIS
TARPEET 

Puunkorjuun ja metsänuudistamisen suunnitte
lun ongelmana on ollut päätöksenteossa tar
vittavan perustiedon hankinta ja j äsennys. 
Leimikkotasoa tarkempi toteutusvaihtoehtojen 
systemaattinen vertailu ja tilannekohtainen 
toiminnan ohjaus eivät ole olleet mahdollisia 
puutteellisen tietopohjan vuoksi. 

Tietopohjan suurpiirteisyys vaikeuttaa eri
laisten muutos- ja häiriötilanteiden hallin
taa . Puunhankintaa ei saada tehokkaasti mu 
kautettua vuodenaikojen vaihteluun ym. muut 
tuv~~n olosuh teisiin, eikä erityisesti 
järeän puun osalta - myöskään tehtaiden raa
ka-ainetarpeisiin . 

Pystymittaus antaa periaatteessa hyvät edel 
lytykset puunkorjuun suunnitteluun , mutta 
mittaustuloksia ei ole toistaiseksi hyödyn
netty k ovin tehokkaasti. Usein pystymittauk
sen tuottama tieto saadaan suunnittelun ja 
ohjauksen käyttöön liian myöhään. Ennalta 
tehdyt lohkotukset ja vastaaville, puustol 
eaan toisinaan vaihteleville osa-alueille 
kohdistuva summatieto ovat myös pystymit 
tauksen heikkouksia . Pystymittauksen osuus 
on lisäksi vähenemässä . Myös sen vuoksi 
suunnittelutiedon tuottamiseen on tarpeen ke
hittää uusia mittausmenetelmiä. 
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Työmaiden ennakkosuunnittelussa puuston mit
taustiedeilta vaadittava tarkkuus ei ole yhtä 
suuri kuin työ- ja luovutusmittauksessa. 
Yksittäisten hakkuukohteiden puutavarakerty
mäarvioiden ei tarvitse olla kovin tarkkoja: 
puutavaralajien määrälliset tarpeet on mah
dollista saada periaatteessa täytettyä hak
kaamalla tarvittaessa uusia kohteita. Puun
hankintaoperaatioiden tilannekohtaisessa 
suuntauksessa on olennaisinta, että kor
jattaviksi valitaan kulloisenkin tarpeen 
kannalta suhteellisesti edullisimmat lohkot 
tai työmaat. Tätä tietotarvetta varten 
paikannetut tiedot eri puutavaralajien mää
ristä ovat merkityksellisimpiä, ja niiden 
luotettava selvittäminen edellyttää mit
taamista. 

Isot, vaihtelevat työmaat jaetaan yleensä 
lohkoihin ja hakkuupalstoihin. Korjuukel
poisuuskauden määrittäminen on lohkotuksen 
tärkeä tavoite, mutta korjuukoneiden kehitys 
on vähentänyt sen merkitystä. Lohkotuks e n 
tarkoituksena on edelleen ratkaista puustoa 
koskevat sijainnilliset tietotarpeet puustol
taan heterogeenisissa leimikoissa. Jos loh
kotuksessa tässä mielessä pyritään hyvään 
tulokseen eli puustoltaan ja maapohjaltaan 
homogeenisiin lohkoihin, niiden rajaaminen 
voi olla varsin työlä stä. Vaihtoehtona on 
otantapystymittauksen tyyppinen menettely, 
jossa suoritetaan koko leimikkoa koskeva 
otantamittaus, mutta korjuutekninen suunnit
telu tehdään pystymittauksesta poiketen vasta 
jälkikäteen ja paikannettujen mitta ustuloste n 
perusteella. EdGllytyksenä on silloin myös 
maastoa ja maaperää koskevien tietojen keruu. 
Koska maastoa ja maaperää kuvaavia tunnuksia 
voidaan käyttää myös metsänuudistamistöiden 
suunnittelussa, on rationaalista kerätä myös 
uudistamisen ennakkosuunnittelussa tarvit
tavat tiedot mahdollisimman suuressa määrin 
samalla kertaa. 

Metsänuudistamisessa puutteellisiin olosuhde 
tietoihin tukeutuva suunnittelu huonontaa 
menetelmänvalinnan osuvuutta ja siten uudis
tamistulosta. Uudistamisen työmaasuunnitte
lun kehittämistarpeita koskevassa selvityk
sessä (Metsätehon katsaus 2/1987) todettiin, 
että uudistusalan olosuhteet tulisi ottaa uu
distamismenetelmien valinnassa entistä pa
remmin huomioon. Tavoitteena tulisi olla 
sellainen metsänuudistamisen suunnittelu- ja 
seurantaj arj es telma, jossa olosuhde tiedot 

kerätään ja tallennetaan niin, että aiemmin 
kerätty tieto saadaan er i uudistami svaiheis 
sa tehokkaasti hyödynnetyksi. 

Puusto- ja kasvupaikkatietojen tehokas hyö
dyntäminen asettaa uusia vaatimuksia suunnit
telujärjestelmälle. Nämä johtuvat tunnusten 
vaihtelusta, tietojen suuresta määrästä ja 
sijaintiulottuvuudesta. Paikkatiedonhallin
taan tarkoitetut tietokoneohjelmistot (Geo
graphical Information Systems - GIS) antavat 
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tällaiseen tietojenkäsittelyyn hyviä mahdol
lisuuksia. Ohjelmistoilla voidaan rakentaa 
sovelluksia paikkatiedon havainnollistami
seen, analysointiin, erilaisten karttojen ja 
raporttien tuottamiseen sekä tiedon varas
tointiin . Suunnittelujärjestelmään voidaan 
myös koota numeerisessa muodossa olevat pe
ruskartat, maaperäkartat, satelliittikuvat 
ym. taustamateriaali, ja niihin voidaan kyt
keä ulkopuolisia laskentamalleja päätöksen
teon tueksi. 

AINEISTON KERUU JA KÄSITTELY 

Puusto- ja maastotunnukset 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdesta päätehak
kuuleimikosta Kymmene Oy:n mailta; toinen 
leimikoista sijaitsi Sippolassa ja toinen 
Taavetissa. Sippolan leimikon koko oli 5. 7 
hehtaaria ja Taavetin Haukkavuoren leimikon 
koko 16.8 ha. 

Leimikot inventoitiin systemaattisena lin
j oi ttaisena koealami ttauksena. Otanta oli 
varsin tiheä ; linja- ja koealavälinä käytet
tiin 30 m:ä, joka vastaa ll:tä koealaajha. 
Koealat olivat relaskooppikoealoja (kerroin 
4), ja kaikista mukaantulevista puista mitat
tiin rinnankorkeusläpimitta. Koepuiksi otet
tiin koealalta yleensä yksi puu kutakin puu
ja runkolajia kohti; poikkeuksena olivat 
mäntytukkirungot, joista mitattiin kaksi 
koepuuta koealaa kohti. Koepuiksi osuneista 
kuitupuurungoista mitattiin pituus ja arvioi
tiin oksaisuusluokka . Tukkikoepuut mitattiin 
tarkemmin; niistä määritettiin 

pituus 
oksaisuusluokka 
alimman kuivan oksan sijaintikorkeus 
(mänty) 
virheettömän tyvitukin pituus (koivu) /."· 
l enkous ja 
tyvileikon pituus. 

Kultakin koealalta määritettiin lisäksi seu
raavat maastotunnukset: 

metsätyyppi 
maalaji 
kivisyys 
topografia 

korjuun kausiluokka 
hakkuun ja metsäkuljetuksen maastoluokka. 

Koealojen sijaionit määritettiin sisätyönä 
peruskartan koordinaatein. Haukkavuoren työ
maalla selvitettiin myös koealojen mittauksen 
ajanmenekki. Mittausaika jaettiin koealojen 
väliseen siirtymiseen, maastotunnusten mää
rittämiseen, puiden lukuun sekä koepuiden 
mittaukseen käytettyyn aikaan . 



Aineiston käsittely 

Runkojen pituudesta laskettiin tasoituskäy
rät läpimitan mukaan. Koealojen puiden ja 
puutavaralajien tilavuus laskettiin Laasasen
ahon (1982 Communicationes Instituti Foresta
lis Fenniae 108) kahden tunnuksen runkokäyrän 
avulla . Puutavaralajien tilavuudet lasket
tiin pystymittaussysteemin puutavaralaj ioh
j elmalla. 

Koealaotannan perusteella saatuja puutavara
lajeittaisia kertymätietoja verrattiin metsä
taloussuunnitelman mukaisiin kertymätietoihin 
sekä lisäksi Haukkavuoren työmaan pystymit
tauksen ja Sippolan työmaan hakkuukoneella
mittauksen tuloksiin . Lisäksi koealojen 
perusteella tehtiin työmaille lohkotusehdo
tukset ja verrattiin niitä käytännön korjuu
lohkotuksiin. Uudistamisen yksityiskohtaiset 
käsittelysuunnitelmat tehtiin työmaille vasta 
tutkimusaineiston keruun jälkeen, joten käy
tännön suunnitelmia ja koealojen pohjalta 
tehtyjä ehdotuksia ei katsottu aiheelliseksi 
verrata. 

Koealoittaiset puusto- ja kasvupaikkatiedot 
siirrettiin ARC- INFO-ohjelmistolla laadittuun 
työmaasuunnittelun kokeilujärjestelmään. 
Järjestelmä mahdollistaa koeala-aineistoon 
kohdistuvat ehdolliset selaukset, niitä vas
taavien teemakarttojen tulostamisen tietoko
neen näy tölle sekä erilaisten käsittelyaluei
den rajaamisen näytöllä . 

TULOKSET 

Puusto- ja maastotiedon keruun 
ajanmenekki ja kustannukset 

Ajanmenekkitulokset koskevat kahden hengen 
työryhmää. Koealojen välinen siirtyminen, 
maastoluokkien ja kasvupaikkatunnusten määri
tys ja puiden luku veivät työryhmältä keski
määrin 5 min/koeala . Tutkimusaineistossa oli 
keskimäärin 6 lukupuutajkoeala . Koealan 
kokonaismittausaikaan kuuluu lisäksi koepui
den mittaukseen kuluva aika, joka oli keski
määrin 3 minjkoeala. Koepuita otettiin ta
vallisesti 2 - 3 koealaa kohti. 

Mittauksen ajanmenekkien perusteella lasket
tiin tiedonkeruun kustannukset vaihtoehtois
ten otannan koealatiheyksien mukaan . Lisä
työnvaiheena laskelmissa otettiin huomioon 
mittaustyön valmisteluun kuluva aika (0.4 
tuntiajleimikko) Halisen (1984 Metsätehon 
tiedotus 390) pystymittaustutkimuksen tulos
ten mukaisesti. Kun koealatiheytenä oli tut
kimusaineiston keruussa käytetty 11 koealaaj 
h ehtaari, aineiston keruun kustannukset oli
vat noin 200 mkjha (kuva 1). Yhden koealan 
mittauskustannukset vaihtelivat koealatihey
den mukaan 17:stä 26 mk :aan. Koetyömaa oli 

mk/ha 

5 10 

Koea loj a/ha 

15 

Kuva 1. Paikannetun koealatiedon keruun kustannukset 
koealatiheyden mukaan. Kahden henkilön työryhmä 

kooltaan lähes 17 ha. Pienemmällä työmaalla 
siirtymiseen kulunee koealaa kohti arviointi
linjojen l yhenemisen takia enemmän aikaa, 
mikä nostaisi keruun kokonaiskustannuksia. 

Koealatiedon käyttö 
puunkorjuun suunnittelussa 

Sippolan työmaa oli pienehkö, selkeästi kuu
sivaltainen ja maaperältään yhtenäinen työmaa 
ja soveltui sen tähden käsiteltäväksi yhtenä 
loqkona. Puusto mitattiin korjuun yhteydessä 
hakkuukoneella. Haukkavuoren työmaa oli osa
alueiltaan vaihteleva, suuri työmaa . Se oli 
mitattu pystyyn ja lohkotettu koneellista 
korjuuta varten. Rajaukset noudatt ivat maas
tossa näkyviä rajoja . Ojalinjan mukaan ase
tettu raja erottaa lohkot 2 ja 3, kun taas 
lohkojen 3 ja 4 sekä 4 ja 5 väliset rajat 
noudattelevat tielinjoja. Lohkon 6 rajaa
misen tavoitteena on ollut mäntytukkivaltai
sen osa-alueen erottaminen ympäristöstään 
(kuva 2). Leimikon ulkoraja noudatti likipi
täen metsätaloussuunnitelman kuvioiden ra
joja. 

Haukkavuoren työmaan lohkotusratkaisulle on 
yksityiskohtaisen puusto- ja maastotarkaste 
lun pohjalta esitettävissä myös muita rajaus
vaihtoehtoja, joissa lohkot ovat homogeeni
sempia. Puutavaralajivaltaisuudenperusteel
la voidaan muodostaa esimerkiksi kuvan 3 
mukaiset rajaukset. Lohkot 2, 3 ja 5 muodos
tavat selkeästi mäntytukkivaltaisen alueen, 
joka voitaisiin korjata yhdellä korjuukerral
la. Lohko 4 on koko työmaan tavaralajijakau
maan verrattuna kuusivaltais empi, ja se voisi 
olla myös tarvittaessa erikseen korjattavis
sa oleva osa · työmaasta ( taulukko 1, s . 6) . 
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MÄNTYTUKKIPUUN OSUUS KOEALAN 
KOKONAISTILAVUUDESTA, X 

0 0 Q 40 - 59 

e 1 - 19 @ 60 - 79 

<ID 20 - 39 • 80 - 100 

Kuva 2. Leimikon ja pystymittauksen yhteydessä muodostettujen lohkojen rajat sekä 
mäntytukkien osuus kertymästä eri koealoilla Haukkavuoren työmaalla 

MÄNTYTUKKIPUUN OSUUS KOEALAN 
KOKONAISTILAVUUDESTA, X 

0 0 @ 40 - 59 

e 1 - 19 @ 60 - 79 

(]]) 20 - 39 • 80 - 100 

Kuva 3. Haukkavuoren työmaan vaihtoehtoinen lohkotusratkaisu, jossa kuusi- ja mäntyvaltaiset 
leimikonosat on ero tettu 



METSÄTYYPPI 
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Kuva 4. Metsätyypin vaihtelu Haukkavuoren työmaalla 

KUVIO PINTA-ALA MENETELMÄ 

1 3 . 18 ha Äestys 

2 6 . 11 ha Mätästys 

3 10 . 12 ha Äestys 

MAALAJ I 

@]) 

([]) 

~ 

• 

Savi , hiesu , hieno hi et a , 
hienoaineksinen moreeni 

Karkea hieta , hieno hiekka , 
hiekkamoreeni 

Karkea hiekka , sora , 
soramoreeni 

Turve 

Kallio 

TOPOGRAFIA 

(!) Vesi haittaa ; alava 

Kuva 5. Maalajin ja topografian vaihtelu sekä maanmuokkausehdotus Haukkavuoren työmaalla 
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TAULUKKO 1 

Puutavara - . 
laji 

Mäntytukkipuu . kuitupuu 
Kuusitukkipuu . kuitupuu 
Koivutukkipuu . kuitupuu 

YHTEENSÄ, \ 

m' 

Koealaotantaan perustuva lohkotusvaihtoehto ja 
alkuperäiset pystymittauksen lohkot Haukkavuoren 
työmaalla 

Otantaan perus· Pystymittauksen 
tuva t lohkot lohkot 

1 4 2+3+5 2 3 4 5 6 

' 
33 9 51 19 14 33 28 42 
5 1 7 6 5 12 10 15 

39 64 24 54 59 35 41 16 
19 21 13 16 18 16 16 22 

2 1 3 2 2 2 2 2 
2 4 2 3 2 2 3 3 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1 734 1 536 1 066 903 736 1 497 1 183 255 

Lohkon 4 maaperä koostuu hienojakoisista 
maalajeista (kuva 5, s . 5) . Lisäksi maa on 
vähäkivistä ja osittain soistunutta. Tällai
nen leimikonosa on yleensä syytä erottaa 
metsäkuljetuskustannusten vuoksi talvella tai 
kuivana kesäkautena korjattavaksi. 

Koealaotannan perusteella laskettu Haukka
vuoren työmaan hakkuukertymän kokonaistila
vuus oli 5 % pienempi kuin pystymittauksen 
mukainen kokonaistilavuus . Kasvulla päivi
tettyjen metsätaloussuunnitelman kuviotietae 
jen ja koealaotannan pohjalta las}<ettujen 
kokonaistilavuuksien ero oli l %. Pystymit
tauksen ja otannan perusteella lasketut tava
ralajiosuudet ov~t lähellä t o isiaan. Kuvio
tietojen mukaiset tavaralajisuhteet poikkea
vat selvästi pystymittauksen ja otannan tuot 
tamista luvuista (taulukko 2). 

TAULUKKO 2 Eri mittausmenetelmien mukaiset puutavaralaji
kertymåt Haukkavuoren työmaalla 

Pysty- Koe ala- Metsä talous -
Puutavara- mittaus otanta suunnitelman 
laji kuviotiedot 

' 
Mäntytukkipuu 26 29 22 . kuitupuu 9 4 4 
Kuusitukkipuu 43 44 57 . kuitupuu 17 18 16 
Koivutukkipuu 2 2 -. kuitupuu 3 3 1 

YHTEENSÄ, ' 100 100 100 
m' 4 574 4 336 4 391 

Koealaotannan pohjalta laskettu Sippolan 
työmaan hakkuukertymän kokonaistilavuus oli 
2 % pienempi kuin hakkuukoneellamittauksen 
tuottama kokonaistilavuus . Kuvi o tietojen 
mukainen puumäärä oli selvästi pienempi kuin 
otannan ja hakkuukoneellamittauksen mukaiset 
määrät. Koealaotannan mukaiset tavaralaj i
suhteet poikkeavat Sippolan tapauksessa huo 
mattavasti muista mittaustuloksista (tauluk
ko 3). 
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TAULUKKO 3 Eri mittausmenetelmien mukaiset puutavara l aji
kertymåt Sippolan työmaa lla 

Mittaus Koeala-
Puutava ra - hakkuu- otanta 
laji koneella 

% 

Mäntytukkipl\U 2 1 
" kuitupuu 3 1 

Kuusitukkipuu 47 70 . kuitupuu 26 14 
Koivutukkipuu 1 2 . kuitupuu 21 12 

YHTEENSÄ, 
% 100 100 
ml 916 901 

Koealatiedon käyttö 
uudistamismenetelmien valinnassa 

Metsä talous-
suunnitelman 
kuviotiedot 

1 
2 

48 
21 

1 
27 

100 
792 

Systemaattinen koealamittaus ennen päätehak
kuuta tuotti hyvän kuvauksen uudistusalan 
olosuhteista ja niiden vaihtelusta uudista 
mismenetelmien valintaa va~ten. Haukkavuoren 
koetyömaa oli suurimmaksi osaksi tuoretta 
kangasta, mutta myös pari rehevää, lehtomai
sen kankaan osa-aluetta on koealatiedoista 
nähtävissä (kuva 4, s. 5). Myös uudistami
selle vaikeat, maalajiltaan hienojakoiset 
alueet erottuvat koealakartoilta osittain 
hyvinkin yhtenäisinä osa-a lueina (kuva 5, 
s. 5). Uudistusalalla oli myös alavia, ve
denvaivaamia osia, jotka sijoittuivat suurek
si osaksi maalajiltaan hienojakoisiin uudis
tusalan osiin . Kuvassa 5 on esimerkkinä koe
ala- ja peruskarttatietojen pohjalta laadittu 
maanmuokkausehdotus. 

Sippolan työmaa oli edellistä homogeenisempi. 
Se oli kokonaisuudessaan lehtomaista kangas
ta, maaperältään kivetöntä hienoa hietaa sekä 
suurimmaksi osaksi loivaa rinnettä. Koeala- ~ 

tietojen perusteella oli pääte ltävissä, että 
työmaalla ei ollut vaihtelun v ä häisyyden 
takia välttämätöntä käyttää useita eri uudis
tamismenetelmiä. Tämäntyyppisellä työmaalla 
voidaan päästä karkeammankin olosuhdekar
toituksen perusteella samaan tulokseen. 

TARKASTELU 

Sijaintitietojen kytkentä mittauskohteiden 
muihin ominaisuustietoihin tuo suunnitteluun 
ja hankintaoperaatioiden ohjaukseen uuden 
käyttökelpoisen ulottuvuuden . Puutavaralaji
en sijaintitiedon tarkentaminen saattaa täl
löin olla merkittävämpää kuin puutavaralajien 
määrätiedon parantaminen . Toistaiseksi on 
kuitenkin puuttunut sopivia keinoja tuottaa 
ja kä sitellä suuria mää riä paikkaan sidottuja 
tietoja . 



Erilaiset lohkotusratkaisut tulevat kyseeseen 
olosuhteiltaan vaihtelevilla, suurilla työ
mailla. Toistaiseksi ei ole käytettävissä 
tutkimustietoa työmaiden kokojakaumasta ja 
sisäisestä olosuhteiden vaihtelusta. Tässä 
tutkimuksessa ei sen takia saatu vielä riit
tävää käsitystä työmaasuunnittelun tarkenta
misen hyödyistä ja kustannuksista. Pieni
alaisilla työmailla olosuhteet vaihtelevat 
ilmeisesti v ä hemmän kuin suurilla työmailla, 
ja pienet työmaat on sen tähden perustellum
paa käsitellä yhtenäisinä alueina. Korjuu
ja uudistamiskustannukset alkavat myös nousta 
jyrkästi, kun pinta-ala pienenee alle 2 heh
taariin (Metsätehon katsaus 18/1988). 

Työmaiden koealamittauksiin perustuvat usean 
työmaan puutavaralajien määrä - ja rakennear
viot ovat suhteellisesti luotettavampia kuin 
yksittäisiä työmaita koskevat arviot, koska 
otantavirhe vaikuttaa kokonaisvarantoa koske
viin arvioihin vähemmän. Sen vuoksi esimer
kiksi puunhankintaorganisaation piirin hak
kuumahdollisuudet lienevät arvioitavissa 
melko tarkasti ja kokonaistilanteen hallinta 
on mahdollista . 

Metsänuudistamisen tulos r~~ppuu suureksi 
osaksi siitä, kuinka hyvin uudistamismene
telmät voidaan sopeuttaa uudistusalan olosuh
teisiin. Systemaattinen koealaotanta näyttää 
kykenevän luomaan hyvän pohjan uudis tamis
vaihtoehtojen vertailulle ja alustavien kä
sittelysuunnitelmien laadinnalle. Olosuh
dekartat ja alustava käsittelykuviointi ovat 
hyvä perusta suunnittelun maastotöille. 

Jos systemaattista koealaotantaa käyteeään 
suunnittelutiedonkeruumenetelmänä, metsänuu
distamisen yhteydessä koealatiheyden valin
taan vaikuttavat uudistusalan vaihtelun määrä 
ja toisaalta maankäytön intensiivisyys, ts . 
kuinka pienipiirteiseen olosuhteiden huomioon 
ottamiseen pyritään. Tämän tutkimuksen ai
neisto ei riittä nyt erityyppisten otantojen 
tarkkuuden ja kustannusten vertailuun. Tut
kimuksessa kokeiltu otantatiheys mahdollistaa 
näennäisesti noin 10 aarin kokoisten osa
alueiden tarkastelun, mikä on varsin pieni
piirteistä nykyiseen uudistamisen käsitte
lykuviointiin verrattuna. Näin intensiivinen 
tiedonkeruu, jossa kasvupaikkatunnusten osuus 
kustannuksista oli 40 - 50 mk(ha, merkitsisi 
tuntuvaa lisäystä nykyisiin suunnittelukus
tannuksiin. Metsätehon aiemman selvityksen 
mukaan uudistamisen suunnittelun kustannuk
set taimiken perustamisvaiheessa olivat noin 
100 mk(ha. Suhteessa uudistamisen kokonais
kustannuksiin nämä lisäkustannukset eivät 
kuitenkaan olisi kovin merkittäviä. Epäon
nistunut uudistamismenetelmien valintahan 
saattaa johtaa - etenkin vaikeissa uudista
misolosuhteissa - moninkertaisiin lisä kustan
nuksiin (esim. Metsätehon tiedotus 402). 

Paikannetulla koealatiedolla olisi uudistami
sessa myös muita hyötyjä . Tarkat tiedot 
uudistettavien t yömaiden olosuhteista antai
sivat nykyistä tukevamman pohjan uudistamisen 
resurssisuunnitteluun . Koealatietojen tai 
alustavien käsittelysuunnitelmien pohjalta 
voitaisiin muokkauskaluston, viljelymateriaa
lin ja työvoiman tarvetta ennakoida entistä 
täsmällisemmin. Samalla suunnitelmien sope
uttaminen esim. muokkauskalusto- ja vil
jelymateriaalitilanteeseen onnistuisi parem
min. Lisäksi maaperää koskevia ennakkotie
toja voitaisiin käyttää hyväksi maanmuok
kauksen työvaikeusluokittelussa ja istutuksen 
työpalstojen rajaamisessa. 

Taimikon perustamisen jälkeen olosuhdetietoja 
vo itaisiin hyödyntää jälkitöiden kohdentami
sessa. Yhdistämällä olosuhde- ja toteutus
tietoja voitaisiin heinäntorjunnan, täyden
nyksen ja muun taimikonhoidon tarvetta kos
kevia tarkastuksia suunnata uudistusalan ris
keille altteimpiin os~~n. Lisäresurssien 
suuntaaminen ennakkotiedon keruuseen saat
ta~s~ näin antaa mahdollisuuksia keventää 
taimikeiden tarkastusrutiineja. 

Eri uudistamisvaiheissa tarkennetut toteutus
ja olosuhdetiedot antaisivat uusia mahdolli
suuksia myös uudistamisen tuloksell isuuden 
seurannalle. Sitä varten olisi yhdistettävä 
paikannetut tiedot olosuhteista ja käyte
tyistä menetelmistä taimikeiden tarkastustu
loksiin. Keskimääräiset, koko uudistusalaa 
koskevat tiedothan eivät anna siihen kunnol
lisia edellytyksiä. 

Paikkatiedon keruun ja eri tunntlsten tehok
kaan hyväksikäytön ongelmat liittyvät keskei
sesti paikannustekniikkaan. Paikannus linja
ja koealamittauksena on työlästä, eikä koe
alojen edustamia kohtia käsittelykuvioita 
maastoon rajattaessa tai töiden toteutusvai
heessa saada helposti uudelleen paikanne
tuiksi . Paikannus satelliittien avulla 
(Global Positioning System) kehittyy voimak
kaasti ja saattaa olla jo lähitulevaisuudessa 
avuksi myös työmaasuunnittelussa tarvittavas
sa paikannuksessa ja edistää siten maasto
suunnittelun kehittämistä nykyistä enemmän 
tiedonkeruuseen painottuvaksi . Esimerkiksi 
puunkorjuussa maastokelpoinen paikanmääritys
laite saattaisi hakkuukoneeseen liitettynä 
luoda uusia edellytyksiä korjuun eri vaiheita 
ja puutavaraa koskevaan tiedonsiirtoon. 
Lisäksi paikannuslaite voisi helpottaa mm. 
useissa uudistamisen työnvaiheissa tarvitta
vaa pinta-alojen määritystä. 

Asiasanat : Puunkorjuun työmaasuunnittelu 
Metsänuudistamisen työmaa 
suunnittelu 
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UTILIZATION FACILITIES OF DATA FROM POSITIONALLY FIXED SAMPLE PLOTS 
FOR HARVESTING AND REGENERATION PLANNING 

A pilot study was carried out to monitor the 
facilities for utilizing specially measured 
and positionally fixed sample plot data which 
is used to support detailed field planning of 
final cuttings and choice of regeneration 
methods . 

The system tested during the study used sys
tematic sarnpling with 30 m spacings. The 
sampling appeared to provide a good overview 
of the total volurne of wood, the proportions 
of various wood assortments, as well as their 
variations between different parts of the 
stand. It seemed that it would be possible 
on the basis of the data to draw up altern
ative timings for different parts of the cut
ting if needed in different raw-material 
situations. The positionally fixed data 
concerning site fertility, soil, stoniness 

and topography seemed to provide a good basis 
for a preliminary selection of regeneration 
methods. 

The cost of the data collection was about 200 
Fmkjha, or about 1 Fmk / solid m3 . Sarnple
based data collection would best be justified 
for stands with varying types of growing 
stock and soil properties. A more advanced 
positioning method than the one tried here 
would improve the cost effectiveness of the 
preliminary data collection. The satellite 
positioning technology now under development 
may provide new and better techniques. 

Key words: Field planning in harvesting 
Field planning in forest 
regeneration 
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