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Metsäteho on kehittänyt menetelmän leimikon 
hinnoittelu- ja suunnittelutietojen määrittä
miseksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 
menetelmän antamien tulosten luotettavuutta. 
Menetelmä perustuu korjuulohkoittain syste
maattisesti mitattaviin ympyräkoealoihin. 
Ympyräkoealoilta tehtävien mittausten perus
teella lasketaan lohkolta korjattavat puuta
varalajimäärät, binnoi tteluun tarvittavat 
puustotunnukset sekä ennuste kaupan arvosta. 
Koealojen mittauksen yhteydessä kerätään kor
juun esisuunnittelua varten myös korjuuolo
suhdetietoja. Mittaamalla metsikön tyypin 
mukaan 5 - 14 ympyräkoealaa saatiin puuta
varalajimääristä kohtalaisen luotettavat 
arviot ja hinnoittelutietojen määrittely on
nistui hyvin. Menetelmä osoittautui käytän
nössä toimivaksi ja kustannuksiltaan, 0,20 -
1,00 mkjnr, kohtuulliseksi. 

JOHDANTO 

Leimikon teko, osto ja korjuu käsitetään 
usein toisistaan erillisiksi. Siitä koko
naisuus kärsii ja se aiheuttaa päällekkäisiä 
töitä, jotka lisäävät puunhankintakustannuk
sia. Puunhankinnan suunnittelussa ongelmana 
on usein riittävän tarkan tiedon puute myyn
nissä olevien tai jo ostettujen leimikoiden 
puustosta. Ongelma korostuu, kun pystyynmi
tattuj en leimikoiden osuus pienenee. Kun 
leimikon suunnittelumenetelmiä ja -tekniikoi
ta kehitetään, tavoitteena on , että mahdol
lisimman monet työnvaiheet tehdään samalla 
kertaa ja että puustotiedot ovat objektiivi
sia ja luotettavia. Lähtökohtana on pidetty, 
että leimikkotietojen on perustuttava mit
tauksiin eikä arvioihin. 

Metsäteho onkin kehittänyt menetelmän leimi
kon hinnoittelu- ja suunnittelutietojen mää
rittämiseksi (Metsätehon katsaus 7/1990). 
Menetelmä perustuu korjuulohkoittain mitatta
vaan koealaverkostoon. Koealat mitataan 
ennen leimikon myyntiä, mieluiten leimikon 
teon yhteydessä. Koealoilta mitatuista puus
totunnuksista lasketaan korjattavat puumäärät 
ja määritetään hintasuositussopimuksen mukai
set hinnoittelutiedot tietokoneella. Koeala
mittauksen ja leimikon teon muiden työnvai
heiden ohessa määritetään korjuun esisuun
nittelua varten korjuuolosuhdetietoja. · 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetel
män käytön tarkoituksena ei ole selvittää 
leimikon hintaa, vaan tuottaa mitattua tietoa 
yksikköhintojen määrittämisen perustaksi. 
Koska menetelmällä saadut puutavaralajimääriä 
koskevat tiedot perustuvat otantaan, tulee 
maksun perustana olevat kuutiomäärät vastai 
suudessakin mitata jollakin puumarkkinaosa 
puolten hyväksymällä menetelmällä. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetel
mällä mitattavien puumäärien ja hinnoittelu
tietojen luotettavuutta selvitettiin tutki
muksella. Tutkimus suoritettiin mittaamalla 
menetelmän mukaisesti leimikoita ja vertaa
malla saatuja tuloksia pystymittauksella 
samoista leimikoista saatuihin tuloksiin. 
Käytännössä koealat mitattiin samalla kertaa, 
mutta laskennassa leimikoille. muodostettiin 
useita rinnakkaisia koealaverkostoja, joissa 
koealojen määrä vaihteli. 
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TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Pää te hakkuu Harvennushakkuu Yhteensä/ 
Leimikkotiedot keski-

Kuusikot Männiköt Kuusikot Männiköt määrin 

Mitattuja lohkoj a, kp l 5 

Pinta-ala , ha 0 . 6 - 2.4 1.0 

Kokonaispoistuma, ml 2 136 

Poistuma keskim . , m3jha 278 

Koealoja yhteensä, kp l 124 

Ympyräkoealoja luokassa, 
kpl 
- vähän 4 - 7 
- kohta laisesti 8 - 13 
- paljon 16 - 51 

Menetelmässä ympyräkoealoilta mitataan pais
tettavien puiden rinnankorkeusläpimitta sekä 
mänty- ja koivutukkirunkojen laatutunnus. 
Ympyräkoealan säde voidaan valita mitattavan 
kohteen ominaisuuksien perusteella. Harven
nushakkuukohteissa käytettiin säteeltään 
4 m:n ja päätehakkuukohteissa 6 m:n ympyrä
koealoja. Lisäksi jokaiselta tai joka toi
selta ympyräkoealalta mitataan hakattavan 
puuston pohjapinta-ala ja keskipituus. Poh
japinta-alan ja pituuden mittauksien perus
teella lasketaan poistettavan puuston koko
naistilavuus. Läpimitan mittauksien perus
teella muodostetaan metsikön runkolukusarja, 
jonka avulla lasketaan kokonaistilavuuden 
jakautuminen eri puutavaralajeihin sekä hin
noitteluun tarvittavat puustotunnukset. 

Tutkimusaineisto (taulukko 1) käsitti yhteen
sä 15 korjuulohkoa Satakunnasta ja Pohjois
Savosta. Mittauksia tehtiin sekä mänty- että 
kuusivaltaisissa harvennushakkuu- ja pääte
hakkuukohteissa. Koealoja lohkoa kohti mi
tattiin päätehakkuumänniköissä enemmän kuin 
-kuusikoissa, jotta mäntytukkien laatuvaihte
lu tulisi paremmin otetuksi huomioon. Har
vennushakkuukohteiden koealamäärät olivat 
suurempia kuin päätehakkuukohteiden, koska 
harvennushakkuulohkojen koealakoko oli pie
nempi ja pinta-ala suurempi kuin päätehakkuu
lohkojen. Laskennassa koealamittaukset luo
kiteltiin kolmeen luokkaan: vähän, kohtalai
sesti ja paljon koealoja. 

TUTKIMUSTULOKSIA 

Kokonaiskuutiomäärän tarkkuus 

Koealamittauksiin perustuvan menetelmän käy
tön keskeisenä tavoitteena on saada riittävän 
tarkka arvio leimikon puuston tilavuudesta . 
Erityisesti puunhankinnan suunnittelulle 
olisi tärkeää saada leimikon puutavaralajien 
tilavuudesta nykyistä luotettavampaa tietoa. 
Puun oston ohjaamiselle ja korjuun suunnitte
lulle yksittäisten leimikoiden puumäärän 
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5 2 3 15 

- 3.5 1.8 - 3 . 3 3.3 - 7.3 28.6 

780 417 1 208 6 541 

237 83 84 199 

192 60 87 463 

-
-

11 5 - 9 5 - 9 
21 12 - 16 12 - 16 
43 28 - 48 28 - 48 

tarkka arviointi ei kuitenkaan .ole keskeistä. 
Oleellista on, etteivät mitään puutavaralajia 
koskevat puumääräarviot poikkea systemaatti
sesti. Silloin leimikoiden puumäärien vir
hearviot kumoavat toisensa, ja jo yhden osta
jan tai työnjohtajan käsittelemät puumäärät 
voidaan puutavaralaj ei ttain arvioida hyvinkin 
tarkasti . 

Lohkoi ttaisen kokonaishakkuumäärän arvio
virheen suhteellinen keskihajonta oli re
laskooppikoealojen määrän ja leimikon tyypin 
mukaan 3- 18% (taulukko 2). Varsin vähäi
sin mittauksin saavutettua noin 10 %:n keski
hajontaa voidaan pitää pienenä, sillä se 
aiheuttaa teoriassa 3 %: n keskivirheen 10 
leimikkoa kohti ja 1 %: n keskivirheen 100 
leimikkoa kohti , kun arvioidaan kaikista 
leimikoista yhteensä kertyvää puumäärää . 
10 %:n keskihajonta leimikkoa kohti merkit
see, että 68 %:ssa leimikoista kokonaishak
kuumäärån arviovirhe on enintään keskihajon
nan verran (-10% tai +10 %) ja 95 %: ssa 
leimikoista enintään kaksi kertaa keskihajon
ta (-20% tai +20 %). 

Kokonaishakkuumäärän arviovirheeseen vaikut
taa myös mahdollinen mittaajakohtainen s ys te
maattinen virhe . Tässä tutkimuksessa s yste
maattinen virhe oli -5.9 %, mutta yhden mit
taajan saamien tulosten perusteella menetel
män sys temaattisesta virheestä ei ole miele
kästä tehdä päätelmiä. Mahdollisia virhel äh
teitä kokonaispoistuman arviossa ovat mm. 
relaskoopin taitamaton käyttö, keskip ituuden 

TAULUKKO 2 

Rela-
skooppi-
koealoja, 

kpl 

3 - 5 

6 - 8 

9 - 29 

KokonaishakkuumäärAn arviovirhe iden 
suhteelliset keskihajonnat 

PäAtehakkuu Harvennushakkuu 

Kuusikot MAnniköt Kuusikot MAnniköt 

' 
12.3 15 .7 16. 8 17.8 

8 . 4 10.5 8.7 8 .5 

5.8 11.0 6 . 0 3 . 2 

Kaikki 
keski-
IDAArin 

16 .5 

10.6 

10.4 



virheellinen määritys ja väärä pinta-ala
arvio. Harvennushakkuukohteissapoistettavat 
puut oli leimattu. Käytännössä harvennushak
kuissa hakkuumäärän arvioiminen on vaikeaa, 
koska poistettavat puut yleensä valitaan 
vasta hakkuun yhteydessä. 

Kuvioittaisesta relaskooppiarvioinnista teh
tyjen tutkimusten mukaan kuvion kokonaiskuu
tiomäärän arviovirheen keskihajonta on 15 -
36 % ja kokonaiskuutiomäärän systemaattinen 
arviovirhe on -22 - +15 %, kun relaskooppi
koealoja otetaan keskimäärin 6 - 8 kuviolta 
(Silva Fennica Vol. 17 N:o 4: 313 - 349 ja 
Folia Forestalia 664). 

Puutavaralajeittaisten kuutiomäärien 
tarkkuus 

Kun koealojen määrää kasvatetaan 4 - 11 koe
alastanelinkertaiseksi, päätehakkuukohteiden 
pääpuutavaralajien arviovirheiden hajonnat 
pienenevät ll:stä 7 %:iin (kuva) . Harven
nushakkuukohteissa puutavaralajien arviovir
heiden keskihajonnat ovat selvästi suuremmat 
kuin päätehakkuukohte issa. 

Päätehakkuukohteissa kuusi- ja koivutavarala
jien osalta ei esiintynyt merkittävää syste
maattista eroa. Sen sijaan mäntytukkeja saa
tiin koealamittauksen perusteella selvästi 
enemmän ja mäntykuitupuuta vähemmän kuin PMP
tulosten perusteella (kuva). 

Tulosten laskennassa käytetty ohjelma jakaa 
kokonaispuuston eri puutavaralajeiksi poh
jautuen keskimääräisiin Etelä-Suomen pystyyn
mitatuista leimikoista saatuihin läpimitta
luokittaisiin puutavaralajiosuuksiin. Koska 
erityisesti mäntytukkirunkoj en tukkiosuus 
vaihtelee selvästi puiden laadun perusteella, 
saadaan keskimääräisistä oloista selvästi 
poikkeaville männiköille virheellisiä tulok
sia. Mitatut päätehakkuumänniköt olivat kes
kimääräistä huonompilaatuisia. Harvennushak
kuukohteissa aliarvioitiin systemaattisesti 
kuusitukkien ja mäntykuitupuun määrää ja 
yliarvioitiin kuusikuitupuun määrää (kuva). 
Tutkimusta vaikeutti harvennushakkuukohteiden 
lukuisat pystyyn kuivumassa olevat kuusirun
got, joiden luokittelu oikeaan runkolajiin 
oli tulkinnanvaraista. 

Hinnoittelutietojen luotettavuus 

Tutkimuksessa tarkasteltiin puustosta koe
aloilta mitattavien hinnoittelutietojen mää
rittämisen luotettavuutta. Hinnoittelutiedot 
olivat: tukkirunkojen keskijäreydet, kuitu
puurunkojen keskiläpimitat, mänty- ja koivu
tukkirunkojen laatu sekA kokonaiskuutiomäärä 
ja tiheys. Tutkimuksen ulkopuolelle jätet
tiin eräiden hinnoitteluun tarvittavien tie
tojen kuten maastoluokan ja metsätaloussuun
nitelmalisän vaikutus, koska niitä ei voi 
puustosta mitata. 
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Kuva. Paatebakkuiden ja barvennusbakkuiden puutavaralajien 
osuuden ennustaminen. Puutavaralajimaarien systemaattiset arvio
virheet ja niiden kesldbajonnat 
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Oikeina hinnoittelutietojen arvoina pidettiin 
PMP-menetelmällä saatuja tuloksia. Mänty- ja 
koivutukkien laatuhinnoittelun osalta PMP
mittauksen tuloksena saadaan vain kyseisen 
runkolajin keskiläpimitta. Oikeina pidetyt 
keskimääräiset mäntytukkirunkojen kuivaoksa
rajan korkeudet ja koivutukkirunkojen vir
heettömien tyviosien pituudet mitattiin erik
seen. 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetel
män mukaan tehdyn hinnoittelun ja pystymitta
ustietojen pohjalta tehdyn hinnoittelun vä
lillä ei päätehakkuulohkoissa ilmennyt syste
maattista eroa (taulukko 3). Sen sijaan 
harvennushakkuumänniköiden keskimääräiselle 
yksikköhinnalle saatiin noin . 2 mk :n aliarvio . 
Hinnoittelu vaihteli selvästi männiköissä 
enemmän kuin kuusikoissa ja harvennushakkuu
kohteissa enemmän kuin päätehakkuukohteissa. 
Eniten hinnoittelut vaihtelivat niissä har
vennushakkuumänniköissä, JO~ssa oli vähän 
koealoja. Silloinkin hinnoitteluerojen kes
kihajonta oli pieni, alle 6 mkjm3 . Lohkojen 
pystymittaustietojen mukaiset keskimääräiset 
yksikköhinnat olivat päätehakkuumänniköissä 
178 mkjm3 ja -kuusikoissa 171 mkjm3 . Harven
nushakkuumänniköissä vastaava yksikköhinta 
oli ll4 mkjm3 ja -kuusikoissa 120 mkjm3 . 

TAULUKKO 3 Hinnoittelutietojen määrityseroj en vaikutus 
lohkon keskimääräiseen yksikköhintaan 

Päätehakkuu Harvennushakkuu 

Hinnoittelu-
Kuusikot Männiköt Kuusikot Männiköt 

erot 

mk/m3 

Systemaattinen 
0' 10 -0,10 -0, 40 -2,10 ero 

Keskihajonta, 
kun koealoja: 
- vähän 1,60 3,90 2,50 5,60 
- kohtalaisesti 1, 70 3,00 1 ,50 4,10 

paljon 0,70 1 ,40 0,30 2,30 

Eniten hinnoittelueroa sekä päätehakkuumän
niköissä että -kuusikoissa aiheutti mäntytuk
kien laatu . Kun koealoja oli vähän, mänty
tukkien laadun aiheuttaman eron keskihajonta 
lohkojen keskimääräisessä yksikköhinnassa oli 
männiköissä 3, 50 mkjm3 . Pääpuulajin tukki
runkojen järeys ja kuitupuurunkojen keskimää
räinen rinnankorkeusläpimitta aiheuttivat 
molemmat sekä päätehakkuumänniköissä että 
-kuusikoissa, kun koealoja oli vähän, noin 1 
markan suuruisen keskihajonnan lohkon yksik
köhintaan. Mäntyrunkojen laatua lukuun otta
matta sivupuulajeille määritettävien hinnoit
telutietojen merkitys oli erittäin vähäinen 
(keskihaj onta enimmillään 0,20 mkjm3 ) . Pää
tehakkuumänniköissä selvää hinnoittelueroa 
(0, 90 mkjm3 ) aiheutti myös leimikon koko, 
sillä kaksi lohkoa sattui lähelle leimikon 
koon 500 m3 :n luokkarajaa. 
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Harvennushakkuukohteiden pienen määrän vuoksi 
päätelmien teko eri hinnoittelutietojen mer
kityksestä niille on vaikeaa. Kuitenkin 
mäntytukkien laatuhinnoittelu osoittautui 
olevan tärkeä hinnoittelun eroa aiheuttava 
asia myös harvennushakkuumänniköissä (kes
kihajonta 2- 3 mkjm3). Harvennushakkuumän
niköiden systemaattinen hinnan aliarvio joh
tui miltei yksinomaan kokonai~poistuman sys
temaattisesta aliarviosta. Silloin leimikon 
tiheys luokiteltiin usein todellista pienem
mäksi. 

Pääpuulajin kui tupuurunkoj en keskiläpimitan 
ja mäntytukkirunkojen keskimääräisen kuivaok
sarajan määrittämisessä ei ilmennyt syste
maattista virhettä, ja mittauksien luotetta
vuus paranee, kun koealojen määrä kasvaa 
(taulukko 4) . Tukkirunkoja koskevat jä
reysarviot eivät sanottavasti parane, vaikka 
koealamäärää kasvatetaan, ja ainakin kuusi
tukkirunkojen järeyttä systemaattisesti ali
arvioidaan. Tiheyden ja leimikon koon syste
maattinen aliarvio johtuu kokonaishakkuumää
rän aliarviosta . 

TAULUKKO 4 Puustotunnusten arvion systemaattiset virheet 
ja arviovirheiden keskihajonnat päätehakkuu
kohteissa. Männyn puustotunnukset laskettu 
männiköistä, kuusen kuusikaista ja muut 
kaikista lohkoista 

System. Keskihajonta, kun koealoja 
Puusto- ero, kohtalai-tunnukset mitattu vähän 

sesti paljon 
PMP 

Rinnankorkeus -
läpimitta, cm 
- mäntykui tupuu 0.2 0.5 0 . 3 0 .2 
- kuusi " 0.0 0.6 0 . 6 0.4 
- koivu " 1.1 3.1 1.6 0 .9 

mäntytukit 0.5 1.0 0.7 0.4 

Järeys, dm3 

- mäntytukit - 19 .4 66.6 57.6 54.0 
kuusi " - 59.7 141.5 107.4 127.5 
koivu " -47.8 111.5 187 .9 96.7 

Keskimääräinen 
-0.1 0 .4 0.2 0 . 1 kuivaoksaraja, m 

Tiheys, % -6 .9 12 . 7 11.0 10 .7 

Leimikon koko, % -6 .9 12 .7 11.0 10.7 

Hintaennusteen tarkkuus 

Puun myyjälle on tärkeää saada mahdollisimman 
tarkasti tietää jo leimikkoa tehtäessä, mikä 
kaupan arvo lopulta on. Hinta-arvion oikeel
lisuus riippuu siitä, miten tarkasti puutava
ralajien tilavuudet ja yksikköhinnat arvioi
daan. Leimikon suunnittelu- ja hinnoitte
lumenetelmällä voidaan arvioida kaupan arvo . 
Siten saadun hinta-arvion ja PMP-tietojen 
mukaisen kaupan arvon erojen keskihajonta oli 
päätehakkuumänniköissä , kun koealoja ol i 
vähän, keskimäärin 15 %, ja kun koealoja oli 
paljon, 12 %. Kuusikoissa vastaavat luvut 
olivat 14 % ja 9 %. 



AJANMENEKKI JA KUSTANNUKSET 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetel
mästä johtuvien kustannusten arvioimiseksi 
osalle koealamittauksista tehtiin aikatutki
mus (taulukko 5) . Aikatutkimustulokset pe
rustuvat kuitenkin vain yhden mittaajan tar
kasti tutkimustarkoituksiin mittaamiin koe
aloihin. Ajanmenekit on laskettu olettaen, 
että mittaustietojen laskentaan mikrotietoko
neella kuluu 10 min ja koealamittaukset teh
dään samalla kertaa, kun leimikossa muutenkin 
käydään . Ajanmenekkiin vaikuttaa oleelli
sesti mittaajan kokemus. Aluksi menetelmän 
opetteleminen vie aikaa, mutta myöhemmin, kun 
mittausrutiini on kehittynyt ja laskentaoh
j e l ma tullut tutuksi, koealamittaukseen ja 
tulosten l a skentaan kuluu vähemmän aikaa . 
Aj anmenekkitietojen perusteella voidaan mene
te l män a iheuttamia kustannuksia arvioida. 
Laskennassa tuntikustannuksina käytettiin 100 
markkaa. Menetelmän kustannukset ovat koe
alamäärän ja leimikon koon mukaan 0,20 - 1,00 
mkjm3 . Kooltaan keskimääräisessä pystyleimi
kossa (410m3 ) , kun koealoja on 10, kustan
nukse t ova t noin 0,40 mkjm3 . 

TAULUKKO 5 

Mitattuja 
koealoja, 

kpl 

4 - 6 
6 - 8 
8 12 

12 - 18 

Leimikon hinnoittelu - ja suunnitte lu 
menetelmAn vaatima mittaus - ja 
laskenta-aika 

Pohjapinta -ala ja puus ton 
keskipituus mitattu 

joka 

1 

j oka t o iselta 
koealalta koea l a l ta 

minikorj uu l ohko 

60 50 
79 65 

106 86 
146 116 

PÄÄTELMÄT 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetelmä 
perustuu objektiivisiin mittauksiin. Koealat 
mitataan tavallisilla metsänmittausvälineil
lä ja tulokset lasketaan mikrotietokoneella, 
joten leimikon suunnittelu- ja hinnoittelu
menetelmän käyttöönotto ei vaadi suuria in
vestointeja . Menetelmällä saatiin mitatuissa 
kohteissa kohtuullisen tarkat puutavarala
jeittaiset määräarviot, ja hinnoittelutieto
jen määrittämisessä voidaan menetelmän katsoa 
toimineen hyvin . Kaupan arvo saadaan ennus
tettua hyvin, jolloin puukaupan maksuerien 
määrittäminen helpottuu. 

Mäntytukkirunkojen laatuhinnoitteluohjeen 
mukaiset koepuumäär ä t toteutuvat yleensä 
männiköissä jo silloin, kun koealoja on vä
hän. Käytännössä kuivaoksarajan mittaaminen 
onkivapaan merkityn as te i kon avulla toimi 
hyvin. 

Päätehakkuissa vähän mäntytukkeja sisältävis
sä tasaisissa kohteissa riittää 5 - 8 säteel
tään 6 m:n koealaa ja runsaasti mäntyjä si
s ä ltävissä, suurissa tai epätasaisissa koh
teissa 8 - 12 koealaa. Harvennushakkuukoh
teissa s ä teeltään 4 m: n koealoja tulisi mita
ta pienissä ja kuusivaltaisissa kohteissa 6 -
10 j a suurissa , epä t a s a isissa. tai huomatta
vasti mäntytukkirunkoja s i s ä ltävissä kohteis
sa 10 - 14 . Kun koea l oj en määr ää ka svatetaan , 
tulosten tarkkuus e i olee llisesti parane, 
mutta kustannukset suurenevat . 

Menetelmä toimii hyvin sekä maastotöissä että 
laskennassa ja on valmi s laajempaan käyttöön . 
Parhaiten leimikon hinnoittelu- ja suunnitte
lumenete lmä sove ltuu pää ~ehakkuisiin (avo-, 
suojuspuu- ja siemenpuuhakkuut ) , mutta sitä 
voidaan käyttää myös ha rvennushakkuuleimi
koissa . 

Asiasanat : l e i mikon suunnittelu , h innoittelu 
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THE ACCURACY OF THE TIMBER STAND PRICING AND PLANNING METHOD 

Metsäteho has deve1oped a method for deter
mining the pricing and p1anning data for a 
tree stand . This study was carried out for 
the purpose of ascertaining the accuracy of 
the resu1ts. The method is based on system
atic measurement, by harvesting 1ot, of cir
cu1ar samp1e p1ots. On the basis of the 
measurements, ca1cu1ations are made of timber 
assortment vo1umes to be harvested from the 
1ot, growing stock characteristics needed for 
pricing purposes, as we11 as a forecast of 
the sa1es va1ue. For purposes of prep1anning 

of harvesting, data on harvesting conditions 
is a1so gathered in conjunction with the 
measurement of the samp1e p1ots. By meas
uring five to 14 circu1ar samp1e p1ots, de
pending on type of tree stand, fair1y re1i
ab1e data was accumu1ated on timber assort
ment vo1umes, and the definition of pricing 
data was successfu1 . The method proved prac
tica1 and the costs 0.20 to 1.00 marks / 
so1id m3 were reasonab1e. 

Key words : stand p1anning, pricing 
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