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T I IV ISTELMA. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää hak
kuiden suunnittelumenetelmä metsäteolli
suusyritysten omia metsiä ja muita suur
metsälöitä varten . Laskentayksikköinä 
käytetään inventoinnissa todettuja yksit
täisiä metsikkökuvioita, joiden puustotun
nusten kehittyminen ennustetaan käytettä
vissä olevan tutkimustiedon ja niistä 
rakennettujen funktioiden perusteella . 
Metsikkökuvioiden hakkuuajankohdat ja hak
kuumäärät määritetään vertaamalla eri ajan
kohtina metsiköiden puustotunnuksia (poh
japinta- ala, valtapituus jne . ) samalle pää
puulajille ja samalle kasvupaikkaluokalle 
hyväksytyn kasvatusmallin vastaaviin puus
totunnuksiin . Metsiköiden kasvatusmallit, 
laskentatasot ja hakkuiden tulostus voidaan 
valita yrityskohtaisesti . 

Laskentasysteemi antaa suunnitelmakaudelle 
hakkuuarvion, joka osoittaa, milloin met
siköt tulisi hakata, miten paljon harven
nushakkuista kertyy puuta tavoitekasvatus
malleja noudatettaessa ja mitkä ovat uudis
tuskypsien metsien hakkuumahdollisuudet . 
Tutkimuksessa arvioidaan, että laskentasys
teemillä määritettyjä hakkuuehdotuksia kan
nattaa pyrkiä noudattamaan melko pitkälti 
harvennusvaiheessa olevien metsiköiden 
osalta ottaen kuitenkin huomioon sen, että 
samanaikaisesti hakattavista metsiköistä 
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saadaan korjuun kannalta edullisia leimik
kokeskityksiä . 

Jos uudistuskypsiä metsiä on runsaasti , voi 
niiden hakkuuajankohdan siirtäminen lasken
nan osoittamaa hakkuuajankohtaa etäämmäksi 
sen sijaan olla aiheellista ikä- ja kehitys
luokkarakenteen tasoittamiseksi tai suhdan
teiden vuoksi . Laskentamenetelmää voidaan 
myös soveltaa· niin, että sillä määritetään 
päätöksentekoa varten vaihtoehtoisia hak
kuusuunnitelmia, joissa päätehakkuuikäisten 
metsiköiden hakkuun ajoitusta vaihdellaan . 

Laskentamenetelmän tarkkuus riippuu kuvi
oittaisen inventoinnin tarkkuudesta ja 
metsiköiden puustotun~usten ennusteyhtä
löiden luotettavuudesta . Näihin sisälty
vien virhemahdollisuuksien vuoksi laskenta 
voi joskus tuottaa yksittäisissä kohteissa 
virheellisiä hakkuuajankohta- ja hakkuu
määräarvioita . Menetelmä ei ole kuitenkaan 
sen epätarkempi kuin muutkaan käytettävissä 
olevat menetelmät . 

Laskentamenetelmään tulisi l~ittää tehokas 
inventointitietojen ja metsikkökuvioilla 
suoritettujen toimenpiteiden päivitysjär
jestelmä. Tietojenkäsittelytekniikan 
nykyinen taso tarjoaa tähän jo melko hyviä 
mahdollisuuksia . 



1 JOHDANTO 

Metsäteollisuusyritysten omien metsien 
kasvullisen metsämaan nykyinen kokonais
ala on noin 1 . 9 milj . ha. Runkopuuraaka
aineen kokonaistarpeesta omien metsien 
hakkuilla on viime vuosina tyydytetty noin 
8 %. 

Omien metsien hakkuumahdollisuudet on tähän 
saakka määritetty n11n sanottua tavoite
hakkuulaskelmaa käyttäen. Siinä laskenta 
perustuu metsäalueen keskiboniteettiin ja 
kehitysluokkien keskimääräisen puuston 
kehittämiseen tätä keskiboniteettia vas
taavaa tavoitekuvaa kohden . Tuloksena 
saadaan tieto metsäalueen koko hakkuumää
rästä ja sen jakautumisesta eri kehitys
luokkien osalle. Tavoitehakkuulaskelma 
ei kuitenkaan esimerkiksi kerro , missä 
hakattavat metsiköt sijaitsevat, missä 
järjestyksessä ne hakataan ja kuinka pal
jon kustakin hakattavasta metsiköstä puuta 
kertyy . Muun muassa nämä tiedot ovat käy
tännön metsätalouden harjoittamisessa 
välttämättömiä . 

Jos puuvarojen inventointi toteutetaan 
kuvioittaisena arviointina, saadaan lisäk
si metsikkökohtaisesti arviot tarvitta
vista toimenpiteistä, ajoittamissuosituk
set vuosikymmenen tai sen puoliskon tark
kuudella sekä arviot poistumista . Näiden 
metsiköittäisten arviotietojen yhteenso
vittamiseen metsäalueen kokonaissuunnitel
maksi on kuitenkin puuttunut käyttökelpoi
nen menetelmä . 

Tavoitehakkuulaskelman keskimääräisyydestä 
seuraa, että se saattaa antaa jossakin 
maar1n harhaisen ennusteen me t säalueen 
hakkuumahdollisuuksista muun muassa , jos 
eri ikäluokkien tai kehitysluokkien keski
määräiset boniteetit poikkeavat käytetystä 
koko metsäalueen keskimääräisestä bonitee
tista. Keskimääräislaskelmassa on n11n 
ikään vaikeata ot taa täsmällisesti huomioon 
niitä erilaisia rajoituksia, joita esimer
kiksi metsänhoitoviranomaiset asettavat 
harvennusten voimakkuuksille ja uudistamis
näkökohdille. 

Yritysten omat metsät ovat raakapuun tar
peen tyydyttämi sessä poikkeuksetta margi
naalilähde, jonka käsittelyssä tasaisiin 
vuotuisiin hakkuumääriin pyrkiminen ei 
välttämättä ole järkevää . Tavoitehakkuu
laskelmalla tuotettu hakkuusuunnitearvio 

on siten tärkeä , mutta ei yksinään riitä 
eikä ratkaise hakkuutoiminnan ohjaamista . 
Hakkuusuunnitteesta poikkeaminen toisaalta 
muuttaa laskelman perusteita, ja tämä 
poikkeaminen tulisi voida jatkuvasti päi
vittää . Yksinomaan inventointitietoihin 
kytketty tavoitehakkuulaskelma e1 tähän 
sovellu . 

Edellä esitetyt näkökohdat ovat syitä , 
joiden vuoksi suurten metsälöiden hakkui
den suunnittelumenetelmää on tarpeellista 
kehittää . 

2 LAS KENTAMENETELMÄN YLEISET LÄHTöKOHDAT 

Tavoitteena on kehittää hakkuiden suunnit 
teluun soveltuva laskentamenetelmä suur
metsälöille. Käytännön tarpeet tyydyttä
välle menetelmälle asetettiin seuraavat 
vaatimukset: 

On voitava määrittää yrityksen koko 
metsäalueen ja tarpeen mukaan myös sitä 
alempien suunnittelutasojen hakkuumah
dollisuudet kolmen lähimmän vuosikym
menen ajalle . 

On voitava selvittää , miten jonkin hak
kuuohjelman toteuttaminen vaikuttaa 
puuston kasvuun ja määrään sekä metsän
hoitotöiden tarpeeseen . 

Menetelmän on osoitettava, missä jär
jestyksessä hakkuut ja metsänhoitotyöt 
on kohdistettava eri metsiköihin . 

Suunnitelma tulee voida helposti päi
vittää. 

Menetelmän on oltava yksinkertainen , 
nopea ja joustava. 

Metsätalouden suunnittelumenetelmiä on 
v11me vuosina kehitetty ensiS1Ja1sesti 
lineaarista ohjelmointia soveltaviksi (esim. 
Kilkki ym. 1975, 1977). Tällöin on las
kentayksiköiden määrää voitu huomattavasti 
lisätä ja samalla ottaa mukaan erilaisia 
poistuma-, pinta-ala- ja työmäärätavoit
teita joko rajoituksina tai maksimoitavien 
ja m1n1moitavien tavoitemuuttujien muo
dossa. Tähänastiset kokemukset eivät kui
tenkaan ole ollee t joka suhteessa myöntei
set . Etenkin metsikkökohtaisuuden saavut
taminen tätä tietä näyttää toistaiseksi 
hankalalta . 
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Tässä työssä valittiin toisenlainen lähen
tymistapa . Hakkuulaskelmaa ei pyri t ä ra
kentamaan kaiken kattavaksi optimointi
tehtäväksi, vaan tyydytään käytännönl ähei
sempään menetelmään . Me t siköiden kasvatus
mallien valintaa ja metsänparannusten vuo
tuista laajuutta koskevat ratkaisut ole t e
taan tehtäviksi erikseen, jolloin hakkuu
laskelmalla osoitetaan vain mainittuihin 
puitteisiin sovittuvat hakkuumahdollisuu
det ja hakkuiden taloudellisin toteutta
misjärjestys . 

Laskennassa lähdetään inventoinnissa tode
tuista yksittäisistä metsikkökuv i oista . 
Kullekin määritetään hakkuu- ja/tai muu t 
toimenpiteet noudattaen mahdollisimman 
pitkälle inventoijan arviota ja niitä ylei
siä käsittelymalleja , jotka yritys omien 
metsiensä hoitoa varten on noudatettavaksi 
valinnut . Metsäaluekokonaisuus pääsee mää
räämään lähinnä vain toimenpiteiden ajoit
tamisen , mutta ei esimerkiksi hakkuissa 
poistettavaa puumäärää . Metsäal ueen koko
naishakkuumahdollisuudet saadaan metsikkö
kohtaisista poistumaluvuista yhteen laske
malla . 

3 LASKENTAPERUSTEET 

Inventoinnin yhteydessä metsikkökuviot 
muodostetaan pitäen ensisijaisesti silmällä 
sitä , että niistä tulee metsänkäsittelyi
tään yhtenäisiä . Kasvupaikan laatu , puu
lajivaltaisuus ja kuutiomäärä ovat erotte
luperusteina silloin , kun erot ovat selviä 
ja riittävän laaja- alaisia . Kuvioittai
sella inventoinnilla jokaiselta metsikkö
kuviolta selvitetään vähintään seuraavat 
tunnukset 

metsätyyppi 
valtapituus tai keskipituus 
ikä 
pohjapinta- ala 
kuutiomäärä 
puulajisuhteet 
hakkuun kiireellisyys 
keskiläpimitta (päätehakkuuikäiset 
metsiköt) . 

äiden tunnusten kehittyminen inventointi
hetkestä eteenpäin ennustetaan käytettä
vissä olevan tutkimustiedon (ks . kirjalli
suusluetteloa , s . 14) ja siitä rakennettu
jen funktioiden perusteella. Funktiot on 
koottu laskentasysteemin tiedosteon ja 
niitä voidaan päivittää , kun uusia tutki
mustuloksia saadaan käyttöön . 
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Laskentayksikköinä olevien metsikkökuvioi
den hakkuuajankohdat ja hakkuumäärät mää
ritetään vertaamalla eri ajankohtina met
siköiden puustotunnuksia (pohjapinta- ala, 
valtapituus , kuutiomäärä jne . ) samalle 
pääpuulajille ja kasvupaikkaluokalle hyväk
sytyn kasvatusmallin vastaaviin puustotun
nuksiin . Metsikkö hakataan , kun sen puus
totunnukset ovat kehittyneet kasvatusmal
lissa määritellylle tasolle . 

Laskentasysteemi on laadittu siten , että 
kasvatusmallit voidaan valita yrityskoh
taisesti. Tavoitteena on käyttää eri kas 
vuolosuhteissa ja eri puulajeilla sellai
sia kasvatusmalleja , JOlta soveltamalla 
yrityksen hakkuumahdollisuudet ja niiden 
rakenne saadaan kehittymään tolmlntata
voitteiden kannalta mahdollisimman edulli 
seen suuntaan . Kasvatusmalleja valittaessa 
on muun muassa ratkaistava , kuinka moneen 
harvennuskertaan ja millaisiin harvennus
poistumiin kiertoajan kuluessa pyritään ja 
kuinka pitkää kiertoaikaa käytetään . Yri
tyskohtaista valintaa varten on nykyään 
käytettävissä tutkimustuloksia (esim . 
Vuokila ja Väliaho 1980) , JOlssa esite
tään rinnakkain useiden vaihtoehtoisten 
kasvatusmallien seurausvaikutukset metsikön 
kokonaistuotokseen , hakkuiden puutavara
lajirakenteeseen sekä puuston järeyskehi
tykseen . 

Hakkuumäärät jaetaan puutavaralajeittai
siksi ja puulajeittaisiksi määriksi inven
toinnin arvion prosentteja käyttäen, jos 
hakkuu tapahtuu kahden seuraavan vuoden 
kuluessa . Jos hakkuu tapahtuu myöhemmin , 
puutavaralajijakauman kehitys ennustetaan 
olemassa olevan tutkimustiedon perusteella 
laadituilla yhtälöillä . 

Laskentatasot ja hakkuiden tulostus voidaan 
määritellä halutulla tavalla , esimerkiksi 
metsikkökuvio , hoitoesimiespiiri , koko 
yritys: yhden, kahden, viiden vuoden hak
kuujaksot jne . 

4 LAS KENTAME NETELMÄN TAR KKUUS JA 
LASKENTATULOSTEN HYVÄKSI KÄYTTö 

Laskentamenetelmän antamien tulosten tark
kuus riippuu toisaalta kuvioittaisen inven
toinnin tarkkuudesta ja toisaalta metsik
kökuvioiden puustotunnusten ennusteyhtä
löiden tarkkuudesta . 

Kuvioittaisen 
suudet eivät 

inventoinnin virhemahdolli
yksittäisen metsikön kuutio-



maaran arvioinnissa relaskooppimenetelmää 
käytettäessä juuri alittane +10 i. :a. Mui
den tunnusten määritys tapahtunee suunnil
leen samanasteisella tarkkuudella. Metsi
kön kuutiomäärän, valtapituuden, pohja
pinta-alan ym . puustotunnusten kehityksen 
ennustamiseen käytettävät keskimääräis
funktiot antavat niin ikään yksittäisten 
metsiköiden osalta tuloksia, jotka ovat 
sitä epävarmempia, mitä kauemmaksi eteen
päin kehitystä ennakoidaan. Yksittäisten 
metsikkökuvioiden osalta on näin ollen 
varauduttava siihen, että laskenta tuottaa 
myös virheellisiä hakkuuajankohta- ja hak
kuumääräarvioita. Virheet kuitenkin 
tasoittavat toisiaan ja koko metsäaluetta 
koskevat arviot ovat merkittävästi tarkem
pia. 

Käytännön tarpeiden kannalta voidaan mene
telmän tarkkuutta silti pitää riittävänä. 
Suunnitelman toimeenpanoon liittyvien 
resurssirajoitusten, suhdanteiden muutos
ten ym. tekijöiden vuoksi laskennan osoit
tamista hakkuuajankohdista joka tapauk
sessa usein joudutaan tai on kannattavaa 
poiketa . Tästä syystä ei myöskään näytä 
tarkoitllksenmukaiselta kuvioittaisen arvi
oinnin täydentäminen esimerkiksi linja
arvioinnilla. 

Laskentatulosten hyödyntämisessä on otet
ta~a huomioon, että menetelmä antaa talous
kaudelle hakkuuarvion, joka osoittaa , miten 
paljon harvennushakkuista kertyy puuta 
tavoitekasvatusmalleja noudatettaessa ja 
mitkä ovat uudistuskypsien metsien hakkuu
mahdollisuudet. Hakkuusuunnitelmaa kan
nattanee pyrkiä noudattamaan sellaisenaan 
harvennusvaiheessa olevien metsiköiden 
osalta . Jos uudistuskypsiä metsiä on run
saasti , niiden hakkuuajankohdan siirtämi
nen laskennan osoittamaa hakkuuajankohtaa 
etäämmäksi voi sen sijaan olla aiheellista 
ikä- ja kehitysluokkarakenteen tasoittami
seksi tai suhdanteiden vuoksi. Laskenta
menetelmää voidaan myös soveltaa niin, 
että sillä määritetään päätöksentekoa 
varten vaihtoehtoisia hakkuusuunnitelmia, 
joissa päätehakkuuikäisten metsiköiden 
hakkuun ajoitusta vaihdellaan. 

Laskennassa hakkuiden toteuttamisjärjestys 
määritetään metsiköiden taksatoristen tun
nusten perusteella. Ehdotetu t vuotuiset 
hakkuut voivat tällöin sijoittua varsin 
hajalleen koko metsäalueelle, koska las
kennassa metsiköiden s~Jaintia tois~~nsa 
nähden ei pystytä ottamaan huomioon . Lopul
lista hakkuuohjelmaa laadittaessa on sen 

vuoksi otettava erikseen huomioon puun
korjuun näkökohdat, jotta hakkuut päästään 
toteuttamaan korjuukustannusten kannalta 
edullisina leimikkokeskityksinä. 

Laskentamenetelmään tulisi liittää tehokas 
inventointitietojen ja metsikkökuvioilla 
suoritettujen toimenpiteiden päivitysjär
jestelmä. Tietojenkäsittelytekniikan ny
kyinen kehitystaso tarjoaa tähän kokemus
ten mukaan jo melko hyviä mahdollisuuksia. 
Jos hakkuut tehdään selkeitä ja yhdenmu
kaisia käsittelyperiaatteita n_oudattaen, 
on mahdollista, että metsikkökuvioista 
käytettävissä olevat tiedot ajan mittaan 
tarkentuvat. Kalliin kuvioittaisen ~nven
toinnin väliaikoja voidaan tällöin piden
tää. 

5 LASKENTAMENETELMÄN SOVELLUTUSESIMERKKI 

5.1 . Yleistä 

Edellä esitettyä laskentamenetelmää on 
tähän mennessä sovellettu hakkuusuunni
telman laadintaan erään Metsätehon jäsen
yrityksen metsiä varten. Jotta menetelmän 
periaatteista saataisiin havainnollinen 
kuva, selostetaan seuraavassa tässä yhtey
dessä tehtyjä laskentaperuste- ja käsit
telytapavalintoja. 

5.2 Laskennassa käsiteltävät 
metsikköryhmät 

Inventoinnin kuvioista laskennassa käsi
tellään erikseen 

metsämaan kankaat, 
metsämaan suot, 
kitu- ja joutomaat. 

Metsämaan kankaiden kuviot jaetaan ens~n 

kasvupaikkaluokkiin seuraavasti: 

OMT 
MT 
VT 
CT 

Kussakin 
edelleen 

kasvupaikkaluokassa erotetaan 
puulajivaltaisuuden perusteella 

mänty- ja lehtipuuvaltaiset metsiköt, 
kuusivaltaiset metsiköt, 
aukeat alat . 
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Kehitysvaiheensa perusteella metsiköt jae
taan edelleen seuraaviin ryhmiin: 

Taimisto- ja ylispuumetsiköt 

Harvennushakkuumetsiköt 
ensiharvennusmetsiköt 
toisen harvennuksen metsiköt 
kolmannen harvennuksen metsiköt 

Päätehakkuumetsiköt 

Vajaatuottoiset metsiköt 

Jako näihin ryhmiin ilmenee laskennan peri
aatekaaviosta (kuva 1) ja kohdassa 5 . 3 
selostettavasta laskentamene t telys tä. 

Laskentaperiodin aikana kitumailla suori
tettavien hakkuiden määrä on niin vähäinen, 
että ne jätetään tarkastelun ulkopuolelle . 

5.3 Laskentakäsittely eri metsikkö
ryhmi ssä 

5.3. 1 Au keat alat 

Aukeita aloja ovat inventoinnissa aukeiksi 
aloiksi todetut metsiköt . Toimenpiteet 
aJ01tetaan inventoinnin ehdotusten mukai
sesti. Syntyvien metsiköiden hakkuukäsit
telyssä noudatetaan tälle kasvupaikkaluo
kalle ja puulajille hyväksyttyä kasvatus
mallia sellaisenaan . 

5.3.2 Ta imi sto- ja yl i spuumetsiköt 

Taimistometsiköitä ovat kaikki ne metsiköt, 
joiden valtapituus e1 yllä ensimma1sen 
10-vuotiskauden aikana ensiharvennuksen 
alarajan mukaiseen tavoitteeseen . Ensim
mäisellä 10-vuotiskaudella tulee kysymyk
seen vain inventoinnissa mahdollisesti 
todettu taimiston perkaus ja/tai harven
nus sekä ylispuiden poisto . Ylispuusto 
edellytetään poistettavaksi inventoinnin 
ehdotusten mukaisesti . - Jos ensimmäisellä 
5-vuotiskaudella hakkuun piiriin tuleville 
ylispuustometsiköille halutaan määrittää 
s1sa1nen kiireellisyysjärjestys, n11n 
sopiva kriteeri on esimerkiksi taimiston 
keskipituus. 

Taimikoissa toisella ja kolmannella 10-
vuotiskaudella tehtävät hakkuut määrite
taan siten, että metsiköiden oletetaan 
kehittyvän ja niitä oletetaan hakattavan 
ao. kasvupaikkaluokalle ja puulajille 
hyväksytyn tavoitekasvatusmallin mukai
sesti. 

10 

5.3 .3 Ens iharvennusmets iköt 

Metsikkö luokitellaan ensiharvennusmetsi
köksi, kun valtapituus on mittaushetkellä 
seuraavan asetelman luokkarajoissa tai 
metsikön valtapituus saavuttaa luokan ala
rajan ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana . 

Kasvu
paikka
luokka 

OMT 
MT 
VT 
CT 

Mänty- ja lehti
puuvaltaiset 
metsiköt 

Kuusivaltaiset 
metsiköt 

Valtapituus , m 

11 . 6 
11.6 
10.9 

15 . 2 
14 . 6 
14.0 

12 . 3 
12 . 2 

16 . 6 
15 . 8 

Koska inventoinnissa on todettu vain met
sikön keskipituus , se muutetaan valtapi
tuudeksi keskipituuden ja valtapituuden 
keskimääräisten suhteiden perusteella. 

Hakkuuajankohdan määrittämistä varten met
siköt jaetaan inventointihetken valtapi
tuuden perusteella kolmeen ryhmään seu
raavasti . 

a) e, joiden valtapituus on vähintään 
ryhmän alarajaa vastaava ja hakkuun 
kiireellisyys on inventoinnissa 
todettu (hakkuu ensimmäisellä 5-vuo
tiskaudella, kiireellisyysluokka 1; 
hakkuu toisella 5-vuotiskaudella , 
kiireellisyysluokka 2) . 

b) Kuten edellinen, mutta hakkuun kii
reellisyyttä e1 ole inventoinnissa 
todettu . 

c) e , joissa valtapituus on alle ens1-
harvennuksen alarajan. 

Alaryhmään a) kuuluvat metsiköt jaetaan 
hakkuun kiireellisyyden perusteella kah
teen luokkaan : ensimmäisellä 5-vuotis
kaudella harvennettavat ja toisella 5-
vuotiskaudella harvennettavat . Kummassa
kin luokassa harvennettava pinta- ala jae
taan tasan hakkuujakson vuos1en kesken . 
Hakkuujärjestys saadaan valtapituuden 
perusteella. 

Alaryhmään b) kuuluvat metsiköt katsotaan 
jo harvennetuiksi. Niiden seuraava hakkuu 
on toinen harvennushakkuu. Sen ajankohta 
saadaan kasvattamalla metsikön valtapi
tuutta ja pohjapinta-alaa niin kauan, kun
nes nämä tunnukset saavuttavat metsiköiden 
kasvatusmallien edellyttämän leimausrajan. 



Toteutetaan 
inventoi jan 
ehdottama 
hakkuu 

Kasvatetaan 
1. harvennus

On 

On 
va i heeseen ja f-----<a 
ha rvennetaan 

On 

Ei 

Kasvatetaan 2. 
tai 3. harvennus
vaiheeseen ja 
harvennetaan 

Ei 

Suoritetaan 
päätehakkuu 

Seuraava 
hakkuu 

On 

Toteutetaan 
inventoijan 
ehdottamat 
toimenpiteet 

Toteutetaan 
2. harvennus 

kasvatusmallin ~--------------' 
mukaan 

Kuva 1. Laskennan periaatekaavio 

ll 



Alaryhmään c) kuuluvien metsiköiden val
tapituutta ja pohjapinta-alaa kasvatetaan 
niin kauan kunnes nämä tunnukset saavut
tavat kasvatusmallien edellyttämän tason 
ja tämä määrää niiden harvennusajankohdan. 

Metsikön inventoinnissa todettua kuutio
määrää kasvatetaan hakkuuajankohtaan saakka. 
Hakkuupoistuma määritetään vähentämällä 
metsikön hakkuuajankohdan mukaisesta kuu- , 
tiemäärästä kasvatusmallien edellyttämä 
kuutiomäärä ensiharvennushakkuun jälkeen . 
Hakkuun jälkeen metsikkö on tällöin kasva
tusmallien mukaisella kehitysuralla . 

Alaryhmään a) ja c) kuuluvien metsiköiden 
myöhempien harvennusten (2 . ja 3 . harven
nushakkuu) ajankohdat ja hakkuumäärät toi
sella tai kolmannella 10-vuotiskaudella 
määräytyvät puuston kasvatusmallien edel
lyttämien hakkuuohjelmien mukaan. 

5 .3 .4 Toisen harvennuksen metsiköt 

Tähän ryhmään kuuluvia ovat metsiköt, joi
den inventoinnissa todettu valtapituus on 
seuraavissa rajoissa. 

Kasvu
paikka
luokka 

Mänty- ja lehti
puuvaltaiset 
metsiköt 

Kuusivaltaiset 
metsiköt 

OMT 
MT 
VT 
CT 

Valtapituus, m 

15.3 19.6 
15.7 .18.3 
15.5- 18 . 0 

16.7 
15.7 

20.2 
20.1 

Ryhmä jaetaan kahteen alaryhmään: 

a) Metsiköt , joiden inventoinnissa todet
tu pohjapinta-ala on saavuttanut kas
vatusmallien harvennusohjeen leimaus
rajan. 

b) Muut metsiköt. 

Alaryhmään a) kuuluvien metsiköiden hakkuu
järjestys määritetään valtapituuden perus
teella ja ne harvennetaan ensimmäisen 5-
vuotiskauden alkupuoliskolla. Hakkuut 
jaetaan eri vuosille siten, että harven
nettava pinta-ala muodostuu kunakin vuonna 
yhtä suureksi. 

Alaryhmään b) kuuluvien metsiköiden harven
nusajankohta määritetään kasvattamalla 
metsikön pohjapinta-alaa ja keskipituutta 
niin kauan, kunnes nämä tunnukset saavut-
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tavat kasvatusmallien edellyttämän leima
usrajan (jos valtapituus ylittää hakkuu
ajankohtana 2. harvennuksen metsikköryhmän 
ylärajan, metsikkö siirretään lopullisessa 
tulostuksessa 3. harvennuksen metsiköiden 
ryhmään). 

Metsiköiden kuutiomäärän kasvu toisen har
vennuksen ajankohtaan ja hakkuumäärä sekä 
kolmannen harvennuksen ajankohta ja hak
kuumäärä määritetään samoja periaatteita 
noudattaen kuin ensiharvennushakkuiden 
yhteydessä. 

5.3.5 Kolmannen harvennuksen metsiköt 

Näitä ovat metsiköt, joiden valtapituus 
inventointihetkellä ylittää edellisen ryh
män valtapituuden ylärajan, mutta ikä on 
inventointihetkellä alle päätehakkuuvai
heen edellyttämän iän. Hakkuiden ajankohta 
ja voimakkuus määritetään kuten 2 . harven
nuksen ryhmään kuuluvissa metsiköissä. 

Metsiköiden seuraava hakkuu on avohakkuu. 
Se tehdään, kun metsikön ikä on saavutta
nut kasvatusmalleissa määritellyn kierto-
ajan. Jos metsikkö halutaan uudistaa 
luontaisesti, on laskentamenettely näiden 
metsiköiden osalta harkittava erikseen. -
Jos 3. harvennushakkuu siirtyy n11n pit
källe, että sen ja päätehakkuun välinen 
ajanjakso jää lO:tä vuotta lyhyemmäksi, 
metsikköä ei hakata , vaan sen kasvatusta 
jatketaan harventamatta päätehakkuuseen 
saakka. 

5.3.6 Päätehakkuumetsiköt 

äitä ovat kaikki ne metsiköt , J01ta ei 
käsitellä harvennushakkuin ja jotka ovat 
iältään laskenta-ajankohtana enintään 10 
vuotta Keskusmetsälautakunta Tapion ohje
kiertoaikoja nuorempia. 

Metsiköissä verrataan inventoinnissa to
dettua keskiläpimittaa päätehakkuun edel
lytykseksi asetettuihin vähimmäisläpimit
toihin. Jos keskiläpimittatavoite ylit
tyy, metsikkö on välittömästi uudistus
kypsä. Hakkuiden edullisuusjärjestys mää
ritetään kasvupaikkaluokittain metsiköiden 
kuutiokasvuprosentin perusteella (kuutio
kasvuprosentti on lähes sama kuin arvo
kasvuprosentti, koska metsikön järeyskehi
tyksen tässä vaiheessa kuutiomäärän saha
puuosuus ja sahapuuosuuden suhteellinen 
arvo lisääntyvät enää hitaasti) . 



Jos ensimmäisessä vertailussa on todettu, 
että keskiläpimitta ei yllä vähimmäista
voitteeseen , jatketaan metsikön kasvatta
mista kunnes keskiläpimitta on saavutettu . 
Päätehakkuu on mahdollinen kyseisenä vuon
na . Uuden metsikön perustamistoimenpiteet 
ja jatkokehitys määräytyvät ao . kasvupaik
kaluokalle ja puulajille hyväksytyn kasva
t u smallin mukaisesti . 

Jos metsikön 
20 vuotta 
metsikköä 
distetaan 

hakkuuajankohta Siirtyy yli 
ohjekiertoaikaa pitemmäksi , 

ei enää kasvateta, vaan se uu
viimeistään kyseisenä ajankoh-

t ana. 

5.3.7 Vajaatuottoiset mets iköt 

Vajaatuottoisuus otetaan erikseen huomioon 
vain kolmannen harvennuksen metsiköissä ja 
päätehakkuumetsiköissä . Metsiköiden kun
nostushakkuut tehdään inventoijan ehdotta
maila tavalla . 

5.3.8 Met sämaan suot 

Ojitetulla ja ojittamattomalla suolla kas 
vavien metsiköiden kehitys sekä hakkuuoh
jelma määritetään samoin perustein kuin 
kasvupotentiaaliltaan vastaavassa kiven
näismaan metsikössä . Metsikön ikä muute
taan vastaamaan kivennäismaalla kasvavan 
metsikön ikää valtapituuden perusteella . 

5.3.9 Tulostu s 

Hakkuumäärät jaetaan puutavaralajeittai
siksi ja puulajeittaisiksi määriksi inven
toinnin arvion prosentteja käyttäen, jos 
hakkuu tapahtuu kahden seuraavan vuoden 
kuluessa . Kun hakkuu tapahtuu myöhemmin , 
puutavaralajijakauma ennustetaan olemassa 
olevan tutkimustiedon perusteella laadi 
tuilla yhtälöillä . 

Laskentatasoja ovat metsikkökuvio, hoito 
esimiespiiri ja koko yritys . Ensimmäisen 
10-vuotiskauden osalta hakkuut tulostetaan 
kahden vuoden hakkuujaksoissa . Toisen ja 
kolmannen 10- vuotiskauden osalta hakkuut 
tulostetaan 10- vuoden jaksoissa . 
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PLANNING METHOD FOR CUTTINGS IN LARGE-SIZED FOREST HOLDINGS 

By Airi Eskelinen, Matti Keltikangas , Jaakko Peltonen, and Heikki Vesikallio 

S u m m a r y 

The purpose of the study was to work out 
a planning method for cutting in forests 
owned by forest industry companies and in 
other large forest holdings . The calcula
tion units used were individual stand com
partments listed in the forest inventory . 
The development of the growing stock charac
teristics of these stand compartments were 
predicted by functions constructed of the 
research data available . The cutting years 
and cutting quantities for the stand com
partments were determined by comparing the 
growing stock characteristics (basal area, 
dominant height, etc.) of the stands with 
the corresponding growing stock character-

istics of the target growth model accepted 
for the same dominant species and the same 
site class . The target growth models for 
the stands can be selected individually for 
each enterprise . 

The calculation system gives for the plan
ning period a cutting estimate which shows 
when the stands should be cut, how much wood 
accumulates from thinnings when the target 
growth models are followed, and the cutting 
possibilities in mature forests . 

The new method has been applied in practice 
in a Finnish forest industry company. 
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