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UUDISTUSALAN KOON VAIKUTUS METSÄN UUDISTAMIS
KUSTANNUKSIIN ETELÄ-SUOMEN OLOSUHTEISSA 

Vesa lmponen Simo Kaila 

T ul"JU.mufu e..Ma. M .. i_vil.e;t.:tÅJ..n Me;t.llä.i:e.hollll a. .ta.a.
W.:t..uj e.n .tMke.nl".a.ma1..i..ie.n a.vu.t.e..a. uufu:t:Ma..ta.n 
koon va.iku:t:ufu..i..a. koJtjuun ja. uufu;t.a.rn..i..lle.n me.:t:
-6änhoilo:t:ö..i..de.n kU-6:t..a.nnufulin . 

Uufu ;t.u..oa..ta.n koon p..i..e.ne.:t:Ullä 3. 0 ha. : !d..a. 0. 5 
he.h:t:a.a.Jtlin uufu;t.a.rn..i..ll e.n koko na.ill kU-6:t.a.nnufu e.:t: 
-6 uUJte. n..i.. v a.:t: k o n e.e..t.t..i..-6 ;t .a.m..i..ll M :t: e. e.l:t .a.a.n e.Jtila.ill
;t.a. :t:o..i..m..i..nl"..a.Unja.a. nouda.:t:e;t.:t.a.e.Ma. 25 - 35 %. 
Kun uucU..o:t.u..oa..ta. lluUJte.n..i.. 3 ha.: -6:t.a. 20 ha. : lin, 
kU-6:t.a.nnufu e.:t: p..i..e.ne.n..i..vä:t: enää no..i..n 5 %. 

JOHDANTO 

Suurmetsätaloudessa uudistusalat ovat viime 
vuosina pienentyneet ja varsinaisessa yksi
tyismetsätaloudessa hieman suurentuneet . 
Tyypillinen metsäteollisuusyrityksen uudis
tusala on Etelä- Suomessa kooltaan noin kolme 
hehtaaria . Puuntuotantoa tehostettaessa 
uudistusalojen rajauksia on tarkennettu ja 
käsittelyaloja pienennetty varsinkin Etelä
Suomen maapohjiltaan ja puustoiltaan vaihte
levissa olosuhteissa . Yleisesti kuitenkin 
uskotaan koneellisen korjuun ja voimaperäi
sen metsänuudistamisen johtavan automaatti
sesti uudistusalojen suurenemiseen . 

Metsätehossa tehtiin esimerkkilaskelmia sen 
selvittämiseksi, mitä uudistusalan koko vai
kuttaa korjuun ja uudistamisen me tsänhoito
t öiden kokonaiskustannuksiin . Laskelmissa 
käy tettiin Metsätehon puunkorjuun vaihto 
ehtolaskentasysteemiä ja metsänviljelyn ver
tailulaskentasysteemiä v uoden 1987 kustan
nusten mukaan . Laskelmat tehtiin puustol
taan ja maapohjal taan erityyppisistä uudis 
tusaloista ja erilaista korjuu- ja metsän
hoitotekniikkaa sovel taen . 

AINEISTOT JA LASKENTAMENETELMÄT 

Olosuhdetiedot 

Laskelman esimerkkileimikoiksi otettiin 
Etelä-Suomen PMP-leimikoiden korjuutekniset 
olosuhteet - tilastosta ( fetsätehon moniste 

11 . 4 . 1986) kolmen yleisimmän avohakkuulei
mikkotyypin keskiarvoleimikot. Niille laadit
tiin puuston määrää ja puulajisuhteita esi
merkinomaisesti vastaavat metsänvilj elyn 
vertailulaskentasysteemin edellyttämät maa
pohjakuvaukset (taulukko 1). 

TAULUKKO 1 Uudistamisolosuhteet 

Esimerkkileimikko 
1 2 3 

Olosuh t ee t t ukkipuu- keski- tukkipuu-
val tainen järeä valtainen 
kuusikko kuusikko männikkö 

3 200 135 200 Puusto, m /ha 3 
Käyttöosa , dm /runko 279 130 297 
Puulaj !suhtee t, 

% kuutiomäärästä 
- män ty 14 15 45 
- kuusi 78 73 40 
- koivu 8 12 15 

Metsätyyppi mustikkatyyppi puolukkat. 
Maalaji hiekka- hieno hiekka-

more~ni moreeni moreeni 
Kivisyysindeksi, % 25 - 50 0 - 20 25 - 50 
Ves italous t opograf ia normaali alava normaali 
Pin t akasvillisuus normaali runsas runsas 
Vesoittuvuus, 

vesoja/ha 1 000 5 000 3 000 

Esimerkkileimikoiden maapohjakuvaukset on 
laadittu sellaisiksi, että ne vas taisivat 
olosuhteiltaan melko yleisiä tapauksia. Maa
lajit on kuvattu moreeneiksi . Leh t ipuun 
merkittävän osuuden vuoksi leimikoiden 2 ja 
3 pintakasvillisuuden rehevöityminen ja v e 
soittuvuus on kuvattu runsaammiksi kuin lei
mikon 1. Leimikko 2 on puuston muita huonom
man metsänhoidollisen tilan takia kuvattu 
maalajiltaan ja vesi t aloudeltaan muita epä
edullisemmaksi. 

Työketjut 

Uudistamista tarkasteltiin kahden erilaisen 
toimintalinjan mukaisena toteutuksena. Y.te...i..-6-
me.ne.:t:e..tmlin pe.Jt.U-6:tllvM-6a. uudistamisessa ole
massa olevia suunnittelu-, työvoima- ja kone
resursse j a hyödynnetään pyrkimättä erityisen 
intensiiviseen toimin taan. Hakkuu oletetaan 
tehtäväksi moottorisahalla ja viljely äes
tettyyn maahan isoin paljasj uuritaimin. 
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TAULUKKO 2 Työketjut 

Voimaperäiseen Yleismenetelmiin 
tekniikkaan perustuva perustuva 

Leimikon suunnittelu, Leimikon suunnittelu ja 
pystymittaus ja korjuun työnjohto 
korjuun työnjohto 

Hakkuu kuormainharvesterill• Hakkuu moottorisahalla (n . 3 m) 
Metsäkuljetus kuorma- Metsäkuljetus kuorma-

traktorilla traktorilla 
Jälkimittaus 

Uudistamisen suunnittelu ja Uudistamisen suunnittelu ja 
työnjohto työnj ohto 

Auraus tai mätästys Äestys 
Istutus paakku- tai lstutus paljasjuuritaimin 

paljasjuuritaimin 

Jälkitöiden suunnittelu ja Jälkitöiden suunnittelu ja 
työnjohto työnjohto 

Tarvi ttavat jälkityöt Tarvittavat jälkityöt 

VoÅ.Jna.peJtiU.oe.e.n .te.k.n-U.k.k.a.a.n peJtuo:t.uva.Ma. uu
distamisessa pyritään intensiiviseen koneel
listamiseen. Puunkorjuussa oletetaan käy
tettäväksi pystymittausta ja kuormainharves
teria, maanmuokkauksessa auraa tai traktori
kaivuria ja viljelyssä myös isoja paakku
taimia (taulukko 2). 

Puunkorjuun kustannukset 

Puunkorjuun kustannukset laskettiin Metsä
tehon puunkorjuun vaihtoehtolaskentasystee
millä (Metsätehon katsaus 20/1982). Järjes
telmä kattaa kaikki tärkeimmät yksittäiselle 
leimikolle kohdistettavissa olevat välittö
mät ja välilliset kustannukset. 

Metsureiden ja toimihenkilöiden palkkakus
tannukset perustuvat työehtosopimuksiin. La
kisääteiset ja muut henkilösivukustannukset 
on lisätty kerrointa käyttäen palkkakustan
nuksiin. Metsureiden kulkemiskorvaukset 
sisältyvät vakiokertoimella 1.54 määritet
tyihin välillisiin kustannuksiin. 

Koneellisen hakkuun ja metsäkuljetuksen kus
tannukset ovat järjestelmässä Metsäalan Kul
jetuksenantajien ja Koneurakoitsijain liitto 
r.y:n välisten sopimusten mukaisina. Koneiden 
siirtokustannukset lasketaan keskimääräisten 
siirtomatkojen perusteella. Kilometrikorva
usten perusteena käytetään metsätraktorille 
10 km:n ja kuormainharvesterille 20 km:n 
matkaa. 

Työnjohdon, leimikon suunnittelun, pysty
mittauksen ja jälkimittauksen kustannukset 
lasketaan leimikkoa kohti tarvittavien työ
päivien määrän sekä palkka- ja matkakustan
nusten perusteella. Työnjohdon työpanos 
riippuu korjuutekniikasta, ja ajankäyttö on 
määritetty kokemusperäisten lukujen pohjalta. 
Leimikon suunnittelun ja mittauksen ajankäy
tät perustuvat Metsätehon tutkimuksiin (Met
sätehon tiedotukset 347 ja 390). 

Metsänhoitotöiden kustannukset 

Metsänhoitotöiden työketjut koostettiin ja 
kustannukset laskettiin pääosin Metsätehon 
metsänviljelyn vertailulaskentasy~teemillä 
(Metsätehon katsaus 18/1985). Töiden toteu-
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tuksen yksikkökustannukset laskettiin sys
teemillä voimassa olevia urakkapalkkoja ja 
-maksuja soveltaen. Maanmuokkauksen kustan
nuksia laskettaessa koneiden siirtomatkana 
käytettiin 10 km:a . Suunnittelu- ja työnjoh
tokustannukset laskettiin sen sijaan erityi
sesti tätä tutkimusta varten laaditulla tau
lukkolaskentamallilla . 

Suunnittelu- ja työnjohtokustannusten las
kentamallissa kuvataan: 

uudistamisen esisuunnittelu 
maanmuokkauksen suunnittelu 
metsänviljelyn suunnittelu 
metsänviljelytöiden työnjohto ja valvonta 
taimikon täydennystarveinventointi ja 
täydennyksen työnjohto ja valvonta 
taimikon perkausten työmaasuunnittelu 
taimikon perkausten työnjohto ja valvonta . 

Kullekin vaiheelle on laskentamallia varten 
laadittu uudistusalan koosta riippuvat ajan
käyttöfunktiot, joiden tausta-aineistona on 
käytetty Hetsätehon katsausten 2/1987 ja 
9/1987 aineistoja. Metsänviljelytöiden työn
johto ja valvonta vaatii mallinnuksen mukaan 
eniten työpanosta ja työmaakäyntejä; niitä 
tulee alan koon mukaan kaksi tai useampia. 
Myös jälkitöiden suunnittelun ja työnjohdon 
resurssien tarve on laskentamallissa merkit
tävä. Perkauksissa tarvittava käyntikertojen 
määrä saadaan perkauskertojen määrästä, jonka 
metsänviljelyn vertailulaskentamalli laskee. 

Metsänhoitotöiden suunnittelu- ja työnjohto
kustannusten laskentamalli ottaa huomioon 
myös arvioidun sisätöiden ajankäytön sekä 
maastopäivien matkakustannukset. Uudistus
alan maastosuunnittelun matkakustannuksiksi 
lasketaan sen ajankäyttöä vastaava osuus 
tietyn autolla-ajomatkan (laskennassa käy
tetty 80 km:a) mukaisesta matkakorvauksesta . 
Sisätöiden ajankäytäksi on mallissa arvioitu 
20 min maastossakäyntikertaa kohti. Palkka
ja palkkasivukustannuksina on käytetty Metsä
tehon puunkorjuun vaihtoehtolaskentasystee
min laskentaperusteita. 

TULOKSET 

Tukkipuuvaltainen kuusikko 

VoÅ.Jna.peJtiU.oe.e.n .te.kn-U.k.k.a.a.n peJLUO:t.uva.Ma. tuk
kipuuvaltaisen kuusikon uudistamisessa suo
raan yhteenlasketuista, vuoden 1987 kustan
nusten mukaisista kustannuksista puunkorjuun 
osuus on noin 70 % ja metsänhoi totöiden noin 
30 %. Uudistamisen kustannukset hehtaaria 
kohti suurenevat 35 %, kun uudistusala pie
nenee 3 . 0 ha:sta 0 . 5 ha:iin. Kustannusmuutok
sesta noin 2/3 johtuu korjuusta ja 313 met
sänhoitotöistä. Korjuukus tannukset m :ä kohti 
suurenevat vastaavasti 41,24 mk :sta 53,36 
markkaan. Kun uudistaminen tehdään 20 ha:n 
alalla, kokonaiskustannukset ovat noin 6 % 
pienemmät kuin 3 3ha:n alalla ja puunkorjuu 
maksaa 39 , 29 mk/m (kuva 1). 
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Kuva 3. Keskijäreän kuusikon uudistamis
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Kuva 4. Keskij äreän kuusikon uudistamis 
kustannukset , yleismenetelmiin perustuva 
työketju {korjuu kuten kuvassa 2, äestys , 
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Uudistusalan koko vaikuttaa suhteellisesti 
eniten työnjohdon, leimikon suunnittelun ja 
pys t ymittauksen sekä metsänhoitotöiden suun
nittelun kustannuksiin . Se johtuu siitä, 
että pieniä aloja käsiteltäessä toimihenki
löiden ajankäytön tehokkuus huononee ja mat
kakustannukset suurenevat. Metsänhoitotöiden 
suunnittelussa tarvitaan paljon käyntiker
toja , ja uudistusalan koon merkitys korostuu . 

Uudistusalan koon suhteen hakkuukustannusten 
j a me tsäkuljetuskustannusten muutokset ova t 
suurimpia . Erot aiheutuvat koneiden siirto
kus t annuksista ja pienistä työmaista makset
t avista erityislisistä . Metsänhoitotöiden 
kustannuserosta suunnilleen puolet johtuu 
maanmuokkauskustannusten ja puolet suunnit
telu- ja työnjohtokustannusten muutokses t a . 

Yl~menet.~n p~iuvao~a uudistamisessa 
kustannukset ovat suuremmat ja puunkorjuun 
ja metsänhoitotöiden osuudet ovat suunnilleen 
samat kuin voimaperäiseen tekniikkaan perus
tuvassa uudistamisessa (taulukko 3). Kokonais
kustannukset hehtaaria kohti suurenevat noin 
25 %, kun uudistusala pienenee 33. 0 ha:sta 
0. 5 ha : iin . Korjuukustannukset m :ä koh t i 
suurenevat vastaavasti 50,13 mk : sta 59 , 14 
markkaan . Kun uudistusala suurenee 3 ha : sta 
20 ha : iin , kokonaiskustannukset 3pienenevät 
5 % ja korjuu maksaa 48 , 49 mk/m (kuva 2, 
s. 3) . 

Yleismenetelmiä käytettäessä uudistusalan 
koko vaikuttaa kustannuksiin vähemmän kuin 
voimaperäis t ä tekniikkaa käyte t täes s ä. Se 
johtuu siitä, että me t surityövoimalla t eht ä
vän hakkuun yksikkökustannukset ovat tähän 
t ut kimukseen sovelletussa tarkastelumallissa 
yhtäsuuret erikokoisilla työmailla . Metsän
hoito t öiden suunnittelu- ja työnjohtokustan
nukse t ovat tosin vähemmän intensiivisessä 
t oimenpideke t j ussa suuremmat kuin voimape
räistä koneellistamista (mm . aurausta) käyt
tävässä . Jälkitöitä sekä suunnittelun käyn
tiker t oja tulee tässä tapauksessa edelli
sessä hieman enemmän kuin jälkimmäisessä . 
Korj uun merkitys kustannuskertymässä on kui
tenkin suurempi. 

Keskijäreä kuusikko 

VoÅJnapeJtiU.6 een .tek.n-Uk.kaan p~iuvao~a uu
distamisessa keskijäreä kuusikko on kuvattu 
sekä korjuun että metsänhoidon kannalta edel
listä vaikeammaksi, ja uudistamisessa puun
korj uun osuus kustannuksista on noin 60 % ja 
metsänhoitotöiden noin 40 %. Uudistamisen 
kustannukset hehtaaria kohti suurenevat 33 %, 
kun uudis t usala pienenee 3.0 h~:sta 0 . 5 heh
taariin . Korjuukustannukset m :ä kohti suu
renevat vas t aavasti 56,24 mk:sta 74 , 71 mark
kaan . Kun uudistusala on 20 ha , kokonaiskus 
tannukset ovat 5 % pienemmät kuin 3 ha3n 
alalla ja puunkorjuu maksaa 53,40 mk/m . 
Tässä leimikossa kustannusmuutoksesta noin 
60 % johtuu korjuusta ja 40 % metsänhoito
töistä (kuva 3). 

TAULUKKO 3 Voimaperäiseen tekn.iikkaan ja yleismenetelmiin 
perustuvan uudistamisen kustannukset eri 
uudistamiskohteissa 

0. 51 
uuysturlan lkoko '1 ha 1 

Uudistamiskohtee t ja 1 2 3 5 10 20 
- menetelmät 

Suhteelliset kustannukse t 

T u.kfU.puuvaLttU.ne.n 
luuu..iJz.lw 

Voimaperäinen tekniikka 135 117 103 100 97 95 94 
Yleismenetelmät 150 133 123 121 118 116 115 

KufU.jäJtei:i fw.l.l.l>ill.lw 

Voimaperäinen tekniikka 133 116 104 100 97 95 95 
Yleismenetelmät 154 137 127 124 121 119 119 

T u.kfU.puu va.U.tU.ne.n 
männ.i.kiW 

Voimaperäinen tekniikka 135 ll4 104 100 97 95 94 
Yleismenetelmät 144 128 119 Jl6 113 ll1 IlO 

Myös nyt yl~menet.~n p~iuvao~a uudis
tamisessa kustannukset ovat suuremmat kuin 
voimaperäiseen tekniikkaan perustuvassa 
(taulukko 3) . Kokonaiskustannukset hehtaa
ria kohti suurenevat noin 25 %, kun uudis
tusala pienenee 3 30 ha:sta 0 . 5 ha : iin . Kor
juukustannukset m :ä kohti suurenevat vas
taavasti 69,32 mk:sta 85,78 mk:aan . Kun 
uudistaminen tehdään 20 fa: n alalla , puun
korjuu maksaa 67,10 mk/m . Kokonaiskust an
nukse t ovat noin 5 % pienemmät kuin 3 ha : n 
alalla (kuva 4). 

Keskijä r eän kuusikon uudistamisessa hakkuun, 
metsäkuljetuksen sekä metsänhoitotöiden kus
t annukset muuttuvat uudistusalan koon suhteen 
samalla tavalla kuin tukkipuuvalta'isen kuu
sikon uudistamisessa. Hakkuukustannukset 
ovat kuitenkin suuremmat, koska rungot ovat 
p ienempiä,' puuston tiheys on pienempi ja maa
pohja on vaikeampaa kuin tukkipuuvaltaisessa 
kuusikossa . 

Tukkipuuvaltainen männikkö 

Tukkipuuvaltaisen männikön olosuhteet on 
jälleen kuvattu sekä korjuulle että metsän
hoidolle helpohkoiksi, ja uudistamisessa 
korjuu- ja metsänhoitotöiden kustannusosuu
det ovat varsin samansuuruiset ja eri vaih
toehtojen kustannukset muuttuvat suhteel
lisesti samalla tavalla kuin tukkipuuvaltai
sen kuusikon uudistamisessa (taulukko 3) . 
VoÅJnapeJ!.iU.6 een .teknlik.k_f.an p~iuvao~a kor
juussa kustannukset m : ä kohti suurenevat 
42,20 mk : sta 54,96 mk : aan, kun uudistusala 
pienenee 3.0 ha:sta 0 . 5 ha : iin . Kun samal
la kertaa korjataan 20 ha:n alalta tulev~ 
puumäärä, kustannukset ovat 40,23 mk/m 
(kuva 5). 

Yl~menet.~ p~uvao~a uudistamisessa 
korj uukustannukset m :ä kohti suurenevat 
48 , 04 mk : sta 57,26 mk :aan, kun uudistusala 
pienenee 3.0 ha:sta 0. 5 ha:iin . Kun uudis
tusalan k~o on 20 ha, kustannukset ovat 
46,41 mk/m (kuva 6) . 
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TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimuksessa selvitettiin uudella tavalla 
puunkorjuun ja metsänuudistamisen laskenta
malleja yhdistäen metsänuudistamisen kustan
nusten riippuvuutta uudistusalan koosta. 
Suoraan yhteenlasketut kokonaiskustannukset 
hehtaaria kohti pienenivät vain vähän, kun 
uudistusalan koko kasvoi Etelä-Suomen metsä
teollisuusyritysten mailla nykyisin tavan
omaisesta, noin 3 ha:sta 10:een tai 20 heh
taariin. Sen sijaan ne kasvoivat tuntuvasti, 
kun alan koko pieneni 0.5 ha:iin. 

Yksikkökustannuksia vertailtaessa on otettava 
huomioon, että tosiasiallisesti kustannukset 
kertyvät eriaikaisesti: puunkorjuun kustan
nukset leimikon suunnittelu mukaan lukien 
parin, mutta metsänhoitotöiden kustannukset 
siitä eteenpäin 10 - 15 vuoden kuluessa. 

Tutkimuksessa on kuitenkin pyritty selvittä
mään metsänuudistamisen kustannuksia pikemmin 
jatkuvaa metsätaloutta harjoittavan yrityksen 
uudistamistoiminnan kuin tietyn uudistusalan 
kannalta. Sellaisenaan yhteenlaskettujen 
kokonaiskustannusten on tällöin katsottu 
osoittavan sitä kustannustasoa, mihin tar
kastelluntyyppiset uudistamisratkaisut tois
tuessaan pitkällä aikavälillä johtavat. 
Tämä vastaa ajattelua, jonka mukaan metsän
uudistaminen on yleensä siinä määrin vakiin
tunutta ja jatkuvaa, että uudistamiskustan
nuksia pidetään kuluina eikä aktivoitavina 
menoina . 

Tässä tutkimuksessa erikokoisia uudistusalo
ja vastaavat puunkorjuu- ja metsänviljely
kustannukset laskettiin korostetusti; laskel
missa otettiin huomioon pienten uudistusalo
jen aiheuttamat kustannukset ja suurten tuot
tamat säästöt mahdollisimman täysimääräises
ti. Laskelmassa oli vakioitu koneiden siirto
matkat sekä metsänhoitotöiden suunnittelu
ja työnjohtotehtävissä päivittäinen autolla
ajomatka. Metsurityön yksikkökustannukset 
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oletettiin kuitenkin käytössä olevien yksik
köpalkkarakenteiden mukaisesti riippumatto
miksi uudistusalan koosta. 

Jos tietyn toiminta-alueen hakkuumäärän ole
tetaan pysyvän entisellään ja uudistusalat 
pienenevät, lyhenevät työkohteiden väliset 
koneiden siirtomatkat . Vastaavasti uudistus-

· alojen suuretessa koneiden siirtomatkat pi
tenevät. Herkkyystarkastelut osoittivat kui
tenkin, että nämä muutokset vaikuttavat vain 
vähän kokonaiskustannuksiin . Esimerkiksi 
voimaperäiseen tekniikkaan perustuvassa tuk
kipuuvaltaisen kuusikon uudistamisessa siir
tomatkojen lyheneminen 40 %: iin kustannus
perusteiden mukaisista luvuista alensi pie
nimpien alojen uudistamiskustannuksia 2 %. 
Vastaavasti siirtoma tkojen piteneminen 2.6-
kertaisiksi kohotti suurimpien alojen kus
tannuksia 0 . 2 %. 

Puunhankintakustannusten tarkastelu rajat
tiin koskemaan pelkästään korjuuta, mutta 
uudistusalojen koko vaikuttaa myös puutava
ran autokuljetukseen. Ajo ja purkaminen vie
vät suurimman osan autokaluston ajankäytöstä. 
Siksi kuljetuskustannukset riippuvat vähemmän 
yksittäisen t yömaan olosuhteista ja puumää
ristä kuin korjuukustannukset. Kaukokuljetus 
kustannusten huomioon ottaminen tasoittaisi 
erikokoisten t yöma iden välisiä suhteellisia 
kustannuseroja, mutta markkamääräiset kus
tannuserot suurenisivat. 

Tutkimustulokset osoittavat, että metsätöi
den koneellistaminen ei välttämättä vaadi 
suuria hakkuukeskityksiä ja uudistusaloj a. 
Koneita voidaan käyttää taloudellisesti myös 
varsin pienipiirteisessä metsätaloudessa 
(taulukko 3, s . 5) , j askin suunnittelun ja 
työnjohdon kustannukset ovat sitä pienemmät, 
mitä suurempia uudistusalat ovat. Uudista
misen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan 
enää jyrkästi pienene uudistusalan koon suu
retessa yli 2 - 3 ha :n. Kun työmaat vielä 
ketjutetaan tehokkaasti, kustannusnäkökohdat 
eivät vaadi suuria poikkeamia metsänhoidol
lisesta uudistamisen ajoituksesta ja uudis
tusaloj en rajauksesta. 

THE EFFECT OF THE SIZE OF AREA ON HARVESTING AND REGENERATION COSTS 
According to public opinion, mechanized tim
ber harvesting and intensive forest regener
ation automatically result in larger forest 
regeneration areas. The effect of the size 
of a regeneration area on the costs of har
vesting and silvicultural operations was 
studied through east calculation models. 

When the area under operatien decreased from 
3. 0 ha to 0. 5, the costs increased by one 
fourth when partly mechanized systems were 
used (cutting with a power saw, forest haul
age using a forwarder, disc plowing, and 
planting with bare-rooted transplants). With 
highly mechanized systems (cutting with a 

boom-mounted harvester , 
wing-plowing/mounding, 
container seedlings), 
one-third. 

forwarder haulage, 
and planting with 
costs increased by 

An increase in the area from 3 ha to 20 ha, 
on the other hand, reduced costs by about 
5 %, regardless of degree of mechanization. 

All other things being equal, however, part
ly mechanized systems were always more expen
sive than highly mechanized systems. The dif
ference in costs was so great that by using 
highly mechanized systems, areas of 1 to 2 ha 
could be managed at the same unit prices as 
10 to 20 ha using partly mechanized systems . 
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