
 

 

 

 

 

HELSINGIN YLIOPISTO 

MAATALOUS- METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

METSÄTIETEIDEN LAITOS 

 

 

 

 

 

 

 

TUULENKAADOT PIENAUKKOHAKKUUSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Gradu tutkielma 

Metsien ekologia ja käyttö 

Pihla Kivistö 

2017 

  



 

 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 

 Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta 

Laitos – Institution – Department 

 Metsätieteiden laitos 

Tekijä – Författare – Author 

 Pihla Kivistö 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

 Tuulenkaadot pienaukkohakkuussa 

Oppiaine – Läroämne – Subject 

 Metsien ekologia ja käyttö 

Työn ohjaajat – Arbetets handledare – Supervisor 

 Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskus 
 Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto 

Vuosi – År – Year 

 2017 

Tiivistelmä – Abstrakt – Abstract 
  
Metsien ekologinen ja entistä kestävämpi käyttö on muuttuvan maailman myötä noussut tärkeään 
asemaan.  Hoitamalla metsiä jatkuvasti peitteisenä, luontaisen häiriödynamiikan keinoin, pystytään 
ylläpitämään monimuotoisuutta sekä vastaamaan metsien monikäytön mahdollisuuksiin ja 
puuvarantojen kasvattamisen haasteisiin. Metsälain uudistamisen myötä metsänomistaja pystyy 
nykyisin hoitamaan metsäänsä entistä monimuotoisemmin keinoin. Yhtenä hakkuutapana jatkuvasti 
kasvatettavassa eri-ikäisrakenteisessa metsässä ovat pienaukkohakkuut. Metsälaissa määritelty 
pienaukkojen koko on maksimissaan 0,3 hehtaaria ilman uudistamisvelvoitetta. Metsään tehtävissä 
käsittelyissä, joissa syntyy reuna-alueita, on aina tuulituhoriski. Tuulituhot aiheuttavat Suomessa sekä 
Euroopan tasolla mittavia taloudellisia tappioita. Tutkimukseni pyrkii vastaamaan kysymykseen, 
kuinka paljon tuulenkaatoja on pienaukkojen ympärillä. 
 
Tutkimusalueet sijaitsivat Keski-Suomessa Isojärven ja Pohjois-Karjalassa Ruunaan alueilla, 
DISTDYN - häiriödynamiikkahankkeen tutkimusalueen metsiköissä. Pienaukkohakkuut tehtiin 
koealueille vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hakkuissa säästettiin joko 50 % tai 90 % puuston 
tilavuudesta. Aukot hakattiin rakenteeltaan pehmeästi vaihettuviksi, niin sanotuiksi 
”liehuvareunaisiksi” ja erimuotoisiksi. Puoleen aukoista tehtiin maanmuokkaus, ja osa aukkojen 
välialueista harvennettiin. Aineisto kerättiin kesällä 2015. Aineistoa varten mitattiin yhteensä 123 
pienaukkoa 24 metsikössä. Pienaukkojen keskimääräinen koko oli 0,19 ha. Hakkuiden jälkeisistä 
tuulituhoista mitattiin joko kokonaan kaatunut tai osittain poikki mennyt runko. Mittaukset tehtiin 
pienaukkojen sisällä sekä 20 m reunasta sisään metsään. 
 
Tuulituhot jäivät koealoilla kaiken kaikkiaan melko vähäisiksi. Puita oli kaatunut 4-5 vuodessa, 
kuusikoissa yksi tukkipuu per yksi pienaukko ja männiköissä yksi tukkipuu per kolme pienaukkoa. 
Lisäksi 1-3 pientä puuta vaurioitui per yksi pienaukko. Tutkimuksesta selvisi, että hakattavan aukon 
koolla oli merkitystä, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu. Pienimmissä aukoissa tuhot 
olivat erittäin vähäisiä. Suurin tuulituhoriski oli aukoissa, joiden ympäristö oli voimakkaasti 
harvennettu, sekä tiheään metsään tehdyssä aukossa, jonka ympärillä olevat hontelot puut altistuivat 
tuulelle. Aineiston mallinnus olemassa olevilla tuulituhoennustemalleilla ei yrityksistä huolimatta 
onnistunut ja tuhojen määrän vertailu tällä aineistolla tasaikäiskasvatukseen osoittautui 
mahdottomaksi. 
 
Tutkimukseni tulos näyttää tukevan tuloksia, joissa pienaukkohakkuiden todetaan olevan sopiva 
hakkuumenetelmä, mikäli halutaan hillitä metsikössä esiintyviä tuulituhoja. Tutkimus vahvistaa 

käsitystä siitä, että pienaukkojen hakkaaminen metsän keskelle lisää tuulituhoriskiä vain lievästi. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
pienaukko, pienaukkohakkuu, tuulenkaato, eri-ikäiskasvatus, häiriödynamiikka 

Säilytyspaikka – Förvaringsställe – Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet)                                 ethesis.helsinki.fi 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto __________________________________________________________ 4 

1.1 Metsien kestävä kasvatus __________________________________________ 4 

1.2 Tutkimushanke _________________________________________________ 7 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ___________________________________________ 7 

2 Kirjallisuuskatsaus ___________________________________________________ 8 

2.1 Metsän luontainen häiriödynamiikka _________________________________ 8 

2.2 Metsälainsäädäntö _______________________________________________ 9 

2.3 Pienaukot ja pienaukkohakkuu ______________________________________ 9 

2.4 Tuulituho _____________________________________________________ 12 

2.5 Aiempi tutkimustieto ____________________________________________ 16 

3 Aineisto ja menetelmät ______________________________________________ 21 

3.1 Aineiston yleiskuvaus ____________________________________________ 21 

3.2 Tutkimusalueet ________________________________________________ 25 

3.2.1 Iso järvi __________________________________________________ 25 

3.2.2 Ruunaa ___________________________________________________ 27 

3.3 Koeasetelma __________________________________________________ 30 

3.4 Aineiston analysointi ____________________________________________ 32 

4 Tulokset _________________________________________________________ 33 

4.1 Kaikki koealat _________________________________________________ 33 

4.2 Isojärvi ______________________________________________________ 36 

4.3 Ruunaa ______________________________________________________ 40 

5 Tulosten tarkastelu _________________________________________________ 44 

6 Johtopäätökset ____________________________________________________ 49 

7 Lähteet __________________________________________________________ 51 

 

 

 

  



3 
 

 

Alkusanat 
  

 

Tämän työn ohjaajina toimivat Sauli Valkonen Luonnonvarakeskukselta sekä Timo 

Kuuluvainen Helsingin yliopistolta. Tahdon kiittää heitä molempia älykkäästä ja osaavasta 

ohjauksesta sekä empaattisesta myötäelämisestä työn kaikissa vaiheissa. Lisäksi haluan kiittää 

Sauli Valkosta aineiston tarjoamisesta tutkimusta varten. DISTDYN-hanke edistää 

ymmärrystä luonnon pitkän aikavälin dynamiikasta ja häiriöiden käytöstä osana 

metsänhoitoa. Olen ollut etuoikeutettu saadessani olla mukana hankkeessa ja toivon 

tutkimukseni antavan positiivisen näkökulman metsänhoitoon entistä ekologisemmin 

keinoin. Kiitän myös Professori Pasi Puttosta työni päälinjojen selkeinä pitämisestä, 

kallisarvoisista neuvoista ja työni suosittelusta apurahaa varten sekä asiantuntija Sointu 

Virkkalaa kartta-aineiston käsittelystä.  Työn valmistumiseen ovat vahvasti myötävaikuttaneet 

myös mieheni ja ystäväni, jotka ovat olleet avainasemassa jaksamiseni sekä huumorin 

säilymisen kannalta koko tämän prosessin ajan. Haluankin esittää teille kaikille lämpimät 

kiitokset tuestanne! 

 

Sain työlleni apurahaa Ympäristön ystävät -rahastolta sekä Jouko Toivola Säätiöltä. Siitä 

nöyrin kiitokseni ja suurin arvostukseni heille. 

 

Helsingissä marraskuussa 2017  

 

Pihla Kivistö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1 Johdanto 
 

1.1 Metsien kestävä kasvatus 

  

Metsiemme kestävyyden ja niiden tuottaman hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessa 

tulee metsänhoidossa ottaa huomioon käsittelytavat, joilla voidaan ylläpitää 

monimuotoisuutta, hyvinvointia sekä kykyä kestää erilaisia häiriöitä ja toipua niistä. 

Metsänhoidon suunnittelulla ja sen kestävällä toteutuksella on entistä tärkeämpi rooli 

ilmastomme muuttumisen myötä ilmenevien haasteiden ennaltaehkäisyssä.  (Kellomäki ym. 

2008). Metsien monikäyttö kasvattaa taloudellisten tavoitteiden rinnalla merkitystään. 

Metsänomistajien sukupolvenvaihdosten, ikäjakauman nuorentumisen, omistajien 

kaupunkilaistumisen ja naisomistajien suhteellisen osuuden määrä kasvun myötä tietoisuus 

vaihtoehtoisista keinoista hoitaa metsiään lisääntyy (Hetemäki ym. 2015). Tämä luo kysyntää 

muun muassa metsien erirakenteiskasvatukselle, jonka yhtenä menetelmänä 

pienaukkohakkuut ovat. Vuonna 1996 voimaan tulleessa metsälaissa (Laki 1996/1093) 

metsänkasvatuksen puuntuotannollisen ja taloudellisen näkökannan rinnalle nousi metsien 

ekologisesti kestävä käyttö ja biodiversiteetin turvaaminen. Metsälaki ja säädökset uudistettiin 

v. 2014 alussa (Laki 1996/1093). Siinä yhteydessä metsän erirakenteiskasvatus vapautettiin 

aiemmista, todella tiukoista rajoituksista ja nostettiin laillisessa mielessä normaaliksi 

metsänkäsittelymenetelmäksi tasaikäismenetelmien rinnalle.   

 

Metsän tasaikäiskasvatuksessa on erotettavissa kasvatusvaihe ja uudistamisvaihe. 

Kasvatusvaiheessa metsää käsitellään harvennuksin ja lopulta hakkuukypsyyden saavuttanut 

puusto hakataan pois. Uudistamisvaiheessa varmistetaan, että kaadetun puuston tilalle syntyy 

uusi taimikko. Eri-ikäisrakenteisessa metsänkasvatuksessa metsä puolestaan säilyy jatkuvasti 

peitteisenä ja sitä käsitellään pääasiassa poiminta- tai pienaukkohakkuin ja siellä on 

parhaimmillaan kaiken kokoisia ja – ikäisiä puita. Eri-ikäsirakenteisesta metsänhoidosta 

käytetään lyhennettynä termiä erirakenteiskasvatus sekä jatkuva kasvatus (Matthews 1991 ja 

Valkonen 2017).  

 

Pohjoisen Euroopan boreaalisissa metsissä nykyisin vallalla oleva, avohakkuuseen perustuva 

metsänkäsittelymenetelmä luo ja ylläpitää metsän luontaisesta rakenteesta merkittävästi 

poikkeavia metsäalueita. Tällainen metsänkäsittely vie metsiämme kauemmaksi boreaalisten 

metsien luontaisesta rakenteesta, joka on puustoltaan eri- rakenteinen ja -ikäinen, jatkuvasti 

peitteinen (pois lukien satunnaiset suuret tuli-, tuuli- tai hyönteistuhot) ja joka uudistuu ja sen 

dynamiikka pysyy yllä erilaisten luontaisten häiriöiden kautta (Kuuluvainen ym. 2012). 
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Metsän luontaiseen dynamiikkaan perustuvat metsänkäsittelymallit puolestaan luovat ja 

ylläpitävät luontaisen kaltaisia rakenteita (Kuuluvainen 2009). Tällaisessa ekologisesti 

kestävämmässä metsänhoidossa pyritään säilyttämään metsän monimuotoisuus, lisäämään 

luontaisia elinympäristöjä keinotekoisilla pienialaisilla häiriöillä sekä huomioimaan 

ekosysteemin luontainen rakenne, taloudellisia näkökulmia unohtamatta (Lindenmayer & 

Franklin 2002, Kuuluvainen & Grenfell 2012). Keskeisenä periaatteena on luontaisen 

metsärakenteen, lajiston elinolojen ja elinvoimaisuuden turvaaminen. 

 

Metsien kasvattaminen erirakenteisena lisää puuston kestävyyttä sekä vastustuskykyä ja näin 

ollen suojaa puuntuotantoa sekä metsän ekosysteemipalveluita suurilta häiriöiltä (Pukkala ym. 

2016 ja Nevalainen 2017). Eri-ikäisrakenteisen metsän puuston laaja ikäluokkajakauma voi 

taata myös paremman potentiaalin toipua häiriöiden aiheuttamasta tuhosta, toteavat O`Hara 

ja Ramage (2013). Tutkimuksissa todetaan, että tuulituhoriski on erirakenteismenetelmissä 

pienempi kuin tasaikäismenetelmissä (Mitchell 2012 ja Nevalainen 2017). Tutkimuksissa on 

esitetty viitteitä, että puulajistoltaan ja läpimittaluokiltaan monimuotoinen ja jatkuvasti 

peitteisenä kasvatettava metsä sitoo hiiltä tehokkaasti (Kowalsky ym. 2004 ja Luyssaert ym. 

2008).  

 

Suomessa metsät peittävät 75 % Suomen maapinta-alasta. Koko Suomen kattavassa 

alueellisessa metsäohjelmassa 2016–2020 todetaan, että metsien hoidon ja käytön tulee olla 

kestävää, jotta tulevatkin sukupolvet voivat hyödyntää metsää monella eri tavalla 

(Metsäkeskus 2017). Metsät ovat metsätalouden lisäksi merkittävä virkistyksen ja henkisen 

hyvinvoinnin lähde omistajilleen ja jokamiehenoikeuksien kautta myös suurelle yleisölle. 

Metsien lisääntyvä ja monipuolinen käyttö luo työtä ja hyvinvointia. Suomessa on 632 000 

metsänomistajaa (Smy 2014). 

 

Aina kun metsään tehdään aukkoja ja niiden reuna-alueita, on olemassa tuulituhoriski 

(Gardiner ym. 2013). Pienaukkohakkuussa metsänreunaa syntyy paljon uudistettavaan pinta-

alaan nähden ja silloin voimakkaat tuulet voivat periaatteessa saada aikaan tuulituhoja 

(Huggard ym. 1999). Eri-ikäsirakenteisen metsän tuulituhojen yleisyyttä, vakavuutta ja 

merkitystä ei ole tähän mennessä tutkittu kovinkaan paljoa, koska eri-ikäiskasvatuksen käyttö 

ja tutkiminen ovat vasta alkuvaiheissaan Pohjoismaissa. Tapion ”Hyvän metsänhoidon 

suositukset” 2014 uudistetussa painoksessa ei eri-ikäisrakenteisen metsän tuulituhoriskiin ole 

otettu minkäänlaista kantaa. Ei myöskään pienaukkohakkuun vaikutuksesta tuulituhoihin. 
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Tuulituhoilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia metsätalouteen (Peltola ja Kellomäki 

1993, Pukkala ym. 2016). Ilmastonmuutoksen seurauksena tuulituhojen ennustetaan 

yleistyvän, ja niiden ehkäisyllä tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli metsänhoidon 

suunnittelussa (Grekow 2013, Gardiner ym. 2013, Kellomäki ym. 2008). Euroopassa 

tuulituhot ovat tilavuudeltaan yli puolet kaikista metsiin kohdistuvista tuhoista (Gardiner 

2013). Suomessa tuhojen suuruus vuosittain on vielä maltillisesti 6 % luokkaa kaikkien 

tuhojen alasta (Yli-Kojola 2004). Tutkimukset osoittavat, että oikeilla metsänkäsittelytavoilla 

voidaan parantaa metsikön kestävyyttä tuulituhoja vastaan (Peltola ja Kellomäki 1993, Peltola 

ym. 2000, Pellikka ja Järvenpää 2003, Mitchell 2012). Puulajistoltaan ja rakenteeltaan 

monimuotoisessa ja jatkuvasti peitteisenä kasvatettavassa metsässä esiintyy vähemmän 

tuulituhoja, kuin lajistolta sekä ikäjakaumalta yksipuolisessa ja tasarakenteisessa metsässä 

(Huggard 1999, Mitchell 2012, Hanewinkel ym. 2014, Pukkala ym. 2016). Tuulituhoilla on 

merkittäviä taloudellisia vaikutuksia metsätalouteen (Peltola ja Kellomäki 1993). Tutkimukset 

osoittavat, että oikeilla metsänkäsittelytavoilla voidaan parantaa metsikön kestävyyttä 

tuulituhoja vastaan (mm. Peltola ja Kellomäki 1993, Pellikka ja Järvenpää 2003). 

 

Vaikka tuulenkaadot aiheuttavat metsätaloudellisia tappioita, ne myös luovat metsikköön 

lahopuuta. Läheskään kaikkia tuulen kaatamia puita ei korjata talteen, sillä yksittäisten 

tuulenkaatojen poistaminen metsiköstä on suhteellisen kallista (Pukkala ym. 2016) ja vain 10–

20 m3 ha-1 ylittävä määrä on metsätuholain (1087/2013) mukaan korjattava pois. Lahopuulla 

on tärkeä merkitys metsäekosysteemien toiminnan ja monimuotoisuuden ylläpitämisessä 

(Tikkanen ym. 2007). Lahopuusta riippuvaisia eliölajeja on Suomessa yhteensä noin 4 000-

5000 (Kuuluvainen ym. 2004). Kuolleiden ja lahoavien puiden vähäinen määrä talousmetsissä 

verrattuna luonnontilaiseen metsään on tärkein yksittäinen metsälajien uhanalaisuuden syy 

(Rassi 2010 ym.). 
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1.2 Tutkimushanke 

 

Pro gradu - työni on osa ”Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit” 

-hanketta http://www.metla.fi/hanke/3601/. Metsähallitus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen 

yliopisto ja Luke tutkivat pohjoismaisittain ensimmäistä kertaa aluetasolla erirakenteisen 

metsänhoidon vaikutuksia metsälajistoon sekä vaihtoehtoisen käsittelytavan sosiaalisia ja 

taloudellisia vaikutuksia. Hankkeessa pyritään käsittelemään metsää luontaisen 

häiriödynamiikan tapaisesti poiminta-, pienaukko-, osittais- ja avohakkuilla.,. Näiltä alueita 

saadaan tietoa luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvien metsänkäsittelymallien 

tutkimukselle ja käytännön kehittämiselle inventoinnein ja pysyvin koealoin. Tutkimukseni 

käsittelee pienaukkohakkuun seurauksena ilmenevien tuulenkaatojen määrää ja yleisyyttä.   

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tavoitteena on tutkia pienaukkohakkuun vaikutuksia tuulituhoriskeihin. Vertailen myös 

kirjallisuuteen perustuen eroaako todettu tuulituhoriski avo- ja harvennushakkuissa 

ilmenevien tuhojen suhteen. Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

 Miten paljon tuulenkaatoja on syntynyt pienaukkojen ympärille koemetsikössä? 

 Vaikuttaako pienaukon koko tuulenkaatojen määrään?  

 Lisäsikö välialueiden harvennus tuhoja?  

 Minkälaiset puut ovat alttiita kaatumaan pienaukkohakkuussa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metla.fi/hanke/3601/
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2 Kirjallisuuskatsaus 
 

2.1 Metsän luontainen häiriödynamiikka 

 

Pickett ja White (1985) määrittelevät ekosysteemin häiriön seuraavasti: 

”Häiriö on jokin äkillinen, ajasta erillään oleva tapahtuma, joka häiritsee ekosysteemin tai 

yhteisön rakennetta ja muuttaa resurssien sekä kasvualustan saatavuutta tai fyysistä 

ympäristöä.". 

 

Boreaalisten metsien luontaiset elinympäristöt syntyvät ja niiden dynamiikka pysyy yllä 

erilaisten luontaisten häiriöiden kautta. Metsän häiriödynamiikalla tarkoitetaan metsässä 

esiintyvien luontaisten häiriötekijöiden yhteisvaikutusta puuston kuolleisuuteen eri aikoina ja 

eri mittakaavoissa (Kuuluvainen 2012). Metsä uudistuu sekä lajistollinen monimuotoisuus 

pysyy yllä häiriöiden vapautettua kasvutilaa ja resursseja (Kellomäki 1991, Koivula ym. 2012).  

 

Suurimpia luontaisia häiriötekijöitä ovat rajut myrskytuhot ja metsäpalot, jotka saattavat 

tappaa valtaosan puustosta, joskus jopa tuhansien hehtaarien alalta ja niiden vaikutus metsään 

voi olla hyvinkin pitkäaikainen. Patogeenien ja hyönteisten aiheuttamat yksittäiset 

puukuolemat tai tuulen kaatamat pienet puuryhmät eivät aiheuta metsään yhtä suurta häiriötä 

ja esiintyvät suuria häiriöitä useammin (Kuuluvainen 2002). Tutkimuksessani käytettäviä 

pienaukkoja syntyy metsään luontaisesti esimerkiksi hyönteis- tai lumituhojen kautta. Koivula 

ym. (2012) toteavat metsien luontaisten häiriöiden olevan meillä Suomessa tavallisesti 

pienialaisia, hyönteistuhojen ollessa paikoitellen kuitenkin hyvinkin merkittäviä.  

 

Talousmetsissä luontaiset häiriöt ovat Suomessa jo pitkään korvautuneet kasvatus- ja 

päätehakkuilla. Ne ovat toimineet pääasiallisina metsän sukkessiokehityksen käynnistäjinä ja 

puuston ikärakenne on toteutunut eri kehitysvaiheissa olevien tasaikäisten metsiköiden 

mosaiikkina (Koivula ym. 2012). Tasaikäisrakenteisesta talousmetsästä kuitenkin puuttuu 

siellä luontaisesti esiintyviä pienialaisia häiriöitä, kuten metsäpaloalueita. Kuuluvaisen (2002) 

mukaan nämä pienipiirteiset elinympäristöt ovat tärkeitä monimuotoisuuden ylläpitäjiä. 

Niissä elää eliöstöä, joka paikoin talousmetsästä puuttuu kokonaan, kuten vaateliasta 

lahopuulla, hiiltyneellä maaperällä elävää flooraa ja faunaa (mm. Kuuluvainen 2002 ja Alaspää 

ym. 2015) 
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”Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit” – DISTDYN 

tutkimuksen lähtökohtana on metsän luontainen häiriödynamiikka (Valkonen 2009, Koivula 

ym. 2012). Mallissa metsiä käsitellään ”Natural Disturbance Emulation (NDE)” – periaatteen 

mukaisesti (Attiwill 1994, Bergeron ym. 2002, Long 2009).  Metsänkäsittelymallin 

lähtökohtana on tutkia voidaanko häiriödynamiikan avulla ylläpitää metsien luontaisia 

keskeisiä rakenteita ja siten pyrkiä tuottamaan ratkaisuja metsänhoidon ekologisen 

kestävyyden ongelmiin. Pohjois-Euroopan metsille on ominaista enemmän tai vähemmän 

jatkuvasti esiintyvät pienimuotoiset häiriöt (Shorohova ym. 2009, Kuuluvainen ja Aakala 

2011). Näihin lukeutuvat ensinnäkin osittaiset häiriöt, kuten pintapalot ja myrskyt, jotka 

luovat eri-ikäisrakenteisia metsiä. Toiseksi pienet häiriöt aiheuttavat yksittäisten puiden 

kuolemia, joissa hyönteiset ja taudinaiheuttajat ovat keskeisiä tekijöitä. Näitä luontaisia 

häiriöitä pyritään jäljittelemään DISTDYN-tutkimusalueiden metsissä. 

Metsänkäsittelymallissa käytetään neljää erilaista uudistushakkuutapaa: poiminta-, pienaukko-

, osittais- ja avohakkuu. Säästöpuuta jätetään 10 tai 50 % puustosta. Metsäalueet pyritään 

säilyttämään pysyvästi peitteisinä, kun samalla metsiköiden puuston rakenteet vaihtelevat 

pienipiirteisesti.  

 

2.2 Metsälainsäädäntö 

 

Metsälainsäädännön uudistuksen (1.1.2014) myötä metsänomistajilla on mahdollisuus hoitaa 

metsäänsä yhä monipuolisemmin. Uuden metsälain (1996/1093) asetuksen (5 a §) puitteissa 

metsänomistaja saa tehdä metsäänsä maksimissaan 0,3 hehtaarin kokoisen pienaukon ilman 

uudistamisvelvoitetta.  Pienaukkoja voi tehdä hehtaarille ilman uudistamisvelvoitetta niin 

monta, että kokonaisuutena pohjapinta-ala ei mene kasvatushakkuun vähimmäispuustoa 

koskevan lakirajan alle (Valtioneuvoston asetus 1308/2013). Uudistettu metsälaki 

mahdollistaa jatkuvan kasvatuksen yhtenä metsänhoitomuotona, mikä voi tuoda metsiin 

lisääntyvissä määrin erirakenteista ja -ikäistä puustoa. Pienaukkojen käyttö myös 

tasaikäismetsätaloudessa helpottui uudistuksen myötä. 

 

2.3 Pienaukot ja pienaukkohakkuu 

 

Fennoskandian boreaalisten metsien luontaiseen olemukseen kuuluvat sinne aika ajoin 

syntyvät pienaukot. Nykyään pienaukot voivat syntyä metsään joko luontaisesti jonkin 

häiriön kautta, kuten myrskyn tai metsäpalon, tai ne voivat olla ihmisen tekemiä 

pienimuotoisia hakkuuaukkoja. Suojelu- ja virkistysmetsässä pienaukot ovat keskeisessä 

roolissa metsän ennallistamisessa (Kuuluvainen 2012). Talousmetsässä pienaukkoja 
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käytetään luontaisessa uudistamisessa sekä alikasvoksen ja pienemmän puuston kehityksen 

edistämisessä. Tasaikäismetsässä pienaukkoja voidaan käyttää muutettaessa metsärakennetta 

eri-ikäisrakenteiseksi (Valkonen 2017). Puuston ikärakenteen monipuolistuminen luontaisten 

kaltaisten häiriöiden kautta muuttaa metsän rakennetta takaisin luontaisempaan suuntaan.  

 

Pienaukot lisäävät metsän rakenteeseen monia eri tasoja silloin, kun pienmaastonmuodot 

muuttuvat ja tasaiseen metsärakenteeseen syntyy esimerkiksi juurineen kaatuneiden puiden 

kautta kuoppia sekä kokonaisten puuryhmien kuolemista röykkiöitä (Rouvinen ja Kouki 

2011). Pienipiirteinen metsärakenne on suotuisa varjoisia olosuhteita vaativille sekä laho- ja 

säästöpuissa eläville lajeille (Valkonen 2017). Pienipiirteistä metsikkörakenteen vaihtelua, 

kutsutaan pienaukkodynamiikaksi (Kuuluvainen 2011, Valkonen 2017).  

 

Pienaukkohakkuuta käytetään myös metsätalouskäytössä olleiden, nykyään suojelussa 

olevien, metsien ennallistamisessa takaisin luonnolliseen tilaansa (Tukia 2000, Kouki ym. 

2001). Suurin osa Suomen suojelualueista on perustettu viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana ja ne ovat olleet pääsääntöisesti metsätalouskäytössä ennen sitä. Näin ollen 

suojelumetsät, joihin pienaukkokokeita on tehty, ovat lähtörakenteeltaan pitkälti 

talousmetsän kaltaisia (Tukia ym. 2000). Rouvinen ja Kouki (2011) tutkivat pienaukkojen 

käyttöä monipuolistamaan heterogeenisen tasaikäisen metsän rakennetta käyttäen 

pienaukkohakkuuta. He toteavat suurempien aukkojen tuovan mäntyvaltaiseen metsikköön 

lehtipuustoa ja pienempien aukkojen muuttavan vallitsevan puulajiston ikärakennetta. 

Aukkojen koot vaihtelivat läpimitaltaan 3 – 20m välillä.  

 

Pienaukkohakkuun yksi tavoite on nykyisen puusukupolven uudistaminen uudeksi eri-

ikäiseksi sukupolveksi (Valkonen 2017). Tämä onnistuu parhaiten kuusivaltaisissa 

metsiköissä, joissa aukosta hyötyy jo olemassa oleva kuusialikasvos sekä aukkoon luontaisesti 

syntyvät taimet (Kuuluvainen ja Juntunen 1998). Pienaukkohakkuu on siis yksi 

käsittelymuoto eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa. Kangasmaiden kuusikoiden lisäksi 

pienaukkohakkuun todetaan soveltuvan myös ojitettujen korpien uudistamiseen (Hökkä ym. 

2011). Pienaukot ovat hyvä valinta metsänkäsittelytavaksi, mikäli halutaan suojella alueen 

vesistöjä ja pyritään alhaisiin uudistamis-, hoito- ja ojituskustannuksiin (Hökkä ym. 2011).  

 

Metsähallituksen käytännössä pienaukoista ei kaadeta kaikkia siellä olevia puita, vaan pyritään 

säästämään jo olemassa olevat lehtipuut, varsinkin haavat sekä kasvua ajatellen 

varteenotettava taimiaines, jotta eri-ikäisrakenne saataisiin syntymään ja lehtipuiden osuus 

metsikössä lisääntymään (Similä ja Junninen 2011). Tähänastisten tutkimusten perusteella 
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parhaimman uudistamistuloksen saamiseksi pienaukon koko viljavalla kivennäismaalla OMT, 

MT+) tulisi olla läpimitaltaan alle 30–40 metriä rehevöitymisen ehkäisemiseksi (Downey 

2015). Karummilla kasvupaikoilla, kasvillisuuden ja vesakon kilpailun ollessa pienempää, 

aukon optimaalinen läpimitta voi olla yli 40m.  

 

Tutkimusta pienaukkojen käytöstä yhtenä metsänkasvatus- ja hakkuutapana ei vielä ole 

paljon suomalaista tutkimustietoa saatavilla. MONTA -koe (Monimuotoisuus talousmetsän 

uudistamisessa) sekä Valkosen vuonna 2017 julkaisema Metsän jatkuvasta kasvatuksesta -

kirja ovat osaltaan pyrkineet vastaamaan tähän puutteeseen. MONTA-kokeessa selvitettiin, 

miten erilaiset uudistusmenetelmät toimivat niin taloudellisen kuin monimuotoisuuden 

kannalta. Hakkuutapoina olivat avohakkuu, harsinta- ja pienaukkohakkuut. Kokeita tehtiin 

tuoreen kankaan kuusikoissa. Tutkimuksessa selvisi, ettei käsittelyiden hakkuukertymissä 

ollut juurikaan eroja (avohakkuu 102 m3/ha, pienaukkohakkuu 101 m3/ha) paitsi 

harsintahakkuu jäi hieman (94 m3/ha). Myöskään työtehossa ei ollut merkittäviä eroja 

toisiinsa nähden (1-2 %) (Imponen ym. 2003). Tulokset koskivat vain ensimmäisen 

hakkuukerran puukertymiä, joten ne eivät kertoneet mitään menetelmien puuntuotoskyvystä. 

  

Ruotsissa 2009 julkaistu ”Blädningsbruk” toteaa pienaukkohakkuiden soveltuvan parhaiten 

kuuselle (Lundqvist ym. 2009). Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksissa (2014) todetaan 

myös männyn sekä koivun uudistuvan oikeilla kasvupaikoilla hyvin, kuusen kuitenkin tulevan 

kuivaa kangasta rehevimmillä kasvupaikoilla lopulta alikasvokseksi. 

 

Pienaukko tehdään uudistettavaan tai erirakenteiseksi muutettavaan metsään tavoitteena 

aukon luontainen uudistuminen (Valkonen 2017). Pienaukkohakkuut suunnitellaan siten, että 

kasvatuskelpoista puustoa jää riittävästi, mutta kuitenkin niin, että aukon koko on riittävän 

suuri (max. 0,3ha) taimettumisen onnistumiselle (Tapio 2014). Pienaukon reunat suositellaan 

tehtäväksi niin sanotusti pehmeiksi, eli reunoilta poistetaan suurimpia puita, jotta 

juuristokilpailu pienentyy ja tuulituhoriski vähenee (Valkonen 2017). Pienaukkoihin tulee 

muistaa jättää säästöpuuryhmiä (Tapio 2014). Pienaukoissa voidaan joutua suorittamaan 

maanmuokkausta ja taimivaiheessa heinän torjuntaa tai muuta taimikon hoitoa, mutta 

muuten uudistumisen onnistuessa muita töitä ja menoeriä ei ole (Valkonen 2017).  

 

Pienaukkojen hakkuutapoja ja kiertoaikoja sekä voimakkuuksia on monia eikä vakiintuneita 

suosituksia tiedon ja käytännön kokemuksen puutteen vuoksi ole. Valkonen (2017) ehdottaa, 

että mikäli pienaukkohakkuuta käytetään metsän ainoana hakkuumenetelmänä, voidaan se 

tehdä joko kahdessa hakkuuvaiheessa tai pienempien aukkojen avulla useimpien hakkuiden 
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sarjana (kuva 1). Metsäforest (2016) puolestaan esittää, että hakkuut voidaan suorittaa 

esimerkiksi kolmen hakkuun kiertona, jolloin koko kuvio tulee käsiteltyä noin 30-vuoden 

aikana. Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten (2014) mukaan pienaukkohakkuita 

tehtäisiin metsikköön 20–25 vuoden välein, tekemällä alalle uusia aukkoja ja laajentaen alalla 

jo olevia. Laajennusta voi lain puitteissa tehdä heti taimiaineksen keskipituuden yltäessä 0,5 

metriin ja jonka kehittymistä muu kasvillisuus ei välittömästi uhkaa (Metsälaki 1095/2013). 

Näin ollen ensimmäisessä vaiheessa tehtyä aukkoa, jolle on syntynyt vakiintunut taimikko, ei 

lasketa pienaukoksi ja lisähakkuu on mahdollista ilman uudistamisvelvoitetta. Metsikön 

jatkuvan peitteisyyden turvaamiseksi olisi suositeltavaa käyttää pienaukkoja 

poimintahakkuiden lisänä, tästä ei vielä kuitenkaan ole paljoa tutkimustietoa saatavilla 

(Valkonen 2017). 

 

 

Kuva 1. Pienaukkohakkuu osana metsänhoitoa. Tummia ensimmäisen hakkuun aukkoja 

suurennetaan seuraavassa pienaukkohakkuussa. 

 

2.4 Tuulituho 

 

Tuulenkaato on ilmiö, joka vaikuttaa niin metsän, puiden kuin maaperänkin dynamiikkaan. 

Yksittäisen puun kaatuessa avautuu metsän latvustoon aukko, josta hyötyvät pääasiallisesti 

valosta hyötyvät pioneerilajit, kuten puista pihlaja ja koivu. Mikäli puu kaatuu juurineen 

paljastaa se orgaaniseen aineeseen sekoittunutta mineraalimaata, joka on mainio kasvualusta 

taimille. (Schaetzl ym. 1989). Tuulenkaadot vaikuttavat myös maaperään, juurineen 
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kaatuneen puun sekoittaessa eri ravinnekerroksia toisiinsa. Tuulenkaadot muodostavat 

metsämaahan monille lajeille tärkeitä maastonmuotoja, joihin muodostuu omanlaisensa 

mikroilmasto. (Stephens 1956). Vastikään harvennetussa metsikössä tuulenkaadot ovat 

todennäköisempiä, kuin hoitamattomassa metsässä (Pellikka ja Järvenpää 2003). Puun 

alttiuteen kaatua vaikuttavat sen yksilölliset piirteet (ikä, laji, läpimitta ja pituussuhde, 

latvuspeittävyys sekä juuriston kunto), kasvupaikkatekijät (maalaji, maan kosteus ja syvyys, 

topografia, kasvutiheys), metsänhoidolliset toimenpiteet (puulajisuhteet, taimikonhoito, aika 

viime hakkuusta ja sen voimakkuus) sekä kasvupaikan alttius tuulituhoille (keski- ja maksimi 

tuulennopeudet, myrskyjen yleisyys, tuulen suunta, vuodenaika ja kasvillisuusvyöhyke) (Ruth 

ym. 1953, Harris 1989, Stathers ym. 1994, Grekow 2013). Myös säätekijät kuten haihdunta ja 

lämpötila sekä maantieteellinen sijainti vaikuttavat merkittävästi (Peltola 2000). Mekaanisesti 

tuulenkaatoja selittää kaksi erilaista tuulen energian vaikutusta. Toisessa puu kaatuu suoraan 

voimakkaan tuulen vaikutuksesta ja toisessa kohtalainen tuuli aiheuttaa puunrungolle 

värähtelyä eli oskillaatiota, jonka vaikutuksesta rungon heikot kohdat lopulta murtuvat (Petty 

& Swain 1985). Kuvassa 2 on Isojärven tutkimusalueella sijaitsevan pienaukon reunalla kovan 

tuulen vaikutuksesta juurineen kaatunut kuusi. 

 

Kuva 2. Tuulen kaatama kuusi pienaukon reunalla Isojärven koealalla. 
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Kuva 3 esittää monien eri tekijöiden vaikutusta puun kaatumiselle tuulen vaikutuksesta. 

Suomalaisista talousmetsissä käytetyistä puulajeista kuusi on tuulituhoille alttiimpi kuin mänty 

ja lehtipuut ovat yleisesti tuhoalttiimpia kuin havupuut (Gardiner ym. 2013).  

 

 

Kuva 3. Erilaisia puun kaatumiseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Suomessa tuulen keskinopeus vaihtelee suuresti. Merisääasemilla vuotuinen keskinopeus on 

6 -8 m/s, rannikolla 5 m/s ja sisämaassa jopa alle 3 m/s (Yli-Kojola 2002). Tuulen 

keskinopeuteen vaikuttaa topografia, rannikon läheisyys sekä mittauspaikan lähiympäristö. 

Kovia, yli 14 m/s, tuulia rannikolla mitataan keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 

Tuulituhoriski lisääntyy tuulennopeuden noustessa yli 20 m/s (Grekow 2013). Tuulituhot 

ajoittuvat pääosin sulanmaan kauteen (kesä-lokakuu Pohjois-Suomi ja huhti-joulukuu Etelä-

Suomi), jolloin puut voivat kaatua juurineen ja tuulet ovat voimakkaampia ja puuskaisempia, 

kuin talvikautena. (Yli-Kojola 2014). Mitä suurempi hakkuuala tehdään, sitä pienemmällä 

tuulennopeudella (Taulukko 4) aukon reunametsän puut ovat vaarassa vaurioitua (Peltola ym. 

1999). 
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Metsikön valtapituuden kasvaessa tuulituhoriski lisääntyy. Kuusivaltaisissa metsiköissä 

tuhoriski on 20 m valtapituuteen saakka suurempi ja pidemmissä puustoissa pienempi kuin 

mäntymetsissä. Tosin vanhat järeät kuuset ovat alttiimpia tuhoille kuin männyt, mikä 

todennäköisesti johtuu lahoisuudesta (kuva 4). Mitä pienempi on metsikön pohjapinta-ala, 

sitä suurempi on yksittäisen puun tuhoriski (Yli-Kojola 2005 ja Grekow 2013). Hakkuiden 

jälkeisiä vuosina tuulituhoja esiintyy enemmän kuin vanhemmilla hakkuualoilla. Metsän 

hakkuun jälkeen tuhot lisääntyvät viereisissä metsiköissä. Typpilannoitus samanaikaisesti 

hakkuiden kanssa lisää tuulenkaatoriskiä, puiden latvusten tuuheutuessa. Hyvin harvoiksi 

hakatut metsiköt ovat erityisen alttiita tuulituhoille. (Yli-Kojola 2002).  

 

Kuva 4. Eri puulajien tuulituhojen esiintyminen metsä- ja kitumaalla koko Suomessa. (Yli-Kojola 

2005). 

 

Pienipiirteisissä metsänkäsittelyissä, kuten poimintahakkuissa, oskillaatio on suurin syy 

puiden kaatumiselle, kun taas avonaisilla aloilla suora tuuli pääsee tekemään tuhojaan (Petty 

& Swain 1985). Avohakkuun ollessa riittävän suuri, tuulen nopeus lisääntyy voimakkaasti 

maanpinnan lähellä (Alexander 1964). Suurin riski on aivan metsikön reunassa. Yleisesti 

tuulen vaikutus yltää keskimäärin noin 10–20 m metsänreunasta metsän sisälle (Stathers ym. 

1994). Huggard ym. (1999) ehdottavat pienaukkoja metsänkäsittelyvaihtoehdoksi aloille, 

joilla esiintyy voimakkaita ja äkillisiä tuulia. Erirakenteismenetelmiin olennaisena osana 

kuuluva alikasvoksen ja pienemmän puuston olemassaolo voi auttaa vallitsevan 

latvuskerroksen puita voimakkaita tuulia vastaan, joko tukena, tuulen vaimentimena tai 

jakamalla latvuskerroksen läpäisevien tuulenpuuskien vaikutusta (Gardiner ym. 2013). 
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Tammikuussa 2005 Etelä-Ruotsiin iskenyt hirmumyrsky ”Gudrun” tuhosi 70 miljoonaa m3 

puuta (Alexandersson 2005). Tähän mennessä 2000-luvun Suomen suurimman myrskytuhon 

aiheuttivat kaksi erillistä myrskyä Pyry ja Janika, jotka kaatoivat 7 milj. m3 puuta loka- ja 

marraskuussa 2001 (Pellikka ja Järvenpää 2003). Euroopan suurimmat kirjatut myrskytuhot 

aiheuttivat Lothar ja Martin myrskyt vuonna 1999 tuhoten 240milj. m3 puuta 15 maassa 

(Gardiner ym. 2013) 

 

2.5 Aiempi tutkimustieto 

 

Aiempaa tutkimustietoa pienaukkojen vaikutuksesta tuulenkaatojen yleisyyteen löytyy jonkin 

verran, Pohjois-Amerikasta enemmän kuin Euroopasta. Pienaukot eivät kuitenkaan ole olleet 

tutkimuksissa pääasia, vaan ne ovat olleet mukana yhtenä hakkuutapana tai tutkimuksessa 

käytettyä hakkuutapaa on verrattu pienaukkohakkuuseen. Yleisellä tasolla tuulituhoista löytyy 

paljon tutkimustietoa. Oppikirjoissa Silvicultural systems (Mathews 1991) ja Forest stand 

dynamics (Oliver & Larson 1996) tuulituhoja tutkittiin juurikin yleistasolla. Erilaisten 

metsänkäsittelymuotojen tuulituhoalttiudesta löytyy jonkin verran tutkimustietoa ja yleisesti 

erirakenteismenetelmät ovat olleet käsitteinä tuttuja jo 1920-luvulla (Mathews 1991 ja Oliver 

& Larson 1996).  

 

Nevalaisen (2017) tutkimuksessa asiantuntijat arvioivat erilaisten 

metsänkäsittelymenetelmien tuhoriskejä. Tutkimuksessa todettiin, että tuulituhojen 

voimakkuus riippuu paljolti metsänhoidon menetelmistä. Tasaikäismetsiköt näyttäisivät 

olevat herkempiä tuulituhoille kuin eri-ikäismetsiköt. Tuhoja tapahtuu todennäköisimmin 

äskettäin hakattujen avohakkuuaukeiden läheisyydessä. Pienaukkohakkuun todettiin 

pienentävän tuulenkaatoriskiä isoihin avohakkuisiin verrattuna. 

 

Keski-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa (Pukkala ym. 2016) todettiin jatkuvasti peitteisenä 

kasvatettavan metsän vähentävän tuulituhoriskiä. Tutkimuksen koealat sijaitsivat Vessarissa 

ja Honkamäellä. Maalaji aloilla oli moreenia ja pääpuulajina kuusi (Picea abies) ja sekapuustona 

mänty (Pinus sylvestris) ja koivu (Betula sp.). Koealoille tehtiin erilaisia harvennus- ja 

poimintahakkuita vuosina -50, -80, -94, -02, -04 ja -09.  Viimeisessä hakkuussa osalle 

koealoista tehtiin avohakkuu, osaan suojuspuuhakkuu (200/puuta/ha), osaan voimakas 

harvennushakkuu (400/puuta/ha), osaan poimintahakkuu ja osaan määrämittahakkuu. 

Hakkuiden ja mittausten 2015 välisellä ajalla aloille oli osunut 6 voimakasta myrskyä 

(tuulennopeus yli 27m/s). Suurimmat tuhot (50 % puuston pohjapinta-alasta) esiintyivät 

suojuspuuhakkuualoilla. Määrämittahakkuu- sekä poimintahakkuualoilla tuulituhoja oli 



17 
 

 

vähän (2-4 %) ja kontrollialoilla ei ollenkaan. Tutkimuksen koealat olivat pieniä 30 x 30 m ja 

ne sijaitsivat lähellä toisiaan, joten reunametsän puskurivaikutus jäi vähäiseksi ja näin ollen 

viereiset koealat vaikuttivat selvästi toisiinsa (Pukkala ym. 2016).   

 

Länsi-Sveitsissä tehdyssä tutkimuksessa Hanewinkel ym. (2014) toteavat eri-

ikäisrakenteisessa, yksinpuin hakatussa metsässä, tuulituhoriskin olleen alhainen. 

Tutkimusalueet käsittivät yhteensä 16 000 ha, joka oli jaettu 3000 koealaan. Aloilla kasvoi 

pääasiassa saksanpihtaa (Abies alba) ja mäntyä ja niitä oli käsitelty poimintahakkuin 1900-

luvun alusta. Tutkimuksesta selvisi, että tuulituhot alueella olivat verrattain vähäisiä ja sen 

arveltiin johtuvan metsän eri-ikäisrakenteesta.  

 

Kanadassa Brittiläisen Columbian eteläosissa tehdyssä tutkimuksessa (Huggard ym. 1999) 

todetaan, ettei hakkuutavalla ole kovinkaan suurta merkitystä tuulenkaatojen määrään. 

Vuonna 1994–1998 tehdyissä kenttäkokeissa tutkittiin vaihtoehtoisten hakkuutapojen 

tuulituhoriskiä. Pääpulajeina lännenpihta (Abies lasiocarpa) ja engelmanninkuusi (Picea 

engelmannii). Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla poimintahakkuun, 0,1 ha ja 1 ha 

pienaukkojen sekä 10 ha päätehakkuun eroja. Vähiten tuulenkaatoja esiintyi pienillä 0,1ha 

pienaukoilla ja suurin riski tuulenkaadoille oli poimintahakkuin käsitellyillä aloilla sekä 10ha 

päätehakkuualalla. Tutkimuksessa ehdotetaan pienaukkoja (0,1ha) 

metsänkäsittelyvaihtoehdoksi metsissä, joissa esiintyy voimakkaita ja äkillisiä tuulia (Huggard 

ym. 1999). 

 

Kanadassa Brittiläisen Columbian luoteisosissa tehdyssä tutkimuksessa (Coates 1997) 

vertailtiin osittaishakkuiden vaikutusta tuulituhoihin. Tutkimus tehtiin sekametsässä melko 

vuoristoisella alueella. Pääpuulajina lännenhemlokki (Tsuga heterophylla) ja sekapuina muun 

muassa jättituija (Thuja plicata ) sekä lännenpihta. Tutkimusaloilta poistettiin joko 30 %, 60 % 

puustosta tai ei yhtään puuta. Puita poistettiin yksittäin poimintahakkuin sekä 

pienaukkohakkuin (aukon koko 0,1 – 0,5 ha). Mittaukset tehtiin 2 vuotta hakkuun jälkeen. 

Suurta eroa lievemmän ja voimakkaan käsittelyn välillä ei ollut. Keskimäärin 2,2 % puuston 

pohjapinta-alasta oli hakkuiden jälkeen joko kaatunut juurineen tai katkennut. Metsikössä, 

jossa käsittelyitä ei ollut tehty, tuhoutuneen puuston määrä oli keskimäärin 1,1 % pohjapinta-

alasta. Tutkimuksen lähtökohtana olivat osittaishakkuut ja mittaukset tehtiin linjoissa 

koealojen sisällä. 
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Venäjän keskiosissa luonnon metsän tuulituhoista tehdyssä tutkimuksesta (Ulanova 2000) 

selviää, että luontaisen boreaalisen metsän pinta-alasta 7-12 % oli jollain tavalla 

tuulenkaatojen avaamaa. Metsiä oli tutkittu Venäjän havumetsävyöhykkeellä ja kuusen lisäksi 

puustossa oli muun muassa haapaa (Populus tremula) ja vaahteraa (Acer platanoides). 

 

Hannu Yli-Kojolan vuonna 2002 julkaisemassa lisensiaattityössä ”Tuulituhojen esiintyminen 

ja ennustaminen metsikkö- ja puutasolla Suomessa” käsiteltiin tuulituhojen ennustemallin 

lisäämistä metsätalouden suunnittelurutiineihin. Työssä käytetyt tilastot olivat peräisin 

valtakunnan metsien 8. inventoinnin aineistosta. 1980-luvun lopulla kattava tuhojen 

tarkastelu liitettiin mukaan maastotyöhön. Työssä ilmenee, että kuusivaltaisissa metsiköissä 

tuulituhot ovat yleisempiä kuin mäntyvaltaisissa, tosin tuhoista 66 % oli tapahtunut 

mäntyvaltaisissa ja 30 % kuusivaltaisissa metsissä. Suomen metsissä oli yhteensä noin 10 milj. 

m3 tuulen kaatamaa tai vaurioittamaa puustoa, josta noin 6 milj. m3 kuollutta puustoa. 

Tuulituhojen osuus metsäalasta oli 2,3 % ja kaikista tuhoista 5,7 %. Tuulituhoriski kasvaa 

kun metsikön valtapituus lisääntyy. Lehtipuilla tuulituhoa esiintyy yleisesti vähän. 

Inventointiaineisto kattaa koko maan eikä siinä ole eritelty erilaisia metsänkäsittelytapoja. 

Malli antaa yleiskuvan siitä kuinka todennäköisesti yksittäinen puu kaatuu tiettyjen 

olosuhteiden vallitessa. ”Edelleen on kuitenkin osittain avoinna kysymys – miten paljon 

tuhoja esiintyy Suomen metsissä ja mitkä tekijät vaikuttavat eri tuhojen esiintymiseen” Yli-

Kojola toteaa. Hän on julkaissut Metsikkö-ja puutuhojenennustemallit (Yli-Kojola 2005).  

 

Vuonna 2013 julkaistu ”Living with storm damage to forest” – kirja (Gardiner ym. 2013) 

vastaa omalta osaltaan kattavasti viimeisimmällä tieteellisellä osaamisella metsien tuulituhojen 

haasteisiin. Siinä 27 alan osaajaa pyrkii antamaan laaja-alaisesti tietoa tuulen aiheuttamista 

tuhoista ja sen merkityksestä metsänhoitoon niin ammattilaisillekin kuin vain asiasta 

kiinnostuneelle yleisöllekin. Kirjassa todetaan tutkimustiedossa olevan puutteita ainakin sen 

osalta, kuinka kauan puulla menee aikaa sopeutuakseen tuulenvaikutuksen vaihteluihin, 

esimerkiksi hakkuun jälkeen. Arvio on noin 5-10 vuotta (luku 2.2 s. 36). Metsän käsittelyllä 

todetaan olevan suurikin merkitys tuulituhojen määrään. Yhtenä kasvatusvaihtoehtona on 

”luonnon mukainen kasvatus”, jonka todetaan vähentävän tuhoriskiä (luku 4.2 s. 95). 

Pienaukoista ei kuitenkaan puhuta yhtenä hakkuuvaihtoehtona. Pääpaino kirjassa on 

perinteisen metsänhoidon ”hienosäädöllä”, ei niinkään uusien hoitotapojen esittelyssä. 

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella tehty review-artikkeli (Ruel 1995) vertailee erilaisia 

vaihtoehtoja metsänkäsittelyssä tuulituhojen minimoimiseksi. Hän painottaa juuriston 

merkitystä tuulituhoissa ja luontaisten puulajien suosimista. Juuristo ankkuroi puun 
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maaperään ja mitä syvempi ja laaja-alaisempi se on sitä tehokkaammin se estää puuta 

kaatumasta. Harvennusten jälkeen tuulituhoriski nousee ja kohonnut riski kestää normaalisti 

2-5 vuotta hakkuusta, kunnes puuston latvuspeittävyys on suurentunut, mutta voi kestää jopa 

15 vuotta, mikäli harvennus on voimakas, jotta puun tukirakenne on sopeutunut 

muutokseen. Puun sopeutumisaika vaihtelee puun kasvun, metsikön iän sekä kunnon 

mukaan. Artikkelissa todetaan poiminta- ja pienryhmähakkuiden vähentävän tuulituhoriskiä, 

varsinkin jos ne tehdään erirakenteisessa metsässä. 

 

Toinen tuulituhoihin keskittyvä yhteenvetoartikkeli on ” Wind as a natural disturbance agent 

in forests: a synthesis” (Mitchell 2012). Mitchell kuvaa tuulituhoja metsien luontaisen 

häiriödynamiikan agenttina, joka ohjaa ekosysteemin malleja ja prosesseja. Artikkelissa 

esitetään yleiskatsaus tuulen aiheuttamiin häiriöihin, mukaan lukien sen vaikutukset puihin, 

metsiköihin, maisemiin ja maaperään. Tuulen aiheuttamien vahinkojen todennäköisyyden ja 

vakavuuden arvioinnin tulisi tapahtua metsänhoidon riskienhallinnan puitteissa, toteaa 

Mitchell. 

 

Länsi-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa (Pellikka ja Järvenpää 2013) vertailtiin 

käsittelemättömän ja käsitellyn metsän tuuli- ja lumituhoja. Pääpaino oli puulajilla (mänty, 

kuusi ja koivu), erilaisilla hakkuumenetelmillä sekä topografialla. Noin puolet koealoista 

harvennettiin tai avohakattiin ja loput sijaitsivat peltojen tai jo olemassa olevien 

avohakkuualojen reunoilla. Tutkimuksessa todetaan, että lähiaikoina harvennettu metsikkö 

on alttiimpi tuhoille kuin harventamaton tiivis metsikkö. Tosin Pellikka ja Järvenpää (2003) 

toteavat metsänkäsittelyn kuitenkin lopulta vahvistavan yksittäisiä puita ja tuovan näin 

resistenssiä tuhoille. Metsän avoimuus näytti lisäävän tuhojen määrää varsinkin tuulituhojen 

suhteen. Tutkimuksessa vertailtiin lähinnä Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamia tuhoja. 

 

Tuulituhojen vaikutusta ennallistettuun metsikköön tutkittiin boreaalisessa metsässä Itä-

Suomessa (Hämäläinen ym. 2016). Tutkimusalat käsiteltiin jättämällä joko 10 tai 50 m3 ha -1, 

elävää puustoa alalle. Koealoja oli yhteensä 12 ja tutkittuja puita 2738. Kuusi koealaa 

ennallistettiin polttamalla. Puita seurattiin yksilöllisesti 10 vuotta ennallistamiskäsittelyn 

jälkeen. Puulajeina olivat mänty, kuusi ja lehtipuut. Tutkimuksessa todetaan, että mänty ei ole 

yhtä altis tuulituhoille kuin tutkimuksen muut puulajit. Tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan 

voi suoraan käyttää metsätaloudessa, sillä koealoja käsiteltiin, niin että ne muuntuvat 

luonnontilaisiksi metsiksi. 
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Tuulituhojen ennustamiselle löytyy erilaisia mekaanisia malleja kuten HWIND (Peltola ym 

1999), forestGALES (Gardiner ym. 2003) ja FOREOLE (Ancelin ym. 2004). HWIND – 

malli ennustaa kriittistä tuulennopeutta, joka kaataa yksittäisen puun tai puita metsiköstä 

Suomen olosuhteissa (Peltola ym. 1999). Malli määrittää kaatuuko puu juurineen vai 

katkeaako se. Malli sopii käytettäväksi männyllä, kuusella ja koivulla. ForestGALES -mallia 

voidaan käyttää joko hoidetussa tai luonnonmetsissä boreaalisella alueella (Gardiner ym. 

2003). Se ennustaa kriittistä tuulennopeutta, jossa tuho tapahtuu tietynlaisessa metsikössä ja 

sillä voidaan mallintaa erilaisten metsänkäsittely muotojen vaikutusta tuulituhoihin. Se on 

GIS-yhteensopiva ja Windows-pohjainen. Erirakenteisessa metsikössä puut kestävät eri 

vahvuisia tuulia paremmin, kuin puut tasaikäisessä metsikössä, jossa tuulen ylittäessä tietyn 

nopeuden puut kaatuvat samanaikaisesti (Gardiner ym. 2003). Yksittäisen puun alttiuteen 

tuulituhoille arvioimiseen Ancelin ym. (2004) kehittivät FOREOLE-mallin. Sillä pystytään 

ennustamaan erirakenteisessa havupuumetsikössä sijaitsevien puiden alttiutta tuulituhoilla. 

Scott & Mitchell (2005) ovat kehittäneet Kanadassa erirakenteiseen boreaaliseen metsään, 

erityisesti poimintahakkuuseen soveltuvaa empiiristä tuulenkaatojen ennustusmallia. 

 

Etelä-Ruotsalainen tutkijaryhmä (Forsell ym. 2011) käytti grafiikkaan perustuvaa 

päätöksentekomallia (Graph-Based Markov Decision Processes GMDP) yrittäessään tuoda 

tuulituhojen ennustetta mukaan pitkäaikaisen metsäsuunnitelman tekoon. Mallin 

hyödyntäminen paransi vain hieman ennustettua taloudellista tulosta (net present value 

NPV). Tulos parani koko suunnittelualueella 2 %, mutta metsikkötasolla niiden alojen 

kohdalla, joissa malli otettiin huomioon, NVP parani jopa 3 – 8 %. 

 

Tuulituhojen ennustaminen osana metsäsuunnittelua -tutkimuksessa (Heinonen ym. 2009) 

todetaan, että erikokoisia puita sisältävän ja pehmeitä reunan muotoja noudattelevan 

metsikön tuulituhoriski on alhainen. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään keinoja, joilla 

voidaan vähentää tuulituhojen riskiä. Tutkimuksessa kehitettiin regressiomalli, joka ennustaa 

kriittistä tuulennopeutta männyllä, kuusella ja koivulla erilaisten metsänkäsittelyjen jälkeen.  

 

Aiemmista tutkimuksista selviää, että metsään tehtävien pienaukkojen tuulituhoriski on 

verrattain alhainen. Tuulituhoja pyritään ennustamaan erilaisin mallein ja siitä saatu tieto on 

pyritty tuomaan osaksi metsäsuunnitelmien tekoa. Pienaukkoja suositellaan tehtäväksi aloille, 

joilla on äkillisten ja voimakkaiden tuulien riski. Aiemmat tutkimukset pohjustavat omaa 

tutkimustani suosittelemalla pienaukkojen käyttöä yhtenä metsänkäsittelymuotona, mikäli 

tuulituhoriskiä halutaan vähentää. 
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3 Aineisto ja menetelmät 
 

3.1 Aineiston yleiskuvaus 

 

Tuulenkaatoinventoinnin aineisto on kerätty kesällä 2015 DISTDYN 

häiriödynamiikkahankkeen tutkimusalueen metsiköistä, joita on käsitelty pienaukkohakkuin 

(Valkonen 2009). Tutkimusalueet sijaitsivat Keski-Suomessa Isojärven ja Pohjois-Karjalassa 

Ruunaan alueilla. Tutkimusalueet perustettiin vuosina 2009–2010. Metsiköt kuuluivat 

Isojärven luonnonarvometsään ja Ruunaan retkeilyalueeseen, ja olivat siksi olleet 

hakkaamatta ainakin 15 vuotta ennen pienaukkohakkuita. Ennen osittaista suojelua alueitta 

oli hoidettu Metsähallituksen talousmetsien peruskäsittelyn mukaan, joten metsiä voitiin 

luonnehtia tavanomaisiksi talousmetsiksi.  

 

Molemmat tutkimusalueet jaettiin kuuteen 100–200 hehtaarin lohkoon. Kullakin lohkolla 

tehtiin muun muassa pienaukko- ja osittaishakkuita, joita tarkastelemme tässä tutkimuksessa. 

Pienaukkohakkuussa aukon halkaisija vaihtelee 10 – 30 metrin välillä ja sen reuna hakattiin 

liehuviksi jättäen siihen yksittäisiä säästöpuita ja harventamalla aukon reunoilta metsän 

sisäänpäin. Kerralla hakattiin 20 % käytettävänä olevasta pinta-alasta ja hakkuu toistetaan 

noin 20 vuoden välein. Osittaishakkuussa aukot ovat suurempia läpimitan ollessa 

enimmillään 40- 60 metriä ja niiden muoto voi olla kaistamainen. Yhtenäisiä osa-aukkoja 

voidaan muodostaa, kapeiden käytävien liittäessä ne toisiinsa, samalla estäen suuren aukon 

vaikutelman. Reunat hakattiin liukuviksi jättäen säästöpuita, tekemällä pystylahopuita ja 

harventamalla aukon reunoilta metsän sisäänpäin. Kerralla hakattiin noin kolmasosa pinta-

alasta ja hakkuut toistetaan noin 25 – 35 vuoden välein. 

 

Sekä pienaukot että osittaishakkuut sopivat nykyisen metsälain mukaisen pienaukon 

määritelmän puitteisiin, lukuun ottamatta kaikkein suurimpia osittaishakkuuaukkoja. 

Molemmat hakkuutavat otettiin mukaan tutkimukseen ja niitä kutsutaan jatkossa 

pienaukoiksi. Kuvissa 5 ja 6 pienaukot Isojärven ja Ruunaan tutkimusalueilla. 
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Kuva 5. Kuusivaltaista pienaukon reunaa Isojärven koealalla (Kuva: Kivistö 2016). 

 

Kuva 6. Mäntyvaltainen pienaukon reuna Ruunaan koealalla. (Kuva: Juha Siivonen). 

 

Hakkuissa poistettiin joko 50 % tai 90 % puustosta. Aukkojen pinta-alaosuus oli 

pienaukkohakkuussa 14 tai 19 %, osittaishakkuussa 23 tai 31 %. Ensimmäinen luku on 50 % 

ja jälkimmäinen 90 % intensiteettitasolla. Koko metsikkö on tarkoitus käydä läpi uusilla 

hakkuukierroksilla noin 70 vuoden aikana (kuva 7). Kaatamattomat puut jätettiin joko 

säästöpuuryhmiin, yksittäisiksi säästöpuiksi tai niistä tuotettiin kuollutta puustoa (taulukko 

1).  
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Kuva 7. Alueen jatkokäsittely noin 20 vuoden välein (Koivula ym. 2012). 

 

 

Taulukko 1. Pienaukkojen lohkojako ja niillä tehty metsänkäsittely. Luvut koskevat puuston 

tilavuutta.  

Vyöhyke Intensiteettitaso 

Poistettava puusto 50 % Poistettava puusto 90 % 

Pienten häiriöiden 

vyöhyke 

Lohko 1 Pienaukkohakkuu,  

75 % pinta-alasta 

Lohko 2 Pienaukkohakkuu, 

75 % pinta-alasta 

Poimintahakkuu,  

25 % pinta-alasta 

Poimintahakkuu,  

25 % pinta-alasta 

Osittaishäiriöiden 

vyöhyke 

Lohko 3 Osittaishakkuu,  

75 % pinta-alasta 

Lohko 4 Osittaishakkuu,  

75 % pinta-alasta 

Pienaukkohakkuu,  

25 % pinta-alasta 

Pienaukkohakkuu, 

25 % pinta-alasta 

 

Pienaukot hakattiin vuosina 2010–2012 koealoille 3,5–5,5 vuotta ennen 

tuulenkaatoinventointia Aukkojen halkaisija vaihteli Ruunaalla 10 metristä 60 metriin.  

Isojärveltä puuttuivat pienikokoiset aukot halkaisijan ollessa keskimäärin yli 30m.  

Pienaukkojen keskimääräinen koko oli Isojärvellä 0,16 ha ja Ruunaalla 0,22 ha.. Aukon 

halkaisija määriteltiin sen mukaan, miten iso ympyrä aukon muodon sisälle saatiin. Puita 

säästettiin aukon sisäpuolelle ja yksittäisiä puita poimittiin reunan ulkopuolelta, näin teräviä 

reunoja ei muodostunut.  
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Hakkuissa poistettiin puita paitsi aukoilta myös aukkojen väliin jääviltä alueilta; erityisesti 

harvennettiin aukkojen reuna-alueita. Metsikön sisällä puolet välialueista jätettiin 

harventamatta puuston rakenteellisen vaihtelun lisäämiseksi. Välialueet olivat noin 10-50m. 

Uudistamisessa suosittiin jo syntynyttä taimiainesta ja luontaista uudistumista. 

Maanmuokkaus tehtiin joka toiselle koealalle. Muokatut koealat arvottiin satunnaisesti. 

Muokkaus tehtiin kevyesti pintamaata kääntämällä 1 x 1 m laikuissa paljastaen mineraalimaa. 

Ennen hakkuita kullakin käsittelykuviolla tehtiin aukkojen rajojen ja säästöpuiden, 

säästöpuuryhmien ja säästöpuualueiden merkitseminen. Kuvassa 8 Isojärven koeasetelma 

käsittelyvyöhykkeineen kartalla. 

 

 

Kuva 8. Isojärven tutkimusalue kansallispuiston kupeessa. Kuvassa näkyy kuusi 100 – 200 hehtaarin 

lohkoa ja niille sijoitetut käsittelyvyöhykkeet (Koivula ym. 2014). 
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3.2 Tutkimusalueet 

 

3.2.1 Iso järvi   

 

Isojärven tutkimusalat sijaitsevat Isojärven kansallispuiston vieressä Kuhmoisissa (kuva 9). 

Metsämaata on yhteensä noin 700 hehtaaria. Isojärvi kuuluu eteläboreaaliseen 

ilmastovyöhykkeeseen ja III-kasvuvyöhykkeeseen. Sadanta on keskimäärin 650mm 

vuodessa. Alue on maastoltaan pienipiirteistä tavanomaista talousmetsää ja puulajistolta 

kuusivaltaisia sekä kasvupaikkatyypiltä lehtomaista kangasta, tuoretta kangasta ja kuivahkoa 

kangasta. Tuoreita- ja lehtomaisia kasvupaikkoja 70 % ja kuivahkoja ja kuivia 30 %. Terminen 

kasvukausi noin 165 päivää (Kersalo ja Pirinen 2010). Varttunutta kasvatusmetsää on 47 % 

ja nuorta metsää 28 % alasta. Keskimääräinen puustotilavuus ennen hakkuita oli 215,3 m3 ha 

-1. Taulukosta 2 selviää Isojärven koealojen puustotietoja ennen hakkuita. Kuva 10 esittää 

Iso-järven kuusivaltaisen koealan nro 73 puuston pituus ja rinnanympärysläpimitan suhdetta 

ennen hakkuita.  

 

 

Kuva 9. Koealat isojärven kansallispuiston kupeessa. 
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Taulukko 2. Isojärven metsiköiden puustotiedot  

 

 

Alue Mets Ikä Hdom G % mä %ku %lp Hg V Dg 

Iso 40 71 24,6 27 8 65 27 20,5 249 24 

Iso 41 86 28,4 34 10 83 7 25,9 396 27 

Iso 65 59 21 21,2 37 17 46 17,8 170 21 

Iso 73 76 24,1 26 11 63 26 21 246 24 

Iso 74 62 22 22 95 0 5 19 188 21 

Iso 77 86 24 24 2 82 16 20,7 224 23 

Iso 89 60 21,8 24 4 79 17 18,3 198 20 

Iso 100 121 27,5 29 25 45 30 21,5 281 28 

Iso 115 74 24,6 18 16 64 20 20,6 167 31 

Iso 117 59 21 25,2 1 79 20 17,9 203 21 

Iso 130 93 20,6 20,5 40 42 18 18,2 168 21 

Iso 146 57 22,1 19 0 81 19 19,4 166 20 

Iso 148 72 21 24,3 45 27 28 17,4 190 20 

Iso 151 66 21 21 8 60 32 17,8 168 18 

     
23,6 55,9 20,5 

   
 

Mets = Metsikön tunnus 

Ikä = puuston ikä 

Hdom = valtapituus, m 

G = metsikön pohjapinta-ala 

% mä, ku, lp = männyn, kuusen ja lehtipuiden prosentuaalinen osuus 

Hg = puuston mediaani pituus 

V = tilavuus 

Dg = mediaani rinnankorkeusläpimitta 
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Kuva 10. Isojärvi koeala nro. 73 kaatuneiden puiden pituus suhteessa läpimittaan (ennen 

pienaukkohakkuita).  

 

3.2.2 Ruunaa 

 

Ruunaan tutkimusalueet sijaitsevat Ruunaan retkeilyalueella, eteläboreaalisella 

ilmastovyöhykkeellä Lieksassa kuva 11. Metsämaata on yhteensä noin 1500 hehtaaria. 

Ruunaa kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja IV/V-kasvuvyöhykkeeseen. 

Sadanta on keskimäärin 600mm vuodessa. Kallioperä on suurilta osin graniittigneissiä ja 

maalaji moreenia. Alue on suurelta osin vedenkoskematonta aluetta ja puulajistolta puhtaita 

männiköitä sekä kasvupaikkatyypiltään kuivahkoa tai kuivaa kangasta. Tuoreita- ja 

lehtomaisia kasvupaikkoja 7 % ja kuivahkoja ja kuivia 93 %. Terminen kasvukausi noin 150 

päivää (Kersalo ja Pirinen 2010). Keskimääräinen puustotilavuus ennen hakkuita oli 209,6 m3 

ha -1. Taulukosta 3 selviää Ruunaan koealojen puustotietoja ennen hakkuita. Kuva 12 esittää 

Ruunaalla sijaitsevan koealan kuusivaltaisen puuston pituutta suhteessa 

rinnankorkeusläpimittaan. 
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Kuva 11. Ruunaan koealue sijaitsee Lieksassa ruunaan retkeilyalueella. 

 

Kuva 12. Ruunaa koeala nro 25 puiden pituus suhteessa läpimittaan (ennen pienaukkohakkuita). 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pituus h

Läpimitta d

Ruunaan koeala numero 25 puiden pituus suhteessa 
läpimittaan



29 
 

 

 

Taulukko 3. Ruunaan metsiköiden puustotiedot 

 

 

Mets = Metsikön tunnus 

Ikä = puuston ikä 

Hdom = valtapituus, m 

G = metsikön pohjapinta-ala 

% mä, ku, lp = männyn, kuusen ja lehtipuiden prosentuaalinen osuus 

Hg = puuston mediaani pituus 

V = tilavuus 

Dg = mediaani rinnankorkeusläpimitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alue Mets  Hdom G % mä %ku %lp Hg V Dg 

Ruu 124 109 22 21,2 100 0 0 18,8 179 34,2 

Ruu 4 142 24,1 36,5 93 0 7 21,6 355 29,8 

Ruu 25 135 24,4 26,7 95 3 2 21,9 263 28,8 

Ruu 154 96 19,3 14,5 93 0 7 17,3 113 22,5 

Ruu 111 154 24,7 24,7 95 0 5 21,9 243 29,4 

Ruu 78 116 21,2 24,3 100 0 0 18,1 198 22,3 

Ruu 79 96 21,4 19,8 91 4 5 19 169 25,8 

Ruu 81 110 22,5 23,5 89 7 5 18,8 199 25,8 

Ruu 49 115 21,8 22,3 100 0 0 18,6 187 24,5 

Ruu 30 119 22,2 21,8 88 7 5 19,4 190 26,6 

     94,4 2,1 3,6    
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3.3 Koeasetelma 

 

Aineistoa varten mitattiin yhteensä 123 pienaukkoa 24 eri metsikössä. Isojärvellä mitattiin 48 

pienaukkoa yhteensä 14 kuusivaltaisessa metsikössä. Pienaukkojen koko oli keskimäärin 0,16 

ha (vaihteluväli 0,05 – 0,36 m). Ruunaalla mitattiin 75 pienaukkoa 10 mäntyvaltaisessa 

metsikössä. Ruunalla aukot olivat kooltaan keskimäärin 0,14 ha, (0,05 – 0,72 ha). Kuvassa 13 

esimerkki Ruunaalla sijaitsevasta metsiköstä pienaukkoineen. 

 

 

Kuva 13. Ruunaan mäntyvaltaisen koealan pienaukkoja (Valkonen 2015). 

 

Molemmilla alueilla puoleen pienaukoista tehtiin hakkuun jälkeen maanmuokkaus. 

Muokkaustavaksi valittiin laikkumätästys ja se tehtiin kasvupaikkatyypistä huolimatta 

jokaiseen valittuun aukkoon samalla tavalla. Ennen hakkuita kaatuneita puita ei huomioitu 

aineistossa. Hakkuiden jälkeisistä tuulituhoista mitattiin, sekä kokonaan kaatunut että osittain 

poikki mennyt runko. Mittaukset tehtiin pienaukkojen sisällä sekä 20 m reunasta metsään 

sisäänpäin (kuva 14).  
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Mitattuja tunnuksia olivat kaatuneiden runkojen määrä, rungon läpimitta, puulaji, 

kaatumistapa, kaatuneen tai vaurioituneen puun sijainti aukossa(N, NE, E, SE, S, SW, W 

NW), etäisyys aukon reunasta, jos ei aukon sisällä, kasvupaikkatyyppi, puuston pituus ja 

rinnankorkeusläpimitta, oliko pienaukossa tehty maanmuokkaus ja oliko pienaukkojen 

välimetsä harvennettu.  

 

Isojärveltä ja Ruunaalta mitattuja puulajeja olivat mänty, kuusi, rauduskoivu (Betula pendula), 

hieskoivu (Betula pubescent), haapa (Populus tremula), harmaaleppä (Alnus incana) sekä 

tervaleppä (Alnus glutinosa). Muut havu- ja lehtipuut merkittiin muina lehtipuina tai muina 

havupuina vähyytensä vuoksi. 

 

 

 

Kuva 14. Mittauksia havainnollistava kuva. Mittaukset tehtiin pienaukkojen sisällä sekä 20 m reunasta 

metsään sisäänpäin. 
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3.4 Aineiston analysointi  

 

Tutkimuksen aineistoa käsiteltiin kenttämittausten jälkeen Excel-ohjelmalla ja SPSS-

ohjelmalla. Aineiston vastemuuttujina olivat kaatuneiden tai vaurioituneiden runkojen 

lukumäärä (kpl) ja tilavuus (v). Aineiston selittävinä muuttujina olivat aukon koko (ha), 

harvennus, maanmuokkaus, käsittelyn voimakkuus, kaatuneen tai vaurioituneen puun sijainti 

aukossa, etäisyys aukon reunasta, puulaji, puulajisuhteet ja ennen hakkuita ominaisuudet. 

Exceliä käyttäen tarkasteltiin eri tekijöiden välisiä korrelaatioita ja SPSS-ohjelmalla testattiin 

frekvenssijakaumien yhteensopivuutta Poissonin regressiomallilla ja Mann-Whitney U-

testillä. 

 

Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kartta-aineistoista laskettiin jälkikäteen aukkojen 

pinta-ala (ha) sekä pienaukon reunan pituus (m) käyttäen Arc-Gis ohjelmistoa.  

 

Jokaiselle tuulenkaatopuulle laskettiin runkotilavuus Laasasenahon (1982) tilavuusmallilla 

(Laasasenaho 1982).  

 

Laasasenaho 1982 parametrit    

 mä ku ko 

b2 2,07025 2,82541 3,98519 

b3 -1,07209 -1,53547 -2,659 
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4 Tulokset 
 

4.1 Kaikki koealat 

 

Tuulenkaatojen määrä per pienaukko 

 

         Isojärvi         Ruunaa 

Runkoja         3,6 kpl          1,0 kpl 

d 20–30 cm       0,69 kpl         0,28 kpl 

d >30 cm        0,19 kpl         0,01 kpl 

Tilavuus       0,82 m3         0,18 m3 

 

 

Isojärvellä tuulen kaatamia tai katkaisemia puita oli enemmän (172 kpl) kuin Ruunaan 

koealoilla (73 kpl). Kuvasta 15 voi nähdä valtapuulajin vaikutuksen tuulenkaatojen 

puulajisuhteissa molemmilla tutkimusalueilla. Eniten tuulenkaatoja esiintyi läpimitaltaan noin 

5-20 cm puilla. Järeiden yli 30cm puiden osuus jäi vähäiseksi. Kuvassa 16 on esitetty 

koealueilla mitattujen tuulenkaatojen läpimittajakauma.  Isojärven koealueella oli runsaampi 

kokovaihtelu tuulenkaadoilla (kuva 17). Ruunaan melko karuissa, tiheinä kasvaneissa 

männiköissä oli vähemmän suuri puita eikä niitä ollut kaatunutkaan. 

 

  

Kuva 15. Tuulen kaatamat puut puulajeittain eri koealueilla ja niiden prosentuaaliset määrät. 
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Kuva 16. Kaatuneiden puiden läpimittajakauma, molemmat alueet yhdistettynä. 

 

Kuva 17. Tuulenkaatojen läpimittajakauman vertailu tutkimusalueiden välillä 

 

Puita vaurioitui eniten 0,10 – 0,49 hehtaarin kokoisissa pienaukoissa (208 puuta). Aukkoja oli 

myös eniten kyseisessä kokomittaluokassa (92 kpl 68,7 %). Kuvasta 18 voidaan nähdä, että 

mitä pienempi aukko on, sitä maltillisemmat ovat tuulituhot. Tosin myös suuremmissa 0,50 

– 0,99 hehtaarin aukoissa tuhot olivat vähäiset, mutta aukkojen määrä ei ollut tilastollisesti 

kovinkaan merkittävä (9 kpl). 
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Kuva 18. Pienaukkojen luokiteltu pinta-ala suhteessa tuulenkaatojen määrään. 

 

Kaatuneiden puiden keskimääräinen etäisyys pienaukon reunasta harvennetuilla pienaukoilla 

oli 4,7 m ja harventamattomalla 3,9 m reunasta. Molempia pääpuulajeja, kuusia ja mäntyjä 

kaatui, niin sisällä aukossa kuin myös 16 – 20 m aukon reunasta metsän sisäänpäin (kuva 19). 

Eniten puita kaatui 16 – 20 m pituisina sekä 0 – 5 m etäisyydellä pienaukon reunasta. Kuvasta 

20 voi nähdä kaikista lyhimpien sekä erittäin pitkien puiden puuttumisen.  

 

Kuva 19. Koealoilla mitattujen tuulen kaatamien puiden etäisyydet pienaukon reunasta puulajeittain 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

aukossa 0-5 m 6-10 m 11-15 m 16-20 m

kpl
Tuulenkaatojen etäisyys aukon reunasta puulajeittain

kuusi mänty koivu muut

0

50

100

150

200

250

0,0 - 0,059 ha 0,060 - 0,099 ha 0,10 - 0,49 ha 0,50 - 0,99 ha

kpl
Luokitellut pienaukkojen pinta-alat suhteessa tuulenkaatojen 

kpl määrään 

kaatuneiden määrä



36 
 

 

Kuva 20. Eniten puita kaatui 16 – 20 m korkuisina ja aukon reunalta 5 m metsään päin. Aukkojen 

sisään kaatuneet puut olivat pääsääntöisesti pieni kokoisia. 

 

4.2 Isojärvi 

 

Isojärven koealoilla oli kaikkiaan 172 tuulen kaatamaa puuta, mikä on 12,3 puuta per 

metsikkö ja 3,6 puuta per pienaukko. Niiden tilavuus oli 2,80 m3 per metsikkö ja 0,82 m3 per 

pienaukko. Keskimäärin puita kaatui eniten keskikokoisissa noin 0,15 ha aukoissa. Poissonin 

regressiomallin mukaan pienaukon pinta-ala oli jokseenkin tilastollisesti merkittävä tekijä 

kaatuneiden puiden määrään: p=0,052. Kuvasta 21 voi nähdä, että Poissonin lineaarisella 

regressiomallilla ennustetut kaatumismäärät lisääntyvät pienaukon koon kasvaessa. 

Pienaukkojen koot vaihtelivat 0,05 – 0,36 hehtaarin välillä ja kaatuneiden puiden tilavuudet 

0,01 – 1,52 kuutiometrin välillä. Eniten kaatuneita puita (18 kpl) oli keskikokoisessa aukossa, 

jonka pinta-ala oli 0,15 ha.  Puita kaatui selvästi eniten pienaukon reunalla (kuva 22). 

 

Kaatuneiden puiden mediaanirinnankorkeusläpimitta oli 15,5 cm, joka oli alueella ennen 

hakkuita mitattua läpimittaa 22,8 cm (taulukko 2), huomattavasti pienempi. Kaatuneiden 

puiden mediaanipituus oli 16,2 cm, joka oli alueella ennen hakkuita mitattua mediaanipituutta 

19,2 cm, pienempi. Kaatuneet puut olivat pääsääntöisesti kuusia (kuva 23). 
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Kuva 21. Poissonin lineaarisella regressiomallilla ennustettujen puiden kaatumismäärät kpl suhteessa 

pienaukon pinta-alaan ha Isojärvellä 

 

 

Kuva 22. Isojärvellä kaatuneiden puiden kappalemäärä suhteessa etäisyyteen aukon reunasta. 
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Kuva 23. Isojärven kaatuneiden puiden läpimitta- ja puulajijakauma. 

 

Muokattua pienaukkoa kohden kaatuneita puita oli 4 kpl/aukko ja muokkaamatonta 3,3 

kpl/aukko. Mann-Whitney U-testin mukaan maanmuokkaus ei ollut tilastollisesti merkittävä 

tekijä kaatuneiden puiden määrään: p=0,827. Aloilla, joiden välialueet olivat harvennettu, 

kaatuneita puita oli 3,7 kpl/aukko ja harventamattomilla aloilla 3,4 kpl/aukko. Mann-

Whitney U-testin mukaan välialueiden harvennus ei myöskään ollut tilastollisesti merkittävä 

tekijä kaatuneiden puiden määrään: p=0,378. Mikäli aukko oli muokattu, sekä sen ympäristö 

oli harvennettu, kaatuneita puita oli keskimäärin 4,2 kpl/aukko. Käsittelemättömillä aloilla 

puolestaan kaatuneita puita oli keskimäärin 3,2 kpl/aukko. Muokkauksen ja harvennuksen 

yhteisvaikutus nosti tuulenkaatojen keskimääräistä arvoa. 

 

Pienaukkojen, joista poistettiin puolet 50 % puustosta, ympärillä kaatuneita puita oli 

keskimäärin 4,1 kpl/aukko. Pienaukkojen, joista poistettiin 90 % puustosta, ympärillä 

kaatuneita puista oli keskimäärin 3,2 kpl/aukko.  Mann-Whitney U-testin mukaan käsittelyn 

voimakkuudella ei ollut tilastollista merkitystä kaatuneiden puiden määrään: p=0,529.  

 

Puita kaatui jonkin verran enemmän itä- kuin länsisuunnassa pienaukon sisällä. Itäsuunnassa 

puita kaatui 43 % ja länsisuunnassa 37,8 %. Pohjois- ja eteläsuunnissa kaatuneet puut jaettiin 

puoliksi itä- ja länsisuunnan suhteen. Pohjois ja -eteläsuunnissa kaatuneiden puiden määrällä 

ei ollut juurikaan eroa (N 22kpl ja S 24kpl). 
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Kaatuneet puulajit prosentuaalisesti;  

 

Mänty 6,70 % 

Kuusi 83,70 % 

Koivu 5,10 % 

muut 1 % 

 

Kaatuneiden puiden etäisyys pienaukon reunasta prosentuaalisesti;  

 

aukossa 19,20 % 

0 m 29,70 % 

1-5 m 24,40 % 

6-10 m 18,60 % 

11–15 m 7,00 % 

16–20 m 1,20 % 

 

Kaatuneiden puiden ilmansuunnat (kuva 24). 

 

 

 

Kuva 24. Kaatuneiden puiden ilmansuunnat ja määrät prosentuaalisesti pienaukon reunoilla 

Isojärvellä (aukossa kaatuneet pois lukien). 
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4.3 Ruunaa 

 

Ruunaan koealoilla oli kaikkiaan 73 tuulen kaatamaa puuta, mikä on 7,5 puuta per metsikkö 

ja 1,0 puuta per pienaukko. Niiden tilavuus oli 1,31 m3 / metsikkö ja 0,18 m3 / pienaukko. 

Keskimäärin puita kaatui eniten keskikokoisissa noin 0,2 ha aukoissa. Poissonin 

regressiomallin mukaan pienaukon pinta-ala ei ollut tilastollisesti merkittävä tekijä 

kaatuneiden puiden määrään: p=0,392. Kuvasta 25 voi nähdä, että Poissonin lineaarisella 

regressiomallilla ennustetut kaatumismäärät vähentyvät pienaukon koon kasvaessa.  Eniten 

6 kpl kaatuneita puita oli keskikokoista pienemmässä aukossa, jonka pinta-ala oli 0,17 ha. 

Suurimpien aukkojen > 0,5 ha kaatuneiden puiden määrä jäi vähäiseksi 0,4 kpl per aukko 

Pienaukkojen koot vaihtelivat 0,05 – 0,72 hehtaarin välillä ja tilavuudet 0,01 – 0,72 

kuutiometrin välillä. Puita kaatui eniten pienaukon reunalla (kuva 26). 

 

Kaatuneiden puiden mediaanirinnankorkeusläpimitta oli 15,5 cm, joka on alueella ennen 

hakkuita mitattua läpimittaa 27 cm (taulukko 3), huomattavasti pienempi. Kaatuneiden 

puiden mediaanipituus oli 15,8 cm, joka oli alueella ennen hakkuita mitattua mediaanipituutta 

18,9 cm, pienempi. Kaatuneet puut olivat pääsääntöisesti mäntyjä (kuva 27).  

   

Kuva 25. Poissonin lineaarisella regressiomallilla ennustettujen puiden kaatumismäärät kpl suhteessa 

pienaukon pinta-alaan ha Ruunaalla 
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Kuva 26. Ruunaalla kaatuneiden puiden kpl määrä suhteessa pienaukon etäisyyteen aukon reunasta. 

 

 

  

Kuva 27. Ruunaan kaatuneiden puiden läpimitta- ja puulajijakauma.  
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Muokattua pienaukkoa kohden kaatuneita puita oli 0,9 kpl/aukko ja muokkaamatonta 1,1 

kpl/aukko. Mann-Whitney U-testin mukaan maanmuokkaus ei ollut tilastollisesti merkittävä 

tekijä kaatuneiden puiden määrään: p=0,912. Aloilla, joiden välialueet olivat harvennettu, 

kaatuneita puita oli 1,1 kpl/aukko ja harventamattomilla aloilla 0,7 kpl/aukko. Mann-

Whitney U-testin mukaan välialueiden harvennus ei myöskään ollut tilastollisesti merkittävä 

tekijä kaatuneiden puiden määrään: p=0,437. Mikäli aukko oli muokattu, sekä sen ympäristö 

oli harvennettu, kaatuneita puita oli keskimäärin 1 kpl/aukko. Käsittelemättömillä aloilla 

puolestaan kaatuneita puita oli keskimäärin 0,8 kpl/aukko. Muokkauksen ja harvennuksen 

yhteisvaikutus nosti tuulenkaatojen keskimääräistä arvoa. Eniten tuulenkaatoja oli 

keskimääräisesti aukossa, joka ei ollut muokattu, mutta välialue oli harvennettu 1,2 

kpl/aukko. 

 

Pienaukkojen, joista poistettiin puolet 50 % puustosta, ympärillä kaatuneita puita oli 

keskimäärin 1,2 kpl/aukko. Pienaukkojen, joista poistettiin 90 % puustosta, ympärillä 

kaatuneita puita oli keskimäärin 0,8 kpl/aukko. Mann-Whitney U-testin mukaan käsittelyn 

voimakkuudella ei ollut tilastollista merkitystä kaatuneiden puiden määrään: p=0,122. 

 

Puita kaatui enemmän länsi- kuin itäsuunnassa pienaukon sisällä. Länsisuunnassa puita kaatui 

45,9 % ja itäsuunnassa 30,8 %. Pohjois- ja eteläsuunnissa kaatuneet puut jaettiin puoliksi itä- 

ja länsisuunnan suhteen. Pohjois ja -eteläsuunnissa kaatuneiden puiden määrällä ei ollut 

juurikaan eroa (N 8kpl ja S 9kpl). 
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Kaatuneet puulajit prosentuaalisesti;  

 

 

 

 

 

 

Kaatuneiden puiden etäisyys aukon reunasta prosentuaalisesti;  

 

aukossa 22,20 % 

0 m 22,20 % 

1-5 m 19,40 % 

6-10 m 19,40 % 

11-15 m 6,90 % 

16-20 m 9,70 % 

 

Kaatuneiden puiden ilmansuunnat (kuva 28). 

 

 

Kuva 28. Kaatuneiden puiden ilmansuunnat ja määrät prosentuaalisesti pienaukon reunoilla 

Ruunaalla (aukossa kaatuneet pois lukien). 

 

Mänty 94,40 % 

Kuusi 1,40 % 

Koivu 4,20 % 

muut 0 % 
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5 Tulosten tarkastelu 
 

Pienaukoissa tuulenkaatoja oli vähän, sillä 4-5 vuodessa oli kaatunut 

 

• kuusikoissa yksi tukkipuu per yksi pienaukko 

• männiköissä yksi tukkipuu per kolme pienaukkoa 

• lisäksi 1-3 pientä puuta per yksi pienaukko 

 

Ensimmäisiä hakkuita seuranneena v. 2010 kesänä sattui poikkeuksellisen monta myrskyä. 

Silloinen Metla (nykyinen Luonnonvarakeskus) suoritti syksyllä 2010 VMI lisämittauksia 

myrskytuhoista. Tuhojen laajuudeksi saatiin yhteensä 8,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 

noin 15 % vuotuisista hakkuista (Luke 2010). Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyt 

aiheuttivat myrskytuhoja halki Suomen. Asta iski Suomeen kaakosta kulkien Etelä-Karjalasta 

kohti Keski-Pohjanmaata, korkeimman mitatun puuskan ollessa 29 m/s (Ilmatieteenlaitos 

2010). Veera myrskysi maamme keskivaiheilla, Lahja liikkui maan lounaisosasta Pirkanmaan 

yli kohti Oulun lääniä ja Sylvi myös Pirkanmaan ympäristössä, puuskien ollessa jopa 32 m/s 

(Ilmatieteenlaitos 2010). Nämä sääolot ovat osaltaan voineet vaikuttaa varsinkin Isojärven 

hakkuualueiden tuhomääriin. Vain noin puolet Isojärven tutkimusmetsiköistä oli hakattu, 

loput seuraavana talvena. Ruunaalla ei tuolloin ollut vielä hakattu. 

 

Isojärven koealoilla kaatui suhteellisesti enemmän puita, kuin Ruunaalla. Suurempaa 

tuulituhomäärää voidaan selittää pääpuulajilla. Kuusi on tutkimustulosten mukaan herkempi 

kaatumaan voimakkaiden tuulten vaikutuksesta, kuin mänty, joka oli Ruunaan koealueen 

selkeä pääpuulaji 94,4 % (taulukko 4). Kuusivaltaisen Isojärven koealoilla kaatui hyvin 

pieniläpimittaista sekä hyvin järeää puustoa. Ruunaan koealoilla puolestaan kaatuneiden 

puiden kokovaihtelu oli huomattavasti kapeampaa, koska niin oli puustossakin. Koko 

aineistossa eniten tuulenkaatoja oli läpimitaltaan 5-20 cm puissa. Tätä voidaan selittää sillä, 

etteivät kaikista järeimmät puut ole herkkiä tuulen vaikutuksille vaan juurikin nuoret ja 

hontelot puut. Puita kaatui selvästi eniten aukon reunalla ja sen läheisyydessä molemmilla 

koealoilla. 

 

Pienaukon pinta-ala vaikutti kaatuneiden puiden määrään. Isojärvellä tuulenkaatojen määrät 

lisääntyivät aukon pinta-alan kasvaessa ja Ruunaalla puolestaan tuulenkaatojen määrä väheni. 

Tuulituhoja oli vähiten kaikkein pienimmässä kokoluokassa 0,0-0,059 ha. Eniten tuhoja oli 

0,10 – 0,49 hehtaarin kokoisilla pienaukoilla. Kyseisen kokoluokan aukkoja oli 68,7 % kaikista 
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mitatuista pienaukoista ja siellä kaatuneita puita oli noin 2 kpl per pienaukko. Aukon koon 

pienentyessä puita kaatui 1 kpl per pienaukko. Suuremmissa aukoissa kaatuneita puita oli 0,8 

kpl per aukko, jota voidaan selittää sillä, että suuret aukot sijaitsivat Ruunaan mäntyvaltaisilla 

koealoilla. Suuria aukkoja oli 6,7 % kaikista pienaukoista. Aineiston suurimmatkin pienaukot 

jäivät paljon pienemmiksi aloiksi, kuin avohakkuussa keskimäärin käytetty 1,5 hehtaarin 

avohakkuuala (smy.fi 2017). Pienaukon pinta-alan vaikutus tuulenkaadon etäisyyteen aukon 

reunasta ei ollut tilastollisesti merkittävä. Puulaji ei vaihdellut etäisyyden kasvaessa aukon 

reunasta metsään päin, vain viimeiseltä mitatulta 16-20m alueella puuttui kaatuneet lehtipuut.  

Kaatuneet puut olivat pituudeltaan puuston keskipituutta hieman lyhempiä sekä läpimitaltaan 

pienempiä. Samanlaisia tuloksia saivat myös Huggard ym. (1999) Kanadassa tehdyissä 

kokeissa. 

 

Puuston hakkuumäärällä (50 % tai 90 %) ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta 

tuulenkaatojen määrään. Aineistoni perusteella puita kaatui keskimääräisesti hieman 

enemmän metsiköissä, joista poistettiin puolet 50 % puustosta. Tämän voi selittää se, ettei 

poistaminen ollut näin suoraviivaista aina yhtä pienaukkoa kohti kuin mitä käsittelyohjeet 

asettivat tavoitteeksi metsikkötasolla. Suunnitellut hakkuumäärät olivat ohjearvona hakkuille, 

muttei aina toteutunut suunnitelman mukaan. Myös hakkuutavat metsikön sisällä vaihtelivat, 

mikä on myös saattanut vaikuttaa tuhojen määrään. Tarkemman tuloksen saamiseksi tulisi 

pystyä arvioimaan todellinen metsikkökohtainen ja jopa pienaukon ympäristöä edustava 

poistumaosuus, mihin pitäisi ottaa naapurimetsiköidenkin alueita huomioon.  

 

Keskiarvollisesti puita kaatui enemmän harvennetuilla pienaukoilla ja niiden etäisyys aukon 

reunasta lisääntyi. Tämä tukee aikaisempaa tutkimusta, sillä aina kun metsää avataan hakkuin, 

tuulen mahdolliset vaikutukset puihin lisääntyvät ja tuulen vaikutus pääsee etenemään 

syvemmälle metsään. Välialueen harvennuksen ja maanmuokkauksen yhteisvaikutuksella 

saattoi olla myös tuulenkaatoja lievästi lisäävä vaikutus. Muokatuilla pienaukoilla kaatui 

Ruunaan koealoilla keskiarvollisesti vähemmän puita, kuin ei muokatuilla. Isojärvellä 

puolestaan puita kaatui keskiarvollisesti enemmän muokatuilla pienaukoilla. Kaiken kaikkiaan 

maanmuokkauksella oli vähäisiä vaikutuksia koealoilla esiintyneiden tuulenkaatojen määrään. 

Aineiston pieni otoskoko n (245 puuta), vaikutti mahdollisesti tulosten tilastolliseen 

testaukseen.  
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Jotta voitaisiin vastata kysymykseen ”oliko tuulenkaatoja paljon vai vähän”, tuloksia pitäisi 

verrata tasaikäiskasvatuksessa havaittuihin tuhomääriin. Yksi mahdollisuus olisi laskea 

tuulenakaatoestimaatit tasaikäismetsien malleilla ja verrata niihin. Tällaisia kotimaisia malleja 

ovat Peltola ym. (1999) sekä Yli-Kojolan (2005) tuulituhoennustemallit.  

 

Peltolan ym. (1999) malli HWIND on mekaaninen malli, jonka avulla tuulituhojen 

todennäköisyyttä yksittäiselle puulle tai metsikölle voidaan arvioida. Malli ennustaa kriittistä 

vääntömomenttia sekä kriittistä tuulennopeutta, jossa puut joko katkeavat tai kaatuvat. Puun 

katkeamispistettä testattiin taivuttamalla puuta mekaanisin keinoin kunnes se joko katkesi tai 

kaatui kokonaan. Mallissa käytetyt puut kasvoivat hakkuualojen reunametsissä, erikokoisten 

aukkojen (10 m – 200 m) ympärillä. Koepuut sijaitsivat 10 m aukon reunasta metsän 

sisäänpäin. Tietoa siitä, kuinka pitkä aika hakkuun jälkeen kokeita tehtiin, ei kerrottu. 

Puulajeja ovat mänty, kuusi ja koivu. Muuttuvina tekijöinä mallissa ovat tuulen 

horisontaalinen voima, maan vetovoiman vertikaalinen voima, rungon koko, latvuksen koko 

ja sen mahdollinen lumitaakka. Malli kertoo hyvin kriittisen tuulennopeuden Etelä-Suomessa 

kasvatettavalle puustolle, tosin epävarmuuksista mallin parametreissa varoitetaan. Taulukosta 

4 voidaan nähdä, että metsään tehtävän aukon koon lisääntyessä puun vaurioitumiseen 

tarvittava kriittinen tuulennopeus alenee (Peltola ym. 1999). 

 

Taulukko 4. Pienaukkojen koon vaikutus kriittiseen tuulennopeuteen (m/s-1), jossa vääntömomentti 

aiheuttaa puun katkeamisen tai kaatumisen 20 m pituisella (h) (rinnankorkeusläpimitta 20 cm) 

männyllä (Peltola ym. 1999). 

                        

 

Pienaukon halkaisija puun 
pituuteen verrattuna (h)             

            
  0,5h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 

            
T norm 0,36 0,43 0,53 0,61 0,68 0,74 0,8 0,86 0,91 0,95 1 

U(h)upr 26,2 24,8 23,4 22,5 21,7 20,9 20,1 19,3 18,7 18,1 17,6 

U(h)break 29,1 27,6 25,9 25 24,3 23,7 23,2 22,8 22,5 22,1 21,8 

            
 

Tutkimuksessani mukana olleiden pienaukkojen keskimääräinen halkaisija oli 30 m. Tällöin, 

HWIND-mallin mukaan kriittinen tuulennopeus pienaukkojen reunapuuston kaatumiselle 

on 24,2 m/s ja puuston katkeamiselle on 26,9 m/s. Mallin mukaan vuosittainen 

todennäköisyys tuulituholle Etelä-Suomessa hoidetussa männikössä on 0,08 m3 / ha ja 

hoitamattomassa männikössä 0,63 m3 / ha sekä hoidetussa kuusikossa 0,66 m3 / ha ja 

hoitamattomassa kuusikossa 0,28 m3 / ha. Näitä lukuja ei voida suoraan verrata saamiini 
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tuloksiin, sillä ne ovat hehtaarikohtaisia, niiden mittaus etäisyys aukon reunalta oli vain 10 

metriä eikä aukon hakkuuaikaa määritelty, toisin kuin tutkimuksessani, jonka aineisto on 

kerätty tuhoherkältä jaksolta 3,5–5,5 v hakkuun jälkeen. Vertailulaskelmat aineistoni pohjalta 

Peltolan ym. (1999) HWIND-mallilla eivät siis olleet mahdollista tarvittavien tunnusten 

puuttumisen vuoksi. 

 

Laskin Yli-Kojolan tuulituhoennustemallilla koemetsiköidemme todennäköisyydet 

tuulituhoille. Yli-Kojolan metsikkökohtainen malli antaa ennusteen tuulituhon 

todennäköisyydelle asteikolla 1= lievä, 2 = todettava, 3 = vakava ja 4 = täydellinen. Lieviä 

tuhoja olisi tämän tyyppisissä metsiköissä 5 vuotta hakkuun jälkeen kuusikoissa 2,8 % ja 

männiköissä 2,7 % pinta-alasta. Tämä malli kuvaa missä määrin metsikkö (ei siis puu) on 

tuhoutunut. Tutkimukseni yksittäisten puiden kuoleminen ei ole metsikön tuho, joten tämä 

tulos ei ole verrannollinen saamiini tuloksiin. Yli-Kojola esitti myös tasaikäisten metsiköiden 

puutason mallit, joissa ennustetaan puun tuhotodennäköisyyttä puulajin, 

rinnankorkeusläpimitan, iän, korkeuden merenpinnasta, päätyypin, pohjapinta-alan ja 

hakkuusta kuluneen ajan funktiona. Puukohtaiset tiedot oli mitattu vain 1-2 koealalta per 

metsikkö.  Mallilla ei voi laskea ennusteita pienaukoille useiden syiden vuoksi 

 

Toinen tietolähde vertailua varten on tuulenkaatojen yleisyys metsissämme. Vuosien 2009 – 

2012 aikana mitattiin valtakunnan metsien inventoinnin (VMI11) aineisto. Suomen 

puuntuotannollisen metsämaan pinta-alasta (noin 20,3 miljoonaa hehtaaria) oli noin 1 % 

(196 300 ha) metsähoidollinen laatu aleni tuulituhojen vaikutuksesta (VMI11 2017). 

Tuulituhoja todettiin Etelä-Suomen puuntuotannon metsämaan männiköissä 180 000 ha ja 

kuusikoissa 160 000 ha (yhteensä noin 1000 koealaa). Metsiköistä oli kirjattu kuviotietoina 

vallitseva puulaji, kehitysluokka sekä tehdyt hakkuut ja niiden ajankohta. Tietoa siitä, että 

tuhometsikkö sijaitsee avohakkuun reunametsänä, ei ole kirjattu (VMI11 2017).  

 

VMI – tilastoihin vertaamisessa on omat haasteensa. Inventoinnissa huomioidaan 

esimerkiksi vain metsikön vallitsevan jakson kokonaispuuston kannalta merkitykselliset 

tuhot, ei siis kaikkia kaatuneita puita, toisin kuin tutkimuksessani. Tulokset on laskettu 

hehtaarikohtaisesti toisin kuin tutkimuksessani kaatuneet puut mitattiin pienaukon reunoilta 

ja sen lähiympäristöstä. VMI- aineisto ei myöskään erittele milloin tuulituho on aiheutunut ja 

aikajänne mittauksille on erilainen, kuin tutkimuksessani käytetty aika 4-5 vuotta hakkuusta.  
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Tuulituhopuut korjataan tyypillisesti – ja lainkin velvoittamana - myrskyn jälkeen. VMI-

mittauksissa ei siten ole mahdollista saada tietoa läheskään kaikista tuulenkaadoista. Yli-

Kojolan tekemä taulukko (taulukko 5) on yksi niitä harvoja, joista näkyy yksityiskohtainen 

tieto VMI-tilastoista lasketuista tuulenkaadoista.  

 

Taulukko 5. Vuosina 1986 – 94 mitatuista VMI – tilastoista lasketut tuulenkaatojen 

kokonaistilavuudet ja – runkoluvut sekä määrät hehtaaria kohden (Yli-kojola 2002). 

          

Alue / pääpuulaji  tilavuus  runkoluku 

     

                       milj. m3            m3/ha       milj. kpl           kpl/ha 

Etelä-Suomi     
Mänty 1,5 0,13 8,97 0,78 

Kuusi 1,96 0,17 12,49 1,09 

Lehtipuu 0,15 0,01 5,23 0,45 

Yhteensä 3,61 0,31 26,69 2,32 

Pohjois-Suomi     
Mänty 3,6 0,42 40,08 4,7 

Kuusi 1,71 0,2 26,79 3,14 

Lehtipuu 0,32 0,04 5,63 0,66 

Yhteensä 5,62 0,66 72,5 8,5 

Koko maa     
Mänty 5,1 0,25 49,06 2,44 

Kuusi 3,66 0,18 39,28 1,96 

Lehtipuu 0,47 0,02 10,85 0,54 
Yhteensä 9,23 0,46 99,19 4,95 

     
 

VMI11 datasta laskettujen taulukoiden mukaan, tuulituhoja esiintyi varttuneessa 

tasaikäismenetelmin hoidetussa kuusikossa 5,8 % ja männikössä 5,0 %.  Yli-Kojolan mallilla 

laskemieni tuhoja olisi tämän tyyppisissä metsiköissä 5 vuotta hakkuun jälkeen kuusikoissa 

2,8 % ja männiköissä 2,7 % pinta-alasta (VMI11 2017). Kaiken kaikkiaan tämän työn 

pienaukoissa todettujen tuulituhojen vertaaminen tasaikäismetsätalouden mukaisesti 

hoidettuihin metsiköihin on hyvin hankalaa. 

 

Tuloksia on mahdollista hyödyntää arvioidessa eri-ikäiskasvatuksen kannattavuutta, 

metsäsuunnitelmien teossa sekä opetusmateriaalina. Toisin sanoen mikäli metsän omistaja tai 

sen käsittelijä punnitsee mahdollisuuttaan siirtyä tasaikäismetsätaloudesta jatkuvasti 

peitteisenä kasvatettavan metsän hoitoon. Luonnonvarakeskus tulee hyödyntämään tästä 

tutkimuksesta saatuja tuloksia osana Metso-ohjelman tutkimuskokonaisuutta. Muita hyötyviä 

tahoja ovat muun muassa Metsänhoitoyhdistykset ja metsänomistajat sekä Metson toteuttaja 

tahot kuten ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus.  
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6 Johtopäätökset 
 

 

Tutkimuksesta selvisi, että tuulituhot jäivät pienaukkohakkuiden koealoilla kaiken kaikkiaan 

melko vähäisiksi. Tällä tuulenkaatomäärällä ei ole merkitystä metsiköiden kehitykselle ja 

dynamiikalle, eikä kasvulle ja tuotokselle. Tuhojen määrän vertailu tällä aineistolla 

tasaikäiskasvatukseen osoittautui mahdottomaksi. Tässä tutkimuksessa havaittujen 

tuulenkaatomäärien vertailu metsikkö- tai puukohtaisiin tuulituhoriskeihin yleisellä tasolla ei 

tuottanut päteviä vertailukohtia. Tuulituhomalleistakaan ei ollut mainittavaa hyötyä, sillä ne 

eivät rakenteeltaan soveltuneet tähän tilanteeseen. 

 

Hakattavan aukon koolla on merkitystä, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu. 

Pienimpien aukkojen tuhomäärät jäivät hyvin vähäisiksi ja suurimmat tuhomäärät olivat 

keskikokoisilla 0,10 – 0,49 hehtaarin aukoilla. Suurin tuulituhoriski oli aukoissa, joiden 

ympäristö oli voimakkaasti harvennettu sekä tiheään metsään tehdyssä aukossa, jonka 

ympärillä olevat hontelot puut altistuivat tuulelle. Hakkuussa jätettävän puuston määrä ei 

vaikuttanut merkittävästi tuhojen määrään. 

 

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että pienaukkojen hakkaaminen metsän keskelle lisää 

tuulituhoriskiä vain lievästi. Aineistossa oli vain ensimmäisen hakkuukerran pienaukkoja. 

Mielenkiintoista on mitä tapahtuu, kun pienaukkoja laajennetaan eri-ikäiskasvatuksessa 

tyypilliseen tapaan tai niitä tehdään alalle lisää. Todennäköisesti tuulenkaatoriski lisääntyy, 

kun metsikköä avataan enemmän. Paljon riippuu siitä, miten onnistutaan hakkaamaan 

turvallisella tavalla. Tästä ei vielä ole tutkimustietoa saatavilla. Koealoille hakatuissa 

pienaukoissa pystyttiin ottamaan myrskytuhoriski huomioon rajaamalla pienaukot liehuva 

reunaisiksi. Käytännön hakkuutyössä tämä ei aina välttämättä täysin toteutunut, mutta näytti 

toimivan paremmin Ruunaan koealoilla.   

 

Tulosten vertailu avohakkuun suhteen oli hyvin hankalaa, joten tältä osin tutkimukseni ei 

onnistunut vastaamaan kysymykseen onko tuulenkaatoja vähemmän kuin 

tasaikäismetsätaloudessa. Yhdeksi kysymykseksi tulevaisuudessa jää miten metsikkö-, 

pienaukko- ja puu-tasolla pystyttäisiin jatkossa helpommin ennustamaan ja ehkäisemään 

mahdolliset metsässä esiintyvät tuulituhot. 
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“We cannot direct the wind,  
But we can adjust the sheets.” 

 
~ Bertha Calloway~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

7 Lähteet 
 

Alaspää, K., Muukkonen, P. ja Mäkipää, R. 2015. Lahopuun merkitys kasvualustana 

eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa. Metsätieteen 

aikakauskirja. 

 

Alexander, R.R. 1964. Minimizing windfall around clear cuttings in spruce–fir forests. Forest 

Science 10: 130–142. 

 

Alexandersson, H. 2005. Den stora januaristormen 2005. SMHI Väder och Vatten. 

 

Ancelin, P., Courbaud, B. & Fourcaud, T. 2004. Development of an individual tree-based 

mechanical model to predict wind damage within forest stands. Forest Ecology and 

Management 203: 101-121. 

 

Angelstam, P. 1998. Maintaining and restoring biodiversity in European boreal forests by 

developing natural disturbance regimes. Journal of Vegetation Science 9: 593-602.  

 

Annila, E. 1981. Kuusen käpy - ja siementuholaisten kannanvaihtelu: Fluctuations in Cone 

and Seed Insect Populations in Norway Spruce. Communicationes Insituti Forestalis Fenniae 

101. 32 s. 

 

Attiwill, P. M. 1994. The disturbance of forest ecosystems: the ecological basis for 

conservative management. Forest Ecology and Management 63: 247-300. 

 

Bergeron, Y., Leduc, A., Harvey, B. D. & Gauthier, S. 2002. Natural fire regime: a guide for 

sustainable management of the Canadian boreal forest. Silva Fennica 36: 81-95. 

 

Cajander, E. K. 1934. Havaintoja eräällä myrskytuhoalueella. 

 

Canham, C.D., Denslow, J.S., Platt, W.J., Runkle, J.R., Spies, T.A. & White, P.S. 1990. Light 

regimes beneath closed canopies and tree-fall gaps in temperate and tropical forests. 

Canadian Journal of Forest Research 20: 620-631. 

 



52 
 

 

Coates, K. D. 1997. Windthrow damage 2 years after partial cutting at the Date Creek 

silvicultural systems study in the interior cedar hemlock forests of northwestern British 

Columbia. Canadian Journal of Forest Research 27: 1695-1701. 

 

Connell, J.H. 1978. Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science 199: 

1302–1310.  

 

Downey, M., 2015. Post-harvest natural regeneration and vegetation dynamics across forest 

gaps in Central Finland. Pro Gradu -thesis. Helsinki University. 

 

Forsell, N., Wikström, P., García, F., Sabbadin, R., Blennow, K. & Eriksson, L. O. 2011. 

Management of the risk of wind damage in forestry: a graph-based Markov decision process 

approach. Annals of Operations Research 190: 57–74. 

 

Gardiner, B., Peltola, H. and Kellomäki, S., 2000. Comparison of two models for predicting 

the critical wind speeds required to damage coniferous trees. Ecological Modelling 129: 1-

23. 

 

Gardiner, B.A., Suárez, J. and Quine, C.P. 2003. Development of a GIS based wind risk 

system for British forestry. In International Conference ‘Wind Effects on Trees. University 

of Karlsruhe, Germany. 

 

Gardiner, B., Byrne, K., Hale, S., Kamimura, K., Mitchell, S. J., Peltola, H. & Ruel, J. 2008. 

A review of mechanistic modelling of wind damage risk to forests. Forestry 81: 447-463. 

 

Gardiner, B., Schuck, A. R. T., Schelhaas, M. J., Orazio, C., Blennow, K., & Nicoll, B. 

2013. Living with storm damage to forests. Joensuu: European Forestry Institute. 132 s 

 

Gregow, H. 2013. Impact of strong winds, heavy snow loads and soil frost conditions on 

the risks to forests in Northern Europe. Academic dissertation. Finnish Meteorological 

Institute. 178 s. 

 

Groot, A. & Adams, M. 1994. Direct seeding black spruce on peatland: fifth-year results. 

Forestry Chronicle 70: 585-592. 

 



53 
 

 

Hanewinkel, M., Kuhn, T., Bugmann, H., Lanz, A. & Brang, P. 2014. Vulnerability of 

uneven-aged forests to storm damage. Forestry 87: 525-534. 

 

Hanssen, K, H. 2003. Natural regeneration of Picea abies on small clear-cuts in SE Norway. 

Forest ecology and management 180: 199–213. 

 

Harmon, M., Krankina, O. & Sexton, J. 2000. Decomposition vectors: a new approach to 

estimating woody detritus decomposition dynamics. Canadian Journal of Forest Research, 

30: 76–84.  

 

Heikkilä, P., Hokkanen, M., Kotiaho, J. ja Päivinen, J. 2008. Lahopuun määrän kehitys 

ennallistamisen jälkeen Koloveden ja Liesjärven kansallispuistoissa vuosina 2006-2156. 

Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 174. 

 

Heikkilä, R. ja Härkönen, S. 2007. Hirvivahingot ja hirvikanta. Metsätieteen aikakauskirja 

2007: 122-126. 

 

Hetemäki, L., Harstela, P., Hynynen, J., Ilvesniemi, H. ja Uusivuori, J. 2006. Suomen 

metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja 

tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Metlan työraportteja 26: 205. 

 

Hämäläinen, A., Hujo, M., Heikkala, O., Junninen, K., & Kouki, J. 2016. Retention tree 

characteristics have major influence on the post-harvest tree mortality and availability of 

coarse woody debris in clear-cut areas. Forest Ecology and Management 369: 66-73. 

 

Hofgaard, A. 1993. Structure and regeneration patterns in a virgin Picea abies forest in 

northern Sweden. Journal of Vegetation Science 4(5): 601–608. 

 

Huggard, D. J., Klenner, W., & Vyse, A. 1999. Windthrow following four harvest 

treatments in an Engelmann spruce-subalpine fir forest in southern interior British 

Columbia, Canada. Canadian Journal of Forest Research 29: 1547-1556. 

 

Hunter, M.L. Jr., Jacobson, G.L. & Webb, T. 1988. Paleoecology and the coarse filter 

approach in maintaining biological diversity. Conservation Biology 2: 375-385. 

 



54 
 

 

Hökkä, H., Repola, J., Moilanen, M. & Saarinen, M. 2011. Seedling survival and establishment 

in small canopy openings in drained spruce mires in Northern Finland. Silva Fennica 45: 

633–645. 

 

Hökkä, H., Repola, J., Moilanen, M. & Saarinen, M. 2012. Seedling establishment on small 

cutting areas with or without site preparation in a drained spruce mire – a case study in 

northern Finland. Silva Fennica 46: 695–705. 

 

Imponen, V., Keskinen, S. ja Linkosalo, T. 2003. Monimuotoisuus talousmetsän 

uudistamisessa–kuusikoiden käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset puuntuotannon ja-

hankinnan talouteen. Metsätehon raportti 163: 22. 

 

Kasanen, R. Metsäpuiden sienitaudit. 2009. Metsäkustannus. 221 s. 

 

Kellomäki, S. 1991. Metsänhoito. Silva Carelica 8. 18 s. 

 

Kellomäki, S., Peltola, H., Nuutinen, T., Korhonen, K.T. and Strandman, H. 2008. Sensitivity 

of managed boreal forests in Finland to climate change, with implications for adaptive 

management. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological 

Sciences 363: 2339-2349. 

 

Kersalo, J. & Pirinen, P. 2010. Suomen maakuntien ilmasto. Ilmatieteenlaitoksen raportteja 

8. 185 s. 

 

Koivula, M., Hallman, E., Kouki, J., Kuuluvainen, T., Siitonen, J. ja Valkonen, S. 2012. 

Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä. Metsätieteen 

aikakauskirja 1: 23–31. 

 

Koivula, M., Kuuluvainen, T., Hallman, E., Kouki, J., Siitonen, J. & Valkonen, S. 2014. Forest 

management inspired by natural disturbance dynamics (DISTDYN) – a long-term research 

and development project in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 29(6): 579-

592. 

 

Koskinen, K. 2008. Kuusen uudistamistulos MONTA-kokeen pienaukkohakkuin 

käsitellyissä metsiköissä Etelä-Suomessa.  Pro Gradu -tutkielma. Metsätieteiden laitos. 

Helsingin yliopisto. 



55 
 

 

 

Kouki, J., Löfman, S., Martikainen, P., Rouvinen, S. & Uotila, A. 2001. Forest fragmentation 

in Fennoscandia: linking habitat requirements of woodassociated threatened species to 

landscape and habitat changes. Scandinavian Journal of Forest Research 16(3): 27–37. 

 

Kouki, J. ja Tikkanen, O. P. 2007. Uhanalaisten lahopuulajien elinympäristöjen turvaaminen 

suojelualueilla ja talousmetsissä. Kustannustehokkuus ja ekologiset, ekonomiset sekä 

sosiaaliset vaikutukset Kitsin seudulla Lieksassa. Suomen Ympäristö 24. 108 s. 

 

Kowalski, A. S., Loustau, D., Berbigier, P., Manca, G., Tedeschi, V., Borghetti, M. et al. 2004. 

Paired comparisons of carbon exchange between undisturbed and regenerating stands in four 

managed forests in europe. Global Change Biology 10: 1707-1723. 

 

Kuuluvainen, T. 1994 Biodiversity in the Fennoscandian boreal forests: natural variation and 

its management. Finnish Zoological Publishing Board 31: 35-51. 

 

Kuuluvainen, T. 2009. Forest management and biodiversity conservation based on natural 

ecosystem dynamics in northern Europe : The complexity challenge. AMBIO: A Journal of 

the Human Environment 38: 309-315. 

 

Kuuluvainen, T & Juntunen, P. 1998. Seedling establishment in relation to microhabitat 

variation in a windthrow gap in a boreal Pinus sylvestris forest. Journal of Vegetation Science 

9: 551–562. 

 

Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., 

Ollikainen, M., Salpakivi-Salomaa, P. 2004. Metsän kätköissä - Suomen metsien 

monimuotoisuus. Edita publishing Oy, Helsinki. 

 

Kuuluvainen, T. & Aakala, T. 2011. Natural forest dynamics in boreal Fennoscandia: a review 

and classification. Silva Fennica 45: 823–841. 

 

Kuuluvainen, T. & Grenfell, R. 2012. Natural disturbance emulation in boreal forest 

management – theories, strategies and a comparison with conventional evenaged 

management. Canadian Journal of Forest Research 42: 1185–1203.  

 



56 
 

 

Koivula, M., Kuuluvainen, T., Hallman, E., Kouki, J., Siitonen, J., & Valkonen, S. 2014. 

Forest management inspired by natural disturbance dynamics (DISTDYN)–a long-term 

research and development project in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research, 29: 

579-592. 

 

Laasasenaho, J. 1982. Taper curve and volume functions for pine, spruce and birch. 

Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 108. 74 s. 

 

Landres, P.B., Morgan, P. & Swanson, F.J. 1999. Overview of the use of natural variability 

concepts in managing ecological systems. Ecological Applications 9: 1179–1188. 

 

Leemans, R. 1991. Canopy gaps and establishment patterns of spruce (Picea abies (L.) Karst.) 

in two old-growth coniferous forests in central Sweden. Vegetatio 93: 157–165. 

 

Leinonen, K., Leikola, M., Peltonen, A. ja Räsänen P.K. 1989. Natural regeneration of 

Norway spruce in Pirkka-Häme Forestry Board district, southern Finland. Acta Forestalia 

Fennica 209. 44 s. 

 

Lindenmayer, D. & Franklin, J.F. 2002. Conserving forest biodiversity – A comprehensive 

multiscaled approach. Island Press, Washington. 353 s. 

 

Long, J. N. 2009. Emulating natural disturbance regimes as a basis for forest management: 

A North American view. Forest Ecology and Management 257: 1868-1873. 

 

Lundqvist, L., Cedergren, J. & Eliasson, L. 2009. Blädningsbruk. Skogsskötselserien 11. 

Skogsstyrelsens förlag. 55 s. 

 

Luomi, A. 2007. Lahopuusto monimuotoisuuden ja luonnontilaisuuden osatekijänä Etelä-

Suomen ja Karjalankannaksen vanhoissa kuusimetsiköissä. Pro Gradu -tutkielma. Bio- ja 

ympäristötieteiden laitos. 50 s. 

 

Luyssaert, S., Schulze, E., Börner, A., Knohl, A., Hessenmöller, D., Law, B. E., Ciais, P. & 

Grace, J. 2008. Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455: 213-215.  

 

Matthews, J.D. 1991. Silvicultural systems. Oxford Science Puplications. 285 s. 

 



57 
 

 

Mitchell, S. J. 2012. Wind as a natural disturbance agent in forests: a synthesis. Forestry 86(2): 

147-157. 

 

Nevalainen S. 2017. Comparison of damage risks in even- and uneven-aged forestry in 

Finland. Silva Fennica 51(3): 1741 

 

Nurro, P. 2011. Pienaukkohakkuiden reunapuuston kehitys kuusivaltaisissa metsiköissä 

Etelä-Suomessa. Opinnäytetyö. Kymen ammattikorkeakoulu. 57 s. 

 

O'Hara, K. L. & Ramage, B. S. 2013. Silviculture in an uncertain world: Utilizing multi-aged 

management systems to integrate disturbance. Forestry 86: 401-410.  

 

Oliver, C.D. and Larson, B.C. 1996. Forest stand dynamics: updated edition. John Wiley 

and sons. 520 s. 

 

Pellikka, P. & Järvenpää, E. 2003. Forest stand characteristics and wind and snow induced 

forest damage in boreal forest. In Proceedings of the International Conference on Wind 

Effects on Trees, held in Karlsruhe, Germany, 16-18 September. 

 

Peltola, H. and Kellomäki, S., 1993. A mechanistic model for calculating windthrow and 

stem breakage of Scots pines at stand age. Silva Fennica 27(2): 99-111. 

 

Peltola, H., Kellomäki, S., Väisänen, H. & Ikonen, V. P. 1999. A mechanistic model for 

assessing the risk of wind and snow damage to single trees and stands of Scots pine, 

Norway spruce, and birch. Canadian Journal of Forest Research 29: 647-661.  

 

Peltola, H., Gardiner, B., Kellomäki, S., Kolström, T., Lässig, R., Moore, J., Quine, C. and 

Ruel, J.C., 2000. Wind and other abiotic risks to forests. Forest Ecology and Management 

135: 1-2. 

 

Peltola, H., Kellomäki, S., Hassinen, A. and Granander, M., 2000. Mechanical stability of 

Scots pine, Norway spruce and birch: an analysis of tree-pulling experiments in Finland. 

Forest Ecology and Management 135: 143-153. 

 

Petty, J. A. & Swain, C. 1985. Factors influencing stem breakage of conifers in high winds. 

Forestry 58: 75-84. 



58 
 

 

 

Pickett, S.T.A. & White, P.S. 1985. The ecology of natural disturbance and patch dynamics.  

Editorial Orlando. Academic Press. 69 s. 

 

Pukkala, T., Laiho, O., & Lähde, E. 2016. Continuous cover management reduces wind 

damage. Forest Ecology and Management 372: 120–127. 

 

Rajala, T., Peltoniemi, M., Valentin-Carrera, L., Pennanen, T. ja Mäkipää, R. 2012. 

Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa. Metsätieteen 

aikakauskirja 2: 142–146. 

 

Rassi, P. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus 2010: punainen kirja. The 2010 red list of 

Finnish species. Ympäristöministeriö, Helsinki. 685 s. 

 

Ruel, J.-C. 1995. Understanding windthrow: silvicultural implications. The Forestry 

Chronicle 71: 434 –445. 

 

Ruth, R. H., Forest, P. N. & Yoder, R. A. 1953. Reducing wind damage in the forests of 

the Oregon Coast Range. US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest 

Forest and Range Experiment Station 7. 34 s. 

 

Saksa, T. & Valkonen, S. 2011. Dynamics of seedling establishment and survival in uneven-

aged boreal forests. Forest ecology and management. 261: 1409–1414. 

 

Schaetzl, RF., Burns, S. F., Johnson, D.L. & Small, T. W. 1989. Tree uprooting: review of 

impacts on forest ecology. Vegetatio 79: 165-176. 

 

Scott, R. E. & Mitchell, S. J. 2005. Empirical modelling of windthrow risk in partially 

harvested stands using tree, neighbourhood, and stand attributes. Forest Ecology and 

Management 218: 193–209. 

 

Shorohova, E., Kuuluvainen, T., Kangur, A. & Jõgiste, K. 2009. Natural stand structures, 

disturbance regimes and successional dynamics in the Eurasian boreal forests: A review 

with special reference to Russian studies. Annals of Forest Science 66(2): 1-20. 

 



59 
 

 

Similä, M. ja Junninen, K. 2011. Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas. 

Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 157: 71–75. 

 

Stathers, R.J., Rollerson, T.P. & Mitchell, S.J. 1994. Windthrow handbook for British 

Columbia forests. B.C. Ministry of Forests, Victoria. Res. Program Working Paper. No. 9401. 

 

Stephens, E.P. 1956. The uprooting of trees: a forest process. Soil Science Society of America 

Journal 20(1): 113-116. 

Suominen, O. 1963. Metsiköiden alttius lumituhoon. Tutkimus Etelä-Suomessa talvella 

1958–59 sattuneesta lumituhosta. Silva Fennica 112(5): 1-35. 

 

Tikkanen, O. P., Heinonen, T., Kouki, J. & Matero, J. 2007. Habitat suitability models of 

saproxylic red-listed boreal forest species in long-term matrix management: cost-effective 

measures for multi-species conservation. Biological Conservation 140: 359–372. 

 

Tukia, H. 2000. Metsien ennallistaminen suojelualueilla -lähtötilanne 1995. Metsähallituksen 

luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 118. 

 

Ullanova, N. G. 2000. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review. 

Forest Ecology and Management 135: 155-167. 

 

Valkonen, S. & Maguire, D. 2005. Relationship between seedbed properties and the 

emergence of spruce germinants in recently cut Norway spruce selection stands in Southern 

Finland. Forest Ecology and Management 210: 255–266. 

 

Valkonen, S. 2017. Metsän jatkuvasta kasvatuksesta. Metsäkustannus Oy. 125 s. 

 

Yli-Kojola, H. 2002.  Tuulituhojen esiintyminen ja ennustaminen metsikkö- ja puutasolla 

Suomessa. Lisensiaattityö. 96 s. 

 

Yli-Kojola, H. 2004. Tuulituhojen esiintyminen Suomen metsissä 1986-94. Metsätieteen 

aikakausikirja 1: 53–67. 

 

Yli-Kojola, H.2005. Metsikkö-ja puutuhojenennustemallit. Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja 948. 106 s.  

 



60 
 

 

Valtakunnan metsien inventointi VMI11 aineisto. 2017. Antti Ihalainen, 

Luonnonvarakeskus. Sähköpostikeskustelu 5. – 14.9.2017. 

 

Internet-lähteet 

 

Alueelliset metsäohjelmat. [www-sivu]. Saatavissa. https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-

metsaohjelmat [Viitattu 20.5.2017] 

 

Ennallistaminen Metsähallituksessa. 2013. [www-sivu]. Saatavissa: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/luonnonsuojelu/suojelualueidenhoitojakaytto/En

nallistaminen/Sivut/EnnallistaminenMetsahallituksessa.aspx. [Viitattu 27.1.2016] 

 

Forest.fi. Avohakkuu pinta-alat Suomessa. [Verkkodokumentti] Saatavissa: 

http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2014/10/ff_graafi_suo_Avohakkuupinta-

alat_2014_0.pdf [Viitattu 14.8.2017] 

 

Hökkä, H. 2013. Kuva 1. Taimia pienaukossa. [www-sivu] Saatavissa: 

http://www.metla.fi/uutiskirje/metpro/2013-1/uutinen-2.html. [Viitattu: 20.1.2015] 

 

Ilmatieteenlaitos kesän 2010 rajuilmat. [www-sivu] Saatavissa: 

http://ilmatieteenlaitos.fi/kesan-2010-rajuilmat [Viitattu 2.9.2017] 

 

Koivula ym. 2012. Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit 

(DISTDYN): lajistonseuranta ja tutkimusmahdollisuudet. 2012. [Verkkodokumentti] 

Saatavissa:http://www.metla.fi/tapahtumat/2012/monimuotoisuustutkimus/pdf/Koivula.

pdf [Viitattu 10.6.2016] 

 

Kuuluvainen, T., Valkonen, S., Hallman, E., Sirkiä, S. ja Koskela, T. 2012. Metsän luontaista 

kehitystä mukailevalla metsänhoidolla saadaan lisää luonto-ja virkistysarvoja talousmetsiin. 

[Verkkotiedote]. Saatavissa: http://www.metla.fi/tiedotteet/2012/2012-03-13-luontainen-

metsanhoito.htm [Viitattu 17.6.2016] 

 

Laki metsätuhojen torjunnasta 1087/2013. [Verkkodokumentti]. Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131087 [Viitattu: 10.1.2016] 

 

http://www.metla.fi/tapahtumat/2012/monimuotoisuustutkimus/pdf/Koivula.pdf
http://www.metla.fi/tapahtumat/2012/monimuotoisuustutkimus/pdf/Koivula.pdf


61 
 

 

Laki 1996/1093. [Verkkodokumentti] Saatavissa: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093?search[type]=pika&search[pika]=m

ets%C3%A4laki [Viitattu 10.1.2016] 

 

Luonnonvarakeskuksen tiedote 2010. [Verkkotiedote] Saatavissa: 

http://www.metla.fi/tiedotteet/2010/2010-12-21-metsien-myrskytuhot.htm [Viitattu 

2.9.2017] 

 

Poimintahakkuut ja pienaukkohakkuut. [www-sivusto]. Saatavissa: 

https://www.metsaforest.com/fi/Metsanhoito/Pages/Poimintahakkuut-ja-

pienaukkohakkuut.aspx [Viitattu 23.5.2016]. 

 

Suomen Metsäyhdistys ry. [www-sivu] Saatavissa: 

http://www.smy.fi/forest-fi/metsatietopaketti/metsanomistus/ [Viitattu: 14.3.2017] 

 

Valkonen, S. 2007. [Verkkojulkaisu] Saatavissa: 

http://metla.eu/hanke/3524/pdf/Valkonen-poiminta-pienaukot.pdf. [Viitattu: 29.1.2016] 

 

Valkonen, S. 2009. Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit –

hanke. Metsäntutkimuslaitos. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: 

http://www.metla.fi/hanke/3524 [Viitattu 22.1.2014] 

http://www.smy.fi/forest-fi/metsatietopaketti/metsanomistus/

