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ALKUSANAT 

 

Sanonta “vannomatta paras” osoitti kohdallani paikkansapitävyytensä. Valmistuttuani 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta vannotin itselleni, etten enää koskaan lähde 

opiskelemaan. Kuinkas kävikään. Moninaisten työelämässä tapahtuneiden muutosten 

myötä ja puolisoni kannustamana löysin itseni jälleen luentosaleista. Edellisestä opinto-

rupeamasta oli jo ehtinyt kulua sen verran aikaa, että opiskelutaito oli jo ruosteessa ja 

tekniset apuvälineet harpanneet kehityksessä aimo loikan ohitseni. Haasteista huoli-

matta opiskelut ovat sujuneet hyvin nuorten ja virkeiden opiskelijakavereiden rinnalla. 

Opiskelut ovat tätä kirjoittaessani loppusuoralla, kuten myös tämän gradun viilailu. Tä-
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toinen paikkansapitävä sanonta. Opintojen aikana olen oppinut paitsi syventävää asiaa 

edellisten opintojen jatkeeksi, niin myös paljon elämästä ja elämisestä. Tärkein oppi lie-

nee se, että kaikkea ei tarvitse tehdä ja keksiä itse. Apua voi, saa ja pitää kysyä. Ennen 

kaikkea aloitteleville opiskelijoille, joille opiskelumaailma voi olla pelottavakin professo-

reineen ja graduineen, tämän opin sisäistäminen helpottaisi elämää ja pidentäisi yöunia 

moneen otteeseen. Minulle ainakin kävi niin. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Kuusen taimikon varhaisperkaus 

 

Lehtipuuvesakko voi tukahduttaa istutetut kuusentaimet, hidastaa niiden kasvua tai ai-

heuttaa puuaineksen laatua heikentäviä kasvuvaurioita. Viljavien maiden istutetuissa 

kuusikoissa lehtipuuvesakon kasvu on nopeampaa istutettuihin kuusiin verrattuna 

(Miina ja Saksa 2006). Tämä johtaa siihen, että kasvatettavaa puustoa pidemmät tai ne 

saavuttavat lehtipuut on perattava pois latvavaurioiden ehkäisemiseksi (Miina ja Saksa 

2013). Kuusen taimikon varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien taimien kasvua 

häiritsevät siemensyntyiset lehtipuiden taimet sekä kaikki vesasyntyinen puusto. Tavoit-

teena on, ettei taloudellisesti tuottavampien taimien kasvu kärsi lehtipuiden varjostuk-

sen ja juuristokilpailun vuoksi (Äijälä ym. 2014). Varhaisperkaus tehdään pääsääntöisesti 

raivaussahalla miestyönä. Työn suorittamiseen on kehitetty vaihtoehtoisia menetelmiä, 

joista tämän tutkimuksen kohde konekitkentä on yksi. 

Harstelan (2003) mukaan varhaisperkaus tulee tehdä ennen 1,5 metrin pituutta, koska 

osalle taimista aiheutuu kasvun taantumista lähellä taimea kasvavasta häiritsevästä leh-

tipuustosta johtuen. Uotila ja Saksa (2014) suosittavat perkauksen tekemistä kuusen 

saavuttaessa noin metrin pituuden, kun lehtipuut eivät ole paljoa kuusta pidempiä, 4–7 

vuotta istutuksesta. Kiljunen (2004) esittää taimikon seurantaa varhaisperkaustarpeen 

määrittämiseksi muutaman vuoden kuluttua istutuksesta. Harstela (2003) esittää osana 

hyvää taimikonhoitoa varhaisperkaustarpeen toteamista noin viisi vuotta istuttamisen 

jälkeen. Voidaan päätellä, että varhaisperkaus on syytä tehdä 4–7 vuoden kuluttua istu-

tuksesta, kun kasvatettavat kuuset ovat noin metrin mittaisia ja ennen kuin lehtipuusto 

ohittaa pituudessa kuuset jättäen ne alisteiseen asemaan. Varhaisperkauksen ajoitus on 

tärkeää, koska varhaisperkauksen viivästyminen voi aiheuttaa taimikon kehityksen hi-

dastumisen (Äijälä ym. 2014) ja koska kuuset kasvavat vapaana nopeammin kuin alistei-

sena (Leikola ja Rikala 1983). Peratussa taimikossa kuusten keskiläpimitta kehittyy 21–

32 % nopeammin kuin perkaamattomassa (Uotila ja Saksa 2014). Varhaisperkauksella 

saavutettu taimien järeytyminen ehkäisee tulevia riskejä ja varhaisperkaus voi parantaa 

puuston kasvua pidempiaikaisesti (Uotila 2015).  

Varhaisperkauksen jälkeen tarvitaan yleensä toinen taimikonhoitotoimenpide, taimikon 

harvennus. Tarpeen taimikon harvennukselle aiheuttaa varhaisperkauksen jälkeen kas-

vava vesakko. Varhaisperkauksessa syntyneistä kannoista kasvaa kantovesoja, jotka 

poistetaan taimikon harvennuksessa. Samalla tuotantopuusto harvennetaan oikeaan 

kasvatustiheyteen. Taimikon harvennus tehdään kuusten ollessa noin 3–4 metrin pitui-

sia (Äijälä ym. 2014). Kantoläpimitta vaikuttaa vesojen syntyyn. Kantoläpimitaltaan 
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pieniläpimittaiset koivut kasvattavat vähemmän kantovesoja kuin kantoläpimitaltaan 

suuremmat (>30mm) (Johansson 2008). Metrin pituisessa kuusen taimikossa tehdyn 

varhaisperkauksen jälkeen rauduskoivu voi saavuttaa kuusen pituuskasvussa (Björkdahl 

1983). Varhaisperkaus vähentää taimikon harvennuksen kustannuksia (Uotila 2015), 

koska varhaisperkauksen jälkeen kehittyvä vesakko on taimikon harvennusvaiheessa 

perkaamatonta pienempää (Uotila ja Saksa 2014). 

 

1.2 Konekitkentä 

 

Metsätyöt ovat olleet perinteisesti työvoimavaltaisia. Hakkuutyö on koneellistunut te-

hokkaasti, mutta valtaosa metsänhoitotöistä tehdään edelleen miestyönä. Töiden ras-

kauden vuoksi metsätyöt eivät ole enää houkutteleva tulonlähde. Sen vuoksi työvoiman 

saatavuus on vaikeutunut. Samalla metsänomistajarakenteen muutoksen myötä met-

sänomistajien omatoimisuus hoitotöihin on vähentynyt (Hänninen ym. 2011). Nämä 

metsätyövoimaa vähentävät tekijät ovat saaneet aikaan tarpeen kehittää kustannuste-

hokkaampia koneellisia ratkaisuja hoitotyön tekemiseen (Hallongren ym. 2012, Hallong-

ren & Rantala 2013). Tällä hetkellä taimikonhoidon (varhaisperkaus ja taimikon harven-

nus) kokonaismäärästä tehdään koneellisesti noin 1 % vuositasolla (Sandström ym. 

2011). Koneelliseen taimikonhoitoon kehitetyt laitteet ovat olleet metsurin ja raivaussa-

han korvaavia ja poistettavan taimen katkaisemiseen perustuvia ratkaisuja (Rantala ja 

Kautto 2011). Taimen katkaisemiseen perustuvien menetelmien ongelmana on uudel-

leen vesominen, josta aiheutuu toisen taimikonhoitotoimenpiteen tarve. 

Konekitkentä on yksi ratkaisuvaihtoehto taimikonhoidon koneellistamiseen. Konekit-

kentä tehdään taimikon varhaisperkausvaiheessa. Sen perusperiaate on, että kasvatet-

tavaa taimea häiritsevät lehtipuuvesat nostetaan juurineen maasta. Sen tavoitteena on, 

ettei uutta kasvua häiritsevää puustoa synny, eikä toista taimikonhoitotoimenpidettä 

tarvittaisi (Kukkonen ja Kukkonen 2013). Heikkinen (2009) on osoittanut kitkennän jäl-

keisen vesomisen olevan merkittävästi vähäisempää verrattuna raivaussahalla tehtyyn 

varhaisperkaukseen. Koneellinen kitkentä on kustannuksiltaan yksittäisenä työlajina rai-

vaussahatyötä kalliimpaa, hehtaarikustannus on noin 550–650 euroa (Uotila 2016). Pe-

rinteisen taimikonhoitoketjun, varhaisperkaus ja taimikon harvennus, kustannus on 

noin 800–900 euroa/ha (Metsäntutkimuslaitos 2014). 

Konekitkentä on suhteellisen uusi koneellinen taimikonperkausmenetelmä. Tutkimuk-

sessa käytetyn laitteiston ensimmäinen kehitysaste, ensisijaisesti kuusikon reikäper-

kaukseen suunniteltu kitkentälaite Naarva P55, valmistettiin vuonna 2004 (Rantala ja 

Kautto 2011). Konekitkentälaite kytketään peruskoneen puomiin (kuva 1). Perusko-

neena käytetään useimmiten hakkuukonetta (Kukkonen ja Kukkonen 2013). Laite on ra-

kenteeltaan suorakaiteen muotoinen metallikehikko, joka on jaettu lohkoihin. Kehikko 
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lasketaan poistettavan vesakon päälle. Lohkoissa on leuat, jotka hydraulisesti puristavat 

kehikon sisään työntyneet poistettavat taimet lohkon toista reunaa vasten. Leuoissa ja 

lohkon vastareunassa on tartuntapinnat puristusotteen pitävyyden parantamiseksi. Kun 

laitetta tämän jälkeen nostetaan ylöspäin, leukojen välissä puristuksissa olevat taimet 

nousevat maasta juurineen (kuva 1). Kaikkien juurten ollessa ilmassa, avataan leuat ja 

poistettavat taimet pudotetaan maahan kasvatettavien taimien väleihin. Taimet noste-

taan juurineen maasta, joten silloin ei synny kantoja eikä myöskään kantovesoja (Ran-

tala ja Kautto 2011, Kukkonen ja Kukkonen 2013). 

 

 

Kuva 1. Kitkentäkone työssä. Kuva: Erkki Oksanen, Luke. 

 

Kitkentälaitteen tuotekehitys on saanut aikaan seuraavan kehitysversion, kevyemmän 

ja kapeamman P25 (kuva 2). Tässä laitteessa oli luovuttu P55 laitteessa olleesta taimen 

ympärille aseteltavasta suojakehikosta. Näin ollen laiteen koko ala on käytettävissä kit-

kemiseen. P25 todettiin olevan edeltäjäänsä helpommin käytettävä ja tuottavuudeltaan 

tasavertainen P55 kanssa (Hallongren ja Rantala 2013). P25 kitkentätarkkuus ja laatu oli 

P55 parempaa (Hallongren 2012). Tämän tutkimuksen kitkentäkohteet oli kitketty P25 

laitteella. Ensimmäisestä P25 (P25_v1) laitteesta on valmistettu 20 cm kapeampi laite 

P25_v2. Tämä kapeampi laite on männyntaimikoissa merkittävästi tuottavampi ajanku-

lutuksella mitattuna kuin alkuperäinen P25 (Hallongren ym. 2016). 
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Kuva 2. Lähikuva P25 kitkentälaitteesta. Kuva: Hannes Mäntyranta. 

 

Konekitkentää voidaan tehdä vain maan ollessa sula (Rantala ja Kautto 2011). Maan ol-

lessa roudassa poistettavat puut eivät nouse maasta juurineen, vaan katkeavat. Kitken-

tään soveltuvat kivennäismaiden kuusen- ja männyntaimikot. Turvemaat, soistuneet 

kankaat ja jyrkät rinteet eivät sovi kitkentään (Kukkonen ym. 2014). Maaston kaltevuus, 

kivisyys ja rinteiden jyrkkyys estää peruskoneen liikkumista ja kitkennän suorittamista. 

Maaston kivisyyden on osoitettu hidastavan konekitkennän tekemistä (Rantala ja Kautto 

2011). Kitkentäkoneen edestakaisin ajamista ja turhaa kääntelyä tulee välttää puusto-

vaurioiden vähentämiseksi. 

Konekitkentä suositellaan tehtäväksi kitkettävän taimikon ollessa noin metrin mittaista 

(Kukkonen ym. 2014). Uotilan (2016) mukaan kitkentävauriot eivät lisäänny kitkentäpi-

tuuden noustessa 140 cm:iin ja sillä perusteella ehdottaa kitkentäpituuden suosituksen 

nostamista, mikäli kitkennässä käytettävän peruskoneen maavara on riittävä. Voimakas 

kilpailu heikentää kuusen kasvua (Nilsson ja Gemmel 1993). Sen vuoksi on tärkeää tark-

kailla kuusen ja kasvatettavan puuston pituussuhteen kehittymistä, kun tehdään päätös 

konekitkentään ryhtymisestä. Poistettavan puuston koolla ja määrällä on vaikutusta kit-

kentätyön nopeuteen (Rantala ja Kautto 2011), joten myös poistettavan puuston kehitys 

otettava huomioon kitkentäajankohtaa suunniteltaessa. 
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Konekitkentä voi olla kannattava menetelmä taimikon varhaisperkauksessa, koska ole-

tuksena on, että konekitketyillä aloilla ei muodostu uutta häiritsevää lehtipuuvesakkoa 

eikä sen seurauksena ole tarvetta toiselle taimikonhoitotoimenpiteelle. Konekitkennän 

toimivuudesta on lupaavia tutkimustuloksia. Kukkosen (2011) konekitketyn varhaisper-

kauksen onnistumista simuloineen tutkimuksen mukaan 68 % konekitketyistä taimi-

koista selviää ilman toista taimikonhoitotoimenpidettä, kun tavoitteeksi oli asetettu, 

että hehtaarilla kasvaa vähintään 1000 tukkipuuaihioksi kelpaavaa taimea. Uotilan 

(2016) mukaan kitkennän jälkeen keskimäärin 66,4 % kasvatettavista kuusista kasvoi 

täysin vapaana lehtipuukilpailusta. Kasvatettavan kuusen läheisyydessä kasvavien, kit-

kentälaitteen saavuttamattomissa olevat vesat voivat heikentää kitkentätulosta. Heikki-

sen (2009) mukaan kitkemättä jääneitä vesoja oli jäänyt 12 % :lla koealoista. Heikkisen 

mittaamilla kohteilla oli käytetty kitkentälaitteen aiempaa kehitysversiota P55:tä.  

Kitkennästä aiheutuneita vaurioita oli Rantalan ja Kauton (2011) havaintojen mukaan 11 

% kuusen taimista, vaihdellen kohteesta riippuen 6–24 %. Hallongren ja Rantala (2013) 

havaitsivat vaurioituneita taimia noin 5 %. Samansuuntaisen vaurio-osuuden, 5,6 %, ha-

vaitsi myös Uotila (2016). Taimien jääminen kitkennässä käytettävän peruskoneen ren-

kaiden alle aiheutti suurimman osan vaurioista (Rantala ja Kautto, 2011, Hallongren ja 

Rantala, 2013). Kitkentäpituudella ja häiritsevän puuston pituudella ei ollut vaikutusta 

vaurioiden määrään (Rantala ja Kautto 2011). 

 

1.3 Työn tavoite 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää riittääkö konekitkentä ainoaksi taimikonhoitotoi-

menpiteeksi istutetussa kuusentaimikossa. Tutkimus tehtiin 4–7 kasvukautta ennen mit-

tausta konekitketyissä taimikoissa. Tutkimuksessa selvitettiin kasvatettavien kuusten ja 

häiritsevän puuston pituussuhdetta sekä kasvupaikkatekijöiden että metsänhoitotoi-

menpiteiden ajoituksen vaikutusta siihen. 

Työssä haettiin vastauksia puutasolta, metsikkötasolta, mallituksella ja MOTTI–ohjelmis-

tolla simuloiden kasvupaikkatasolta. Puutason tavoitteena oli tarkastella yksittäisten 

kuusten pituussuhdetta häiritsevään puustoon verrattuna. Pituussuhteen avulla voitiin 

määritellä, kuinka moni kuusi kasvaa vapaana ja kuinka moni kuusi oli alttiina häiritsevän 

puuston kilpailulle. Samalla haluttiin määrittää merkittävimmät tekijät yksittäisen kuu-

sen menestymiselle kitkennän jälkeen. Näiden havaintojen avulla on mahdollista tarkas-

tella konekitkentään tehtyä ohjeistusta. 

Metsikkötasolla haluttiin selvittää, onko kitketyssä taimikossa riittävä runkoluku va-

paasti kasvavia kasvatettavia kuusia ja muita kasvatettavia puita ensiharvennukseen 

saakka. 
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Mallinnuksen avulla selvitettiin koealatasolla vapaana kasvavien kuusten suhteellista 

osuutta ja siihen vaikuttavia kasvupaikkatekijöitä. 

Kasvupaikkatasolla haluttiin selvittää MOTTI–simuloinnin avulla kuusen ja rauduskoivun 

pituussuhdetta ja -eroa puuston ensiharvennusvaiheessa. Simuloidun pituuseron avulla 

voidaan päätellä kuinka kuusten ja rauduskoivujen pituussuhde kehittyy ensiharvennus-

vaiheeseen mennessä. 

Konekitkennästä ei ole aiemmin tehty tämän tutkimuksen mukaista seurantatutkimusta 

samassa mittakaavassa. Uotilan (2016) tutkimus on samansuuntainen pienemmällä ai-

neistolla ja työn jälkeä mitattiin vuoden kuluttua kitkennästä. Sen aiheuttamia vaurioita 

oli mitattu heti kitkennän jälkeen. Konekitkennän kannattavuudesta ja tehokkuudesta 

on tehty simulaatioita (Kukkonen 2011), mutta taimikon kehitystä ja mahdollista tulevaa 

hoitotarvetta ei ole selvitetty vuosia kitkennän jälkeen. Rantala ja Kautto (2011) kuiten-

kin arvioivat, että suurella osalla kitketyistä kohteista ei tarvita toista taimikonhoitoa. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

2.1 Maastoaineisto 

 

2.1.1 Otanta 

 

UPM Metsältä pyydettiin vuosina 2012–2014 konekitkettyjä kohteita maakunnittain. 

Saatu aineisto käsitti 13 maakunnan alueelta yhteensä 1863,7 hehtaarin alan, joka koos-

tui 554 kuviosta. Kuvioista 86 % oli UPM:n omissa metsissä ja loput UPM:n asiakkaiden 

metsissä. 

Tutkimusalueeksi valittiin kuusi maakuntaa; Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Ky-

menlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Valintaperusteena oli yhtenäinen alue, sa-

mankaltaiset ilmasto-olosuhteet sekä riittävästi konekitkettyjä kuvioita kussakin maa-

kunnassa. Rajaamalla kitkennän toteutus vuodesta 2012 eteenpäin varmistettiin, että 

käytössä on ollut kaikilla työmailla samanlainen kitkentälaite Naarva P25. UPM:ltä saa-

dun tiedon mukaan, ennen vuotta 2012 käytössä oli ollut vielä kitkentälaitteen edellisiä 

kehitysversio (P55). 

Alkuperäisestä rajatusta aineistosta tehtiin otanta. Otannan tavoitteena oli saada kus-

takin maakunnasta 12 mitattavaa kuviota: neljä vuonna 2012 kitkettyä, neljä vuonna 

2013 kitkettyä sekä neljä vuonna 2014 kitkettyä kuviota. Otoksen kokonaistavoite oli 72 

kuviota. Kitkentävuosi oli määritelty UPM:n kuviotietoihin tallennetun toteutusajankoh-

dan mukaan. Otannassa rajattiin kannonnostokohteet yhteen per vuosi eli enintään yksi 

neljäsosa sai olla kannonnostokohteita. UPM:ltä saadussa aineistossa oli toteutustieto 

kannonnostosta. Pienimmän mitattavaksi kelpaavan kuvion piti olla pinta-alaltaan vä-

hintään 0,5 hehtaaria. Kasvupaikka sai olla joko tuore kangas tai lehtomainen kangas, 

jotka ovat kuusen uudistamiseen suositellut kasvupaikat (Äijälä ym. 2014). 

Otos tehtiin Excel-ohjelmistolla. Maakuntakohtainen aineisto suodatettiin suodata-työ-

kalun avulla konekitkennän toteutusvuoden mukaan. Ensin suodatettiin vuoden 2012 

konekitketyt kuviot. Suodatetut kuviot olivat kuvionumeron mukaan järjestyksessä pie-

nimmästä suurimpaan. Kuvionumero oli kaikkein satunnaisin muuttuja. Kuvionumeron 

avulla eri tiloilla olevat kuviot saatiin tilatunnuksesta ja tilan nimestä riippumattomaan 

järjestykseen. Suodattamalla valikoituneiden kuvioiden lukumäärä jaettiin neljällä. Saa-

dusta luvusta jätettiin huomioimatta desimaalit, jolloin saatiin kokonaisluku. Esimerkiksi 

jos kuvioita oli 17, kokonaisluku saatiin jakamalla 17 neljällä, jolloin tulokseksi muodos-

tui 4,25. Tästä luvusta 4,25 poistettiin desimaalit, jolloin kokonaisluvuksi muodostui 4. 
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Tämän kokonaisluvun avulla valittiin kokonaisluvun mukaan neljä kuviota aina järjestyk-

sessä kuviolistan alusta laskien. Esimerkkitapauksessa joka neljäs, eli kuviolistan alusta 

laskien 4., 8., 12. ja 16. kuvio. Kunkin kuvion kohdalla tarkastettiin, että kuvion pinta-ala 

on 0,5 ha tai yli ja että kasvupaikka on MT tai OMT. Mikäli pinta-ala- tai kasvupaikkaehto 

ei täyttynyt, valittiin listassa edellinen kuvio tai sitä edellinen, kunnes ehdot täyttyivät. 

Kannonnostokohteet rajattiin enintään yhteen per kitkentävuosi siten, että jos ensim-

mäinen valittu kuvio oli kannonnostokohde, se hyväksyttiin otokseen. Seuraavat valitut 

kuviot eivät saaneet olla kannonnostokohteita. Mikäli jokin tai jotkin seuraavista vali-

tuista kuvioista olivat kannonnostokohteita, siirryttiin listassa edelliseen kuvioon, joka 

ei ollut kannonnostokohde ja jossa pinta-alaehto täyttyi. Vuoden 2014 konekitketyistä 

kuvioista otanta tehtiin täysin samalla tavalla kuin vuoden 2012 otanta. Vuoden 2013 

otanta tehtiin myös samalla tavalla ja samoilla ehdoilla sillä erotuksella, että valittavien 

kuvioiden laskenta aloitettiin kuviolistan lopusta ja ehdot täyttämättömän kuvion osu-

essa kohdalle siirryttiin listassa seuraavaan kuvioon, kohti listan loppua. 

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon konekitke-

tyistä kuvioista saatiin otannassa tavoitellun 12 kuvion mukainen määrä mitattavia ku-

vioita. Keski-Suomessa oli vuosina 2012 ja 2014 kitketty vain kaksi kuviota kumpanakin 

vuotena. Kukin näistä kuvioista täytti otannan ehdot. Keski-Suomesta tuli otantaan tästä 

syystä kahdeksan kuviota 12 sijaan. Otoksen kokonaismäärä oli 68 kuviota ja kattoi 216,8 

hehtaarin alan. Kannot oli nostettu otoksen 8 kuviolta. Otoksen kuvioiden pinta-alat 

vaihtelivat 0,7 hehtaarin ja 12,8 hehtaarin välillä keskiarvon ollessa 3,2 hehtaaria. 
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Kuva 3. Kitkentäkohteiden sijainti. 

Otanta tehtiin kesäkuun alussa 2017. Otannan jälkeen tapahtuneiden omistajamuutok-

sen ja mittauksen yhteydessä havaitun kuviotietovirheen myötä otoksesta pudotettiin 

pois tai jätettiin mittaamatta kaksi kuviota ja 66 kuviota mitattiin (kuva 3). 

 

2.1.2 Taustatiedot 

 

Otokseen valikoituneista kuvioista saatiin UPM:ltä kuviokartat lähestymiskarttoineen. 

Otoksessa käytössä olleet kuviotiedot havaittiin mittausten alettua liian suppeiksi. Kaik-

kia kuvioita ei oltu kitketty koko pinta-alaltaan, mikä vaikeutti kitketyn osan pinta-alan 

määrittämistä ja sitä kautta koealaverkoston muodostamista. Havainnon jälkeen 

UPM:ltä pyydettiin ja saatiin kuviokohtaiset toimenpidelistaukset. Niistä kävi ilmi kaikki 

kuviolla tehdyt toimenpiteet, hakkuu, kannonnosto, uudistamistyöt sekä kitkentä pinta-

aloineen. Toimenpidelistauksen pinta-aloissa oli eroavuuksia maastohavaintoihin, 

mutta erot olivat niin pieniä, ettei niillä ollut vaikutusta maastotyöskentelyyn. 

Kuviokohtaisista toimenpiteistä saatiin selville toimenpiteet päivän tarkkuudella. Tark-

kuutta pyöristettiin päivästä kuukauden tarkkuuteen. Tällä minimoitiin viiveet, jotka 

syntyvät urakoitsijoiden ilmoituksista työn päättymisestä sekä urakointitilien 
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syöttämisessä. Laskennassa käytettävät tiedot saatiin selville. Näitä olivat hakkuuajan-

kohta, kannonnosto, muokkausajankohta, istutusajankohta ja kitkentäajankohta. 

 

2.1.3 Koealat 

 

Koeala oli 2,52 m säteinen ympyräkoeala ja sen pinta-alaksi muodostui 20 m2. Koealat 

otettiin jokaiselta kuviolta systemaattisella, tasavälisellä koealaotannalla. Koealoja mi-

tattiin 0,5-2 hehtaarin kuvioilta 15 kappaletta ja yli 2 hehtaarin kuvioilta 20 kappaletta. 

Niiden väli määräytyi mitattavan kuvion pinta-alan mukaan. Ensimmäinen koeala mitat-

tiin puolen koealavälin päästä kuvion reunasta. Sen sijainti päätettiin mitattavan kuvion 

kartan perusteella. Seuraava koeala määritettiin bussolin ja lankamittalaitteen avulla. 

Lankamittalaitteella mitattiin koealojen väli. Bussolilla määritettiin koealalinjaston 

suunta. Ensisijaisesti käytettiin pääilmansuuntia, mutta mitattavien kuvioiden muodosta 

johtuen käytettiin myös väli-ilmansuuntia. Väli-ilmansuuntia käytettiin, jos pääilman-

suuntien mukaisella koealaverkostolla koealat olisivat sijoittuneet kuvion keskiosiin ja 

kuvion reuna-alueet olisivat jääneet pois aiheuttaen harhaa. Mikäli koealalle osui yli 

puolet koealasta peittävä metsänkasvua haittaava pysyvä este, kallio, kivi tai oja, koeala 

siirrettiin linjaa pitkin viisi metriä kerrallaan eteen- tai taaksepäin siten, että pysyvästä 

esteestä päästiin eroon. Jos koeala osui kuvion reunaan siten, että osa siitä jäi kuvion 

ulkopuolelle, siirrettiin koealaa linjaa pitkin viisi metriä kuvion sisäänpäin (kuva 4) (Saksa 

ja Kankaanhuhta 2007). 
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Kuva 4. Koealaverkosto kitkentäalalla (Saksa ja Kankaanhuhta 2007). 

 

2.2 Mittaus ja mittausmenetelmä 
 

2.2.1 Koealan tunnukset 

 

Koealan keskipisteen koordinaatti määritettiin matkapuhelimeen asennetun maastokar-

tat-sovelluksen avulla. Koordinaattijärjestelmä oli ETRS-TM35FIN. 

Kasvupaikka määritettiin kasvupaikoille tyypillisen kasvillisuuden mukaan kivennäismai-

den kasvupaikkaluokituksen mukaisesti: 

1. Lehto 

2. OMT, lehtomainen kangas 

3. MT, tuore kangas 

4. VT, kuivahko kangas 

5. CT, kuiva kangas 

6. ClT, karukko kangas 

Kosteus määriteltiin suosammalien, rahkasammalen ja karhunsammalen, peittävyyden 

mukaan (Tamminen ja Mälkönen 1999) kuuteen luokkaan: 

15. koeala

Uudistusalan pinta-ala 0,9 ha

Koealaväli 22 m, 15 koealaa

Esimerkki mittaajan

kulkureitistä

Pohjoinen

Itä

Etelä

Länsi5 m

Koealan 

siirto 

kuvion 

rajalla

1. koeala

KOEALAVERKOSTO UUDISTUSALALLA
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1. Ei esiinny, hyvin kuiva  

2. Alle 1% peittävyys, kuiva 

3. 1–10% peittävyys, tuore 

4. 11–25% peittävyys, kosteahko 

5. 26–50% peittävyys, kostea 

6. Yli 50% peittävyys, märkä 

Maalaji määritettiin maakairalla otetusta näytteestä heti humuskerroksen alaisesta 10–

15 cm paksuisesta maakerroksesta Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) luokituksen mukai-

sesti: 

1. Hieno; savi, hiesu, hieno hieta tai hienoainesmoreeni – rakeita ei voi erottaa pal-

jain silmin, pyörityskoe 

2. Keskikarkea; karkea hieta, hieno hiekka tai hiekkamoreeni – vallitsevan jakeen 

rakeet on erotettavissa paljaalla silmällä 

3. Karkea; karkea hiekka, sora tai soramoreeni 

4. Turve 

Humuskerroksen paksuus mitattiin työntömitalla maakairalla otetusta maanäytteestä. 

Maanmuokkaustapa määritettiin maastossa silmämääräisesti ja ennakkotiedoissa ol-

lutta muokkausmenetelmätietoa hyväksikäyttäen seitsemään luokkaan: 

1. Ojitusmätästys 

2. Naveromätästys 

3. Laikkumätästys 

4. Kääntömätästys 

5. Laikutus 

6. Äestys 

7. Ei muokkausta 

 

2.2.2 Kasvatettavien puiden tunnukset 

 

Kasvatettavien puiden määrä rajattiin enimmillään kuuteen/koeala, 3000kpl/ha. Valin-

nan perustana oli puun pituus ja etäisyys verrattuna muihin kasvatettaviksi valittuihin 

puihin (minimi n. 1 m) sekä puun laatu. 
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Kasvatettaviksi puulajeiksi hyväksyttiin: 

1. Mänty 

2. Kuusi 

3. Rauduskoivu 

4. Hieskoivu 

Häiritsevien puiden kilpailutilanne määriteltiin niiden pituuden suhteessa kasvatettavan 

puun pituuteen. Häiritsevyys luokiteltiin neljään luokkaan: 

1. Taimi kasvaa vapaana, metrin säteellä kasvava puusto alle 1/2 taimen pituu-

desta. 

2. Haittaava puusto 1/2–< 2/3 taimen pituudesta metrin säteellä taimesta. 

3. Haittaava puusto 2/3–< 1/1 taimen pituudesta metrin säteellä taimesta. 

4. Haittaava puusto on taimen mittaista tai pidempää metrin säteellä taimesta. 

Pituus mitattiin mittakepin tai latan avulla 1 dm tarkkuudella. Mittausvälineenä oli puun 

viereen pystyyn asetettu 3m:n tai 3,5m:n puinen pinomittakeppi tai alumiininen 5m:n 

teleskooppilatta. Varalla olleen latan käyttöön siirryttiin, kun mittakepit olivat mittauk-

sen aikana katkenneet. Kaikissa mittakepeissä ja latassa oli 1cm asteikko. 

 

2.2.3 Koepuun tunnukset 

 

Koepuuksi valittiin lähimpänä koealan keskipistettä sijaitseva istutettu ja kasvatettavaksi 

kelpaava kuusi. Mikäli koealalla ei ollut kelvollista istutettua kuusta, koepuu jätettiin mit-

taamatta. Koepuusta mitattiin kasvatettaviksi valituista puista mitattujen tunnusten li-

säksi rinnankorkeusläpimitta, pituuskasvu sekä määritettiin kitkennästä aiheutuneet 

vauriot. 

Rinnankorkeusläpimitta mitattiin työntömitalla 1 cm tarkkuudella. Mittauskohta määri-

tettiin pituuden mittauksen yhteydessä 1,3 metrin korkeudelle puun syntypisteestä. 

Pituuskasvu mitattiin mittakepillä 1cm tarkkuudella summautuvasti. Aluksi koepuista 

mitattiin kolmen viimeisen vuoden kasvu summautuvasti. Kun huomattiin, ettei kolmen 

viimeisen vuoden kasvun avulla voida määrittää kaikissa kohteissa kitkentäpituutta, mit-

tausohjetta muutettiin seuraavasti: vuonna 2012 kitketyiltä aloilta mitattiin summautu-

vasti kuuden viimeisen vuoden pituuskasvu sekä 2013 ja 2014 kitketyiltä viiden viimei-

sen vuoden kasvu. 
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Kitkennän koepuulle aiheuttamat vauriot luokiteltiin silmämääräisesti sekä kallistuman 

että kuorivaurioiden osalta kolmeen luokkaan:  

1. Ei vauriota 

2. Vähäinen vaurio, ei vaikuta puun laatu-/arvokasvuun 

3. Vaurio, selkeä vaikutus puun laatu-/arvokasvuun, poistettava ensiharvennuk-

sessa 

 

2.2.4 Häiritsevän puuston tunnukset 

 

Häiritseviä puita olivat kaikki muut koealalla kasvavat yli metrin pituiset puut. 

Puulajiluokitus määritettiin neljään luokkaan: 

1. Mänty 

2. Kuusi 

3. Koivut 

4. Muut lehtipuut 

Häiritsevien puiden keskipituus mitattiin mittakepin tai latan avulla silmämääräisesti ar-

vioidusta keskipituutta kuvaavasta puusta 1 dm tarkkuudella. 

Keskikantoläpimitta mitattiin työntömitalla silmämääräisesti arvioidusta keskikantoläpi-

mittaa kuvaavasta puusta 1 cm tarkkuudella. 

 

2.2.5 Lisähavainnot koealalta 

 

Koealalta tehtiin havainnot kitkennän jäljistä sekä havainnot mahdollisista muista rai-

vaussahalla tehdyistä taimikonhoitotoimenpiteistä, jotka voivat vaikuttaa kitkennän tu-

loksiin. Lisähavaintoihin kirjattiin myös kitkentävauriot muissa kasvatettavissa puissa 

kuin koepuussa. 

 

2.3 Aineiston valmistelu analyysiä varten 

 

Maastossa kerätty aineisto yhdistettiin yhteen tiedostoon. Aineisto käytiin läpi mahdol-

listen tallennusvirheiden poistamiseksi tilasto-ohjelman skannaus-työkalun avulla. Löy-

detyt virheet korjattiin. Pituuskasvujen loogisuus tarkistettiin ja korjattiin virheelliset ha-

vainnot. Seuraavaksi laskettiin pituuskasvujen ja kitkennästä kuluneen ajan perusteella 
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kitkentäajankohdan pituus. Pituuskasvu laskettiin kesäkuun loppuun mennessä kitke-

tyiltä kuvioilta edellisvuoden syksyn pituuden avulla ja heinäkuusta eteenpäin laskettiin 

mukaan kuluvan vuoden pituuskasvu. Puuston kasvulle muodostettiin kullekin kitkentä-

vuodelle mitattujen pituuskasvujen avulla laskentakaava/-malli. Sen avulla saatiin las-

kettua kitkentäpituudet koealoille, joilla kerättyä pituuskasvutietoa ei ollut riittävän mo-

nelta vuodelta kitkentäpituuden laskemiseksi mitattujen havaintojen perusteella. 

Kuvioiden taustatiedot, hakkuun, muokkauksen ja istutuksen ajankohdat lisättiin tiedos-

toon sekä laskettiin niiden väliset kasvukaudet. Luokitteluasteikolliset muuttujat koo-

dattiin numeeriseen muotoon. Muuttujista laskettiin keskiarvoja, summia ja erotuksia. 

Lopuksi aineistosta suodatettiin pois kitkemättömät koealat sekä koealat, joissa oli 

merkkejä muista kitkentätulokseen vaikuttavista taimikonhoitotoimenpiteistä. Kahdek-

salla koealalla oli merkkejä muista taimikonhoitotoimenpiteistä. 

Aineistosta muodostettiin toinen tiedosto, johon poimittiin kaikki kasvatettavat kuuset. 

Kaikille kuusille määritettiin kitkentäajankohdan pituus koepuista saadun kasvukaavan 

avulla. Tämän toisen tiedoston luomisen tavoitteena oli saada laajempi aineisto kuusten 

ja häiritsevän puuston suhteesta. 

Maastossa tehtyä luokittelua muutettiin kosteuden ja häiritsevän puuston häiritsevyy-

den osalta. Kosteusluokkia yhdistettiin luokkaan kuuluvien koealojen kappalemäärän 

nostamiseksi. Kosteusluokat ”kuiva” ja ”hyvin kuiva” yhdistettiin, kosteusluokka ”tuore” 

säilyi yhtenä luokkana ja kosteusluokat ”kosteahko”, ”kostea” ja ”märkä” yhdistettiin 

omaksi luokakseen.  

Maastossa mitattu, häiritsevän puuston ja kasvatettavien kuusten pituussuhteiden mu-

kaan muodostettu neliluokkainen kilpailutilanneluokitus muutettiin kolmiluokkaiseksi. 

Ensimmäisessä luokassa häiritseväpuusto on alle 66,7 % kasvatettavan kuusen pituu-

desta ”kasvaa vapaana”, toisessa luokassa häiritsevä puusto on 66,7–100 % kasvatetta-

van kuusen pituudesta ”vallitsevassa latvuskerroksessa” ja kolmannessa luokassa häirit-

sevä puusto on kasvatettavaa kuusta pidempää, ” häiritsevä puusto vähintään saman-

mittaista”. 

Kasvatettavan, istutetun kuusen ikää laskettaessa aloitusvuodeksi määritettiin istutus-

vuosi. Heinäkuussa ja myöhemmin sinä vuonna istutettujen ikään laskettiin mukaan is-

tutusvuosi. Ennen heinäkuuta istutettujen ikään laskettiin mukaan myös edellinen vuosi 

taimen iän huomioimiseksi istutushetkellä. Istutuksessa oli käytetty yksivuotiasta 

kuusta. Häiritsevän puuston syntyvuodeksi määritettiin kitkentävuosi. Iän määritys oli 

tarpeen MOTTI-ohjelman simulointeja varten.  

MOTTI-simulointeja varten kunkin kuvion koealat jaettiin kasvupaikan mukaan omiksi 

ositteikseen. Kullekin ositteelle laskettiin keskiarvot koealojen puustotunnuksista. Kuu-

selle laskettiin myös valtapituus puiden pituuden mukaan, koska läpimitta oli käytössä 

ainoastaan koepuista. Alle viisi koealaa sisältäneet ositteet otettiin mukaan vain, jos 
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niiden suhteellinen osuus kuvion koealoista oli vähintään 25 %. MOTTI-ohjelmiston 

avulla oli tarkoitus selvittää kasvupaikan kosteuden vaikutusta kitkennän onnistumiseen 

kasvupaikan ravinteikkuuden ohella. Tästä oli luovuttava, koska jaettaessa kasvupaikka-

rivit kosteusluokkiin kuvioiden sisällä koealoista ei muodostunut vertailukelpoisia, vä-

hintään viiden koealan ositteita. Kasvupaikan mukaan kuvion sisäinen vertailu oli mah-

dollista 26 kuviolla, mutta OMT ja MT kasvupaikkojen vertailu oli mahdollista vain vii-

dellä kuviolla. 

 

2.4 Aineiston kuvaus 
 

Aineisto mitattiin 66 kuviolta (taulukko 1). Kuvioiden pinta-ala vaihteli 0,6 hehtaarista 

12,8 hehtaariin ollen keskiarvoltaan 2,9 hehtaaria. Koealoja mitattiin 1186. Näistä las-

kennassa oli mukana 1152 koealaa. Laskennasta poisjätetyillä koealoilla oli joko merk-

kejä raivaussahalla tehdystä taimikonhoidosta tai koealaa ei oltu kitketty. Kannot oli 

nostettu 29 kuviolta, mikä erosi otannan tiedoista huomattavasti. Otantaan osuneista 

kuvioista kahdeksasta oli tieto kannonnostosta. Mitatuista koealoista 19,8 % määritet-

tiin kasvupaikaltaan puolukkatyypiksi. 

Taulukko 1. Koealat maakunnittain ja kitkentävuosittain. 
 

E-K E-S K-S KYM P-K P-S YHT 

Kuvioita, kpl 12 11 8 12 11 12 66 

Koealoja, kpl 206 197 158 208 210 207 1186 

Kitkettyjä koealoja (laskennassa mukana), 
kpl 

196 187 156 207 206 200 1152 

Kitkemättömiä/ raivattuja koealoja, kpl 10 10 2 1 4 7 34 

2012 kitkettyjä koealoja, kpl 52 63 45 66 81 59 366 

2013 kitkettyjä koealoja, kpl 75 77 72 68 75 71 438 

2014 kitkettyjä koealoja, kpl 69 47 39 73 50 70 348 

 

Keski-Suomesta oli otoksessa vähemmän mitattavaksi kelpaavia kuvioita, mikä näkyi 

myös koealojen määrässä muihin maakuntiin verrattuna. Muuten kuviot ja koealat ja-

kautuivat tasaisesti maakunnittain. Keski-Suomen pienempi kuviomäärä vaikuttaa myös 

koealojen määräeroon kitkentävuosien välillä. Koneellinen istutus oli tehty 15 kuviolla. 

Se rinnastettiin maanmuokkausmenetelmistä laikkumätästykseen (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Koealojen jakautuminen kategoristen muuttujien kesken 

Categorical Variable Information 

 N Percent 

Factor Maakunta Etelä-Karjala 196 17,0% 

Etelä-Savo 187 16,2% 

Keski-Suomi 156 13,5% 

Kymenlaakso 207 18,0% 

Pohjois-Karjala 206 17,9% 

Pohjois-Savo 200 17,4% 

Total 1152 100,0% 

Kitkentävuosi 2012 366 31,8% 

2013 438 38,0% 

2014 348 30,2% 

Total 1152 100,0% 

Kannonnosto ei kannonnostoa 647 56,2% 

kannot nostettu 505 43,8% 

Total 1152 100,0% 

Kasvupaikka OMT 170 14,8% 

MT 748 64,9% 

VT 234 20,3% 

Total 1152 100,0% 

Kosteus Hyvin kuiva 70 6,1% 

Kuiva 554 48,1% 

Tuore 320 27,8% 

Kosteahko 114 9,9% 

Kostea 68 5,9% 

Märkä 26 2,3% 

Total 1152 100,0% 

Muokkaustapa Ojitusmätästys 13 1,1% 

Naveromätästys 36 3,1% 

Laikkumätästys 1089 94,5% 

Äestys 14 1,2% 

Total 1152 100,0% 

 

Taulukko 3. Koepuun, kasvatettavien kuusten, kaikkien kasvatettavien puiden ja häirit-
sevän puuston tilastollisia tunnuksia, minimi- ja maksimiarvot, keskiarvo, keskipoik-
keama. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Koepuun pituus, dm 1131 6 59 28 9,908 

Koepuu d1.3, cm 1131 0 8 2,8 1,523 

Koepuun kitkentäpituus, cm 1131 25 272 114 40,843 

Kasvatettavien kuusten keskipituus, 

dm 

1134 6 58 28 8,474 

Kasvatettavien kuusten runkoluku, 

kpl/ha 

1152 0 3000 1607 630,468 

Kaikkien kasvatettavien puiden keski-

pituus, dm 

1151 7 55 27 8,144 

Kaikkien kasvatettavien puiden runko-

luku, kpl/ha 

1152 0 3000 1950 581,035 

Häiritsevän puuston keskipituus, dm 1130 10 45 18 5,166 

Häiritsevän puuston runkoluku, kpl/ha 1152 0 40000 6429 5542,127 

      

 

Koepuuksi hyväksyttävä kuusi oli 1131 koealalla, 21 koealalta koepuuta ei löytynyt (tau-

lukko 3). Yhdellä koealalla ei ollut yhtään kasvatettavaksi kelpaavaa puuta. Häiritsevää 
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puustoa ei ollut 22 koealalla. Kasvatettaviksi valituista puista kuusta oli 83 %, mäntyä 11 

%, rauduskoivua 4 % ja hieskoivua 2 %. Kitkentä oli tehty 4–6 kasvukautta istutuksen 

jälkeen 89,7 % :lla koealoista (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Koealojen jakautuminen metsänhoitotöiden ajoitusten suhteen. 

Categorical Variable Information 

 N Percent 

Factor hakkuun ja muokkauksen vä-

linen aika kasvukausina 

0 106 9,2% 

1 740 64,2% 

2 269 23,4% 

3 22 1,9% 

4 15 1,3% 

Total 1152 100,0% 

muokkauksen ja istutuksen 

välinen aika kasvukausina 

0 972 84,4% 

1 180 15,6% 

Total 1152 100,0% 

istutuksen ja kitkennän väli-

nen aika kasvukausina 

2 19 1,6% 

3 69 6,0% 

4 245 21,3% 

5 656 56,9% 

6 132 11,5% 

7 31 2,7% 

Total 1152 100,0% 

Muokkauskausi kevätmuokkaus 233 20,2% 

syysmuokkaus 919 79,8% 

Total 1152 100,0% 

Istutuskausi kevätistutus 572 49,7% 

syysistutus 580 50,3% 

Total 1152 100,0% 

Kitkentäkausi kitkentä keväällä 235 20,4% 

kitkentä syksyllä 917 79,6% 

Total 1152 100,0% 

 

Kasvatettavia kuusia oli aineistossa 3703 kappaletta. Mittaushetken pituus vaihteli 30 

cm ja 720 cm välillä. Kitkentäpituus oli keskimäärin 111 cm, vaihteluväli 10 cm–378 cm. 

Kasvupaikan, kannonnoston ja kosteuden vaikutusta kasvatettavien kuusten ja häiritse-

vän puuston keskipituuksiin ja runkolukuihin esitetään taulukossa 5. Häiritsevistä puista 

koivut olivat kaikkein runsaslukuisimmat. Runkoluvun perusteella koivua oli 59 %, muita 

lehtipuita 24 %, mäntyä 13 % ja kuusta 4 %. Muista puista runsain oli harmaaleppä, haa-

van seuratessa toisena. Koivut olivat kaikissa kasvuolosuhteissa runsain, ainoastaan VT 

kasvupaikoilla mänty oli koivujen kanssa keskimäärin lähes tasoissa. 
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Taulukko 5. Kasvupaikan, kannonnoston ja kosteuden vaikutus kasvatettavien kuusten 
ja häiritsevän puuston keskipituuksiin ja runkolukuihin. 

 

Kasvu-
paikka 

Kasvatettavien kuus-
ten keskipituus, dm 

Häiritsevän puuston 
keskipituus, dm 

Kasvatettavien kuusten 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän koivun 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän puuston 
runkoluku, kpl/ha 

OMT 31 21 1659 6079 9715 

MT 28 18 1648 3936 6437 

VT 24 16 1440 1677 4015 

Total 28 18 1607 3793 6429 

Kannon-
nosto 

Kasvatettavien kuus-
ten keskipituus, dm 

Häiritsevän puuston 
keskipituus, dm 

Kasvatettavien kuusten 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän koivun 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän puuston 
runkoluku, kpl/ha 

ei kannon-
nostoa 

27 18 1648 3077 5932 

kannot nos-
tettu 

28 19 1555 4711 7065 

Total 28 18 1607 3793 6429 

Kosteus 
Kasvatettavien kuus-
ten keskipituus, dm 

Häiritsevän puuston 
keskipituus, dm 

Kasvatettavien kuusten 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän koivun 
runkoluku, kpl/ha 

Häiritsevän puuston 
runkoluku, kpl/ha 

kuiva 29 19 1646 2509 5385 

tuore 29 19 1617 4455 6930 

kosteahko - 
märkä 

23 16 1476 6630 8788 

Total 28 18 1607 3793 6429 

 

2.5 Aineiston analyysi 

 

Aineiston käsittelyssä käytettiin SPSS–ohjelmistoa. Yksittäisen kuusen vapaana kasvami-

seen vaikuttavia kasvupaikkatekijöitä tarkasteltiin Pearsonin χ2 -testillä. Samalla mene-

telmällä tarkasteltiin myös metsikkötason runkolukuun vaikuttavia kasvupaikkatekijöitä. 

Koealatasolla mallinnettiin vapaana kasvavien kuusten suhteellista osuutta yleistetyllä 

lineaarisella sekamallilla. MOTTI-ohjelmistolla simuloitiin kasvatettavien kuusten ja rau-

duskoivun pituuseron kehitystä. Näin arvioitiin, miten taimikko kehittyy ensiharvennuk-

seen konekitkennän jälkeen. Kahden simuloidun kasvatusmallin välistä eroa vertailtiin 

kasvupaikoittain. Vertailupareja oli 70 kpl. Kuivahkon kankaan kohteet poistettiin ver-

tailusta, koska Hyvän metsänhoidon suosituksissa (Äijälä ym. 2014) ei ole kuivahkon kan-

kaan kuusikolle taimikonhoitoa, jolloin simuloinnissa ei muodostunut kahta erilaista kas-

vatusmallia. Jokaisella tuoreen ja lehtomaisen kankaan kohteella Hyvän metsänhoidon 

suositusten (Äijälä ym. 2104) mukainen kasvatus teki taimikonhoidon simuloinnin alussa 

tai ensimmäisen vuoden jälkeen. 
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3 TULOKSET 
 

3.1 Puutaso - kasvatettavat kuuset 

 

Kasvatettavista kuusista 65,6 % kasvoi vapaana. Vallitsevassa latvuskerroksessa kasvoi 

22,1 % ja häiritsevä puusto oli samanpituista tai pidempää metrin säteellä 12,3 % kuu-

sista. Kitkentäpituus oli tilastollisesti merkitsevä tekijä (Pearson χ2 1044,043, p-arvo 

0,000) kuusen vapaana kasvamiseen. Aika istutuksen ja kitkennän välillä oli myös tilas-

tollisesti merkitsevä tekijä (p-arvo 0,000) (kuvat 5 ja 6). Kitkentäpituus sekä aika istutuk-

sen ja kitkennän välillä korreloivat vahvasti keskenään. Mitä pidempi aika istutuksesta 

oli kulunut, sitä pidempää kitkettävä puusto oli. 

Alle neljä vuotta istutuksesta kitkettyjen kuvioiden kuusten hoitotarve oli myöhemmin 

kitkettyjä suurempi. Kaksi vuotta istutuksen jälkeen kitketyistä kuusista 33 % tarvitsi tai-

mikonhoitoa kasvaakseen ja vapaana kasvoi 39 %. Kolme vuotta istutuksen jälkeen kit-

ketyistä kuusista taimikonhoitoa tarvitsi 19 % ja vapaana kasvoi 57 %. 

 

Kuva 5. Epäonnistunut kitkentäkohde Etelä-Karjalassa. Kuuset oli istutettu syksyllä 2012 
ja kuvio oli kitketty syksyllä 2014, kitkentäpituus 53 cm, kuvion kasvupaikka MT ja kos-
teus kuiva. 
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Kuva 6. Onnistunut kitkentäkohde Pohjois-Savossa. Kuuset oli istutettu syksyllä 2008 ja 
kuvio oli kitketty syksyllä 2013, kitkentäpituus 136 cm, kuvion kasvupaikka MT ja kosteus 
tuore. 

 

Mitä pidempiä kuuset olivat olleet kitkettäessä, sitä useampi niistä kasvoi vapaana.  Alle 

80 cm mittaisina kitketyistä taimista kasvoi vapaana alle 50 %. Kitkentäpituuden kasva-

essa yli 100 cm, oli vapaana kasvavien osuus yli kaksi kolmannesta (kuva 7). 
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Kuva 7. Kitkentäpituuden vaikutus mitattuun pituussuhteeseen. 

 

Kasvupaikan ravinteisuuden ja kosteuden kasvaessa vapaana kasvavien kuusten osuus 

pieneni. Kasvupaikalla oli tilastollista merkitsevyyttä häiritsevän puuston ja kuusen väli-

seen pituussuhteeseen (p-arvo, 0,007). Kasvupaikan muuttuessa ravinteikkaammasta 

karumpaan vapaana kasvavien kuusten osuus kasvoi, OMT kohteilla vapaana kasvavia 

oli 61 %, MT kohteilla 66 % ja VT kohteilla 69 % (taulukko 6). Vähintään kuusen mittaisten 

häiritsevien puiden osuus pieneni kasvupaikan muuttuessa karummaksi, OMT 16 %, MT 

12 % ja VT 9 %. Kosteudella oli tilastollista merkitsevyyttä pituussuhteeseen (p-arvo, 

0,000) (taulukko 7). 

Taulukko 6. Kasvupaikan vaikutus pituussuhteisiin. 

Crosstab 

 

Kasvupaikka 

Total OMT MT VT 

Hoitotarve mitattu kasvaa vapaana Count 344 1620 466 2430 

% within Kasvupaikka 61,0% 65,7% 69,1% 65,6% 

vallitsevassa latvuskerroksessa Count 132 539 146 817 

% within Kasvupaikka 23,4% 21,9% 21,7% 22,1% 

lehtipuu vähintään samanmittaista Count 88 306 62 456 

% within Kasvupaikka 15,6% 12,4% 9,2% 12,3% 

Total Count 564 2465 674 3703 

% within Kasvupaikka 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 7. Kosteuden vaikutus pituussuhteisiin. 

Crosstab 

 

Kosteus kolmiportainen 

Total kuiva tuore kostea 

Hoitotarve mitattu kasvaa vapaana Count 1398 675 357 2430 

% within Kosteus kolmiportainen 68,1% 65,2% 58,1% 65,6% 

vallitsevassa latvuskerroksessa Count 443 230 144 817 

% within Kosteus kolmiportainen 21,6% 22,2% 23,5% 22,1% 

lehtipuu vähintään samanmittaista Count 213 130 113 456 

% within Kosteus kolmiportainen 10,4% 12,6% 18,4% 12,3% 

Total Count 2054 1035 614 3703 

% within Kosteus kolmiportainen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Maalajin muuttuessa hienommasta karkeammaksi vähintään kuusen pituisen lehtipuun 

osuus pieneni, mutta maalaji ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p-arvo, 0,070). 

Kannonnostoaloilla häiritsevän puuston runkoluku oli keskimäärin 7065 kpl/ha. Koe-

aloilla, joilta kantoja ei oltu nostettu, häiritsevän puuston runkoluku oli 1100 kpl/ha pie-

nempi. Häiritsevän koivun runkoluku oli kannonnostoaloilla 4700 kpl/ha, ollen 1600 

kpl/ha suurempi verrattuna koealoihin, joilta kantoja ei oltu nostettu. Kannonnostolla ei 

ollut tilastollista merkitsevyyttä kuusen ja koivun väliseen pituussuhteeseen (p-arvo, 

0,242). 

Kevätmuokkauksen ja syysmuokkauksen välillä ei ollut eroa kuusen ja häiritsevän puus-

ton pituussuhteisiin. Myöskään keväällä tai syksyllä tehdyllä istutuksella tai kitkennällä 

ei ollut vaikutusta pituussuhteeseen. 

 

3.2 Koealataso - mallinnus 
 

Kitkentäpituus oli mallinnuksessa merkitsevin tekijä vapaana kasvavien kuusten suhteel-

liselle osuudelle koealalla. Kitkentäpituuden kasvaessa vapaana kasvavien kuusten 

osuus kasvoi. Myös kosteus sekä kitkennän ja mittauksen välinen aika olivat merkitseviä 

tekijöitä (taulukko 8, kuva 8). Kasvupaikka ei kokonaisuutena ollut merkitsevä tekijä, 

mutta yksittäisenä kasvupaikkana OMT oli (p-arvo 0,045). 
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Taulukko 8. Mallin merkitsevät muuttujat. 

 

 

 

Kuva 8. Kasvupaikan kosteuden vaikutus kuusen vapaana kasvamisen todennäköisyy-
teen kitkentäpituuden mukaan. Kuvion kasvupaikka MT, kitkennän ja mittauksen väli 5 
kasvukautta, maalaji keskikarkea. 

 

3.3 Kuviotaso - vapaana kasvavien runkoluku 

 

Kasvatettavien kuusten runkoluku vaihteli kuvioilla 900 taimesta 2470 taimeen, keskiar-

voltaan 1600 runkoa/ha. Vapaana kasvavien kuusten runkoluku oli keskimäärin 1046 

runkoa/ha minimin ollessa 357 puuta ja maksimin 1789 puuta (kuva 9).  
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Kuva 9. Vapaana kasvavien kuusten runkoluku kpl/ha kitkentäpituuksittain istutuksesta 
kitkentään kuluneen ajan mukaan. 

 

Yli tuhat vapaana kasvavaa kuusta oli 61 %:lla kuvioista eli 40 kuviolla. Yli 1200 vapaana 

kasvavaa kuusta hehtaarilla oli 33 %:lla kuvioista (taulukko 9). Kaikki kasvatettavat puu-

lajit, mänty, kuusi, raudus- ja hieskoivu mukaan luettuna, yli tuhat vapaana kasvavaa 

puuta oli 78 % kuvioista ja yli 1200 puuta 56 % kuvioista (taulukko 10). 

 

Taulukko 9. Kuvioiden jakautuminen vapaana kasvavien kuusten runkolukuluokkiin. 

Vapaana kasvavat kuuset, kpl/ha 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1200 ja yli 22 33,3 33,3 33,3 

1000-1199 18 27,3 27,3 60,6 

alle 1000 26 39,4 39,4 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Vapaana kasvavien kuusten runkoluvulle ei löytynyt selittävää tekijää. Tilastollinen tes-

taus tehtiin Pearsonin χ2 -testillä. Mikään kasvupaikkatekijöistä eikä kitkentäpituus ollut 

tilastollisesti merkitsevä tekijä. 

Kun kuviot jaettiin niiltä löytyvien kosteusluokkien mukaan, tuoreilla ja kosteilla kasvu-

paikoilla yli 1000 vapaana kasvavien kuusten luokat olivat pienimmät (taulukko 11). Kas-

vupaikkojen kosteus määriteltiin laskemalla keskiarvo koealojen kosteustiedosta.  
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Taulukko 10. Kaikkien vapaana kasvavien puiden runkolukuluokat kasvupaikan kosteu-
den mukaan. 

Kaikki vapaana kasvavat kasvatettavat puut 

 

Kosteus kolmiportainen KA 

Total kuiva tuore kostea 

Kaikki vapaana kasvavat, kpl/ha alle 1000 Count 8 23 3 34 

% within Kosteus kolmiportainen KA 10,3% 34,3% 42,9% 22,4% 

1000-1199 Count 19 13 1 33 

% within Kosteus kolmiportainen KA 24,4% 19,4% 14,3% 21,7% 

1200 ja yli Count 51 31 3 85 

% within Kosteus kolmiportainen KA 65,4% 46,3% 42,9% 55,9% 

Total Count 78 67 7 152 

% within Kosteus kolmiportainen KA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Taulukko 11. Kaikkien vapaana kasvavien puiden runkolukuluokat kasvupaikan kosteu-
den mukaan. 

Vapaana kasvavat kuuset 

 

Kosteus kolmiportainen KA 

Total kuiva tuore kostea 

Kuusi vapaana kasvavat, kpl/ha alle 1000 Count 13 11 2 26 

% within Kosteus kolmiportainen KA 34,2% 45,8% 50,0% 39,4% 

1000-1199 Count 11 6 1 18 

% within Kosteus kolmiportainen KA 28,9% 25,0% 25,0% 27,3% 

1200 ja yli Count 14 7 1 22 

% within Kosteus kolmiportainen KA 36,8% 29,2% 25,0% 33,3% 

Total Count 38 24 4 66 

% within Kosteus kolmiportainen KA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Kaikki vapaana kasvavat puut, huomioiden yli 1000 ja yli 1200 runkoa/ha osuudet, olivat 

selkeästi suurempia kuin vapaasti kasvavien kuusten kuivilla kasvupaikoilla (taulukot 10 

ja 11). Tämä selittyy männyn osuudella kuivilla ja VT-kasvupaikoilla. 
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3.4 Pituussuhde ensiharvennusvaiheessa 

 

MOTTI-simuloinnin tavoitteena oli selvittää kasvatettavan kuusen ja häiritsevän puuston 

pituussuhteita ensiharvennusvaiheessa. Mänty ja muu lehtipuu olivat kasvupaikasta 

riippuen 2–10 metriä kuusta ja koivua lyhyempää. Simuloinnissa keskityttiin kuusen ja 

rauduskoivun välisiin pituussuhteisiin. Mittauksen yhteydessä kerättyä koivujen yhteis-

runkolukua käytettiin simuloinnissa rauduskoivun runkolukuna. 

Lähtötilanteessa kuusen runkoluku oli 1640 kpl/ha, koivujen yhteisrunkoluku 4260 

kpl/ha ja kaikki puut, mänty ja hieskoivu mukaan lukien, yhteensä 6970 kpl/ha.  Kitken-

nästä ensiharvennukseen kasvatetun mallin mukaan kuusen runkoluku oli keskimäärin 

1820 kpl/ha, rauduskoivun 830 kpl/ha ja kaikki puut, mänty ja hieskoivu mukaan lukien, 

yhteensä 3020 kpl/ha. Kuusen korkeampi runkoluku lähtötilanteeseen verrattuna selit-

tyy häiritsevään puustoon luetulla kuusella. 

MOTTI-simuloinnin mukaan alle 100 cm pituudessa kitketyissä tapauksissa rauduskoivut 

kasvoivat ensiharvennukseen mennessä kuusia pidemmiksi. Metrin pituudessa tai pi-

dempänä kitketyissä kohteissa kuuset säilyttäisivät pituusedun koivuihin 20 %:ssa kitke-

tyistä kohteista. Kitketyissä kohteissa rauduskoivu saavuttaisi tai ohittaisi kuusen pituus-

kasvussa ensiharvennukseen mennessä 80 %:ssa tapauksista (kuva 10).  

Mittaushetken keskipituuksien perusteella kuuset olivat vapaasti kasvavia 54 %:ssa ta-

pauksista. Kitkentäpituudella ei havaittu olevan tilastollista merkitsevyyttä kuusen ja 

rauduskoivun väliseen pituussuhteeseen ensiharvennusvaiheessa (p-arvo 0,444).  

 

 

Kuva 10. Koivun ja kuusen pituussuhde. 
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Simuloinnin perusteella 30 %:ssa kohteista koivu oli enintään kuusen mittaista. Kuusia 

yli 20 % pidempiä koivuja oli vain 1,1 %:ssa tapauksista. Koivu oli enintään metriä pidem-

pää 43 %:ssa kohteista. Yli kahden metrin pituusero koivun hyväksi oli 6,4 %:ssa koh-

teista.  

Kuusen ja rauduskoivun välinen pituusero muuttui tyypillisesti kuvan 11 mukaisesti. Mit-

taushetkellä koivut olivat kuusen pituudesta 64 %. Mittaus tehtiin neljä vuotta kitkennän 

jälkeen. Kohteen kasvupaikka oli MT. Pituussuhteen tarkastelu lopetettiin MOTTI-ohjel-

man esittämään ensiharvennusajankohtaan. 

 

Kuva 11. Koivun ja kuusen pituuskehitys, jossa HDom_ku on kuusen valtapituus ja 
HDom_ra on rauduskoivun valtapituus. 

 

3.5 Kitkentävauriot 

 

Kitkentävaurioita havaittiin 42 %:ssa kuvioista. Kuvioilla, joilla vaurioita havaittiin, vauri-

oituneita taimia oli keskimäärin 2,2 %:ssa kuvion kasvatettavien kuusten runkoluvusta. 

Kaikki kuviot huomioiden vaurioprosentti oli 0,9. Tilastollisesti merkitseviä selittäviä te-

kijöitä vaurioille ei löytynyt. Vaurioituneet taimet olivat jakautuneet tasaisesti sekä eri 

kasvupaikkojen että istutuksesta kitkentään kuluneen ajan suhteen. Kosteudella oli 

pientä tilastollista merkitsevyyttä (p-arvo, 0,045) siten, että kuivilla ja tuoreilla kasvupai-

koilla näyttäisi olevan kosteita suurempi vaurioriski.  
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4 TULOSTEN TARKASTELUA 
 

Vapaana kasvavien kuusten osuus 65,5 % on yhtenevä Uotilan (2016) tutkimuksen 66,4 

%:n kanssa. Myös kitkentäpituuden vaikutus vapaana kasvavien osuuteen on yhtenevä. 

Mitä pidempiä kuuset ovat olleet kitkentähetkellä, sitä suurempi osuus niistä kasvaa va-

paana. Vapaana kasvamisen määritelmissä voi olla tutkimusten välillä eroa, koska Uoti-

lan (2016) määritelmästä ei ole tietoa. Hintikka (2016) selvitti tekijöitä, jotka lisäsivät 

varhaisperkauksen tarpeen todennäköisyyttä. Kasvupaikan ravinteikkuus oli merkitsevä 

tekijä, kuten tässäkin tutkimuksessa. Kosteudella ei ollut tilastollista merkitsevyyttä, toi-

sin kuin tässä tutkimuksessa. Kasvupaikan ravinteikkuudella näyttäisi olevan vaikutusta 

sekä varhaisperkaustarpeeseen että kitkennän jälkeiseen vesakon ja kasvatettavan kuu-

sen pituussuhteen kehittymiseen.  

Kitkentäpituus nousi mallinnuksen perusteella merkitseväksi tekijäksi yksittäisen kuusen 

vapaana kasvamisen todennäköisyydelle. Kitkentäpituuden merkitys oli nähtävissä Uo-

tilan (2016) sekä tämän tutkimuksen tuloksista. Kitkennän ja mittauksen välisen ajan 

merkitsevyys oli looginen, mitä nopeammin kitkennän jälkeen mittaus tehtiin, sitä suu-

rempi osa kuusista kasvoi vapaana. Jos mittaus oli tehty useamman vuoden päästä kit-

kennästä, olivat häiritsevät puut saavuttaneet kuusta pituuskasvussa. On otettava huo-

mioon myös se, että kuusen ja häiritsevän puuston välinen pituussuhde heikkenee, 

vaikka puut kasvaisivat samaa vauhtia. Kuivemmilla kasvupaikoilla häiritsevän puuston 

runkoluku oli tässä tutkimuksessa kosteita alempi, minkä vuoksi kuivemmilla kasvupai-

koilla kuusen vapaana kasvaminen on todennäköisempää. 

Vapaana kasvavia kuusia oli 1000 runkoa/ha tai yli 60,6 % kuvioista. Paremman kuvan 

kasvatettavasta puustosta saadaan, kun huomioidaan kaikki vapaana kasvavat kasvatet-

tavat puulajit, koska kaikilla kuvioilla ei ollut 1000 kasvatettavaa kuusta/ha. Kaikki kas-

vatettavat puut huomioiden yli 1000 vapaana kasvavaa runkoa/ha oli 80,3 % kuvioista. 

Tavoiterunkoluku määritettiin kuusikon ensiharvennuksessa kasvamaan jätettävästä 

runkoluvusta, 900–1100 runkoa/ha (Äijälä ym. 2014). Kukkonen (2011) asetti konekit-

kennän onnistumisen rajaksi 1000 tukkipuuaihioista kuusta/ha. Tutkimuksen mukaan 68 

% kuvioista täytti asetetun tavoitteen. Tässä tutkimuksessa tavoitteeksi asetettu vähin-

tään 1000 vapaana kasvavaa kuusta/ha täyttyi 60,6 %:ssa kuvioista. Tämän tutkimuksen 

tulokset ovat samansuuntaiset Kukkosen (2011) kanssa. 

MOTTI-simulointi on paras menetelmä koivun ja kuusen kasvun ja niiden välisen kilpai-

luasetelman ennustamiseen. Tulokseksi saatu koivun 1–2 metrin suurempi pituus ensi-

harvennusvaiheessa ei ole ehtinyt vaikuttaa kuusen kasvuun ja kehitykseen negatiivi-

sesti. Tulokseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. MOTTI-laskennassa käytetyt aineis-

tot perustuivat maastosta kerättyjen luokkien keskiarvoihin. Aineiston pieni koko 
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vaikutti siihen, ettei kuvion sisäistä vaihtelua voitu vertailla keskenään, koska yksittäisiä 

koealoja ei voitu pitää edustavina. MOTTI-simuloinnin tuloksista oli saatavilla vain valta-

pituuksia, joiden tarkastelu ei välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa kuvion keski-

määräisestä pituussuhteiden tilanteesta.  

Konekitkentä voi aiheuttaa vaurioita noin 5 %:iin kuusen taimista (Hallongren ja Rantala 

2013, Uotila 2016). Tässä tutkimuksessa kitkennässä vaurioituneiden kuusten osuus oli 

keskimäärin 2,2 % kuvion runkoluvusta, kuvioilla, joilta vaurioita havaittiin. Kaikki kuviot 

huomioiden vaurioprosentti oli 0,9. Alhaisempi vaurioprosenttia voi selittyä kitkennän 

ja mittauksen välisellä ajalla. Kitkentävaurioihin kuolleet kuuset olivat jo ehtineet maa-

tua 3–5 vuoden aikana, joka oli kulunut kitkennän ja mittauksen välillä. Tätä tukee myös 

se, että mittauksen yhteydessä ainoastaan yhdellä kohteella oli paikka paikoin havaitta-

vissa kitkentäkoneen ajourat. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tulosten perusteella toista taimikonhoitoa ei tarvita koko kitketylle alalle. Konekitkentä 

voi olla ainoa taimikonhoitotoimenpide kuusen istutustaimikossa, kun tarkastellaan 

metsikkötasolla vapaasti kasvavien kuusten määrää. Ensiharvennuksessa jätettävä run-

koluku, 900–1100 kuusta/ha (Äijälä ym. 2014) vapaasti kasvavia kuusia, on saavutetta-

vissa. Vapaasti kasvavien kuusten tilajärjestys on huomioitava tekijä. Koska vapaana kas-

vavat kuuset eivät ole jakautuneet tasaisesti kuviolle, toista taimikonhoitoa tarvitsevat 

alueet olisi syytä saada tietoon. Riskialueita ovat kuvion kosteimmat osat sekä alueet, 

joissa kuusen taimet ovat muuta kuviota lyhyempää. Kitkentäkoneenkuljettaja voisi GPS 

-paikannuksen avulla merkata uudelleen vesomisen riskialueet kitkentää tehdessään, 

jolloin pinta-ala taimikonhoidon tarpeelle pystyttäisi arvioimaan. Näin olisi mahdollista 

arvioida kitkennän kannattavuutta, kun tiedettäisi toisen taimikonhoidon pinta-ala ja 

kustannus kuviotasolla.  

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä pidempiä kuuset olivat olleet kitkettäessä, sitä use-

ampi niistä kasvoi vapaana. Siksi kitkentää voidaan myöhentää, kunnes kitkettävä 

puusto on pidempää. Edellytyksenä on, ettei häiritsevän puuston etumatka ja sen ai-

heuttama kilpailu kasva liian suureksi ja aiheuta kuuselle kasvun taantumista, alikas-

vokseksi muuttumista ja kasvua hidastavia vaurioita.  
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