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ALKUSANAT 
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

 

VMI: Valtakunnan metsien inventointi. Järjestelmä, jossa seurataan esimerkiksi metsien 

monimuotoisuutta ja terveydentilaa sekä metsien puuston määrää ja kasvua (Valtakunnan 

metsien inventointi 2015). Ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi tehtiin 1920-

luvulla. Viimeisin inventointi, VMI12, tehtiin vuosina 2014–2017 (Valtakunnan metsien 

inventointi 2018). 

 

Pystylahopuu: Lahopuu, joka on pystyssä vähintään 45 asteen kulmassa (Valtakunnan 

metsien inventointi 2010).  

 

Maalahopuu: Lahopuu, joka on pystyssä enintään 45 astetta (Valtakunnan metsien 

inventointi 2010). Useimmiten kyseessä on kokonaan maassa makaava lahopuu.  

 

ICOS: Lyhenne sanoista Integrated Carbon Observation System. ICOS on Euroopan 

alueella toimiva kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa 

kasvihuonekaasujen kierroista ja pitoisuuksista tarkkojen, korkealaatuisten ja 

pitkäaikaisten mittausten kautta (Tervetuloa ICOS-Suomen…2018). ICOS:n mittaukset 

tuottavat tietoa ilmakehästä, ekosysteemeistä ja meristä (ICOS Stakeholders´…2012). 

Hyytiälän SMEAR II -mittausasema kuuluu ICOS-verkostoon.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Lahopuu ja sen synty 

 

Lahopuulla tarkoitetaan kokonaista puuta tai puun osaa, joka on kuollut. Elävässäkin 

puussa on fysiologisesti kuolleita osia, esimerkiksi sydänpuu, mutta ekosysteemin 

kannalta puu luokitellaan lahopuuksi vasta sen kuoleman jälkeen (Franklin ym. 1987). 

Lahopuulla tarkoitetaan erikokoisia puita ja puun osia, joiden ominaisuudet vaihtelevat 

selvästi toisistaan. Harmonin ym. (1986) mukaan lahopuuksi luokitellaan pystyyn 

kuolleet puut, maalahopuut, hajonneet rungon osat, kannot, oksat, hakkuutähteet ja juuret. 

Toisaalta joidenkin määritelmien mukaan elävässä puussa olevat kuivuneet oksat ja 

lahonneet kolot voidaan luokitella myös lahopuuksi, ja niillä saattaa olla merkittävä 

vaikutus lahopuun kokonaismäärään metsikkötasolla (Stokland ym. 2012).  

Puun kuolema on yleensä hidas prosessi, vaikka se voi tapahtua myös äkillisesti (Franklin 

ym. 1987). Puun kuolemaan johtavat syyt jaetaan yleensä abioottisiin eli elottomiin 

tekijöihin ja bioottisiin eli elollisiin tekijöihin. Abioottisia tekijöitä ovat tuli, salamointi, 

saastuminen, ympäristön aiheuttama stressi, kuivuminen, tuuli, tulivuoren purkaukset ja 

ilmaston muuttuminen (Harmon ym. 1986, Franklin ym. 1987, Stokland 2001). Bioottisia 

tekijöitä ovat vastaavasti korkea ikä, kilpailu, kasvinsyöjät ja taudit. Ihminen on myös 

merkittävä bioottinen tekijä, joka vaikuttaa puiden kuolemaan suorasti hakkuiden myötä 

sekä epäsuorasti lähes kaikkien muiden tekijöiden kautta. Franklinin ym. (1987) mukaan 

puun kuolema on harvoin vain yhden tekijän aiheuttama, vaan useimmiten kyseessä on 

monen eri tekijän yhteisvaikutus. Esimerkiksi kilpailun ja kuivuuden heikentämä puu 

saattaa olla alttiimpi kaatumaan ja kuolemaan kovan tuulen seurauksena.  

Siitonen ym. (2000) havaitsivat Fennoskandiassa tehdyssä tutkimuksessa, että eri puulajit 

kuolevat eri tavoin ja täten muodostavat lahopuutakin toisistaan poikkeavilla tavoilla. 

Mänty kuolee tavallisesti pystyyn, kun taas kuusi kuolee tavallisesti katkeamalla 

matalalta korkeudelta tai kaatumalla juurineen. Sen sijaan lehtipuut katkeavat useimmiten 

rungon yläosista. Talousmetsissä maalahopuuta on lahopuun kokonaismäärästä noin 70 

% ja pystylahopuuta noin kolmannes (Ihalainen ja Mäkelä 2009). Luonnontilaisten 

metsien osalta pysty- ja maalahopuun määrän välisen suhteen on tutkittu olevan 

samankaltainen kuin talousmetsissä (esim. Siitonen 2001, Sippola 2001).  
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1.2 Lahopuun määrä Suomen metsissä 

 

Lahopuun määrään metsissä vaikuttavat monet eri tekijät. Luonnontilaisissa metsissä 

lahopuun määrä vaihtelee merkittävästi metsätyyppien välillä, ja saman metsätyypin 

sisälläkin lahopuun määrä saattaa vaihdella suuresti (Franklin ym. 1987). 

Luonnontilaisissa metsissä lahopuun määrään vaikuttavat esimerkiksi puiden 

kuolleisuus, lahoamisnopeus sekä häiriöiden voimakkuus (Harmon ym. 1986, Sippola 

2001). Fridmanin ja Walheimin (2000) mukaan lahopuun määrä vaihtelee puulajin, 

kasvupaikan ja kehitysluokan suhteen myös talousmetsissä. Talousmetsissä lahopuun 

määrään vaikuttavat eniten metsänhoidolliset toimenpiteet ja puunkorjuu, jotka 

vähentävät etenkin järeän lahopuun määrää metsissä (Esseen ym. 1997). Talousmetsissä 

lahopuun määrää vähentävät myös kantojen ja hakkuutähteiden kerääminen bioenergiaksi 

(Abrahamsson ja Lindbladh 2006).  

Lahopuun määrä Suomen metsissä vaihtelee merkittävästi luonnontilaisten ja 

talouskäytössä olevien metsien välillä. Yli 10 senttimetriä paksua lahopuuta on Suomen 

metsissä keskimäärin 5,4 m3/ha (Ihalainen ja Mäkelä 2009). Talouskäytössä olevissa 

metsissä lahopuun määrä vaihtelee maantieteellisesti siten, että Etelä-Suomessa 

lahopuuta on keskimäärin 4,4 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 7,2 m3/ha (Valtakunnan 

metsien…2018). Luonnontilaisissa metsissä lahopuun määrä on huomattavasti suurempi 

kuin talousmetsissä. Siitosen (2001) mukaan lahopuun määrä Etelä-Suomen 

luonnontilaisissa metsissä on 60–120 m3/ha ja Keski- ja Pohjois-Suomen metsissä 50–80 

m3/ha. Viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin (VMI 12, 2014–2017) mukaan 

lahopuun määrä Etelä-Suomen metsämaalla on kasvanut 0,6 m3/ha edelliseen 

inventointiin verrattuna. Lahopuun määrä Etelä-Suomen metsämaalla on viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntynyt hitaasti. Lahopuun määrän kasvuun 

vaikuttaa todennäköisesti se, että lahopuun merkitys luonnon monimuotoisuudelle 

ymmärretään nykyisin paremmin. Lahopuun määrän väheneminen on merkittävin tekijä 

metsälajien uhanalaisuuteen Suomessa (Rassi ym. 2010). Nykyisin eriasteista lahopuuta 

pyritään jättämään metsiin metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä entistä enemmän 

(esim. Saaristo ja Vanhatalo 2015).  



 

7 
 

 

1.3 Lahopuu ja hiili 

 

Hiili on elämän kannalta välttämätön alkuaine, ja kaikki elävät organismit sisältävät 

hiiltä. Kasvit sitovat ilmakehän hiilidioksidia itseensä yhteyttämisprosessissa ja yhdessä 

veden sekä auringon säteilyenergian kanssa muodostavat sokereita ja vapauttavat happea 

(esim. Hari ja Kulmala 2008, Chapin, III ym. 2011). Yhteyttämisessä syntyneiden 

sokereiden avulla kasvit muodostavat uusia rakenteita ja tuottavat energiaa, ja lisäksi 

yhteyttämisessä vapautuva happi mahdollistaa elämän maapallolla. Yhteyttäminen 

tapahtuu kasvisolujen sisällä olevissa viherhiukkasissa (esim. Schlesinger ja Bernhardt 

2013). Hiili kiertää jatkuvasti luonnossa olevien varastojen eli ilmakehän, merien ja 

maaekosysteemien välillä (Post ym. 1990). Tässä kierrossa hiiltä ei synny lisää eikä katoa 

(Käyhkö 2004).  

Metsien hiilen kierrossa lahopuu on merkittävä tekijä. Kuolleen (ja myös elävän) puun 

biomassasta noin puolet, eli 50 %, on hiiltä (esim. Mäkinen ym. 2006, IPCC 2003). 

Mäkinen ym. (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että hiilen osuuden puun biomassasta 

ja lahopuun asennon, lahoasteen ja puulajin välillä ei ole havaittavissa riippuvuutta. Hiili 

säilyy lahopuussa melko pitkän aikaa. Krankinan ja Harmonin (1995) Koillis-Venäjällä 

tehdyn tutkimuksen mukaan hiili säilyy lahopuussa keskimäärin 22–30 vuotta.  

Lahopuu on myös merkittävä hiilen varasto. Lauhkean vyöhykkeen metsässä noin 

viidennes maanpäällisestä hiilestä on sitoutunut lahopuuhun (Bradford ym. 2009). 

Krankina ym. (1999) havaitsivat Venäjän boreaalisella havumetsävyöhykkeellä tehdyssä 

tutkimuksessa, että 9–16 % maanpäällisestä hiilestä on sitoutunut lahopuuhun.  

Lahopuuhun sitoutuneen hiilen osuus metsien kokonaishiilimäärästä on riippuvainen 

lahopuun määrästä metsissä. Bradfordin ym. (2009) mukaan maalahopuissa on 

vähemmän hiiltä kuin pystylahopuissa. Lisäksi maalahopuut ovat usein enemmän 

lahonneita kuin pystylahopuut (Mäkinen ym. 2006). Pystylahopuiden suurempi hiilen 

määrä voidaan perustella niiden suuremmalla biomassalla, sillä vähemmän lahonneina 

niiden biomassa ja täten hiilen määrä on maalahopuita suurempi.  
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1.4 Lahopuu ja typpi 

 

Typpi on yksi pääravinneaineista, jotka ovat välttämättömiä puiden elintoiminnoille ja 

täten kasvulle. Kangasmaiden metsissä orgaanisen typen määrä maaperässä on usein 

suuri, mutta puille käyttökelpoisen typen määrä on pieni maaperän hitaan 

hajotustoiminnan vuoksi (Mälkönen 2003). Typpi onkin usein puiden kasvua eniten 

rajoittava tekijä (Dickson 1989, Hari ym. 2013). Metsäekosysteemiin typpeä saadaan 

laskeumana ilmakehästä sekä biologisen typensidonnan kautta. Biologista typensidontaa 

tapahtuu esimerkiksi leppien (Alnus sp.) juuristoissa, joissa elävät Frankia-bakteerit 

sitovat typpeä suoraan ilmakehästä ja luovuttavat sitä isäntäpuulleen (Gordon ja Wheeler 

1983). Puille käyttökelpoinen typpi on epäorgaanista ammonium- ja nitraattityppeä (Bäck 

ym. 2008). Typen kierto Suomen metsissä on tavallisesti lähes suljettu ja huuhtoutuminen 

on vähäistä, tosin puiden ja hakkuutähteiden korjuu metsistä vähentää typen ja muiden 

ravinteiden määrää alueella (Mälkönen 2003).  

Typen pitoisuus lahopuussa on pieni. Virossa tehdyn tutkimuksen mukaan typen 

massapitoisuus männyllä, kuusella ja koivulla vaihteli 0,1–0,6 % välillä (Köster ym. 

2015). Tervalepällä typen pitoisuus oli korkeimmillaan 1,1 %. Typen pitoisuuden 

lahopuussa on tutkittu kasvavan lahoamisen edetessä (esim. Alban ja Pastor 1993). 

Pitkälle lahonneessa puussa olevasta typestä noin 60 % on peräisin biologisesta 

typensidonnasta (Rinne ym. 2016). Lahopuu on suotuisa elinympäristö monille 

typensidontaan kykeneville bakteereille. Rinteen ym. (2016) mukaan lahopuuhun kertyy 

typpeä ilmakehän lisäksi maaperästä, josta sitä kuljettavat lahopuuhun erilaiset sienet. 

Lombardin ym. (2012) mukaan lahopuu on pitkäaikainen typen lähde 

metsäekosysteemissä verrattuna nopeasti hajoaviin lehtiin ja neulasiin. Lahopuu onkin 

merkittävä tekijä metsien typen kierrossa.  

 

1.5 Tutkimuksen tavoitteet 

 

SMEAR II -mittausaseman läheisyydessä tehdään harvennushakkuu talvella 2019–2020. 

Tuleva harvennusalue kattaa metsää noin 400 metrin säteeltä mittausaseman päämastosta 

(Kuva 1). Kokonaisuudessaan harvennettavan alan koko on noin 23–33 hehtaaria. 

Mittausaseman lähimetsiköt saadaan harvennuksen avulla vastaamaan paremmin 
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talousmetsien ominaispiirteitä. Harvennus tehdään alaharvennuksena, ja metsiköiden 

pohjapinta-alaa on tarkoitus vähentää noin 30 % (Aalto 2019, henkilökohtainen 

tiedonanto). Harvennuksessa suositaan puulajina mäntyä. Ennen varsinaista harvennusta 

metsiköissä toteutetaan alikasvoksen raivaus keväällä 2019. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lahopuiden kokonaismäärää ja laatua 

SMEAR II -mittausaseman ympäristössä. Työn taustalla on alueelle talvella 2019–2020 

tehtävä harvennushakkuu, jota ennen haluttiin selvittää metsiköiden lahopuutilanne tällä 

hetkellä. Mittausten avulla saadaan selville lahopuun määrä alueella, ja mittaukset on 

mahdollista toistaa harvennuksen jälkeen. Tällöin voidaan vertailla harvennushakkuun 

vaikutusta metsiköiden lahopuumääriin. Lahopuiden kokonaismäärän ja laadun lisäksi 

tutkittiin hiilen ja typen pitoisuuksia lahopuussa, eli paljonko hiiltä ja typpeä eri asteisissa 

lahopuissa on ja eroavatko niiden pitoisuudet lahon asteen ja esimerkiksi puulajien välillä. 

Lahopuun määrä mitattiin metsissä olevilta ICOS-koealoilta, ja jokaiselle koealalle 

rajattiin mitattava alue. Rajatuilta alueilta mitattiin kaikki läpimittarajan täyttävät maa- ja 

pystylahopuut sekä kannot. Mittausten lisäksi kerättiin näytteitä lahopuista siten, että 

saatiin aineistoa eri puulajeista ja lahon asteista mahdollisimman kattavasti niin maa- kuin 

pystylahopuista sekä kannoista. Mittaustulosten perusteella laskettiin lahopuun 

kokonaismäärä niin koealatasolla kuin hehtaaritasollakin. Lisäksi kerätyistä näytteistä 

analysoitiin hiilen ja typen pitoisuudet, ja tilastollisten analyysien avulla tarkasteltiin 

eroja puulajien ja lahoasteluokkien välillä.  

Työn keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Paljonko lahopuuta SMEAR II -aseman ympäristössä on? 

2. Millaista lahopuuta alueella on? 

3. Mikä on lahopuiden hiili- ja typpipitoisuus? 

4. Miten hiili- ja typpipitoisuudet eroavat eri puulajien ja laholuokkien välillä? 
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Tutkimushypoteesit ovat seuraavat: 

 

H1: Lahopuun määrä ja laatu SMEAR II -aseman ympäristössä vastaavat 

eteläsuomalaisen talousmetsän tilannetta.  

H2: Lahopuun hiilipitoisuus pienenee lahoasteen kasvaessa.  

H3: Lahopuun typpipitoisuus kasvaa lahoasteen kasvaessa.  

 

 

2 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

2.1 Mittausalue 

 

Työ toteutettiin SMEAR II -mittausaseman läheisyydessä Hyytiälän metsäasemalla 

Juupajoella Pirkanmaalla heinä-syyskuussa 2018. Alueen metsiköt vaihtelevat 

kasvupaikkatyypeiltään kuivahkon kankaan mäntyvaltaisista metsistä tuoreen kankaan 

kuusivaltaisiin metsiin. Mittausaseman lähiympäristö on kulotettu 1960-luvun alussa. 

Tämän jälkeen alueelle kylvettiin mäntyä, joten metsiköiden ikä on tällä hetkellä noin 60 

vuotta. Kulotusalueen reunalla olevat metsiköt ovat syntyneet pääasiassa luontaisen 

taimettumisen kautta, joten ne ovat puulajisuhteiltaan vaihtelevampia. Käytännössä 

kaikki metsiköt 200 metrin säteellä mittausaseman päämastosta ovat olleet 

metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolella lukuun ottamatta 2000-luvun alussa tehtyjä 

kevyitä harvennuksia osassa metsiköitä (Aalto ja Levula 2018). Näiden harvennusten 

vaikutuksia ei ole enää nähtävillä.  

 

2.2 Koealat 

 

2.2.1 ICOS SP-koealat 

 

Eniten mittauksia suoritettiin niin kutsutuilla SP-koealoilla. SP on lyhenne 

englanninkielen sanoista Sparse Measurement Plot. Näillä koealoilla suoritetaan 

esimerkiksi puustomittauksia sekä maanäytteiden keräämistä (Instructions for setting 

up…2017). SP-koealojen mittaukset eivät ole jatkuvia. Näitä SP-koealoja on yhteensä 20 
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SMEAR II -mittausaseman läheisyydessä (Kuva 1). Jokaisen koealan keskellä on puinen 

paalu, jota hyödynnettiin mittausalueen rajaamisessa (Kuva 2).  

 

 

Kuva 1. ICOS CP- ja SP-koealojen sijoittuminen SMEAR II -aseman läheisyydessä. 20 SP-

koealaa on merkattu karttaan sinisillä ympyröillä, ja 4 CP-koealaa punaisilla ympyröillä. Vihreä 

ympyrä rajaa harvennettavan alueen mittausaseman läheisyydessä. Harvennus toteutetaan 400 

metrin etäisyydeltä päämittausmastosta, joka on merkitty karttaan ympyrän sisällä olevana 

mustana pisteenä.   Kartta: Janne Levula.  
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Kuva 2. Jokaisen SP-koealan keskellä on paalu, jossa lukee koealan numero. Paaluja 

hyödynnettiin mittausalueen rajaamisessa. Mittauslinja rajattiin narujen avulla, jotka kiinnitettiin 

paaluihin. Mittauslinja kulki pohjoiseen ja etelään yhteensä 30 metrin matkalta. Kuvassa näkyvä 

metallinen numerokeppi ei liity tähän tutkimukseen. Kuva: Henri Jokinen.  

 

2.2.2 ICOS CP-koealat 

 

Kahdenkymmenen SP-koealan lisäksi mittauksia tehtiin neljällä CP-koealalla. CP on 

lyhenne englanninkielen sanoista Continuous Measurement Plot. Näillä koealoilla on 

käynnissä jatkuvia mittauksia, joita ovat esimerkiksi maaperän lämpötilan ja lämpövuon 

mittaukset sekä karikkeen keräys (Instructions for setting up…2017). CP-koealat 

sijaitsevat mittausaseman läheisyydessä (Kuva 1). Ne edustavat kasvupaikkatyypeiltään 

kuivahkoa kangasta (koealat 1-2 ja 4) ja tuoretta kangasta (koeala 3). CP-koealojen 

keskellä on käynnissä jatkuvia mittauksia, ja niiden keskipisteissä onkin naruilla rajatut 

alueet, joissa mittalaitteet sijaitsevat. 
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2.3 Mittaukset ja näytteiden keruu koealoilla 

 

2.3.1 Mittausalueen rajaaminen koealoilla 

 

Lahopuumittaukset toteutettiin samalla tavalla riippumatta siitä, oliko kyseessä ICOS CP- 

vai SP-koeala. Koealojen säde tässä tutkimuksessa oli 15 metriä, ja yhteensä yksi koeala 

oli kooltaan noin 700 m2. Koska koealojen pinta-ala oli melko suuri, lahopuun määrää ja 

laatua ei tarkasteltu koko koealan osalta. Sen sijaan jokaiselle koealalle rajattiin naruja 

apuna käyttäen mittauslinja, joka kulki koealan keskipisteestä 15 metriä pohjoiseen ja 15 

metriä etelään (Kuva 3). Yhteensä mittauslinjan pituus oli täten 30 metriä. Etäisyydet 

keskipaalulta pohjoiseen ja etelään mitattiin metsurin mitan avulla. Narut kiinnitettiin 

koealojen keskellä oleviin paaluihin, ja kompassia apuna käyttäen mittauslinja vedettiin 

pohjois-etelä-suuntaan mahdollisimman tarkasti. Mikäli linjalle osui este, kuten suuri 

kivi, se kierrettiin niin että linja olisi mahdollisimman suora ja heittoa oikeasta suunnasta 

olisi mahdollisimman vähän. Narujen saaminen täysin suoraan linjaan ja riittävän kireälle 

osoittautui haasteelliseksi, mutta heitot olivat pieniä ja tuottivat vain satunnaista 

vaihtelua. Mittauslinja kuljettiin läpi metrin mittaisen mittakepin kanssa siten, että kaikki 

metrin säteelle linjasta osunut lahopuu mitattiin ja sen laatu määritettiin (Kuva 4). 

Mittauslinja kuljettiin läpi jokaisella koealalla samalla tavalla eli kulku aloitettiin 

keskipisteestä kohti pohjoista linjan itäpuolta kulkien, sitten palattiin länsipuolta 

keskipisteelle ja jatkettiin etelään samalla puolella, kunnes keskipisteelle palattiin etelästä 

linjan itäpuolta. Mittausalueen koko jokaisella koealalla oli 60 m2.  
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Kuva 3. Mittausalue rajattiin jokaisella koealalla siten, että keskipisteessä olevasta paalusta 

vedettiin 15 metrin linjat etelään ja pohjoiseen. Kaikki kriteerit täyttävät lahopuut mitattiin metrin 

etäisyydeltä linjasta. Linjan pituus oli yhteensä 30 metriä, ja mittausalueen koko 60 m2. Kuva: 

Henri Jokinen.  

 

2.3.2 Lahopuiden mittaukset koealoilla 

 

Koealoilla rajatuilta mittausalueilta mitattiin kaikki sellaiset lahopuut, jotka täyttivät 

kaksi kriteeriä: 

1. Lahopuun läpimitta oli vähintään kaksi senttimetriä. 

2. Lahopuu osui mittausalueelle edes osittain. 

Useissa tapauksissa lahopuu osui mittausalueelle vain osittain, jolloin siitä mitattiin vain 

alueelle osunut kohta. Samoin lahon asteen määritys tehtiin vain mittausalueelle 

osuneelle pätkälle.  
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Kuva 4. Mittauslinja kuljettiin läpi metrin mittaisen mittakepin avulla keskipisteestä ensin 

pohjoiseen ja sitten etelään. Kaikki metrin säteelle linjasta osunut lahopuu mitattiin ja sen laatu 

määritettiin. Kuva: Henri Jokinen. 

 

Lahopuun puulaji määritettiin aina kun se oli mahdollista. Jotkin lahopuut olivat niin 

pitkälle lahonneita, että puulajin määrittäminen oli mahdotonta. Tuolloin pyrittiin 

selvittämään edes se, kuuluuko lahopuu havu- vai lehtipuihin. Mikäli sekin osoittautui 

mahdottomaksi, puulaji merkittiin tuntemattomaksi. Lahopuun ulkoasu ja lahoaste 

määritettiin valtakunnan metsien inventoinnissa käytettävien kriteerien mukaan 
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(Taulukot 1-3). Tässä tutkimuksessa pienet oksat ja kannot katsottiin kuuluviksi puun 

ulkoasun kategoriaan 4 eli katkennut puu (Taulukko 1).  

Lahopuista mitattiin läpimitta ja pituus. Maalahopuista mitattiin läpimitat sekä latvasta 

että tyvestä, pystylahopuista ainoastaan rinnankorkeudelta. Läpimitat mitattiin 

mittasaksilla. Maalahopuiden pituus mitattiin mittanauhalla. Sen sijaan pystylahopuiden 

pituudet mitattiin elektronisella Vertex-mittarilla tarkan tuloksen saamiseksi. Kannoista 

mitattiin korkeus sekä yläläpimitta. Pitkälle lahonneista kannoista mitattiin läpimitat 

useammasta kohdasta ja laskettiin keskiarvo tarkemman tuloksen selvittämiseksi. Lahon 

aste määritettiin puukon avulla testaamalla, miten syvälle puuhun puukko uppoaa 

(Valtakunnan metsien…2010, Taulukot 2–3). Lahon asteen määrittämisessä käytettiin 

myös visuaalista tarkastelua.  

 

2.3.3 Näytteiden kerääminen 

 

Tutkimuksen eräs keskeinen tavoite oli selvittää lahopuussa olevan hiilen ja typen 

pitoisuuksia. Tätä varten lahopuista kerättiin näytteitä niiden mittaamisen yhteydessä. 

Näytteet otettiin vähän lahonneista pystylahopuista lustokairalla, ja kaikista 

maalahopuista sekä kannoista puukkoa apuna käyttäen. Näytteitä otettaessa käytettiin 

kumihanskoja, ja näytteet kerättiin muovipusseihin. Jokaiseen pussiin kirjattiin puulaji, 

puun asento, lahoasteluokka, päivämäärä ja koeala. Tavoitteena oli kerätä näytteitä niin, 

että jokaisen puulajin jokaisesta lahoasteluokasta saataisiin kolme näytettä. 

Tarkoituksena oli kerätä näytteitä metsiköiden tavallisimmilta puulajeilta, eli männyltä 

(Pinus sylvestris L.), kuuselta (Picea abies (L.) H. Karst.) ja rauduskoivulta (Betula 

pendula R.).  

Näytteet kuivattiin Hyytiälän metsäaseman uuneissa vuorokauden ajan 70  Celsius 

asteessa, jonka jälkeen näytteet varastoitiin paperipusseihin odottamaan jauhatusta. 

Paperipusseihin kirjattiin samat tiedot kuin muovipusseihin. Näytteitä varastoitiin 

kuivatuksen jälkeen huonelämpötilassa pahvilaatikossa. Jauhaminen tapahtui Hyytiälän 

metsäaseman laboratoriossa olevalla myllyllä, jossa käytettiin 2 mm:n seulaa. Hiili- ja 

typpianalyysiä varten tarvittiin noin puoli grammaa näytettä, mutta toistojen varalta 

näytettä jauhettiin yleensä 4–5 grammaa. Jauhetut näytteet kuljetettiin Viikin 

kampukselle, jossa niistä analysoitiin hiilen ja typen pitoisuudet vario MAX-laitteella. 
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Laite analysoi näytteistä niiden hiili- ja typpipitoisuuden lisäksi hiili-typpisuhteen (C/N-

suhde). Laitteessa oleva näyte kuumennetaan 850 Celsius asteesta 1150 asteeseen, eli 

laitteen toiminta perustuu palamisreaktioon (vario MAX 2003). Laitteeseen mahtui 

kerrallaan 60 näytettä, ja yhden näytteen analysointi kesti noin 10 minuuttia. Tulokset 

ilmoitettiin prosentteina näytteen kuivapainosta, joka oli keskimäärin 200 milligrammaa. 

Tässä tutkimuksessa hiili- ja typpipitoisuudet perustuvat vario MAX-laitteen antamiin 

prosentteihin näytteiden kuivapainosta.  

 

 

Taulukko 1. Lahopuun ulkoasun määrittely valtakunnan metsien inventoinnin mukaan. Lähde: 

Luke.  
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Taulukko 2. Pystylahopuiden lahoasteen määrittäminen valtakunnan metsien inventoinnin 

mukaan. Lähde: Luke.  

 

 

 

Taulukko 3. Maalahopuiden lahoasteen määrittäminen valtakunnan metsien inventoinnin 

mukaan. Lähde: Luke.  
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2.4 Aineiston käsittely 

 

2.4.1 Maalahopuumittaukset 

 

Jokaiselle mitatulle lahopuukappaleelle laskettiin tilavuus mittaustulosten perusteella. 

Maalahopuilla tilavuuden laskenta perustui niiden pituuteen ja läpimittoihin. Tilavuudet 

(mm3) laskettiin katkaistun kartion kaavalla 

 

𝑉 =
1

3
 ×  𝜋 × ℎ × (𝑟1

2 + 𝑟1 × 𝑟2 + 𝑟2
2)                                                                                             (1) 

 

jossa h on lahopuun pituus (mm), r1 on tyviläpimitta (mm) ja r2 on latvaläpimitta (mm). 

 

Jokaiselle maalahopuun kappaleelle laskettiin myös sen edustama tilavuus koealatasolla 

(m3/700 m2) sekä hehtaaritasolla (m3/ha sekä dm3/ha). Tilavuuksista laskettiin 

yhteissummia, keskiarvoja sekä keskihajontoja. Laskennat suoritettiin ensin jokaiselle 

koealalle erikseen, ja lopuksi tuloksia yhdisteltiin kaikilta koealoilta, jotta saatiin 

kokonaiskuva maalahopuiden tilavuuksista esimerkiksi puulajeittain. 

 

2.4.2 Pystylahopuumittaukset 

 

Pystylahopuiden tilavuudet laskettiin sen mukaan, kuinka suuri puu oli kyseessä. Mikäli 

pystylahopuun pituus oli alle neljä metriä, tilavuuslaskennassa käytettiin suoran 

ympyrälieriön kaavaa 

 

𝑉 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ                                                                                                                              (2)  

 

jossa r on pystylahopuun rinnankorkeusläpimitta (cm),  h on pituus (cm) ja tilavuus 

ilmaistaan kuutiosenttimetreinä (cm3). 
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Pituudeltaan yli neljä metriä oleville pystylahopuille tilavuudet laskettiin Laasasenahon 

(1982) tilavuusmallien perusteella 

 

Mänty 

𝑉 = 0,036089 × 𝑑2,01395 × (0,99676𝑑 × ℎ2,07025 × (ℎ − 1,3)−1,07209                              (3) 

Kuusi 

𝑉 = 0,022927 × 𝑑1,91505 × (0,99146)𝑑 × ℎ2,82541 × (ℎ − 1,3)−1,53547                       (4) 

Koivu 

𝑉 = 0,011197 × 𝑑2,10253 × (0,98600)𝑑 × ℎ3,98519 × (ℎ − 1,3)−2,65900                      (5) 

joissa d on rinnankorkeusläpimitta (cm), h on pituus (m) ja tilavuus ilmaistaan 

kuutiodesimetreinä (dm3). 

 

Koivun tilavuusyhtälöä käytettiin myös muiden lehtipuiden tilavuuslaskennoissa. Kuten 

maalahopuidenkin kohdalla, myös pystylahopuista laskettiin niiden edustama tilavuus 

niin koeala- kuin hehtaaritasollakin. Samoin laskettiin summia, keskiarvoja sekä 

keskihajontoja. Lopuksi saatuja tuloksia yhdisteltiin kokonaismäärien selvittämiseksi.  

 

2.4.3 Kantojen mittaukset 

 

Kantojen tilavuuslaskennoissa hyödynnettiin niiden korkeutta sekä yläläpimittaa. 

Tilavuudet kannoille laskettiin ympyrälieriön kaavalla  

 

𝑉 = 𝜋 × ℎ × 𝑟2                                                                                                                 (6) 

 

jossa h on kannon korkeus (mm) ja r on kannon yläläpimitta (mm). 
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Kuten maa- ja pystylahopuidenkin tapauksessa, myös jokaiselle kannolle laskettiin sen 

edustama tilavuus koealalla sekä hehtaarilla. Koealakohtaisia tuloksia yhdisteltiin 

kokonaismäärien selvittämiseksi. Myös kantojen kohdalla laskettiin keskiarvoja, 

keskihajontoja sekä summia.  

 

2.4.4 Lahopuunäytteiden hiili- ja typpipitoisuuksien tilastollinen tarkastelu 

 

Lahopuunäytteiden hiili- ja typpipitoisuuksia tarkasteltiin IBM SPSS-tilasto-ohjelmalla, 

jonka avulla voidaan tutkia aineistoja tilastollisten menetelmien kautta. Aineiston 

normaalijakautuneisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov- ja Shapiro-Wilk-testeillä. 

Lahopuunäytteiden hiilipitoisuuden ja lahoasteluokkien välistä suhdetta tarkasteltiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysillä (One-Way ANOVA), jossa selitettävänä muuttujana 

toimi hiilipitoisuus ja selittävänä muuttujana lahoasteluokka. Yksisuuntaista 

varianssianalyysiä käytettiin myös typpipitoisuuden ja lahoasteluokkien välisen suhteen 

tarkasteluun, jolloin selitettävänä muuttujana toimi typpipitoisuus ja selittävänä 

muuttujana lahoasteluokka. Sen sijaan hiilipitoisuuden ja kahden selittävän muuttujan, 

lahoasteluokan ja puulajin, välistä suhdetta tarkasteltiin tilastollisesti Kruskal-Wallis-

testillä. Samalla testillä tarkasteltiin myös typpipitoisuuden, lahoasteluokan ja puulajin 

välistä suhdetta. Hiili- ja typpipitoisuuden, lahoasteluokan sekä puulajien välinen 

korrelaatio testattiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla.  

 

2.4.5. Koealojen numerointi tuloksissa 

 

Tulosten esityksessä käytetään poikkeavaa numerointia koealoista selkeyden vuoksi. 

ICOS SP-koealat on numeroitu koealojen oikeilla numeroilla 1–20. Sen sijaan ICOS CP-

koealojen numerointi tapahtuu seuraavasti: 

CP 1-koealasta käytetään numeroa 21 

CP 2-koealasta käytetään numeroa 22 

CP 3-koealasta käytetään numeroa 23 

CP 4-koealasta käytetään numeroa 24 
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3 TULOKSET 

 

3.1 Tutkimusalueella havaitut puulajit 

 

Koealoilta tavattiin yhteensä viisi puulajia, jotka tunnistettiin varmasti lajilleen: Mänty, 

kuusi, haapa (Populus tremula L.), kataja (Juniperus communis L.) ja pihlaja (Sorbus 

aucuparia). Lisäksi havaittiin muutamia pajuja (Salix sp.), joiden tarkempi tunnistaminen 

osoittautui liian haastavaksi. Rauduskoivulahopuun erottaminen hieskoivusta (Betula 

pubescens Ehrh.) oli epävarmaa, joten tuloksissa käsitellään vain koivua. Samoin 

harmaaleppälahopuun (Alnus incana (L.) Moench) erottaminen tervalepästä (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.) oli haasteellista, ja vaikka tervaleppää hyvin todennäköisesti ei 

kasva koealoilla, tuloksissa käsitellään silti pelkkää leppää. Jotkin lahopuut jaettiin 

pelkästään havu- tai lehtipuiksi, sillä niiden tarkempi tunnistaminen lajilleen oli 

mahdotonta. Tavallisin syy tunnistamattomuuteen oli pitkälle edennyt lahoaminen. 

Joitakin lahopuita oli pakko tulkita tuntemattomiksi, sillä niiden lahoamisprosessi oli jo 

niin pitkällä, että edes jako havu- ja lehtipuihin ei enää ollut mahdollista. Tavallisesti 

kyseessä oli hyvin pitkälle lahonnut kanto.  

 

3.2. Lahopuun määrä tutkimusalueella 

 

Lahopuun määrä koealoilla vaihteli 0,001–50 m3 välillä (Kuva 5). Lahopuun 

kokonaismäärä oli yli 10 m3/ha 11 koealalla, ja alle 5 m3/ha olevia 

kokonaislahopuumääriä havaittiin kahdeksalla koealalla. Koealojen havaintojen 

perusteella keskimääräinen lahopuun määrä koko tutkimusalueella oli noin 16 m3/ha. 

Lahopuun keskitilavuuden perusteella tutkimushypoteesi H1 ei pidä paikkaansa, vaan 

lahopuuta on enemmän kuin tavallisessa eteläsuomalaisessa talousmetsässä.  Kuvassa 6 

esitetään keskimääräiset lahopuumäärät puulajeittain. Valtapuulaji männyn 

keskimääräinen lahopuumäärä tutkimusalueella oli noin 11 m3/ha. Kuusen lahopuun 

määrä oli noin 1,1 m3/ha ja koivun 0,3 m3/ha. Tuntemattoman lahopuun, joista suurin osa 

on kantoja, määrä tutkimusalueella oli yli 2 m3/ha. Muiden kuin pääpuulajien (mänty, 

kuusi ja koivu) ja tuntemattomien ryhmän lahopuumäärät olivat melko pieniä, 
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esimerkiksi leppälahopuuta oli koko tutkimusalueella keskimäärin vain 0,002 m3/ha ja 

haapalahopuuta 0,009 m3/ha. 

 

 

 

Kuva 5. Lahopuun kokonaismäärät koealoilla.  

 

 

 

 

Kuva 6. Keskimääräiset lahopuumäärät puulajeittain tutkimusalueella.  
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Kuvassa 7 esitetään pääpuulajien, eli männyn, kuusen ja koivun, sekä muiden puulajien 

ryhmän kokonaistilavuudet koealoittain. Mäntylahopuun määrä joillakin koealoilla oli 

huomattavan suuri, esimerkiksi koealalla 18 mäntylahopuun kokonaistilavuus oli jopa 

noin 50 m3/ha. Tavallisesti mäntylahopuuta oli alle kymmenen kuutiometriä hehtaarilla, 

ja vain neljällä koealalla mäntylahopuun määrä oli yli kaksikymmentä kuutiometriä 

hehtaarilla. Kuusilahopuun määrä oli selvästi mäntyä pienempi, ja vain yhdellä koealalla 

havaittiin yli 10 m3/ha. Useimmiten kuusilahopuun määrä jäi alle yhden kuutiometrin 

hehtaarilla, ja joillakin koealoilla ei havaittu kuusilahopuuta lainkaan. Koivun osalta 

lahopuumäärät olivat pieniä, sillä esimerkiksi koealla 1, jolla havaittiin eniten 

koivulahopuuta, lahopuun määrä oli noin 3 m3/ha. Lähes kaikilla muilla koealoilla, joilla 

koivua tavattiin, lahopuun määrä jäi selvästi alle yhden kuutiometrin hehtaarilla. 

Puulajeista ainoastaan mäntylahopuuta esiintyi jokaisella koealalla (Kuva 7). Kuusi oli 

tutkimustulosten perusteella toiseksi yleisin lahopuulaji, sillä kuusilahopuuta esiintyi 

noin 80 %:lla koealoista. Koivulahopuuta havaittiin noin puolella koealoista. Muiden 

puulajien osuus jäi hyvin pieneksi pääpuulajeihin verrattuna. Esimerkiksi leppälahopuuta 

havaittiin vain kahdella koealalla ja pajulahopuuta neljällä koealalla.  
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Kuva 7. Pääpuulajien sekä muiden ryhmien lahopuun kokonaismäärä koealoittain.  

 

Mäntymaalahopuuta oli keskimäärin 5,5 m3/ha, pystylahopuuta 4,1 m3/ha ja kantoja 1,6 

m3/ha (Kuva 8). Kuusella vastaavat luvut olivat 1 m3/ha maalahopuuta, 0,003 m3/ha 

pystylahopuuta ja 0,1 m3/ha kantoja. Koivulla maalahopuuta oli 0,2 m3/ha, 

pystylahopuuta 0,008 m3/ha ja kantoja 0,06 m3/ha. Tuntemattomien ryhmässä kantojen 

määrä oli keskimäärin 2,3 m3/ha eli suurempi kuin pääpuulajeilla. Maalahopuuta tavattiin 

jokaisessa ryhmässä, mutta pystylahopuuta ja kantoja ei havaittu kaikissa ryhmissä. 

Esimerkiksi tuntemattomien ryhmässä pystylahopuuta ei ollut, sillä kaikki mitatut 

pystylahopuut tunnistettiin lajilleen.  
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Kuva 8. Pääpuulajien sekä muiden puulajien keskimääräiset lahopuun määrät puun asennon 

mukaan. 

 

3.3 Pieniläpimittaisen lahopuun määrä  

 

Pieniläpimittaista lahopuuta (läpimitta 2–5 cm) havaittiin koko tutkimusalueella 

keskimäärin 1,7 m3/ha. Läpimitaltaan enintään viisi senttimetriä olevan lahopuun määrä 

vaihteli eri puulajeilla 0,01–3,6 m3/ha välillä. Pieniläpimittaista mäntylahopuuta oli koko 

tutkimusalueella keskimäärin 0,8 m3/ha, kuusilahopuuta 0,2 m3/ha ja koivulahopuuta 0,1 

m3/ha (Kuva 9). Pieniläpimittaisen maalahopuun määrä vaihteli eri puulajeilla 0,0009–

0,7 m3/ha välillä. Pääpuulajeista mäntymaalahopuun määrä oli keskimäärin 0,7 m3/ha, 

kuusimaalahopuun 0,2 m3/ha ja koivumaalahopuun 0,1 m3/ha (Kuva 9). 

Pieniläpimittaisen pystylahopuun määrä oli hyvin pieni, sillä esimerkiksi männyllä 

havaittiin pientä pystylahopuuta keskimäärin vain 0,05 m3/ha ja koivulla sitä ei tavattu 

lainkaan. Pieniläpimittaisia kantoja havaittiin niin vähän, että ne jätettiin tästä 

tarkastelusta pois.  
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Kuva 9. Pieniläpimittaisen lahopuun määrä pääpuulajeilla sekä muilla puulajeilla keskimäärin 

jaoteltuna puun  asennon mukaan koko tutkimusalueella.  

 

3.4. Pääpuulajien keskimääräiset lahopuumäärät lahoasteluokittain  

 

3.4.1 Mänty 

 

Mänty oli valtapuulaji lähes koko tutkimusalueella ja tämän takia mäntylahopuuta 

esiintyikin jokaisella 24 koealalla. Maalahopuuta havaittiin jokaisessa lahoasteluokassa, 

eniten luokassa kolme (lähes 1,5 m3/ha) ja vähiten luokassa 1 (noin 0,5 m3/ha). 

Keskimäärin maalahopuuta vähiten lahonneissa luokissa 1–3 oli noin 3,5 m3/ha ja pitkälle 

lahonneissa luokissa 4–5 noin 2 m3/ha (Kuva 10). Mäntymaalahopuun voidaan todeta 

olevan SMEAR II -aseman ympäristössä yleisin lahopuun muoto. Lisäksi maalahopuuta, 

joka on syntynyt hiljattain, on kaikista vähiten, ja kohtalaisesti lahonnutta männyn 

maalahopuuta on vastaavasti eniten. Pitkälle lahonnutta männyn maalahopuuta on hieman 

vähemmän kuin kohtalaisesti lahonnutta.  
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Kuva 10. Mäntylahopuun määrät eriteltynä puun asennon ja lahoasteluokan mukaan. 

 

Männyn pystylahopuuta ei havaittu lainkaan lahoasteluokassa 5 (Kuva 10). Selvästi 

eniten pystyssä olevaa lahopuuta havaittiin luokassa 3 määrän ollessa lähes 2 m3/ha. 

Lahoasteluokassa 1 pystylahopuuta havaittiin yli kuutiometri hehtaarilla. Sen sijaan 

lahoasteluokassa 4 pystylahopuun määrä oli vain noin 0,01 m3/ha. Pystylahopuun määrä 

oli täten selvästi suurin lahoasteluokissa 1–3, jotka tarkoittavat vähän tai kohtalaisesti 

lahonnutta puuta. Pystylahopuun määrä väheni huomattavasti siirryttäessä 

lahoasteluokkiin 4–5, jotka kuvaavat pitkälle lahonnutta puuta.  

Männyn kantoja oli jokaisessa lahoasteluokassa. Niiden määrät kasvoivat selvästi 

siirryttäessä lahoasteluokkien loppupäähän (Kuva 10). Kaikista eniten männyn kantoja 

oli lahoasteluokassa 5, joka kuvaa erittäin pitkälle lahonnutta puuta. Toisiksi eniten 

kantoja havaittiin lahoasteluokassa 4. Kantojen määrä oli pienin lahoasteluokassa 3, jossa 

niiden määrä oli vain noin 0,003 m3/ha. Lahoasteluokassa 1 kantoja oli noin 0,05 m3/ha. 

Kantojen määrä lahoasteluokassa 5 on huomattavan suuri verrattaessa kaikkiin muihin 

lahoasteluokkiin, sillä tässä luokassa on enemmän kantoja kuin neljässä muussa luokassa 

yhteensä.  

Kuvassa 11 on esitetty jokaisen lahoasteluokan osuus lahopuiden kokonaismääristä 

männyn osalta. Tarkasteltaessa lahopuiden kokonaismäärien ja lahoasteluokkien välistä 

suhdetta havaitaan, että kaikista eniten lahopuuta löytyy luokasta 3. Noin kolmannes 

kaikista havaituista lahopuista kuuluu tähän lahoasteluokkaan. Muiden luokkien tilanne 

on tasaisempi, esimerkiksi luokista 1 ja 5 löytyy lähes saman verran lahopuuta. Yhteensä 
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68 % lahopuista kuuluu vähemmän lahonneiden joukkoon eli luokkiin 1–3 ja 32 % 

pidemmälle lahonneiden joukkoon eli luokkiin 4–5. Tuloksista voidaan todeta, että 

mäntylahopuiden määrät jakautuvat melko tasaisesti jokaiseen viiteen lahoasteluokkaan. 

 

 

Kuva 11. Mäntylahopuun jakautuminen lahoasteluokittain.  

 

3.4.2 Kuusi 

 

Kuusi oli toiseksi yleisin puulaji koealoilla, ja sitä havaittiin noin 80 %:lla koealoista. 

Kahdella koealalla kuusilahopuuta tavattiin jopa enemmän kuin mäntylahopuuta. 

Maalahopuuta havaittiin jokaisessa lahoasteluokassa, mutta määrät olivat melko pieniä 

(Kuva 12). Eniten maalahopuuta oli luokassa 4, jossa määrä oli noin 0,3 m3/ha. 

Lahoasteluokissa 2 ja 3 määrät olivat hyvin tasaiset, ja jäivät vain vähän pienemmiksi 

kuin luokassa 4. Kaikista vähiten kuusen maalahopuuta tavattiin luokassa 1, määrän 

ollessa noin 0,05 m3/ha. Kuten männynkin kohdalla, myös kuusella maalahopuu on 

kaikista yleisin lahopuun muoto tutkimusalueella. Kuusen maalahopuun määrät jäivät 

kuitenkin paljon pienemmiksi kuin valtapuulaji männyllä.  
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Kuva 12. Kuusilahopuun määrät eriteltynä puun asennon ja lahoasteluokan mukaan. 

 

Pystylahopuun kohdalla kuusen tilanne erosi männystä huomattavasti. Kuusen 

pystylahopuuta havaittiin vain lahoasteluokassa 1, jossa sen määrä oli noin 0,003 m3/ha. 

Pystylahopuun määrä tässä yhdessä lahoasteluokassa oli hyvin pieni, joten kaiken 

kaikkiaan kuusen pystyssä olevaa lahopuuta on tutkimusalueella hyvin vähän.  

Kuusen kantoja löytyi jokaisesta lahoasteluokasta. Määrällisesti eniten kantoja tavattiin 

luokassa 5, jossa niiden määrä oli noin 0,05 m3/ha. Vähiten kantoja havaittiin luokassa 2, 

jossa niiden määrä oli 0,004 m3/ha. Tarkasteltaessa vähemmän ja enemmän lahonneiden 

puiden tilannetta voidaan havaita, että kaikista eniten kantoja oli lahoasteluokissa 4–5, 

jotka edustavat pidemmälle lahonneita puita. Lahoasteluokissa 1–3 kantojen määrät jäivät 

selvästi pienemmiksi.  

Kuvassa 13 esitellään lahoasteluokkien osuudet kuusilahopuun kokonaismääristä. 

Kuvasta voidaan havaita, että eniten kuusilahopuuta löytyy lahoasteluokasta 4, joka 

tarkoittaa melko pitkälle lahonnutta puuta. Vähiten lahopuuta on lahoasteluokassa 1 eli 

hyvin vähän lahonneiden puiden ryhmässä. Lahopuun määrä on jakautunut melko 

tasaisesti lahoasteluokkien 2–5 välillä, sillä jokaisen luokan osuus on noin 20 %.  
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Kuva 13. Kuusilahopuun jakautuminen lahoasteluokittain.  

 

3.4.3 Koivu 

 

Koivulla havaintoja oli selvästi vähemmän kuin männyllä ja kuusella. Koivulahopuuta 

havaittiin noin puolella koealoista. Maalahopuuta oli jokaisessa lahoasteluokassa, mutta 

määrät olivat pieniä (Kuva 14). Eniten maalahopuuta oli luokassa 5, jossa lahopuun määrä 

oli 0,09 m3/ha. Vähiten maalahopuuta koivun osalta havaittiin luokassa 1, jossa sen määrä 

oli 0,01 kuutiometriä hehtaarilla. Lähes saman verran lahopuuta oli luokassa 3. 

Lahoasteluokkia yhdisteltäessä voidaan havaita, että luokissa 4–5 maalahopuuta oli 

enemmän kuin luokissa 1–3 yhteensä. Täten koivulahopuun voidaan katsoa olevan melko 

pitkälle lahonnutta tutkimusalueella ja vähemmän lahonneen puun osuus on selvästi 

pienempi.  

Pystylahopuun osalta koivun tilanne on sama kuin kuusella, sillä havaintoja kertyi vain 

lahoasteluokasta 1. Tässä luokassa lahopuun määrä oli 0,008 m3/ha. Pystyssä olevaa 

koivulahopuuta oli täten erittäin vähän tutkimusalueella. Ero valtapuulaji mäntyyn on 

jälleen merkittävä, sen sijaan kuuseen verrattaessa koivun tilanne on lähes sama.  

Kantoja ei havaittu lainkaan luokissa 1 ja 2. Eniten kantoja oli lahoasteluokassa 5 määrän 

ollessa 0,05 m3/ha. Luokassa 4 kantojen määrä oli 0,003 m3/ha ja luokassa 3 0,002 m3/ha. 

Kantojen määrät jäivät täten hyvin pieniksi. Voidaan kuitenkin sanoa, että koivujen 

kannot tutkimusalueella ovat yleisesti pitkälle lahonneita. 
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Kuva 14. Koivulahopuun määrät eriteltynä puun asennon ja lahoasteluokan mukaan. 

 

Kuvassa 15 esitetään, miten lahopuun määrät jakautuivat lahoasteluokkien suhteen. 

Selvästi eniten lahopuuta koivun osalta oli luokassa 5, jossa oli yli 50 % havaitusta 

lahopuusta. Toiseksi eniten lahopuuta oli luokassa 4, osuuden ollessa 20 %. Yhteensä 

noin 70 % lahopuusta kuului luokkiin 4–5. Vähiten lahopuuta oli luokassa 3, jossa osuus 

oli 5 %. Yhteensä noin 25 % lahopuusta kuului luokkiin 1–3, jotka edustavat vähemmän 

lahonnutta puuta. Kuvasta ilmenee selvästi, että enemmistö koivulahopuusta on pitkälle 

lahonnutta tutkimusalueen ympäristössä. 

 

Kuva 15. Koivulahopuun jakautuminen lahoasteluokittain. 
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3.5 Hiilen pitoisuus lahopuussa 

 

Hiilen pitoisuus lahopuussa oli keskimäärin 49 % lahoasteluokasta ja puulajista 

riippumatta (Kuva 16). Tuloksissa ei näy esimerkiksi se, että hiilen pitoisuus pienenisi 

merkittävästi lahoamisen edetessä. Myöskään puulaji ei vaikuta hiilen pitoisuuteen. 

Tilastollisen analyysin perusteella hiilen pitoisuuden ja lahoasteluokan välillä ei ole 

löydettävissä korrelaatiota. Samoin korrelaatiota ei havaittu tarkasteltaessa hiilen 

pitoisuutta, lahoasteluokkia ja eri puulajeja. Tulosten perusteella tutkimushypoteesi H2 

hylätään, eli hiilipitoisuus ei pienene lahoasteen kasvaessa. 

 

 

 

Kuva 16. Hiilen pitoisuus pääpuulajeilla lahoasteluokittain. Hiilen pitoisuuksissa ei havaittu eroja 

lahoasteluokkien ja puulajien välillä. 

 

3.6. Typen pitoisuus lahopuussa 

 

vario MAX-laitteella tehtyjen analyysien perusteella typpipitoisuus vaihteli lahopuussa 

0,64–1,2 % välillä (Kuva 17). Männyllä typen pitoisuus oli pienempi kuin kuusella ja 

koivulla kaikissa lahoasteluokissa. Koivun ja kuusen välillä erot olivat melko pienet 

lahoasteluokissa 3 ja 4, mutta luokissa 1 ja 5 erot typpipitoisuudessa olivat suuremmat. 

Lahoasteluokassa 1 kuusen typen pitoisuus oli suurempi kuin koivun, mutta luokassa 5 

kuusen pitoisuus oli koivua pienempi. Männyn ja kuusen typpipitoisuus pieneni 
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siirryttäessä lahoasteluokasta yksi luokkaan kolme, mutta kasvoi sitten lahoisuuden 

edetessä. Koivulla typen pitoisuus kasvoi jyrkästi siirryttäessä lahoasteluokasta 1 

luokkaan 2 ja väheni jälleen selvästi liikuttaessa luokasta 2 luokkaan 3. Tämän jälkeen 

typen pitoisuus kasvoi kuten männyllä ja kuusellakin. Kaikilla kolmella puulajilla typen 

pitoisuus oli suurin lahoasteluokassa 5 eli pitkälle lahonneessa puussa ja pienin 

lahoasteluokassa 3 eli kohtalaisesti lahonneessa puussa. Tilastollisten analyysien 

perusteella typen pitoisuuden ja lahoasteluokan välillä on havaittavissa merkitsevä 

korrelaatio. Sen sijaan puulaji ja typen pitoisuus eivät korreloi merkitsevästi. Tulosten 

perusteella tutkimushypoteesi H3 jää voimaan, eli typpipitoisuus lahopuussa kasvaa 

lahoasteen kasvaessa. Selvimmin trendi näkyy lahoasteluokissa 3–5.  

 

 

 

Kuva 17. Typpipitoisuus pääpuulajeilla lahoasteluokittain. Typen pitoisuuksissa havaittiin eroja  

lahoasteluokkien välillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1 2 3 4 5

Ty
p

p
ip

it
o

is
u

u
s 

%

Lahoasteluokka

Mänty Kuusi Koivu



 

35 
 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1 Lahopuun määrä  

 

Viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12, 2014–2017) mukaan 

lahopuun keskitilavuus metsämaalla on Etelä-Suomessa 4,4 m3/ha, Pohjois-Suomessa 7,2 

m3/ha ja koko maassa 5,7 m3/ha (Valtakunnan metsien…2018). SMEAR II -aseman 

ympäristössä lahopuun keskitilavuus on tutkimuksen mukaan merkittävästi suurempi, 

noin 16 m3/ha. Tutkimushypoteesi H1 ei tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi pitävän 

paikkaansa vaan SMEAR II –aseman ympäristössä olisi enemmän lahopuuta kuin 

tavallisessa eteläsuomalaisessa talousmetsässä keskimäärin.  Ihalaisen ja Mäkelän (2009) 

mukaan talousmetsissä maalahopuun osuus on noin 70 % lahopuun kokonaismäärästä ja 

pystylahopuun osuus on noin kolmannes. Saman suhteen havaitsivat myös Fridman & 

Walheim (2000) Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa. Luonnontilaisten metsien osalta 

pysty- ja maalahopuun määrän välisen suhteen on tutkittu olevan samankaltainen kuin 

talousmetsissä (esim. Siitonen 2001, Sippola 2001). Maa- ja pystylahopuun osuuksien 

suhteen tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset muiden tutkimuksien tuloksiin 

verrattaessa, sillä pystylahopuun osuus on 29 % ja maalahopuun 71 %. Eräjään ym. 

(2010) mukaan kantojen osuus lahopuun kokonaismäärästä on noin kolmannes. Kyseisen 

tutkimuksen tulokset vastaavat tämän tutkimuksen tuloksia, sillä tässä tutkimuksessa 

kantojen osuus on 29 % lahopuun kokonaismäärästä. Tarkasteltaessa tilannetta 

puulajeittain voidaan todeta, että koivulla kantojen osuus kyseisen puulajin 

kokonaislahopuumäärästä oli noin 20 %, männyllä 15 % ja kuusella 10 %. Kantojen 

osuutta lahopuun kokonaismäärästä lisää puulajeiltaan tuntemattomaksi jääneiden 

kantojen suuri määrä. 

Lahopuun määrä luonnontilaisissa metsissä on paljon suurempi kuin talousmetsissä. 

Etelä-Suomessa lahopuuta on keskimäärin 60–120 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 50–80 

m3/ha luonnontilaisissa metsissä (Siitonen 2001). Keski- ja Pohjois-Ruotsin 

mäntyvaltaisissa metsissä lahopuuta on havaittu olevan noin 70–120 m3/ha (Ahlroth ym. 

2004). Myös Pedlarin ym. (2000) Kanadan boreaalisella metsävyöhykkeellä tehdyn 

tutkimuksen mukaan lahopuun määrä paikallisissa lehti- ja sekametsissä vaihteli 15–160 

m3/ha välillä. Ruotsin boreaalisissa ja temperaattisissa, luonnontilaisissa metsissä, 
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lahopuun määrä on eri tutkimusten mukaan keskimäärin 11–90 m3/ha (Andersson & 

Hytteborn 1991, Linder ym. 1997, Linder & Östlund 1998).  

Vertailtaessa muiden tutkimusten tuloksia lahopuun määristä sekä luonnontilaisissa että 

talouskäytössä olevissa metsissä tämän tutkimuksen tuloksiin havaitaan, että yli puolella 

koealoista lahopuun määrä on lähempänä talousmetsien keskimääräisiä 

lahopuutilavuuksia. Tämä on melko ennalta arvattava tulos, sillä SMEAR II -aseman 

metsät luetaan talousmetsiin kuuluviksi niiden erityispiirteistä huolimatta. 

Keskimääräinen lahopuun määrä koko tutkimusalueella, 16 m3/ha, on kuitenkin selvästi 

suurempi kuin talousmetsissä yleisesti. Joillakin koealoilla lahopuun kokonaismäärä oli 

lähes kymmenen kuutiometriä hehtaarilla, mitä voidaan pitää hieman tavanomaista 

suurempana määränä talousmetsistä puhuttaessa. Kahdeksalla koealalla lahopuun määrä 

oli selvästi yli 10 m3/ha, ja nämä alueet kuuluisivat lahopuun määrän perusteella jo 

luonnontilaisten metsien luokkaan. Kahdella koealalla lahopuun kokonaistilavuus oli 

jopa noin 50 m3/ha, ja nämä luvut alkavat olla vahvasti luonnontilaisen metsän 

lahopuumääriä vastaavia. Tämä osoittaa, että lähellä toisiaan olevien metsiköiden välillä 

ja jopa metsiköiden sisällä on suurta vaihtelua lahopuun määrissä. Saman ilmiön on 

havainnut esimerkiksi Siitonen ym. (2009) tutkimuksessaan. 

Lahopuun määrä ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Noin neljännes Suomen metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta (Siitonen 2001), ja 

Skandinavian alueella lahopuusta riippuvaisia lajeja on arvioitu olevan 6000–7000 

(Stokland ym. 2004). Lahopuu on myös tärkeä biodiversiteetin indikaattori metsien 

kestävässä käytössä (Hahn & Christensen 2004). Talousmetsissä tehtävät 

metsänhoidolliset toimenpiteet vähentävät lahopuun määrää. Esimerkiksi 

harvennushakkuissa metsistä poistetaan yleensä kilpailussa heikosti menestyneet ja 

heikentyneet puut, jotka metsään jäädessään muodostaisivat uutta lahopuuta (Tonteri ja 

Siitonen 2001). Lahopuiden tärkeys metsäekosysteemissä tunnetaan nykyisin paremmin, 

ja lahopuujatkumon säilymiseen kiinnitetään enemmän huomiota metsien hoidossa ja 

käytössä. 
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4.2 Hiilipitoisuus lahopuussa 

 

Lahopuussa olevan hiilen pitoisuudet vaihtelivat erittäin vähän lahoasteluokkien ja 

puulajien välillä. Tulosten perusteella lahopuun biomassasta noin puolet on hiiltä, mikä 

on yleisesti käytetty oletus hiilitaseiden laskennassa. Joidenkin näytteiden hiilipitoisuus 

oli selvästi yli 50 %, mutta näissä tapauksissa kyseessä on hyvin todennäköisesti 

analysoinnissa tapahtunut virhe. Merkitseviä eroja hiilipitoisuudessa maa- ja 

pystylahopuiden sekä kantojen osalta ei havaittu. Tulosten perusteella tutkimushypoteesi 

H2 hylätään, sillä hiilipitoisuus ei kasva lahoisuuden edetessä.  

Mäkisen ym. (2006) mukaan boreaalisessa metsässä lahopuun hiilipitoisuuden ja puun 

asennon, lajin ja lahoasteluokan välillä ei ole havaittavissa korrelaatiota, vaan hiiltä on 

lahopuun biomassasta aina noin puolet. Sveitsissä tehdyn tutkimuksen mukaan kuusen ja 

pyökin (Fagus sylvatica L.) hiilipitoisuus lahopuussa oli molemmilla lajeilla hieman alle 

50 % eikä pitoisuuksien ja lahoasteluokkien välillä ollut merkittäviä eroja (Weggler ym. 

2012). Lombardi ym. (2012) tutkivat pyökin ja saksanpihdan (Abies alba Miller) kantojen 

hiilipitoisuutta Italiassa tehdyssä tutkimuksessa, jonka tulosten mukaan hiilipitoisuus 

pysyi vakaana molemmilla puulajeilla lahoasteluokasta riippumatta, vaihteluvälin ollessa 

44–48 %. Virossa tehdyn tutkimuksen mukaan lahopuun hiilen massapitoisuuden ja 

lahoasteluokan välillä oli selvä tilastollinen merkitsevyys männyn, kuusen ja koivun 

osalta (Köster ym. 2015). Pidemmälle lahonneessa luokassa hiilen pitoisuus oli suurempi 

kuin vähemmän lahonneessa luokassa. Hiilen pitoisuus oli kuitenkin kaikilla puulajeilla 

eri lahoasteluokissa 47–51 %, vaihtelun ollessa saman suuntainen kuin tässä 

tutkimuksessa. Harmon ym. (2013) selvittivät 60 pohjoisella pallonpuoliskolla kasvavan 

puulajin hiilen pitoisuuksia. Tutkimuksen mukaan hiilen pitoisuus oli keskimäärin noin 

49 % puulajien ja lahoasteluokkien keskiarvoja tarkasteltaessa.  

Yleisesti käytetyn mallin mukaan lahopuun biomassasta puolet on hiiltä, ja tätä oletusta 

käytetään usein hiilipitoisuuksien laskennassa ja arvioinnissa. Tämän tutkimuksen 

perusteella hiilen osuus lahopuusta on likimain puolet, joten tutkimus tukee yleisesti 

käytettyä arviota. On kuitenkin hyvä huomata, että hiilen pitoisuuden mittaamisessa jo 

näytteiden kuivauslämpötila saattaa vaikuttaa tuloksiin (Weggler ym. 2012). Lamlom ja 

Savidge (2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että hiilen pitoisuus kevätpuussa oli 

merkittävästi suurempi kuin kesäpuussa. Samassa tutkimuksessa todettiin, että 

tuorenäytteiden hiilipitoisuus oli selvästi suurempi kuin kuivattujen näytteiden. 
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Lamlomin ja Savidgen (2003) mukaan hiilen pitoisuudessa on myös vaihtelua yksittäisten 

puuyksilöiden ja puulajien välillä. Hiilen pitoisuuden on havaittu olevan puun kuoressa 

suurempi kuin itse puuaineessa kaikissa lahoasteluokissa (Harmon ym. 2013). Kaikissa 

edellä mainituissa tutkimuksissa todetaan, että yleinen arvio hiilen pitoisuudesta 

lahopuussa ei ole niin yksinkertainen kuin usein oletetaan, vaan tutkimuksissa tulisi 

huomioida esimerkiksi puuyksilöiden välinen vaihtelu ja lahoasteluokka.  

 

4.3 Typpipitoisuus lahopuussa 

 

Typen pitoisuus lahopuussa vaihteli lahoasteluokkien välillä merkitsevästi. Puulajien 

välillä havaittiin pieniä eroja, jotka eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Typen pitoisuus männyllä oli pienempi kuin muilla puulajeilla kaikissa lahoasteluokissa. 

Kaikkien pääpuulajien typpipitoisuudet kasvoivat selvästi lahoisuuden lisääntyessä, 

etenkin siirryttäessä lahoasteluokasta kolme luokkaan viisi. Vähemmän lahonneiden 

puiden typpipitoisuudet vaihtelivat ilman selkeää suuntausta, mikä saattaa johtua 

näytteiden pienestä määrästä ja analysointivirheistä. Tulosten mukaan tutkimushypoteesi 

H3 jää voimaan, sillä typen pitoisuuden ja lahoasteen välillä havaittiin merkitsevä 

korrelaatio.  Tämä korrelaatio oli selvimmin nähtävissä lahoasteluokissa 3–5.  

Typpipitoisuuden nousu lahoasteluokan kasvaessa on havaittu myös muissa 

tutkimuksissa (esim. Lombardi ym. 2012, Köster ym. 2015). Tämän tutkimuksen tulokset 

eroavat kuitenkin muiden tutkimusten tuloksista siinä, että tässä tutkimuksessa typen 

pitoisuudet lahopuussa olivat selvästi suuremmat. Esimerkiksi Krankina ym. (1999) 

havaitsivat Luoteis-Venäjällä tehdyssä tutkimuksessa, että typen pitoisuus männyllä 

vaihteli 0,17–0,55 % välillä eri lahoasteluokissa, kun taas tässä tutkimuksessa 

vaihteluväli oli 0,64–1,1 % eri lahoasteluokissa. Lombardin ym. (2012) tutkimuksen 

mukaan saksanpihdan ja pyökin kantojen typpipitoisuus lahoasteluokissa 4–5 vaihteli 

0,6–0,9 % välillä, mutta vähemmän lahonneiden kantojen typen pitoisuudet olivat selvästi 

pienempiä.  

Tässä tutkimuksessa havaitut korkeat typpipitoisuudet eri puulajeilla ja eri 

lahoasteluokissa voidaan selittää esimerkiksi näytteiden keräämisen aiheuttamalla 

epävarmuudella. Näytteiden joukkoon on saattanut jäädä muuta orgaanista ainesta, 

esimerkiksi sammalten jäänteitä, jotka nostavat typpipitoisuutta. Etenkin pitkälle 



 

39 
 

lahonneiden puunäytteiden käsittely oli toisinaan haastavaa, koska puu oli lahonnut lähes 

kokonaan. Tällöin näytteen sekaan saattoi jäädä sinne kuulumatonta eloperäistä ainesta. 

Myös lahottajien suuri määrä pitkälle lahonneessa puussa saattaa selittää ainakin osittain 

korkeat typpipitoisuudet. 

 

4.4. Tuloksissa huomioitavat seikat ja epävarmuustekijät 

 

Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat SMEAR II -aseman läheisyydessä olevien 

koealojen mittauksiin, joiden kasvupaikkatyypit vaihtelevat tuoreen kankaan metsistä 

kuivahkojen kankaiden metsiin. Jokaisen koealan koko on noin 700 m2, mutta lahopuun 

määrä ja laatu mitattiin vain 60 m2 kokoiselta mittausalueelta jokaisella koealalla. On 

perusteltua kyseenalaistaa, miten hyvin mittausalan tulokset kuvaavat lahopuun määrää 

ja laatua koko koealan tasolla. Lahopuun kokonaismäärä koealalla saattaa olla paljon 

pienempi tai suurempi kuin mitä mittausalueen tuloksista voi päätellä. Koska 

mittausalueen rajaus oli samanlainen jokaisella koealla, on joissakin tapauksissa 

mittausalueelle saattanut osua paljon lahopuuta sisältänyt kohta. Näin tapahtui 

esimerkiksi koealalla 1 kuusen suhteen, jossa mittausalueen tulosten perusteella koko 

koealalla olisi kuusilahopuuta yli 10 m3/ha. Todellisuudessa määrä lienee pienempi, 

mutta mittausalueen tuloksista laskettu koealakohtainen määrä on melko suuri. 

Päinvastainen tilanne ilmeni esimerkiksi koealalla 7, jonka mittausalueella oli lahopuuta 

hyvin vähän. Tämän vuoksi koealakohtainen lahopuun määrä oli huomattavan pieni, mikä 

todennäköisesti ei vastaa todellista tilannetta. Koska lahopuun sijoittuminen 

mittausalueilla ja koealoilla oli kuitenkin täysin sattumanvaraista, koealojen perusteella 

lasketut keskiarvot antavat melko luotettavan arvion lahopuun määrästä koko 

tutkimusalueella. Yksittäisen koealan lahopuumääriin otantamenetelmä tuottaa kuitenkin 

epävarmuutta, joka tosin pienenee satunnaisvirheiden kumotessa toisensa kaikkien 

koealojen tuloksia vertailtaessa.  

Suurin osa koealoilla olevista lahopuun kappaleista oli läpimitaltaan alle viisi senttimetriä 

paksua olevaa pientä oksaa. Tällaisten lahopuukappaleiden tilavuus jää pieneksi, vaikka 

kokonaistilavuudet koealoilla saattavatkin olla yllättävän suuria. Kun mittausalueelle 

sitten osuu vaikkakin vain yksi suuri pystylahopuu, sen tilavuus yksinään on erittäin suuri 

verrattuna pienten maalahopuiden tilavuuksiin. Esimerkiksi koealalla 18 on tulosten 
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perusteella lahopuuta noin 50 m3/ha, mikä johtuu siitä, että mittausalueelle osui yksi suuri 

mäntypystylahopuu. Tämä yksi suuri mäntylahopuu mittausalueella sai aikaan lahopuun 

hehtaarikohtaisen määrän nousun luonnontilaisen metsän tasolle. Todellisuudessa 

lahopuun määrä on paljon pienempi kuin mittausalueen tulokset antavat olettaa. 

Yksittäisenkin pystylahopuun merkitys korostuu tuloksissa paljon. Laskennassa 

käytettävät kaavat saattavat antaa hieman todellisuudesta poikkeavia tuloksia, 

esimerkiksi Laasasenahon (1982) tilavuusyhtälöt antavat pieniä aliarvioita tuloksiin. 

Tutkimusalueella olevan lahopuun määrän vertaileminen muihin tutkimustuloksiin on 

hankalaa sen suhteen, että monissa tutkimuksissa mitataan vain suurikokoinen lahopuu, 

eikä huomioida lainkaan pienlahopuuta. Myös kantojen määrää on selvitetty vain 

muutamassa tutkimuksessa. Esimerkiksi Valtakunnan metsien inventoinnissa mitattavan 

pystylahopuun rinnankorkeusläpimitan pitää olla vähintään 10 senttimetriä ja pituuden 

1,3 metriä (Valtakunnan metsien…2010). Samoin maalahopuun läpimitan 1,3 metrin 

kohdalla tyvestä päin mitattuna pitää olla vähintään 10 senttimetriä ja pituuden vähintään 

1,3 metriä. Kantoja ei huomioida lainkaan. Kymmenen senttimetrin läpimittarajaa on 

käytetty esimerkiksi myös Ruotsissa tehdyissä lahopuuinventoinneissa (Fridman & 

Walheim 2000). Vertailu muihin tutkimuksiin on täten osittain haasteellista, mutta 

kuitenkin mahdollista huomioitaessa mittauksissa käytettävät rajat. Myös pienten 

lahopuuoksien sijoittaminen Valtakunnan metsien inventoinnissa käytettyyn puun 

ulkoasun luokitteluun on haastavaa, sillä pienille oksille, jotka eivät ole ihmisen tekemää 

hakkuutähdettä, ei ole omaa kategoriaansa. Nämä pienet oksat sijoitettiin tässä 

tutkimuksessa luokkaan 4 eli katkennut puu. Tämä lienee kaikista paras kategoria näille 

lahopuuoksille (Korhonen 2019).  

Lahoasteluokkaa määritettäessä Valtakunnan metsien inventoinnissa käytetty 

puukkomenetelmä osoittautui hieman haastavaksi pienten maalahopuiden kohdalla. 

Pystylahopuilla tämä menetelmä toimi hyvin, ja myös suurten maalahopuiden sekä 

kantojen osalta. Sen sijaan pienillä maalahopuilla, joiden läpimitta oli muutama 

senttimetri, puukon käyttö oli usein vaikeaa. Pieni lahopuukappale hajoaa helposti, 

vaikka sen lahoasteluokka olisikin vain 1 tai 2. Tämän vuoksi pienten 

lahopuukappaleiden lahoasteluokan määrittäminen perustui vahvasti myös ulkonäköön. 

Virheellisiltä luokituksilta ei kuitenkaan varmasti vältytty, etenkään vain vähän 

lahonneiden puiden kohdalla. Lahoasteluokkien 1 ja 2 välinen ero on melko pieni, joten 

jotkut lahopuukappaleet luultavasti on sijoitettu väärään luokkaan.  
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Lahopuun hiilipitoisuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa massan kautta, eli mikä on 

hiilen osuus näytteen kuivapainosta. Samalla tavalla hiilen pitoisuuksia lahopuussa ovat 

selvittäneet esimerkiksi Lombardi ym. (2012). Sen sijaan Köster ym. (2015) tarkastelivat 

hiilen pitoisuutta tilavuuden kautta. Molemmissa tutkimuksissa hiilen pitoisuus 

lahopuussa oli keskimäärin samankaltainen. Sen sijaan eroja löytyy lahoasteluokan 

vaikutuksesta hiilipitoisuuteen: Lombardi ym. (2012) eivät havainneet merkittäviä eroja 

hiilen pitoisuudessa lahoasteluokkien välillä, mutta Köster ym. (2015) havaitsivat 

tilastollisen merkitsevyyden lahoasteluokan ja hiilipitoisuuden välillä. Täten hiilen 

pitoisuuden tarkastelu massa/massa tai massa/tilavuus – tilanteessa tuottaa täysin erilaiset 

tulokset. Molemmat menetelmät ovat yleisesti käytettyjä ja ovat kaksi erilaista tapaa 

tarkastella hiilen pitoisuutta, joten niiden vertaileminen on haastavaa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lahopuun määrää ja laatua sekä lahopuun 

hiili- ja typpipitoisuutta SMEAR II -aseman ympäristössä. Mittausten perusteella 

lahopuun kokonaismäärä vaihtelee huomattavasti eri koealojen välillä. Lahopuun määrä 

tutkimusalueella on suurempi kuin talousmetsissä keskimäärin. Selvästi eniten on pientä 

maalahopuuta, jonka kokonaistilavuudet muodostuvat melko suuriksi. Myös kantojen 

määrä on melko suuri. Sen sijaan pystylahopuun määrä on hyvin pieni. Suurin osa 

tutkimusalueen lahopuusta on pitkälle tai kohtalaisesti lahonnutta.  

Lahopuun sisältämän hiilen pitoisuus on keskimäärin puolet lahopuun 

kokonaisbiomassasta. Hiilipitoisuus on tasainen kaikissa lahoasteluokissa eikä eroja eri 

puulajien välillä ole löydettävissä. Myöskään puun asento ei vaikuta hiilen pitoisuuteen. 

Tutkimuksen perusteella hiilivaraston muutos riippuu lahopuun hajoamisnopeudesta, 

sillä hiilen osuus kuolleessa puussa ei muutu lahoamisprosessin edetessä. Lahopuu on 

merkittävä hiilen varasto, sillä elävään puuhun sitoutunut hiili säilyy puussa pitkän aikaa 

puun kuoleman jälkeenkin. Typen pitoisuus lahopuussa kasvaa lahoisuuden edetessä 

selvemmin pidemmälle lahonneiden puiden osalta.  

Lahopuuinventoinneissa käytetään usein tiettyjä läpimittarajoja, ja usein 

pieniläpimittainen lahopuu jää kokonaan pois lahopuumittauksista. Samoin kannot 

jätetään yleensä mittaamatta, vaikka ne ovat maalahopuuta siinä missä maassa olevat 

puiden rungotkin. Tulevaisuudessa lahopuuinventointeihin kannattaa ottaa mukaan myös 

kannot ja pieniläpimittaiset lahopuut, sillä ne ovat merkittävä osa metsien 

kokonaislahopuustosta. Mittausten keskittyessä vain suuriin lahopuihin osa 

kokonaisuudesta jää huomioimatta.  
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