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1 JOHDANTO  

 

1.1 Tutkielman tausta  

 

Puiden kasvu ja kehitys on metsätieteellisen tutkimuksen vanhimpia ja keskeisimpiä 

osa-alueita. Puiden kasvuolosuhteita muuttamalla pyritään tuottamaan puusto, joka 

vastaa metsänkasvatuksen tavoitteisiin. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi puuston 

koko, arvo ja luonnon monimuotoisuus.  

Harvennushakkuussa osa metsikön puustosta poistetaan. Tällä pyritään vähentämään 

puiden välistä kilpailua ja keskittämään kasvu metsänkasvatuksen tavoitetta palveleviin 

puihin. Vallitseva menetelmä kuusikoiden harvennuksessa on valikoiva harvennus, 

jossa poistetaan huonokuntoiset ja -laatuiset, sekä tiettyä läpimittaa suuremmat tai 

pienemmät puut. Pienempiin tai suurempiin puihin kohdistuvaa valikoivaa harvennusta 

kutsutaan ala- tai yläharvennukseksi.  

Puiden ominaisuuksiin perustuvaan harvennuksen lisäksi puustoa voidaan harventaa 

systemaattisesti. Systemaattisessa harvennuksessa ainoastaan puun sijainti määrittää sen 

käsittelyn. Isomäki ja Väisänen (1980) pitävät nykyaikaista ajourilta tapahtuvaa 

koneellista harvennusta näiden yhdistelmänä: ajouralta poistetaan kaikki puut ja urien 

väliin jäävä puusto harvennetaan tyypillisesti alaharvennuksena.  

Systemaattista harvennusta on männyllä tutkittu viime vuosina pohjoismaissa laajasti 

ratkaisuna ylitiheiden ja pienirunkoisten metsien huonosti kannattavaan 

ensiharvennukseen (Bergström 2009, Ahnlund Ulvcrona ym. 2017). Menetelmä 

tunnetaan Suomessa käytäväharvennuksena, jossa ajourien välistä poistetaan puita 

suorilta käytäviltä riippumatta niiden koosta tai laadusta. Käytäväharvennuksesta on 

molemmissa maissa useita kenttäkokeita, joista on julkaistu sekä tuotos- että korjuun 

tuottavuustutkimuksia (Witzel ym. 2019, Nuutinen ym. 2020).   

Kuusella systemaattista harvennusta on tutkittu vähemmän. Suomessa on vain yksi 

kuusen systemaattisen harvennuksen koesarja, josta on julkaistu kaksi 

tutkimusartikkelia (Isomäki ja Väisänen 1980, Mäkinen ym. 2006). Esimerkiksi 

Nilssonin ym. (2010) tulokset kuitenkin osoittavat, että mänty reagoi harvennuksiin eri 
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tavalla kuin kuusi. Kuusella harvennusvoimakkuuden ei ole todettu vaikuttavan 

kokonaisutuotokseen poistuman ollessa alle 60 prosenttia (Mäkinen ja Isomäki 2004a, 

Pretzsch ym. 2005, Nilsson ym. 2010, Wallentin ja Nilsson 2011). Männyllä 

kokonaistuotos sen sijaan alenee harvennusvoimakkuuden kasvun myötä (Nilsson ym. 

2010).  

Männyllä systemaattisia harvennusmenetelmiä perusteellaan pienemmällä 

korjuuvaurioiden riskillä ja helpommalla sekä lievästi nopeammalla 

korjuutyöskentelyllä (Nuutinen ym. 2020). Kuusella menetelmästä on kuitenkin hyvin 

vähän tietoa, minkä vuoksi tutkimusta puuston kehityksestä systemaattisessa 

harvennuksessa tarvitaan. Tilajärjestys on myös tapa kuvata metsiä ja puita, jota ei tähän 

asti ole hyödynnetty käytännön metsäsuunnittelussa osittain sijaintitiedon keräämisen 

työläyden ja toisaalta tiedon vähäisen lisähyödyn takia (Kangas ym. 1990, Burkhart ja 

Tomé 2012). Tämä tutkielma pyrkii tuottamaan tietoa kuusen kehityksestä 

systemaattisessa tilajärjestyksessä sekä tutkimaan jatkuvien tilajärjestysmuuttujien 

mahdollisuuksia kuvata eri tilajärjestyksiä ja puiden kehitystä. 

 

1.2 Kuusen harvennusvasteet alaharvennuksessa ja systemaattisessa 

harvennuksessa 

 

Harvennusvasteella tarkoitetaan puuston kasvun reagointia harvennukseen. Vastetta on 

tyypillisesti kuvattu jäävän puuston keskiläpimitan ja pituuden kasvun tasoa 

seuraamalla. Harvennustutkimuksissa tyypillinen kontrollikäsittely on harventamaton 

metsä, johon puuston tunnusten kehitystä ja käsittelyn kokonaistuotosta verrataan.  

Vertailua tehdään usein myös eri harvennusvoimakkuuksien välillä. 

Harvennusvoimakkuus ilmoitetaan tyypillisesti jäävänä osuutena lähtöpuuston 

pohjapinta-alasta. Tyypillinen harvennusvoimakkuus on 20–60 prosenttia lähtöpuuston 

pohjapinta-alasta. Vasteen lisäksi tutkimukset tarkastelevat myös puuston 

lopputilannetta, jolloin vertaillaan hehtaarikohtaisen kokonaistuotoksen osa-alueita, 

kuten puuston tilavuutta ja kasvua sekä hakkuu- ja luonnonpoistumaa. 

Kuusella läpimitan kasvun harvennusvaste on tyypillisesti kestänyt neljästä seitsemään 

vuotta (Mäkinen ja Isomäki 2004a, 2004b, Vitali ym. 2016), minkä jälkeen kasvu on 
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palannut harvennusta edeltävälle tasolle. Yläharvennuksella kasvun vaste on ollut 

kuusella toisinaan pidempi, jopa kymmenen vuotta (Valkonen ym. 2017). Läpimitan 

kasvu on myös tyypillisesti vahvimmin kuusen alaharvennukseen reagoiva 

puustotunnus. Harvennustutkimuksissa on huomattu, että suurimat puut kasvavat 

harvennuksen jälkeen absoluuttisesti eniten, kun taas pienet puut kasvavat suhteessa 

enemmän (Mäkinen ja Isomäki 2004b, Valkonen ym. 2017).  

Kuusten pituuskasvu ei yleensä reagoi valikoiviin eikä systemaattisiin harvennuksiin 

(Isomäki ja Väisänen 1980, Mäkinen ja Isomäki 2004b, Mäkinen ym. 2006, Nilsson ym. 

2010, Kuliešis ym. 2018). Harvennustapa vaikuttaa kuitenkin jäävän puuston 

pituusjakaumaan. Alaharvennus nostaa metsikön keskipituutta ja läpimittaa verrattuna 

harventamattomaan tai systemaattisesti harvennettuun metsään, kun pienet ja alisteiset 

puut poistetaan (Isomäki ja Väisänen 1980, Mäkinen ja Isomäki 2004a, Mäkinen ym. 

2006). Alaharvennus laskee puuston keskitunnuksia noin 10–30 prosenttia (Isomäki ja 

Väisänen 1980).  

Kuusella systemaattisia harvennuskokeita on vähän, ja niissä harvennus on useimmiten 

tehty rivi- tai käytäväharvennuksena (Isomäki ja Väisänen 1980, Mäkinen ym. 2006, 

Vitali ym. 2016). Mäkinen ym. (2006) tarkastelivat alaharvennuksen, systemaattisen ja 

puolisystemaattisen harvennuksen eroja suomalaisissa kuusikoissa. Systemaattisella 

harvennuksella oli pienin tilavuus tarkastelujakson lopussa, joskin poistuma oli 

koeasetelmista suurin. Myös ero suurimpien ja pienimpien puiden kasvussa oli suurinta 

systemaattisella harvennuksella. Harvennustavalla ei ollut vaikutusta pituuskasvuun.  

Toinen konteksti, josta on saatavissa tietoa kuusen systemaattisesta harvennuksesta ovat 

ajouratutkimukset. Ajouratutkimukset keskittyvät useimmiten vertaamaan niin 

kutsuttujen sisä- ja reunapuiden välisiä eroja harvennusvasteessa. Reunapuut sijaitsevat 

ajouran varrella reunalla ja sisäpuut ajourien välissä ilman latvuskosketusta ajouralle. 

Tutkimuksissa puuston kasvu on keskittynyt hyvin vahvasti ajouraa reunustaville puille. 

Reunapuiden läpimitan kasvu on tyypillisesti 10–60 prosenttia suurempi kuin 

sisäpuiden (Isomäki ja Niemistö 1990, Mäkinen ym. 2006, Kuliešis ym. 2018). 

Kuusikoissa ajouran reunavaikutus ulottuu tyypillisesti noin neljä metriä sisempiin 

puurivistöihin riippumatta harvennustavasta tai puuston ominaisuuksista (Isomäki ja 

Niemistö 1990, Mäkinen ym. 2006, Wallentin ym. 2011, Kuliešis ym. 2018).   
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Ajouratutkimuksen tulokset eivät ole kuitenkaan suoraan sovellettavissa tämän 

tutkielman aineistoon tai männyn käytäväharvennusta muistuttaviin menetelmiin. 

Ajourien väliset metsät harvennetaan tyypillisesti alaharvennuksena, jolloin puilla on 

reunavaikutuksen puuttuessakin tasainen vapaa kasvutila ympärillään. Systemaattisissa 

harvennuksissa ainakin yksi kasvusuunta on tyypillisesti harventamaton. 

Ajouratutkimuksessa osa reunapuiden kasvunlisäyksestä on seurausta hakkuutähteiden 

lannoitusvaikutuksesta (Wallentin ym. 2011). Systemaattisessa harvennuksessa 

lannoitusvaikutus voi jakaantua tasaisemmin jääville puille. Systemaattisesti 

harvennettujen metsiköiden puuston kokojakauma myös eroaa ajouratutkimusten 

alaharvennetuista aineistoista.  

Systemaattiset ja vaihtelevan tiheyden harvennukset on nähty myös keinona laajentaa 

puuston kokojaukaumaa ja täten sen monimuotoisuutta elinympäristönä (Pukkala ym. 

2011, Kuehne ym. 2019, Witzel ym. 2019). Käsittelyllä voidaan pyrkiä jäljittelemään 

luonnonmetsiä, joiden yksi tunnuspiirre on tilajärjestyksen ja kokojakaumien 

epäsäännöllisyys (Kuuluvainen 2002). Nämä tavoitteet ovat tämän tutkielman 

aihealueen ulkopuolella, mutta vaihtoehtoisten tavoitteiden esittely auttaa suhteuttamaan 

myös mahdollisia puuntuotannollisia menetyksiä tai muita eroavaisuuksia vallitseviin 

menetelmiin.  

 

1.3 Tilajärjestys eli spatiaalisuus 

 

Puiden sijainnit muodostavat stationaarisen pistejoukon, jonka ominaisuuksia ovat 

intensiteetti, tilajärjestyksen satunnaisuus tai säännöllisyys, sekä pisteiden repulsiivisuus 

tai ryhmittyneisyys (Tomppo 1986). Näiden ominaisuuksien avulla voidaan kuvata ja 

ennustaa metsikön rakennetta ja puiden sijaintia (Pommerening 2002, Hanewinkel 

2004, Kuronen ym. 2018, Kansanen ym. 2020) sekä kuvata tarkemmin puiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita, kuten kilpailua tai luonnontaimien syntyä (Pukkala ja Kolström 

1987, Rouvinen ja Kuuluvainen 1997, Stoyan ja Penttinen 2000). Metsikön tilajärjestys 

jää tutkimuksissa kuitenkin usein epämääräisesti määritetyksi, todetuksi 

ominaisuudeksi, jota ei hyödynnetä muuhun kuin aineiston kuvailuun. 
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Tilajärjestyksen satunnaisuutta voidaan testata tilastollisilla testeillä, jotka vertaavat 

intensiteetin tai pisteiden ominaisuuksien, merkkien, varianssia tutkittavalla alueella 

täysin satunnaisen prosessin tuottamaan pistejoukkoon, niin kutsuttuun Poisson -

metsään (Kangas ym. 1990, Burkhart ja Tomé 2012). Tällaisia testejä ovat esimerkiksi 

Ripley’n K funktio muunnoksineen (Ripley 1977, Myllymäki ym. 2017) sekä 

paikallisen otoksen frekvenssien vertaaminen Poisson -jakautuneen prosessin 

tuottamaan pistejoukkoon (Kilkki 1985). Testin tulosta verrataan teoreettisen 

satunnaisen metsikön tulokseen, jolloin indeksin arvo kertoo, onko tilajärjestys tasainen 

vai ryhmittynyt. Vertaamalla tutkimusalalta useita otoksia saadaan käsitys metsikön 

tilajärjestyksen säännöllisyydestä tai satunnaisuudesta. Jos testin tulokset ovat samoja 

läpi alueen, on tilajärjestys säännöllinen ja jos tulos vaihtelee paljon, on tilajärjestys 

satunnainen.  

Koska pistejoukkoa tarkastellaan useimmiten rajatussa tilassa, täytyy tarkastelutilan 

reunoille jäävien puiden harhaa kontrolloida. Reunavaikutusta on metsien 

tuotostutkimuksessa simuloitu monilla keinoilla, joissa esimerkiksi painotetaan 

reunimmaisten puiden kasvua niiden latvuksen suhteellisella osuudella 

tarkasteluikkunan sisällä (Burkhart ja Tomé 2012) tai toistetaan havaittua pistejoukkoa 

tarkasteluikkunan rajojen ulkopuolelle (Pommerening ja Stoyan 2006). Jälkimmäistä 

menetelmää kutsutaan peilimenetelmäksi. Pistejoukkoa voidaan peilata joko 

samansuuntaisena tai erisuuntaisena kuin alkuperäinen aineisto (Burkhart ja Tomé 

2012). 

Puun kilpailuympäristö, naapurusto, määrittää indeksien laskentaan käytettävät puut 

kullakin kohdepuulla. Naapurusto voi perustua puun ominaisuuksista johdettuun 

etäisyyteen, kuten esimerkiksi latvuksen laskennalliseen leveyteen, puun suhteelliseen 

pituuteen tai puun tyvestä määritetyn katselukulman tielle osuvien naapuripuiden 

latvuksiin (Contreras ym. 2011, Burkhart ja Tomé 2012). Naapurivalinta voi perustua 

kiinteän säteen lisäksi myös tiettyyn määrään lähimpiä naapureita. Kilpailijoiksi 

voidaan valita kaikki naapuruston puut, tai tietyn koko- tai puulajiehdon täyttävät puut 

(Miina ja Pukkala 2002, Li ym. 2014). Hyvin yleinen tapa määrittää sopiva 

kilpailuetäisyys on yksinkertaisesti kokeilla eri etäisyyksiä (Pukkala ja Kolström 1987, 

Fraver ym. 2014). Kuusella tyypillinen kilpailuetäisyys on tutkimuksissa ollut 4–11 

metriä (Miina ja Pukkala 2002, Duduman ym. 2010, Comas ym. 2013, Pommerening ja 
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Maleki 2014). Kilpailuetäisyys riippuu puun ominaisuuksien lisäksi metsikön 

ominaisuuksista: säännöllisessä tilajärjestyksessä etäisyys on useimmiten lyhyempi ja 

epäsäännöllisessä pidempi.  

 

1.4 Kilpailutunnukset kasvunmallinnuksessa  

 

Puiden kasvua kuvataan kasvumalleilla, jotka pyrkivät ennustamaan kasvupaikan ja 

puiden ominaisuuksien avulla puiden tulevaa kasvua (Burkhart ja Tomé 2012). 

Kasvumallit voivat olla niin kutsuttuja prosessipohjaisia tai empiirisiä malleja. 

Prosessipohjaiset mallit perustuvat puun kokonaistuotoksen ennustamiseen ja sen 

mahdollistaman kasvun jakautumiseen (esimerkiksi Perttunen ym. 1996). Puun tuotos ja 

kasvun jakautuminen johdetaan fysikaalisista prosesseista, kuten valonsaannista, 

vuotuisesta keskilämpötilasta ja soluhengityksestä. Empiirisissä kasvumalleissa kasvua 

selitetään puista mitattujen tunnusten ja kasvupaikan ominaisuuksia kuvaavien 

tunnusten avulla (Burkhart ja Tomé 2012).  

Puiden välinen kilpailu vaikuttaa siihen, kuinka hyvin puut pystyvät hyödyntämään 

kasvupotentiaalinsa. Empiirisessä kasvunmallinnuksessa puiden välistä kilpailua 

kuvataan kilpailun luonteen mukaan symmetrisillä ja asymmetrisillä kilpailumuuttujilla. 

Symmetrisellä kilpailulla kuvataan usein kasvutilan saatavuutta kuviotasolla. 

Symmetrisiä kilpailuindeksejä ovat esimerkiksi Reineken tiheysindeksi (Reineke 1933), 

jossa tietyn kokoisten puiden teoreettinen lukumäärä hehtaarilla määrittää vapaan 

kasvutilan. Mallin sovellus on käytössä esimerkiksi Hynysen ym. (2002) 

kasvumalleissa. Symmetristä kilpailua voidaan kuvata esimerkiksi myös kuviotason 

pohjapinta-alana (esimerkiksi Pukkala ym. 2013). 

Asymmetrisellä kilpailulla viitataan eri kokoisten puiden väliseen kilpailuun metsikön 

sisällä. Burkhart ja Tomé (2012) jakavat asymmetriset kilpailuindeksit ei-spatiaalisiin, 

puolispatiaalisiin ja täysin spatiaalisiin. Täysin spatiaaliset tunnukset eivät hyödynnä 

merkkitietoa, vaan ne johdetaan vain puiden sijainneista. Tällaisia indeksejä ovat 

esimerkiksi tietyllä säteellä kohdepuusta sijaitsevien puiden lukumäärä, kulmasumma 

sekä etäisyys tiettyyn määrään lähimpiä puita. Puolispatiaaliset indeksit perustuvat 

puiden merkkien, kuten koon, vertaamiseen ja vertailun tuloksen painottamiseen puiden 
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välisellä etäisyydellä. Puolispatiaalisista indekseistä käytetyin lienee Hegyin indeksi 

(Hegyi 1974), jossa kohdepuun ja kilpailijapuiden läpimittojen suhdetta painotetaan 

niiden välisen etäisyyden käänteisluvulla. Ei-spatiaaliset kilpailuindeksit perustuvat 

usein puun suhteelliseen kokoon kilpailijoihin nähden tai tuotoksen kannalta keskeisen 

ominaisuuden, kuten latvuksen, kokoon. 

Myös ekologiseen kenttäteoriaan pohjautuvia signaalimalleja on testattu metsien kasvun 

ennustamisessa (Miina ja Pukkala 2002, Comas ym. 2013, Pommerening ja Maleki 

2014). Malleissa usein puun koosta johdettu kilpailusignaali heikkenee etäisyyden 

funktiona. Tarkastelualueen puille lasketaan summa tai tulo kaikista siihen vaikuttavista 

kilpailusignaaleista. Menetelmän etuna on, että se ei vaadi erillistä naapuruston 

määrittelyä. Menetelmän monimutkaisuus kuitenkin rajoittaa sen käyttöä, eikä eri 

signaalifunktioiden sovittamiseen ole kehitetty yleisiä menetelmiä. 

Spatiaalisia ja ei-spatiaalisia kilpailumuuttujia on vertailtu useissa tutkimuksissa ja 

erilaisissa aineistoissa. Spatiaalinen kasvumalli kuvaa puiden koon kasvua yleensä 

hieman paremmin kuin ei-spatiaalinen. Fraver ym. (2014) mallinsivat pohjapinta-alan 

kasvua vanhassa kuusikossa Ruotsissa. Puuston ryhmittäisyyden huomiointi paransi 

sekamallin laatua vähän. Vitalin ym. (2016) ja Mäkisen ym. (2006) tulokset tosin 

viittaavat siihen, että nuoret metsät ja pienet puut ovat herkempiä asymmetriselle 

kilpailulle. 

Spatiaalisen kasvumallin ovat todenneet ei-spatiaalista paremmaksi läpimitan 

ennustamiseen myös Rouvinen ja Kuuluvainen (1997), Pukkala ja Kolström (1987), 

Contreras ym. (2013). Vitali ym. (2016) totesivat Hegyin indeksin muutoksen 

kuvaavaan kasvupaikkatekijöitä, aiempaa kasvua ja kokoa paremmin riviharvennettujen 

kuusten läpimitan kehitystä. Useimmissa eri kilpailuindeksejä vertailevissa 

tutkimuksissa yksinkertaiset indeksit ovat parhaita selittäjiä myös verrattuna 

monimutkaisempiin spatiaalisiin indekseihin. 

Kilpailu ja tilajärjestys vaikuttavat kasvun lisäksi puun muotoon. Kovempi kilpailu 

tyypillisesti pienentää kuusten latvusten tilavuutta (Mäkinen ja Isomäki 2004b, 

Duduman 2010, Bianchi ym. 2020). Kovempi kilpailu myös johtaa solakampaan 

runkomuotoon (Mäkinen ja Isomäki 2004b, Kuliešis ym. 2018). Käytäntöön 

sovellettuna saavutettu etu on kuitenkin usein niin pieni, ettei aineiston keräämisen 
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työläys verrattuna ei-spatiaaliseen kilpailun kuvaukseen ole perusteltua. Spatiaalisten 

kasvumallien riippuvuus tarkasteltavan metsikön rakenteesta, sekä vakiintuneiden 

naapuruston määrityksen menetelmien puuttuminen myös rajoittavat niiden 

käytettävyyttä. 

 

1.5 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Tässä tutkielmassa verrataan viittä systemaattisen harvennuksen tilajärjestystä 

(asetelmaa) alaharvennettuun kontrolliin kuusikossa Etelä-Suomessa (Kuva 2). 

Harvennuksen jälkeinen tilajärjestys on ainoa ero koealojen välillä: puuston alkuperä, 

käsittelyhistoria ja -voimakkuus sekä kasvupaikka ovat samoja. Myös lähtöpuuston 

tilajärjestys on ollut poikkeuksellisen tasaisen systemaattinen, sillä puut on istutettu 

riveihin samalla 2500 taimen hehtaarikohtaisella tiheydellä. 

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

- Miten systemaattisen harvennuksen tuotos sekä metsikkötunnusten kehitys 

eroavat alaharvennuksesta? 

- Miten systemaattisen harvennuksen harvennusvaste eroaa alaharvennuksen 

vasteesta? 

- Miten systemaattiset asetelmat eroavat toisistaan? 

- Mikä on kilpailun merkitys eri asetelmien kehityksessä ja mikä tunnus kuvaa 

kilpailua parhaiten systemaattisessa tilajärjestyksessä? 

Tutkielmalle asetetaan seuraavat hypoteesit: 

- Puuston hehtaarikohtainen tuotos ja metsikkötunnusten kehitys ovat 

riippumattomia harvennuksen asetelmasta. Tutkimusjakson lopussa puuston 

tunnukset ovat riippuvaisempia lähtöpuuston tunnuksista kuin 

harvennusasetelmasta 

- Suurin harvennusvaste ajoittuu kaikilla asetelmilla harvennuksen jälkeiselle 

ensimmäiselle viisivuotiskaudelle ja pienenee ennen toisen viisivuotiskauden 

loppua 
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- Systemaattisten asetelmien välillä ei ole merkittäviä eroja tuotoksessa, vasteessa 

tai metsikkötunnusten kehityksessä 

- Spatiaalinen kilpailutunnus kuvaa kilpailua systemaattisessa tilajärjestyksessä 

paremmin kuin ei-spatiaalinen  

 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT  
 

2.1 Aineisto  

 

Tutkielman aineistona käytettiin Luonnonvarakeskuksen harvennuskokeen 111 

mittausaineistoa vuosilta 2000–2015. Koe sijaitsee Selänojalla, Hausjärven kunnassa 

Kanta-Hämeessä. Metsikkö on perustettu rivi-istuttamalla metsikkösiemenestä peräisin 

olevia nelivuotiaita taimia entiselle pellolle 1972. Koe jakautuu kahteen lohkoon, joita 

erottaa tie (Kuva 1). 
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Kuva 1: Koealojen asettuminen maastoon ja kokeen perustiedot. Koealat yksi ja 13 hylättiin. Kuvan 
lähde: Luonnonvarakeskus. 

 

Harvennuskoe on perustettu syksyllä 2000 puuston valtapituuden ollessa 17 metriä. Koe 

koostui alun perin 14 metsurihakkuulla perustetusta koealasta. Koealoista neljä oli 

alaharvennuskoealoja ja loput systemaattisia siten, että jokaisesta systemaattisesta 

asetelmasta oli kaksi toistoa. Asetelmassa yksi on poistettu joka toinen puu. Asetelmissa 

kaksi, kolme ja neljä jäävä puusto kasvaa kahden, kolmen ja neljän puun levyisissä 

”shakkiruuduissa”. Asetelmassa viisi puut kasvavat kahden puun levyisissä riveissä, 

jotka risteävät neljän puun välein (Kuva 2). 
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Kuva 2: Systemaattisen harvennuksen asetelmat. Kontrollina toiminut alaharvennus merkittiin 

asetelmana nolla. Kuvissa ei ole ilmansuuntia. Kuvan lähde: Luonnonvarakeskus. 

 

Systemaattisilla koealoilla harvennuspoistuma oli noin puolet puuston runkoluvusta ja 

alaharvennuksilla noin puolet puuston pohjapinta-alasta (Taulukko 1). 15 vuoden 

tutkimusjakso jakautuu neljään mittausjaksoon: koealojen puusto on mitattu 

syysmittauksina vuosina 2000, 2005, 2011 ja 2015. Metsikön käsittelystä ennen kokeen 

aloitusta ei ole tietoa. Koeala yksi (alaharvennus) hylättiin toisessa mittauksessa liialti 

poikkeavan puustonsa takia ja koeala 13 (asetelma 1) harvennuksen jälkeisten 

myrskytuhojen takia.  

 

Taulukko 1: Koealojen elävän puuston pohjapinta-ala mittausvuosittain, m2/ha 

Koeala Asetelma 
2000 ennen 
harvennusta 

2000 
harvennuksen 
jälkeen 2005 2011 2015 

       

4 
As. 0 33,4 16,7 26,3 35,7 39,9 

10 
As. 0 41,1 20,6 29,1 36,9 40,9 

14 
As. 0 44,1 23,8 28,5 37,3 42,2 

11 
As. 1 43,3 20,6 27,7 37,2 42,8 

6 
As. 2 35,8 17,5 25,8 34,7 39,4 
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12 
As. 2 43,4 20,7 26,8 36,0 41,5 

2 
As. 3 34,6 18,0 26,9 36,8 42,1 

9 
As. 3 40,9 20,8 28,9 38,0 43,2 

5 
As. 4 39,0 19,2 25,9 35,1 40,1 

8 
As. 4 41,7 20,6 26,6 34,6 39,3 

3 
As. 5 41,6 21,1 28,4 36,0 40,3 

7 
As. 5 44,1 22,5 27,7 36,1 38,9 

 

Aineisto käsittää yhteensä 2740 puuta, joista harvennuksessa jätettiin kasvamaan 1255. 

Sijainti on määritetty harvennuksessa jätetyille puille kulmana ja etäisyytenä koealan 

keskipisteestä nähden. Kaikista koealojen puista on mitattu rinnankorkeusläpimitta. 

Läpimitat on johdettu kahden ristikkäisen mittauksen keskiarvosta, ja puut on mitattu 

jokaisella kerralla samasta suunnasta. Puille on myös silmämääräisesti arvioitu 

latvuskerros, tekninen laatu ja mahdollisen tuhon ilmiasu ja syy.  

Koepuista on lisäksi mitattu pituus, latvusrajan korkeus ja kuuden metrin läpimitta. 

Harvennusta edeltävä koepuuaineisto oli kerätty koealojen ulkopuolisista 

kaatokoepuista. Tämän takia koealoilla oli jatkuva koepuuaineisto mitatuista pituuksista 

ja kuuden metrin läpimitoista vain vuosille 2005, 2011 ja 2015. Koepuut jakautuivat 

tasaisesti kaikkiin läpimittaluokkiin (Kuva 3). 
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Kuva 3: Koepuiden ja lukupuiden läpimittajakauma vuonna 2005. 

 

Koepuiden avulla on laskettu pituudet ja kuuden metrin läpimitat lukupuille. Mitattujen 

koealojen ympärillä on samanlaisella käsittelyllä kasvava puskurivyöhyke, jonka puita 

ei ole mitattu. Koealojen välinen metsä tutkimusalueella on alaharvennettu. Koealatason 

tunnukset ja puutavaralajijakaumat on laskettu yksittäisten puiden mittauksista KPL-

ohjelmistolla (Heinonen 1994).  

Koepuiden pituuksista on johdettu parametrit Näslundin pituusmallille (Näslund 1936), 

jolla lasketuilla pituuksilla on laskettu puiden tilavuus kolmen muuttujan (d1.3, d6, h) 

tilavuusmallilla (Laasasenaho 1982). Puutavaralajien jakauma perustuu yleisiin 

mittavaatimuksiin kuuselle (Heinonen 1994): 

- Tukin latvaläpimitan alaraja 16 cm, minimipituus 37 dm 

- Vähintään 43 dm pitkille tukeille latvaläpimitan alaraja 20 cm 

- Tukin maksimipituus 61 dm, tavoitepituus 49 dm 

- Kuidun latvaläpimitan alaraja 7 cm, minimipituus 30 dm   
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Puiden paikantimiseksi tässä tutkielmassa koealojen keski- ja kulmapaalut paikannettiin 

maastossa kesällä 2019. Paikannus tehtiin Trimble R2 GNSS vastaanottimella 2,1 

metrin korkeudelta maanpinnasta 100 paikannuksella per keskipiste. Jälkikorjattujen 

pisteiden tarkkuusjakaumat on esitetty taulukossa 2. Kyseessä on yksittäisten 

paikannusten, ei koealojen keskipisteiden paikannustarkkuuden jakauma. 

 

Taulukko 2: Koealojen jälkikorjattujen paikannuspisteiden tarkkuusjakauma 

Tarkkuus % paikannuksista 

0-5 cm - 
5-15 cm 5,28 % 
15-30 cm 3,33 % 
30-50 cm 22,42 % 
0.5-1 m 43,03 % 
1-2 m 21,58 % 
2-5 m 4.02 % 
> 5 m 0,33% 

 100 % 

 

 

2.2 Aineiston käsittely  

 

Puustotunnusten kasvu laskettiin jakson alun elävän ja jakson lopun kokonaispuuston 

erotuksena. Vuosittainen kasvu mittausjaksoilla saatiin jakamalla puustotunnusten 

erotus mittausten välisten kasvukausien määrällä. Harvennusta edeltävä keskimääräinen 

vuotuinen kasvu laskettiin jakamalla puuston harvennusta edeltävä tunnus puuston iällä 

harvennusvuonna. Tämä keskimääräinen vuotuinen harvennusta edeltävä kasvu on 

keskiarvoistava, eikä se kuvaa kasvuna tasoa juuri ennen harvennusta. Se ei myöskään 

sisällä ennen harvennusta mahdollisesti poistettuja puita. Aineiston 

alaharvennuskoealoja käytettiin tutkielman kontrollitasona (asetelma nolla).  

Harvennusta edeltäneen kuolleisuuden takia systemaattisten koealojen puusto ei täysin 

noudattanut asetelman teoreettista tilajärjestystä, minkä takia sisä- ja reunapuita ei voitu 

määrittää loogisesti (Kuva 4). Asetelman tilajärjestyksen vaikutusta mallinnettiin 

spatiaalisten kilpailutunnusten avulla. Kaikki mallinnuksessa käytetyt muuttujat on 

esitetty taulukossa 3. 
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Kuva 4: Systemaattisen 3x3 koealan puukartta, johon asetelmanmukaisesti "puuttuvat" puut on merkitty 
punaisella. Asetelmien epätäydellisyyden vuoksi sisä- ja reunapuita ei voitu määrittää loogisesti, vaan 
sisäpuuvaikutusta kuvattiin spatiaalisen kilpailutunnuksen kautta. Punaiset merkit eivät edusta 
puuttuvien puiden läpimittaa tai muuta tunnusta, vaan asetelman mukaista odotettua sijaintia. 

 

Kilpailua kuvattiin aineistossa spatiaalisilla ja ei-spatiaalisilla tunnuksilla. Etäisyydestä 

riippumaton tunnus oli kohdepuuta suurempien puiden pohjapinta-alojen summa 

koealalla. Etäisyydestä riippuvaksi tunnukseksi valittiin läpimittaan pohjautuva Hegyin 

kilpailuindeksi. Indeksistä käytettiin yleisempää muotoa ilman alkuperäisen kaavan 

yhden jalan (0,3084 metriä) lisäetäisyyttä (yhtälö 1).  

Hegyin indeksi valittiin, koska se on kirjallisuudessa yleisesti käytetty ja muihin 

etäisyyspohjaisiin indekseihin verrattuna todettu useimmiten myös yhdeksi 

tehokkaimmista selittävistä muuttujista pohjapinta-alan kasvulle (Pukkala ja Kolström 

1987, Rouvinen ja Kuuluvainen 1997, Contreras ym. 2011, Kuehne ym. 2019). 
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Indeksistä laskettiin kiinteään kilpailuetäisyyteen ja kiinteään lähimpien naapurien 

lukumäärän perustuvat muodot.  

Hegyin indeksi voidaan esittää muodossa: 

 

∑
𝑑𝑖/ 𝑑𝑗

𝑟𝑖𝑗
𝑖                                                                                                                    (1), 

 

jossa di on kilpailijapuun läpimitta, dj on kohdepuun läpimitta ja rij on puiden välinen 

etäisyys.  

Kilpailun mallinnusta varten laskettiin puutasolla spatiaalisia ja ei-spatiaalisia 

kilpailumuuttujia. Ei-spatiaalisiksi kilpailutunnuksiksi valittiin kohdepuuta suurempien 

puiden pohjapinta-alan summa koealalla (BAL, basal area of larger trees). BAL on 

osoittautunut tehokkaaksi kilpailua kuvaavaksi ei-spatiaaliseksi muuttujaksi (Miina ja 

Pukkala 2002, Kuehne ym. 2019). BAL:ia käytetään Suomessa kasvumallien 

kilpailumuuttujana esimerkiksi Hynysen ym. (2002) ja Pukkalan ym. (2013) 

kasvumalleissa. BAL laskettiin mittauskerroittain koealan eläville puille järjestämällä 

puut läpimitan mukaiseen nousevaan järjestykseen. Kunkin puun kohdalla vähennettiin 

pohjapinta-alojen summasta puun kohdalla kertynyt kumulatiivinen summa. 

Spatiaalisina kilpailutunnuksina tutkittiin keskimääräistä etäisyyttä kilpailijapuihin 

(D_naapuri), naapurien lukumäärä kilpailuetäisyydellä (N_naapuri) sekä puiden 

läpimittaan perustuva Hegyin indeksi. Indeksistä laskettiin sekä kilpailuetäisyyteen että 

naapurien lukumäärän perustuva versio. Molemmissa Hegyin muodoissa käytettiin 

summaindeksiä tuloindeksin sijaan.  

Tunnukset laskettiin valitsemalla kilpailijoiksi kaikki puut kiinteällä etäisyydellä 

kohdepuusta sekä tietty määrä lähimpiä naapureita. Hegyin indeksin laskentaan 

käytettiin R-kielen (R Core Team 2019) Siplab-kirjaston Pairwise -funktiota, jonka 

kernelinä oli ”Powers kernel” (Garcia 2014). Tunnusten potenssiksi asetettiin yksi ja 

laskenta tehtiin kaikista koealan elävistä puista kunakin mittausvuonna. Naapurien 

lukumäärä ja keskietäisyys laskettiin R-kielen Spatstat -kirjaston pairdist ja nndist -
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funktioilla (Baddeley ja Turner 2005). Siplab-kirjaston vaatiman tietorakenteen takia 

laskentaa ei voitu tehdä suoraan alkuperäiseen dataan, vaan erilleen irrotettu aineisto 

yhdistettiin laskennan jälkeen puun sijainnin, läpimitan ja koealakohtaisen 

puutunnisteen avulla takaisin alkuperäiseen aineistoon. 

Kilpailuetäisyys määritettiin estimoimalla koealakohtainen Ripley’n K funktion 

estimaatti vuoden 2000 puuston sijaintien perusteella. Estimointi tehtiin Spatstat 

kirjaston Kest -funktiolla. Funktio antaa pistejoukolle suositellun etäisyysparametrin 

ylärajan arvon. Arvo laskettiin koealoittain, minkä jälkeen koealojen arvoista otettiin 

asetelmakohtainen keskiarvo. Lopullinen kilpailuetäisyys oli asetelmakeskiarvojen 

keskiarvo 6,79 metriä, joka pyöristettiin seitsemän metriin. Lähimpien naapurien 

lukumääräksi määritettiin kaikkien koealojen keskiarvo seitsemän metrin säteellä 

sijainneista naapureista, 13 metriä.  

 

Taulukko 3: Mallinnusta varten lasketut tunnukset. Kilpailutunnusten laskennassa on huomioitu vain elävät puut. 

Tunnus (yksikkö) Lyhenne Kuvaus 

Puun läpimitta mittausvuonna x (cm) lpm_x Rinnankorkeusläpimitta kahden ristikkäisen mittauksen 

keskiarvona. 

Puun pohjapinta-ala (cm2) 
mittausvuonna x 

ppa_x Puun läpileikkauksen pinta-ala rinnankorkeudelta  

Puun pituus vuonna x (m) h_x    Mallinnuksessa on käytetty vain koepuiden mitattuja 

pituuksia. 

Vuotuinen pohjapinta-alan (ppa) tai 
pituuden (h) kasvu vuonna x 
päättyvällä mittausjaksolla.  

ippa_x, ih_x, Kasvu laskettiin mittausjakson lopun kaikkien ja jakson 

alun elävien puiden tunnusten erotuksena.  

Suhteellinen vuotuinen kasvu 
verrattuna edellisen mittausjakson 
lopputasoon 

suht_ippa_x, 

suht_ih_x 

Suhteellinen vuotuinen kasvu laskettiin mittausjakson 

vuotuisen muutoksen ja mittausjakson alun tason 

suhteena. 

Puun pituuden ja läpimitan suhde 
vuonna x 

hd_x Sekä pituuden että läpimitan yksikkö oli metri. 

Rungon soikeus vuonna x, cm delta_lpm_x Rinnankorkeusläpimitan ristimittausten erotus vuonna x. 

Soikeuden muutos mittausjaksolla x idelta_lpm_x Rinnankorkeusläpimitan ristimittausten erotusten muutos 

vuonna x päättyvällä mittausjaksolla. 

Elävän latvuksen osuus puun 
pituudesta vuonna x, prosenttia 

latvusosuus_x Latvuksen mitatun pituuden ja puun mitatun pituuden 

suhde. Molempien yksikkönä metri. 

Kohdepuuta suurempien puiden 
pohjapinta-ala koealalla 
mittausvuonna x (cm2) 

BAL_x Vuodelle 2000 on laskettu harvennusta edeltävä 

(BAL_2000) ja sen jälkeinen (BAL_2000b) BAL-arvo. 
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Hegyin indeksi kiinteällä 
kilpailuetäisyydellä mittausvuonna x 

hegyi_x Kilpailuetäisyys 7 metriä, reunavyöhykkeen leveys 14 

metriä. 

Hegyin indeksi annetulla naapurien 
lukumäärällä mittausvuonna x 

nhegyi_x Lähimpien naapurien lukumäärä 13, reunavyöhykkeen 

leveys 14 metriä. 

Naapurien lukumäärä 
kilpailuetäisyydellä vuonna x (kpl) 

N_naapuri_x Kilpailuetäisyys 7 metriä, reunavyöhykkeen leveys 14 

metriä. 

Keskimääräinen etäisyys annettuun 
naapurimäärään vuonna x (m) 

D_naapuri_x Lähimpien naapurien lukumäärä 13, reunavyöhykkeen 

leveys 14 metriä. 

 

Koealoja ympäröivän samalla lailla käsitellyn puskurivyöhykkeen vuoksi voidaan 

reunavaikutus olettaa merkityksettömäksi mittausaineistossa. Mallinnusta varten 

reunavaikutus kuitenkin simuloitiin. Siplab -kirjastossa reunavaikutusta kontrolloidaan 

edges-funktiolla, joka replikoi sille annettua pistemuodostelmaa kahdeksan kertaa 

kohdealueen ympärille, minkä jälkeen määritettyä etäisyyttä kauempana sijaitsevat puut 

poistetaan pistejoukosta. Funktio käyttää peilimenetelmää, joka toistaa 

pistemuodostelmaa samansuuntaisena kuin se on aineistossa. Reunavyöhykkeen 

leveydeksi asetettiin 14 metriä. 

Koealat eivät sijainneet maastossa suorassa kulmassa pohjois-etelä tai länsi-itä -akseliin 

(Kuva 1). Tämä aiheutti sen, että Siplabin edges-funktio projektoi koealoja 

epätasaisesti, mikä aiheutti harhaa koealan reunapuiden naapuruston simulointiin. 

Ongelma korjattiin kääntämällä vinoja koealoja 45 astetta ”vastapäivään” (Kuva 5). 

Koska puiden sijainnilla oli merkitystä vain koealan sisäisen kilpailuindeksin 

laskennassa ja puiden keskinäiset etäisyydet säilyivät samana käännöksen läpi, ei 

käännöksellä ollut vaikutusta mallinnuksen tuloksiin reunavaikutuksen estimaatin 

paranemisen lisäksi. 
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Kuva 5: Reunavaikutus huomioitiin spatiaalisten indeksien laskennassa replikoimalla koealan omaa puustoa 
kaksinkertaisella etäisyydellä kilpailuetäisyyteen verrattuna. Kuvassa näkyy koealan 4 reunavaikutusten 
simuloinnissa käytetty pistejoukko ennen ja jälkeen koealan "kääntämisen". Koealojen alkuperäiset puut näkyvät 
kuvassa punaisella. Ympyröiden koko on suhteessa puiden läpimittaan. Pohjoinen on kuvissa ylhäällä. 

 

Mallinnusta varten puutason mittaustulokset järjestettiin yhdeksi listaksi, jossa oli 

kaikilla vuosilla sama määrä rivejä. Koska vain elävät puut oli mitattu kunakin vuonna, 

kuolleet ja kaadetut puut kirjattiin puuttuviksi arvoiksi lähtien siitä mittauskerrasta, jona 

niitä ei enää mitattu. Puuttuvia puita ei otettu mukaan indeksien laskentaan tai 

mallinnukseen. Aineistosta myös tarkastettiin negatiiviset ”kasvut”, jotka tulkittiin 

mittausvirheiksi ja kasvu asetettiin nollaan. Elävät nollakasvuiset puut olivat kuitenkin 

mukana mallinnuksessa. Aineistoa käsiteltiin yhden desimaalin tarkkuudella. 

 

2.3 Mallinnus 

 

Puiden kokotunnusten kehitystä mallinnettiin mittausjaksoittain lineaarisella 

sekamallilla, jossa selittävinä muuttujina toimivat pohjapinta-alan tai pituuden taso 

edellisessä mittauksessa, symmetrinen ja asymmetrinen kilpailumuuttuja, asetelmaa 

kuvaava luokkamuuttuja sekä koealaa kuvaava satunnaismuuttuja (Yhtälö 2). 

Symmetrisenä kilpailumuuttujana käytettiin puuston hehtaaritason tunnusta samassa 

yksikössä kuin se oli puutasolla. Asymmetrisenä kilpailumuuttujana vertailtiin 

spatiaalisia ja ei-spatiaalisia kilpailumuuttujia. Koealataso asetettiin malliin 
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satunnaismuuttujaksi. Satunnaismuuttujan vakion annettiin vaihdella vapaasti koealan 

mukaan. Lisäksi verrattiin, mikä spatiaalisista indekseistä toimii mallissa parhaiten.  

Mallit olivat muotoa: 

 

Yk = β0 + δk + δasym + δsym + As1 + As2 + As3 +As4 +As5 + εkoeala + ε                       (2), 

 

jossa Yk on kokotunnuksen kasvu mittausjaksolla, β0 on vakio, δk on mallinnettava 

kokomuuttuja edellisen mittausjakson lopussa, δasym on spatiaalinen tai ei-spatiaalinen 

kilpailumuuttuja edellisen mittausjakson lopussa, δsym on symmetrinen kilpailumuuttuja 

edellisen mittausjakson lopussa, As1-5 on kategorinen asetelmamuuttuja, εkoeala on 

satunnainen koealamuuttuja ja ε on jäännösvirhe. 

Spatiaalinen ja ei-spatiaalinen malli laskettiin erikseen ja niiden laatua vertailtiin 

mittausjaksoittain kaksisuuntaisella varianssianalyysitestillä, jossa mallien hyvyyttä 

mitattiin Akaike’n informaatiokriteerillä. Lisäksi arvioitiin mallien loogisuutta ja 

sopivuutta aineistoon. Spatiaalisessa mallinnuksessa vertailtiin myös eri spatiaalisia 

indeksejä, joista mittausjakson mallille valittiin pareittaisen arvioinnin kautta paras 

muuttuja. Satunnaismuuttujan merkitsevyyttä tutkittiin jättämällä se pois mallista ja 

vertaamalla informaatiokriteeriä satunnaismuuttujan sisältävään malliin. Mallit laadittiin 

käyttäen R-kielen lme4 -kirjaston funktiota lmer (Bates ym. 2015). Mallien sovituksessa 

käytettiin REML-menetelmää (Restricted maximum likelihood). Mallinnuksen 

tarkoituksena ei ollut tuottaa tarkkaa ennustemallia puiden kasvulle, vaan löytää mallin 

avulla kasvulle merkitsevät muuttujat ja tutkia spatiaalisten kilpailutunnusten 

hyödyllisyyttä. Mallit olivat harhattomia (mallien jäännösvirheen keskiarvo oli nolla), 

koska niitä tarkasteltiin omassa laadinta-aineistossaan. Mallin kiinteiden muuttujien 

merkitsevyyttä testattiin t-testillä. 

Puuston kasvutunnuksia mallinnettiin jokaiselle mittausjaksolle erikseen, jotta kilpailun 

kehittymistä saatiin tarkasteltua. Tämä myös yksinkertaisi mallin satunnaiskomponentin 

yksitasoiseksi, jolloin koealatason merkitsevyyttä pienessä aineistossa pystyttiin 

seuraamaan selkeämmin. Puuston muototunnuksissa haettiin eroa, jonka 

harvennusmenetelmä mahdollisesti aiheutti. Muuttujien merkitsevyyden ilmaisussa 
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noudatetaan seuraava periaatetta: lievästi merkitsevät muuttujat ovat merkitseviä alle 

viiden prosentin merkitsevyystasolla, merkitsevät muuttujat alle yhden prosentin 

merkitsevyystasolla ja erittäin merkitsevät tätä pienemmällä merkitsevyystasolla.  

 

 

3 TULOKSET  

 

3.1 Asetelman vaikutus puuston kehitykseen metsikkötasolla  

  

3.1.1 Asetelman vaikutus puuston kokonaistuotokseen 

 

Asetelmalla ei ollut merkittävää vaikutusta puuston kokonaistuotokseen, kun 

huomioidaan puuston lähtötaso (Kuva 6). Systemaattisen harvennuksen vaikutus näkyi 

systemaattisten asetelmien läpimittajakaumissa, joissa oli vielä vuonna 2015 runsaasti 

pieniä puita. Painotetuissa keskitunnuksissa ei ollut merkittävää eroa asetelmien välillä 

(Kuva 8). Keskitunnukset kasvoivat absoluuttisesti eniten alaharvennuksella (Kuva 9), 

mutta suhteessa eniten systemaattisilla asetelmilla (Kuva 10). Puuston lähtötaso oli 

kuitenkin asetelmaa merkittävämpi selittäjä kasvulle ja lopputilanteelle. 
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Kuva 6: Puuston kokonaistuotos asetelmittain vuonna 2015. Tuotos sisältää vuoden 2000 harvennuksen jälkeisen 
tilavuuden, harvennuksen hakkukertymän, kasvun harvennuksen jälkeen sekä tutkimusjakson luonnonpoistuman. 
As1 tulokset ovat peräisin vain yhdeltä koealalta.  

 

Puuston määrän kasvu asetelmittain tutkimusjaksolla vaihteli välillä 285,9–316,9 m3/ha. 

Suurin kasvu oli asetelmalla yksi ja pienin asetelmalla viisi. Ruutuasetelmat kaksi, 

kolme ja neljä kasvoivat tutkimusjaksolla käytännössä saman verran kuin alaharvennus, 

keskimäärin 308 m3/ha. Hakkuukertymä oli suurin systemaattisissa harvennuksissa 

lukuun ottamatta asetelmaa 3, jolla hakkuukertymä oli alaharvennuksen tasolla. Suurin 

hakkuukertymä, 170,1 m3/ha, oli asetelmalla yksi, jonka alkupuusto oli myös selvästi 

suurin. Asetelma viisi tuotti toiseksi suurimman kertymän, mutta puuston kasvu 

harvennuksen jälkeen oli selvästi vähäisintä ja luonnonpoistuma suurinta. 

Luonnonpoistuman yhteenlaskettu tilavuus oli asetelmalla viisi lähes kaksinkertainen 

muihin asetelmiin verrattuna, 19,8 m3/ha. Asetelmalla kolme luonnonpoistuma taas oli 

noin puolet muiden asetelmien tasosta, 4,1 m3/ha. Alaharvennuksella ja muilla 

asetelmilla poistuma oli välillä 8,1–11 m3/ha. Kuolleisuudesta on vaikea tehdä 

luotettavia päätelmiä, koska asetelmien pienellä toistomäärällä yksittäinen 

koeasetelmasta riippumaton tuho voi aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta. Asetelmalla 
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viisi luonnonpoistuman suurta määrää selittää viimeisellä mittausjaksolla tapahtunut 

laaja lumituho, jossa katkesi useita suuria puita. 

Keskimääräinen kokonaistuotos yli asetelmien oli 756 m3/ha. Ruutuasetelmat kaksi, 

kolme ja neljä olivat lähimpänä keskiarvoa kaikissa kokonaistuotoksen osatekijöissä 

(Kuva 6). Ne myös muistuttivat keskitunnuksiltaan eniten alaharvennusta. 

Alaharvennus ei kokonaistuotokseltaan eronnut merkittävästi systemaattisista 

koealoista.  

Asetelma yksi, jossa poistettiin istutusriveiltä joka toinen puu, tuotti suurimman 

hakkuukertymän ja kasvun. Tulosta voi vääristää se, että koealoja on vain yksi, jonka 

lähtöpuusto oli huomattavasti suurempaa kuin muilla koealoilla (Taulukko 1). Toisaalta 

systemaattisen harvennuksen vaikutus jäävään puustoon on pienimmillään asetelmalla 

yksi: kun joka toinen puu poistetaan, kaikilla puilla on neljä vapaata kasvusuuntaa. 

Verrattuna ruutu- ja ristikkoasetelmiin, joissa puilla on korkeintaan kolme vapaata 

kasvusuuntaa, asetelma yksi vähentää puiden kilpailua alaharvennuksen tapaan, mutta 

tuottaa hakkuukertymään myös suuria puita.  

 

3.1.2 Metsikkötunnusten kehitys 

  

Metsikkötunnusten kehitys oli yhtenäistä eri asetelmien välillä, kun huomioitiin puuston 

lähtötaso (Kuva 7). Esimerkiksi aritmeettisen keskiläpimitan ja -pituuden osalta 

asetelmien keskinäinen järjestys pysyi samana läpi tutkimusjakson. Keskiläpimitta 

kasvoi alaharvennuksella ja asetelmalla yksi keskimäärin yli 8 cm tutkimusjakson 

aikana. Ruutuasetelmilla kaksi ja kolme kasvua oli noin 7,5 cm. Asetelmilla neljä ja 

viisi kasvu oli välillä 6,5–6,9 cm.  

Aritmeettisen keskiläpimitan kasvu oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti pienintä 

asetelmalla viisi, vaikka asetelman keskiläpimitta oli harvennuksen jälkeen 

systemaattisista asetelmista suurin. Keskiläpimitta kasvoi vain 42 prosenttia kun muilla 

systemaattisilla asetelmilla keskiläpimitta kasvoi 48–53 prosenttia (Kuva 10). 

Alaharvennuksella aritmeettinen keskiläpimitta kasvoi keskimäärin 46 prosenttia. 

Vuonna 2015 kaikkien systemaattisten asetelmien aritmeettinen keskiläpimitta oli lähes 
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sama, noin 21 cm. Asetelmalla yksi keskiläpimitta oli 23,2 cm ja alaharvennuksella 26,5 

cm.  

 

 

Kuva 7: Keskitunnusten kehitys vuosittain ja asetelmittain. Vuoden 2000 tunnus vastaa harvennuksen jälkeistä 
tilannetta. 

 

Pohjapinta-alalla painotetun keskiläpimitan kasvussa ei ollut eroa alaharvennuksen ja 

systemaattisten harvennuksien välillä lukuun ottamatta asetelmaa viisi (Kuva 8). 

Painotettu keskiläpimitta kasvoi asetelmalla viisi 7,5 senttiä ja muilla asetelmilla 

keskimäärin 8,7 senttiä. Ero aritmeettisen ja painotetun keskiläpimitan välillä kasvoi 

kaikilla asetelmilla tutkimusjakson aikana. Eron kasvu tutkimusjaksolla oli suurinta 

asetelmalla neljä (1,4 cm) ja pienintä alaharvennuksella (0,4 cm). 
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Kuva 8: Painotetut keskitunnukset. Kuolleen puuston tilavuuteen on laskettu vain kuluneella 
mittausjaksolla kuolleet puut. 

 

Keskipituuden absoluuttisessa kasvussa ei ollut merkittävää eroa asetelmien välillä. 

Tutkimusjakson aikana puut kasvoivat pituutta keskimäärin 7,5 metriä. Suhteellinen 

pituuskasvu oli kaikilla asetelmilla hieman yli 50 prosenttia. Absoluuttinen pituuskasvu 

oli suurinta alaharvennuksessa ja suhteellinen kasvu oli suurinta asetelmalla kaksi. 

Asetelmien pituusjärjestys noudatti vuonna 2015 samaa järjestystä kuin vuonna 2000 

keskipituuksien asettuessa välille 20,7–23,9 metriä. 

Valtapituus kasvoi tutkimusjakson aikana keskimäärin kahdeksan metriä. Kasvu oli 

suurinta asetelmalla viisi, jolla valtapituus kasvoi lähes yhdeksän metriä. Valtapituuden 

suhteellinen kasvu oli asetelmia neljä ja viisi lukuun ottamatta hitaampaa kuin 

keskipituuden suhteellinen kasvu. Asetelmilla neljä ja viisi valtapituus kasvoi lähes 54 

prosenttia tutkimusjaksolla, kun muilla asetelmilla suhteellinen kasvu oli välillä 42–49 

prosenttia. 
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Alaharvennuksella ero valtapituuden ja keskipituuden välillä kaventui tutkimusjakson 

aikana. Asetelmaa yksi, jolla ero pysyi samana, lukuun ottamatta systemaattisilla 

asetelmilla ero kasvoi. Asetelmilla kaksi ja kolme eron kasvu oli noin puoli metriä ja 

asetelmilla neljä ja viisi noin puolitoista metriä.   

Elävän puuston tilavuus noin kaksinkertaistui 15 vuodessa muilla kuin asetelmalla viisi. 

Absoluuttinen tilavuuskasvu tutkimusjaksolla oli keskimäärin 307,6 m3/ha, mikä vastasi 

alaharvennusten keskiarvoa. Systemaattisten asetelmien tilavuuskasvu vaihteli välillä 

302–316 m3/ha lukuun ottamatta asetelmaa viisi, jolla tilavuus kasvoi 285,9 m3/ha. 

Absoluuttinen kasvu oli suurinta asetelmalla yksi. Suhteellinen tilavuuskasvu oli 

suurinta asetelmalla kaksi. Shakkiruutuasetelmat (As2, As3, As4) kasvoivat yli 220 

prosenttia. Alaharvennuksen tilavuus kasvoi tutkimusjaksolla 197 prosenttia. 

Asetelmalla viisi suhteellinen kasvu oli 181 prosenttia. 

Ero tukkiprosentissa alaharvennuksen ja systemaattisten asetelmien välillä oli noin 

kymmenen prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 alaharvennuksen ja asetelman yksi 

tukkiprosentti oli yli 80 prosenttia. Muilla systemaattisilla asetelmilla tukkiprosentti oli 

välillä 76–78 prosenttia. Puuston tukkitilavuus kasvoi tutkimusjaksolla keskimäärin 318 

m3/ha. Pienin kasvu oli asetelmalla viisi, jossa tukkia kasvoi 15 vuodessa 298 m3/ha. 

Suurinta tukin kasvu oli asetelmalla yksi ja alaharvennuksella, joilla tukin määrä kasvoi 

339 ja 335 m3/ha.  

Tukin suhteellinen lisäys oli suurinta systemaattisilla asetelmilla. Alaharvennuksella 

tukin tilavuus kasvoi tutkimusjaksolla 499 prosenttia, kun systemaattisilla koealoilla 

tukin tilavuus kasvoi keskimäärin 933 prosenttia. Tukin absoluuttinen kasvu oli 

kuitenkin suurinta alaharvennuksella. Alaharvennuksella pieni lähtötilavuus ja suuri 

tukkikasvu olivat kääntäen verrannollisia, kun systemaattisilla harvennuksilla pienempi 

lähtötilavuus korreloi pienemmän tukkitilavuuden kasvun kanssa.  

 

3.1.3 Harvennusvaste metsikkötasolla 

 

Harvennusvasteen katsottiin kestävän puustotunnuksen kannalta niin kauan, kuin 

tunnuksen absoluuttinen kasvu ylitti harvennusta edeltävän keskimääräisen kasvun 

tason. Harvennusvasteen ajoittumisen ja keston arvioimiseksi harvennusta edeltävä 
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kasvu laskettiin jakamalla harvennusta edeltänyt metsikkötunnuksen taso puuston 

vastaavalla iällä vuonna 2000. Istutuksen ja harvennuksen välinen kasvu on siis pitkän 

ajan vuotuinen keskikasvu, eikä edusta metsikön todellista vuosikasvua harvennusta 

edeltäneellä viisivuotiskaudella. Pitkän ajan keskiarvo antaa kuitenkin tason, johon 

verrata harvennuksen jälkeisiä kasvuja.  

Asetelmia neljä ja viisi lukuun ottamatta puut reagoivat harvennukseen kasvamalla 

paksuutta (Kuva 9). Kasvunlisäys kuitenkin hiipui nopeasti seuraavilla mittausjaksoilla 

pudoten viimeisellä mittausjaksolla alle harvennusta edeltävän tason. Alaharvennuksella 

puiden läpimitan kasvu oli harvennuksen jälkeen keskimäärin noin millin vuodessa 

suurempi kuin systemaattisilla harvennuksilla. Asetelmilla neljä ja viisi keskiläpimitan 

kasvu pieneni harvennuksen jälkeen, eikä palannut tutkimusjakson aikana harvennusta 

edeltäneelle tasolle. 

 

 

Kuva 9: Puuston keskitunnusten vuotuinen absoluuttinen kasvu mittausjaksoittain. Istutuksen ja harvennuksen 
välinen kasvu on laskettu jakamalla vuoden 2000 harvennusta edeltänyt taso puuston iällä. 
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Harvennus laski kaikkien asetelmien pituuskasvua ensimmäisellä mittausjaksolla 

lukuun ottamatta asetelmaa viisi, jonka pituuskasvu kiihtyi. Asetelman pituuskasvu 

laantui seuraavilla mittausjaksoilla harvennusta edeltävän tason alapuolelle. Muut 

asetelmat alkoivat kiihdyttää pituuskasvuaan vuodesta 2005 eteenpäin läpimitan kasvun 

hidastuessa. Etenkin alaharvennuksella ja asetelmalla yksi pituuskasvu kiihtyi 

tutkimusjakson loppua kohden. Pituuden- ja läpimitan kasvujen eroista huolimatta 

kaikkien asetelmien keskitilavuuden kasvu kiihtyi harvennuksen jälkeen merkittävästi. 

Vuosien 2005 ja 2011 välillä kasvu pysyi ennallaan ja kiihtyi taas viimeisellä 

mittausjaksolla pituuskasvun kiihtymisen myötä. 

Suhteellisia kasvuja ei voitu verrata harvennusta edeltäneeseen aikaan, mutta ne antavat 

absoluuttisia kasvuja selvemmän kuvan kunkin asetelman kasvun jakautumisesta 

mittausjaksoilla. Läpimitan suhteellinen kasvu oli kaikilla asetelmilla suurimmillaan 

harvennuksen jälkeisellä mittausjaksolla. Jaksolla suhteellisesti eniten läpimitta kasvoi 

asetelmalla kolme, jossa läpimitta kasvoi 4 prosenttia vuodessa. Alaharvennuksella 

kasvua oli 3,8 prosenttia. Vain asetelmalla viisi läpimitan suhteellinen kasvu oli alle 

kolme prosenttia jääden 2,8 prosenttiin vuodessa.  

Mittausjaksolla 2005–2011 absoluuttisen kasvun pysyessä samana suhteellinen kasvu 

pieneni. Läpimitan suhteellinen kasvu laski kaikilla asetelmilla. Lasku oli suurinta 

alaharvennuksella ja asetelmalla kolme, joilla molemmilla kasvu laski puolitoista 

prosenttiyksikköä. Vähiten keskiläpimitan suhteellinen kasvu laski asetelmalla viisi, 

missä se oli aiemmin ollut alimmalla tasolla. Viimeisellä mittausjaksolla läpimitan 

suhteellinen kasvu laski edelleen. Pituuden suhteellinen kasvu pysyi tasaisena koko 

tutkimusjakson ajan (Kuva 10).  
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Kuva 10: Keskitunnusten suhteellinen vuotuinen kasvu verrattuna kunkin mittausjakson alkuun. Harvennusta 
edeltävää suhteellista kasvua ei voitu laskea, koska lähtötilanne on lähellä nollaa, eikä harvennusvuotta edeltävältä 
ajalta ole mittauksia. Muutokset on laskettu aritmeettisten keskitunnusten pohjalta. 

 

3.2 Asetelman vaikutus puutason tunnusten kehitykseen 

 

3.2.1 Läpimittajakauma ja rungon tilavuus 

 

Puutason muototunnuksina tutkittiin rungon soikeutta, pituuden ja 

rinnankorkeusläpimitan suhdetta, latvuksen alarajan muutosta sekä elävän latvuksen 

osuutta puun pituudesta. Puiden sahalaatua ei tarkasteltu, koska keskimäärin 85 

prosenttia kaikkien koealojen harvennuksessa jätetyistä puista oli luokiteltu vikaisiksi jo 

tutkimusjakson alussa. Mallinnukset tehtiin vain puille, jotka olivat elossa 

tutkimusjakson lopussa.  

Systemaattinen harvennus johti leveämpään läpimittajakaumaan, jossa koealoilla kasvoi 

tutkimusjakson lopulla vielä pieniä puita, joiden läpimitta ei kasvanut tutkimusjaksolla 

merkittävästi (Kuva 11). Läpimitan vaihteluväli oli vuona 2015 kaikilla asetelmilla 
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lähes sama, noin 27 cm, mutta alaharvennuksella minimiläpimitta oli lähes 

kaksinkertainen systemaattisiin asetelmiin verrattuna. Pienempien puiden suurempi 

osuus puustosta paransi systemaattisten asetelmien läpimitan suhteellista kasvua 

kahdella viimeisellä mittausjaksolla, jolla alaharvennuksen suhteellinen kasvu alkoi 

laantua (Kuva 10). 

 

 

Kuva 11: Läpimittajakaumat harvennuksen jälkeen ja tutkimusjakson lopussa. As1 on vain yksi toisto, minkä takia 
pylväiden korkeus jää muista asetelmista. Asetelmasta nolla (alaharvennus) on kolme toistoa.  
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Aineistossa oli selkeästi havaittavissa, että puiden läpimitan suhteellinen kasvu hidastuu 

noin 15 cm läpimitan jälkeen (Kuva 12). Alaharvennus ylitti 20 cm keskiläpimitan jo 

harvennusta seuranneella mittausjaksolla. Näin ollen puuston oli ohittanut parhaan 

suhteellisen kasvun vaiheen myöhemmille mittausjaksoille tultaessa.  

 

 

Kuva 12: Kuvassa vasemmalla on esitetty puuston läpimitan absoluuttinen kasvu tutkimusjaksolla senteissä vuoden 
2000 läpimittaluokkien mukaan. Oikealla on esitetty puiden läpimitan suhteellinen kasvu tutkimusjaksolla (kasvu 
osuutena vuoden 2000 läpimitasta). Kuvassa on esitetty vain systemaattisten koealojen puiden kasvu.  

 

Läpimittajakauman erot korostuivat, kun tarkasteltiin runkojen tilavuutta 

tutkimusjakson lopulla (Kuva 13). Alaharvennuksella rungon keskitilavuus vuonna 

2015 oli 693 litraa, kun kaikilla systemaattisilla asetelmilla tilavuus jäi alle 500 litraan. 

Asetelmat kaksi ja kolme olivat lähimpänä koko aineiston keskitilavuutta. 
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Kuva 13: Lukupuiden runkojen tilavuudet asetelmittain vuonna 2000 ja 2015. Paksu viiva kuvaa mediaania. 

 

3.2.2 Rungon läpileikkauksen soikeus 

 

Runkojen läpileikkauksen soikeudessa ei ollut merkitsevää eroa asetelmien välillä. 

Runkojen soikeuden kehitystä mitattiin ristikkäisten rinnankorkeusläpimittojen 

erotuksen kasvuna vuodesta 2000 vuoteen 2015. Puut oli mitattu kaikkina vuosina 

samasta suunnasta.  

Soikeuden kasvun keskiarvo vaihteli välillä 0,30–0,39 cm ollen suurimmillaan 

asetelmilla kolme ja viisi. Alaharvennuksessa rinnankorkeusläpimitan ristimittojen 

erotus kasvoi tutkimusjaksolla keskimäärin 0,33 cm. Erot asetelmien välillä eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä verrattuna alaharvennukseen, kun asetelmien puiden 

soikeuden lähtötilanne huomioitiin (Kuva 14). Kumpikaan kilpailumuuttuja ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä mallissa. Erot koealojen välillä eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. 
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Kuva 14: Runkojen soikeus asetelmittain vuosina 2000 ja 2015 sekä läpimittojen erotuksen muutos tutkimusjaksolla. 
Erot soikeuden muutoksessa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yksittäisen puun tasolla, kun huomioitiin 
asetelman lähtötaso. Paksu viiva kuvaa mediaania. 

 

3.2.3 Pituuden ja läpimitan suhde 

 

Pituuteen ja latvuksen pituuteen pohjautuvat mallinnukset tehtiin vain koepuille, joilla 

pituus oli mitattu. Kilpailumuuttujina käytettiin samoja tunnuksia kuin muotoluvun 

kannalta oleellisen tunnuksen kasvun mallissa. Pituuteen liittyvillä muotoluvuilla 

asymmetrinen kilpailutekijä oli Hegyin indeksi ja symmetrinen kilpailutekijä oli 

koealan keskipituus. Läpimittaan tai pohjapinta-alaan pohjautuvilla muotoluvuilla 
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tunnukset olivat vastaavasti naapurien lukumäärä ja koealan hehtaaritason pohjapinta-

ala. 

Pituuden ja rinnankorkeusläpimitan suhdetta mallinnettiin pituuskoepuiden vuoden 

2015 tasolle. Systemaattiset asetelmat eivät eronneet merkitsevästi alaharvennuksesta, 

kun huomioitiin tunnusten suhteen taso vuonna 2005 (Kuva 15). Puut olivat 

keskimäärin tyvekkäimpiä alaharvennuksella, missä tunnusten suhdeluku vuonna 2015 

oli keskimäärin 89,1. Systemaattisilla asetelmilla luku oli kesimäärin 95,7. 

Harvennuksen jälkeen pituutta kasvaneilla asetelmilla neljä ja viisi suhde oli 

keskimäärin yli 95 kun muilla systemaattisilla keskiarvo vaihteli välillä 91–96. 

Pituuden ja läpimitan suhde vuonna 2005 oli erittäin merkitsevä muuttuja pituuden ja 

läpimitan suhdetta vuonna 2015 kuvaavassa mallissa. Asymmetrinen kilpailutekijä 

(Hegyin indeksi vuonna 2005), oli merkitsevä, kun taas symmetrinen kilpailutekijä 

(koealakohtainen keskipituus vuonna 2005) ei ollut merkitsevä. Kuviotason 

pituustiedoista tiedetään, että suurin ero kasvun allokaatiossa pituuteen tai läpimittaan 

tapahtui harvennusta seuranneella mittausjaksolla (Kuva 7), joten vuoden 2000 

pituusmittausten puuttuminen voi vääristää tuloksia asetelmien eroista. Koealatason erot 

olivat mallissa erittäin merkitseviä. 
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Kuva 15: Koepuiden pituuden ja läpimitan suhde asetelmittain vuosina 2005 ja 2015. Vuodelta 2000 ei ollut jatkuvaa 
koepuusarjaa. Laskennassa sekä pituuden että läpimitan yksikkö oli metri. Paksu viiva kuvaa mediaania. 

 

3.2.4 Elävän latvuksen kehitys 

 

Verrattuna systemaattisiin asetelmiin, elävän latvuksen alaraja nousi merkittävästi 

enemmän alaharvennuksella. Elävän latvuksen alarajan korkeuden muutos laskettiin 

vuosien 2015 ja 2005 erotuksena. Negatiiviset muutokset tulkittiin mittausvirheiksi ja 

korvattiin nollalla.  

Asetelmilla kolme, neljä ja viisi latvusraja nousi lievästi merkitsevästi vähemmän kuin 

alaharvennuksella (Kuva 16). Elävän latvuksen alarajan nousun keskiarvo 

tutkimusjaksolla oli alaharvennuksella 2,25 metriä. Systemaattisilla asetelmilla nousun 

keskiarvo oli 0,95 metriä. Asetelmalla viisi nousua oli keskimäärin 0,61 metriä. Vuoden 
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2005 latvusraja tai kilpailutunnukset eivät olleet merkitseviä selittäjiä latvusrajan 

nousulle. Koealatason erot olivat mallissa erittäin merkitseviä. 

 

  

Kuva 16: Elävän latvuksen alarajan nousu 2005–2015 asetelmittain. Paksu viiva kuvaa mediaania. 

 

Latvuksen osuus puun pituudesta vuonna 2005, asymmetrinen kilpailutekijä sekä puun 

pituuskasvu tutkimusjaksolla olivat erittäin merkitseviä selittäjiä suuremmalle 

latvusosuudelle vuonna 2015. Asetelmilla kolme, neljä ja viisi ero alaharvennukseen oli 

lievästi merkitsevä (Kuva 17). Puun pituus vuonna 2005 ei ollut merkitsevä selittäjä. 

Koealojen välinen vaihtelu oli erittäin merkitsevää.  

Alaharvennuksella latvuksen vuotuinen nousu vastasi pituuskasvua ja systemaattisilla 

asetelmilla latvus nousi pituuskasvua hitaammin tai ei ollenkaan. Vuonna 2005 

keskimääräinen pituuskoepuiden latvusosuus oli alaharvennuksessa 64 ja 
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systemaattisilla asetelmilla 58 prosenttia. Vastaavat osuudet vuonna 2015 olivat 64 

prosenttia sekä alaharvennuksilla että systemaattisilla asetelmilla. Mallinnuksessa on 

huomioitu vain koepuut, jotka olivat elossa tutkimusjakson lopussa.  

 

 

Kuva 17: Elävän latvuksen osuus puiden pituudesta asetelmittain tutkimusjakson alussa ja lopussa. Vuodelta 2000 ei 
ollut pituusmittauksia koealoilta. Kuvaajat kuvaavat vuosien tilannetta, eivät mallinnettua muutosta. Paksu viiva 
kuvaa mediaania. 
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3.3 Puiden kasvutunnusten kehitys 

 

3.3.1 Mallinnuksesta yleisesti  

 

Spatiaalisia kilpailutunnuksia verrattiin keskenään mittausjaksoittain. Hegyin indeksillä 

ei havaittu merkitsevää eroa kilpailusäteeseen ja naapurien lukumäärään perustuvien 

indeksien välillä.  Naapurien lukumäärä ja keskietäisyys kilpailijoihin antoivat myös 

samanlaisia tuloksia. Pohjapinta-alan kasvua selittävässä mallissa spatiaaliseksi 

kilpailutunnukseksi valittiin naapurien lukumäärä, sillä mallin ennusteet olivat 

lähempänä kasvujen todellista jakaumaa. Akaiken’n informaatiokriteeri piti Hegyin 

indeksin sisältänyttä mallia erittäin merkitsevästi parempana, mutta indeksi tuotti 

etenkin pienillä puilla negatiivisia kasvuennusteita. Lisäksi kasvuennusteet olivat 

huomattavasti todellista normaalijakautuneempia. Hegyin indeksi myös korreloi 

vahvasti puun läpimitan kanssa, minkä takia sitä ei haluttu ottaa läpimittapohjaisen 

kokomuuttujan sisältävään malliin. 

Pituuden kasvua kuvaavan mallin spatiaaliseksi kilpailumuuttujaksi valittiin Hegyin 

indeksi. Naapurien lukumäärä tai keskietäisyys naapureihin ei ollut merkitsevä selittäjä 

kummallakaan mittausjaksolla. Hegyin indeksi korreloi vahvasti puun läpimitan kanssa 

(Spearmanin korrelaatio vuonna 2005 oli -0,76), mikä selittänee indeksin tehoa 

pituuskasvun ennustamisessa. 

Spatiaalisen kilpailutunnuksen käyttö alensi pohjapinta-alan kasvua kuvaavien mallien 

residuaalien keskihajontaa noin kaksi prosenttia kahdella ensimmäisellä mittausjaksolla 

verrattuna ei-spatiaaliseen malliin. Viimeisellä mittausjaksolla merkittävää eroa ei ollut. 

Pituusmallissa spatiaalisen kilpailutunnuksen käyttö pienensi residuaalien keskihajontaa 

viisi ja puoli prosenttia vuosina 2005–2011 ja seitsemän prosenttia vuosina 2011 - 2015 

verrattuna ei-spatiaaliseen kilpailutunnukseen. 

Tulososiossa on esitetty malleista vain tutkimuskysymysten kannalta oleelliset tiedot. 

Pohjapinta-alalla viitataan tässä yksittäisten puiden rinnankorkeuden läpileikkauspinta-

alaan ja kasvulla sen muutokseen. Pituudella ja pituuskasvulla viitataan koepuiden 

mitattuun pituuteen, ei kuviotasolla tarkasteltuun tasoitusyhtälöillä laskettuun pituuteen. 
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3.3.2 Kilpailutunnukset asetelmien kuvaamisessa ja kasvun selittämisessä    

 

Asymmetrinen kilpailu oli voimakkainta asetelmalla viisi ja vähäisintä 

alaharvennuksessa (Kuva 18). Alaharvennuksella kilpailuetäisyydellä olevien puiden 

lukumäärä oli keskimäärin viisi kappaletta pienempi kuin useimmilla systemaattisilla 

asetelmilla. Vastaavasti etäisyys kilpailijoihin oli täten yli metrin pitempi, mikä alensi 

Hegyin indeksin pohjana olevien kokoerojen painoarvoa. Asetelmien keskimääräinen 

naapurien lukumäärä vaihteli alaharvennuksen yhdeksän ja asetelman viisi 15 puun 

välillä (Kuva 18). Kaikkien asetelmien keskiarvo oli 13 puuta seitsemän metrin 

kilpailuetäisyydellä.  

 

 

Kuva 18: Spatiaalisen, puolispatiaalisen ja ei-spatiaalisen kilpailutunnuksen tasot harvennuksen jälkeen 
asetelmittain vuonna 2000. Spatiaalisuuden huomioiminen erottaa alahrvennuksen ja systemaattisen harvennuksen 
selvästi toisistaan. Kaikilla tunnuksilla pienempi luku tarkoittaa pienempää asymmetristä kilpailua. Paksu viiva kuvaa 
mediaania. 
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Hegyin indeksi sai suurimmat arvonsa asetelmalla viisi ja pienimmät alaharvennuksella. 

Alaharvennuksen keskimääräinen Hegyi-arvo oli noin puolet pienempi kuin 

systemaattisilla asetelmilla keskimäärin. Valtaosalla puista Hegyi arvo oli alle viiden. 

Tällä indeksin tasolla esiintyi suurta vaihtelua puuston kasvussa (Kuva 19). Trendi on 

kuitenkin laskeva kilpailun tason noustessa sekä naapurien lukumäärässä että Hegyin 

indeksillä.  

 

 

Kuva 19: Pohjapinta-alan suhteellinen kasvu vuoden 2000 tasosta spatiaalisten kilpailuindeksien alkutason suhteen. 
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BAL:in keskiarvo ja vaihteluväli olivat kaikilla asetelmilla lähes samat, koska asetelmat 

oli tarkoituksella harvennettu samantasoiseen pohjapinta-alaan ja lähtöpuusto oli 

samankaltainen kaikilla asetelmilla. Vaikka BAL:in keskiarvo oli alaharvennuksella 

pienempi, sai se myös suurimmat arvonsa alaharvennuksella, koska kilpailevat puut 

olivat keskimäärin suurempia kuin systemaattisilla koealoilla. Spatiaaliset 

kilpailuindeksit erottuivat asetelmien välillä selvemmin kuin ei-spatiaalinen.  

Taulukossa 4 on esitetty puiden suhteellista kasvua tutkimusjaksolla eri 

kilpailutilanteissa systemaattisilla asetelmilla. Pohjapinta-alan kasvu oli suurinta puilla, 

jotka olivat tutkimusjakson alussa mediaania paksumpia ja mediaania harvemmassa 

kasvupaikassa. Pieni naapurien lukumäärä ei juurikaan vaikuttanut pohjapinta-alan 

kasvuun, mutta mediaania suurempi naapurien lukumäärä pienensi kasvua 

huomattavasti sekä pienillä että suurilla puilla. Pienessä kokoluokassa ero suuren ja 

pienen kilpailun välillä oli 31,3 prosenttiyksikköä. Suurten puiden välillä ero oli 13 

prosenttiyksikköä. 

Pituuskasvussa ei havaittu vastaavaa eroa. Kilpailuympäristöä merkittävämpää oli puun 

pituus jakson alussa. Pituusmittauksien puuttuminen ensimmäiseltä mittausjaksolta voi 

vääristää tuloksia, sillä odotusarvoa korkeamman kilpailun asetelmilla neljä ja viisi 

suurin pituuskasvu tapahtui harvennuksen jälkeisellä mittausjaksolla. 

 

Taulukko 4: Keskimääräinen puun läpileikkauksen pinta-alan ja pituuskasvun suhteelliset kasvut tutkimusjaksolla eri 
kilpailutilanteissa ja kokoluokissa. ”Pieni” tarkoittaa, että tunnus oli vuonna 2000 tai 2005 pienempi kuin tunnuksen 
50% kvantiili, ”suuri” tarkoittaa, että tunnus oli suurempi kuin 50 % kvantiili. Taulukossa on esitetty vain 
systemaattisten koealojen tulokset, koska alaharvennuksen puuvalinnan katsottiin vaikuttavan suhteelliseen 
kasvuun. Tuloksissa ovat vain puut, jotka olivat elossa tutkimusjakson lopussa. 

Ppa:n suhteellinen 

kasvu tutkimusjaksolla, 

% 

 ppa 2000  

  pieni suuri 

N_naapuri 2000 pieni 
122,3 

n = 203 

124,3 

n = 231 

 suuri 
91,0 

n = 302 

111,3 

n= 287 
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Pituuden suhteellinen 

kasvu tutkimusjaksolla, 

% 

 koepituus 2005  

  pieni suuri 

N_naapuri 2005 pieni 
35,8 

n = 82 

34,9 

n = 69 

 suuri 
35,1 

n = 95 

34,2 

n= 97 

 

Kuvassa 20 on esitetty Hegyin indeksin ja pohjapinta-alan suhteellisen kasvun välistä 

suhdetta. Pohjakartan väri kertoo, kuinka suuri osa pistejoukon pisteistä sijaitsee 

pikselin läheisyydessä. Puut, joilla Hegyin arvo on suurin, ovat kuolleet tutkimusjakson 

loppuun mennessä. Matalan pistetiheyden ja Hegyin alueilla puut ovat kasvaneet 

vuosittain huomattavasti enemmän kuin korkean kilpailun alueella, riippumatta niiden 

sijainnista asetelman sisä- tai ulkoreunalla tai pohjois-etelä suunnassa. Kuvassa puiden 

sijainnit esitetään ilman menetelmissä kuvattua 45 asteen käännöstä. 

 

 

Kuva 20: Vasemmalla ympyrän koko kuvaa Hegyin indeksin arvoa vuonna 2000 ja oikealla pohjapinta-alan 
suhteellista kasvua 15 vuoden aikana. Kuvattu koeala edustaa asetelmaa viisi. Taustakartta kuvaa suhteellista 
pistetiheyttä, jossa korkeampi tiheys on tummemman punainen. Kilpailuindeksi, pistetiheys ja puuston kasvu 
korreloivat selvästi. Pohjoinen on kuvissa ylhäällä 
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3.3.3 Pohjapinta-alan kasvuun vaikuttavat tekijät 

 

Spatiaalinen kilpailutunnus kuvasi asetelmien vaihtelua luokkamuuttujaa paremmin. 

Spatiaalisessa sekamallissa harvennusta seuranneella mittausjaksolla asetelmien välillä 

ei ollut merkitsevää eroa pohjapinta-alan kasvussa verrattuna alaharvennukseen, kun 

kilpailumuuttujat olivat mukana mallissa. Toisella mittausjaksolla asetelmien 

merkitsevyys ei muuttunut, lukuun ottamatta 3x3 ruutuasetelmaa kolme, jolla 

pohjapinta-alan kasvu oli merkitsevästi alaharvennusta suurempaa. Viimeisellä 

mittausjaksolla asetelmien merkitys mallissa korostui samaan aikaan kun symmetrisen 

kilpailumuuttujan merkitsevyys laski. Asetelmat, joiden kasvu oli ensimmäisellä 

mittausjaksolla ollut alaharvennusta pienempi, kasvoivat viimeisellä mittausjaksolla 

enemmän kuin alaharvennus. Puutason tulokset noudattavat suurpiirteisesti kuviotason 

tuloksia (Kuva 9). 

Asymmetrinen kilpailumuuttuja oli etenkin tutkimusjakson lopulla symmetristä 

kilpailumuuttujaa merkitsevämpi selittäjä. Kuviotason pohjapinta-alan merkitsevyys 

mallissa käytännössä lakkasi toisella mittausjaksolla siinä missä naapurien lukumäärä 

oli läpi tutkimusjakson erittäin merkitsevä. Molemmat kilpailutunnukset korreloivat 

odotetusti negatiivisesti kasvun kanssa. Vaikutus oli suurimmillaan mittausjaksolla 

2005–2011. Kuviotason pohjapinta-alaa ei skaalattu mallissa mallin tulkinnan 

helpottamiseksi, mikä selittää erittäin pienet kertoimet. Skaalatussakaan mallissa tunnus 

ei ollut viimeisillä mittausjaksoilla merkitsevä.  

Symmetrinen kilpailumuuttuja ei myöskään kuvannut koealojen eroja, sillä koealatason 

satunnaismuuttuja oli erittäin merkitsevä koko tutkimusjakson ajan. Kokotunnus oli läpi 

tutkimusjakson erittäin merkitsevä tunnus pohjapinta-alan kasvun selittämiselle. Puun 

pohjapinta-ala mittausjaksojen alussa korreloi positiivisesti kasvun kanssa. Spatiaalisen 

sekamallin kertoimet ja merkitsevyydet on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5: Yksittäisten puiden pohjapinta-alan spatiaalisen kasvumallin yhteenveto. Asetelmien kertoimet ovat 
verrattuna alaharvennuskontrolliin. Satunnaismuuttujan vakio vaihteli koealoittain, joten sen osalta on ilmoitettu 
vain merkitsevyys. PPA kuvaa koealan pohjapinta-alaa, ppa yksittäisen puun läpileikkauksen pinta-alaa. 

Spatiaalinen 
sekamalli ppa:n 
kasvulle 2000 - 2005 2005 - 2011 2011 - 2015 

Vakio 36,35 *** 68,43 * - 2,251 
ppa (cm2) 0,0815 *** 0,07594 *** 0,03106 *** 
PPA (cm2) - 0,001625 *** - 0,002521 * 0,0005952 
N_naapuri (kpl) - 0,2215 *** - 0,3944 *** - 0,2947 *** 
As. 1 0,4248 4,786 3,687  
As. 2 - 0,8495 1,283 4,681 * 
As. 3 0,4122 6,062 ** 2,379  
As. 4 - 2,128  0,5502 4,637 * 
As. 5 - 0,1836 3,019  3,738 * 
Satunn.muuttuja 
(koeala) 

*** *** *** 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001   

 

Ei-spatiaalinen malli selitti pohjapinta-alan kehitystä spatiaalista mallia heikommin 

kaikilla mittausjaksoilla. BAL oli erittäin merkitsevä muuttuja vasta viimeisellä 

mittausjaksolla. Kuviotason pohjapinta-ala käyttäytyi samaan tapaan kuin spatiaalisessa 

mallissa ollen harvennuksen jälkeen hyvin merkitsevä ja menettäen merkitsevyyttään 

tutkimusjakson edetessä. Suurempi BAL korreloi suuremman kasvun kanssa. 

Kokomuuttuja oli mallissa erittäin merkitsevä läpi tutkimusjakson. Satunnaismuuttujan 

merkitsevyys laski lieväksi toisella mittausjaksolla nousten takaisin erittäin 

merkitseväksi ensimmäisellä ja viimeisellä mittausjaksolla. 

Asetelmamuuttujien kertoimet olivat hyvin lähellä spatiaalisen mallin vastaavia, mutta 

erosivat merkitsevyydeltään. Harvennuksen jälkeen symmetrinen kilpailumuuttuja 

kuvasi kasvua asetelmamuuttujaa paremmin. Toisella mittausjaksolla asetelmat yksi ja 

kolme erosivat merkitsevästi kontrollista. Viimeisellä mittausjaksolla BAL oli erittäin 

merkitsevä selittäjä, mutta kaikki asetelmat olivat myös lievästi merkitseviä. 

Suurempien puiden pohjapinta-alan summa ei siis kuvannut asetelmien eroja 

tehokkaasti, vaan ei-spatiaalisessa mallissa asetelmien erottelu riippui kuviotason 

pohjapinta-alasta. Ei-spatiaalisen pohjapinta-alan kasvun sekamallin kertoimet ja 

merkitsevyydet on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6: Yksittäisten puiden pohjapinta-alan ei-spatiaalisen kasvumallin yhteenveto. Asetelmien kertoimet ovat 
verrattuna alaharvennuskontrolliin. Satunnaismuuttujan kulmakerroin vaihteli koealoittain, joten sen osalta on 
ilmoitettu vain merkitsevyys. PPA kuvaa koealan pohjapinta-alaa, ppa yksittäisen puun läpileikkauksen pinta-alaa. 

 
 

 

 

Molemmat mallit aliarvioivat suurimpien puiden ja yliarvioivat pienimpien puiden 

kasvua (Kuva 21). Mallien vakiot ja ennusteet olivat hyvin lähellä toisiaan. 

Pareittaisessa vertailussa spatiaalinen malli oli kuitenkin erittäin merkitsevästi parempi 

kaikilla mittausjaksoilla. Spatiaalinen malli kuvasi hieman paremmin keskikokoisten 

puiden kasvussa esiintynyttä suurta vaihtelua. Ei-spatiaalista mallia voi heikentää se, 

että siinä käytetään kolme kertaa pohjapinta-alaan perustuvaa muuttujaa. 

 

Ei-spatiaalinen 
sekamalli ppa:n 
kasvulle 2000–2005 2005–2011 2011–2015 

Vakio 33,87 *** 64,20 ** - 16,71 
ppa (cm2) 0,1014 *** 0,08784 *** 0,04507 *** 
PPA (cm2) - 0,002038 *** - 0,002756 ** 0,00004664 
BAL (cm2) 0,0003015 * 0,000178 0,0002239 *** 
As. 1 0,5332 4,122 * 4,023 * 
As. 2 - 0,6565 0,5733 4,516 * 
As. 3 1,109 6,174 ** 3,834 * 
As. 4 - 1,880 - 0,04765  4,509 * 
As. 5 - 0,1711 1,927 3,534 * 
Satunn.muuttuja 
(koeala) 

*** * *** 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001   
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Kuva 21: Pohjapinta-alan kasvumallien vertailu todelliseen kasvuun mittausjaksolla 2000–2005. 

 

Molemmat mallit olivat odotetusti homoskedastisia ja harhattomia omassa laadinta-

aineistossaan (Kuva 22). Jäännösvirheen keskiarvo oli molemmissa malleissa lähellä 

nollaa, joten sitä ei ole ilmoitettu yllä olevissa taulukoissa. Spatiaalinen malli oli hieman 

ei-spatiaalista tarkempi, mutta ero katosi viimeisellä mittausjaksolla. Mallien 

jäännösvaihtelu pieneni tutkimusjakson edetessä, mitä selittänee kasvujen vaihteluvälin 

kaventuminen ja kasvun yleinen laantuminen tutkimusjakson lopulla. 
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Kuva 22: Spatiaalisen ja ei-spatiaalisen mallin absoluuttiset residuaalit mittausjaksolla 2000–2005 

 

 

3.2.4 Pituuskasvuun vaikuttavat tekijät 

 

Pituuden kehitys erosi mallien perusteella suuresti pohjapinta-alan kehityksestä. 

Alaharvennuksen ja systemaattisen harvennuksen välillä ei ollut puutasolla merkitsevää 

eroa pituuden kasvussa koko tutkimusjaksolla. Spatiaalisessa mallissa Hegyin indeksi 

oli hyvin merkitsevä selittäjä pituuskasvulle koko tutkimusjakson ajan korreloiden 

negatiivisesti pituuskasvun kanssa. Viimeisellä mittauskaudella se oli ainoa merkitsevä 

muuttuja spatiaalisessa mallissa.  

Kokomuuttuja oli mittausjaksolla 2005–2011 erittäin merkitsevä muuttuja, mutta 

menetti merkitsevyytensä täysin viimeisellä mittausjaksolla. Satunnaismuuttuja oli 

erittäin merkitsevä muuttuja läpi tutkimusjakson. On todennäköistä, että vuoden 2000 

pituusmittausten puuttuminen heikentää tuloksia pituuskasvun eroista asetelmien välillä. 

Kuviotason tuloksissa oli harvennuksen jälkeisellä mittausjaksolla selvästi nähtävissä 

painotus pituuskasvuun asetelmilla, joilla asymmetrinen kilpailu oli kovinta (Kuva 9). 

Puutasolla tuloksia ei valitettavasti voitu laskea, koska vuoden 2000 pituuskoepuut 

olivat koealojen ulkopuolisia kaatokoepuita. Vaikka metsikön puut olisivat olleet ennen 
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harvennusta yhtä pitkiä, ei koealojen ulkopuolisille puille ole määritettävissä 

tilajärjestystä kuvaavaa kilpailumuuttujaa. Spatiaalisen mallin tulokset on esitetty 

taulukossa 7. 

 

Taulukko 7: Pituuskasvun spatiaalisen sekamallin kertoimet ja merkitsevyys mittausjaksoittain. Asetelmien 
kertoimet ovat verrattuna alaharvennuskontrolliin. Satunnaismuuttujan kulmakerroin vaihteli koealoittain, joten 
sen osalta on ilmoitettu vain merkitsevyys. 

Spatiaalinen 
sekamalli 
pituuskasvulle 2005–2011 2011–2015 

Vakio 1,044 * 0,383887 
h (m) 0,02263 *** 0,004677 
Keskipituus (m) - 0,038  0,004468 
Hegyi - 0,0467 *** - 0,043752 *** 
As. 1 0,05358 0,082715 
As. 2 0,01120 0,043609 
As. 3 - 0,01591 0,023576 
As. 4 - 0,0006925 0,038732 
As. 5 - 0,03599 - 0,042330 
Satunn.muuttuja 
(koeala) 

*** *** 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 

 

Ei-spatiaalinen mallissa kilpailumuuttujat eivät olleet merkitseviä kummallakaan 

mittausjaksolla. Puun pituus oli ainoa merkitsevä tekijä mallissa. Viimeisellä 

mittausjaksolla asetelman viisi pituuskasvu erosi mallin mukaan lievästi merkitsevästi 

alaharvennuksesta. Ei-spatiaalisen pituusmallin tulokset on esitetty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8: Pituuskasvun ei-spatiaalisen sekamallin kertoimet ja merkitsevyys mittausjaksoittain. Asetelmien 
kertoimet ovat verrattuna alaharvennuskontrolliin. Satunnaismuuttujan kulmakerroin vaihteli koealoittain, joten 
sen osalta on ilmoitettu vain merkitsevyys. 

Ei-spatiaalinen 
sekamalli 
pituuskasvulle 2005–2011 2011–2015 

Vakio 0,7332  0,06972 
h (m) 0,04688 *** 0,01918 *** 
Keskipituus (m) - 0,06161 0,001212 
BAL (cm2) 0,000001095 - 0,000001317 
As. 1 0,01038 0,04523 
As. 2 - 0,03354 0,002458 
As. 3 - 0,0562 - 0,005405 
As. 4 - 0,0593 - 0,008525 
As. 5 - 0,1129 - 0,1106 * 
Satunn.muuttuja 
(koeala) 

*** *** 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 
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Pareittaisessa vertailussa spatiaalinen malli oli erittäin merkitsevästi parempi kuin ei-

spatiaalinen molemmilla mittausjaksoilla. Mallien ennusteet eivät kuitenkaan juuri 

eronneet toisistaan (Kuva 23). Tähän voi olla syynä itse aineisto, sillä pituuskasvun 

keskihajonta oli vain 0,15 ja 0,18 metriä mallinnetuilla mittausjaksoilla. Mallit eivät 

kuvanneet kasvun eroja hyvin, koska sellaisia ei ollut. Pituusmallit yliarvioivat kaikkein 

pienimpien puiden kasvua, joskin näitä puita oli aineistossa hyvin satunnaisesti (Kuva 

24).  

 

 

Kuva 23: Pituuskasvun malliennusteet ja puiden todellinen kasvu mittausjaksolle 2005–2011. 
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Kuva 24: Pituusmallin absoluuttiset residuaalit mittausjaksolla 2005–2011. 

 

 

4 TULOSTEN TARKASTELU 
  

Tulokset tarjosivat selkeät vastaukset tutkimuskysymyksiin. Metsikkötason 

kokonaistuotos ei eronnut merkitsevästi alaharvennuksen ja eri systemaattisten 

asetelmien välillä. Vaikka puuston kasvu kokeella on poikkeuksellisen vahvaa, 

vastaavat kokonaistuotoksen osatekijöiden suhteet aiempia tutkimuksia. Sekä Isomäki ja 

Niemistö (1990) että Mäkinen ym. (2006) toteavat, että systemaattinen harvennus 

tuottaa alaharvennusta suuremman kertymän ja korkeamman kuolleisuuden kuin 

alaharvennus. Luonnonpoistuman tilavuus oli samaa tasoa alaharvennuksen ja 

useimpien systemaattisten asetelmien välillä, mutta kuolleiden puiden lukumäärä oli 

alaharvennuksella selvästi keskimääräistä alhaisempi (Kuva 7). Toisin kuin Mäkisen 

ym. tutkimuksessa, systemaattisten asetelmien kokonaistuotos ei ollut alaharvennettua 

asetelmaa pienempi. 
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Tämän tutkielman tulokset eivät kumoa kuusen harvennustutkimuksen yleisimpiä 

tuloksia: harvennusmenetelmä ei juuri vaikuta kokonaistuotokseen pohjapinta-alan 

pysyessä samana (Mäkinen ja Isomäki 2004a, Nilsson ym. 2010), harvennus johtaa 

puuston järeytymiseen (Mäkinen ja Isomäki 2004a, Mäkinen ym. 2006) ja 

harvennusvaste päättyy alle 10 vuotta harvennuksen jälkeen. 

Vaikka asetelmien välillä ei ollut eroa kokonaistuotoksessa, erosivat systemaattiset 

asetelmat toisistaan ja alaharvennuksesta. Erot alaharvennuksen ja systemaattisen 

harvennuksen välillä ovat johdettavissa harvennusta seuranneisiin läpimittajakaumiin 

(Kuva 11). Systemaattisille koealoille jäi paljon pieniä puita, jotka altistuivat 

alaharvennusta kovemmalle kilpailulle. Painotettujen keskitunnusten taso ei juuri 

eronnut asetelmien välillä, mutta aritmeettisissa keskitunnuksissa alaharvennus oli 

järjestäen suurin. Suurien puiden osuus näkyi myös absoluuttisen kasvun korkeammassa 

tasossa harvennuksen jälkeen. Suhteellisen kasvun osalta erot asetelmien välillä olivat 

kuitenkin pieniä. Tulokset vastaavat Mäkisen ja Isomäen (2004b) tuloksia, joiden 

mukaan suuret puut hyötyvät harvennuksesta eniten, ja puuston lopputilavuus riippuu 

lähtöpuustosta, koska kasvu on eri harvennuskäsittelyillä lähes identtistä.  

Pienten puiden puuttuminen näkyy myös verrattaessa systemaattisen ja alaharvennuksen 

puutason tunnuksia. Rungon keskikoko ja tukkikertymä ovat samalla 

hehtaaritilavuudella alaharvennuksella selvästi suuremmat kuin systemaattisilla 

asetelmilla. Vaikka alaharvennuksen luonnonpoistuman tilavuus on aineiston 

keskitasoa, on kuolleita puita vähemmän kuin systemaattisilla asetelmilla, joilla etenkin 

pienet puut kuolevat harvennuksen jälkeen.  

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että kuusikon tilajärjestystä voidaan kuvata 

jatkuvilla spatiaalisilla kilpailutunnuksilla. Verrattuna aiempiin tutkimuksiin, joissa 

kyseisiä indeksejä on verrattu tavanomaisiin kilpailutunnuksiin (Rouvinen ja 

Kuuluvainen 1997, Contreras ym. 2013), tässä tutkielmassa spatiaaliset indeksit 

kuvasivat nimenomaan tilajärjestyksen eroja aineistossa. Sekä mallinnus, että puiden 

suhteellinen kasvu eri tilajärjestyksissä (Taulukko 4) osoittavat, että spatiaalinen 

kilpailutunnus kuvaa tilajärjestystä kategorista muuttujaa paremmin.  

Verrattuna kilpailutunnuksena laajalti käytettyyn suurempien puiden pohjapinta-alaan, 

koosta riippumaton spatiaalinen kilpailutunnus voi tämän tutkielman tulosten 
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perusteella tarkentaa etenkin pienten puiden suhteellisen läpimitan kasvun estimaatteja. 

Kuten taulukosta 4 nähdään, väljä tilajärjestys ei juuri vaikuta pienten puiden läpimitan 

suhteelliseen kasvuun. Pelkkään kokoeroon perustuvilla kilpailuindekseillä tällaisten 

puiden kasvua saatetaan aliarvioida. Esimerkiksi Pukkalan ym. (2013) jatkuvan 

kasvatuksen kasvumalleissa tilajärjestystä ei huomioida, vaan kilpailun kuvaus perustuu 

puulajeittaiseen suurempien puiden pohjapinta-alojen summaan. Tämän tutkielman 

tulosten perusteella pienten kuusten kasvutilaan tulee kiinnittää erityistä huomioita, 

mikäli niiden nopea suhteellinen järeytyminen halutaan maksimoida.  

Tässä tutkielmassa erityyppisille tilajärjestyksille käytettiin samaa kilpailuetäisyyttä 

tilajärjestyksen erojen korostamiseksi. Etäisyyden valintamenetelmässä pyrittiin myös 

toistettavuuteen ja läpinäkyvyyteen, mikä erottaa sen aiemmista kokeiluun perustuneista 

etäisyydenvalintamenetelmistä (Pukkala ja Kolström 1987, Fraver ym. 2008) sekä 

tutkimuksista, joissa kilpailuetäisyys johdetaan esimerkiksi puun läpimitasta 

(Pommerening ja Maleki 2014). Menetelmää voidaan pitää onnistuneena, sillä 

spatiaalinen kilpailutunnus kuvasi asetelmien eroja selvästi (Kuva 18) ja kategorista 

muuttujaa paremmin (Taulukko 7). Menetelmällä päädyttiin seitsemän metrin 

kilpailuetäisyyteen, joka vastaa tutkimuksissa tasarakenteisissa metsissä usein käytettyä 

viidestä kahdeksaan metrin kilpailuetäisyyttä (Pukkala ja Kolström 1987, Rouvinen ja 

Kuuluvainen 1997, Miina ja Pukkala 2002, Comas ym. 2013).  

Puhtaasti spatiaaliseen kilpailutunnukseen perustunut malli todettiin puolispatiaalista ja 

ei-spatiaalista mallia paremmaksi. Puiden koon suhteeseen perustuneet Hegyin indeksi 

ja BAL johtivat ennusteiden epäedustavampaan jakaumaan, vaikka Hegyin indeksin 

sisältänyt malli olikin parittaisessa vertailussa naapurilukumäärää parempi. Naapurien 

lukumäärä on helposti tulkittavissa erilaisten tiheysfunktioiden kautta. Se on myös 

läpimittaa yksinkertaisemmin kaukokartoitettava tunnus ilmakuviin tai 

lentolaserkeilaukseen pohjautuvilla menetelmillä. Puun koko oli kuitenkin absoluuttista 

paksuuskasvua vahvimmin selittävä muuttuja kilpailutunnusten selitysvoiman ehtyessä 

tutkimusjakson edetessä (Taulukko 5).  

Metsätieteissä laajalti käytetty puuston itseharvenemisraja pohjautuu kasvutilan 

saatavuuteen (Burkhart ja Tomé 2012). Esimerkiksi Hynysen ym. (2002) yksittäisen 

puun kasvumallissa kuuselle saatavilla oleva kasvutila määrittää, kuinka suuri osa puista 
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jatkaa kasvuaan tietyllä puuston kokojakaumalla ja määrällä. Tämän tutkimuksen 

mallinnustulokset viittaavat siihen, että tilajärjestys kuvaa puun mahdollisuuksia 

hyödyntää kokonsa tuomaa kasvupotentiaalia. Myös Vitali ym. (2016) saivat lupaavia 

tuloksia kuvatessaan vapautuvaa kasvutilaa Hegyin indeksin muutoksella 

mallintaessaan kuusen läpimitan kasvua riviharvennuksen jälkeen. Hegyin indeksi tai 

naapurien lukumäärä ei tulosten perusteella itsessään kuvaa kasvua luotettavasti, sillä 

saman kilpailuindeksin tasolla puiden suhteellinen kasvu vaihteli jopa satoja 

prosenttiyksiköitä (Kuva 19). 

Pohjapinta-alan kehityksen mallinnus tässä tutkielmassa viittaa siihen, että kasvutilan 

saatavuus on harvennuksen jälkeen kuusella puun suhteellista kokoa merkittävämpi 

selittäjä sen pohjapinta-alan kasvulle. Etenkin pienet puut hyötyvät, ja toisaalta kärsivät 

kasvutilan vapautumisesta tai sen puutteesta. Tulokset vastaavat Vitalin ym. (2016) 

havaintoja kuusen riviharvennuksesta. Ei-spatiaalisessa pohjapinta-alan kasvumallissa 

BAL ei ollut erityisen merkittävä selittäjä ennen viimeistä mittausjaksoa, toisin kuin 

kasvutilaa kuvaava kuviotason pohjapinta-ala. Viimeisellä mittausjaksolla kasvutilan 

väheneminen oli nähtävissä puiden pituuskasvun kiihtymisenä ja BAL-muuttujan 

merkitsevyyden kasvuna samaan aikaan kun symmetrisen kilpailun tunnuksen 

merkitsevyys laski (Taulukko 6). Myös spatiaalisessa mallissa oli havaittavissa, että 

naapuripuiden lukumäärän kyky kuvata asetelmien eroja laski kasvutilan vähetessä 

(Taulukko 5).  

Systemaattisten harvennusten vaikutuksesta puuston latvukseen ja runkomuotoon ei ole 

juurikaan aiempaa tutkimusta. Duduman ym. (2010) huomasivat Hegyin indeksin 

korreloivan positiivisesti kapeamman runkomuodon kanssa. Myös kuusten latvusten 

tilavuus oli suurempi pienemmällä Hegyin arvolla. Dudumanin ym. aineistona oli vanha 

luonnonmetsä, mutta esimerkiksi Mäkinen ja Isomäki (2004b) havaitsivat 

samansuuntaisen yhteyden kuusen latvusrajan nousun ja rungon kapenemisen osalta: 

tiheämmässä metsässä puut ovat kapeampia ja niiden latvus nousee nopeammin. Tämän 

tutkielman tulokset vastaavat latvuksen ja runkomuodon osalta aiempien tutkimusten 

tuloksia tunnusten ja kilpailun suhteesta.  

Mielenkiintoisen vertailuparin muodostavat alaharvennus ja asetelman yksi mukainen 

systemaattinen harvennus, jossa puurivistöjen joka toinen puu on poistettu. Vaikka 
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asetelman yksi kokojakauma on systemaattinen, on puiden välinen kilpailu pienempää 

kuin muilla tutkituilla systemaattisilla asetelmilla: jokaisella puulla on neljä vapaata 

kasvusuuntaa ja etäisyydet naapureihin ovat tasaisia läpi koealan. Vähäisempi puuston 

järeytyminen oli yhteydessä korkeampaan tilajärjestyksen ryhmittyneisyyteen. 

Kuusen systemaattinen harvennus voi mahdollistaa monia samoja puuntuotannosta 

poikkeavia tavoitteita kuin männyn käytäväharvennus ja muut ei-valikoivat 

harvennusmenetelmät. Kuten Witzell ym. (2019) sekä Roberts ja Harrington (2008) 

toteavat, ei-valikoivat harvennusmenetelmät ovat keino laajentaa puuston 

läpimittajakaumaa ja tarjota näin vaihtelevampia elinympäristöjä ja mahdollisuuksia 

sopeutua muuttuviin kasvuolosuhteisiin. Nämä tutkimukset kuitenkaan eivät huomioi 

systemaattisesta koko- ja tilajärjestyksestä aiheutuvaa kovempaa kilpailua, joka tämän 

tutkielman tulosten valossa vaikuttaa etenkin pieniin puihin. Vaikka suurempi lahopuun 

ja pienempi tukkipuun tuotos olisikin metsänkäsittelyn tavoitteena, ei systemaattinen 

tilajärjestys suoranaisesti tue metsikön vakaata kehitystä. 

Tutkituista asetelmista kenties vain yksi on sovellettavissa koneelliseen korjuuseen. 

Asetelma viisi muistuttaa männyllä tutkittuja ja rajoitettuun operatiiviseen käyttöön 

pyrkiviä käytäväharvennuksia (Kuva 25). Tämä on huolestuttava tulos huomioiden, että 

asetelma viisi toteutti huonoiten perinteisesti harvennukselle asetettavia tavoitteita, joita 

ovat puuston kilpailun vähentäminen ja tukkijäreytymisen nopeuttaminen. Asetelmalla 

oli myös havaittavissa harvennustutkimuksessa epätyypillinen pituuskasvun reagointi 

harvennukseen läpimitan kasvun kustannuksella. Asetelma viisi ei kuitenkaan täysin 

vastaa käytäväharvennusta, joten suoria johtopäätöksiä käytäväharvennuksen 

soveltuvuudesta kuuselle ei voida tämän tutkielman tulosten perusteella tehdä.  
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Kuva 25: Vasemmalla esimerkki puiden sijainneista asetelmalla viisi ja oikealla väyläharvennusmenetelmän 
puuvalinta Bergströmin (2009) mukaan. Kuvien lähteet: vasemmalla Luonnonvarakeskus, oikealla Bergström (2009). 

 

Yksittäisten puiden sijaintitiedon kerääminen on nykyisin aiempaa helpompaa 

esimerkiksi lentolaserkeilausaineistoista tehtävien yksittäisen puun analyysien avulla. 

Myös laskentatehon kasvu ja spatiaalisen tilastotieteen mallinnuskirjastot yleisimmillä 

ohjelmointikielillä edistävät spatiaalisuuden hyödyntämistä. Esimerkiksi 

juuriyhteyksien kautta leviävien sienitautien leviämisen mallinnus voisi olla 

mielenkiintoinen tutkimuskohde, etenkin jos leviämisen alkupiste voidaan yhdistää 

kaukokartoituksen menetelmillä havaittuihin vedenkiertohäiriöihin puun lehvästössä.  

Pisteiden ja merkkien intensiteettitietoa voitaisiin myös hyödyntää laskennallisessa 

harvennustiheyden estimoinnissa: kun tiedetään kuvion sisällä vaihteleva pohjapinta-

alan intensiteetti, voidaan hakkuukoneen paikannetusta katkonnasta arvioida jäljellä 

olevan puuston määrä. Jatkuvien spatiaalisten indeksien käyttöä optimointifunktion 

rajoitearvona voisi myös tutkia, mikäli esimerkiksi jatkuvapeitteisessä metsätaloudessa 

pyritään uusiutumista tai tukkijäreytymistä maksimoivaan tilajärjestykseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET   
 

Jatkuvat spatiaaliset kilpailutunnukset kuvaavat hyvin harvennuksessa vapautuvaa 

kasvutilaa. Esimerkiksi tietyllä etäisyydellä sijaitsevien kilpailijoiden lukumäärän 

ilmoittaminen voisi antaa tutkimusten lukijoille yhdenmukaisen kuvan erilaisten 

aineistojen tilajärjestyksestä samaan tapaan kuin pohjapinta-alaa käytetään metsikön 

tiheyden ja koon kuvaamiseen. Kilpailuetäisyyden määrittämisen menetelmien 

vaihtelevuus kuitenkin vaikeuttaa tutkimusten vertailua. Puuston sijaintietoa 

hyödyntävissä tutkimuksissa naapurietäisyyden sitominen esimerkiksi valtapituuteen 

voisi helpottaa tutkimusten vertailua ja metsän rakenteellisen viitekehityksen 

asettamista. 

Kuusen systemaattinen harvennus ei toteuta harvennuksen perinteisiä tavoitteita yhtä 

hyvin kuin alaharvennus. Verrattuna alaharvennukseen, systemaattinen harvennus lisää 

suhteessa kilpailulle alttiimpien pienten puiden määrää ja nostaa asymmetrisen kilpailun 

tasoa. Tämä johtaa yhtä suureen, mutta kuitupainotteisempaan puustoon metsikön 

arvokasvun kannalta tärkeimmällä kasvujaksolla.  

Tutkielman tulokset eivät kuitenkaan tällaisenaan ole yleistettävissä kaikkiin kuusen 

systemaattisiin harvennuksiin, sillä käsittelyiden toistomäärä oli pieni ja aineisto 

tyypillistä talousmetsää tilajärjestykseltään systemaattisempi. Toisaalta kokeen aineisto 

on harvinaisen kontrolloitu, vain yhteen tarkoitukseen kasvatettu metsikkö, joten se 

antaa harvinaisen kontrolloituja tuloksia tilajärjestyksen vaikutuksesta kuusien 

kehitykseen. 
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