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1. Johdanto 

 

Metsien käytöllä on suuri rooli ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, 

ja metsien tieteellinen tutkimus luo pohjan metsien käyttöön liittyvälle päätöksenteolle 

(Anderegg ym. 2021). Metsien kasvupotentiaalin ja hiilen sidonnan arvioiminen koostuu 

lähinnä kaukokartoitus-, mallinnus-, metsäkoeala-, inventointi- ja simulaatioaineistoista 

(Anderegg ym. 2021). Maapallon metsien hiilivarastosta arviolta 44 % on maaperässä 

alle 1 m syvyydessä, 42 % maanpäällisessä ja maanalaisessa elävässä biomassassa, 8 % 

kuolleissa puissa ja 5 % karikkeessa (Pan ym. 2011). Viimeisen kolmen vuosikymmenen 

aikana maaekosysteemien on arvioitu olleen nettonielu noin 20 %:lle teollisuuden ja 

fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöistä (Le Quéré ym. 2018). Maantieteellisesti 

32 % hiilivarastoista on boreaalisissa metsissä, joihin myös Suomen metsät luokitellaan 

(Pan ym. 2011). Maapallon laajuisesti boreaalisten metsien hiilestä 20 % on arvioitu 

varastoituneen metsien biomassaan ja 60 % maaperään (Pan ym. 2011). 

 

Simulaatiotutkimuksissa on esitetty Suomen metsien kasvun kiihtyvän tulevaisuudessa 

ilmaston lämpenemisen johdosta pohjoisemmassa Suomessa, mutta etelässä kasvun on 

esitetty hidastuvan (Kellomäki ym. 2018). Suomessa metsien kasvun muutoksen tutkimus 

on painottunut pitkälti talousmetsien kasvun tarkasteluun, mutta luonnontilaisten metsien 

kasvusta löytyy vähemmän tietoa. Suomen metsistä suojeltuja metsiä on kuitenkin 2,9 

miljoonaa hehtaaria, joka vastaa 13 % Suomen metsäpinta-alasta (Luonnonvarakeskus 

2019). Tässä tutkimuksessa pyritään pitkän aikavälin metsäkoealojen 

inventointityyppisen tutkimuksen avulla luomaan uutta tietoa luonnontilaisten tuoreen 

kankaan metsien kasvusta käyttäen kuusta [Picea abies (L.) H.Karst.] mallilajina.  

 

1.1 Luonnontilaiset metsät 

 

Luonnontilaisilla metsillä tarkoitetaan metsiä, joissa ei ole suoritettu metsätaloudellisia 

toimenpiteitä vuosikymmeniin. Tällainen metsä luokitellaan usein myös vanhaksi 

metsäksi, jos se on sukkession loppuvaiheessa eikä siihen näin ollen ole kohdistunut 

voimakasta häiriötä, joka olisi aloittanut uuden sukkessiokierron (Peltoniemi ja Mäkipää 

2011). Luonnontilainen metsä ei aina tarkoita ikärakenteeltaan vanhaa metsää. Mikäli 

metsään on kohdistunut jokin häiriö, esimerkiksi metsäpalo, myrskytuho tai sienitauti, 



 

 

voivat myös luonnontilaisen metsän puut olla varsin nuoria (Peltoniemi ja Mäkipää 

2011). Lisäksi on hyvä huomioida, etteivät vanhat metsät ole tasaikäisiä vaan sisältävät 

usein aukkoja pienialaisten häiriöiden takia (Qinghong ja Hytteborn 1991; Kuuluvainen 

1994). Näistä syistä luonnontilainen metsä voi olla vanha, mutta ikärakenteeltaan 

vaihteleva, eikä myöskään vanha metsä ole välttämättä luonnontilainen. Käytänkin tässä 

tutkimuksessa tarkastelemistani tutkimusmetsistä käsitettä luonnontilainen metsä enkä 

vanha metsä.  

 

Suomessa tuoreen kankaan vanhaksi havupuuvaltaiseksi metsäksi luokitellaan metsä, 

jonka puusto on etelässä yli 140 vuotta vanhaa ja kuusi- tai mäntyvaltaista (Pinus 

sylvestris L.) (Kouki ym. 2018). Vanhat havupuuvaltaiset tuoreen kankaan metsät on 

Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaisiksi niiden vähenemisen takia. Tuoreiden 

kangasmetsien määrä on Etelä-Suomessa vakaa, mutta muualla Suomessa heikkenevä 

(Kouki ym. 2018). Luonnontilaisten ja vanhojen metsien tyypillisiä piirteitä ovat 

metsikkötasolla monimuotoinen rakenne, puiden spatiaalisesti vaihteleva järjestyneisyys 

sekä yksittäisten puiden rakenteellinen monimuotoisuus. Yksittäisen puun ja metsikön 

rakenteellinen monimuotoisuus voidaan nähdä sekä pystysuunnassa että vaakasuunnassa, 

jolloin niin puu- kuin metsikkötasolla rakenne on monimuotoinen (Franklin ja Van Pelt 

2004). Lisäksi metsikkötasolla kyse ei ole ainoastaan puuston rakenteellisesta 

monimuotoisuudesta, vaan myös puiden terveydentilan vaihtelusta sekä kuolleiden 

puiden määrästä, ja esimerkiksi siitä ovatko yksittäiset puut kuolleet pystyyn vai 

kaatuneet maahan. Pystyyn kuolleet ja kaatuneet puut ovat lahopuina tärkeä 

elinympäristö mm. selkärangattomille eläimille ja runkoepifyyttilajeille (Kouki 2018). 

Nämä tekijät lisäävät metsän monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä esimerkiksi lajien 

monimuotoisuuden sekä ravinteiden kierron osalta (Franklin ja Van Pelt 2004).  

 

Puuston kasvun ymmärtäminen on tärkeää ekologisesta näkökulmasta niin alueellisella, 

valtakunnallisella kuin globaalilla tasolla mm. hiilitaseiden määrityksen ja ekosysteemin 

toiminnan ymmärtämisen kannalta. Taloudellisesta näkökulmasta puuston kasvun 

ymmärtäminen mahdollistaa metsän kasvun tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden 

suunnittelun sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä (Binkley ym. 2002). 

Metsikkötasolla puuston kasvun on havaittu olevan suurinta sukkession alkuvaiheessa, 

kun metsikkö saavuttaa suurimman lehtipinta-alan (Assmann 1970). Kasvuhuipun 

saavuttamisen jälkeen kasvun on havaittu pienenevän (Assmann 1970). Metsän kasvun 



 

 

hidastumista on selitetty pienenevällä bruttoperustuotannolla (GPP = gross primary 

productivity) ja samalla erityisesti puiden rungon lisääntyneellä hengityksellä eli 

respiraatiolla, jolloin myös nettoperustuotanto (NPP = net primary productivity) pienenee 

(Kimmins 1997; Barnes ym. 1998). Laskennallisesti GPP saadaan laskemalla yhteen 

ekosysteemin nettotuotanto ja soluhengitys. NPP saadaan laskemalla yhteen fotosynteesi 

eli GPP vähennettynä soluhengityksellä, tai epäsuorasti laskemalla yhteen ekosysteemin 

nettokasvu ja vuotuinen kuollut biomassa (mm. karike ja kuolleet puut). NPP:n 

pieneneneminen puiden rungon lisääntyneen respiraation seurauksena on kuitenkin 

herättänyt keskustelua ja sitä ei ole kaikissa tutkimuksissa pystytty todentamaan (Gower 

ym. 1996; Ryan ym. 1997; Gower ja McMurtrie 1999).  

 

1.2 Metsien kasvu  

 

Aikaisemmissa puun biomassan mallinnustutkimuksissa on esitetty biomassan ja rungon 

läpimitan noudattavan yksinkertaista lineaarista mallia (Kira ja Shidei 1967). Puun 

biomassa voidaan luotettavasti mallintaa kahtena eri ajankohtana helposti mitattavissa 

olevien puustotietojen kuten rinnankorkeusläpimitan, puun pituuden ja latvusrajan 

korkeuden avulla (Kantola ja Mäkelä 2006). Kahden erillisen mittausajankohdan 

erotuksella voidaan määrittää puukohtaisesti aikavälin kasvu ja jakamalla kasvu 

mittausten välisillä vuosilla saadaan puun vuotuinen kasvu, joka voidaan johtaa 

esimerkiksi metsikkökohtaiseksi kasvuksi. 

 

Valtakunnallisella tasolla Suomessa metsien keskimääräinen NPP arvioitiin olevan 0,38 

kg C/m2/v vuodesta 1922 lähtien vuoteen 2004 (Liski ym. 2006). Tutkimuksen mukaan 

metsien NPP:n arvioitiin kasvaneen keskimäärin 0,09 kg C/m2/v tutkimusjakson aikana. 

Tämä kasvu on saatu laskemalla yhteen valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) 

mittausten pohjalta metsien biomassan muutos, aluskasvillisuuden biomassan muutos, 

puiden sekä muun kasvillisuuden kariketuotos, puiden luonnollinen poistuma sekä 

hakkuupoistuma (Liski ym. 2006). On kuitenkin hyvä huomata näiden laskujen sisältävän 

paljon oletuksia, jolloin tuloksista ei voi tehdä kovin yksityiskohtaisia johtopäätöksiä. 

Suomessa metsien kokonaiskasvu on valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) 

perusteella kasvanut mittausjaksojen aikana. Esimerkiksi metsien keskimääräinen kasvu 

metsämailla Suomessa oli VMI 9 (1996–2003) mittausten mukaan 4,2 m3/ha/vuosi, kun 

taas VMI 12 (2014–2018) mittausten perusteella metsät kasvoivat keskimäärin 5,2 



 

 

m3/ha/vuosi (Ihalainen ja Vaahtera 2019). Tasaikäisten kuusimetsien vuotuisen 

tilavuuskasvun on todettu heikkenevän puuston valtapituuden kasvaessa, riippumatta 

harvennuksen voimakkuudesta (Mäkinen ja Isomäki 2004). 

 

Metsikön maksimaalisesta kasvupotentiaalista puhutaan puuston runkokasvun ollessa 

suurimmillaan (Skovsgaard ja Vanclay 2008). Talousmetsissä maksimaalinen 

kasvupotentiaali pyritään saavuttamaan harvennusten avulla, joilla lisätään kasvamaan 

jätettävien puiden elintilaa ja parannetaan kasvuolosuhteita (Skovsgaard ja Vanclay 

2008). Myös luonnontilaisen metsän voidaan ajatella saavuttavan maksimaalisen 

kasvupotentiaalin, mutta ilman ihmisen tekemiä harvennuksia. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa tasaikäisissä metsissä on havaittu puuston runkobiomassan kasvavan 

sukkession alkuvaiheessa ja olevan suurimmillaan latvuksen sulkeutuessa tai hieman sen 

jälkeen (Gower ym. 1996; Ryan ym. 1997, 2004; Caspersen ym. 2000; Smith ja Long 

2001). Ilman harvennuksia tai luonnollisia häiriöitä tuoreissa kangasmetsissä puiden 

tilavuus hehtaaria kohden vähenee metsän vanhetessa ja samalla lehtipuiden ja mäntyjen 

määrä vähenee kuusen määrän lisääntyessä, jolloin metsässä tapahtuu selkeä 

rakenteellinen muutos (Lilja ym. 2006). Metsikkötason biomassan kasvun pienenemisen 

syyksi on esitetty puiden kuolleisuuden lisääntymistä (Coomes ym. 2012; Xu ym. 2012), 

NPP:n vähenemistä (Ryan ym. 2004) tai niiden yhteisvaikutusta (Acker ym. 2002; Wirth 

2009). Nämä tutkimukset on kuitenkin useimmiten toteutettu talousmetsissä, joille on 

tyypillistä nopeampi kasvu, tasaikäisyys ja alhainen puulajiston monimuotoisuus.  

 

Lajistollisella monimuotoisuudella on merkitystä myös metsän kasvun kannalta, koska 

puulajien kasvupaikkavaatimukset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi varjoa sietävien 

puulajien, kuten kuusen, biomassan kasvun on esitetty olevan tasaisempaa verrattuna 

valoa tarvitseviin lajeihin, jolloin biomassan kasvun huippua kasvun alkuvaiheessa ei 

olisi havaittavissa yhtä voimakkaasti tai sitä ei olisi ollenkaan (Wirth 2009). Iäkkäämpien 

ja alhaisemman tuotoksen metsiköiden on osoitettu saavuttavan biomassan kasvun 

huipun myöhäisemmässä vaiheessa ja jopa pitävän kasvua yllä metsikköön kohdistuvien 

häiriöiden välillä (Foster ym. 2014). 

  



 

 

 

1.3 Tutkimusongelma 

 

Metsien hiilensidonnan ja biomassantuoton kannalta on tärkeää ymmärtää 

luonnonmetsien dynamiikkaa. Suurin osa tähänastisista tutkimuksista on tehty 

talousmetsissä. Luonnontilaisten metsien kasvua on tutkittu huomattavasti vähemmän. 

Myös metsänhoidon vaikutusten arvioimiseksi olisi tärkeää ymmärtää paremmin 

luonnontilaisten metsien kasvua metsänhoitosuositusten uudelleen arvioimiseksi. 

Luonnontilaisten metsiköiden kasvun tutkimuksella voidaan myös parantaa 

ilmastonmuutoksen vaikutusmalleja ja tuoda verrokkitietoa talousmetsien kasvun 

tarkasteluun sekä lisätä tietoa metsien hoidosta niin taloudellisesta kuin ekologisestakin 

näkökulmasta. 

 

1.4 Tavoitteet, kysymykset ja hypoteesit 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuusen (Picea abies) kasvua 

luonnontilaisissa metsiköissä inventointiaineiston avulla. Tavoitteena on lisätä tietoa 

kuusivaltaisten metsien kasvusta sekä löytää syitä mahdolliselle kasvun muutokselle. 

Kasvua tarkastellaan mittausjaksojen välillä, jolloin ensimmäinen mittausjakso koostuu 

ensimmäisen ja toisen mittauskerran välisestä ajasta ja toinen mittausjakso toisen ja 

kolmannen mittauskerran välisestä ajasta. Kasvun muutoksen syitä tarkastelen metsän 

rakenteellisen muutoksen näkökulmasta, keskittyen metsikön latvuspeittävyyden sekä 

kuolleisuuden merkitykseen kuusen kasvun kannalta. Vertaamalla tuloksia aikaisempiin 

tutkimuksiin pyrin lisäämään tietoa luonnontilaista metsistä. Lisäksi tavoitteenani on 

selvittää, onko NPP:n vuotuinen muutos luonnontilaisissa metsissä samankaltainen 

verrattuna valtakunnalliseen NPP:n muutokseen. 

 

Aikaisempien tutkimusten avulla voidaan esittää seuraavat aksioomat sekä postulaatit. 

Liskin ym. (2006) mukaan Suomen metsien NPP:n on kasvanut viime vuosikymmeninen 

aikana. VMI mittausten mukaan puiden tilavuuskasvu on voimakkaampaa maan 

eteläosissa kuin Suomessa keskimäärin. NPP:n kasvun on esitetty johtuvan ilmaston 

lämpenemisestä sekä puuston hakkuumäärien vaihtelusta (Liski ym. 2006). Metsän 

harvennuksen avulla pyritään saavuttaman puuston maksimaalinen kasvupotentiaali 

(Skovsgaard ja Vanclay 2008). Metsän harvennusten tavoite on antaa puille lisää 



 

 

kasvutilaa sekä vähentää yksittäisten puiden kilpailua (Skovsgaard ja Vanclay 2008). 

Hoitamattomissa metsissä biomassan vähenemisen syyksi on esitetty kuolleisuuden 

lisääntymistä sekä NPP:n vähenemistä (Ryan ym. 2004; Coomes ym. 2012; Xu ym. 

2012).  

 

Aksioomien sekä postulaattien pohjalta voidaan esittää tutkimukselle seuraavat 

hypoteesit: 1) Luonnontilaisten metsiköiden NPP on suurempaa toisella 

mittausajanjaksolla verrattuna ensimmäiseen mittausajanjaksoon. 2) Luonnontilaisten 

metsien tilavuuskasvu on pienempää verrattuna VMI mittauksista saatuihin 

tilavuuskasvuihin. 3) Puiden tilavuuskasvu on voimakkainta eteläisillä koealoilla. 4) 

Kuolleisuuden lisääntyessä luonnontilaisten metsien tilavuuskasvu sekä NPP vähenevät 

metsikkötasolla. 5) Metsikön latvuksen latvuspeittävyyden kasvaessa ja metsikön 

latvuksen sulkeutuessa tilavuuskasvu sekä NPP metsikkötasolla lisääntyvät. 

Tutkimuksen pääkysymyksiin vastataan seuraavien tarkempien tutkimuskysymysten 

avulla: 

1) Kuinka suuri NPP:n muutos on ensimmäisen ja toisen mittausajanjakson välillä? 

2) Kuinka suuri ero tilavuuskasvussa on tutkimusmetsien ja VMI mittausten välillä? 

3) Kuinka paljon suurempaa puiden tilavuuskasvu on eteläisillä koealoilla? 

4) Vaikuttaako puiden kuolleisuus luonnontilaisten kuusimetsiköiden tilavuuden 

muutokseen tai NPP:hen? 

5) Onko latvuspeittävyyden muutoksella vaikutusta tilavuuden muutokseen tai 

NPP:hen? 

 

  



 

 

2. Aineisto ja menetelmät 

 

2.1 Mittaukset ja aineisto 

 

Käytin tutkimuksessani Luonnonvarakeskuksen vuosina 1991–1999 perustamia 

luonnontilaisten kuusikoiden inventoinnin koealoja. Aineistoni perustuu 57 koealasta 

kerättyihin mittauksiin. Kaikki koealat oli mitattu kokeen perustamisvuosina (1991–

1999) sekä osa koealoista toisen kerran vuosina 2006–2007. Vuonna 2019 mitattiin 27 

koealaa. Tässä tutkimuksessani käytin 25:ltä koealalta kerättyjä tietoja, joilta oli 

mittaukset kaikilta kolmelta mittauskerralta (Taulukko 1 ja Kuva 1). Kaikki koealat 

sijaitsivat tuoreilla mustikkatyypin kankailla (MT) Cajanderin (1949) luokittelun 

mukaan. Koealat olivat seuraavilla Suomen kasvuvyöhykkeillä: 1B = eteläisimmät 

koealat (terminen kasvukausi > 185 päivää ja termisen kasvukauden keskimääräinen 

sadesumma > 380 mm), 2 = Hämeenlinnan koealat (terminen kasvukausi 175 – 185 

päivää ja termisen kasvukauden keskimääräinen sadesumma 360 – 380 mm), 3 = 

Tampereen koealat (terminen kasvukausi 165 – 175 päivää ja termisen kasvukauden 

keskimääräinen sadesumma 340 – 360 mm) sekä 4/5 = Joensuun koealat (terminen 

kasvukausi 155 – 165 päivää ja sadesumma 340 – 360 mm) (Ilmatieteen laitos 2021, 

Kasvyvyöhykkeet ja terminen kasvukausi).  Kaikkien koealojen valtapuulaji oli kuusi 

(Picea abies). Koealojen puulajit jaettiin kuusiin, mäntyihin ja lehtipuihin. 

Viimeisimmällä mittauskerralla vuonna 2019 kaikilla koealoilla oli yhteensä eläviä 

kuusia 4012, mäntyjä 286 ja lehtipuita 199 kappaletta (Taulukko 1). 

 

 

Tutkimuksessa käytetyt koealat olivat ympyräkoealoja, joiden läpimitta oli 16,9–28,2 m 

ja pinta-alat vaihtelivat 900 m2 – 2500 m2 välillä. Koealat sijaitsivat ympäröivien metsien 

sisällä. Lähin metsikköraja oli 10 m päässä koealasta (Peltoniemi ja Mäkipää 2011). 

Koeasetelmassa koealojen luonnontilaisuudella tarkoitetaan, ettei koealalla tai sitä 

ympäröivässä metsikössä ole harjoitettu vuosikymmeniin ennen kokeen aloitushetkeä 

nykymuotoista metsätaloutta (Peltoniemi ja Mäkipää 2011). Päävaltapuuston ikä eri 

koealoilla oli 60–300 vuotta kokeen aloitushetkellä (Peltoniemi ja Mäkipää 2011).  

 



 

 

Ensimmäisellä mittauskerralla oli määritetty jokaisen puun kompassisuunta sekä etäisyys 

koealan keskipisteestä, jotta jokainen puu pystyttiin seuraavilla mittauskerroilla 

paikallistamaan. Kaikkina kolmena mittausajankohtana koealoilla mitattiin yli 5 cm 

läpimitaltaan olevien puiden rinnankorkeusläpimitta (1,3 m korkeudelta). Samalla 

määritettiin puu eläväksi tai kuolleeksi. Kuolleista puista havainnoitiin, mihin asentoon 

puu oli kuollut (pystyyn vai kaatunut) sekä puun mahdollinen kuolinsyy ja puun lahoaste. 

Lisäksi kaatuneista puista 

määritettiin mihin ilmansuuntaan 

puu oli katunut. Ensimmäisellä 

mittauskerralla jokaiselta koealalta 

oli valittu edustava otos eri 

läpimittaluokkaisia koepuita, 

joiden pituus sekä latvusrajan 

korkeus oli mitattu. Latvusrajan 

korkeudella tarkoitetaan puun 

latvuksen alarajan korkeutta 

maanpinnan tasosta katsottuna.  

Vuonna 2019 tämän tutkimuksen 

yhteydessä tehdyt mittaukset 

suoritettiin samalla tavalla kuin 

edellisillä kerroilla ja lisäksi 

koepuista mitattiin puun pituuden 

sekä latvusrajan korkeuden lisäksi 

latvuksen leveys neljästä 

suunnasta.

Kuva 1. Kartalle on merkitty punaisilla kolmioilla tutkimuksessa 

käytetyt koealat. 



 

 

Taulukko 1. Koealojen tunnukset, sijainti kuntatasolla, koealan koko neliömetreinä, eri puulajien lukumäärä viimeisimmällä mittauskerralla vuonna 2019 sekä koealojen kasvuvyöhykkeet. 

Koeala Kunta 
Koealan koko 

(m2) 

Kuusten määrä 

(kpl) 

Mäntyjen 

määrä (kpl) 

Lehtipuiden 

määrä (kpl) 

Kasvuvyöhyke 

VA211  Sipoo  1600 173 1 1 1B 

VA222  Tammela  2500 105 15 7 1B 

VA228  Salo  900 192 11 4 1B 

VA209  Hämeenlinna  1600 144 6 20 2 

VA207  Hämeenlinna  2500 117 3 8 2 

VA112  Padasjoki  900 96 2 16 2 

VA109  Padasjoki  1600 230 22 6 2 

VA401  Ruovesi  1600 134 17 14 3 

VA403  Ruovesi  1600 113 8 5 3 

PA63  Ruovesi  900 133 22 0 3 

PA62  Ruovesi  900 126 17 1 3 

PA61  Ruovesi  900 140 19 3 3 

PA67  Ruovesi  1600 204 5 2 3 

PA06B  Ruovesi  1600 189 5 0 3 

PA8  Ikaalinen  1600 194 1 12 3 

PA7  Ikaalinen  1600 180 3 20 3 

PA6  Ikaalinen  1600 180 5 19 3 

PA132  Ylöjärvi  2500 276 18 6 3 

PA131 Ylöjärvi  2500 200 25 1 3 

PA121  Ylöjärvi  2500 140 16 1 3 

PA123  Ylöjärvi  2500 158 6 4 3 

JO135  Joensuu  900 84 8 5 4/5 

JO144  Joensuu  900 152 7 21 4/5 

JO101  Lieksa  1600 194 22 15 4/5 

JO124  Lieksa  1600 158 22 8 4/5 

Yhteensä:    4012 286 199  



 

 

2.2 Puukohtaisten ositteiden mallintaminen 

 

Koska kaikista puista ei ollut tiedossa pituutta, latvuksen pituutta ja latvuksen leveyttä, 

luotiin mitattujen koepuiden avulla lineaariset regressiomallit ennustamaan puuttuvat 

ositteet kaikille puille. Puun pituuden ja latvusrajan korkeuden erotuksella saatiin 

laskettua latvuksen pituus.  Mallit luotiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

tutkimuksessa käytettyjen koealojen puita. Puun pituus ja latvuksen leveys estimoitiin 

käyttämällä yksinkertaisia lineaarisia malleja. Erilaisia mallimuotoja testattiin erikseen, 

jotta paras mahdollinen malli saatiin sovitettua riippuville muuttujille. Myös latvuksen 

pituudelle testattiin yksinkertaista lineaarista mallia, mutta mallien luotettavuutta ei 

koettu riittävän hyväksi. Latvuksen pituuden laskemiseen päädyttiin käyttämään 

lineaarista sekamallia, joka tuotti riittävän tarkkuuden sen arvioimiseen.  

 

Mallien sopivuutta arvioitiin mm. tarkastelemalla mallien selitysasteita (R2) 

mallinnettujen ja mitattujen ositteiden välillä, mallien keskineliövirheen neliöjuurta 

(RMSE) sekä visuaalisesti tarkastelemalla mallien hyvyyttä koealoittain sekä koko 

aineiston osalta. R2 kertoo, kuinka suuren osan selittävän muuttujan vaihtelusta malli 

onnistuu kuvaamaan. R2 lasketaan jakamalla mallin selitetty vaihtelu SSR mallin 

kokonaisvaihtelulla SST (Yhtälö 1). Kokonaisvaihtelu SST on selitetyn SSR:n ja 

selittämättömän SSE:n vaihtelun summa.  

 

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑅+𝑆𝑆𝐸
=  

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
         (1), 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ (�̂�𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1             

𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑦𝑖 −  �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1          

�̂�𝑖 = 𝐸𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑟𝑣𝑜 

𝑦𝑖 = 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑟𝑣𝑜 

�̅� = 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜  



 

 

RMSE kertoo ennusteen tarkkuudesta korostaen erityisesti suuria poikkeamia toiseen 

potenssin korotuksen takia (Yhtälö 2). 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 −  𝑦)2𝑛

𝑖=1         (2), 

�̂�𝑖 = 𝐸𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑟𝑣𝑜 

𝑦𝑖 = 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑟𝑣𝑜 

 

Lisäksi jokaiselle puulle laskettiin kilpailuindeksi käyttäen Hegyin (1974) laatimaa 

lähimmän naapurin menetelmään perustuvaa kilpailuindeksiä (Yhtälö 3). Kilpailuindeksi 

ottaa huomioon kohdepuun lähimpien puiden etäisyyden kilpaileviin puihin sekä 

kilpailevien ja kohdepuun rinnankorkeusläpimitat. Kilpailuindeksiä käytettiin joissakin 

puukohtaisten ositteiden malleissa (puun pituus, latvuksen pituus ja latvuksen leveys). 

𝐻𝑖 =  ∑
𝐷𝑗

𝐷𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1           (3), 

𝐻𝑖 =  𝐾𝑜ℎ𝑑𝑒𝑝𝑢𝑢𝑛 𝐻𝑒𝑔𝑦𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖    

𝐷𝑗 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎  

𝐷𝑖 = 𝐾𝑜ℎ𝑑𝑒𝑝𝑢𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎  

𝑑𝑖𝑗 = 𝐾𝑜ℎ𝑑𝑒𝑝𝑢𝑢𝑛 𝑗𝑎 𝑘𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑢𝑛 𝑒𝑡ä𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠  

 

2.2.2 Puun pituus 

 

Tehtäessä puun pituuden mallia huomattiin mallin tarkkuuden parantuvan, kun 

pituusmalli tehtiin erikseen pienille puille. Puun pituuden malli tehtiin ensin koko 

aineistolle. Sen jälkeen erotettiin pienet puut koko aineistosta. Puu määritettiin pieneksi, 

mikäli sen läpimitta oli alle 10 cm. Puun pituuden mallissa käytettiin selittävänä 

muuttujana rinnankorkeusläpimittaa (dbh), ja sekä selittävälle että selitettävälle 

muuttujalle tehtiin logaritmimuunnos (Yhtälö 4). Mallin parametrit määritettiin jokaiselle 

koealalle erikseen, jolloin voitiin ennustaa mahdollisimman tarkasti puiden pituudet eri 

koealoille. Mallin sopivuutta tarkasteltiin kuvaamalla mallinnetut ja mitatut pituudet 1:1 

viivan kanssa (Kuva 2). Tutkimuksessa käytetty malli selitti pituuden vaihtelusta 63–95 

% (eli selitysaste vaihteli 0,63–0,93) mallinnettujen ja mitattujen pituuksien välillä, 

riippuen koealasta. Pituuden mallin RMSE oli kaikilla koealoilla ~1 m.  



 

 

 

Puun pituusmalli suurille kuusille:  

 

log(ℎ) = 𝑏0 +  𝑏1𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑏ℎ)        (4), 

ℎ = 𝑃𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 (metreinä)  

𝑏0 = 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑏1 = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑑𝑏ℎ = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎 

 

 

 

 

 

Pienten puiden pituusmallissa selittävinä muuttujina käytettiin rinnankorkeusläpimittaa 

ja Hegyin kilpailuindeksiä, ja sekä selittävälle että selitettäville muuttujalle tehtiin 

logaritmi muunnos (Yhtälö 5). Mikäli puun Hegyin kilpailuindeksi oli 0 käytettiin 

samasta mallista muotoa, jossa ei ollut selittävänä muuttujana Hegyin kilpailuindeksiä, 

sillä 0:lle ei voida tehdä logaritmi muunnosta. Mallin hyvyyttä tarkasteltiin kuvaamalla 

mallinnetut ja mitatut pituudet 1:1 viivan kanssa (Kuva 3). Malli selitti pituuden 

Kuva 2. Mallinnettujen pituuksien suhde mitattuihin pituuksiin. 1:1 viiva punaisella ja 

regressiosuora sinisellä.  



 

 

vaihtelusta 58 % (eli selitysaste oli 0,58) mallinnettujen ja mitattujen pituuksien välillä ja 

RMSE oli ~1 m.  

 

Pituusmalli pienille kuusille: 

 

log (ℎ) = 𝑏0 +  𝑏1 log (𝑑𝑏ℎ) +  𝑏2 log (𝐻𝑖)  (5), 

ℎ = 𝑃𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 (metreinä)  

𝑏0 = 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑏1 = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑏2 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑑𝑏ℎ = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎 

𝐻𝑖 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖  

 

 

 

  

Kuva 3. Mallinnettujen pituuksien suhde mitattuihin pituuksiin pienten eli alle 10 cm läpimittaisten puiden osalta. 

1:1 viivan punaisella ja regressiosuora sinisellä.  



 

 

2.2.3 Latvuksen pituus 

 

Latvuksen pituuden mallintamiseen käytettiin lineaarista sekamallia. Sekamallin 

satunnaismuuttujana käytettiin koealaa, ja sekä selittävälle että selitettäville muuttujille 

tehtiin logaritmimuunnos (Yhtälö 6). Mallin selittävinä muuttujina käytettiin 

pituusmallista saatuja pituuksia, puun rinnankorkeusläpimittaa sekä Hegyin 

kilpailuindeksiä. Mikäli puun Hegyin kilpailuindeksi oli 0 käytettiin samasta mallista 

muotoa, jossa ei ollut selittävänä muuttujana Hegyin kilpailuindeksiä.  Mallin parametrit 

määritettiin jokaiselle koealalle erikseen. Mallin sopivuutta tarkasteltiin kuvaamalla 

mallinnetut ja mitatut latvuspituudet 1:1 viivan kanssa (Kuva 4). Malli selitti 

latvuspituuden vaihtelusta 79 % (eli selitysaste oli 0,79) mallinnettujen ja mitattujen 

latvuspituuksien välillä ja RMSE oli 1,3 m.  

 

Latvuksen pituuden malli:  

 

log (𝑐𝑙) = 𝑏0 + 𝑏1 log(ℎ) + 𝑏2 log(𝑑𝑏ℎ) + 𝑏3 log(𝐻𝑖) + 𝑎𝑘   (6), 

𝑐𝑙 = 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛ä)  

𝑏0 = 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑏1 = 𝑃𝑖𝑡𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑏2 = 𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑏3 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

ℎ = 𝑃𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 

𝑑𝑏ℎ = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎 

𝐻𝑖 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 

𝑎𝑘 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚𝑢𝑢𝑡𝑢𝑗𝑎 

 



 

 

 

 

 

2.2.4 Latvuksen leveys 

 

Latvuksen leveyden mallinnuksessa käytettiin selittävinä muuttujina 

rinnankorkeusläpimitan lisäksi Hegyin kilpailuindeksiä (Yhtälö 7). Parametriarvot 

määritettiin koko aineistolle, sillä dataa ei ollut riittävästi jokaiselta koealalta erikseen. 

Latvuksenleveys on mitattu koepuista ainoastaan viimeisellä mittauskerralla vuonna 

2019. Latvuksen leveys mallinnettiin myös muille puulajeille lajikohtaisilla malleilla, 

jotta koeala kohtaiset latvuspeittävyydet saatiin laskettua. Koska latvuksen leveys oli 

mitattu neljästä suunnasta, laskettiin koepuille keskimääräinen latvuksen leveys. Mallin 

sopivuutta tarkasteltiin kuvaamalla mallinnetut ja mitatut latvusleveydet 1:1 viivan 

kanssa (Kuva 5). Malli selitti latvuksen leveyden vaihtelusta 57 % (eli selitysaste oli 0,57) 

mallinnettujen ja mitattujen latvuksien leveyksien välillä ja RMSE oli koealasta riippuen 

29–60 cm välillä.  

 

  

Kuva 4. Mallinnettujen latvuspituuksien suhde mitattuihin latvuspituuksiin. 1:1 suora punaisella ja 

regressiosuora sinisellä. 



 

 

Latvuksen leveyden malli: 

 

𝑐𝑤 = 𝑏0 +  𝑏1𝑑𝑏ℎ + 𝑏2𝐻𝑖         (7), 

𝑐𝑤 = 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠  

𝑏0 = 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑏1 = 𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑏2 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑑𝑏ℎ = 𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎 

𝐻𝑖 = 𝐾𝑖𝑙𝑝𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 

 

 

 

 

 

  

Kuva 5. Mallinnettujen latvusleveyksien suhde mitattuihin latvusleveyksiin. 1:1 suora punaisella ja 

regressiosuora sinisellä. 

. 



 

 

2.3 Latvuspeittävyyden laskeminen 

 

Jokaiselle koealalle määritettiin 

latvuspeittävyys yhdistämällä kaikkien 

puiden projektiot yhdeksi tasoksi. 

Koealakohtainen latvuspeittävyys 

laskettiin käyttämällä mallinnettuja 

latvuksen leveyksiä, siten että latvuksen 

leveys määritti latvuksen säteen, jolla 

pystyttiin piirtämään paikkatieto-

ohjelmassa (ArcGis) jokaiselle puulle 

ympyränmuotoinen latvus. Latvuksista 

laskettiin jokaiselle koealalle 

latvusprojektio, josta voitiin laskea 

koealan latvustason peittämä pinta-ala 

(Kuva 6). Lopuksi laskettiin 

koealakohtainen latvusprosentti, 

osoittamaan kuinka paljon latvukset 

peittivät koko koealan pinta-alasta. 

 

2.4 Kasvun laskeminen 

 

Kasvua tarkasteltiin puukohtaisesti biomassan ja tilavuuden muutoksen avulla. Biomassa 

ja tilavuus määritettiin mitattujen ja mallinnettujen puukohtaisten tietojen (läpimitta, 

pituus ja latvuksen pituus) avulla. Tilavuudet laskettiin käyttäen Laasasenahon 

tilavuusmalleja (Laasasenaho 1982), biomassat laskettiin Valentinen ja Mäkelän (2005) 

laatimilla biomassamalleilla ja mallien kertoimina käytettiin Kantolan ja Mäkelän (2006) 

määrittämiä kertoimia. Näiden tunnusten avulla voitiin laskea vuosittainen tilavuuden ja 

biomassan muutos kahden eri mittauksen välillä.  

 

NPP laskettiin koealakohtaisesti laskemalla yhteen vuosittainen puuston biomassan 

muutos (∆𝐺𝑆) ja puuston kariketuotanto (L) (Yhtälö 8). Puuston biomassan muutokseen 

(∆𝐺𝑆) sisältyy elävien puiden kasvun lisäksi mittausten välillä kuolleiden puiden kasvu. 

Kuva 6. Esimerkki latvuspeittävyysanalyysista koealalla 

JO101. 

 



 

 

Karikkeen määrä laskettiin erikseen neulasille, hienojuurille ja oksille. Hiilen osuuden 

oletettiin olevan 50 % biomassasta. 

 

𝑁𝑃𝑃 =  ∆𝐺𝑆 +  𝐿        (8), 

𝑁𝑃𝑃 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠 

∆𝐺𝑆 = 𝑃𝑢𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑡𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 

𝐿 = 𝑃𝑢𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑖𝑘𝑒 

 

Neulasten tuottaman karikkeen määrä estimoitiin puukohtaisesti kertomalla neulasten 

biomassa 0,14:llä (Tupek ym. 2015), hienojuurten karikkeentuotanto kertomalla 

hienojuurten biomassa 0,6:llä (Leppälammi-Kujansuu ym. 2014), ja oksien 

karikkeentuotanto kertomalla oksien biomassa 0,0125:llä (Muukkonen ja Lehtonen 

2004).  

 

Koska osa puista oli kuollut mittausten välillä, oletettiin kuolleiden puiden biomassan 

kasvun olevan 50 % samankokoisten elävien puiden biomassan kasvusta. Kuolleiden 

puiden biomassa ennustettiin käyttäen lineaarista mallia. Mallin selittävänä muuttujana 

käytettiin puiden pohjapinta-alaa, jolla saatiin ennustettua kuolleille puille puiden 

biomassan muutos (Yhtälö 9). Parametrin arvot määritettiin erikseen eri kasvujaksoille 

käyttäen koko kasvujakson aineistoa. Ensimmäisen tarkastelujakson kasvusta malli selitti 

54 % (selitysaste oli 0,542) ja mallin RMSE oli 2,3 g. Toisen tarkastelujakson 

kasvumallista malli selitti 43 % (selitysaste oli 0,433) ja mallin RMSE oli 5,9 g. 

 

𝑔 = 𝑏0 +  𝑏1𝑏𝑎        (9), 

𝑔 = 𝑃𝑢𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑖𝑛𝑎  

𝑏0 = 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑏1 = 𝑃𝑜ℎ𝑗𝑎𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎‑𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑏𝑎 = 𝑃𝑢𝑢𝑛 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎‑𝑎𝑙𝑎 

 

  



 

 

2.4.1 Tilavuusmalli 

 

Tilavuuskasvun laskemiseen käytettiin kuusen läpimittaan ja pituuteen pohjautuvaa 

tilavuusmallia (Laasasenaho 1982) (Yhtälö 10). Tilavuusmallit on tehty erikseen 

männylle, kuuselle ja koivulle VMI:n koepuuaineiston pohjalta. Laasasenahon (1982) 

kuusien tilavuusmalli pohjautui 1864 puun aineistoon. Tämän mallin avulla laskettiin 

jokaiselle puulle tilavuus, jonka jälkeen voitiin laskea vuosittaiset tilavuuskasvut 

jokaiselle puulle sekä vuosittaiset hehtaarikohtaiset tilavuuskasvut jokaiselle koealalle.  

 

Kuusen tilavuusmalli: 

 

𝑉 = 0,022927 ∗ 𝑑1,91505 ∗ (0,99146)𝑑 ∗ ℎ2,82541 ∗ (ℎ − 1,3)−1,53547 (10), 

𝑉 = 𝑃𝑢𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠  

𝑑 = 𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎 1,3𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 

ℎ = 𝑃𝑢𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 

 

2.4.2 Biomassamalli 

 

Biomassan kasvun tarkastelussa käytettiin putkimalliteoriaan (Pipe model) (Shinozaki 

ym. 1964) pohjautuvaa kuusen maanpäällisen osan biomassamalliperhettä, joka erittelee 

puun eri biomassaositteisiin (Kantola ja Mäkelä 2006) (Yhtälöt 11–16) (Taulukko 2). 

Biomassa voidaan laskea erikseen latvukselle sekä latvuksen eri ositteille (oksille, 

lehdille ja latvuksen rungolle) ja latvuksen alapuoliselle rungolle. Paksujuurten 

biomassan oletettiin olevan verrannollinen rungon biomassaan (Repola 2009). 

Hienojuurten biomassan oletettiin olevan verrannollinen neulasten biomassaan 

(Helmisaari ym. 2007). 

 

Koska biomassa- ja tilavuusmallit antoivat tulokseksi mittausajankohdan puukohtaiset 

biomassat sekä tilavuudet, laskettiin jokaiselle mittausajanjaksojen yli elossa selvinneelle 

puulle vuosittainen kasvu. Laskukaava oli jälkimmäisen mittauksen lasketun 

biomassan/tilavuuden erotus aikaisemman mittauksen vastaavasta 

biomassasta/tilavuudesta ja tämä jaettuna mittausten välisillä vuosilla. Näin saatiin yhden 

vuoden biomassa/tilavuuskasvu. Tämän jälkeen voitiin laskea jokaiselle koealalle 

maanpäällisen biomassan kasvu mittausjaksojen välillä. 



 

 

Biomassamallit: 

Lehtibiomassa (kg), jossa Ac on pohjapinta-ala latvuksen alapuolella: 

𝑊𝑓 =  η𝑠𝐴𝑐  (11), 

 

 Oksien biomassa (kg), jossa Hb on keskimääräinen oksan pituus: 

𝑊𝑏 =  𝜌𝑏𝜙𝑏
𝜂𝑠

𝜂𝑏
𝐻𝑏𝐴𝑐  (12), 

 

Keskimääräinen oksan pituus (Hb), jossa Hc on latvuksen pituus: 

𝐻𝑏 = 𝛾 + 𝐻𝑐
𝑏   (13), 

 

Latvuksen rungon biomassa (kg): 

Wsc  =  ρsϕscH𝑐A𝑐   (14), 

 

Rungon biomassa (kg) latvuksen alapuolella, jossa H on pituus: 

Wsb  =  ρsϕsb(H − H𝑐)A𝑐   (15), 

 

Muotoluku ϕsb, jossa rc on latvus suhde: 

ϕsb  =  1/2(rc + 1)/rc  (16), 

 

Paksujuurten biomassa (kg), jossa Ws on rungon massa:  

Wcr  =  𝛼𝑐𝑟𝑊𝑠   (17), 

 

Hienojuurten biomassa (kg): 

WFR = 𝛼𝑅𝑊𝑓  (18), 

  



 

 

Taulukko 2, Biomassa mallien parametrit, niiden selitteet ja arvot. 

   

Parametri Selitys Arvo 

η𝑠 Latvuksen massan ja latvusrajan 

pohjapinta-alan suhde 

548,93 

𝜂𝑏 Latvuksen massan suhde oksien 

kumulatiiviseen pohjapinta-alaan 

399,29 

𝜉 Lehtien allometrinen kerroin 0,1655 

𝑞 Lehtien allometrinen eksponentti  1,78 

𝜙𝑏 Oksien muotoluku 0,6306 

𝜌𝑏 Oksien puun tiheys (kg m-3) 

Nuori puu 

Keski-ikäinen/vanha puu 

 

583 

595 

𝛾 Oksien pituuden allometrinen kerroin 

Nuori puu 

Keski-ikäinen puu 

Vanha puu 

 

0,3502 

0,4614 

0,5243 

𝑏 Oksan pituuden allometrinen eksponentti 0,5198 

ϕsc Latvuksen sisäisen rungon muotoluku 0,4186 

ρs Runkopuun tiheys 

Nuori puu 

Keski-ikäinen/vanha puu 

 

425 

374 

𝛼𝐶𝑅 Juurten biomassan suhde runkoon 0,3 

𝛼𝑅 Hienojuurten biomassan suhde neulasiin 

(MT metsätyypillä) 

0,3 



 

 

2.5 Puiden kuolleisuus 

 

Kuolleisuutta tarkasteltiin koealakohtaisesti mittausten 1 ja 2 väliseltä ajalta sekä 

mittausten 2 ja 3 väliseltä ajalta, jolloin saatiin näiden ajanjaksojen välinen vuosittainen 

kuolleisuussuhde koko kuusipopulaatiosta. Kuolleisuuden laskemiseen käytettiin 

Primackin ym. vuonna 1985 julkaisemaa mallia, jota mm. Sheil ym. vuonna 1995 

julkaistussa artikkelissa suosittelevat käyttämään kasvipopulaatioiden kuolleisuuden 

tarkastelussa (Yhtälö 19). On huomioitava, että toisesta sekä kolmannesta 

mittausaineistosta poistettiin mittauksiin toisena ja kolmantena mittausajankohtana lisätyt 

puut (läpimitaltaan yli 5 cm), jotka eivät olleet mukana ensimmäisessä mittauksessa. 

Nämä lisätyt puut olisivat muuttaneet koealakohtaista vuosittaista kuolleisuutta 

pienentämällä sitä. 

 

Kuolleisuuden malli: 

 

𝑚 = 1 − (
𝑁1

𝑁0
)

1

𝑡
 (19), 

Selitteet: 

𝑚 =  Kuolleisuus vuosittain 

𝑁0 =  Populaatio alussa 

𝑁1 =  Populaatio lopussa 

𝑡 =  Aika 

 

  



 

 

3. Tulokset 

 

3.1. Kuolleisuus  

 

Kuusien vuosittainen kuolleisuus mitatuilla koealoilla oli keskimäärin alle kaksi 

prosenttia elävien kuusten määrästä sekä tarkastelujaksolla 1 (1991–2007) että 

tarkastelujaksolla 2 (2007–2019) (Taulukko 3). Vuosittainen kuolleisuus kasvoi 

tarkastelujaksojen välillä keskimäärin 0,2 %.  

 

Taulukko 3. Vuosittainen kuolleisuuden keskiarvo prosentteina (%), keskihajonta (s) ja keskihajonnan keskivirhe (S) 

tarkastelujaksoilla 1 ja 2. 

 

vuosittainen 

kuolleisuuden ka % 
s S 

Tarkastelujakso 1 1,4 0,86 0,034 

Tarkastelujakso 2 1,6 1,06 0,039 

 

Kuolleiden puiden tilavuuden keskiarvo eri koealojen välillä kasvoi tarkastelujaksojen 

välillä (Taulukko 4). Tarkastelujaksolla 2 kuolleiden puiden tilavuuden keskiarvo oli 7 

m3/ha suurempi verrattuna tarkastelujaksoon 1. Tarkastelujaksolla 2 keskihajonta oli 

huomattavasti suurempi verrattuna tarkastelujaksoon 2. Kuolleiden puiden tilavuuden 

osuus kokonaistilavuudesta oli lähes yhtä suuri tarkastelujaksojen välillä. 

 

Taulukko 4. Tarkastelujaksojen välillä kuolleiden puiden tilavuuden keskiarvo (m3/ha) eri koealojen välillä, 

tilavuuden keskihajonta (s), keskihajonnan keskivirhe (S) ja tilavuuden osuus puuston kokonaistilavuudesta. 

 

Kuolleiden puiden 

tilavuuden ka. 

(m3/ha) 

s 

 

(m3/ha) 

S 

 

(m3/ha) 

Osuus 

kokonaistilavuudesta 

(%) 

Tarkastelujakso 1 26 24 0,96 8,6 

Tarkastelujakso 2 33 46 1,83 8,9 

 

 

Kuolleisuus koealoittain tarkastelujaksojen välillä oli satunnaista, eikä kummankaan 

tarkastelujakson osalta voitu havaita kuolleisuuden olevan suurempaa koealojen välillä 

ajan muuttuessa (Kuva 7). Lisäksi osassa koealoista vuosittainen kuolleisuuden keskiarvo 



 

 

tarkastelujaksojen 1 ja 2 välillä vaihteli suuresti. Tarkastelujaksojen välillä kuolleisuus 

osassa koealoista oli jopa yli kaksi kertaa suurempaa tai puolet pienempää 

tarkastelujaksolla 2 verrattuna tarkastelujaksoon 1. Koealojen välillä vuosittaisen 

kuolleisuuden keskiarvo vaihteli 0 % ja 5 % välillä.  

 

 

Kuva 7. Luonnontilaisten kuusien vuosittainen keskimääräinen kuolleisuus (%) mitatuilla koealoilla 

tarkastelujaksolla 1 (vuosina 1991–2007) ja tarkastelujaksolla 2 (vuosina 2007–2019). 

 

3.2. Puuston biomassa ja tilavuus koealoittain  

 

Runkobiomassa muodostaa suurimman osan kuusen biomassasta. Ositteittain mitatun 

puuston runkobiomassa oli keskimäärin 9,5 kg/m2.  Neulasten, oksien, juurten ja 

hienojuurten massa vaihteli keskimäärin 0,2–2,9 kg/m2 välillä (Taulukko 5). Suurin 

kokonaisbiomassa (20,7 kg/m2) havaittiin koealalla VA403. Pienin kokonaisbiomassa 

(5,5 kg/m2) havaittiin koealalla PA131. Keskimäärin kuusten biomassa koealoilla oli 14,8 

kg/m2 ja keskihajonta oli 3,4 kg/m2. Kuusikoiden kokonaistilavuus vaihteli 216–580 



 

 

m3/ha välillä ja kaikkien koealojen tilavuuden keskiarvo oli 331 m3/ha, keskihajonnan 

ollessa 83 m3/ha.  

 

Taulukko 5. Kuusten biomassa ositteittain ja keskitilavuus koealoilla kolmannella mittauskerralla (2019) sekä 

kaikkien koealojen keskiarvot ja keskihajonnat. Neulasten massa, oksien massa, runkojen massa, juurten massa, 

hienojuurten massa ja koealojen kaikkien ositteiden yhteismassa kilogrammaa neliömetrillä. Kuusten tilavuus on 

esitetty kuutioina hehtaarilla.  

 kg/m2 m3/ha 

Koeala Neulaset Oksat Rungot Juuret Hienojuuret Yhteensä Tilavuus  

JO101 0,6 1,1 6,9 2,1 0,2 10,8 216 

JO124 0,8 1,5 8,9 2,7 0,2 14,1 283 

JO135 0,7 1,3 8,0 2,4 0,2 12,6 252 

JO144 0,8 1,4 8,9 2,7 0,2 14,0 270 

PA06B 0,5 1,3 11,6 3,5 0,1 17,0 531 

PA121 0,7 2,0 10,3 3,1 0,2 16,4 357 

PA123 0,6 1,7 8,0 2,4 0,2 12,9 318 

PA131 0,3 0,7 3,4 1,0 0,1 5,5 278 

PA132 0,5 1,2 6,3 1,9 0,2 10,1 293 

PA6 0,8 1,6 11,0 3,3 0,2 16,9 330 

PA61 0,7 1,5 13,0 3,9 0,2 19,4 354 

PA62 0,8 1,5 10,7 3,2 0,3 16,6 308 

PA63 0,9 1,3 7,6 2,3 0,3 12,3 242 

PA67 0,5 1,3 10,3 3,1 0,2 15,3 427 

PA7 0,5 1,2 11,8 3,5 0,2 17,2 350 

PA8 0,6 1,0 7,4 2,2 0,2 11,3 302 

VA109 0,9 1,4 9,5 2,9 0,3 15,0 280 

VA112 0,9 2,4 11,0 3,3 0,3 18,0 310 

VA207 0,6 2,0 8,3 2,5 0,2 13,6 247 

VA209 0,8 1,5 10,2 3,0 0,2 15,7 332 

VA211 0,6 1,7 11,9 3,6 0,2 18,0 580 

VA222 0,7 2,6 12,1 3,6 0,2 19,2 320 

VA228 0,7 1,2 8,0 2,4 0,2 12,5 372 

VA401 0,6 1,1 10,0 3,0 0,2 14,9 351 

VA403 0,9 2,0 13,5 4,0 0,3 20,7 375 

ka.  0,7 1,5 9,5 2,9 0,2 14,8 331 

Keskihajonta 0,2 0,4 2,3 0,7 0,0 3,4 83 

 

 

 

  



 

 

3.3. NPP ja tilavuuden kasvun muutokset 

 

Luonnontilaisten metsien kuusen NPP ja tilavuuskasvu oli keskimäärin suurempaa 

eteläisemmillä koealueilla (kasvuvyöhykkeet 1B ja 2) verrattuna pohjoisempiin 

koealueisiin (kasvuvyöhykkeet 3 ja 4/5) erityisesti tarkastelujaksolla 1 (Taulukko 6). 

Tarkastelujaksolla 2 tilavuuskasvu ja NPP oli keskimäärin suurinta kasvuvyöhykkeellä 2, 

ja verrattaessa kasvuvyöhykkeitä 3 ja 4/5 kasvu oli suurempaa kasvuvyöhykkeellä 4/5. 

Ajan myötä puiden kasvu kiihtyi. 

 

Tarkastelujaksolla 2 kuusen NPP:n kasvu oli 6 % ja tilavuuden kasvu 23 % 

voimakkaampaa kuin ensimmäisellä tarkastelujaksolla (Taulukko 6). Tarkastelujaksojen 

välinen NPP:n ja tilavuuden kasvun muutos oli suurinta pohjoisimmalla 

kasvuvyöhykkeellä 4/5 ja pienintä eteläisimmällä kasvuvyöhykkeellä 1B (Taulukko 6).  

 

Taulukko 6. Kaikkien koealojen kuusien keskimääräinen nettoperustuotannon (NPP = net primary productivity) ja 

tilavuuden kasvu (V kasvu) eri kasvuvyöhykkeillä. 1B = eteläisimmät koealat, 2 = Hämeenlinnan koealat, 3 = 

Pirkanmaan koealat ja 4/5 = Joensuun koealat. 

 Tarkastelujakso 1  

(1991 – 2007) 

Tarkastelujakso 2  

(2007 – 2019) 

Muutos  

Alue NPP  

kg C/m2/v 

V kasvu  

m3/ha/v 

NPP  

kg C/m2/v 

V kasvu 

m3/ha/v 

NPP  

% 

V kasvu  

% 

Kaikki  0,200 2,4 0,213 3,1 6 23 

1B  0,262 3,6 0,264 4,0 1 10 

2 0,229 2,9 0,265 3,5 14 17 

3  0,188 2,1 0,212 3,1 11 32 

4/5  0,188 2,1 0,232 3,5 19 40 

 

Tilavuuskasvun ja NPP:n suhdetta toisiinsa tarkasteltiin kuvaamalla molempien 

tarkastelujaksojen muuttujat toistensa kanssa samassa kuvaajassa (Kuva 8). Kuvaajassa 

on nähtävissä, että tilavuudenkasvu ja NPP suhteutuvat toistensa kanssa suhteellisen 

hyvin, tilavuuskasvun selittäessä 63 % NPP:n kasvusta (selitysasteen ollessa 0,63). 

Tilavuuden kasvu ja biomassan kasvu korreloivat keskenään, vaikka joissain 

ääritapauksissa kasvut olivat toisistaan poikkeavia. 



 

 

 

Kuva 8, Molempien tarkastelujaksojen tilavuuskasvut ja NPP samassa kuvaajassa. Regressiosuora on merkitty 

punaisella ja regressiosuoran selitysaste kuvattu R2 arvona. 

 

Tarkastelujaksojen 1 ja 2 välillä NPP kasvu on suurempaa koealoilla tarkastelujaksolla 2, 

lukuun ottamatta neljää koealaa (Kuva 9). NPP kasvu vaihteli koealojen välillä 0,1–0,3 

kg C/m2/v. Neljällä koealalla kasvu oli suurempaa tarkastelujaksolla 1 verrattuna 

tarkastelujaksoon 2. Koealat, joilla kasvu oli suurempaa tarkastelujaksolla 1, olivat PA67 

(muutos tarkastelujaksojen välillä -4 %), PA131 (muutos -12 %), PA06B (muutos -20 %) 

ja VA211 (muutos -33 %). 

 



 

 

 

Kuva 9. Luonnontilaisten kuusten NPP:n muutos mitatuilla koealoilla (n=25) tarkastelujaksolla 1 (vuosina 1991–

2007) ja tarkastelujaksolla 2 (vuosina 2007–2019). 

 

Kuusen tilavuus kasvoi kaikilla koealoilla tarkastelujakson 1 ja 2 välillä, lukuun ottamatta 

kahta koealaa, joissa kuusen tilavuuden muutos oli suurempaa tarkastelujaksolla 1 (Kuva 

10). Joillakin koealoilla tilavuus kasvoi huomattavasti enemmän tarkastelujaksolla 2 ollen 

suurimmillaan yli kaksi kertaa suurempaa tarkastelujaksolla 2 verrattuna 

tarkastelujaksoon 1. Koealat, joissa tilavuus kasvoi tarkastelujaksolla 1 enemmän 

verrattuna tarkastelujaksoon 2 olivat PA06B (tarkastelujaksojen välinen muutos -29 %) 

ja VA211 (muutos -51 %). Koealat, joissa kasvu oli yli 40 % suurempaa tarkastelujaksolla 

2 verrattuna tarkastelujaksoon 1 olivat koealat PA132 (muutos 57 %), PA61 (muutos 55 

%) ja PA62 (muutos 44 %). 

 



 

 

  

Kuva 10. Luonnontilaisten kuusten tilavuuden muutos mitatuilla koealoilla (n=25) tarkastelujaksolla 1 (vuosina 

1991–2007) ja tarkastelujaksolla 2 (vuosina 2007–2019.



 

 

3.4. Metsien rakenteellisen muutoksen vaikutus kuusen kasvuun 

 

Luonnontilaisten kuusien NPP:n ja tilavuuden muutosta tarkasteltiin kuolleisuuden ja 

latvuspeittävyyden suhteen (Kuvat 11–14). Vuosittaisia kuolleisuuden keskiarvoja 

tarkasteltiin esittämällä kuvaajassa molempien tarkastelujaksojen koealakohtaiset NPP:n 

ja tilavuuden muutokset sekä vuosittaiset kuolleisuudet samaan aikaan. Vastaavasti 

latvuspeittävyyden osalta tarkasteluun otettiin tarkastelujakson viimeisimmän mittauksen 

koealan latvuspeittävyys. Mikäli metsän vuosittainen keskimääräinen kuolleisuus tai 

latvuspeittävyyden muutos olisi vaikuttanut kuusten NPP:n tai tilavuuden muutokseen, 

olisi muuttujien välillä pitänyt havaita korrelaatio. Näiden muuttujien välillä ei 

kuitenkaan havaittu korrelaatiota, vaikka kuolleisuuksia ja metsiköiden 

latvuspeittävyyksiä tarkasteltiin erikseen tarkastelujaksolla 1 ja 2.  

 

 

Kuva 11. Kaikkien koealojen tarkastelujakson 1 ja 2 

NPP:n suhde kuolleisuuteen. 

Kuva 12. Kaikkien koealojen tarkastelujakson 1 ja 2 

NPP:n suhde latvuspeittävyyteen. 



 

 

 

Kuva 13. Kaikkien koealojen tarkastelujakson 1 ja 2 

tilavuuskasvun suhde kuolleisuuteen.    

Kuva 14. Kaikkien koealojen tarkastelujakson 1 ja 2 

tilavuuskasvun suhde latvuspeittävyyteen

 

  



 

 

4. Tulosten tarkastelu 

 

Metsikkötasolla luonnontilaiset ja vanhat metsät ovat tyypillisesti rakenteeltaan 

monimuotoisia ja kuolleiden puiden määrältä vaihtelevia (Franklin ja Van Pelt 2004). 

Kuolleiden kuusten tilavuus koealoilla vaihteli tarkastelujaksojen välillä ja koealojen 

välillä. Tämän tutkimuksen perusteella kuusen kuolleisuus luonnontilaisissa metsissä on 

hieman suurempaa verrattuna Ruotsissa tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa (Jönsson ym. 

2007, Linder 1998), kuolleisuuden ollessa keskimäärin 1,6 % vuodessa tarkastelujaksolla 

2. Kuolleisuuden keskihajonta oli suuri (± 1,06 %-yksikköä) tutkittujen koealojen välillä. 

Ruotsissa tehdyssä vanhojen kuusivaltaisten luonnontilaisten metsien tutkimuksissa 

pohjoisten metsien vuosittaiseksi kuolleisuudeksi on saatu 0,7 % (Jönsson ym. 2007) ja 

Keski-Ruotsissa mänty- ja kuusivaltaisten metsien vuosittaisen kuolleisuuden on arvioitu 

olevan 0,45 % (Linder 1998). Tämän tutkimuksen koealojen kuusen biomassa hehtaaria 

kohden vaihteli suuresti ja oli pienimmillään 55 tn/ha, suurimmillaan 207 tn/ha ja 

keskimäärin 148 tn/ha. Kuusten kuolleisuuden määrä, kuolleisuuden hajonta, biomassan 

hajonta ja erityisesti kuolleiden puiden tilavuuden hajonta kertoo koealojen välisestä 

rakenteellisesta monimuotoisuudesta, joka on tyypillistä luonnontilaisissa metsissä 

(Franklin ja Van Pelt 2004). Tämän tutkimuksen kuolleiden puiden tilavuuden hajonnasta 

saatuja tuloksia tukee Siipilehdon ym. (2020) tutkimus, jossa tarkasteltiin samoja 

koealoja kuin tässä tutkimuksessa. Siipilehdon ym. (2020) tutkimuksessa huomattiin 

myös kuolleiden puiden pohjapinta-alan vaihtelevan suuresti ja suurin selittävä tekijä 

kuolleisuuden todennäköisyyteen oli puiden määrä hehtaarilla ja pohjapinta-alan suuruus. 

Kuolleisuuden ja biomassaerojen voidaan myös olettaa johtuvan pienialaisista aukoista, 

jotka ovat tyypillisiä vanhoille ja luonnontilaisille metsille (Qinghong ja Hytteborn 1991; 

Kuuluvainen 1994). 

 

Tässä tutkimuksessa mitattujen luonnontilaisten metsien kuusten NPP kasvoi 6 % 1990–

luvulta vuoteen 2019, eli kuusten NPP:n muutos oli keskimäärin 0,013 kg C/m2/v. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Suomen valtakunnallisella tasolla metsien NPP:n on 

todettu kasvaneen 0,09 kg C/m2/v aikavälillä 1922–2004 (Liski ym. 2006). NPP:n 

vuosittaista kasvamista on havaittu myös Keski-Euroopassa, jossa kuusen NPP:n kasvun 

on arvioitu johtuvan ilmaston lämpenemisestä (Hasenauer ym. 1999). Tässä 

tutkimuksessa NPP kasvoi kaikilla tarkastelluilla kasvuvyöhykkeillä paitsi eteläisimmällä 



 

 

1B vyöhykkeellä, jossa NPP:n muutos oli negatiivinen. Tutkimusmetsiköiden määrä oli 

pieni kasvuvyöhykkeillä 1B (3 kpl), 2 (4 kpl) ja 4/5 (4 kpl) verrattuna 

kasvuvyöhykkeeseen 3 (14 kpl). Otannan pieni määrä kolmella kasvuvyöhykkeelä saattaa 

vaikuttaa NPP:n ja tilavuuden muutoksien tulosten luotettavuuteen kasvuvyöhykkeiden 

vertailussa. Liskin ym. (2006) tuloksissa todettiin Suomen metsäekosysteemin NPP:n 

kasvaneen 1922–2004 aikana ja tässä tutkimuksessa käytettyjen luonnontilaisten metsien 

kuusten NPP:n voidaan todeta myös kasvaneen mittausten välillä, mutta kasvun olleen 

pienempää. Tuloksia ei kuitenkaan voida verrata suoraan toisiinsa muun muassa 

ajankohdaltaan erilaisten aikasarjojen ja erilaisen koeasetelman takia. 

 

Kuusten tilavuus kasvoi tutkimusmetsissä tarkastelujaksolla 1 (1991–2007) keskimäärin 

2,4 m3/ha/v ja tarkastelujaksolla 2 (2007–2019) keskimäärin 3,1 m3/ha/v. Tilavuuden 

kasvu tarkastelujaksolla 1 vastaa matalan kasvun hoitamattoman kuusimetsikön 

tilavuuskasvua, joka on keskimäärin 2,0 m3/ha/v norjalaisen tutkimuksen mukaan 

(Stokland 2021). Aikaisemman tutkimuksen mukaan vanhojen kuusivaltaisten 

sekametsien (puiden keski-ikä 140 vuotta) kasvu vuosien 1992–1996 välillä 

kasvuvyöhykettä 4/5 vastaavalla alueella oli 3,2 m3/ha/v (Finér ym. 2003). Vastaavasti 

tarkastelujaksolla 1 kuusten kasvu tutkimusmetsissä kasvuvyöhykkeellä 4/5 oli 2,1 

m3/ha/v. Tarkastelujaksolla 2 tilavuuden kasvu vastasi matalan- ja keskikasvun 

metsiköiden tilavuuskasvua, joka on Stoklandin (2021) mukaan 4,2 m3/ha/v. Kuusen 

tilavuuden kasvu tämän tutkimuksen luonnontilaisissa metsissä vastaa matalan kasvun 

metsiköiden tilavuuskasvua. 

 

Suurinta kuusen tilavuuskasvu tarkastelujaksolla 1 oli eteläisimmällä vyöhykkeellä 1B 

(3,6 m3/ha/v) ja pienintä vyöhykkeellä 3 ja 4/5 (2,1 m3/ha/v). Tarkastelujaksolla 2 

vastaavasti tilavuuskasvu oli suurinta vyöhykkeellä 1B (3,4 m3/ha/v) ja pienintä 

vyöhykkeellä 3 (2,8 m3/ha/v). Pohjoisimman vyöhykkeen 4/5 tilavuuskasvu 

tarkastelujaksolla 1 oli 2,2 m3/ha/v ja tarkastelujaksolla 2 3,0 m3/ha/v. Kuusten 

tilavuuskasvu on suurempaa eteläisemmillä kasvuvyöhykkeilä verratuna pohjoisempiin 

koealoihin, mikä johtuu todennäköisesti kasvuvyöhykkeiden kasvukauden pituudesta ja 

sadesummasta (Ilmatieteen laitos 2021). Vertailua VMI tuloksiin ei voida tässä 

tilanteessa tehdä, sillä VMI mittauksista ei ollut saatavilla tilavuuskasvuja maakunnittain 

VMI 11 (2009-2013) aikaisemmilta mittausajankohdilta (Luonnonvarakeskus 2021). 

 



 

 

Tilavuuden kasvun muutos on suurempaa pohjoisemmilla koealoilla. Tilavuuskasvun 

muutos oli kasvuvyöhykkeellä 4/5 jopa 40 %, kasvuvyöhykkeellä 3 33 %, 

kasvuvyöhykkeelä 2 25 %  ja kasvuvyöhykkeelä 1B 3 %. Vaikka tilavuuden kasvu on 

suurempaa eteläisemmillä koealoilla on tilavuuskasvun muutos tarkastelujaksojen välillä 

suurempaa pohjoisemmilla koealoilla. Vastaavasti myös NPP:n muutos on suurempaa 

pohjoisemmilla koealoilla verrattuna eteläisempiin. Metsäekosysteemin 

simulaatiomallinnusten avulla on ennustettu Suomen metsien kasvavan huomattavasti 

enemmän pohjoisempana kuin etelässä, kasvun muutoksen voimakkuuden riippuessa 

käytetystä simulaatioskenaariosta (Kellomäki ym. 2018). Lisäksi Kellomäki ym. (2018) 

on esittänyt koivujen ja mäntyjen kasvun muutoksen olevan suurempaa verrattuna 

kuusiin. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Kellomäen ym. (2018) tuloksia, sillä kuusen 

tilavuuskasvun ja NPP:n ero kasvuvyöhykkeiden välillä on pienentynyt luonnontilaisissa 

metsissä pohjoisempien kasvuvyöhykkeiden kuusten tilavuuskasvun ja NPP:n muutoksen 

voimistuttua. Simulaatioissa on oletettu ilmaston lämpenemisen heikentävän eteläisten 

metsien kasvua, koska lämpötila nousee ja maaperän vesi vähenee (Kellomäki ym. 2018). 

Tämän lisäksi tulisi huomioida myös bioottisten (mm. sienitaudit ja hyöteistuhot) ja 

abioottisten (mm. kuivuus ja metsäpalot) riskien lisääntyminen, jota ei Kellomäki ym. 

simulaatiossa ollut otettu huomioon (Venäläinen ym. 2020).  

 

Verrattaessa kuusen NPP:n muutosta ja tilavuuden kasvua vuosittaiseen kuolleisuuden 

keskiarvoon sekä latvuspeittävyyteen, niiden välillä ei havaittu korrelaatiota, joka 

poikkeaa aikaisempien tutkimusten tuloksista. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

kuolleisuuden lisääntymisen (Coomes ym. 2012; Xu ym. 2012) ja latvuksen 

sulkeutumisen (Gower ym. 1996; Ryan ym. 1997, 2004; Caspersen ym. 2000; Smith ja 

Long 2001) on havaittu vaikuttavan puiden kasvuun talousmetsissä. Tulevissa 

tutkimuksissa tarkasteltaessa puiden kuolleisuuden ja latvuspeittävyyden vaikutusta 

luonnontilaisten metsien kasvuun olisi tärkeää ottaa huomioon myös esimerkiksi 

maaperän ravinteiden määrän ja maaperän vesitalouden vaikutus. Koska luonnontilaiset 

metsät ovat monimuotoisia, yksi muuttuja ei välttämättä pysty selittämään selkeästi 

kasvun muutosta, jolloin tarkastelussa tulisi ottaa huomioon useampien muuttujien 

yhteisvaikutukset. Tulevaisuudessa voitaisiinkin tarkastella esimerkiksi metsikön eri 

latvustasoja ja pyrkiä tätä kautta löytämään syitä kasvun muutokselle. 

 



 

 

5. Johtopäätökset 

 

Puuositteiden mallien tarkoitus oli luoda mahdollisimman tarkka kuva puiden rakenteesta 

tutkimusmetsissä puiden kasvun tarkastelua varten, eivätkä mallit näin ollen välttämättä 

ole suoraan yleistettävissä muille luonnontilaisille metsiköille. Maastomittausten 

mittausvirhe on todennäköisesti pieni, sillä käytetty aineisto on kattava, erityisesti 

pituuksien ja latvuksen pituuksien osalta. Aineiston kattavuus näkyy pituuden ja 

latvuksen pituuden mallien luotettavuudessa. Latvuksen leveyden malli ei ollut 

kovinkaan hyvä, joten tulevaisuudessa latvuksen leveyttä tulisi tarkastella jollain muulla 

tavalla. Hypoteettisesti voisi ajatella latvuksen leveyteen vaikuttavan puun koon lisäksi 

puun ympärillä oleva puiden tilajärjestys ja tämän aiheuttama kilpailu.  Aineisto antaa 

hyvän kuvan luonnontilaisista metsistä mitatuilla alueilla, ja aineistosta voidaan tehdä sen 

laajuuden ansiosta johtopäätöksiä myös muille vastaaville metsiköille. Tutkimuksen 

tuloksia tarkastellessa tulee kuitenkin ottaa huomioon erityisesti kasvuvyöhykkeiden 

tarkastelussa koealojen määrän olleen suurempi Pirkanmaan alueella verrattuna muihin 

alueisiin. Koealojen epätasaisen määrän takia Pirkanmaan alueen tarkastelua voidaan 

pitää luotettavimpana ja muiden kasvuvyöhykkeiden tarkastelua suuntaa antavana, sillä 

muilla kasvuvyöhykkeillä yksittäisen koealan suuri muutos on saattanut vaikuttaa 

tuloksiin. 

 

Tulosten pohjalta voidaan todeta luonnontilaisten metsien kuusten NPP:n ja 

tilavuuskasvun kiihtyneen viimeisen lähes 30 vuoden aikana ja mahdollisesti kasvavan 

vielä tulevaisuudessakin. Tulokset osoittavat myös kasvuvyöhykkeiden välisten 

muutosten mahdollisesti tasaantuvan. Tulevissa tutkimuksissa olisikin hyvä selvittää 

löytyykö kasvuvyöhykkeiden muutoksen tasaantumiselle syy esimerkiksi maapallon 

keskilämpötilan kasvamisesta tai jostain muusta ilmastoon vaikuttavasta tekijästä.  
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