
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten kuusi-koivusekametsiköiden nykytila, 

kehitys ja kasvudynamiikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuulia Lahtinen 

Maisterintutkielma 

Helsingin yliopisto 

Metsätieteiden maisteriohjelma 

Metsien ekologia ja käyttö 

Elokuu 2021 

  



 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
  

Laitos/Institution– Department 
Metsätieteiden osasto, metsätieteiden maisteriohjelma 

Tekijä/Författare – Author 
Tuulia Lahtinen 
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 
Kuusi-koivusekametsiköiden nykytila, kehitys ja kasvudynamiikka 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 
Metsien ekologia ja käyttö 
 

Työn laji/Arbetets art – Level 
Maisterintutkielma 
  

Aika/Datum – Month and year 
Elokuu 2021 
  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 
68 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 
Sekametsiksi luokiteltavia sekametsiä on Suomessa suhteellisen vähän verrattuna yhden puulajin metsiin. Sekametsät luovat 
mahdollisuuksia edistää metsien kestävyyttä ja monimuotoisuutta. Pohjoismaissa on tehty viime vuosina useampia tutkimuksia 
sekametsäkasvatuksesta, mutta ajantasaisen tutkimustiedon tarve on silti suuri. Suomessa yleisimpiä kasvatettavia sekametsiä ovat 
kuusi-koivu- ja kuusi-mäntysekametsät.  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan yksijaksoisten, hoidettujen, nuoren kasvatusmetsän vaiheeseen asti kasvaneiden kuusi-
koivusekametsien (Picea abies, Betula pendula, Betula pubescens) nykytilaa, kasvukehitystä ja kasvudynamiikkaa. Työssä on 
käytetty mallinnusta apuna kasvuun vaikuttavien tekijöiden havainnoimisessa. Aineisto kerättiin kertamittauksena Etelä-Suomen 
alueelta. Aineistoon kuuluu 10 metsikköä, missä jokaisella oli kaksi ennakkoon sijoiteltua 500 neliömetrin koealaa. Tutkielma on osa 
Luonnonvarakeskuksen SEKAVA-hanketta. 
 
Kerätyn aineiston metsikkötason tunnuksia on esitetty työssä Excel-ohjelmalla numeerisesti ja graafisesti. Ensimmäinen 
tutkimushypoteesi oletti rauduskoivun syntyneen metsiköihin kuusta myöhemmin ja toinen tutkimushypoteesi oletti kuusen ja koivun 
pituuskasvun olleen samatahtista nuoren kasvatusmetsän vaiheeseen asti. Aineiston perusteella havaittiin rauduskoivun olleen 
keskimäärin vain yhden vuoden nuorempaa kannonkorkeusiältään kuin kuusen. Valtakoepuista koivu oli kuitenkin vain 1,4 metriä 
pidempää kuin kuusi. Kuusen ja koivun pituuskasvukehityksen havaittiin olleen viime vuosina eritahtista. Kuusen pituuskasvussa 
havaittiin jopa 10 senttimetriä suurempia vuotuisia pituuskasvuja kuin rauduskoivulla neljän viimeisimmän kokonaisen kasvukauden 
ajan keskiarvona.  
 
Puutason läpimitan kasvua mallinnettiin yleistetyn sekamallin lisäksi Chapman-Richards -mallilla. Chapman-Richards -mallilla 
kuusen mallissa keskivirhe (Root Mean Square Error, RMSE) oli 26,3 % ja koivun mallissa 9,1 %. Vuotuista pituuskasvua mallinnettiin 
lineaarisella sekamallilla, jossa kuusen mallin RMSE oli 14,4 % ja koivun mallin 19,3 %. Kaikki mallinnukset tehtiin R-studio -
ohjelmalla erikseen kuuselle ja koivulle. Malleissa havaittiin läpimitan kasvua edistävänä tekijänä molemmilla puulajeilla eri 
maakerrosten ravinteisuus ja vuotuista pituuskasvua edistävinä tekijöinä kuusella eri maakerrosten ravinteisuuden lisäksi puun 
pidempi pituus ja matala latvusraja. Koivun vuotuisen pituuskasvun mallissa kasvu oli parhainta pitkillä koivuilla.  
 
Tutkimustulosten perusteella kyseisissä nuorissa kuusi-koivusekametsiköissä kuusen ja rauduskoivun pituusero oli maltillinen 
puiden vähäiseen ikäeroon verrattuna. Kuusen vuotuinen pituuskasvu oli noin 20 vuoden iällä erinomaista ja koivujen pituuskasvu 
oli tässä vaiheessa jo hidastumaan päin. Tulosten perusteella rauduskoivu on kasvultaan huomattavasti hieskoivua paremmin 
kasvava puulaji kuusi-koivusekametsikössä. Tutkimuksen mallit on laadittu vain tämän aineiston tarkastelua varten, eivätkä ne 
sovellu sellaisinaan nuorien kuusi-koivusekametsien läpimitan tai vuotuisen pituuskasvun mallintamiseen.  
 
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
Sekametsä, pituusmalli, läpimittamalli, lineaarinen sekamalli, Chapman-Richards, kasvudynamiikka, kuusi-koivu, Picea abies, 
Betula pendula 
  

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

Ohjaajat - Handledare – Supervisors 
Saija Huuskonen (Luke) ja Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto) 

  



 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
Faculty of Agriculture and Forestry 
  

Laitos/Institution– Department 
Forest Sciences 

Tekijä/Författare – Author 
Tuulia Lahtinen 
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 
Growth development, growth dynamics and the present state of single storied, young commercial spruce-birch mixture stands 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 
Forest Ecology and Management 
 

Työn laji/Arbetets art – Level 
Master’s thesis 
  

Aika/Datum – Month and year 
August 2021 
  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 
68 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 
Finland has a relatively small amount of mixed forests in comparison to monoculture forests. Mixed forests can provide 
opportunities to improve and increase different ecosystem services. Regardless of the several studies conducted in Nordic 
countries around the mixed species forests, on-going and up-to-date research is still greatly needed. The most common mixed 
species forests in Finland have a mixture of spruce and birch or pine and spruce. 
  
The main objective of this study was to examine the growth dynamics and the present state of single storied, young commercial 
spruce-birch (Picea abies, Betula pendula, Betula pubescens) mixture stands, where juvenile stand management practices have 
been done. The data gathering was conducted in southern Finland from 10 different stands which all had two 500 square meter 
area plots. This project is part of SEKAVA-programme led by Luonnonvarakeskus (Natural Resources Institute Finland). 
 
The stand level data was first analyzed and described with Excel program. The first hypothesis assumed that in these forests silver 
birch was naturally regenerated to site after planted spruce. The second hypothesis was that spruce and silver birch have been 
growing height in phase for the last 4 years. It was established that the silver birch was approximately only one year younger on 
stump height than spruce. The height difference of dominant sample trees between spruce and silver birch was only 1,4 meters. 
The data also showed how within the last four years the height growth of spruce and birch has been very different. The spruce 
could have up to 10 cm bigger annual height growth in comparison to the height growth of the silver birch. These measurements 
were taken as the average annual growth from the past 4 years. 
  
The tree level data was modelled with R studio -program to observe the factors affecting the tree growth. During the data analysis, 
it was established that Chapman-Richards model was more suitable for the needs of the research than the generalized mixed 
model. The Root Mean Square Error (RMSE) for Chapman-Richards model for spruce model was 26,3 % and 9,1 % for birch 
model. The annual height increment of the tree level was modelled by a linear mixed model. The RMSE for linear mixed spruce 
model was 14,4 % and 19,3 % for the birch model. These models showed how the nutrition levels of the ground work as a 
contributing factor of the diameter growth for both spruce and birch. Additionally, spruce trees had the better annual height growth 
the longer the tree was, and the lower the crownline was. Birch trees had also the better annual height growth the longer the tree 
was.  
  
The research was able to conclude that spruce trees had the strongest annual height increment when aged 20 years while the 
growth of birch trees started to slow down when reaching the age of 20 years. Based on the research data, silver birch grows 
notably better than downy birch in a mixed forest of birch and spruce trees. The models used in this research were specifically 
built to support this thesis and therefore are not exactly transferable for other studies. 
 
 
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
Mixed forest, height growth model, diameter growth model, mixed model, Chapman-Richards, growth dynamics, spruce-birch, 
Picea abies, Betula pendula 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (E-Thesis) ethesis.helsinki.fi 
  

Ohjaajat - Handledare - Supervisors  
Saija Huuskonen (Luke) and Pasi Puttonen (University of Helsinki) 



 

3 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

ALKUSANAT .................................................................................................................. 5 

1. JOHDANTO ................................................................................................................. 6 

1.1 Tausta ...................................................................................................................... 6 

1.2 Sekapuustoisuuden vaikutus metsiin ...................................................................... 7 

1.2.1 Puulajirunsaus Suomen metsissä ...................................................................... 7 

1.2.2 Biodiversiteetti ja elinvoimaisuus .................................................................... 8 

1.2.3 Kestävyys ja sopeutumiskyky muuttuvissa ympäristöoloissa .......................... 9 

1.2.4 Kasvatettavien puulajien valinta sekametsissä ............................................... 11 

1.2.5 Tuotos ja taloudellinen kannattavuus ............................................................. 11 

1.3 Sekametsätutkimuksen haasteet ............................................................................ 13 

1.4 Kuusi-koivusekametsän ominaisuudet.................................................................. 15 

1.4.1 Sekametsien synty ja rakenne ........................................................................ 15 

1.4.2 Kuusen ja koivun kasvu ................................................................................. 15 

1.4.3 Kuusen ja rauduskoivun juurirakenne ............................................................ 17 

1.4.4 Kuusen ja rauduskoivun vaikutus maaperään ................................................ 17 

1.5 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet ........................................................................ 18 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................................ 19 

2.1 Tutkittavat metsiköt .............................................................................................. 19 

2.2 Mittaukset ja analyysit .......................................................................................... 20 

2.2.1 Koealojen sijoittelu ........................................................................................ 20 

2.2.2 Puustomittaukset ............................................................................................ 20 

2.2.3 Maanäytteet .................................................................................................... 24 

2.2.4 Aineiston käsittely ja mallinnus ..................................................................... 25 

3. TULOKSET................................................................................................................ 28 



 

4 

 

3.1 Metsikkötunnukset ................................................................................................ 28 

3.2 Puutason tulokset .................................................................................................. 38 

3.2.1 Läpimitan kehitys ........................................................................................... 38 

3.2.2 Vuotuinen pituuskasvu ................................................................................... 46 

4. TULOSTEN TARKASTELU .................................................................................... 51 

4.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät ............................................................................... 51 

4.2 Kuusi-koivusekametsien nykytila ......................................................................... 52 

4.2.1 Hypoteesit....................................................................................................... 55 

4.3 Mallinnus .............................................................................................................. 56 

4.4 Puiden kehitys ja kasvudynamiikka ...................................................................... 56 

4.4.1 Läpimitan kehitys ........................................................................................... 56 

4.4.2 Vuotuinen pituuskasvu ................................................................................... 57 

4.5 Jatkotutkimuksen tarve ......................................................................................... 57 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................ 58 

6. LÄHTEET .................................................................................................................. 60 

 

 

  



 

5 

 

ALKUSANAT 

 

Haluaisin kiittää kaikkia läheisiäni, jotka ovat tukeneet ja auttaneet minua tutkielman 

valmiiksi saattamisessa. Kuusi-koivusekametsiä on ollut mielenkiintoista tutkia niin 

maastossa kuin aineistona. Kiinnostukseni sekametsiä kohtaan on kasvanut suuresti ja 

olen oppinut paljon niin maastotyöstä kuin mallinnuksesta.  

 

Erityiskiitos Luonnonvarakeskuksen Saija Huuskoselle tiiviistä ja mukavasta yhteistyöstä 

ja Simone Bianchille suuresta avusta aineiston käsittelyssä. Olette olleet korvaamaton 

apu. Lisäksi kiitän maastomittausryhmän Timo Siitosta, Henri Jakovuorta ja Joel Saarista 

mukavasta aineiston keräämiskesästä. Kiitos myös professori Pasi Puttoselle hyvästä 

ohjauksesta. 

  



 

6 

 

1. JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Sekametsätutkimus oli 1980-90-luvuilla kiinnostuksen kohteena ja tutkimusta tehtiin 

Suomessa jonkin verran (esim. Mielikäinen 1985, Mielikäinen ja Valkonen 1995), minkä 

jälkeen tutkimus on ollut vähäisempää. Viime vuosina kiinnostus sekametsiä kohtaan on 

taas noussut. Metsien suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, 

monimuotoisuuden säilyttämisessä, vesien ja maaperän suojelussa nyt, ja tulevaisuuden 

muuttuvassa ympäristössä, luovat metsänhoidolle jatkuvaa tarvetta kehittyä vastaamaan 

metsänkasvatuksen moniin eri tavoitteisiin (Forest Europe 2015). 

 

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin metsille on 

vaikeaa vaikuttaa hetkellisesti ja oikea-aikaisesti metsänhoidolla. Nykyhetken ja 

tulevaisuuden metsänhoidon tavoite on keskittyä löytämään kestäviä ratkaisuja 

metsänhoito- ja käyttömenetelmiin niin ekosysteemien kuin yhteiskunnan kannalta 

metsien kestävyyden, sopeutumiskyvyn ja eri ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi 

(Seidl ym. 2017, Venäläinen ym. 2020). Suomessa metsänhoito ja käyttö ovat 

kansallisessa päätösvallassa, jonka poliittisia valintoja ohjaavat myös kansainväliset 

sopimukset, kuten EU:n ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikka ja YK:n kestävän 

kehityksen toimintaohjelma 2030. Suomen kansallisen metsästrategian 2025 (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2019) päämääriä ovat metsiin perustuvan liiketoiminnan 

kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehitys, metsäalan jatkuva kehitys sekä kestävän 

kehityksen eri osa-alueiden toteutuminen monipuolisessa metsien käytössä. 

Talousmetsien käsittely ja luonnonhoito ovat merkittävä osa tämän metsästrategian 

tavoitteiden täyttämisessä (Saaristo ja Vanhatalo 2019). 

 

Metsätalouden painopiste Suomessa on ollut kauan järeän ainespuun tuottaminen 

yksijaksoisilla yhden puulajin havupuumetsillä. Näin ollen myös metsien kasvu- ja 

tuotostutkimus on perustunut pitkälti tukki- ja kuitupuun tuotosta maksimoivien 

hoitomenetelmien löytämiseen (Hynynen ym. 2011). Sekametsät nähdään yhtenä 

potentiaalisena vaihtoehtona tulevaisuuden metsänkasvatustavoitteissa edistäen 

laajemmin metsien eri ekosysteemipalveluja. Metsätaloutta kehitetään kestävämpään 
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suuntaan ja eri ekosysteemipalveluja paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. 

Ekosysteemipalveluista tuotanto- ja ylläpitopalvelujen lisäksi kasvavan mielenkiinnon 

kohteena ovat metsien tarjoamat säätely- ja kulttuuripalvelut, kuten ilmaston säätely, 

veden ja ravinteiden kierto sekä metsien ei-materiaaliset palvelut (Coll ym. 2018).  

Verrattuna puhtaisiin kuusimetsiin kuusi-koivu- ja mänty-koivusekametsissä voi olla 

monipuolisempi monimuotoisuus, parempi vedenlaatu, joustavuus taloudellisessa 

arvossa sekä paremmat virkistys- ja maisema-arvot (Felton ym. 2016). Sekametsät voivat 

siis tarjota rakenteeltaan monipuolisempia metsiä, mikä edistää metsien elinvoimaisuutta 

ja kestävyyttä, kestävämpiä ja monipuolisempia raaka-ainemahdollisuuksia, parempaa 

sopeutumista ympäristömuutoksiin ja edellä mainittujen myötä metsien hiilensidontaa 

voidaan turvata paremmin (Huuskonen ym. 2021). 

 

1.2 Sekapuustoisuuden vaikutus metsiin 

 

1.2.1 Puulajirunsaus Suomen metsissä 

 

Suomessa yleisin talousmetsä on tasaikäinen yhden puulajin havumetsä. Etelä-Suomen 

metsämaan alasta yhden puulajin metsistä mäntyvaltaisia metsiä on 54 prosenttia, 

kuusivaltaisia 33 prosenttia ja lehtipuuvaltaisia 12 prosenttia. Lehtipuuvaltaisista metsistä 

9 prosenttia on koivuvaltaisia. Kitumaalla yhden puulajin metsiä on valtaosa, yli 80 

prosenttia (Korhonen ym. 2017). Euroopan kaikista metsistä noin 30 prosenttia on yhden 

puulajin havupuumetsiä ja noin 70 prosenttia on kahden tai useamman puulajin metsiä 

(Forest Europe 2015). 

 

Viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin VMI12 mukaan koko Suomen 

metsämaasta 54 prosenttia on puhdasta havu- tai lehtimetsää, missä havu- tai lehtipuuston 

osuus on yli 95 prosenttia. Jossain määrin sekapuustoisia metsiä on 31 prosenttia, missä 

havu- tai lehtipuuston osuus on 75–95 prosenttia koko puustosta. Sekametsiä on 14 

prosenttia, joissa kasvaa sekä havu- että lehtipuustoa ja toisen osuus on enintään 75 

prosenttia koko puustosta. Näistä sekametsistä 40 prosenttia on mäntyvaltaisia, 34 

prosenttia kuusivaltaisia ja 26 prosenttia lehtipuuvaltaisia (Ihalainen ym. 2019). 

 

Kuvassa 1 nähdään, että Suomen metsämaalla kasvavien metsien puulajirunsaus on 

kasvanut hieman vuosina 1994–2018, mutta pysynyt melko samanlaisena. Vuonna 2018 
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VMI12:a mitattujen puhtaiden metsien osuus on vähentynyt 7 prosenttiyksikköä vuoden 

1994 VMI8:n mittauksiin verrattuna. Jossain määrin sekapuustoisten metsien osuus on 

kasvanut tarkastelujakson aikana 6 prosenttiyksikköä ja sekametsien osuus 2 

prosenttiyksikköä (Ihalainen ym. 2019). Suomessa havu- ja lehtipuustoiset sekametsät 

ovat pääosin kuusi-koivu- tai mänty-koivusekoitetta (Hynynen ym. 2011).  

 

 

Kuva 1. Suomen metsien puulajirunsauden muutos metsämaalla VMI8 - VMI12. (Luke VMI12) 

 

1.2.2 Biodiversiteetti ja elinvoimaisuus  

 

Yksi tämän hetken metsätalouden suurimmista haasteista on metsälajien monimuotoisuus 

ja niiden määrä (Kuuluvainen ym. 2004, Felton ym. 2010, Korhonen ym. 2017). Kasvien 

monimuotoisuudella ja määrällä sekä ekosysteemin toimivuudella on todistetusti yhteys. 

On todennäköistä, että suurempi monimuotoisuus vaikuttaa ekosysteemien parempaan 

kestävyyteen muuttuvissa ympäristöoloissa. Lajien tarkkaa vaikutusta toisiinsa eri 

ekosysteemeissä on hankalaa todeta. Tällaista tietoa tarvitaan etenkin suurista 

ekosysteemeistä, kuten järvi- ja metsäekosysteemeistä (Loreau ym. 2001). 

Monimuotoisuuden vaalimisen syyt ovat taloudellisia, esteettisiä, elämyksellisiä, 

ekologisia, eettisiä, oikeudellisia, hallinnollisia ja poliittisia (Kuuluvainen ym. 2004). 

Sekametsät tarjoavat metsien monikäytölle laajempia mahdollisuuksia kuin yhden 

puulajin metsät (Huuskonen ym. 2021).   
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Ekologinen monimuotoisuus tarkoittaa vaihtelevuutta keskenään eri hierarkiatasoilla 

olevien ekologisten systeemien rakenteessa. Metsien biologinen diversiteetti tarkoittaa 

lajirunsautta (alueen lajien lukumäärää), lajin sisäistä perinnöllistä vaihtelua, lajien 

luomien ekosysteemien monimuotoisuutta ja näihin perustuvaa ekosysteemien, 

organismien ja niiden ekologisten prosessien vaihtelevuutta (Convention on Biological 

Diversity 2020). Suomessa kasvavien lehtipuulajien määrä on vähäinen ja sen takia niiden 

merkitys niistä riippuvaisille lajeille on suuri (Tikkanen ym. 2006). Suomessa yksi 

metsälajien uhanalaisuuden merkittävä tekijä on puulajisuhteiden köyhtyminen (Rassi 

ym. 2010).  

 

Felton ym. (2010) mukaan Etelä-Ruotsissa kuusi-koivusekametsien todettiin edistävän 

metsien monimuotoisuutta jonkin verran puhtaisiin kuusikoihin verrattuna. 

Metsälajistosta monien lintulajien, putkilokasvien ja jäkälien esiintyminen oli 

runsaampaa kuusi-koivusekametsässä kuin puhtaassa kuusikossa. Metsälajiston 

monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi havaittiin lehtipuuston puulajirunsaus (Felton ym. 

2010).  Punaisen listan metsälajeille yhden puulajin ja kuusi-koivusekametsän vertailussa 

ei havaittu olevan merkitystä (Rassi ym. 2010).  

 

Metsän puulajikoostumus ja -rakenne vaikuttavat suoraan myös patogeenien ja 

lahottajaorganismien esiintymiseen. Eri puulajit muodostavat erilaista lahopuuta 

(Siitonen ym. 2001). Monet metsälajit ovat erikoistuneet hyödyntämään tietynlaista 

lahopuuta hyväkseen, mikä lisää lahopuun monimuotoisuuden tarvetta talousmetsissä 

(Kuuluvainen ym. 2004). Kuusen juuret ovat pinnassa ja tämän takia kuusia kaatuu 

myrsky- ja tuulituhoissa usein maapuiksi. Lehtipuiden rungot taas katkeavat kuoleman 

jälkeen helposti, ja niistä syntyy pystypökkelöitä ja maapuita (Siitonen ym. 2001).  

 

1.2.3 Kestävyys ja sopeutumiskyky muuttuvissa ympäristöoloissa 

 

Metsien luonnolliseen häiriödynamiikkaan vaikuttavat abioottiset ja bioottiset tekijät 

(Seidl ym. 2017). Tuhoille altistavien häiriötekijöiden yhteisvaikutus on summautuvaa 

puun vastustuskyvylle (Kuuluvainen ym. 2004). Erilaisiin häiriöihin, niiden 

voimakkuuteen ja toistuvuuteen vaikuttaa ilmaston lämpeneminen. Boreaalisen 

vyöhykkeen havumetsiin kohdistuvat häiriöt tulevat todennäköisesti lisääntymään 

tulevaisuudessa (Seidl ym. 2017, Venäläinen ym. 2020).  
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Kuusivaltaisten metsien osuuden odotetaan edelleen kasvavan etenkin Etelä-Suomessa 

männyn hirvituhoriskin takia (Korhonen ym. 2017). Puhtaille kuusimetsille yleisimpiä 

uhkia Suomessa ovat kuivuus ja myrskytuhot yhdistettynä leutoihin talviin (Mäkinen ym. 

2012). Primäärituhot altistavat kuusikoita helpommin sekundäärituhoille, kuten 

juurikääpä-, kirjanpainaja- ja havununnatuhoille (Heterobasidion annosum, Ips 

typographus ja Lymantria monacha) (Heinonen ym. 2011). Kuusen istuttaminen liian 

karuille kasvupaikoille voi lisätä kuusen tuhoalttiutta. 

 

Suomen metsissä on yhden puulajin metsänkasvatustavasta huolimatta hyvä tilanne met-

sätuhojen suhteen (Nuorteva 2019). Se on seurausta metsien lajistollisesta 

monimuotoisuudesta, metsähakkuiden maltillisuudesta ja hoidetuista metsistä verrattuna 

esimerkiksi Pohjois-Kiinan istutettujen lehtikuusimetsien tuhohyönteisongelmiin 

(Heliövaara 2012). Massiivisista, kymmenien miljoonien hehtaarien, hyönteistuhoista on 

kuitenkin esimerkkejä Suomen kaltaisilta alueilta, kuten Pohjois-Amerikasta. Kuusen 

kirjanpainajatuhoja esiintyy laajasti Keski-Euroopassa (Asikainen ym. 2019). 

 

On todennäköistä, että ilmastonmuutos lisää metsien kasvua, mutta tuhoriskien nähdään 

olevan metsille verraten suuret erittäin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa (Venäläinen 

ym. 2020). Sekametsien kestävyys erilaisia tuhoriskejä vastaan katsotaan olevan 

vahvempi kuin yhden puulajin metsillä (Huuskonen ym. 2021, Venäläinen ym. 2020, 

Seidl ym. 2017).  Tehokas tapa varautua metsien tuhoriskeihin on hajauttaa tunnettuja 

riskejä puulajien monimuotoisuudella, suosimalla sekapuustoa ja monimuotoista 

maisemarakennetta sekä erilaisia metsänhoitomenetelmiä (Seidl ym. 2017). 

Metsänjalostuksella ja taimimateriaalin alkuperän soveltuvuudella puuston eliniän 

ilmastoon on suuri merkitys tulevaisuuden riskienhallinnassa (Asikainen ym. 2019). 

Suomessa kuusi-koivusekametsien perustamishaasteena ovat hirvieläintuhot, missä koivu 

voi houkuttavuudellaan altistaa kuusetkin suuremmalle riskille. Parhaana keinona estää 

hirvieläintuhoja nähdään tehokas kannansäätely (Asikainen ym. 2019, Äijälä ym. 2019, 

Huuskonen ym. 2021). 
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1.2.4 Kasvatettavien puulajien valinta sekametsissä 

 

Sekametsän puulajivalinnalla on merkitystä, jotta metsikön tuotos ja kannattavuus 

olisivat mahdollisimman hyvää. Avaintekijä sekametsän ja yhden puulajin metsän välillä 

on puiden keskinäisen resurssikilpailun väheneminen puulajien eroavien ominaisuuksien, 

kuten valonsietokyvyn, kasvunopeuden ja eriaikaisuuden, juurien syvyyden, 

latvarakenteen ja lehtien fenologian kautta. Tämä voi johtaa tuotosetuihin yhden puulajin 

metsiin verrattaessa (Kelty 1992).  

 

Mikäli puulajit eroavat paljon ominaisuuksiltaan, voidaan kaikki potentiaaliset 

kasvuresurssit käyttää mahdollisesti paremmin biomassan tuottoon kuin yhden puulajin 

metsikössä. Mikäli sekametsikössä kasvaa kasvuvaatimuksiltaan hyvin samankaltaisia 

puulajeja, se ei välttämättä saavuta monimuotoisuudeltaan parempaa tai kasvullisesti ja 

tuotollisesti suurempaa hyötyä verrattuna yhden puulajin metsikköön (Kelty 1992). 

Sekametsässä voi olla joustavampi kasvumahdollisuus puulajeille kuin yhden puulajin 

metsiköissä (Bravo-Oviedo ym. 2018). 

 

1.2.5 Tuotos ja taloudellinen kannattavuus 

 

Sekametsistä on kansainvälisiä tutkimustuloksia sekä kasvullisista tuotoseduista 

(overyielding) että alituotoksesta (underyielding) verrattuna yhden puulajin metsiin 

(Fahlvik ym. 2011). Samojen puulajisekoitteiden tulokset vaihtelevat myös keskenään. 

Keskieurooppalaisessa sekametsätutkimuksessa on havaittu tuotosetuja, jotka perustuvat 

enemmänkin sekametsän suureen tiheyteen (Vallet ja Perot 2016) kuin puiden suuriin 

läpimittoihin ja pituuksiin. Sekametsäisyyden vaikutus tuotokseen on monien 

tutkimusten mukaan pohjoismaissa hyvin vähäistä tai olematonta (Hynynen ym. 2011, 

Holmström ym. 2018 ja Huuskonen ym. 2021). Seppäsen (1998) mukaan tärkein 

sekametsän kehitykseen, kasvuun, tuotokseen ja tuottoon vaikuttava tekijä on metsikön 

käsittely taimikonhoidossa ja kasvatushakkuissa.   

 

Mielikäisen (1985) kuusi-koivusekametsätutkimuksessa havaittiin noin 25 prosentin 

rauduskoivusekoituksella olevan 3–5 prosentin lisäys kiertoajan tilavuuskasvuun ja 6–9 

prosentin lisäys tukkipuun tuotokseen puhtaaseen kuusikkoon verrattuna. Tällaisen 

maltillisen rauduskoivusekoitteen havaittiin olevan puuntuotoksen kannalta hyväksi sekä 
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lyhyellä että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja johtavan tuotosetuihin verrattuna yhden 

puulajin metsiin. Hieskoivusekoite taas pienensi sekä runko- että tukkipuun tuotosta 

puhtaaseen kuusikkoon verrattuna (Mielikäinen 1985). Fahlvik ym. (2011) mukaan 

kuusi-koivusekametsä heikensi tuotosta verrattuna puhtaaseen kuusikkoon, mutta 

koivulajeja ei eroteltu tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin rauduskoivun saattavan 

vaikuttaa kuusi-koivusekametsän tuotokseen positiivisesti (Fahlvik ym. 2011).  

 

Sekametsien taloudellista kannattavuutta puuntuotoksen kannalta on tutkittu jonkin 

verran ja tulokset ovat keskenään ristiriitaisia. Taloudellisesti kannattavana on nähty noin 

20–30 prosentin lehtipuusekoite havupuumetsässä (Mielikäinen 1985, Fahlvik ym. 2011, 

Bravo-Oviedo 2018). Koivusekoitteen määrän noustessa yli 20 prosentin, taloudellisten 

tulojen on havaittu suhteessa vähenevän ja kustannusten nousevan (Fahlvik ym. 2011, 

Matthies ja Valsta 2016). Holmström ym. (2021) mukaan koivuosuuden havaittiin 

vähenneen eteläruotsalaisissa kuusi-koivusekametsissä kiertoajan kuluessa, mihin 

vaikuttaa koivuihin kohdistunut voimakkaampi harvennus ja koivun hitaampi kehitys 

kuuseen verrattuna. Kuusi-koivusekametsä tarvitsee intensiivistä metsänhoitoa ja 

tehokkaampaa kuusten harvennusta, jotta sekametsäisyys säilyisi koko metsän kiertoajan 

(Holmström ym. 2021). 

 

Sekametsätalous nähdään vähemmän alttiina talouden ja ympäristön muutoksille sen 

monipuolisemman lajikirjon vuoksi (Griess ja Knoke 2011). Tulevaisuudessa tarvittavan 

puuraaka-aineen ja tuotettavien puutuotteiden valikoimaa on vaikeaa ennustaa. Tasaisen 

taloudellisen tuoton näkökulmasta sekametsän kasvatus verrattuna yhden puulajin 

metsiin vähentää yksittäisen puulajin hinnan ja menekin heilahtelusta aiheutuvaa 

tuottoriskiä metsänomistajalle (Valkonen ja Valsta 2001, Bravo-Oviedo ym. 2018). 

Riskiä hajauttamalla yhden puulajin metsästä sekametsään turvataan puuntuotosta ja 

hiilensidontaa myös talouden näkökulmasta (Äijälä ym. 2019). Eri 

ekosysteemipalvelujen taloudellinen arvottaminen on sekametsien talouden kannalta 

olennainen kehityskohde. Tulevaisuudessa sekametsien kannattavuutta voidaan 

mahdollisesti lisätä eri luonnontuotteiden tuotannolla puuntuotannon ohella (Matthies ja 

Valsta 2016).  

 

Sekametsät vaativat enemmän hoitotoimenpiteitä kuin yhden puulajin metsät, joka 

nähdään taloudellisena uhkana (Felton ym. 2016). Kuusi-koivusekametsissä koivu 
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aiheuttaa mahdollisia lisähoitotöitä, mikä voi lisätä toimenpidekustannuksia (Äijälä ym. 

2019) ja mahdolliset hirvituhot aiheuttavat mittavia taloudellisia menetyksiä ja 

aiheuttavat täydennysistutuskustannuksia. Pelkkiä puunmyyntituloja ajatellen 

koivusekoitteen kasvatus kuusimetsässä on taloudellisesti epävarmaa 

kannattavuudeltaan, sillä kuusipuu on Suomessa arvokkaampaa kuin koivupuu. Koivun 

oksikkuus tosin vähenee sekapuustona kasvatettuna, mikä parantaa sen laatua, joten 

taloudellisesti koivusta voidaan näin saada parempaa tuottoa kuin puhtaasta koivikosta 

(Mielikäinen ja Valkonen 1995).  

 

1.3 Sekametsätutkimuksen haasteet 

 

Sekametsällä ei ole yhtä varsinaista vakiintunutta määritelmää, vaan sanaa käytetään kes-

kenään erilaisista metsiköistä. Lähtökohtaisesti sekametsä tarkoittaa metsikköä, missä on 

ainakin kahta eri puulajia, mutta puulajisuhde ja -määrä vaihtelevat paljon eri määritel-

missä (Bravo-Oviedo ym. 2014). Sekametsän määritelmät vaihtelevat eri maiden välillä 

ja jopa kansallisesti. 

 

Sekametsän määrittelemistä voidaan lähestyä eri näkökulmista, kuten tarkastelemalla 

metsikön koostumusta, puiden sijaintia, rakennetta ja toiminnallisuutta. Koostumus ku-

vaa puulajisuhdetta, puiden sijainti eri lajien konkreettista sijoittumista keskenään, 

rakenne metsikön eri puulajien jaksollisuutta ja toiminnallisuus puulajien mahdollista 

vaikutusta toisiinsa. Nämä eri näkökulmat eivät ole yksittäisiä sekametsäksi määritteleviä 

tekijöitä, vaan niitä tulee tarkastella kokonaisuutena (Bravo-Oviedo ym. 2014). 

 

Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa on käytetty erilaisia määritelmiä 

sekametsiin, esimerkiksi VMI7:ssä sekametsäksi luettiin metsiköt, missä sekapuulajin 

osuus oli 30 prosenttia puuston tilavuudesta. VMI8:ssa sekametsäksi luettiin metsiköt, 

missä vallitseva puulaji oli tilavuusosaltaan alle 75 prosenttia. Nykyisessä käytännössä 

VMI11:sta alkaen sekametsäksi luetaan metsät, missä vähintään 25 prosenttia pohjapinta-

alasta on sekä havu- että lehtipuustoa (Korhonen ym. 2017). Ruotsalaisessa luokittelussa 

sekametsiksi luetaan yleensä metsät, missä pienemmän osuuden puulaji edustaa 

vähintään 30 prosenttia metsikön runkoluvusta (Drössler 2010).  
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Yhden puulajin metsä ja sekametsä voivat erota toisistaan merkittävästi kasvun ja moni-

muotoisuuden kannalta. Erojen syiden havainnoiminen on haastavaa, koska eroihin 

vaikuttavat monet tekijät, kuten lajien ominaisuudet, maaperä, metsikön rakenne ja 

aikaisemmat metsänhoitotavat (Seppänen 1998, Forrester ym. 2017). Ekosysteemin 

kokonaisuuden ja vaikutussuhteiden tutkiminen on haastavaa (Coll ym. 2018). 

Suomessa sekametsiköiden ja yhden puulajin metsien välisessä tulosvertailussa on 

haastavaa kasvupaikkojen luokittelu. Eri puulajien pitkän aikavälin vaikutukset 

aluskasvillisuuteen ja sitä myötä kasvupaikkatyypin luokitteluun aiheuttavat vaihtelevia 

tulkintoja (Mielikäinen 1985, Seppänen 1998). Tarve sekametsätutkimukselle on suuri, 

koska nykyiset kasvun ja tuotoksen ennustemallit pohjautuvat usein yhden puulajin 

metsistä kerättyyn tietoon (Forrester ym. 2017). Tutkimustietoa tulisi saada myös 

sekametsien kasvatusketjusta, aina uudistamisesta kiertoajan loppuun (Bravo-Oviedo ym. 

2018). Tietoa siitä, miten sekametsiä tulisi uudistaa, hoitaa taimikkovaiheessa ja 

harventaa kasvatusmetsävaiheessa. 

 

Empiirisen tutkimustiedon tuottaminen kestokokeiden avulla on tarpeellista, mutta 

tutkimusmenetelmä on hidas suhteessa tiedon tarpeeseen. Sekametsien tämänhetkinen 

suosio pohjautuu suhteellisen niukalle tietopohjalle ja käsitettä käytetään tutkimuksessa 

vaihtelevilla määritelmillä (Perot ja Picat 2011). Tutkimusta yhden puulajin metsistä ja 

sekametsistä olisi hyvä tehdä myös samalla sijaintipaikalla, mahdollisten erojen ja 

vaikutusten syiden selvittämiseksi. Eri tutkimusalueilta saadun tiedon vertailun 

ongelmaksi nähdään etenkin menneiden käsittelyjen, maaperän ja metsikön rakenteen 

vaikutus tuloksiin (Pretzsch 2005, Barbier ym. 2008, Felton ym. 2016). Myös käytetyt 

viljelymenetelmät ja -materiaali ovat muuttuneet aiemmin tehtyihin tutkimuksiin 

verrattuna. Nykyisistä sekametsätaimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä on vähän 

tutkimustietoa Suomessa.   

 

Voimassa olevissa Tapion metsänhoitosuosituksissa mainitaan havupuuvaltaisten 

metsien kasvatuksessa vähintään 10 prosentin lehtipuusekoitteen pitäminen, mutta 

todetaan, että tämä vaikuttaa harvennusvoimakkuuteen, sillä järeytyäkseen rauduskoivu 

tarvitsee enemmän tilaa kuin havupuut. Metsänhoidollisten toimenpiteiden ongelmaksi 

lehtipuusekoitteen lisääntyessä listataan taimikonhoitovaiheessa rauduskoivun ja 

hieskoivun tunnistettavuus, mikä on ongelma myös sekametsien kasvatuksessa (Äijälä 

ym. 2019). Myös FSC-sertifikaatissa vaaditaan havupuuvaltaisten metsien harvennus- ja 
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taimikonhoitotoimenpiteissä jätettävän yli 10 prosentin lehtipuuosuus runkoluvusta 

(Suomen FSC-metsänhoidon standardi 2019). Lisääntyvä lehtipuusekoite Suomen 

metsissä lisää tiedontarvetta sekametsäkasvatuksesta. 

 

1.4 Kuusi-koivusekametsän ominaisuudet 

 

1.4.1 Sekametsien synty ja rakenne 

 

Sekametsistä erityisesti kuusi-koivusekametsiä syntyy Suomessa avohakkuiden jäljiltä 

paljon koivun syntyessä luontaisesti kuusitaimikoihin. Kuusi-koivusekametsiä esiintyy 

luontaisesti molempina sekä tasaikäis- että eri-ikäismetsinä (Kuusela 1990). Lisäksi 

taimikonhoidon tekemättä jättäminen lisää sekametsien syntymistä. 

 

Sekametsät voivat olla yksi- tai kaksijaksoisia. Yksijaksoisessa sekametsässä eri puulajit 

kehittyvät samassa latvuskerroksessa yhtäaikaisesti.  Kaksijaksoisessa taas yksi tai use-

ampi puulaji muodostaa alemman latvuskerroksen toisen tai toisten puulajien ylemmän 

latvuskerroksen alle. Mikäli alemman jakson puulajit ovat ominaisuuksiltaan hyviä var-

jonsietokyvyltään, voi kaksijaksoisuus säilyä pitkään. Yleensä koivu-kuusimetsiköissä 

koivu on ylemmässä ja kuusi alemmassa jaksossa (Mielikäinen ja Valkonen 1995). 

Kuusi-koivusekametsiä on tutkittu Suomessa jonkin verran etenkin kaksijaksoisena.  

Mielikäisen ja Valkosen (1995) tutkimus kaksijaksoisesta kuusi-koivusekametsästä 

osoitti, että harvahko koivusukupolvi voidaan kasvattaa vaneripuumittoihin asti kuusikon 

yllä ilman, että kuusikon kehitys häiriintyy. Myös ylispuuna kasvaneen koivun havaittiin 

olleen tilavuuskasvultaan moninkertainen verrattuna kuusen kasvutappioon (Mielikäinen 

ja Valkonen 1995). Sekametsässä kasvanut rauduskoivu on luultavammin ohuempi 

oksainen ja laadultaan parempi kuin puhtaassa koivikossa kasvanut (Hynynen ym. 2011). 

 

1.4.2 Kuusen ja koivun kasvu  

 

Kuusi on puolivarjopuu, joka sietää hyvin varjostusta. Sen kasvun kannalta parhaita 

kasvatusmaita ovat keskikarkeat ja hienojakoiset tuoreet kankaat, sekä lehtomaiset 

kankaat ja lehdot, mutta myös ravinteikkaat turvekankaat. Rauduskoivu taas vaati paljon 

valoa ja kasvaa lehdoissa, lehtomaisilla ja tuore kankailla. Rauduskoivu ei kehity järeäksi 

tukkipuuksi tätä karummilla kasvupaikoilla, minkä takia kuusi-koivusekametsille ei 
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sovellu tuoreita kankaita karummat kasvupaikat (Äijälä ym. 2019). Hieskoivu sietää 

hieman enemmän varjoa ja sitä kasvatetaan tiheämmässä kuin rauduskoivua. Hieskoivu 

kasvaa luontaisesti turvemailla. Sen kasvattaminen sekametsässä kuusen ohella ei ole 

yhtä kannattavaa kuin rauduskoivun (Hytönen ym. 2014). 

Puulajien kasvun ja tuotoksen tutkimus sekametsässä on haastavampaa kuin yhden 

puulajin metsissä, sillä puulajien resurssien käyttö ja kasvunopeudet vaihtelevat. 

Puulajien kasvu sekametsässä ei vastaa välttämättä niille ominaista kasvunopeutta yhden 

puulajin metsiin verrattuna (Hytönen ym. 2014). Pukkalan ym. (2013) simulointitulosten 

mukaan kuusi hyötyy aina muiden puiden sekoitteista ja sekametsät ovat tuottoisampia, 

kuin yhden puulajin metsien.  

 

Koivujen, etenkin rauduskoivun, pituuskasvun on todettu monissa 

metsänkasvatuskokeissa olevan alkuvaiheessa nopeampaa kuin kuusen pituuskasvun. 

Koivun kasvu hidastuu nopeammin kuin kuusen kasvu yhden puulajin metsissä (Fahlvik 

ym. 2011). Mielikäinen (1985) havaitsi kuusi-koivusekametsässä rauduskoivun kasvavan 

pituus- ja paksuuskehitykseltään kuusta paremmin puun vanhalle iälle asti. Tämä on 

toisin kuin yleinen ajatus koivun lyhytikäisyydestä ja kasvun hidastumisesta jo nuorella 

iällä. Tähän hyvään kasvuun vaikutti puuston tiheys, joka on sekametsässä tiheämpi kuin 

puhtaassa koivikossa. Koivun kilpailu sekametsikössä hidastaa sen kasvua, ja näin ollen 

kasvukyky säilyy kauemmin kuin puhtaassa koivikossa. Puun pohjapinta-alan 

absoluuttinen kasvu osoittautui sitä suuremmaksi mitä suurempi puu oli. Paksuuskasvuun 

vaikuttivat myönteisesti myös hyvä boniteetti ja suurikokoinen latvus (Mielikäinen 

1985).  

 

Fahlvik ym. (2005) simulointitutkimukset osoittivat yksijaksoisen kuusi-

koivusekametsän kasvattamisen myös olevan mahdollisesti kannattavaa koko kiertoajan 

läpi. Tulokset osoittivat, että koivun ollessa vain vähän pidempää kuin kuusi (n. 0,5–1 

metriä) niin sekametsästä ensiharvennuksessa saatu kuusi oli keskiläpimitaltaan yhtä 

paksua kuin puhtaassa kuusikossa, kun runkoluvut ovat samat (Fahlvik ym. 2005). 

Kuusen kasvuun eniten vaikuttivat koivuositteen määrä ja kasvupaikka; mitä 

ravinteikkaampi kasvupaikka sen parempi kasvu. Koivujen kasvaessa merkittävästi 

pidemmäksi kuin kuusten on kuitenkin se vaara, että koivut piiskaavat kuusia, mikä 

aiheuttaa laatuvikoja ja kasvuongelmia kuusen kärkisilmuihin (Fahlvik ym. 2011).  
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1.4.3 Kuusen ja rauduskoivun juurirakenne  

 

Kalliokoski ym. (2008) tutkivat sekametsäoloissa eri puulajien juurien rakennetta ja 

arkkitehtuuria, eli juurten kokoa ja sijaintia maaperässä. Puulajeina tutkimuksessa olivat 

mänty, kuusi ja rauduskoivu. Tulosten mukaan rauduskoivulla oli syvempi lähijuuristo 

kuin kuusella, jonka juuristo on pinnanmyötäinen. Horisontaalisesti näitä kolmea puulajia 

vertailtaessa rauduskoivun juuriston säde on suurin ja sen suurin osa sijaitsee 

rikastumiskerroksessa. Kuusen juuristo on horisontaalisesti säteeltään hieman 

kapeammalle levittyvä ja suurin osa sijaitsee humus- ja mineraalimaan pintakerroksessa. 

Tutkimuksessa verrattiin myös kuivahkon kankaan (VT), tuoreen kankaan (MT) ja lehto-

maisen kankaan (OMT) vaikutusta kuusen, männyn ja koivun juuristoon. Heikompi 

ravinteisilla kasvupaikoilla rauduskoivun juuret olivat kokonaispituudeltaan suuremmat 

kuin ravinteikkailla kasvupaikoilla. Havupuilla ravinteisuuden vaikutus juuriston kokoon 

oli vähäisempää (Kalliokoski ym. 2008). Koivujen kuolleiden juurten maatuminen on 

nopeaa, mikä parantaa maaperän huokoisuutta (Hynynen ym. 2010). 

 

1.4.4 Kuusen ja rauduskoivun vaikutus maaperään 

 

Kasvupaikkaa tarkempi ravinteikkuutta kuvaava yksi tekijä on maaperän hiilen ja typen 

määrä sekä niiden välinen suhde. Ravinteikkaissa metsissä hiilityppisuhde (C/N) on 

matala (Bravo-Oviedo ym. 2018). Maan kerrosten hiilen määrän, pH:n ja 

hiilityppisuhteen on havaittu kasvavan puulajimäärän kasvaessa. Sekametsien maaperää 

tutkittaessa on kuitenkin havaittu eri puulajin ominaisuuksien vaikuttavan puulajimäärää 

enemmän maaperän ravinteisuuteen (Dawud ym. 2016).  

 

Smolanderin ja Kitusen (2011) mukaan kotimaisissa koivikoissa on kuitenkin havaittu 

olevan matalampi hiilityppisuhde, korkeampi mineraalisen typen määrä ja pH kuin 

havupuumetsissä. Orgaanisessa kerroksessa nämä erot koivu- ja havupuilla tulivat esiin 

vasta kiertoajan lopussa, nuorissa metsissä erot ovat pienet (Brandtberg ym. 2000, 

Smolander ja Kitunen 2011). 

 

Kuusi-koivusekametsissä saatavilla olevan typen määrän on havaittu kasvavan samassa 

suhteessa, kun kuusen määrä kasvaa (Shanin ym. 2014). Sekametsissä eri puulajien kyky 
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ottaa typen eri muotoja eri maakerroksista ja puulajien eriävät typenhyödyntämiskyvyt 

voivat olla yksi syy mahdollisiin tuotosetuihin (Högberg ym. 2017).  

 

Villén-Peréz ym. (2020) mukaan boreaalisten metsien aluskasvillisuuteen vaikuttaa 

lämpösumman, viljavuuden, ja sadannan lisäksi olennaisesti metsän puulajirunsauden 

vaihtelevuus. Etenkin boreaalisten metsien varpujen, ruohokasvien ja heinien 

vaikutuksella havumetsän karikkeeseen on todettu olevan maatumista nopeuttava 

vaikutus, joka vaikuttaa maaperän ravinteisuuteen. Monien boreaalisten metsäkasvilajien 

on havaittu menestyvän lehtipuusekoitteisessa metsässä paremmin kuin havupuumetsissä 

(Villén-Peréz ym. 2020). 

 

1.5 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Tutkielmassa käsitellään kertamitattujen kuusi-koivusekametsiköiden nykyistä tilaa. 

Tutkielmassa pyritään selvittämään miten nykyiset yksijaksoiset sekapuustoiset nuoret 

kuusi-koivukasvatusmetsiköt ovat kasvaneet ja kehittyneet sekä mikä on näiden puulajien 

mennyt kasvunopeus ja kasvudynamiikka sekametsikössä. Tavoitteena on tuottaa uutta 

tietoa kuusi-koivusekametsiköiden kasvusta ja kehityksestä. 

 

Tutkielman hypoteesit ovat seuraavat: 

H1: Hoidetuissa, nuoren kasvatusmetsän vaiheessa olevissa kuusi-koivusekametsissä 

samassa pituusvaiheessa kasvavista puista rauduskoivut ovat myöhemmin syntyneitä 

kuin kuuset.  

H2: Hoidetuissa, nuoren kasvatusmetsän vaiheessa olevissa kuusi-koivusekametsissä 

kuusten ja rauduskoivujen pituuskasvunopeus on ollut toisiinsa verrattuna tasaista 

viimeisinä neljänä vuotena. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.1 Tutkittavat metsiköt 

 

Tutkimuksessa mitattiin kymmenen hoidettua yksijaksoista kuusi-koivusekametsikköä. 

Metsiköt olivat istutettu kuuselle, joiden sekaan oli luontaisesti kasvanut raudus- ja 

hieskoivua. Kertamittaukset tehtiin Etelä- ja Keski-Suomessa kesän 2020 aikana. 

Metsikkökohteiden valinta tehtiin Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kohteet sijaitsivat 

Tornatorin, Hollolan seurakunnan, Padasjoen kunnan ja yksityisten metsänomistajien 

mailla.  

 

Metsikkökohteiden valintakriteereinä käytettiin kuvion pinta-alaa, kasvupaikkaa, 

kehitysluokkaa, saatavilla olevia historiatietoja sekä kuusen ja koivun osuutta 

runkoluvusta. Tavoitteena oli, että valittavista kohteista tuli löytyä tarkat historiatiedot 

metsikön aiemmista käsittelyistä ja olla nykyisillä metsänviljelymenetelmillä 

onnistuneesti uudistettuja. Kohteiden tuli olla hoidettuja, jolloin niissä tuli olla 

varhaisperkaukset ja taimikonhoidot tehtyjä. Metsikön pinta-alan koko tuli olla yli 2 

hehtaaria, jotta koealat mahtuivat kuvioille ilman mahdollisia reunavaikutuksia. 

Kohteiksi haettiin kasvupaikaltaan kivennäismaalla olevaa tuoretta kangasta (MT) tai 

lehtomaista kangasta (OMT) sekä kehitysluokaltaan nuorta kasvatusmetsää. Nuoren 

kasvatusmetsän kriteereinä oli yli 7 m keskipituus ja 8–16 cm 

keskirinnanympärysläpimitta. Maastokohteiden metsiköissä minimisekapuustoisuuden 

eli koivun suhde kuusen määrään tuli olla vähintään 15 prosenttia runkoluvusta. Kuusen 

ja koivun pituusero ei saanut olla yli 3 metriä.  

 

Taulukossa 1 on kuvattu tutkimusmetsiköt ja siitä nähdään tutkimusmetsiköiden 

maanmuokkauksen vaihdelleen äestyksen ja kaivurilaikutuksen välillä. Metsiköistä 

seitsemän oli äestetty. Kuusen istutukset ovat olleet vuosien 1992–2001 välillä, ja koivut 

ovat syntyneet luontaisesti. Kahdelta kohteelta maanmuokkaustapa ja kolmelta kohteelta 

kuusen istutusvuosi on käytännön syistä tuntematon. Osa maanmuokkaus- ja 

istutustiedoista puuttuu omistajavaihdosten ja tietojärjestelmien muutosten takia. 
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Taulukko 1. Metsikköjen perustiedot 

 

 

2.2 Mittaukset ja analyysit 

 

2.2.1 Koealojen sijoittelu 

 

Kymmenestä koemetsiköstä mitattiin jokaisesta kaksi systemaattisesti etukäteen kartalle 

sijoitettua 500 neliömetrin ympyräkoealaa (säde oli 12,6 m). Kuviolle määritettiin pisin 

mahdollinen linja diagonaalisuunnassa kuvion reunasta reunaan. Ympyräkoealojen 

keskipisteet sijoitettiin linjalle 1/4 linjaan molemmista päistä. Koealojen reunojen tuli 

sijaita yli 25 metrin päässä kuvion reunasta, mahdollisen viereisen kuvion 

reunavaikutuksen minimoimiseksi. Ympyräkoealoja siirrettiin maastossa ensisijaisesti 

kohtisuoraan diagonaalilinjasta kuvion reunaa kohti, mikäli sekapuustoisuus- ja 

yksijaksoisuuskriteeri eivät täyttyneet. Ympyräkoealojen keskipisteet määritettiin 

GPS:llä ja kasvupaikka määritettiin A. K. Cajanderin luokituksen (Cajander 1949) 

mukaan. 

 

2.2.2 Puustomittaukset 

 

Koealan kasvatuskelpoisesta eli taimikonhoidossa jätetystä pystypuustosta määritettiin 

silmämääräisesti jokaiselle yli 8 senttimetriä rinnankorkeusläpimitaltaan olevalle puulle 

puulaji ja puun syntytapa. Jokaisen puun rinnankorkeusläpimitta mitattiin ristimittana 

mittasaksilla ja pituus, sekä latvusraja Vertex-mittalaitteella. Jokaisesta puusta 

tarkastettiin myös terveydentila ja ulkoinen laatuluokka Luonnonvarakeskuksen 

maastotyöohjeen mukaan (Metsäntutkimuslaitos 1987). Puiden sijainnit määritettiin 

mittaamalla suunta yhden asteen tarkkuudella pohjoisesta ja etäisyys senttimetrin 

tarkkuudella koealan keskipisteeseen.  
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Kehityskelvottomien ja poistetun puuston runkoluku määritettiin ympyräkoealoilta 

(Kuva 2) puulajeittain (mänty, kuusi, rauduskoivu, hieskoivu, muu lehtipuu) viideltä 

pienemmältä ympyräkoealalta, joiden pinta-ala oli 20 m2 (säde 2,54 m). 

Kehityskelvottomiin puihin laskettiin kaikki yli 1,3 metriset puut, mitä ei otettu huomioon 

ympyräkoealan kasvatuskelpoisina puina. Näiden määrät laskettiin puulajeittain ja 

pituusluokittain aina metrin pituusväleillä alkaen yli 1,3–2 m, 2–3 m, 3–4 m…, edelleen 

niin moneen luokkaan kuin havaintoja oli.  

 

Poistettu puusto laskettiin samoilta pieniltä ympyräkoealoilta laskemalla kantojen 

lukumäärä puulajeittain (mänty, kuusi, rauduskoivu, hieskoivu, muu lehtipuu). Kantojen 

keskiläpimitta laskettiin puulajeittain kolmen keskipistettä lähimpänä olevan kannon 

läpimitan keskiarvona.  

 

 

Kuva 2. Kehityskelvottomien puiden koealojen sijoittelu ympyräkoealalle. 

 

Koealan kaatokoepuut valittiin puulajeittaisen pohjapinta-alalla painotetun 

läpimittajakauman mukaan. Jakauma jaettiin 4 osaan, mistä jokaisesta osasta tuli 

satunnaisesti valituksi 2 koepuuta. Yhdellä ympyräkoealalla oli 16 kaatokoepuuta, joista 

8 olivat koivuja ja 8 kuusia. Kaatokoepuita kaikista metsiköstä tuli yhteensä 320 

kappaletta. Kaatokoepuiden tuli olla yksirunkoisia, hyvälaatuisia ja terveydentilaltaan 

hyviä. Kaikista koivukaatokoepuista 126 olivat rauduskoivuja ja 34 hieskoivuja. 

Hieskoivuja valittiin koepuiksi samassa suhteessa kuin niitä oli koealalla.  

 

Puuston läpimitan kasvun ja iän selvittämiseksi kaikista kaatokoepuista kairattiin ytimeen 

ulottuvia näytelastuja useilta eri korkeuksilta. Kuusikaatokoepuut kairattiin kolmesta 

korkeudesta; kannonkorkeudelta, rinnankorkeudelta (1,3 m) ja 6 metrin korkeudelta. 
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Koivukaatokoepuut kairattiin muuten samoin, mutta lisäksi 4 metrin korkeudelta. 

Koivujen lisäkairaus tehtiin vuosilustojen silmämääräisen määrittelemisen tarkastamisen 

takia.  

 

Kaatokoepuista mitattiin läpimitta puun suhteellisilta korkeuksilta 10 %, 20 %, 30 %... -

90 % puun mitatusta pituudesta runkomuodon määrittämiseksi.  

 

Oksikkuutta tarkasteltiin mittaamalla tyvitukin alueelta oksaläpimittoja läpimittasaksilla 

yhden millimetrin tarkkuudella ja oksakulmia asteviivaimella kymmenen asteen 

tarkkuudella. Oksakulma määritettiin kulmaksi, joka jää puun rungon ja sen alapuolella 

olevan oksantyven väliin. Oksaläpimitat mitattiin vaakaläpimittana millimetrin 

tarkkuudella. Kuusista oksikkuutta mitattiin 2 m, 4 m ja 6 m korkeuksia lähinnä olevista 

oksakiehkuroista ja koivuista yhden metrin alueella olevista oksista, kohdilta 1,5–2,5 m, 

3,5–4,5 m ja 5,5–6,5 m. Mitatut oksat määriteltiin eläviksi tai kuolleiksi. 

 

Kaatokoepuista tarkasteltiin rungon mahdolliset viat tyvitukin alueelta, luokittelemalla ne 

luokkiin; mutka, lenko, haarainen ja poikaoksa. Mahdollisten vikojen alkamiskorkeus ja 

lenkouden maksimipoikkeuskorkeus mitattiin desimetrin tarkkuudella ja lenkouden 

maksimipoikkeus suorasta linjasta senttimetrin tarkkuudella.  

 

Pituuskasvua tarkasteltiin mittaamalla kuusikaatokoepuista koko puun mitalta 

oksakiehkuroiden väliset kasvut senttimetrin tarkkuudella. Tutkimuksessa 

koivukaatokoepuista mitattiin latvasta 5 viimeisimmän vuosikasvun pituudet. Koivun 

latvan pituuskasvujen mittaamisella testattiin, onko saumakohtia mahdollista havaita 

maastossa (Kuvat 3 ja 4). Rauduskoivulla uudenkasvun saumakohta on yleensä näkyvissä 

n. 3–5 viimeisintä vuotta. Rungon värissä on selvä ero ja uudessa kasvussa yleensä 

vähemmän hartsinystyjä kuin edellisessä vuosikasvussa. Parhaiten saumakohdan voi 

havaita rungon värin ja paksuuden vaihtumisesta (Niemistö 2020).  
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Kuva 3 ja 4. Rauduskoivun vuosikasvun vaihettumiskohta ns. ”saumakohta” on ympyröitynä kuvassa 

sinisellä. Kuva Pentti Niemistö. 

Koivukaatokoepuut pätkittiin kannosta latvaan 50 cm:n välein moottorisahalla. Pölleistä 

laskettiin lustojen lukumäärä tyvipäästä, kun sahausjälki oli tuore. Koivut pätkittiin niin 

pitkälle latvaan kuin lustot pystyttiin paljaalla silmällä erottamaan. 50 cm:n pölleistä 

kuvattiin leikkauspinnat kameralla, jotta lustolaskentaa voidaan tarkastella jälkeenpäin 

valokuvista (Kuvat 5–8). Pölleistä laskettuja lustomääriä verrattiin laboratoriossa 

tulkittuihin kairausnäytteiden lustomääriin samoilta korkeuksilta kuin kairausnäytteet oli 

otettu. Lustoja laskettiin, jotta koivujen kasvukehitystä voidaan tutkia myöhemmin.  

   

Kuva 5 ja 6. Rauduskoivun leikkauspinta kannonkorkeudelta ja 1.3 metrin korkeudelta. Kuvat Tuulia 

Lahtinen.  
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Kuva 7 ja 8. Rauduskoivun leikkauspinta koekaatopuusta 4 metrin ja 8 metrin korkeudesta. Kuvat Tuulia 

Lahtinen. 

 

2.2.3 Maanäytteet 

 

Jokaiselta koealalta otettiin 10 maalajinäytettä sekä kivennäismaasta että 

humuskerroksesta (karikekerros poistettuna). Maanäytteet otettiin halkaisijaltaan 5,8 

cm:n kairalla, kivennäismaan ja humuskerroksen osuus mitattiin viivoittimella 

millimetrin tarkkuudella. Näytteenottokohdista 8 määritettiin tasaisesti ympyräkoealalle 

8 metrin päähän keskipisteestä alkaen pohjoissuunnasta ja 45 asteen välein koko 

ympyrältä. Keskipisteen molemmin puolin otettiin 2 maalajinäytettä (Kuva 9). 

Kivennäismaanäytteistä tunnistettiin maalajitteet laboratoriossa. Humus- ja 

kivennäismaanäytteistä mitattiin pH-arvot koealoittain ja hiilen ja typen määrät 

hehtaarille sekä hiilityppisuhde laskettiin LEGO-mittalaitteen tulosten perusteella. 

Maanäytteiden ottokohdista mitattiin lisäksi kivisyys 1 cm:n paksuisen rassin painumana 

senttimetreissä.  
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Kuva 9. Maanäytteiden koealojen sijoittelu ympyräkoealalle. 

 

2.2.4 Aineiston käsittely ja mallinnus 

 

Lustoanalyysi tehtiin Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa. Kuivuneet lustonäytteet 

liotettiin vedessä takaisin alkuperäiseen kokoonsa ja lehtipuunäytteet värjättiin 

väriaineella. Kuusten lustonäytteet käytiin pääosin läpi skannerilla ja WinDendro-

ohjelmalla, joka määrittelee puoliautomaattisesti lustojen paksuuden ja lukumäärän. 

Mikroskoopilla määritettiin silmävaraisesti jokaisen luston paksuus, mikäli lustonäyte oli 

liian haastava skannerille havaittavaksi. Koivuista otetut lustonäytteet määriteltiin 

pääosin mikroskoopin avulla. 

 

Maastomittaustuloksista laskettiin metsikkötunnukset ja puutason tulokset koealoittain 

Luonnonvarakeskuksen KPL-ohjelmalla (Heinonen, 1994). Aineistoa jatkokäsiteltiin R-

studio - ja Excel-ohjelmilla yhdistelemällä eri lähteistä tulleet mittausdatat. 

Lämpösummat ja keskilämpötilat saatiin koordinaattien perusteella jokaiselle koealalle 

Ilmatieteen laitoksen säädatasta. Säädatassa on 10x10 kilometrin hilaruudukoille säädataa 

vuosien 1990–2018 väliltä (Venäläinen ym. 2005). 

 

Tavoitteena oli löytää koko aineistosta mallintamisen avulla sekä läpimittakehityksen että 

pituuskasvuun vaikuttavat tekijät, useissa kasvututkimuksissa käytettyjen sekamallien 

avulla (esim. Fahlvik ja Nyström, 2006, Bravo-Oviedo ym. 2018, Holmström ym. 2021). 

Sekamalleilla selitetään ilmiön vaihtelua yksilöiden ja haluttujen ryhmien välillä. Yleensä 

metsäntutkimuksessa mallinnetaan tulevaa kasvua ajassa eteenpäin, mutta tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan mallien avulla nykyhetkeä ja mennyttä kehitystä. 
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Sekamallissa voidaan myös satunnaisosa pilkkoa esimerkiksi metsikkö-, koeala- ja 

puutasolle. 

 

Läpimitan kehityksen mallintamisessa R-studio -ohjelmalla tarkasteltiin yksittäisten 

puiden kasvuhavaintoja selittäviä tekijöitä yleistetyn sekamallin avulla (generalized 

additive mixed model, kirjasto gamm4) avulla (Woods ja Scheipl, 2014). Yleistettyä 

sekamallia käytettiin, koska sillä on tehty vastaavia analyyseja kuusi-mäntyaineistolla 

(Bianchi ym. 2021). Läpimitankehitystä mallinnettiin erikseen molemmille puulajeille 

vertailemalla erilaisten olosuhdemuuttujien vaikutusta valtakoepuiden läpimitan 

kehitykseen iän suhteen. Läpimittahavaintona vuosittain oli lustonäytteistä mitattu 

halkaisijan kasvu. Läpimitan kehityksen malliin valittiin jokaisen koealan neljä 

kantoläpimitaltaan suurinta puuta molemmista puulajeista eli puolet mitatuista puista. 

Koivujen läpimitan kasvussa vertailtiin tekomuuttujan avulla raudus- ja hieskoivun 

vaikutusta kasvuun.  

Läpimitan mallinnusta tehtiin lisäksi Chapman-Richards -mallilla, koska yleistetyn 

sekamallin todettiin työvaiheessa olevan epäsopiva kuvaamaan nuoren kasvatusvaiheen 

metsiä. Chapman-Richards -mallin on havaittu pituuden ja läpimitan kasvun 

mallinnukseen hyvin sopivaksi (Zhaogang ja Fengri 2003, Huuskonen ja Miina 2007). 

Chapman-Richards -mallilla vertailtiin samalla tavalla olosuhdemuuttujien vaikutusta 

valtakoepuiden läpimitan kehitykseen iän suhteen kuin yleistetyllä sekamallilla. 

Chapman-Richards -mallien muoto oli:  

 

y ~ (Asym + β1 + β2 + β3)*(1-exp(-b*x))^c    (1), 

 

jossa y on puun läpimitta kannonkorkeudella, Asym on asymptootti, b on kasvunopeus, 

x on puun ikä kannonkorkeudella, c on muoto ja β1- β3 ovat satunnaisvaikutuksia 

metsikkö-, koeala- ja puutasolla.  

 

Pituuskasvun mallinnuksessa vertailtiin erilaisten olosuhdemuuttujien, metsikkötason 

tunnusten ja kilpailuasetelmaa kuvaavan muuttujan vaikutusta vuotuisen pituuskasvuun 

kolmen viimeisen mittavuoden ajalta. Mallina käytettiin lineaarista sekamallia (linear 

mixed model, kirjasto lme4) (Bates ym. 2015). Pituuskasvumallissa käytettiin kolmen 

viimeisen vuoden pituuskasvun keskiarvoa, jotta vertailtavat muuttujat, vastaisivat jaksoa 
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mahdollisimman tarkasti. Nuorissa kasvatusmetsissä puuston rakenne ja dynamiikka 

muuttuvat nopeasti, minkä takia pituuskasvua pidemmältä ajalta ei otettu huomioon 

nykytilaan verrattaessa. Analyysissä käytettiin kuitenkin kolmen vuoden pituuskasvun 

vuotuista keskiarvoa, jotta vuosien välinen vaihtelu pituuskasvuun tulee otetuksi 

huomioon. Pituusmallien muoto oli: 

 

y ~ x1 + x2 +x3 + β1 + β2      (2), 

 

jossa y on puulajin kolmen viimeisimmän kokonaisen kasvukauden vuotuisen 

pituuskasvun keskiarvo, x1-x3 ovat kiinteitä selittäviä muuttujia ja β1- β2 ovat 

satunnaisvaikutuksia metsikkö- ja koealatasolla.  

 

Olosuhdemuuttujia olivat koealojen koordinaattien mukainen lämpösumma, vuotuinen 

keskilämpötila, kivennäismaan ja humuskerroksen hiilityppisuhde ja kasvupaikka. 

Lämpösumma kertyy vuorokauden keskilämpötilan yli +5 C asteen menevistä asteista 

kasvukaudella (Ilmatieteen laitos 2021).  Metsikkötason muuttujia olivat pohjapinta-ala, 

runkoluku, tilavuus, keskipituus, valtapituus ja keskiläpimitta kaikille puille ja 

puulajeittain. Pituuskasvun mallinnuksessa käytettiin kilpailua kuvaavana muuttujana 

koealoittain puille laskettua BAL-arvoa (basal area of larger trees) eli koealalla 

kohdepuuta suurempien puiden pohjapinta-alan summaa. BAL-arvoa on käytetty 

vastaavissa puuston kasvua ja kehitystä tutkivissa tutkimuksissa ja sen on havaittu olevan 

hyvä kilpailua kuvaava tunnus (Burkhart ja Tomé, 2012). Koivujen pituuskasvumallissa 

vertailtiin tekomuuttujana koivun puulajin vaikutusta kasvuun.  

Kasvutunnusten mallinnuksessa tarkasteltiin kaikkia loogisesti kasvuun vaikuttavia 

tekijöitä. Muuttujat pysyivät mallien haarukoimisessa mukana aina, kun p-arvo oli 

pienempi kuin 0,05, jolloin muuttujalla havaittiin merkitys ilmiöön. Merkitsevien 

muuttujien muodostamia malleja vertailtiin Akaiken informaatiokriteerillä, AIC (Akaike 

1974) ja muuttujien merkityksiä vertailtiin toisiinsa, jotta lopulliset mallit kuvasivat 

aineiston kasvukehitystä parhaiten.  Läpimitan kehitystä kuvaavissa malleissa 

satunnaismuuttujina olivat metsikkö-, koeala- ja puutaso, kun taas pituuskasvumalleissa 

satunnaismuuttujina olivat metsikkö- ja koealataso. Satunnaismuuttujia käytettiin, jotta 

metsiköittäinen, koealoittainen ja myös puittainen korrelaatio tuloksissa tulisi huomioon 

(Fahlvik ja Nyström 2006, Bianchi ym. 2021). 
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3. TULOKSET 

 

3.1 Metsikkötunnukset 

 

Runkoluku ja pohjapinta-ala 

Puuston pohjapinta-ala oli metsiköissä keskimäärin 19,5 m2/ha. Pohjapinta-alasta 

metsiköissä kuusta oli keskimäärin 62 prosenttia, rauduskoivua 22 prosenttia, hieskoivua 

7 prosenttia ja mäntyä 9 prosenttia.  

 

Keskiarvoltaan metsiköiden runkoluku oli 1777 kpl/ha (Kuva 10). Kuusta oli keskiarvolta 

1070 kpl/ha, rauduskoivua 400 kpl/ha, hieskoivua 160 kpl/ha ja mäntyä 137 kpl/ha. 

Kuusen keskiarvoinen osuus metsiköiden runkoluvusta oli 60 prosenttia, rauduskoivun 

23 prosenttia, hieskoivun 9 prosenttia ja männyn 8 prosenttia. Koivun osuus metsiköissä 

vaihteli 18–44 prosentin välillä.   

 

Kuva 10. Metsiköiden runkoluku hehtaarilla puulajeittain.  

 

Läpimitta  

Metsiköiden rinnankorkeudelta mitatuissa pohjapinta-alalla painotetuissa 

keskiläpimitoissa hieskoivun keskiarvo oli 9,9 cm, rauduskoivun 12,8 cm ja kuusen 14 

cm (Kuva 11). Pohjapinta-alalla painotetun keskiläpimitan rauduskoivun ja kuusen erotus 

osoittaa, että kuuset olivat keskiarvolta 1,2 cm suurempia kuin rauduskoivut. 
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Kymmenestä metsiköstä kolmessa rauduskoivun pohjapinta-alalla painotettu 

keskiläpimitta oli suurempaa kuin kuusen. 

 

 

Kuva 11. Pohjapinta-alalla painotetut rinnankorkeusläpimitat puulajeittain kaikista metsiköistä, sekä 

rauduskoivun ja kuusen erotus. 
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Kuvassa 12 nähdään rinnankorkeusläpimittajakaumat metsiköittäin. Koemetsiköt ovat 

läpimittajakaumaltaan hyvin vaihtelevia ja kuusten ja rauduskoivujen runkoluku on 

kertynyt keskenään hyvin eri läpimittaisista puista. Kuuset edustavat läpimitaltaan 

suurempia puita lähes kaikissa metsiköissä. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Metsiköiden rinnankorkeusläpimittajakaumat puulajeittain.    
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Pituus ja pituuskasvu 

Kuusen ja rauduskoivun pituuseron keskiarvo on 3,3 metriä rauduskoivun hyväksi. 

Kuusen keskipituus metsiköissä oli 10,3 metriä, rauduskoivun 13,6 metriä ja hieskoivun 

10,6 metriä (Kuva 13). Keskipituuden vaihteluväli metsiköiden välillä oli kuusella 2,7 

metriä, rauduskoivulla 5,3 metriä ja hieskoivulla 8,8 metriä. Tarkasteltaessa valtapituutta, 

on kuusen pituus keskiarvolta 13,6 metriä, rauduskoivun 15 metriä ja hieskoivun 11,3 

metriä. Kuusen ja rauduskoivun pituusero on valtapituuksissa keskiarvoltaan 1,4 metriä, 

vaihteluväli kuusen valtapituuksissa on 5,6 metriä ja rauduskoivulla 7 metriä.  

 

 

Kuva 13. Vasemmalla keskipituudet ja oikealla valtapituudet puulajeittain kaikissa metsiköissä ja 
rauduskoivun ja kuusen pituuserotus.  
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Kuvassa 14 nähdään metsiköiden pituusjakaumien vaihtelevan jonkin verran runkoluvun 

suhteen. Kuusten pituusjakauma on kaikissa metsiköissä vaihtelevampi kuin 

rauduskoivujen.   

 

 

 

 

          

 

Kuva 14. Metsiköiden pituusjakaumat puulajeittain.    
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Puiden kasvunopeutta tarkasteltiin koivun ja kuusen 4 viimeisimmän vuoden 

pituuskasvujen perusteella, koska koivun kasvukohtien havainnointi silmänvaraisesti on 

vaikeaa yli 4 vuodelta (Kuva 15). Kesällä 2020 mitattu keskeneräinen pituuskasvu ei ole 

mukana tarkastelussa. Kaikkien metsiköiden kaatokoepuiden keskiarvona kuusen 

pituuskasvu on ollut keskimäärin 10 cm parempaa kuin koivujen. Hieskoivun vuotuinen 

pituuskasvu on ollut neljän viime vuoden ajan keskimäärin 47 cm, rauduskoivun 50 cm 

ja kuusen 60 cm. Valtakaatokoepuiden keskiarvot ovat hieman suuremmat, hieskoivulla 

51 cm, rauduskoivulla 51 cm ja kuusella 62 cm.  

 

 

Kuva 15. Vasemmalla kaikkien kaatokoepuiden ja oikealla valtakaatokoepuiden vuotuisen pituuskasvun 
keskiarvo puulajeittain neljältä viimeisimmältä täydeltä kasvukaudelta. 

 

Hiilityppisuhde humuskerroksessa ja kivennäismaassa 

Hiilityppisuhde kuvaa metsikön ravinteisuutta tarkemmin kuin kasvupaikkaluokittelu – 

mitä pienempi hiilityppisuhde, sitä viljavampi kasvupaikka. Hiilityppisuhde 

humuskerroksessa (Kuva 16) oli pienimmillään metsiköissä 9, 8 ja 10, jotka ovat 

kasvupaikaltaan lehtomaisia kankaita ja suurimmillaan suhde oli kohteilla 5 ja 6, jotka 

ovat tuoreita kankaita. Humuskerroksen hiilityppisuhde vaihteli arvojen 20–30 välillä.  

Kivennäismaan hiilityppisuhde taas vaihteli arvojen 17–28 välillä. Pienimmillään suhde 

oli metsiköissä 9, 1 ja 8, jotka ovat lehtomaisia kankaita ja suurimmillaan metsiköissä 5 

ja 6, jotka ovat tuoreita kankaita.  



 

34 

 

 

Kuva 16. Hiilityppisuhde (C/N) metsiköittäin. 

 

Ulkoinen laatu ja tuhot 

Kuusista 53 prosenttia oli normaaleja ja 40 prosenttia oli mutkaisia tekniseltä laadultaan 

(Kuva 17). Oksaisuutta, haaraisuutta ja monilaatuvikoja esiintyi 7 prosentissa kuusia. 

Rauduskoivuista keskimäärin 11 prosenttia oli normaaleja, 80 prosenttia mutkaisia (Kuva 

18). Haaraisia ja monilaatuvikaisia oli 9 prosenttia. Kuusella yleisin tuho oli latvan vaihto 

tai monilatvaisuus ja rauduskoivuilla runkovauriot. Kuusten latvan vaihtoa tai 

monilatvaisuutta esiintyi metsiköissä 0–6 prosentilla ja koivuilla runkovaurioita 0–8 

prosentilla puita. Tuhoja havaittiin metsiköissä hyvin vähän, ja suurimmassa osassa tuhon 

aiheuttajaa ei tiedetty. Lumi, kasvien keskinäinen kilpailu ja ilmastotekijät (pakkanen) 

olivat tunnistettuja tuhon aiheuttajia vähäisissä määrin. 

 

Kuva 17. Kuusen ulkoinen laatu metsiköittäin. 
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Kuva 18. Rauduskoivun ulkoinen laatu metsiköittäin. 

 

Oksikkuus 

Oksien lukumäärä vaihteli puulajeilla ja mittauskorkeuksilla selvästi (Kuva 19). Eläviä 

oksia oli eniten korkeimmalla mittauskorkeudella 6 metrissä, kuusella keskimäärin 5 

oksaa ja koivulla 6 oksaa.  

 

Kuva 19. Vasemmalla elävien (A) ja oikealla kuolleiden (B) oksien lukumäärä kolmelta eri 
mittauskorkeudelta. 

 

Kuvassa 20 nähdään, että kuusien oksista eläviä oli 2 metrin korkeudella keskimäärin 73 

prosenttia, 4 metrin korkeudella 91 prosenttia ja 6 metrin korkeudella 99 prosenttia. 

Koivuilla taas 2 metrin korkeudella vain 11 prosenttia oksista olivat eläviä, 4 metrin 

korkeudella 69 prosenttia ja 6 metrin korkeudella 87 prosenttia.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MetsikötNormaali
Oksainen
Mutkainen
Haarainen



 

36 

 

 

Kuva 20. Vasemmalla elävien (A) ja oikealla kuolleiden (B) oksien osuudet kolmelta eri mittauskorkeudelta 
kuusella ja koivulla. 

 

Oksista mitattiin myös oksaläpimitat ja oksakulmat. Läpimitat olivat kuusella ja koivuilla 

keskenään samaa luokkaa, vaihdellen elävillä oksilla keskimäärin 14–16 mm ja kuolleilla 

oksilla 3–12 mm välillä. Suurin läpimittaero oli kuolleiden oksien 6 metrin korkeudella 

olevilla oksilla, missä kuusen oksien keskimääräinen läpimitta oli 3 mm ja koivuilla 9 

mm. Kuusten oksien oksakulmat olivat elävillä oksilla kaikilla mittauskorkeuksilla 

keskimäärin 77 asteen ja 84 asteen välillä. Koivujen elävin oksien astekulma oli tasaisesti 

43 asteen ja 45 asteen välillä eri mittauskorkeuksilla. Kuolleista oksista kuusten 

astekulma jyrkentyi huomattavasti 2 metristä 6 metriin mentäessä, keskimääräinen 

astekulma 2 metrissä kuolleilla oli 82 astetta ja 6 metrissä vain 25 astetta. Koivuilla 

kuolleiden oksien astekulman vaihtelu oli vähäisempää, 2 metrissä 62 astetta ja 6 metrissä 

43 astetta.  
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Latvussuhde 

Latvuksen osuus puun pituudesta oli kuusella keskimäärin 89 prosenttia, rauduskoivuilla 

68 prosenttia ja hieskoivuilla 64 prosenttia (Kuva 21). Kuusen keskimääräinen latvusraja 

oli 1,3 metrin korkeudella, rauduskoivulla 4,7 metrin ja hieskoivulla 4,6 metrin 

korkeudella. 

 

 

Kuva 21. Kaatokoepuiden latvussuhdeprosentti kannonkorkeusiän mukaan puulajeittain. 

 

Puuston ikä 

Kannonkorkeudelta kairattujen lustonäytteiden mukaan kuuset ovat iältään keskimäärin 

22-vuotiaita ja rauduskoivut 21-vuotiaita (kuva 22). Kuusi on mitatuissa metsiköissä 

keskimäärin vuoden koivua vanhempaa. Saman metsikön koealojen välinen ikävaihtelu 

on pientä, mutta metsiköiden välinen ikävaihtelu on suurempaa. 

Kuusen kaikkien metsiköiden korkein keski-ikä oli 29 vuotta ja matalin 17 vuotta, 

rauduskoivujen korkein ikä oli 28 vuotta ja matalin 17 vuotta. Puulajien välinen ikäero 

metsiköittäin oli pääosin 0–2 vuotta vaihdellen kuusen ja koivun eduksi. 70 prosentilla 

metsiköistä kuusen kannonkorkeusikä oli suurempaa kuin rauduskoivun. 
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Kuva 22. Koepuiden keskimääräinen ikä metsiköittäin. 

 

3.2 Puutason tulokset 

 

3.2.1 Läpimitan kehitys 

 

Tutkittujen nuoren kasvatusmetsän vaiheessa olevien kuusi-koivusekametsien läpimitan 

kehitykseen iän suhteen havaittiin yleistetyn sekamallin avulla ainoaksi merkitseväksi 

tekijäksi kuuselle humuskerroksen hiilityppisuhde, minkä vaikutus oli negatiivinen.  

 

Kuusen läpimitan kehityksen mallin residuaalikuvaaja (Kuva 23) osoittaa, että yleistetyn 

sekamallin avulla tarkasteltuna aineisto saa pienillä ja suurilla arvoilla aliarvioita ja 

muilla arvoilla mahdollisia yliarvioita. Yleistetty sekamalli ennustaa nuorille puille 

negatiivisia läpimitan arvoja. Mallissa on siis harhaa, mutta siitä saadaan suuntaa, mitkä 

muuttujat ovat vaikuttaneet läpimitan kasvuun. 
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Kuva 23. Kuusen läpimitan kehityksen yleistetyn sekamallin residuaalit. 

 

Yleistetyllä sekamallilla koivulle merkitseväksi tekijäksi läpimitan kehitykseen iän 

suhteen havaittiin koealoittainen kivennäismaakerroksen hiilityppisuhde ja 

tekomuuttujana hieskoivu. Puun iällä ja kivennäismaakerroksen hiilityppisuhteella oli 

läpimitan kehitykseen negatiivinen vaikutus ja hieskoivun läpimitan kasvu oli heikompaa 

kuin rauduskoivun.  

 

Koivun läpimitan kehityksen mallin residuaalikuvaaja (Kuva 24) osoittaa, että yleistetyn 

sekamallin avulla tarkasteltuna aineisto saa pienillä ja suurilla arvoilla aliarvioita, ja 

muilla arvioilla mahdollisia yliarvioita. Koivun mallin antamat tulokset ovat siis 

samanlinjaisia kuin kuusella. 
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Kuva 24. Koivun läpimitan kehityksen yleistetyn sekamallin residuaalit. 

 

Chapman-Richards -mallilla tarkasteltuna kuusen läpimitan kehitykseen iän suhteen 

vaikutti humuskerroksen hiilityppisuhde.  

 

Kuusen läpimitankehitys Chapman-Richards -mallilla yhtälömuodossa 

dsh ~ (Asym + CN_humus)*(1-exp(-b*x))^c     (3), 

 

dsh = puun läpimitta kannonkorkeudella 

Asym = asymptootti 

CN_humus = humuskerroksen hiilityppisuhde 

b = kasvunopeus 

x = puun ikä kannonkorkeudella 

c = muoto (käännepiste) 

stand/plotID/treeID = satunnaistekijät (metsikkö/koeala/puu) 

 

Taulukossa 2 on esitettynä Chapman-Richards -mallin keskivirhe eli RMSE, joka on 20 

millimetriä ja RMSE-prosentti 26,3.  
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Taulukko 2. Kuusen läpimitan kehityksen Chapman-Richards mallin yhteenveto.  

 

 

Kuvassa 25 nähdään Chapman-Richards -mallin estimaattien kuvaavan hyvin aineiston 

mitattuja kuusen läpimittahavaintoja. Aineistossa on muutama läpimitan kasvultaan 

poikkeavampi kuusi.  

 

Kuva 25. Kuusen läpimitan kehityksen Chapman-Richards -mallin kannonkorkeuden läpimittahavainnot ja 

mallin estimaatit.  

 

Kuusen läpimitan kehityksen Chapman-Richards -mallin residuaalien nähdään 

jakautuneen tasaisesti (Kuva 26) ja jäännösvirheen keskiarvo on 11. Mallissa on 

havaittavissa vähäistä harhaa. 

 

Parametri Estimaatti Keskivirhe P-arvo

Asym 571.027 75.101 <.0001

b 0.070 0.005 <.0001

c 2.383 0.112 <.0001

CN_humus -9.774 2.754 0.0004

metsikkö 0.0015

koeala 0.459

puu 1.1584

RMSE 20.0 mm

RMSE% 26.3
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Kuva 26. Kuusen läpimitankehityksen Chapman-Richards -mallin residuaalit ja mallin estimaatit. 

 

Chapman-Richards -mallilla tarkasteltuna koivun läpimitan kehitykseen iän suhteen 

vaikuttivat samat tekijät kuin yleistetyllä sekamallilla eli kivennäismaakerroksen 

hiilityppisuhde ja tekomuuttujana hieskoivu.  

 

Koivun läpimitankehitys Chapman-Richards -mallilla yhtälömuodossa 

dsh ~ (Asym + CN_kivenn + treespecies)*(1-exp(-b*x))^c    (4.), 

 

dsh = puun läpimitta kannonkorkeudella 

Asym = asymptootti 

CN_kivenn = kivennäismaakerroksen hiilityppisuhde 

treespecies = hieskoivu 

b = kasvunopeus 

x = puun ikä kannonkorkeudella 

c = muoto (käännepiste) 

stand/plotID/treeID = satunnaistekijät (metsikkö/koeala/puu) 

 

Taulukossa 3 on esitettynä Chapman-Richards -mallin keskivirhe eli RMSE, joka on 

koivulla 7,9 millimetriä ja RMSE-prosentti 9,1.  
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Taulukko 3. Koivun läpimitan kehityksen Chapman-Richards -mallin yhteenveto.  

  

 

Kuvassa 27 nähdään läpimitan kasvun Chapman-Richards -mallin estimaattien kuvaavan 

hyvin aineiston mitattuja koivun läpimittahavaintoja. Pienimmillä puilla havainnot 

vaihtelevat eniten.  

 

Kuva 27. Koivun läpimitan kehityksen Chapman-Richards -mallin kannonkorkeuden läpimittahavainnot ja 
mallin estimaatit. 

 

Koivun läpimitan kehityksen Chapman-Richards -mallin residuaalien nähdään 

jakautuneen tasaisesti (Kuva 28) ja jäännösvirheen keskiarvo on 8. Mallissa on 

havaittavissa vähäistä harhaa. 

Parametri Estimaatti Keskivirhe P-arvo

Asym 444.211 39.134 <.0001

b 0.092 0.002 <.0001

c 2.301 0.047 <.0001

CN_kivenn -4.750 1.646 0.0032

treespecies -33.998 10.539 0.0013

metsikkö 0.0929

koeala 0.4672

puu 0.9496

RMSE 7.9 mm

RMSE% 9.1
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Kuva 28. Koivun läpimitankehityksen Chapman-Richards -mallin residuaalit. 

 

Kuvassa 29 Chapman-Richards -malleissa rauduskoivun läpimitan kasvu on selvästi 

parhainta koko tarkastelujaksolla. Hieskoivulla läpimitan kehitys on alussa lähes tasoissa 

rauduskoivun kanssa, mutta jää 5 vuoden kohdalla rauduskoivun ennusteesta. Kuusen 

läpimitan kasvu on heikointa 30 vuoteen asti. Malleilla ennustettiin myös läpimitan 

kasvut hiilityppisuhde-estimaatin vaihdellessa. Kuusen läpimitan kasvun mallissa 

merkitsevänä muuttujana olleen humuskerroksen hiilityppisuhde-estimaatille laskettiin 

aineiston hiilityppisuhteen keskihajonta kerrottuna arvoilla + ja -2. Samoin tehtiin 

koivumallin merkitsevänä muuttujana olleelle kivennäismaakerroksen 

hiilityppisuhteelle. Koivujen yhteismallissa oli tekomuuttujana hieskoivu, joten alla 

(kuva 30) nähdään myös hieskoivulle ennustetut läpimitan kasvut.  

 

Kuusella matalammalla humuskerroksen hiilityppisuhteella (kuusi_dk -hajonta) nähdään 

läpimitan kasvun ennusteen nousevan yli 20 vuoden kohdalla yli hieskoivun ennusteesta 

ja lähentyvän kohti 30 vuotta mentäessä rauduskoivun ennustetta. Kuusen matalammalla 

humuskerroksen hiilityppisuhdelukemalla sen kasvu ylittää hieskoivun kasvun ja on 

lähellä rauduskoivun läpimitan kasvun ennustetta.  
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Kuva 29. Läpimitan kasvu Chapman-Richards -mallilla eri puuulajeille kannonkorkeusiän suhteen 
hiilityppisuhteen eri skenaarioilla.  

 

Kuvan 30 kannonkorkeudelta kairatuista lustonäytteistä havaittujen vuosikasvujen 

perusteella rauduskoivun läpimitankasvu on ollut mitatussa aineistossa hieman 

suurempaa kuin kuusen lähes koko kehityksen ajan. Noin 20 vuoden ikäisenä kuusen 

läpimitta on kirinyt rauduskoivun läpimitan kiinni ja kasvanut viimeiset vuodet paremmin 

läpimittaa kuin rauduskoivu. Kuusen ja rauduskoivun vuotuinen läpimitan kasvu koko 

iällä on ollut keskiarvoltaan lähes samaa. Hieskoivulla läpimitankasvu on ollut aluksi 

nopeampaa kuin kuusella, mutta yli 10-vuotiaana hieskoivun läpimitankasvu on alkanut 

hidastua muihin verrattuna.   
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Kuva 30. Puulajien todellinen läpimitta millimetreinä kannonkorkeudella iän mukaan. 

 

3.2.2 Vuotuinen pituuskasvu 

 

Lineaarisella sekamallilla tarkasteltuna kuusen vuotuiseen pituuskasvuun vaikuttivat 

humuskerroksen hiilityppisuhde, puun pituus ja puun latvusraja.  

 

Kuusen vuotuinen pituuskasvu lmer-mallina (lineaarinen sekamalli) yhtälömuodossa  

ih_avg3_years ~ (CN_humus + h_vertex_ln_log + crownline_decimeter) + (1 | 

stand/plotID)      (5.) 

 

ih_avg3_years = kuusten kolmen viimeisimmän kokonaisen kasvukauden vuotuisen 

pituuskasvun keskiarvo 

CN_humus = humuskerroksen hiilityppisuhde 

h_vertex_ln_log = puukohtaisen pituuden luonnollinen logaritmi 

crownline_decimeter = puukohtainen latvusraja 

(1 | stand/plotID) = satunnaistekijät (metsikkö/koeala) 

 

Taulukossa 4 on esitettynä kuusen mallin keskivirhe eli RMSE, joka on 20 millimetriä ja 

RMSE-prosentti 14,4. Koealan humuskerroksen hiilityppisuhteella ja puutason 

latvusrajalla on ollut negatiivinen vaikutus kuusten kolmen viimeisimmän vuoden 

pituuskasvun keskiarvoon. Puutason pituuden luonnollisella logaritmilla on ollut 

positiivinen vaikutus vuotuiseen pituuskasvuun.  
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Taulukko 4. Kuusen kolmen vuoden pituuskasvun keskiarvon mallin yhteenveto. 

 

 

Kuusen pituuskasvumallissa residuaalit ovat jakautuneet melko tasaisesti ja 

jäännösvirheen keskiarvo oli 10 (Kuva 31). Mallissa on havaittavissa vähäistä harhaa. 

 

Kuva 31. Kuusen kolmen viimeisimmän vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvon mallin residuaalit. 

 

  

Parametri Estimaatti Keskivirhe Pr(>|t|)

(Intercept) -64.8134 22.0764 0.00433 ** 

CN_humus -1.9839 0.5201 0.00145**

h_vertex_lnlog 37.5821 3.7868 <2e-16***

crownline_decimeter -0.354 0.116 0.00269 **

metsikkö 0.37

koeala 0.246

RMSE 9.0 cm

RMSE% 14.4
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Lineaarisen sekamallin estimaatit kuvaavat aineiston kuusten kolmen viimeisimmän 

vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvohavaintoja melko hyvin (Kuva 32).  

 

 

Kuva 32. Kuusen kolmen viimeisimmän vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvon lasketut arvot ja 
lineaarisen sekamallin pituuskasvun estimaatit. 

 

Lineaarisella sekamallilla tarkasteltuna koivun vuotuiseen pituuskasvuun vaikutti puun 

pituus.  

 

Koivun vuotuinen pituuskasvu lmer-mallina (lineaarinen sekamalli) yhtälömuodossa 

ih_avg3_years ~ h_vertex_lnlog + (1 | stand/plotID)    (6.) 

 

ih_avg3_years = koivujen kolmen viimeisimmän kokonaisen kasvukauden vuotuisen 

pituuskasvun keskiarvo 

h_vertex_ln_log = puukohtaisen pituuden luonnollinen logaritmi 

(1 | stand/plotID) = satunnaistekijät (metsikkö/koeala) 

 

Taulukossa 5 on esitettynä vuotuisen pituuskasvun estimaattien keskineliövirheen 

neliöjuuri eli RMSE, joka on 10,1 millimetriä ja RMSE-prosentti 19,3. Puutason pituuden 

luonnollisella logaritmilla on ollut positiivinen vaikutus vuotuiseen pituuskasvuun. 
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Taulukko 5. Koivun kolmen vuoden pituuskasvun keskiarvon mallin yhteenveto. 

 

 

Koivun pituuskasvumallissa residuaalit ovat jakautuneet melko tasaisesti ja 

jäännösvirheen keskiarvo oli 11 (Kuva 33). Mallissa on havaittavissa vähäistä harhaa. 

 

Kuva 33. Koivun kolmen viimeisimmän vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvon mallin residuaalit. 

 

  

Parametri Estimaatti Keskivirhe Pr(>|t|)

(Intercept) -81.928 26.241 0.00246 ** 

h_vertex_lnlog 26.435 5.323 3.46e-06 ***

metsikkö 0.232

koeala 0.255

RMSE 10.1 cm

RMSE% 19.3
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Lineaarisen sekamallin estimaatit kuvaavat aineiston koivujen kolmen viimeisimmän 

vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvohavaintoja melko hyvin (Kuva 34).  

Kuva 34. Koivun kolmen viimeisimmän vuoden vuotuisen pituuskasvun keskiarvon lasketut arvot ja 
lineaarisen sekamallin pituuskasvun estimaatit. 

 

Kuvassa 35 nähdään kolmen viimeisimmän kokonaisen kasvukauden mitattujen 

pituuskasvuhavaintojen keskiarvot ja niiden lineaaristen sekamallien estimaatit, sekä 

maastossa mitattu puiden pituus vuodelta 2020. Vuotuinen pituuskasvu on mallin mukaan 

parempaa pitkillä kuusilla kuin koivuilla. Mallin mukaan kuusen vuotuinen pituuskasvu 

tasaantuu ja hidastuu, kun puun pituus kasvaa ja koivulla vuotuinen pituuskasvu on 

tasaista. Pidemmillä koivuilla pituuskasvu on hieman parempaa kuin lyhyemmillä 

koivuilla.  
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Kuva 35. Kuusen ja koivun kolmen viimeisimmän kokonaisen kasvukauden pituuskasvuhavaintojen 
keskiarvot puittain ja lineaarisen sekamallin ennusteiden tasoituskäyrät verrattuna vuoden 2020 
maastossa mitattuihin pituuksiin. 

 

 

4.  TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

 

Kertamittaustuloksiin perustuvaa tutkimusaineistoa ei mitata uudelleen, vaan tarkoitus on 

tarkastella nykyhetken tilannetta ja metsän tähänastista kehitystä. Vastaavaa aineistoa 

kuusi-koivusekametsistä ei ole olemassa Etelä-Suomessa tällä hetkellä kasvavista 

nuorista kasvatusmetsistä. Maastomittaussuunnitelma on suunniteltu yhdessä 

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa ja aineisto on mitattu yhdessä 

Luonnonvarakeskuksella työskentelevien tutkimusinsinöörien kanssa. Aineisto on 

kerätty 20:ltä 500 neliömetrin koealalta, yhteensä kaatokoepuita oli 320 kappaletta. 

Koealojen maantieteellinen kattavuus Etelä-Suomesta on kohtalainen. Tutkimuksen 

toistettavuus samoilla puilla on mahdotonta, sillä mitatuilta koealoilta tutkitut koepuut on 

kaadettu ja pätkitty. Koealojen keskipisteet on GPS-paikannettu ja tarkasti löydettävissä, 

uudelleenmittaus saman metsikön sisällä on mahdollista. Tutkimusaineiston validiteetti 

on mielestäni hyvä, sillä tutkimuksessa käytetty menetelmä mittaa hyvin niitä kuusi-

koivusekametsiköiden alkukasvun ominaisuuksia mitä on tarkoituskin mitata ja testata. 
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Aineistosta tehdyt mallit ovat tutkittujen kuusi-koivusekametsien tähänastisen kehityksen 

tarkastelua varten, eivätkä sovellu sellaisinaan kuvaamaan vastaavien metsien kehitystä.  

 

4.2 Kuusi-koivusekametsien nykytila 

 

Tiheys 

Koemetsiköiden runkoluku oli keskimäärin 1777 kpl/ha, yksi koemetsikkö jäi 

runkoluvussa selvästi hyvin harvaksi, mutta on osana tutkimusta. Tapion metsänhoidon 

nykyisten suositusten mukaan nuoressa kasvatusmetsässä ennen ensiharvennusta 

runkoluku hehtaarilla on kuusella 1800–2000 runkoa ja koivulla 1600 runkoa 

lehtomaisella tai tuore kankaalla (Äijälä ym. 2019). Holmström ym. (2021) tarkastelivat 

Etelä-Ruotsissa inventoituja kuusikoita, missä oli vaihtelevia koivusekoitemääriä. 

Tuloksissa ei havaittu koivusekoitteen lisänneen metsien tiheyttä verrattuna puhtaisiin 

kuusikoihin. Kuusi-koivusekametsälle suositeltiin selvästi harvempaa tiheyttä kuin 

puhtaalle kuusikolle, jotta puille jäisi kasvutilaa (Holmström ym. 2021). 

 

Läpimitta 

Pohjapinta-alalla painotettu kuusen keskiläpimitta oli mittaushetkellä keskimäärin 1,2 cm 

suurempi kuin rauduskoivuilla ja 4,1 cm suurempi kuin hieskoivulla. Rauduskoivun 

läpimitan kehitys iän suhteen on ollut hieman parempaa kuin kuusen suurimman osan 

tarkastelujakson ajalta, mutta kuusi on kirinyt viimeisinä vuosina rauduskoivun läpimitan 

kasvun kiinni ja kasvanut ohi. Tässä tutkimuksessa läpimitan kehityksen vertailu selvästi 

yli 20 vuoden iällä ei ole vertailtavissa, sillä havaintomäärät vähenevät vanhemmilla 

puilla puuston iän takia. Mielikäinen (1985) havaitsi yli 20 prosentin koivusekoitteen 

vaikuttavan läpimitankasvuun negatiivisesti molemmilla puulajeilla. Holmström ym. 

(2021) havaitsivat harventamattomissa, nuorissa kuusi-koivusekametsissä koivun kasvun 

olleen heikompaa kuin kuusen ja Fahlvik ym. (2011) eivät havainneet eri 

koivusekoitesuhteilla tehdyssä vertailussa vaikutusta kuusen läpimitankasvuun 

puhtaaseen kuusikkoon verrattuna.  
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Pituus ja pituuskasvu 

Koemetsiköiden valtapituusero kuusen ja rauduskoivun välillä oli 1,4 metriä, eli puusto 

muodostaa näissä metsiköissä yhden latvuskerroksen. Mielikäinen (1985) havaitsi 

yksijaksoisissa koivusekametsissä noin 1 metrin valtapituuseron rauduskoivun eduksi 10-

vuotiaassa, ja 2 metrin valtapituuseron rauduskoivun eduksi 40-vuotiaassa metsässä. 

Tämän tutkimuksen 1,4 metrin valtapituusero rauduskoivulla ja kuusella noin 20-

vuotiaana vastaisi näitä tuloksia. Fahlvik ym. (2011) havaitsivat samankaltaista 

pituuseroa nuoressa yksijaksoisessa kuusi-koivusekametsässä Etelä-Ruotsissa. Koivu 

kasvoi yleisesti noin 2 metriä pidempänä, mutta pituuskasvunopeus puulajeilla oli 

tasainen eri koivusekoitussuhteilla. Kuusen pituuskasvun ei nähty jäävän jälkeen 

sekakasvatuksessa verrattuna puhtaaseen kuusikkoon (Fahlvik ym. 2011).  

 

Kuusen vuotuisen pituuskasvun on mallinnettu kestokoeaineistosta olevan harvennetussa 

kuusikossa 62 cm ikävälillä 20–25 vuotta ja 56 cm ikävuosien 25–30 välillä (Vuokila ja 

Väliaho 1980). Tämän tutkimuksen kuusen vuotuinen pituuskasvu on vastaavaa. 

Sekametsäisyydellä on havaittu olevan positiivista ja negatiivista vaikutusta puulajien 

pituuskasvuun. Fahlvik ym. (2011) havaitsi kuusi-koivusekametsän pituuskasvun 

pysyvän molemmilla puulajeilla tasaisena. Mielikäisen (1985) mukaan rinnankorkeuden 

saavuttaneet rauduskoivut kasvavat sen jälkeen noin 10 vuoden ajan kuusta nopeammin, 

minkä jälkeen rehevillä kasvupaikoilla kuusen ja rauduskoivun pituuskasvu on 

samatahtista. Tässä tutkimuksessa puiden 4 viimeisimmän vuoden pituuskasvu oli 

kuusella jopa 10 cm parempaa kuin rauduskoivulla. Pituuskasvunopeus vaihtelee 

yksittäisten puiden välillä paljon, mihin vaikuttaa monet eri tekijät. Keskiarvona kuuset 

ovat kasvaneet huomattavasti pidempiä vuosikasvuja viimeisimpinä vuosina.  

 

Ravinteisuus 

Hiilityppisuhdearvot eivät ole humuskerroksessa eikä kivennäismaalla suoraan 

yhteydessä kasvupaikan luokittelun tulokseen, niin että tulokset olisivat pienimmillään 

OMT-kasvupaikoilla ja suurimmillaan MT-kasvupaikoilla. Metsiköiden koealojen 

välinen vaihtelu mittausarvoissa oli huomattavaa. Hiilityppisuhdearvot vaihtelivat 

koealoittain humuskerroksessa arvojen 20–31 välillä ja kivennäismaakerroksessa arvojen 

15–32 välillä. Tämä voi olla normaalia vaihtelua, siihen voi vaikuttaa näytteenottamiseen 

liittyvät tekijät tai kasvupaikkaluokittelun paikkansa pitävyys. Sekametsissä on havaittu 

suuremman puulajikirjon myötä korkeampia hiilivarastoja ja hiilityppisuhdearvoja 20–40 
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cm syvyydessä maan pinnalta. Sekametsäisyyden on nähty vaikuttavan alentavasti typen 

määrään maakerroksissa, mistä johtuu korkeammat hiilityppisuhdearvot (Dawud ym. 

2016).  

 

Jossain määrin sekapuustoisessa kuusikossa ja puhtaassa koivikossa tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin koivikossa olevan selvästi matalampi humuskerroksen 

hiilityppisuhde kuin kuusikossa (Smolander ym. 2005). Puulajin nähdään vaikuttavan 

kokonaisuutena enemmän hiilityppisuhteeseen, kuin puulajikirjon (Dawud ym. 2016). 

 

Ulkoinen laatu ja tuhot 

Ulkoiselta laadultaan mitatut sekametsiköt olivat koivun osalta heikkoja. Vain 11 

prosenttia olivat luokiteltuna normaaleja, kun kuusista vastaavia oli 53 prosenttia. Tähän 

heikkoon ulkoiseen laatuun voi vaikuttaa vahvasti koivujen maastossa tehtävä 

subjektiivinen arvio normaalista rungosta, sillä koivuilla on aina pientä mutkaisuutta. 

Kuusilla taas havaittiin maastossa paljon kannon lähellä olevaa tyvimutkaa, mikä ei 

haittaa tukkipuusaantoa. Tuloksissa tulee huomioida, että mitatut kohteet olivat nuoria 

kasvatusmetsiä eli harvennusvaiheessa huonoimmat yksilöt poistetaan. Mielikäinen 

(1985) varttuneempia metsiköitä koskevassa tutkimuksessa koivuista 66 ja kuusista 92 

prosenttia olivat tekniseltä laadultaan normaaleja. 

 

Oksikkuus 

Kokonaisuudessa molempien puulajien elävien ja kuolleiden oksien läpimitat eri 

mittauskorkeuksilla olivat hyvin samankokoisia. Eläviä oksia oli kuusella selvästi 

enemmän 2–6 metrin mittauskorkeudella. Kuolleiden oksien määrässä oli puulajien 

välillä eroa, kuusen kuolleet oksat vähenivät selvästi vasta korkeammalle edetessä, kun 

koivun kuolleet oksat olivat matalammilla korkeuksilla. Sekametsässä kasvaneilla 

raudus- ja hieskoivuilla on havaittu selvä ero puhtaissa koivikoissa kasvaneiden koivujen 

oksikkuuteen. Sekametsässä kasvaneilla koivuilla oksikkuus on vähäisempää sekä 

oksaisuuslaatu parempaa ja latvukset ovat pienempiä kuin puhtaissa koivikoissa 

kasvaneilla koivuilla. Tähän voi vaikuttaa sekametsissä kasvatettavien puiden 

valikoituminen toimenpiteissä parhaisiin koivuihin (Kaurala ym. 2004).  
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Latvussuhde 

Tutkituissa nuorissa kuusi-koivusekametsiköissä koivujen latvussuhde oli kuusella 89 

prosenttia, rauduskoivuilla keskimäärin 68 prosenttia ja hieskoivuilla 64 prosenttia. 

Kertamitatut metsiköt olivat hoidettuja ja suhteellisen harvoja, joten tämä on voinut 

vaikuttaa puiden latvussuhteeseen. Mielikäisen (1985) varttuneempia metsiköitä 

koskevassa tutkimuksessa kuusen latvussuhde oli 74 prosenttia, rauduskoivun 51 

prosenttia ja hieskoivun 53 prosenttia, Kauralan ym. (2004) tutkimuksessa rauduskoivun 

59 prosenttia ja hieskoivun 55 prosenttia. Koivun elävän latvuksen alarajan on todettu 

olevan sitä ylempänä, mitä tiheämpänä puusto on kasvanut (Niemistö 1997 viitattu 

Kaurala ym. 2004). Nuoren metsän vaiheessa latvukset ovat matalammalla kuin 

vanhemmissa metsissä.  

 

Ikä 

Kertamitattujen kuusi-koivusekametsien molemmat puulajit ovat kasvaneet ja kehittyneet 

melko samassa tahdissa. Mitattu ikäero puulajien kesken oli varsin pieni, mutta 

analyyseissä ikälisäyksiä ei käytetty. Mielikäinen (1985) havaitsi yksijaksoisten, 

luontaisesti syntyneiden kuusikoivusekametsien kertamittauksissa Etelä-Suomen 

kivennäismailla kuusten olleen kannonkorkeusiältään noin 5–6 vuotta vanhempia kuin 

koivujen. Se eroaa tämän tutkimuksen tuloksista huomattavasti.  

 

4.2.1 Hypoteesit 

 

Hypoteesi H1 ”Hoidetuissa kuusi-koivusekametsissä nuoren kasvatusmetsän vaiheessa 

samassa pituusvaiheessa kasvavista puista rauduskoivut ovat alun perin myöhemmin 

syntyneitä kuin kuuset”. Ikäerot ovat vähäisiä ja vaihtelevat jonkin verran koealoittain. 

Muutamilla koealoilla koivut ovat kannonkorkeusiältään vanhempia kuin kuuset.  

  

Hypoteesin H2 ”Hoidetuissa, nuoren kasvatusmetsän vaiheessa olevissa kuusi-

koivusekametsissä kuusten ja rauduskoivujen pituuskasvunopeus on ollut toisiinsa 

verrattuna tasaista viimeisinä neljänä vuotena” todetaan olevan metsiköistä lasketun 

pituuskasvun perusteella väärässä. Kuusen pituuskasvu on ollut merkittävästi parempaa 

viimeisinä vuosina kuin rauduskoivulla. Tämän ikäisissä metsiköissä koivujen 
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pituuskasvu on jo todennäköisesti lähtenyt hidastumaan (Niemistö, 2020). Hieskoivun 

pituuskasvu oli hieman heikompaa kuin rauduskoivun.  

 

4.3 Mallinnus 

 

Läpimitan kasvuun ja vuotuiseen pituuskasvuun vaikuttavia erilaisia tekijöitä selvitettiin 

mallinnuksen avulla. Kiinteiden muuttujien merkitsevyyttä on tarkasteltu 

yksisuuntaisella varianssianalyysillä (anova) ja mallien hyvyyttä on tarkasteltu RMSE- ja 

AIC-luvuilla (esim. Närhi ym. 2008, Bates ym. 2015, Mattsson, 2020). 

 

Kaikki käytetyt mallit soveltuivat aineiston tarkasteluun. Läpimitan kehityksen 

tarkastelun apuna käytettiin kahta eri mallia, koska ensin kokeillut yleistetyllä 

sekamallilla (generalized additive mixed model) tehdyt mallit olivat harhaisia. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa oletettiin mitattavien metsiköiden olevan iältään 

nuorempia, minkä takia läpimitan tarkasteluun oli suunniteltu käytettäväksi yleistetty 

sekamalli. Puiden oletettua vanhempi ikä mahdollisti myös Chapman-Richards -mallin 

käyttämisen, sillä mitatuissa metsiköissä on jo tapahtunut sekä läpimitan kasvun että 

pituuskasvun hidastumista.  

 

4.4 Puiden kehitys ja kasvudynamiikka 

 

4.4.1 Läpimitan kehitys 

 

Kuusen läpimitan kasvuun vaikuttivat merkittävinä tekijöinä ikä ja humuskerroksen 

hiilityppisuhde. Matala hiilityppisuhde, eli parempi ravinteisuus vaikutti läpimitan 

kasvua edistävästi. Vanhemmilla puilla oli iän perusteella suurempaa läpimitan kasvua 

kuin nuorilla puilla. Koealojen koordinaattien mukaisella lämpösummalla, vuotuisella 

keskilämpötilalla, kivennäismaakerroksen hiilityppisuhteella tai kasvupaikalla ei havaittu 

merkitystä aineiston kuusten läpimitan kasvuun.  

 

Koivun läpimitan kehityksen merkitsevät tekijät iän lisäksi olivat kivennäismaakerroksen 

hiilityppisuhde ja hieskoivu puulajina. Kivennäismaan hiilityppisuhteen ollessa 

matalampi läpimitan kasvu oli parempaa ja hieskoivulla läpimitan kasvu on selvästi 
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heikompaa kuin rauduskoivulla. Vuotuisella keskilämpötilalla, humuskerroksen 

hiilityppisuhteella tai kasvupaikalla ei havaittu merkitystä aineiston koivujen läpimitan 

kasvuun iän suhteen.  

4.4.2 Vuotuinen pituuskasvu 

 

Metsikön tiheyttä (runkoluku ja pohjapinta-ala) ja kilpailua kuvaavilla (BAL) tekijöillä 

ei havaittu vaikutusta kolmen viimeisimmän vuoden pituuskasvun keskiarvoon, 

todennäköisesti siksi, että metsiköt ovat nuoria ja hoidettuja, mikä vaikuttaa pituuskasvun 

vaihtelun ja kilpailuasemien vähäisyyteen.  

 

Humuskerroksen hiilityppisuhde vaikutti kuusilla sekä läpimitan kehitysmallissa että 

vuotuisen pituuskasvun mallissa negatiivisesti. Hiilityppisuhteen ollessa pieni 

humuskerros on ravinteikkaampaa ja kasvu on parempaa. Vuotuisen pituuskasvun 

mallissa kuusella humuskerroksen hiilityppisuhde oli toisiksi merkittävin muuttuja. Puun 

pituus oli merkitsevin muuttuja ja vaikutti vuotuiseen pituuskasvuun oletetusti, eli 

pidemmät puut kasvoivat pidempiä vuosikasvuja. Puun latvusraja oli kolmanneksi 

merkittävin muuttuja. Matala latvusrajaisilla kuusilla vuotuinen pituuskasvu oli 

parempaa.  

Koivun kolmen viimeisimmän vuoden pituuskasvun keskiarvoon havaittiin merkitsevänä 

muuttujana pituuden luonnollinen logaritmi. Pidemmät puut kasvoivat selvästi pidempiä 

pituuskasvuja. Hieskoivulla ja rauduskoivulla ei havaittu vuotuisen pituuskasvun mallissa 

merkitsevää eroa. 

 

4.5 Jatkotutkimuksen tarve 

 

Tutkimusta tulisi jatkaa sekametsän puulajisuhteiden ja ikärakenteen vaikutuksesta 

puulajien kasvuun ja metsien tilaan nykyisillä metsänkasvatusmenetelmillä ja -

materiaaleilla kasvatetuissa metsissä. Pitkäaikaisia vaikutuksia metsän maaperään, 

puuston kasvuun, laatuun ja monimuotoisuuteen tulisi saada kestokokeista, jotta kuusi-

koivusekametsien haittoja ja hyötyjä voitaisiin verrata keskenään paremmin. Ylituotto ja 

maaperän väsyminen voivat olla yksi ongelma sekametsissä, mitä ei voida seurata kuin 

pitkäaikaisilla kestokokeilla.  
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Tutkitut metsät ovat pian varttuneita kasvatusmetsiä ja niissä tehdään seuraavaksi 

ensiharvennukset. Tutkimustietoa nuoremman ja vanhemman kehitysvaiheen kuusi-

koivusekametsistä tarvittaisiin, jotta nähtäisiin rauduskoivun kasvun ja kehityksen kaari 

kiertoajan alusta loppuun asti. Myös koivujen menneen pituuskehityksen mallinnus tästä 

aineistosta olisi mielekästä, jotta vuotuisia pituuskasvuja päästäisiin vertailemaan koko 

puiden iältä ja nähtäisiin ajankohta, koska kuusen pituuskasvu on lähtenyt ohittamaan 

koivua.  Lehtipuusekoitteen tutkiminen avaa mahdollisuuksia muidenkin lehtipuulajien 

hyödyntämiselle metsänkasvatuksessa, huomioiden kuitenkin, että jokainen puulaji ja 

puulajiyhdistelmä on omansa.  

 

Sekametsän kasvatuksessa myös kuvion sekoitemalli voi vaihdella. Tässä tutkimuksessa 

kuusi- ja koivupuut kasvoivat sekaisin keskenään, mutta pienmosaiikkimainen malli 

kuvioilla voisi vähentää joissakin tutkimuksissa havaittua piiskaamista.  

 

 

5.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkittujen nuoren kasvatusmetsän vaiheessa olevien, hoidettujen, sekametsiköiden 

kuusen ja koivun kantolustokairausten hyvin pienet ikäerot viittaavat koivun tulleen 

kuvioille hyvin pian kuusen istutuksen jälkeen. Tämä olisi voinut johtaa nuoren metsän 

vaiheessa selvästi havaittua rauduskoivun 1,4 metrin valtapituuseroa suurempiin 

pituuseroihin koivun ja kuusen välillä, koivun nopean pituuskasvun takia. Koivut ovat 

todennäköisesti suurimmissa määrin siemensyntyisiä, eikä varhaisperkauksen jäljiltä 

kasvaneita kantovesoja ikäeron vähäisyydestä päätellen. 

 

Kuusen pituuskasvun havaittiin olleen viimeisinä neljänä kokonaisena kasvukautena 

keskimääräisesti huomattavasti parempaa kuin rauduskoivulla, eli puulajit eivät 

kasvaneet pituutta samatahtisesti 20 vuoden iällä. Tutkimuksessa mitattujen metsiköiden 

nuori ikä viittaa siihen, että kuusi saattaa kasvaa rauduskoivun pituuseron kiinni oletettua 

aiemmin, mikäli vuotuinen pituuskasvu pysyy hyvänä.  

 

Kuusi-koivusekametsässä hoitotoimenpiteiden on tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

oltava hyvin koivua suosivia, jotta sekoite säilyisi elinvoimaisena. Yksi kuusi-
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koivusekametsien huoli on ollut koivun mahdollinen aikaisempi ränsistyminen kuin 

kuusen. Koivun biologinen maksimi-ikä voi vaihdella kuitenkin suuresti. Tulosten 

perusteella rauduskoivu kasvaa huomattavasti parempia läpimitta- ja pituuskasvuja 

kuusi-koivusekametsässä kuin hieskoivu. Tämä tulos tukee rauduskoivun suosimista 

kuusi-koivusekametsissä.  

 

Puiden ulkoisen laadun havaittiin olevan sekä kuusella että rauduskoivulla heikkoa, mikä 

vaikuttaa negatiivisesti metsiköistä saatavaan puutavaraan. Ulkoiset laatuviat olivat 

suureksi osaksi aivan kannonjuuressa, mikä on tukkisaannon kannalta hyvä asia ja 

johtunee kuusilla istutustavasta, eikä välttämättä sekametsäisyydestä. Koivujen ulkoinen 

laatu on subjektiivinen käsite, joten maastotulkinnalla on suuri vaikutus koivujen 

mutkaisuusarviointiin.  

 

Kuusen ja koivun läpimitankasvuun ja pituuskasvuun vaikuttivat eri tekijät. Kuusella 

sekä läpimitta- että pituuskasvuun vaikuttivat humuskerroksen hiilityppisuhde ja lisäksi 

vuotuiseen pituuskasvuun vaikuttivat puun pituus ja latvusraja. Koivulla ei löydetty 

yhteisiä merkitseviä muuttujia läpimitan kehityksessä ja vuotuisessa pituuskasvussa.  

Kuusen molempiin kasvuihin vaikutti humuskerroksen hiilityppisuhde ja koivun 

läpimitan kasvuun vaikutti kivennäismaakerroksen hiilityppisuhde. Tämä voi viitata 

kuusen ja koivun erilaiseen juurirakenteeseen ja useissa sekametsätutkimuksissa 

todettuun puulajien erilaiseen ravinteidenottoon. Nuorien sekametsien puiden kasvuun 

vaikuttavat samanaikaisesti monet tekijät.   
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