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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää UPM:n omistamien kuusentaimikoiden 

nykytilaa ja tulevaisuudenkehitystä. Ihmisen tarpeet metsiä ja metsien käyttöä kohtaan 

muuttuvat ajassa. Muutokset ilmastossa haastavat nykyisten metsiköiden muutoksen-

kestävyyttä (Lehtonen ym. 2020). Monimuotoisuuden väheneminen aiheuttaa metsä-

talouden hyväksyttävyyden kyseenalaistamista (Hyvärinen ym. 2019). Tällä hetkellä 

modernin metsätalouden tuloksena aikaansaadut kuusentaimikot ovat liian yksipuoli-

sia. Yhtenä osana haasteen ratkaisua pidetään lehtipuuosuuden lisäämistä kuusen-

taimikoissa. Lehtipuu kuusentaimikoissa monipuolistaa lajistoa ja kasvattaa metsiköi-

den resilienssiä (Honkaniemi ym. 2020). UPM on tehnyt päätöksen kaksinkertaistaa 

omistamiensa metsien lehtipuuosuuden (UPM lehdistötiedote 2020). Tutkielmassa 

kerrotaan aluksi lyhyesti metsien historian ja lehtipuuosuuden lisäämisen taustoihin 

vaikuttavista kehityslinjoista, jonka jälkeen vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen, 

jotka liittyvät kuusentaimikoiden nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. 

1.2 Metsänkäytön historia 

Suomalaiset metsät ovat olleet käytössä yhtä pitkään kuin ihminen on maata asuttanut. 

Keskiajalla puuta käytettiin pääasiassa lämmitykseen ja ruoan valmistukseen. 1500- 

luvulta lähtien metsiä kaskettiin voimakkaasti viljelytarkoituksiin ja karjaa laidunnet-

tiin vanhoilla kaskipelloilla. Ensimmäiset merkit metsien häviämisestä koettiin paikal-

lisesti jo 1600- luvulla, kun kaskeamisen yhteydessä syntyneet metsäpalot saattoivat 

tuhota laajoja metsäalueita. Jo 1600- luvulla puuta ei paikallisesti riittänyt kaikkiin 

tarpeisiin. Hakkuita tehtiin 1600- luvulla vain pienillä alueilla asutuksen lähellä, jossa 

puun kuljettaminen oli mahdollista. Metsäteollisuus lisääntyi 1600- luvun lopulla, kun 

tervanpoltto ja sahatavaran käyttö yleistyivät. 1700- luvulta 1900- luvun alkuun saakka 

tervanpoltto, sahaus ja kaskeaminen olivat voimakkaasti vähentäneet Suomen metsien 
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puumäärää. Metsät ja puuraaka-aine olivat olleet hyödyntämisen kohteena useita sa-

toja vuosia tultaessa 1900- luvun alkuun. (Tasanen 2004)  

Etelä-Suomen metsistä yli puolet oli kaskettu 1900 -luvun alkuun mennessä. 1900- 

luvun alusta saakka voimakkaimmin metsien rakenteeseen vaikutti teollinen puun-

käyttö. Se vaikutti ensimmäisen kerran metsien rakenteeseen, kun harsintahakkuilla 

metsistä poimittiin suurimpia puita hirsirakentamisen raaka-aineeksi. (Tasanen 2004) 

Viimeisen vuosisadan aikana metsänhoitotavat muuttuivat entistä intensiivisemmiksi. 

Esimerkiksi harsintahakkuista siirryttiin päätehakkuisiin ja tehdyt turvemaiden ojituk-

set lisäsivät voimakkaasti puuston kokonaiskasvua. Kaikkien puulajien kokonaistila-

vuus oli kasvanut verrattaessa vuotta 1920 vuoteen 2019. (Luke puuston tilavuus 

2021). Kaikista suurin tilavuuskasvu oli tapahtunut kuusen ja männyn kokonaistila-

vuudessa (Luke puuston tilavuus 2021). Viimeisen vuosisadan aikana, vuosina 1920–

2019, Suomen puuvarat olivat lisääntyneet noin 70 % (Luke 2020).  

Vanhat puuyksilöt ja metsäpalojen jälkeen syntyneet metsät ovat vähentyneet viimei-

sen 50 -vuoden aikana (Henttonen ym. 2019). Toisen maailmansodan jälkeen, 1950-

luvulla, metsätalous kehittyi entistä intensiivisemmäksi. Metsien viljely, etenkin istut-

taminen alkoi ja lehtipuita poistettiin taimikoista raivaamalla. Soita ojitettiin kiihty-

vällä tahdilla ja uudistamisessa suosittiin erityisesti havupuita (Henttonen ym. 2017). 

1.3 Ilmastonmuutos ja sen metsävaikutukset 

Maapallon keskilämpötila pääasiassa määräytyy auringonsäteilyn perusteella. Aurin-

gonsäteily olisi tasapainossa, jos maapallolta heijastuisi yhtä paljon lämpösäteilyä ava-

ruuteen, kun tänne auringon säteilyn vaikutuksesta saapuu. Ilmakehällä on ominaisuus 

imeä suuri osa maanpinnalta heijastuvasta lämpösäteilystä. Tätä ilmiötä kutsutaan kas-

vihuoneilmiöksi. Kasvihuoneilmiön takia maanpinnalta heijastuvan lämpösäteilyn 

määrä pitäisi olla huomattavasti suurempi kuin tänne saapuva säteily, jotta tasapaino-

tila voitaisiin saavuttaa. Kasvihuoneilmiö itsessään on elämälle maapallolla elintärkeä 

ominaisuus. Kasvihuoneilmiötä säätelevät kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä. 

Esimerkkejä kasvihuonekaasuista ovat metaani, hiilidioksidi ja vesihöyry. Säteilytasa-

painon muutokset aiheuttavat muutoksia maapallon keskilämpötilassa. Ihmiset ovat 

lisänneet ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää lyhyessä ajassa. Kasvihuoneilmiö on 
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kaasujen lisääntyessä voimistunut ja aiheuttanut planeettamme keskilämpötilan nou-

semisen. (Lehtonen ym. 2020) 

Sään ajallinen vaihtelu johtuu käytännössä auringonsäteilyn epätasaisesta jakautumi-

sesta maapallolle, jolloin lämpötila pyrkii tasaantumaan merissä luoden merivirtoja ja 

ilmakehässä aikaan saaden ilmakehän liikettä. Napa-alueille saapuu vähemmän sätei-

lyä kuin päiväntasaajalle. (Lehtonen ym. 2020)  

Suomessa ilmasto on lämmennyt 1800-luvun puoliväliin verrattuna noin kahdella cel-

siusasteella (Mikkonen ym. 2015). Maailmanlaajuisesti keskilämpötilan nousu on ol-

lut noin 1 celsiusaste. Suomen ilmasto lämpenee noin kaksi kertaa nopeammin kuin 

maapallo keskimäärin (Hartmann ym. 2013). Lämpenemisen seurauksena 1800-luvun 

Suomen etelärannikon ilmasto on nykyään Jyväskylän korkeudella (Lehtonen ym. 

2020). Tulevaisuudessa lämpenemisen oletetaan jatkuvan voimakkaampana Suomessa 

ja muilla pohjoisilla alueilla verrattuna koko maapallon lämpenemiseen (Serreze & 

Barry 2011). 

Suomessa terminen kevät ja syksy siirtyvät kohti talvikuukausia ilmaston lämpenemi-

sen seurauksena. Kasvukauden lämpösummat kasvavat ennusteiden mukaan. Ennen 

vuotta 2050 lämpösummaa kertyy yhtä paljon eteläisimmässä Suomessa kuin vuosina 

1971–2000 kertyi Liettuassa. (Lehtonen ym. 2020)  

Ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan Suomen metsiin monella tavalla. Ilmaston 

lämpeneminen vaikuttaa suoraan metsiemme kasvuun lisäävästi. Suomalaisten met-

sien kasvu paranee lämpösumman kohotessa (Venäläinen ym. 2020). Ilmastonmuutos 

vaikuttaa voimakkaasti metsäekosysteemeihin ja ihmisten elämään, jos keskilämpöti-

lan nousu ylittää 1,5 Celsiusastetta (IPCC 2018).  

Ilmastoviisas metsätalous tarkoittaa, sitä miten metsätalouden tulisi mukautua ilmas-

tonmuutoksen tuomiin muutoksiin. Ilmastoviisas metsätalous keskittyy kolmeen pää-

kohtaan. 1. Hiilivarastojen kasvattaminen metsissä ja puutuotteissa. 2. Metsien kestä-

vyyden parantaminen metsänhoidon avulla. 3. Puutuotteiden käyttäminen, jotta 

voimme korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. (Verkerk ym. 2020) 
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Ilmastonmuutos lisää todennäköisesti metsätuhojen riskiä Suomessa. Myrskyt ovat 

Suomen merkittävimpiä metsätuhojen aiheuttajia. Ei ole täysin varmaa, miten ilmas-

tonmuutos tulee vaikuttamaan myrskyjen esiintymiseen Suomessa. Tyypillinen 

myrsky, joka esiintyy roudattomaan ajankohtaan ja missä tuulen voimakkuus puus-

kissa on parhaimmillaan 25 m/s, kaataa karkeasti 0,3 miljoonaa m3 puuta. Puuskien 

nopeuden noustessa 35 m/s metsätuhojen määrä kasvaa noin 8,7 miljoonaan m3. (Valta 

ym. 2019) 

Merkittävät myrskyt ovat Suomessa mahdollisia ilman ilmastonmuutostakin. Ilmas-

tonmuutos tasaa maapallon lämpötilaeroja. Ilmamassojen lämpötilaerojen tasoittuessa 

on mahdollista, että ilmastonmuutoksella on Suomessa myrskyjä heikentävä vaikutus. 

(Lehtonen ym. 2020). Yläilmakehässä lämpötilaerot kuitenkin suurenevat, jolla voi 

olla myrskyjä voimistava vaikutus (Shaw ym. 2016). Ilmastonmuutos voi lisätä sieni- 

ja hyönteistuhoja ja siten heikentää metsiköiden terveydentilaa.  

Pahin sienituholainen on tällä hetkellä juurikääpien sukuun kuuluvat Heterobasidion 

paviporium ja Heterobasidion annosum (Woodland ym. 1998).  Heterobasidion pavi-

porum aiheuttaa kuuselle tyvilahoa ja Heterobasidion annosum aiheuttaa männylle ty-

vilahoa. Juurikäävät ovat tällä hetkellä sienistä merkittävimpiä taloudellisten vahinko-

jen aiheuttajia. On arvioitu, että 15–20 % Etelä-Suomen kuusista on juurikäävän in-

fektoimia (Müller ym. 2018).  Ilmaston lämpötilan kohoaminen parantaa kuusenjuuri-

käävän elinolosuhteita. Juurikäävälle paras kasvuolosuhde on 20 ja 30 celsiusasteen 

välissä (Müller ym. 2015). Talven roudattoman ajan lisääntyminen tulee todennäköi-

sesti lisäämään juuristovaurioita puunkorjuussa, joka luo juurikäävälle paremmat olo-

suhteet leviämiseen.  

Suomen metsien merkittävin tuhohyönteinen on tällä hetkellä kirjanpainaja (Ips thy-

pographus). Kirjanpainaja hyötyy lämpimistä kesistä, sillä korkeat lämpötilat helpot-

tavat kirjanpainajan lisääntymistä. Kriittinen raja on noin 1500 celsiusasteen lämpö-

summaraja, jonka jälkeen kirjanpaina pystyy lisääntymään Suomessa kaksi kertaa sa-

man kesän aikana (Asikainen ym. 2019). Suomessa kirjanpainaja on aikaisemmin 

esiintynyt vain satunnaisesti lähinnä heikentyneissä puuyksilöissä, kuten myrsky ja lu-

mituhojen jälkeen (Annila & Petäjistö 1978). Viime vuosina lämpösumman noustessa 

kirjanpaina on pystynyt muodostamaan paikallisia epidemioita ja tappamaan terveitä 
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puuyksilöitä. Esimerkiksi vuonna 2010, kirjanpaina pystyi lisääntymään kaksi kertaa 

saman vuoden aikana Etelä-Suomessa. (Pouttu & Annila 2010) Lämpösummien ko-

hotessa ilmaston lämpenemisen seurauksena, olosuhteet kirjanpainajan lisääntymi-

selle tulevat parantumaan. Vaikutukset näkyvät jo tälläkin hetkellä (Kniivilä ym. 

2020). Muutkin tuholaiset todennäköisesti hyötyvät ilmaston lämpenemisestä. Suo-

meen todennäköisesti leviää täysin uusia metsätuholaisia ilmaston lämmetessä. 

 

1.4 Monimuotoisuus 

Suomen metsien monimuotoisuudella tarkoitetaan perinteisesti lajien kirjoa, joka met-

sissämme elää. Monimuotoisuus voidaan jakaa lajistolliseen, perinnölliseen ja ekolo-

giseen monimuotoisuuteen. Monimuotoisuuden säilyminen vaatii luonnon evolutiivis-

ten ja ekologisten prosessien jatkumista. Jos prosessit jossain vaiheessa katkeavat, mo-

nimuotoisuus heikkenee. Ihmisen aiheuttama muutos ekosysteemeissä häiritsee luon-

nollisia ekologisia prosesseja. Näin voidaan ajatella, että ihminen kiihdyttää toimin-

nallaan monimuotoisuuden häviämistä puuttumalla luonnollisiin kehityskulkuihin. 

(Kuuluvainen 2004)   

Suomen metsissä uhanalaisia lajeja elää viimeisimmän uhanalaisuusarvion mukaan 

833 kpl. Tämä tarkoittaa, että 31,2 % kaikista lajeista on uhanalaisia. Metsissä elää 

kaikista uhanalaisuusarvion lajeista 42 % eli suurin osa (Hyvärinen ym. 2019, ns. Pu-

nainen kirja). Pinta-alaan suhteutettuna metsissä elää kuitenkin vähiten uhanalaisia la-

jeja. Voidaan siis todeta, että metsät ovat Suomen arvioiduista elinympäristöistä lajis-

ton kannalta suhteellisesti parhaassa kunnossa. Edellisen uhanalaisuusarvion jälkeen 

23 metsälajia on hävinnyt, mutta toisaalta 95 jo hävinneeksi luokiteltua lajia onkin 

löydetty uudestaan (Hyvärinen ym. 2019). 

Punaisessa kirjassa metsälajien uhanalaistumisen syyt on jaettu viiteen kategoriaan. 

Metsien uudistamis-, ja hoitotoimet, metsien puulajisuhteiden muutokset, vanhojen 

metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, lahopuun väheneminen ja kuloalueiden 

sekä muiden luontaisten sukkession alkuvaiheiden väheneminen. Puulajisuhteiden 

muutokset ovat punaisessa kirjassa neljänneksi merkittävin syy metsien lajien uhan-

alaistumiselle. Ensisijaiseksi syyksi puulajisuhteiden muutokset ovat kirjattuna 13,3 
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% metsälajeista. Metsien puulajisuhteiden muutokset on merkitty ensisijaiseksi syyksi 

viiden lajin häviämiselle (Hyvärinen ym. 2019).  

 

1.5 Metsäsertifiointi  

1990-luvulla metsänhoidon kestävyydelle Suomessa tarvittiin todennus ja ensimmäi-

nen metsäsertifiointijärjestelmä otettiin käyttöön (Mäntyranta 2002). Tällä hetkellä 

Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää, joiden tarkoitus on taata ku-

luttajille valmistetun puutuotteen sosiaalisesti-, taloudellisesti- ja ekologisesti kestävä 

metsätalous. Nämä järjestelmät ovat Forest Stewardship Council ja Programme for the 

Endorsement of Forest Certification (Suomen FSC standardi 2011 ja PEFC 2020). 

FSC ja PEFC sertifikaateilla on kansainvälinen kehys, johon kansalliset standardit pe-

rustuvat. Kansainvälisiä perusperiaatteita sovelletaan kansallisissa standardeissa. Met-

säsertifioinnin lisäksi järjestelmiin kuuluu alkuperäketjun seuranta. Toimijoiden on 

tiedettävä, mistä hankittu puu on peräisin ja varmistettava, että hankittu puu täyttää 

varmasti sertifioinnin vaatimukset (Salo 2015). 

Metsien käsittelyn taso on molemmissa metsäsertifiointijärjestelmissä taattu julkisella 

kriteeristöllä eli standardilla. Julkisesta standardista voi tarkastaa sertifioitujen metsien 

hoidon minimikriteerit (Mäntyranta 2002). Sertifiointijärjestelmät ohjaavat käytännön 

metsätaloutta Suomessa voimakkaasti. Sertifiointijärjestelmien ekologiset kriteerit 

metsien hoitoon ovat tiukempia kuin lain asettama taso. Lähes kaikki Suomessa ha-

kattavasta teollisuuspuusta on FSC tai PEFC sertifioitua (FSC numeroina 2020 ja 

PEFC numeroina 2019).  

Metsäsertifioinnissa on kolme toimijaa. 1) Metsänomistaja, jonka metsää sertifioi-

daan; 2) puunostaja, joka ostaa ja yleensä hakkaa sertifioidun puun ja 3) sertifiointiyri-

tys (Mäntyranta 2002). Vuosittain metsänomistajia ja puuta ostavaa yritystä auditoi-

daan. Auditoinnissa valvotaan, että toiminta standardin mukaista (Salo 2015). Mikäli 

auditoinnissa havaitaan rikkeitä standardin noudattamisessa, sertifikaatin haltijalle 

seuraa poikkeama, joka on korjattava. Jos toiminta ei ole riittävällä tasolla, sertifikaa-

tin voi menettää. Auditoivaa yritystä valvotaan, että he tekevät työnsä oikein. Audi-

tointeja valvoo akkreditoitu auditoija (Mäntyranta 2002).  
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Yhtenä sertifioinnin kriteerinä Suomen FSC standardissa (2011) on, että lehtipuuosuus 

havupuuvaltaisissa taimikoissa on taimikonhoidon jälkeen yli 10 %. Lisämääreenä 

kuitenkin mainitaan, jos lehtipuuosuus ennen taimikonhoitoa on alle 10 % runkolu-

vusta, lehtipuusto säästetään, jos se ei haittaa kasvatettavien havupuiden kasvua. Tämä 

tarkoittaa, että alle l0 % lehtipuuosuus ei ole automaattisesti virhe vaan asiaa on tar-

kasteltava tapauskohtaisesti. UPM:n omistamat metsät on FSC ja PEFC sertifioitu 

(UPM metsä 2021).  

PEFC kriteeristössä (2014) ei ole määritelty tavoitetta metsien lehtipuuosuudelle. Leh-

tipuisuuden vähäisyys tiedetään olevan yksi syy monimuotoisuuden heikkenemiselle 

(Hyvärinen ym. 2019). 

 

1.6 Kuusentaimikoiden metsikködynamiikka  

Viljellyn kuusentaimikon metsänhoitosuositusten mukainen hoito on intensiivistä. 

Tasa-ikäisrakenteisessa kasvatuksessa päätehakkuun jälkeen metsikkö yleensä laikku-

mätästetään. Laikkumätästyksessä käännetään näkyviin kivennäismaa ja kunttakerros 

kaadetaan maanpinnalle. Kuusentaimen istutus tehdään paljastuneen kivennäismaan 

päälle. Istutus on kuusella toimiva uudistusmenetelmä (Tapio 2019). Kuusien kehitys 

istutuksen jälkeen on hitaampi verrattuna muihin puulajeihin (Äijälä ym. 2014). 

UPM:n kuusentaimet ovat nykyään kasvatettu pääasiassa jalostetulla siemenmateriaa-

lilla (UPM 2020).  

Istutuksen jälkeen odotetaan 3–6 vuotta ensimmäistä taimikonhoitovaihetta, jota kut-

sutaan varhaisperkaukseksi. Varhaisperkauksessa metsiköstä poistetaan pääsääntöi-

sesti kaikki kasvatettavaa puulajia haittaava lehtipuusto (Tapio 2013). Istutuksen jäl-

keen kuusentaimikoissa on erityisen tärkeää huolehtia varhaisperkauksesta. Kuusi on 

varjoa sietävä puulaji, mutta sen kasvu hidastuu selvästi, jos se joutuu kilpailevan kas-

villisuuden alle (Äijälä ym. 2014).  

Varhaisperkausvaiheen jälkeen seuraa  on taimikonhoito. Taimikonhoidossa valitaan 

kasvatettavat puulajit tasarakenteisessa kasvatusmallissa. Taimikoihoidon tarkoituk-
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sena on järeyttää kasvatettavia puita ensiharvennusvaiheeseen. Lisäksi taimikonhoito-

vaiheessa puuston tilajärjestystä muokataan tasaiseksi (Äijälä ym. 2014). Taimikon-

hoidossa pyritään jättämään kuusikoissa 1800–2000 kasvatettavaa tainta hehtaaria 

kohden. Taimikonhoito tehdään, kun taimikon ikä on noin 15 vuotta tai 3-4 metriä. 

(Tapio 2013) 

Taimikonhoidon jälkeen vuorossa ovat metsikön harvennukset. Ensiharvennukseen 

kuusikossa päästään yleensä Etelä-Suomessa noin 12–15 m valtapituudessa (Äijälä 

ym. 2014). Ensiharvennuksen jälkeen vuorossa on toinen harvennus 15–20 vuotta en-

siharvennuksen jälkeen. Harvennukset tehdään tyypillisesti alaharvennuksina. Alahar-

vennuksessa poistetaan teknisesti huonolaatuisimpia ja pienimpiä puuyksilöitä (Tapio 

2013).  

Yhden puulajin kuusikot voivat olla herkempiä erilaisille sieni ja hyönteistuhoille ver-

rattuna sekametsiköihin (Honkaniemi ym. 2020). Kuusen tiedetään olevan herkin puu-

lajeistamme ilmastonmuutoksen vaikutuksille (Honkaniemi ym. 2020). Kuusen pin-

nallinen juuristo ja suuri neulasmassa altistavat kuuset kuivuudelle karuilla kasvupai-

koilla (Tapio 2019). Koivusekoitus kuusikossa parantaa metsikön kykyä sietää erilai-

sia tuhoja. Koivuilla ja kuusilla on erilaiset sieni- ja hyönteistuholaiset. Tuholaiset ei-

vät pääse lisääntymään ja leviämään yhtä helposti, jos metsikössä on eri puulajeja. 

Lisäksi koivusekoitus voi lisätä kuusikon tuotosta, sillä puilla on erilaiset kasvutavat 

ja koivun lehtipuukarike vähentää kuusikossa maan happamuutta (Huuskonen ym. 

2021). Koivun juuristo ulottuu syvemmälle kuin kuusella, joten se pystyy hyödyntä-

mään kosteutta ja ravinteita syvemmältä maaperästä. (Huuskonen ym. 2021)  

Resistanssilla tarkoitetaan metsien vastustuskykyä tässä hetkessä (Tapio 2020). Resis-

tanssia voidaan parantaa esimerkiksi keräämällä metsistä pois palavaa kariketta, jotta 

metsäpalon todennäköisyys pienenee. Haitallisten vieraslajien kasvustojen kitkeminen 

voi parantaa metsän resistanssia (Millar ym. 2007). Resilienssillä tarkoitetaan metsi-

köiden palautumista häiriöistä ja muutoksista. Muutoksilla tarkoitetaan ennen kaikkea 

erilaisia häiriötilanteita, kuten tuhohyönteisiä, sieniä tai pitkittyneitä hellejaksoja, 

jotka poikkeavat normaalitilanteesta (Tapio 2020). Transistio tarkoittaa metsikön pit-

kän ajan muutosta ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. Transistiolla voidaan tarkoittaa 
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esimerkiksi luontaisten puulajien vaihtamista kokonaan eri lajeiksi. Tämä vaihtoehto 

on kuitenkin paikalliselle ekosysteemille usein tuhoisa (Miller ym. 2007).  

Kuusi on yksi Euroopan yleisimmistä puulajeista ja sitä on suosittu ennen kaikkea sen 

taloudellisen arvon takia (Honkaniemi ym. 2020). Suomessa kuusen suosiota on lisän-

nyt, että se harvoin kelpaa hirvieläinten ravinnoksi (Metla 2003). Puhtaiden kuusikoi-

den resilienssi häiriöitä kohtaan voi olla  pieni, mutta tästä ei vielä tidedetä riittävästi. 

Puhtailla kuusikoilla riski erityisesti kirjanpainajaepidemioita kohtaan on suurempi 

kuin sekametsiköissä. Kuusikot kärsivät pitkistä hellejaksoista ja kuivuudesta enem-

män kuin sekametsiköt. Kuusi sietää ilmaston lämpenemistä kaikista parhaiten silloin, 

kun se kasvaa sekametsikössä. (Honkaniemi ym. 2020) 

Kuusen kestävyyttä ilmastonmuutokselle voidaan parantaa maisematason sijoittelulla 

ja pienemmässä mittakaavassa maiseman sisällä. Kriittisiä tekijöitä kuusen resilienssin 

kannalta ovat metsikön koko ja ikä (Seidl ym. 2017). Tärkeitä tekijöitä ovat lisäksi 

yksittäisen metsiköin sisäiset tekijät kuten veden saatavuus (Boden ym. 2014). Seka-

puustoisuuden lisääminen yhden puulajin metsikköön voidaan mieltää metsikön resis-

tenssin lisäämiseksi.  

Janowiak ym, (2014) esittelivät oman mallinsa, miten ilmastonmuutoksen vaikutusten 

arvioinnin ja varautumisen voidaan viedä käytäntöön. Heidän mallissaan on viisi koh-

taa, joita voidaan soveltaa mille tahansa alueelle käytännössä. 1. Täytyy määrittää 

mille alueelle suunnitelma tehdään, millaiset ovat metsien hoidon tavoitteet ja kauanko 

on käytettävissä aikaa. 2. Arvioidaan ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset alueella 

ja tunnistetaan, mitkä ovat alueen heikkoudet ilmastonmuutokseen varautuessa. 3. Ar-

vioidaan metsänhoidon mahdollisuudet, jotta voidaan varautua muutokseen. 4. Tun-

nistetaan ja toteutetaan oikeat sopeutumiseen tähtäävät toimenpiteet. 5. Seurataan teh-

tyjen toimenpiteiden onnistumista kyseisellä alueella. Tutkimuksessa oli kaksi onnis-

tunutta käytännön esimerkkiä. Ilmastonmuutoksen varautumiseen tähtääviä käytännön 

ratkaisuja tarvitaan jo pian.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehtipuuosuuden nykytilaa ja tulevaisuuden ke-

hitystä UPM:n varttuneissa kuusentaimikoissa. Tutkimuksessa vastattiin kolmeen ky-

symykseen. 

1. Miten 10 % lehtipuuosuuden tavoite on toteutunut taimikonhoidossa kuusen uudis-

tusaloilla.   

2. Miten inventoitujen kuusikoiden rakenne tulevaisuudessa kehittyy, kun tavoitteena 

on 20 % lehtipuuosuus.  

3. Miten metsikköjen rakenne kehittyy, jos istutustiheyttä lasketaan kuusella tiheyteen 

1600 kpl/ha ja harvennuksissa tavoitellaan vähintään 20 % lehtipuuosuutta. 

Tutkimuskysymyksen 1 tarkastelu perustui kerättyyn maastoaineistoon. Kerätystä ai-

neistosta selvitettiin, miten 10 % lehtipuuosuuden tavoittelu oli toteutunut taimikon-

hoidossa. Yksittäisissä taimikoissa on FSC-standardin mukaan jätettävä 10 % lehti-

puuosuus taimikonhoidon jälkeen (Suomen FSC-standardi 2011).  

Tutkimuskysymyksen 2 tarkastelu toteutettiin yhdistämällä kerätty maastoaineisto ja 

Motti- simulointi. Maastossa kerättyä aineistoa simuloitiin Motti- simulaattorilla, jolla 

selvitettiin päästäänkö saavutetulla puulajivalinnalla tulevaisuudessa 20 % lehtipuu-

osuuteen.  

Tutkimuskysymyksen 3 tarkastelu tehtiin ainoastaan Motti- simulaattorilla. Simulaat-

torilla luotiin kaksi kasvatettavaa metsikköä, joiden kasvua seurattiin. Kasvatettavan 

metsän lähtötiedoksi kuusen istutustiheydeksi asetettiin 1600 kpl/ha. Tavoitteena oli, 

että kasvupaikalle saadaan luontaisesti syntynyttä kasvatettavaa lehtipuuta, jotta säily-

tetään taimikon täystiheys alhaisesta istutustiheydestä huolimatta. Ensimmäisessä kas-

vatusvaihtoehdossa suosittiin rauduskoivua ja mäntyä. Toisessa kasvatusvaihtoeh-

dossa suosittiin raudus- ja hieskoivua.  Motti-aineistolla tehtyjen simulointien tuloksia  

maastoaineistosta simuloituihin metsiköihin. 
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Erityisen kiinnostuksen kohteena maastoaineissa oli kuvioiden koivumäärä ja koivun 

kilpailutilanne taimikoissa. Tulevaisuudessa UPM:n tavoitteena on kasvattaa lehtipuu-

osuutta, joten tilanne taimikonhoidon jälkeen vaikuttaa mahdollisuuksiin, millaisiksi 

taimikot kehittyvät. Lisäksi oli mielenkiintoista, kuinka tulevaisuuden harvennushak-

kuut vaikuttavat lehtipuuosuuden kehitykseen, kun koivua suositaan harvennuksissa. 

2.2 Aineiston hankinta 

Kuvioiden 10 % lehtipuuosuuden nykytilanteen selvittämiseksi tarvittiin mitattua tie-

toa. Mahdollisuuksia aineiston saamiseen oli useita. Laadunvalvontaa tehdään taimi-

konhoitovaiheen jälkeen monella eri tasolla. Yrittäjät tekevät työnlaadun omavalvon-

taa ja mittaavat poistumaa ja jäävää puustoa. Työn tilaaja suorittaa tilaajavalvontaa 

taimikonhoitotyömailla. Laadunvalvontaa ostetaan usein tilaajaorganisaation ulko-

puoleltakin. Muualta kerätyssä aineistossa on kuitenkin epävarmuus laadusta ja ei ole 

tietoa mahdollisista virheistä mittausvaiheessa. Oikeiden puustotunnusten ja yhtenäi-

sen sekä luotettavan datan saamiseksi tehtiin päätös kuusivaltaisten taimikoiden maas-

toinventoinnista Etelä-Suomen alueella. Mittauksissa kiinnosti erityisesti kasvatuskel-

poisen koivun ja muiden lehtipuiden suhteellinen osuus UPM:n varttuneissa kuusen-

taimikoissa. Aineiston hankinta suunniteltiin lisäksi Motti-simulointeja silmällä pi-

täen.  

Aineisto kerättiin kolmelta UPM:n omistamalta tilalta Pirkanmaan alueella. Pirkan-

maalaiset kuusivaltaiset taimikot kuvaavat hyvin UPM:n metsäomaisuuden yleisil-

mettä. Iso osa metsäomaisuudesta sijaitsee Etelä-Suomen alueella, jossa kuusi on pää-

puulajina. Yleisin kuusen kasvupaikka on keskiravinteinen mustikkatyypin kangas-

metsä. Inventoitavat kohteet päätettiin rajata kasvupaikan perusteella yhtenäisiksi 

mustikkatyypin kohteiksi. Inventointialueet suunniteltiin Tampereen lähelle, jotta au-

tomatkat maastokohteille jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. Inventoitavat metsätilat 

sijaitsivat Ruovedellä, Ylöjärvellä ja Orivedellä. Metsätilat valittiin maantieteellisesti 

samankaltaiselta alueelta. Maasto oli kumpuilevaa, usein mäkien välissä oli kaivettu 

oja ja kapea turvekangas. Kuusi oli alueella pääpuulaji ja useimmat taimikot uudistettu 
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istuttamalla kuuselle. Vain karuimmat mäkien laet olivat männylle soveltuvaa kuivah-

koa kangasta. Kuvioiden koon keskiarvo oli 3,5 ha. Pieniä vaihteluja maaperässä tai 

kasvupaikassa ei ollut kuvioitu erikseen, vaan kuviot muodostuivat pääosin yhtenäisen 

päätehakkuuleimikon pohjalta. Tämän takia kuvioiden sisällä oli pienialaista maape-

rän ja kasvupaikan vaihtelua.  

Maastoinventoitavat kuviot haettiin UPM:n metsätietojärjestelmästä. Inventoitavia 

kuvioita valittiin 5 kpl/tila. Yhteensä inventoitavia kuviota oli 15kpl. Maastoinven-

tointiin valittiin Tapion (2013) hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti hoidettuja 

kuvioita. Kaikilla kuvioilla oli tehty metsänhoidon suositusten mukaiset metsänhoito-

toimenpiteet. Päätehakkuun jälkeen maaperä oli laikkumätästetty ja istutettu kuuselle. 

Kaikille kuvioille oli tehty ennen taimikonhoitoa varhaisperkaus tai reikäperkaus. Tai-

mikonhoito oli tehty vuosien 2015–2020 välisenä aikana. Nuorin taimikko oli mittaus-

hetkellä biologiselta iältään 12-vuotias ja vanhin taimikko 21-vuotias. Taimikot olivat 

vaiheessa, jossa lopullinen kasvatettavien puiden valinta oli tehty ja seuraava metsän-

hoidollinen vaihe oli ensiharvennus.  

Metsätyypiltään kaikki kuviot olivat ennakkotiedon perusteella mustikkatyyppiä. 

Kaikkien kuvioiden pääasiallinen käyttötarkoitus oli metsätalous eikä kuvioilla ollut 

käytönrajoitteita tai muita erillisiä käyttötavoitteita. Kuviot olivat ennakkotiedon pe-

rusteella  varttunutta taimikkoa (T2). Tavoitteena oli inventoida kivennäismaan taimi-

koita. Hakuehdoiksi rajattiin kangasmaat ja ojitetut kankaat. Tällöin kuvioilla hyväk-

syttiin myös ojat. 

Kuviohaun tuloksena kolmelta tilalta saatiin 35 kpl soveltuvia metsäkuvioita maas-

toinventointiin. Jokaisen metsätilan kuviot listattiin Exceliin ja listalta arvottiin 5 kpl 

kuvioita inventoitavaksi. Kuvioiden perustiedot tarkastettiin manuaalisesti, jotta var-

mistuttiin ennakkotietojen olevan samat. 35 kuvioista kaksi täytyi ennakkotarkastuk-

sessa jättää pois arvonnasta, koska kyseisillä kuvoilla ei ollut tehty aikaisemmin var-

haisperkausta tai reikäperkausta. Lopullinen kuviomäärä ennen arvontaa oli 33, joista 

arvonnan tuloksena maastoinventointiin valittiin 15 kpl.   
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2.3 Maastoinventoinnit 

Jokaiselta kuvioilta kirjattiin mittalomakkeelle kuvionumero ja inventointipäivä. Jo-

kaisen kuvion metsätyyppi arvioitin erikseen, vaikka siitä olikin ennakkotieto val-

miina. Maastoinventointi toteutettiin ympyräkoealamittauksena ja jokaisen koealamit-

tauksen tulokset kirjattiin erikseen maastolomakkeelle.. Ympyräkoealan koko oli 

100m2 (koealan säde 5,64 m). Koealan hehtaarikohtaisen runkoluvun mittavälineenä 

toimi katkaistu onkivapa. Koealat sijoitettiin systemaattisesti pisimmälle kuviolle 

mahtuvalle yhtenäiselle linjalle. Ensimmäinen koeala sijaitsi 20 m mitattavan kuvion 

reunasta. Loput koealat sijoitettiin linjalle 40 m välein. Viimeinen linjan koeala täytyi 

mahtua kokonaan mitattavalle kuviolle. Koealalta mitattiin kasvatettavien puiden lu-

kumäärä puulajeittain, koealan keskimääräisen puun läpimitta puulajeittain ja keskipi-

tuus puulajeittain. Puiden keskiläpimitta mitattiin puulajeittain mittasaksilla koealan 

keskimääräisen puun rinnankorkeudelta. Mittaukseen haluttiin vain sellaisia puita, 

jotka olisivat tulevaisuudessa elossa yhä metsikön ensiharvennusvaiheessa. Mitattavat 

puut olivat vähintään 50 % koealan valtapuiden keskipituudesta. Täystiheä kuusikko 

todennäköisesti varjostaa pienen lehtipuun kuoliaaksi eikä se ehdi muiden tasaraken-

teisten puiden kasvuvauhtiin mukaan. Siksi inventointiin ei otettu mukaan alle 50 % 

valtapuiden pituisia puita.  Harvalukuisemmat puulajit, kuten lepät ja raita inventoitiin 

puulajeittain, mikäli niitä koealalle osui.  
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Kuva 1. Koealan koko oli 100m2, missä puuston tiheyden mittavälineenä toimi 5,64 m 

vapa. Vavalla mitattiin myös puuston pituus. Varalla puuston pituuden mittavälineenä 

oli lisäksi hypsometri.  
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Kuva 2. Koealalta määritettiin silmämääräisesti keskimääräinen puu, jonka  keskiläpi-

mitta mitattiin rinnankorkeudelta mittasaksilla. 

 

Inventoitavat puustotunnukset pohjautuivat Motti- simulaattorin vaatimuksiin (Motti 

2015). Jotta inventoituja taimikoita oli mahdollista simuloida ajassa eteenpäin, täytyi 

maastoinventoinneista saada oikeanlaisia puustotunnuksia.  

Kuvioita inventoitiin kolmena eri päivänä 26.7.2021 – 28.7.2021. Ensimmäisenä päi-

vänä inventointiin Ruoveden tila. Arvotuista kuvioista jouduttiin hylkäämään kuvio 

1055. Kuvio 1055 oli ennakkotiedon mukaan kuuselle istutettu, mutta maastossa il-

meni, että kyseisen kuvion pääpuulaji oli mänty. Kuusta oli istutettu vain männyn se-

kapuuksi ja valtapuusto koostui selkeästi männystä. Tässä tutkimuksessa ei oltu kiin-

nostuttu männiköiden puulajisuhteista, joten kuviota ei inventoitu. Korvaavaksi kuvi-

oksi valittiin 1005, joka oli hyvä kuvio inventoitavaksi ja täytti vaatimukset. Ylimää-

räisenä kuviona inventointiin lisäksi kuvio 51.1 sen varalta, että seuraavina päivinä 

valitut kuviot olisivat maastossa paljastuneet epäsopiviksi. Juupajoen tilalta yhteensä 
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inventoitiin 6 kuviota. Sopiva kohteita löytyi kuitenkin seuraavina päivinä tarpeeksi, 

joten kuvio 51.1 jätettiin lopullisesta tulosten tarkastelusta pois.  

Orivedellä sijaitseva metsätila inventoitiin 27.7.2021. Orivedellä usealla kuviolla mä-

kien päällä peruskallio oli lähellä maanpintaa. Kuviot olivat kasvupaikaltaan paikoi-

tellen karuja. Koealoja siirrettiin kitumaan kallioilta linjassa eteenpäin, kunnes koealat 

olivat metsämaalla.  Tutkimuksessa ei haluttu tietää kitumaan kallioiden tilannetta, jo-

ten niitä ei ollut järkevää mitata. Kitumaan kallioiden lisäksi koeala osui useita kertoja 

säästöpuuryhmään. Säästöpuuryhmien puulajisuhteet eivät olleet tutkimuskohteina, 

joten koealat siirrettiin seuraavaan soveltuvaan metsänkohtaan linjalla säästöpuuryh-

män jälkeen. Oriveden tilalla kuvio 46 jätettiin inventoinnista pois, sillä kyseisellä ku-

violla oli suuri kitumaan alue ja tämän lisäksi yli puolet pinta-alasta oli turvemaata, 

jonka inventointi ei vastannut tavoitetta. Kuvion 46 tilalle tuli  kuvio 62, joka oli so-

veltuva inventointiin.  

Ylöjärven tilakokonaisuus inventoitiin 28.7.2021. Arvotuista kuviosta jouduttiin vaih-

tamaan yksi kuvio. Arvottu kuvio 91 osoittautui käytännössä kokonaan turvekan-

kaaksi. Korvaavaksi kuvioksi tuli  37.  

Yhteensä inventoitiin 96 koealaa. Koealan koko oli 100m2 ja kuvioiden yhteispinta-

ala 53 ha. Inventointi kattoi 1,8 % kuvioiden pinta-alasta. Tämä tarkoittaa yhteensä 

0,93 ha mitattua pinta-alaa. Koealan koko oli erinomainen varttuneiden taimikoiden 

inventointiin. Yhdellä koealalla saatiin suuri pinta-ala mitattua kerralla ja mittaaminen 

oli sujuvaa. Yhtään suurempi koeala olisi hidastanut mittauksia huomattavasti. Kaikki 

kuviot olivat ennakkotietojen perusteella mustikkatyypin kankaita. Maastossa osoit-

tautui kuitenkin, että osa kuvioista olisi voitu luokitella myös kuivahkoiksi kankaiksi. 

Vaihtelua kuvioiden sisällä kasvupaikassa oli etenkin Orivedellä, jossa kasvupaikat 

vaihtelivat MT:n ja VT:n välillä.   
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Kuva 3. Tuoreen kankaan ruohoja kuusentaimikossa Ruovedellä. Runsaana tässä tai-

mikossa esiintyi erityisesti oOravanmarjaa (Maianthemum bifolium).  

2.4 Motti-simulointi  

Motti simulaattori on entisen Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luke) kehittämä metsi-

köiden simulointiohjelma. Mottiin on kerätty pohjatieto Suomen metsien kasvu- ja 

tuotostutkimuksista. Ohjelmaa voidaan hyödyntää erilaisten metsänhoitotapojen ver-

tailuun. Ohjelmaan syötetään halutun metsikön tunnuksia ja ohjelmisto laskee mallien 

avulla metsikön tulevaisuudenkehityksen. (Luke 2016) Tässä tutkielmassa käytetty 

Motin versio on vuonna 2015 julkaistu v. 3.3 (Motti 2015).  

Motti ohjelmistossa syntyvän luontaisen taimiaineksen määrään vaikuttaa maanmuok-

kaustapa. Maanmuokkaustapa, jossa suurempi osa kivennäismaasta paljastetaan ai-

heuttaa suuremman luontaisen taimiaineksen määrän. Esimerkiksi laikkumätästetylle 

kohteelle syntyy enemmän luontaista taimiainesta kuin kääntömätästetylle kohteelle 

(Siipilehto ym. 2014). Varhaisperkaus voidaan tehdä Motti ohjelmistossa 1,5–2 metrin 
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valtapituudessa. Ohjelmistossa syntyy toinen taimijakso varhaisperkauksen jälkeen. 

Varhaisperkauksessa jätetään kasvamaan sekapuusto (Siipilehto ym. 2014). 
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3. TULOKSET  

3.1 Metsiköiden lehtipuuosuus 

Taimikoiden lehtipuuosuuden laskemiseen käytettiin maastossa kaikkia inventoituja 

lehtipuita ja havupuita. Kuvioiden pinta-alalla painotettuna keskiarvona inventoitujen 

kuvioiden lehtipuuosuus runkolukuna oli 9,1 %. Tämä jää FSC standardin 10 % run-

kolukuvaatimuksesta taimikonhoidon jälkeen (Suomen FSC standardi 2011). Taimi-

koiden  lehtipuuosuus vaihteli välillä 1-30 %.  Tulokseen vaikutti, että inventoinnissa 

laskettiin vain 50 % valtapituudesta olevat puut. Alikasvoksena kuvioilla oli enemmän 

lehtipuuta, mutta metsiköiden kasvatettavan puuston  kehityksen kannalta niillä ei ole 

juurikaan merkitystä (Äijälä ym. 2014).  

 

  

Kuva 4. Lyhyitä koivuja varttuneessa kuusentaimikossa. Nämä koivut jäivät inventoi-

matta, koska ne eivät täyttäneet 50 % pituusvaatimusta valtapituudesta. Kuusikon lat-

vuksen sulkeutuessa koivut eivät valonpuutteen takia kasva latvuskerrokseen. 
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Kuvio nro Kuusi pituus (m) Mänty pituus (m) Koivu pituus (m) 

Koivun ja 

kuusen ero 

(m) 

62 9,8 0,0 7,2 2,6 

49 5,3 3,8 3,7 1,6 

34 5,6 5,3 3,5 2,1 

22 6,2 6,9 5,5 0,7 

37 5,1 4,7 3,8 1,3 

51 7,0 6,5 4,8 2,2 

1004 8,5 0,0 4,5 4 

47 4,5 4,3 2,8 1,7 

1005 5,2 4,2 3,7 1,5 

835 6,0 5,2 4,3 1,7 

98 8,5 4,5 8,4 0,1 

97 8,4 5,5 7,1 1,3 

37 8,6 8,6 8,0 0,6 

147 7,0 0,0 7,7 -0,7 

485 5,6 5,4 6,9 -1,3 

Kokonais-

keskiarvo 

(m) 6,8 4,3 5,5 

 

 

1,3 

Taulukko 1. Inventoitujen kuvioiden keskimääräinen puun pituus puulajeittain.  

Koivujen pituus oli suurimmalla osalla inventoiduista kuivioista huomattavasti pie-

nempi kuin kuusella. Ainoastaan kuviolla 147 ja 485 kasvatettavat koivut olivat mit-

taushetkellä pidempiä kuin kuuset (Taulukko 1). 

3.2 Metsikköjen simulointi kerätystä maastoaineistosta 

Maastossa kerätystä aineistosta haluttiin selvittää, mikä oli UPM:n kuusivaltaisten tai-

mikoiden nykytila ja millaiseksi lehtipuuosuuden on mahdollista kehittyä metsikön 

nykyisellä puustolla. Kerätyssä maastoaineistossa ei eroteltu raudus- ja hieskoivuja. 

Tässä simuloinnissa kaikkien koivujen oletetaan olevan rauduskoivuja, sillä kasvupai-

kat olivat kangasmaalla. Koivujen tarkemmalla määrityksellä ei ole merkittävää vai-

kutusta, sillä ensisijaisesti tässä tutkimuksessa kiinnosti puulajien osuuksien suhde, 

eikä niinkään taloudellinen tuotos. Koivujen tunnistaminen olisi lisäksi hidastanut 

maastotyöskentelyä. Tarkemman koivujen lajimäärityksen puuttuminen voi kuitenkin 
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johtaa pieneen yliarvioon puuston kasvussa, jos osa inventoiduista koivuista oli hies-

koivuja. 

Kaikki kuviot, josta maastodataa kerättiin, simuloitiin erikseen Motti-simulaattorilla 

koko kiertoajan loppuun saakka. Kuvioille oli tehty aikaisemmin varhaisperkaus ja 

taimikonhoito, joten simulaattorilla kasvatettiin ns. vakiintuneita metsiköitä. Metsi-

köille valittiin kasvun tasokorotus. Motti-simulaattorilla tasokorotuksen voi valita, jos 

metsät ovat hyvin hoidettuja (Motti 2015). Kaikki kuviot oli hoidettu aikaisemmin Ta-

pion (2013) hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti. Puustoja kasvatettiin kerral-

laan 5-vuotta. Harvennusrajojen täytyttyä puusto harvennettiin.   

Motti-simuloinnissa kasvatuksessa suosittiin koivuja ja mäntyjä kuusen kustannuk-

sella. Kasvatuksessa kaikki kasvatettavat männyt ja koivut säästettiin ja kuusia pois-

tettiin harvennuksissa. Motti laskee luonnollisen poistuman, joten kaikki alussa kas-

vamaan jääneet puut eivät olleet kiertoajan lopussa pystyssä, vaikka harvennuksissa 

ne ohjelmoitiinkin säästettäväksi. Kuvioille tehtiin kaksi harvennusta ja päätehakkuu. 

Metsikköjä kasvatettiin Tapion (2013) hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti. En-

siharvennus metsiköille tehtiin noin 30 vuoden iässä. Kaikki metsiköt harvennettiin 

ensiharvennuksessa pohjapinta-alaan 17 m2/ha. Koivut ja männyt säästettiin ensihar-

vennuksessa, joten kuusen osuus runkoluvusta pieneni suhteellisesti eniten. Kaikille 

metsiköille avattiin ensiharvennuksessa ajourat, joka pienensi pohjapinta-alaa 18 %. 

Metsiköille asetettiin perustiedot tiedossa olleen käsittelyhistorian perusteella. 

Toinen harvennus metsiköille tehtiin noin 45 vuoden iässä. Kukin metsikkö harven-

nettiin, kun metsänhoitosuositusten mukainen pohjapinta-ala vaatimus täyttyi. Kaikki 

metsiköt harvennettiin toisessa harvennuksessa pohjapinta-alaan 20 m2/ha. Toinen 

harvennus tehtiin suosien koivua ja mäntyä ja harventaen kuusta.  

Päätehakkuu toteutettiin simuloinneissa puuston ollessa noin 65-vuotiasta. Päätehak-

kuun jälkeen arvioitiin kertymän avulla, mikä oli metsikön puulajien ja runkoluvun ja 

tilavuuden suhteellinen osuus päätehakkuukypsänä.  
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Kuusi oli tilavuudeltaan ensiharvennuksen jälkeen selkeästi valtapuulaji. Koivujen 

osuus oli pieni ja ainoastaan kuviolla 98 koivun tilavuus ylitti 10 % kokonaistilavuu-

desta. Koivujen keskimääräinen tilavuus oli 4 % ensiharvennuksen jälkeen. (Kuva 5) 

 

 

Kuva 5. Ensiharvennuksen jälkeinen puulajien suhteellinen osuus tilavuudesta kuvi-

oittain. Koivun suhteellinen osuus kuvioilla on esitetty numeroina suuruusjärjestyk-

sessä.  

Koivun osuus oli keskiarvona 7 % kokonaistilavuudesta päätehakkuuhetkellä. Suh-

teellinen tilavuus oli noussut ainoastaan 3 % ensiharvennuksesta, vaikka harvennuk-

sissa ei koivua poistettu.  Männyn osuus tilavuudesta oli noussut määrään 18 %, kun 

ensiharvennuksen jälkeen männyn tilavuusosuus oli 12 %. (Kuva 5, Kuva 6) 
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Kuva 6. Taulukossa esitettynä päätehakkuun ajankohtana puulajien suhteelliset osuu-

det tilavuutena kuvioittain. Koivun suhteellinen osuus esitetty numeroina suuruusjär-

jestyksessä.  

Tilavuuden suhteellinen kasvu koivulla oli keskiarvona 3 % metsikön kierron aikana 

ensiharvennuksesta päätehakkuuseen. Kasvatuksessa säästettiin kaikki koivut. (Kuva 

7)  

 

Kuva 7. Inventoitujen taimikoiden koivun tilavuuden suhteellinen kehitys ensiharven-

nuksesta päätehakkuuseen, kun harvennuksissa suositaan koivua.  
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Metsiköiden tilavuuden lehtipuuosuuteen vaikuttaa eniten koivun kasvun ja tilavuuden 

kehitys. Mitatuilta koealoilta ei löydetty yhtään haapaa. Harmaaleppiä osui koealoille 

toiseksi eniten lehtipuista ja raitoja kolmanneksi eniten. Koivun lisäksi muiden lehti-

puiden osuus on lähes merkityksetön. Lähtötilanteessa koivut olivat keskimäärin pie-

niä ja jäämässä istutettujen kuusten varjostukseen. Kuvassa 7 havainnollistetaan koi-

vujen osuuden tilavuuden kehitystä suhteessa muihin puulajeihin. Vaikka harvennuk-

sissa suositaan koivua, ei koivun tilavuuden kasvu ole kokonaisuutena merkittävä. Is-

tutetuilla kuusilla tilavuuden kehitys oli taimikoissa puulajeista kaikkein nopeinta 

(Kuva 5, Kuva 6).  Inventoiduissa taimikoissa ei päästy yli 20 % lehtipuun tilavuus-

vaatimukseen kiertoajan loppuun mennessä yhtä taimikkoa lukuun ottamatta. 

 

  

Kuva 8. Inventoitujen taimikoiden koivun osuuden runkoluvun suhteellinen kehitys 

ensiharvennuksesta päätehakkuuseen.  

Inventointihetkellä koivujen runkoluvun osuus oli keskiarvona 9 %. Ensiharvennuk-

sen jälkeen runkoluvun keskiarvo oli 13 % ja toisen harvennuksen jälkeen 22 %. (Kuva 

8) 

Koivuja suosittaessa päästään nykytilanteessa runkoluvullisesti suureen koivujen mää-

rään (Kuva 8). Runkoluvullisesti koivuja on huomattavasti enemmän kuin niiden 
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osuus on kokonaistilavuudesta (Kuva 7, Kuva 8). Tämä tarkoittaa, että koivut ovat 

huomattavasti pienempiä verrattuna metsikön valtapuihin. Koivut jäävät jo kasvun al-

kuvaiheessa havupuiden alle varjostukseen eikä kasvu palaudu metsikön kehityksen 

missään vaiheessa. Koivujen suhteellinen runkoluku on keskimäärin yli 20 % toisen 

harvennuksen jälkeen (Kuva 8), mutta suhteellinen tilavuus on pienempi (Kuva 7). 

Kokonaisuutena inventoiduista taimikoista voidaan todeta, että nykyisillä metsänhoi-

don periaatteilla kuusentaimikoiden lehtipuuosuutta ei pystytä nostamaan 20 prosent-

tiin kokonaistilavuudesta. 

 

3.3 Metsikköjen simulointi suosimalla rauduskoivuja ja mäntyjä. 

Kuusen istutustiheys 1600 kpl/ha 

Tässä tarkasteltavat metsiköt ovat luotu ja simuloitu Motti-ohjelmistolla ja käytettävä 

data ei perustu tässä työssä miattuun aineistoon. 

Motti- simulaattoriin luotiin kuvitteellinen kasvatettava  koemetsikkö. Koemetsikkö 

sijaitsi maantieteellisesti samalla alueella kuin aikaisemmin maastossa mitatut kuviot. 

Kunnaksi valittiin Orivesi, jonka lämpösumma on 1200 d.d. astetta ja korkeus meren-

pinnasta 107 m. Metsikkö sijaitsi kivennäismaalla ja kasvupaikkatyyppinä oli MT eli 

tuore kangas. Pääpuulaji oli kuusi. Kuusi oli istutettu laikkumätästettyyn maaperään. 

Säästöpuita kuviolla määriteltiin olevan 5 mäntyä, 5 rauduskoivua ja 2 haapaa, jotka 

kaikki olivat läpimitaltaan 20 cm. Kuusen eloonjäämisprosenttiksi määriteltiin 85 %, 

kuten se parhaissa olosuhteissa voi laikkumätästetyllä ja istutetulla kuviolla olla 

(Schildt 2000). 

Puuston kasvatus määriteltiin itse ja se perustui perustui Tapion hyvän metsänhoidon 

suosituksien mukaisiin pohjapinta-aloihin jaksollisesta kasvatuksesta. Kasvulle valit-

tiin tasokorjaus, koska metsikkö on hyvin hoidettu ja sijaitsee kivennäismaalla (Motti 

2015). Varhaisperkaus tehtiin viiden vuoden iässä. Metsikön runkoluku ennen varhais-

perkausta oli 14198 kpl/ha. Varhaisperkauksessa runkoluku väheni 2876 kpl/ha. Met-

sikölle tehtiin taimikonhoito 15 vuotta istutuksesta. Ennen taimikonhoitoa runkoluku 

oli 5199 kpl/ha.  
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Taimikonhoidossa määriteltiin säästettäväksi kaikki rauduskoivut, joita simulaattorin 

mukaan oli luontaisesti syntynyt. Rauduskoivuja oli syntynyt 284 kpl/ha. Luontaisesti 

syntyneitä mäntyjä taimikonhoidossa säästettiin kaikkiaan 326 kpl/ha. Hieskoivuja hy-

väksyttiin mukaan kasvatukseen 30 kpl/ha. Jäävä puusto oli yhteensä 2000 kpl/ha eli 

Tapion (2013) hyvän metsänhoidon suositusten ja UPM:n (2021) ohjeiden mukainen 

kuusikoille taimikonhoidon jälkeen. Kuusia oli selvinnyt taimikonhoitovaiheeseen 

1360 kpl/ha, kun 85 % selviytyminen oli otettu huomioon. Kasvatukseen otettiin mu-

kaan kaikki kuuset ja luontaisesti syntyneet rauduskoivut ja männyt. täydennettiin Tai-

mikkoa täydennettiin 30 hieskoivulla, jotta päästiin tiheyteen 2000 kpl/ha.   

Metsikkö saavutti ensiharvennuksen pohjapinta-alan 35-vuoden ikäisenä, pohjapinta-

alan ollessa 26 m2/ha. Tällöin vuorossa oli ensiharvennus. Ensiharvennuksessa avattiin 

ajourat, joka vähensi 18 % pohjapinta-alasta. Metsikkö alaharvennettiin Tapion (2013) 

hyvän metsänhoidon suositusten mukaisiin rajoihin, joka tarkoitti pohjapinta-alan pu-

dottamista 17m2/ha. Ensiharvennuksessa määritettiin, että rauduskoivuja ei poisteta 

hakkuussa ollenkaan, paitsi ajourien avaamisessa kaadetut yksilöt. Myös mänty jätet-

tiin kasvamaan ja harvennus kohdistui pääosin kuuseen. Poistuma oli 31% tilavuudesta 

ensiharvennuksessa. Koivun ja lehtipuun osuus pohjapinta-alasta oli 11,5 % ensihar-

vennuksen jälkeen. Puusto pysyi yhä selkeästi kuusivaltaisena.    

Seuraavaksi puustoa kasvatettiin 50 vuoden ikään, jolloin pohjapinta-ala täytti harven-

nuksen vaatimuksen, pohjapinta-alan ollessa 33 m2/ha. Metsikkö alaharvennettiin poh-

japinta-alaan 20 m2/ha. Koivua ja mäntyä ei hakattu tälläkään harvennuskerralla ollen-

kaan, vaan harvennus kohdistui kuuseen. Poistuman osuus oli 41% puustosta. Harven-

nuksen jälkeen koivujen osuus pohjapinta-alasta oli 16,1 %, männyn osuus 21,2 % ja 

kuusen osuus 62,7 %.  

65-vuoden iässä puusto oli päätehakkuukypsää ja simuloidussa hakkuussa kaadettiin 

kaikki puut. Metsikön kokonaistilavuus oli 311m3/ha, josta koivun osuus oli 

48,3m2/ha. Koivujen osuus tilavuudesta oli kiertoajan lopussa 16 %. 

Koivujen osuus oli 13 % ensimmäisen harvennuksen jälkeen, 19 % toisen harvennuk-

sen jälkeen ja päätehakkuuhetkellä 16 % koko puuston tilavuudesta. 
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Kuva 9. Puuston osuudet tilavuudesta 1. harvennuksen ja  2. harvennuksen jälkeen ja 

päätehakkuuhetkellä. Kasvatuksessa suosittiin rauduskoivua ja luontaisesti syntynyttä 

mäntyä.  

Taimikonhoidon jälkeen koivun osuus oli 16 % runkoluvusta. Ensiharvennuksen jäl-

keen koivun osuus nousi tasolle 18 % runkoluvusta. Toisen harvennuksen jälkeen koi-

vun osuus oli 29 %, kuusen osuus 45 % ja männyn osuus 26 %. (Kuva 10) 

Kuvissa 9 ja 10 kuvattu rauduskoivua ja mäntyä suosiva kasvatustapa tuotti toisen har-

vennuksen jälkeen rauduskoivun keskijäreydeksi 137 litraa. Vertailun vuoksi UPM:n 

maiden taimikoista simuloitu koivujen keskiarvojäreys toisen harvennuksen jälkeen 

oli 80,4 litraa. 
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Kuva 10. Puulajien suhteelliset osuudet runkolukuna, kun metsänhoidossa suositaan 

rauduskoivua ja mäntyä. Taimikonhoidon jälkeen lähtöpuustoa oli 2000 kpl/ha. Osuu-

det näkyvät taimikonhoidon, ensiharvennuksen ja toisen harvennuksen jälkeen.  

 

3.4 Simulointi suosimalla rauduskoivua ja hieskoivuja. Kuusen istu-

tustiheys 1600 kpl/ha. 

Tässä tarkasteltavat metsiköt ovat luotu ja simuloitu Motti-ohjelmistolla ja käytettävä 

data ei perustu tässä työssä miattuun aineistoon. 

Koemetsikkö sijaitsi maantieteellisesti samalla alueella kuin aikaisemmin maastossa 

mitatut kuviot. Kunnaksi valittiin Orivesi, jonka lämpösumma on 1200 d.d. ja korkeus 

merenpinnasta 107 m. Metsikkö sijaitsi kivennäismaalla ja kasvupaikkatyyppinä oli 

MT eli tuore kangas. Pääpuulaji oli kuusi. Kuusi oli istutettu laikkumätästettyyn maa-

perään. Säästöpuita kuviolla määriteltiin olevan 5 mäntyä, 5 rauduskoivua ja 2 haapaa. 

Kaikki 20 cm läpimitaltaan. Kuusen eloonjäämisprosentti määriteltiin 85 %, kuten se 

parhaissa olosuhteissa voi laikkumätästetyllä ja istutetulla kuviolla keskimäärin olla. 

(Schildt 2000). 
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Puuston kasvatus määriteltiin itse ja kasvatus perustui pohjapinta-alojen perusteella 

Tapion (2013) hyvän metsänhoidon suosituksiin jaksollisesta kasvatuksesta. Kasvulle 

valittiin tasokorjaus, koska metsikkö on hyvin hoidettu ja sijaitsee kivennäismaalla 

(Motti 2015).  

Simuloinnin ainoa ero kappaleeseen 3.3 verrattuna oli, että kasvatettavaksi puulajiksi 

hyväksyttiin hieskoivu ennemmin kuin mänty. Taimikon varhaisperkaus tehtiin viiden 

vuoden iässä. Metsikön runkoluku ennen varhaisperkausta oli 14198 kpl/ha. Varhais-

perkauksessa runkoluku tippui 2876 kpl/ha. Varhaisperkauksen jälkeen puustoa kas-

vatettiin 15-vuotiaaksi. Ennen taimikonhoitovaihetta runkoluku oli 5199 kpl/ha. Luon-

taisesti syntyneet 284 rauduskoivua säästettiin kasvatettaviksi puiksi taimikonhoito-

vaiheessa. Kasvatettavia hieskoivuja säästettiin taimikonhoidossa 356 kpl/ha. Luon-

taisesti syntyneitä mäntyjä ei säästetty, jolloin päästiin runkolukuun 2000 kpl/ha.  

Taimikonhoidon jälkeen puusto kasvatettiin ensiharvennusvaiheeseen 35-vuotiaaksi. 

Ensiharvennuksen jälkeen pohjapinta-alaksi määritettiin 17m2/ha. Ajourien avaami-

nen vähensi pohjapinta-alaa 18 %. Poistuman osuus oli 21  %. Kaikki koivut säästettiin 

ensiharvennuksessa. Ensiharvennuksen jälkeen koivujen osuus pohjapinta-alasta oli 

17 % ja kuusen osuus 83 %.  

Ensiharvennuksen jälkeen puustoa kasvatettiin 50 vuoteen istutuksesta. Pohjapinta-

alan ollessa 32 m2/ha  toinen harvennus vähensi puuston pohjapinta-alaan 20 m2/ha. 

Toisessa harvennuksessa kaikki lehtipuusto säästettiin. Poistuman osuus toisessa har-

vennuksessa oli 40,5 %. 

Koivujen osuus oli yhteensä 19 % ensimmäisen harvennuksen jälkeen, 27 % toisen 

harvennuksen jälkeen ja päätehakkuuhetkellä 23 % koko puuston tilavuudesta. Mäntyä 

ei ollut metsiköissä harvennushakkuiden jälkeen. (Kuva 11) 
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Kuva 11. Puuston osuudet tilavuudesta ensiharvennuksen, toisen harvennuksen ja pää-

tehakkuun jälkeen. Kasvatuksessa suosittiin rauduskoivua ja hieskoivua.  

  

Kuva 12. Taulukossa kuvattuna puuston suhteelliset osuudet runkolukuna taimikon-

hoidon ja harvennushakkuiden jälkeen. Taimikonhoidon jälkeen kaikkia koivuja suo-

sittiin harvennuksissa ja pyrittiin mahdollisimman suureen koivujen osuuteen.  
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Koivujen osuus oli 32 % runkoluvusta taimikonhoidon jälkeen. Ensiharvennuksen jäl-

keen 35-vuotiaana koivujen suhteellinen osuus runkoluvusta nousee 38 % runkolu-

vusta. Toisen harvennuksen jälkeen koivujen suhteellinen osuus on 54 % runkolu-

vusta, kun edellisissä metsänhoitovaiheissa koivuja on suosittu mahdollisimman pal-

jon. (Kuva 12) 

Hieskoivujen kasvu verrattuna rauduskoivuihin on pientä. Rauduskoivut kasvavat 

huomattavasti paremmin (Kuva 11).  Toisen harvennuksen jälkeen hieskoivujen osuus 

runkoluvusta on 30 % (Kuva 12), mutta osuus tilavuudesta vain 8 % (Kuva 11). Hies-

koivujen kasvattaminen metsikön myöhemmässä kehitysvaiheessa ei ole taloudelli-

sesti järkevää. Toisen harvennuksen jälkeen rauduskoivujen keskitilavuus oli 137 lit-

raa ja hieskoivujen keskijäreys oli 47 litraa. Rauduskoivut olivat huomattavasti jä-

reämpiä metsikön koko kierron aikana. 
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3.5 Inventoitujen metsiköiden ja kokonaan simuloitujen metsiköi-

den tilavuusvertailu  

Maastossa inventoitujen kuvioiden koivut olivat keskimäärin toisen harvennuksen jäl-

keen huomattavasti pienempiä verrattuna kuvioihin, joissa koivua oli kasvatettu kier-

toajan alusta saakka alhaisemmalla kuusen istutustiheydellä. (Kuva 13) 

 

 

Kuva 13. Koivujen keskimääräinen tilavuus (m3) kuvioittain toisen harvennuksen jäl-

keen. Keltaisella värillä alusta saakka simuloidut kuviot, joilla kasvatuksessa suosittiin 

raudus- ja hieskoivua kuusen istutustiheydellä 1600 kpl/ha ja toisella kuviolla raudus-

koivua ja mäntyä kuusen istutustiheydellä 1600 kpl/ha. Sinisellä värillä maastossa in-

ventoidut kuviot. 
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4. TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Aineisto ja simuloinnit 

Inventoitujen taimikoiden 9,1 % lehtipuuosuus runkoluvusta oli hieman pienempi kuin 

FSC:n (2011) 10 % lehtipuuvaatimus. Lehtipuuosuuden määritykseen vaikutti jonkin 

verran 50 % pituusvaatimus puuston mittauksissa. Mittaushetkellä suurin osa lehti-

puista ei täyttänyt 50 % pituusvaatimusta. Nämä alle 50 % puuston valtapituuden   puut 

olivat suurelta osin vesasyntyisiä koivuja taimikonhoidon jälkeen. Yksittäisissä taimi-

koissa lehtipuuta voi olla vähemmänkin kuin 10 %, mikäli poistettava lehtipuusto hait-

taa kasvatettavan puuston kasvua ja lehtipuuta ei ole alkujaan ollut yli 10 % (Suomen 

FSC standardi 2011). UPM:n taimikot istutetaan täyteen istutustiheyteen pyrkimyk-

senä kuusen 1800 kpl/ha taimitiheys tuoreella kankaalla istutuksen jälkeen (UPM 

2021). Tämä tarkoittaa, että taimikonhoidon aikana metsurilla saattaa olla vaikeuksia 

jättää lehtipuita, koska sopivia kasvatuskohtia on erittäin vähän. Lehtipuiden jättämi-

nen käytännössä vaatii nykyhetkessä istutettujen kuusien kaatamista, jotta lehtipuille 

jäisi riittävä kasvutila. 

Mittaustuloksista huomataan, että inventoiduissa taimikoissa kasvava koivu oli pientä 

suhteessa kuuseen (Taulukko 1). Tulevaisuudessa koivujen tilavuuskehitys suhteessa 

muihin puihin on heikkoa (Kuva 13). Mitatuista koivuista muutama oli vesasyntyisiä 

taimikonhoidon jälkeen. Jos taimikonhoidosta oli aikaa useampi vuosi, vesasyntyinen 

koivu saattaa saavuttaa 50 % pituuden valtapuustosta (Äijälä ym. 2014). Suurin osa 

taimikonhoidossa säästetyistä koivuista oli jätetty kasvamaan sopiville paikoille. 

Nämä koivut olivat syntyneet todennäköisesti varhaisperkauksen jälkeen. Pisimmät 

koivut olivat todennäköisesti syntyneet samaan aikaan istutettujen puiden kanssa.  

Huomattava on, että aineisto oli lehtipuuosuuden määrittämiseen pieni. 

Tutkimuksessa simuloitiin koemetsikön kasvua 1600 kpl/ha kuusen istutustiheydellä. 

Koemetsikön tarkoituksena oli verrata, miten harvemmassa kasvatetun kuusentaimi-

kon kehitys vertautuu olemassa oleviin varttuneisiin taimikoihin (Kuva 13). Motti- si-

mulaattorissa varhaisperkauksessa säästettävien lehtipuiden määrää ei voitu säätää 

(Motti 2015). Simulaattori poistaa suurimman osan lehtipuista varhaisperkauksessa. 
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Taimikonhoidossa jäävää lehtipuuosuutta voitiin kontrolloida (Motti 2015). Koivun 

taimia syntyi varhaisperkauksen jälkeenkin riittävästi, jotta taimikonhoidossa koivuja 

voitiin säästää riittävästi.   

 

Inventoitujen koivujen keskimäärin pieni koko (Taulukko 1) johtuu todennäköisesti 

siitä, että taimikonhoitovaiheissa ei löydy riittävästi sopivia paikkoja jättää koivuja 

kasvamaan (Tapio 2019). Mikäli taimikko on täystiheä istutetusta puulajista taimikon-

hoitohetkellä, metsurin on vaikea jättää koivuja kasvamaan sopiville paikoille.  Taimi-

konhoidon jälkeen vesasyntyiset koivut eivät enää ehdi latvuskerrokseen (Tapio 

2019). Suurin yksittäinen keskimääräinen litrakoko toisen harvennuksen jälkeen oli 

kuviolla 147 (Kuva 13). Kuviolla 147 oli useita suuria koivuja, jotka olivat kuusia 

pidempiä (Taulukko 1). Todennäköisesti nämä koivut olivat syntyneet samoihin aikoi-

hin istutettujen kuusten kanssa.  

Koivujen pieni koko taimikonhoidon jälkeen aiheuttaa sen, että ne ovat koko metsikön 

kierron ajan muita puita jäljessä. (Kuva 13) Runkoluvullisesti kasvatettavia koivuja 

metsikköön saadaan harvennuksien avulla merkittävä määrä (Kuva 8), mutta koivut 

jäävät kuitenkin tilavuudeltaan selvästi pienemmiksi kuusiin verrattuna alisteisen kas-

vuasemansa takia (Tapio 2019).  
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Kuva 14. Sopivassa aukossa säästetyt luontaiset koivut ovat samassa latvuskerroksessa 

istutettujen kuusten kanssa taimikonhoidon jälkeen. Näillä koivuilla on mahdollisuus 

kehittyä samassa tahdissa istutettujen kuusten kanssa.  

4.2 Sekapuustoisuuden lisäämismahdollisuudet 

Rauduskoivun säästäminen taimikonhoidossa yhdessä luontaisesti syntyneiden män-

tyjen kanssa johtaa toisen harvennuksen jälkeen sekapuustoiseen metsään, jossa toisen 

harvennuksen jälkeen on runkoluvultaan noin 29 % on koivuja, 26 % mäntyjä ja 45 % 

kuusia (Kuva 10). Tämänkaltainen sekapuustoisuus on yksi tavoiteltava vaihtoehto 

metsikön resilienssin kannalta (Honkaniemi ym. 2020). Koivut eivät jää kuusentaimi-

koissa alisteisiksi, kun niillä on alusta saakka varattu riittävä kasvutila (Tapio 2019). 

Hieskoivun säästäminen harvennuksissa kasvattaa koivun runkolukua (Kuva 12). Kes-

kitilavuus jää kuitenkin hieskoivulla pieneksi (Kuva 11). Rauduskoivun kasvukyky on 

kivennäismailla huomattavasti parempi verrattuna hieskoivuun (Hytönen ym. 2013). 
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Lehtipuun lisääminen lienee kokonaisuutena järkevintä toteuttaa laskemalla kuusen 

istutustiheyttä. Nykyisten hyvin hoidettujen kuusivaltaisten taimikoiden merkittävä 

lehtipuumäärän suhteellinen lisääminen harvennusten jälkeen ei ole mahdollista (Kuva 

7). Koivut ovat taimikoissa keskimäärin pieniä eivätkä pääse latvuskerrokseen (Tau-

lukko 1). Tällöin koivujen tilavuus jää pieneksi (Kuva 13), vaikka runkolukua saadaan 

harvennuksilla nostettua (Kuva 8). Koivu valoa tarvitsevana puulajina vaatii sopivia 

kasvupaikkoja istutettuun taimikkoon (Tapio 2019). Tämä voidaan toteuttaa laske-

malla istutustiheyttä, jolla tämän tutkimuksen perusteella saadaan koivut paremmin 

mukaan muun taimikon kasvuvauhtiin.  

 

Koivun lisäksi sekapuustoisuutta saadaan suosimalla mäntyä harvennuksissa. Inven-

toiduissa taimikoissa oli pinta-alalla painotettuna keskiarvona laskettuna 194 kasva-

tuskelpoista mäntyä. Etenkin ravinteisuudeltaan karummilla kohteilla männyn käyttä-

minen sekapuuna on perusteltua (Tapio 2013). Uudistamisketjussa lehtipuu pitää huo-

mioida jo alkuvaiheessa, mikäli sen osuutta halutaan tavoitteellisesti nostaa. Nykyti-

lanteessa lehtipuut ovat pieniä ja niiden tilavuusosuuden nosto on haasteellista, vaikka 

harvennuksissa lehtipuita suosittaisiinkin havupuiden kustannuksella. Inventoiduista 

taimikoista löytyi yllättävän vähän muita kasvatuskelpoisia lehtipuulajeja, kuin koi-

vuja. Inventoinnissa mitattiin kaikki muutkin puulajit, mutta ainoastaan harmaaleppä 

ja raita osuivat koealoille. Harmaaleppiä oli pinta-alalla painotettuna keskiarvona 

15kpl/ha ja raitoja 2 kpl/ha kaikista inventoiduista kohteista.   

 

Haastetta nykyisissä taimikoissa kuvaa hyvin toisen harvennuksen jälkeinen tilavuus-

ero simuloiduissa metsiköissä. Rauduskoivua ja mäntyä suosiva kasvatustapa toisen 

harvennuksen jälkeen tuotti rauduskoivun keskijäreydeksi 137 litraa, kun lehtipuita 

kasvatettiin alusta saakka samassa latvuskerroksessa muiden puiden kanssa (Kuva 13). 

UPM:n maiden mitatuista taimikoista simuloitu koivujen keskiarvojäreys toisen har-

vennuksen jälkeen oli 80 litraa (Kuva 13). Tämä johtuu pääasiassa koivujen alisteisesta 

kasvuasemasta nykyisissä taimikoissa.  
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4.3 Johtopäätökset 

Sekametsiköiden suosiminen ja yhden puhtaiden kuusikoiden välttäminen on yksi par-

haista tavoista varautua muutokseen (Honkaniemi ym. 2020). Sekametsiköihin on py-

rittävä metsikön kiertoajan alusta saakka (Tapio 2019). Lehtipuuston merkittävä kas-

vattaminen kuusen ollessa pääpuulajina on tehtävä suunnitelmallisesti. Lehtipuuosuu-

den kasvattamista ei ole tämän tutkimuksen mukaan käytännössä mahdollista toteuttaa 

noudattamalla voimassa olevia metsänhoitosuosituksia uudistamisessa yhdelle puula-

jille. Runkoluvullisesti on mahdollista päästä yli 20 % lehtipuuosuuteen, mutta ei 

puuston tilavuudella mitattuna (Kuva 7, Kuva 8, Saksa ym. 2005). Erityistä huomiota 

on kiinnitettävä, että muille kuin pääpuulaji kuuselle löytyy taimikosta sopivia kasvu-

paikkoja. Valoa tarvitsevien puulajien, kuten koivun ja männyn pääseminen latvusker-

rokseen on turvattava heti metsikön alkukehityksestä saakka (Tapio 2019). Täysti-

heissä kuusikoissa koivun säästäminen on haastavaa, koska sopivaa tilajärjestystä on 

vaikea saada koivuille ilman istutetun kuusen kaatamista (Äijälä ym. 2014). Kokonai-

suutena tutkimuksen otos oli pieni ja sitä ei kannata käyttää yleistyksenä koskemaan 

kaikkia UPM:n kuusentaimikoita. Pienelläkin otoksella oikein kohdennettuna pysty-

tään kuitenkin osoittamaan haasteet nykyisissä metsänkäsittelytavoissa suhteessa leh-

tipuuosuuden kasvattamiseen. Kuusivaltaisten taimikoiden lehtipuuosuuden lisäämi-

nen vaatii koivun huomioimista koko taimikon metsänhoitoketjussa istutuksesta vii-

meiseen taimikonhoitokertaan. 
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