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1. JOHDANTO  

 

 

1.1 Sekametsät ja sekametsätutkimus Suomessa 

 

 Kiinnostus sekametsiin on kasvanut runsaasti viime vuosina, mikä näkyy 

mm. sekametsiä käsittelevien julkaisujen määrän kasvuna (Kuva 1). Kasvaneeseen 

kiinnostukseen on lukuisia syitä. Tärkein niistä lienee ilmastonmuutoksen aiheuttama 

uhka biodiversiteetille ja huoli metsien kyvystä sopeutua muuttuvaan ympäristöön. 

Sekametsien toivotaan kestävän puhtaita metsiköitä paremmin muuttuvassa ilmastossa 

(Paul ym. 2019; Saksa (toim.) 2020). Samalla muuttuvassa ilmastossa sekametsien kasvu 

saattaa olla puhtaita metsiä parempaa (Kellomäki ym. 2018). Kasvattamalla sekaisin 

puulajeja, joilla on erilainen ekologia, voidaan hajauttaa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamaa 

riskiä. Esimerkiksi erityisen kuivana vuonna hyvin kuivuutta kestävät lajit voivat 

kompensoida kasvutappioita, jotka syntyvät huonommin kuivuutta kestävien lajien 

kärsimistä tuhoista (Drössler 2010).  

 

Kuva 1. Sekametsiä käsittelevät artikkelit (1991–2020) Web of Sciencessä 8.9.2021. 
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Huuskosen ym. (2021) mukaan sekametsät tarjoavat vallitsevan 

tutkimustiedon valossa yhden puulajien metsiin verrattuna laajemman 

ekosysteemipalveluiden kirjon; sekapuusto lisää ylläpitopalveluita mm. lehtipuiden 

parantaessa maaperän ominaisuuksia sekä veden laatua (Felton ym. 2016). 

Ylläpitopalvelut paranevat, kun biodiversiteetti kasvaa lajikirjon mukana, ja tauti- ja 

tuholaisriskit pienenevät (Hass ym. 2011). Sekametsien kulttuuri- ja virkistyspalveluista 

on olemassa ristiriitaista tietoa. Silvennoinen (2017) tutki väitöskirjassaan eri 

metsänkäsittelyiden vaikutuksia maisemaan ja sen miellyttävyyteen. Tulosten perusteella 

sekametsiä arvostettiin vähemmän kuin puhtaita yhden puulajin metsiköitä – etenkin 

kuusi-koivu- ja kuusi-koivu-haapa-sekametsät koettiin maisemallisesti epämiellyttävinä. 

Kuusi-mänty-sekametsä sekä puhdas kuusikko olivat puolestaan tasavahvoina; eniten 

pidettiin puhtaista männiköistä ja koivikoista. Vanhemmassa tutkimuksessa sekametsät 

puolestaan kuuluivat arvostetuimpien maisemien joukkoon (Savolainen ja Kellomäki 

1981). Sekametsät edistävät riistan viihtyvyyttä (Lindén ym. 2014) joten välillisesti ne 

edesauttavat mm. metsästys- ja lintubongausharrastuksia.  Myös tuotantopalvelut voivat 

lisääntyä sekametsissä: sekapuuston on useissa tutkimuksissa havaittu lisäävän metsikön 

tuotoskykyä (mm. Beckage ja Gross 2006), sillä sekapuusto voi hyödyntää 

kasvuolosuhteita monipuolisemmin. Tuotoskyvyn kasvua on kuitenkin havaittu lähinnä 

Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomen olosuhteissa sekapuustolla ei ole 

havaittu olevan nimeksikään vaikutusta metsikön tuotoskykyyn. Eron syynä lienevät niin 

eri puulajit ja niiden keskinäiset resurssikilpailut kuin myös metsänhoidolliset erot; 

Keski-Eurooppalaiset metsät ovat tiheämpiä, jolloin kilpailu resursseista on suurempaa, 

kun taas Pohjoismaissa metsiä harvennetaan intensiivisemmin. (Huuskonen ym. 2021). 

Sekametsän määritelmä ei ole yksiselitteinen. Seppäsen (1997) mukaan 

vaatimukset sekametsille vaihtelevat maittain ja aikakausittain; Suomessa valtakunnan 

metsien inventoinnissa (VMI) vaadittava sekapuuosuus metsikössä on vaihdellut 

kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen tilavuusprosentin välillä, jotta metsä on 

määritelty sekametsäksi. VMI11:sta alkaen osuudet on määritetty varttuneessa 

metsikössä pohjapinta-alan ja taimikoissa runkoluvun perusteella. VMI11:sta alkaen 

lehti- tai havupuuston osuuden on tullut olla alle 75 %, jotta metsikkö lasketaan 

sekapuustoiseksi (Korhonen ym. 2017).  

Suomessa yleisimmät puulajit ovat kuusi (Picea abies), mänty (Pinus 

sylvestris), hieskoivu (Betula pubescens) ja rauduskoivu (Betula pendula) (Korhonen ym. 
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2017).  Suomessa esiintyvien puulajien lukumäärä on pieni: näiden neljän yleisimmän 

puulajin lisäksi Suomessa esiintyy joukko metsätaloudelle vähäpätöisempiä lehtipuita 

sekä vähäisesti viljeltyjä ulkomaalaisia puulajeja (Valkonen, 1997).  Luontaisesti 

esiintyvien metsäpuiden lajien vähäisyyden vuoksi sekametsien potentiaalisia 

puulajisekoituksia on niukasti: kuusi-koivu, mänty-koivu, mänty-kuusi, tai kaikkien 

näiden yhdistelmä, koivu-mänty-kuusi (Valsta 2017). Usein kuusi-koivu-sekoitus syntyy 

kuusen viljelyaloille, joille koivu uudistuu luontaisesti (Kuusela 1990). Tyypillisesti 

koivu-kuusi-sekametsää on kasvatettu kaksijaksoisena, jolloin ylispuuna on kasvatettu 

koivua ja alla paremmin varjostusta kestävää kuusta (Mielikäinen & Valkonen 1995). 

Näiden tulosten perusteella varjostavat koivut hidastavat kuusen kasvua. Vaikutus ei 

kuitenkaan lopu, kun koivut kaadetaan ja kuusikko vapautuu, vaan kaksijaksoisuus 

vaikuttaa kuusikon kehitykseen vielä pitkään. Koivulla on nuorena taipumus kasvaa 

kuusta nopeammin, minkä vuoksi se yleensä jättää kuusen latvuksen alleen (Mielikäinen 

1985). Sekametsää voidaan kasvattaa myös yksijaksoisena, jolloin kaikki puulajit 

kehittyvät suunnilleen samaa tahtia ja kunkin puulajin keskipituudet ovat liki yhtä suuria 

(Mielikäinen ja Valkonen 1995). 

Sekametsissä puusto voi olla sekoittunut joko puittain tai ryhmittäin 

(Pretzsch ym. 2012). Ryhmittäin sekoittuneet sekametsät muodostuvat ikään kuin 

lukuisista pienistä erillisistä yhden puulajin kuvioista. Puittain sekoittuneissa metsiköissä 

lajit puolestaan eivät esiinny ryppäittäin. Sekapuuston tilajärjestyksellä on merkitystä, 

sillä puiden tilajärjestys vaikuttaa niiden kasvuun (Pukkala 1989). Pretzschin ym. (2012) 

tulosten perusteella puittain sekoittuneiden sekametsien tuotoskyky ja resurssinen 

hyödyntämiskapasiteetti oli puhdasta yhden puulajin metsää ja ryhmittäin sekoittunutta 

sekametsää parempi. Toisaalta sekametsä, jossa puulajit kasvavat ryppäittäin, vastaa 

täsmämetsätalouden myötä syntynyttä ajatusta mikrokuvioista (Saksa ym. 2021). 

Tällainen mikrokuvioista koostuva metsä, jossa puulajit kasvavat omina ryhminään, ei 

ole kaikkien määritelmien mukaan sekametsä (Bravo-Oviedo ym. 2014). Homogeenisistä 

mikrokuvioista kostuvassa metsikössä ei välttämättä saavuteta kaikkia sekametsikön 

etuja, kuten esimerkiksi parempaa tuhonkestoa – parempi tuhonkesto perustuu puulajien 

välisiin eroihin (Jactel ym. 2009), joita mikrokuvoilla ei esiinny. Tällöin tuho voi 

aiheuttaa koko mikrokuvion laajuisen häiriön. Samalla mikrokuvioista koostuvassa 

sekametsässä myös lehtipuuosuuden ylläpito voi koitua vaikeaksi halki kiertoajan. 

Harvennuksissa säädellään tiheyttä ja metsikön tilajärjestystä (Äijälä ym. 2019). Mikäli 
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puusto kasvaa ryppäinä, voidaan ryppäästä säästää vain muutama puu. Tällöin lehtipuun 

määrä voi helposti laskea harvennusten myötä paljon. 

Sekametsätutkimuksella on jo verrattain pitkä historia. 1800- ja 1900-

lukujen taitteessa sekametsiä tutkittiin ja uusia metsiköitä perustettiin runsaasti etenkin 

Keski-Euroopassa. Onnistumiset innostivat myös suomalaisia metsäalan toimijoita. 

Suomessa kuitenkin keskityttiin lähinnä kotimaisten ja ulkomaisten puiden sekoituksiin, 

jotka eivät olleet erityisen menestyviä – kotimaisella puulajilla oli taipumuksena 

syrjäyttää sekapuusto, ja täten into sekametsiin laantui. Koivusekoitusta ei pidetty 

järkevänä koivun mitättömän markkina-arvon vuoksi. Näin syntyi ihannekuva puhtaista 

yhden puulajin metsiköistä (Lappi-Seppälä 1938).  

Sekapuuston vähäisyyttä nykymetsissä selittää siis suurelta osin 

historiallinen epäluulo lehtipuita kohtaan. Metsänhoidossa on suosittu puhtaita 

havumetsiä lehtipuiden kustannuksella (Huuskonen ym. 2021). Jo 1900-luvun 

alkupuolella etenkin yksityismetsissä metsänomistajat raivasivat lehtipuuston omiin 

tarpeisiinsa, usein polttopuuksi – ainoastaan tukiksi kelpaavia havupuita arvostettiin, 

vaikka monet tässäkin työssä esiin nostetut edut tunnettiin jo 1940-luvulla (Leikola 1984, 

Borg 1926, Laitakari 1949). 1950-luvulla koivua kuvattiin rikkaruohoksi ja metsien 

valkoiseksi valheeksi; vielä 1970-luvullakin koivujen kaatamista suositeltiin ja 

Metsähallitus myrkytti valtion metsistä koivuvesakoita (Kekkonen 1970). Koivun 

tarpeellisuuteen oli kuitenkin jo havahduttu 1970-luvun alussa, sillä silloinen presidentti 

Kekkonen (1970) moitti koivuun kohdistuvaa vainoa Suomen Kuvalehdessä, tosin 

nimimerkin takaa. 1980-luvun puolivälissä Mielikäinen (1985) kuvasi metsäalan 

suhtautumista koivuihin ”varovaisen positiiviseksi”, vaikka koivupuuston tuomia etuja jo 

tunnettiinkin. Aina 1980-luvun lopulle saakka puhdasta viljeltyä kuusikkoa pidettiin 

parhaana lähtökohtana uudelle kuusisukupolvelle (Valkonen 2000a). Nykyäänkin 

sekametsät ovat Suomessa melko harvinaisia puhtaiden metsiköiden ollessa vallitsevia; 

tuoreimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen metsämaasta vain alle 14 

% on sekametsää, jossa pääpuulajin osuus alle 75 % ja metsässä esiintyy niin havu- kuin 

lehtipuuta (Luonnonvarakeskus, metsävarat 2017) (Kuva 2). Ilmiö on nähtävissä myös 

muissa Pohjoismaissa: vuonna 2020 Norjassa sekametsän osuus oli alle 14 % ja Ruotsissa 

n. 16 %. Sen sijaan Saksassa sekametsiä oli jopa yli 50 % metsäpinta-alasta (State of 

Europe’s Forests 2020).  



5 

 

Aukko sekametsien tuntemuksessa nostettiin esiin 2000-luvun taitteessa. 

Seppänen (1998) osoitti tarpeen kirjoituksessaan ”Sekametsät kasvu- ja 

tuotostutkimuksen kohteena”. Siinä hän peräänkuulutti sekametsämallien tarvetta sekä 

tutkimusta sekametsien tuotokseen ja tuhonkestävyyteen liittyen. Lisäksi Seppänen 

(1998) nosti esiin eri puulajien vaihtelevien kasvunopeuksien, erilaisten 

kilpailuolosuhteiden, kiertoajan aikana tapahtuvien rakenteellisten muutosten sekä 

puulajiosuuksien vaihtelun tuomat ongelmat. Kirjoituksen mukaan sekametsiä on 

tarkasteltu kotimaassa 1900-luvulla vain muutamissa artikkeleissa. Lähimpänä tätä työtä 

lienee Mielikäisen (1985) tutkimus, jossa hän selvitti koivusekoituksen vaikutusta 

kuusikkoon. Mielikäisen (1985) tutkimuksen pääasiallisena kohteena olivat 

varttuneemmat metsiköt – tämä työ keskittyy varhaisperattuihin taimikoihin. Mittaukset 

ovat kuitenkin hyvin samanlaiset molemmissa tutkimuksissa. Toisin kuin Suomessa, 

Keski-Euroopassa sekametsiä on tutkittu paljon, mutta erilaisten puulajien ja 

kasvuolosuhteiden vuoksi eteläisempiä tutkimuksia voidaan hyödyntää vain osin ja 

varauksella (Seppänen, 1998). Taimikon kehitykseen liittyvä tutkimus voi olla osin myös 

vanhentunutta, sillä viljelymenetelmät ovat kehittyneet vuosien saatossa (Siipilehto ym. 

2014).  Puhtaita metsiköitä on valta-asemansa vuoksi tutkittu enemmän kuin sekametsiä, 

ja niiden toiminta ja rakenne tunnetaan siksi paremmin (Huuskonen ym. 2021).  

 

 

Kuva 2. Sekametsien osuus Suomessa eri valtakunnan metsien inventoinneissa (VMI). Sekametsillä tarkoitetaan havu- 

tai lehtipuumetsää, jossa havu- tai lehtipuuston osuus on alle 75 % pohjapinta-alasta. (Luonnonvarakeskus, metsävarat 

2017) 
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1.2 Kuusen ekologia 

 

Metsäkuusi on Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjän länsiosissa 

kasvava havupuu, jota esiintyy runsaasti etenkin boreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä 

(Caudullo ym. 2016). Suomessa kuusta esiintyy koko maassa pohjoisia osia lukuun 

ottamatta (Lampinen ja Lahti 2011) (Kuva 3). Ilmaston lämmetessä kuusen 

levinneisyysalue vetäytyy kohti pohjoista (Sykes ym. 1996).  Suomen puuston 

kokonaistilavuudesta 30 % on kuusta ja metsämaan pinta-alasta 25 % (Kuva 4) 

(Korhonen ym. 2017). Koko Euroopan tasolla kuusi on taloudellisesti merkittävin puulaji 

hyvän kasvun ja sopeutumiskyvyn ansiosta. Kuusi tuottaa korkealaatuista puutavaraa ja 

se soveltuu hyvin teollisuuteen pitkien kuitujensa vuoksi (Skrøppa, 2003). Se kestää 

hyvin varjostusta ja siksi syntyy usein luonnollisesti valopuiden, kuten mäntyjen tai 

koivujen alle. Metsän varttuessa kuusi syrjäyttää valopuut, sillä uusi mänty- tai 

koivusukupolvi ei pääse syntymään varjostavien kuusien alle. (Hertz 1930). Kuusi on 

puolivarjopuu, joten varjossa kasvavan kuusen kasvu on kuitenkin huomattavasti 

hitaampaa kuin paremmissa valo-olosuhteissa (Tertti 1949).  

Yksi kuusen kasvatuksen suurimmista tulevaisuuden haasteista on muuttuva 

ilmasto. Kuluvan vuosisadan loppuun mennessä kuusen osuus etenkin eteläisessä 

Suomessa voi romahtaa. Peltola ym. (2010) simuloivat puuston kehitysennustetta 

Suomessa ja puulajien osuuksia muuttuvassa ilmastossa (IIPC A2 skenaario). 

Simulaatioiden perusteella vuosisadan lopulla Etelä-Suomessa vain 4 % puuston 

tilavuudesta on kuusta. Pohjoisessa muutos olisi vähemmän merkittävä. Mikäli skenaario 

toteutuu, merkittävimmät kuusikot olisivat noin Oulun korkeudella. 
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Kuva 3. Metsäkuusen ja rauduskoivun esiintymisalue 

 

Kuva 4. Puulajien osuus metsämaan pinta-alasta (Korhonen ym. 2017) 

 

Ilmastonmuutos lisää kuusen tuhoriskiä. Tuulten voimistuessa ja maan 

routimisen vähentyessä tuulituhojen riski kasvaa erityisen paljon kuusella, jonka juuristo 

on maanpinnan tuntumassa (Ikonen ym. 2017). Sään ääri-ilmiöistä myös kuivuus voi 

tulevaisuudessa heikentää kuusien kasvua ja aiheuttaa stressiä (Montwé ym. 2014). 

Stressi puolestaan heikentää puita, mikä altistaa puita bioottisille tuhoille, kuten hyönteis- 

ja sienituhoille (Mattson ja Haack 1987). Nykyään merkittävin kuusen 
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tuholaishyönteinen on kirjanpainaja (Ips typographus) ja sen tuhopotentiaali kasvanee 

tulevaisuudessa (Neuvonen 2020). Kirjanpainajat eivät hyödy pelkästään heikentyneistä 

elävistä puista, vaan myös tuulituhoissa kaatuneista puista, jotka tarjoavat niille mainion 

lisääntymisympäristön (Økland ym. 2015, Marini ym. 2013). Lämpimämmät kesät 

edesauttavat kirjanpainajakantojen kasvua myös suoraan. Lämpimämpinä kesinä 

Suomessakin voi esiintyä useampia kirjanpainajasukupolvia, kun ennen niitä on ollut 

yleensä vain yksi kesässä (Pouttu ja Annila 2010). 

Nykyään taloudellisesti merkittävämmät kuusen sienituhot aiheutuvat 

kuusenjuurikäävästä (Heterobasidion parviporum). Yhteensä juurikäävät aiheuttavat 

Suomessa vuosittain jopa 50 miljoonan euron edestä vahinkoa, joista suurin osa kohdistuu 

kuuseen (Piri ym. 2019). Tämäkin tuhonaiheuttaja hyötyy ilmastonmuutoksesta: kesien 

lämmetessä juurikäävät kasvavat paremmin ja tuottavat tehokkaammin itiöitä. Samalla 

sulan maan aika pitenee ja tämä lisää leviämistä, kun joudutaan tekemään hakkuita 

aikana, jona kääpien itiötuotanto on aktiivista ja toisaalta juurikäävälle altistavat 

korjuuvauriot lisääntyvät (Piri ym. 2019). 

 

1.3 Koivun ekologia 

 

Suomessa esiintyy kolmea eri koivulajia: hieskoivu, rauduskoivu sekä 

vaivaiskoivu (Betula nana) (Kujala 1946, Bhat ja Kärkkäinen 1982).  Vaivaiskoivu on 

pieni, pituudeltaan korkeintaan metrin mittainen, eikä sitä siksi luokitella puuksi vaan 

varvuksi (de Groot ym. 1997). Puiksi luokiteltavia ja metsänhoidossa huomioitavia 

koivuja ovat siis hies- ja rauduskoivut. Valtaosa Euroopan koivuista kasvaa sekapuustona 

havumetsissä, mutta myös puhtaita koivikoita esiintyy (Hynynen ym. 2010). Puumaiset 

koivut ovat pioneerilajeja, jotka luontaisesti valtaavat aukot nopeasti etenkin avohakkuun 

ja maanmuokkauksen jälkeen. Myös luontaisen häiriön, kuten laajamittaisen 

myrskytuhon jälkeen, koivu valtaa alaa, mutta heikommin kuin avohakkuun jälkeen, sillä 

luontaisen häiriön jälkeen esiintyy enemmän kilpailua. Mikäli puusto saa kehittyä ilman 

ihmisen vaikutusta, koivun biomassa on suurimmillaan 20–30 vuoden kuluttua häiriöstä 

(Fischer ym. 2002). Tämän jälkeen muu puusto, kuten kuusikko, alkaa syrjäyttää koivua.  

Sekä hies- että rauduskoivu ovat ulkoisesti melko samanlaisia ja niiden 

erottaminen toisistaan vaatii lähempää tarkastelua. Rauduskoivulla lehdet ovat 
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kolmiomaisia ja kahteen kertaan sahalaitaisia. Hieskoivulla puolestaan on pyöreämmät 

lehdet ja niissä on vain yksinkertainen sahalaita. Toisaalta etenkin hieskoivu on 

ilmiasultaan monimuotoinen ja siksi puulajin tunnistus lehtien perusteella voi olla 

vaikeaa. Nuorten kasvaimien pinnalla esiintyvien hartsinystyjen perusteella puulajit voi 

erottaa toisistaan hieman suuremmalla varmuudella – rauduskoivu tuntuu karhealta, 

hieskoivu enemmän karvaiselta (Kujala 1948). Varmuudella raudus- ja hieskoivuja voi 

olla vaikea erottaa toisistaan ilman laboratoriotutkimuksia (Hynynen ym. 2010).  Vaikka 

ne ovat omia lajejaan ja niiden perimän kromosomiluvut ovat eri – rauduskoivulla 28 ja 

hieskoivulla 56 – ilmenee niiden välillä myös hybridejä eli risteymiä. Hybridien 

lisääntymiskyky on kuitenkin alentunut, joten jälkeläisten synty on epätodennäköistä. 

Luonnossa esiintyvät koivut eivät kuitenkaan siis välttämättä ole puhtaasti kumpaakaan 

lajia. Silmävaraisesti hybridien tunnistaminen on kuitenkin lähes mahdotonta, sillä lähes 

kaikki niiden ulkoiset piirteet muistuttavat selkeästi enemmän joko hies- tai rauduskoivua 

(Brown ym. 1982).  

 Samankaltaisesta ilmiasusta huolimatta hies- ja rauduskoivut poikkeavat 

toisistaan metsänkasvatuksellisesti. Hieskoivu kasvaa paremmin turvemailla, eikä se 

järeydy kuten rauduskoivu. Hieskoivusta saadaan vain harvoin tukkimittoja täyttävää 

puutavaraa. Laatua heikentävät myös tyypilliset lahoviat. Taloudellisista syistä 

hieskoivun kasvattaminen on siis harvoin kannattavaa, mutta biodiversiteettiä sillä 

voidaan lisätä. Rauduskoivu puolestaan on ravinteikkaiden kasvupaikkojen puulaji, josta 

voi kasvattaa järeää ja hyvälaatuista koivutukkia. Rauduskoivua suositaan sekapuustona, 

sillä puhtaissa koivikoissa oksikkuus usein alentaa saatavan puutavaran laatua, mutta 

kuusen seassa kasvatettaessa oksikkuus on vähäisempää ja koivun hyönteistuhot usein 

vähäisempiä. (Kaurala ym. 2004, Äijälä ym. 2019). Rauduskoivua esiintyy isossa osassa 

Eurooppaa eteläisimpiä ja pohjoisempia alueita lukuun ottamatta (Kuva 3). Rauduskoivu 

on havupuita lyhytikäisempi: se selviää yleensä vain 100–150-vuotiaaksi. Rauduskoivu 

on Euroopan laajuisesti taloudellisesti tärkeä puulaji, koska sillä on merkittävä rooli 

vaneri- ja sellutuotannossa sekä energianlähteenä polttopuuna. Sahatavarana koivua 

käytetään runsaasti huonekaluteollisuudessa (Vakkari 2009). Suomen kitu- ja metsämaan 

pinta-alasta hieskoivua on 6 % ja rauduskoivua 3 % (Korhonen ym. 2017) (Kuva 4). 

Hieskoivuvarannot painottuvat Keski- ja Pohjois-Suomeen, kun taas rauduskoivua 

esiintyy enemmän eteläisissä osissa maata. 
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1.4 Sekametsät metsätaloudessa 

 

Sekametsien hyödyt ovat olleet runsaasti esillä viime vuosina ja 

metsänomistajia on kehotettu suosimaan sekapuustoa (mm. Latokartano 2020, Kjellberg 

2019). Myös metsäyhtiöt ilmoittavat pyrkivänsä kohti sekametsää: UPM pyrkii lisäämään 

lehtipuiden määrää metsissään, kun taas Metsä Group viljelee sekaisin mäntyä ja kuusta 

(Riikkilä, 2021). Sekametsän kasvattaminen on kuitenkin vaativampaa kuin puhtaiden 

yhden puulajin metsiköiden kasvatus. Harvennuksissa tulee huomioida puulajien 

erilainen valontarve ja erilaiset kasvunopeudet, mikä vaatii enemmän asiantuntemusta 

(Äijälä ym. 2019). Tämä voi muodostua ongelmaksi, sillä tulevaisuudessa 

metsänomistajarakenteen oletetaan koostuvan entistä enemmän etämetsänomistajista, 

joiden metsänhoidollinen osaaminen on vajavaista (Rämö ym. 2009). Nykyään 

etämetsänomistajien osuus on noin 25 % metsänomistajista (Karppinen ym. 2020) 

Toisaalta etämetsänomistajat hyödyntävät enemmän metsäpalveluita, jolloin varsinaiset 

metsänhoidolliset työt tekevät ammattilaiset. (Rämö ym. 2009, Haikarainen ym. 2021). 

Etenkin yksijaksoisen sekametsän perustaminen saattaa osoittautua vaikeaksi, sillä 

nopean nuoruusvaiheen kasvunsa vuoksi koivu jättää kuusen helposti alleen (Valkonen 

2000b). Kuitenkin uuden tutkimustiedon valossa nykymenetelmin viljellyssä kuusikossa 

kuusien jälkeen jääminen on vähäisempää. SEKAVA-hankkeeseen liittyvässä Lahtisen 

(2021) opinnäytetyössä esiteltyjen tulosten mukaan kaksikymmenvuotiaassa 

sekametsikössä kuusen ja koivun valtapituuden ero oli vain 1,4 metriä koivun eduksi. 

Myös Mielikäinen (1985) sai samankaltaisia tuloksia: 10-vuotiailla taimikoilla eroa oli 

koivun eduksi metri ja suurimmillaan, neljänkymmenen vuoden iässä, kaksi metriä. Toki 

kahden metrin etumatka on jo merkittävä, mutta kyse on kuitenkin vielä selkeästi 

yksijaksoisesta metsästä. 

Haasteita aiheuttaa myös sekametsille kehitettyjen metsänhoidon 

suositusten puute. Tällöin sekametsiä joudutaan hoitamaan yhden puulajin metsiköille 

tehdyillä suosituksilla (Felton ym. 2016). Sekametsärakenteen säilyttäminen läpi 

kiertoajan voi myös osoittautua vaikeaksi, koska lehtipuiden kiertoaika on havupuita 

lyhyempi. Lehtipuut olisi siis hyvä kaataa jo ennen kuin havupuut ovat hakkuukypsiä. 

(Äijälä ym. 2019). Koivusekoituksen onkin havaittu vähenevän puuston vanhetessa. Osin 

tämä johtuu juuri hakkuista – koivuja poistetaan harvennuksissa kuusia enemmän. 

Toisaalta varttuneessa metsässä koivut jäävät helposti kuusten alle. Sekapuuston ylläpito 
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vaatii siis aktiivisia metsänhoidollisia toimenpiteitä. (Holmström ym. 2021). Esimerkiksi 

metsikön harvempana kasvattaminen johtaa siihen, että valokilpailua on vähemmän ja 

itseharvenemiselta vältytään (Malseki ja Kiviste 2016).  

Sekametsien taloudellista riskiä lisäävät hirvieläinten aiheuttamat 

taimikkotuhot: koivu on hirvelle tärkeä ravinto (Nevalainen ym. 2016, Jia ym. 1997). 

Tosin riski kasvaa vain, jos sekametsää kasvatetaan puhtaan kuusikon sijaan, sillä hirvien 

aiheuttamat tuhot painottuvat mäntyihin ja lehtipuihin (Nevalainen ym. 2008). Tuhoja ja 

laadun heikkenemistä voi aiheuttaa myös kilpailu kasvutilasta, kun koivun oksat 

piiskaavat kuusia vaurioittaen niitä (Valkonen 2000b).  Etenkin kaksijaksoisen 

sekametsän kasvatuksessa harvennukset tulee tehdä varoen, jotta alikasvos ei vaurioidu. 

Ylispuiden poisto voi olla riski alla kasvaville kuusille. Alispuiden säästäminen 

vaikeuttaa ja hidastaa hakkuuta, mutta hakkuut voidaan toteuttaa siten, ettei alikasvos 

vaurioidu liikaa (Niemistö ym. 2012). Harvennushakkututkimusten perusteella ajourat ja 

koneiden aiheuttamat juuristovauriot voivat heikentää alikasvoksen kasvua (Moilanen ja 

Saksa 1998). 

Haasteista huolimatta sekametsän kasvatukseen on yksittäisen 

metsäomistajankin näkökulmasta lukuisia perusteita. Sekametsän perustaminen ei lisää 

uudistamiskustannuksia: muokattuun maahan syntyy helposti runsaasti luontaisia 

lehtipuun taimia (Mielikäinen 1997), ja hyödyntämällä luontaista taimettumista voidaan 

istutetun puuston tiheyttä vähentää (Holmström ym. 2015) ja täten säästää 

perustamiskustannuksissa. Toisaalta puutavaralajien määrän kasvaessa 

hakkuukustannukset kasvavat (Felton ym. 2016). Sekametsien parempi tuhonkesto on 

niin ikään eduksi riskien hallinnassa, sillä sekametsät kykenevät vastustamaan sieni- ja 

hyönteistuhoja yhden puulajin metsiä paremmin (Huuskonen ym. 2021). Myös 

tuulituhojen riskiä voidaan vähentää kuusikossa kasvattamalla sekapuustona lehtipuita 

kuten koivua, jolloin todennäköisyys laajamittaisiin tuhoihin pienenee, vaikka 

yksittäiseen puuhun kohdistuvaa tuulituhoa sekoitus ei estäkään (Dhôte, 2005). Puhtaasti 

taloudellisessa mielessä sekametsällä voidaan hajauttaa markkinoiden heittelyistä 

johtuvaa riskiä, sillä metsästä saadaan lukuisia eri puulajeja (Felton ym. 2016, Äijälä ym. 

2019, Sved ja Koistinen 2015) 

 Metsänomistajien arvoista ja tavoitteista riippuen sekametsän kasvatukseen 

voi olla muitakin kuin taloudellisia syitä. Suurin osa metsänomistajista pitää metsästä 



12 

 

saatavia tuloja ja turvaa tärkeimpänä tavoitteena metsänomistuksessa, kun taas suojelu- 

ja virkistystavoitteisten osuus on laskenut 2000-luvun aikana (Karppinen ym. 2020). 

Kuitenkin 20 % uusista metsänomistajista on profiililtaan ”suojelumyönteisiä”, eli suosii 

metsien monikäyttöä ja korostaa tavoitteissaan luonnonsuojelua ja monimuotoisuuden 

ylläpitoa (Rämö ja Toivonen 2009). Lisäämällä lehtipuiden osuutta metsässä voidaan 

edesauttaa uhanalaisten lajien selviytymistä. Esimerkiksi monien lehtipuista 

riippuvaisten eliöiden kannat ovat heikentyneet huomattavasti, kun metsät ovat 

muuttuneet havupuupainotteisiksi ja viljavat lehtipuumetsät on raivattu viljelysmaiksi 

(Tikkanen 2006). Sekametsätkään eivät kuitenkaan auta suurimmassa ahdingossa olevia 

lajeja, jotka ovat riippuvaisia lahopuista tai yli-ikäisestä puustosta (Felton ym. 2010). 

 

1.5 Taimikonharvennus sekametsissä 

 

Taimikonharvennuksessa poistetaan ei-toivottu puusto taimikosta ja 

vapautetaan näin kasvutilaa hyvälaatuiselle puustolle (Äijälä ym. 2019). 

Taimikonharvennus ei lisää puun kokonaistuotosta, mutta se nopeuttaa puuston 

järeytymistä ja parantaa saatavan puun laatua (Huuskonen 2008). Toimenpide määrittää 

paljolti metsikön tulevaisuuden rakennetta, koska siinä säädetään puuston tiheys ja 

puulajisuhteet tavoitellun mukaisiksi (Äijälä ym. 2019). Metsänhoito-ohjeiden mukaan 

taimikonharvennuksessa säästetään parhaat ja hyväkasvuisimmat puut välittämättä puun 

syntytavasta (Tapio 2014). Vallitsevan käytännön mukaan taimikonharvennuksessa 

suositaan kuitenkin havupuita – lehtipuita säästetään lähinnä aukkopaikoissa, mikä johtaa 

suhteellisen homogeenisen metsän kehitykseen (Fahlvik ym. 2015). 

Taimikonharvennuksessa puuston tiheyttä mitataan runkoluvulla hehtaaria kohden. 

Harvennuksella tavoiteltava tiheys määrittyy kasvatettavan puulajin mukaan (Yrjölä 

2002). Tiheimpänä suositellaan kasvatettavaksi mäntyä, jonka runkoluku 

taimikonharvennuksen jälkeen voi olla jopa 2000–2200 runkoa/ha. Kuusella tavoiteltava 

tiheys on 1800–2000 runkoa/ha. Mikäli tavoitteena on puuston nopea järeytyminen, 

voidaan kuusikko kasvattaa tätäkin harvempana. Rauduskoivulla tavoiteltu tiheys on n. 

1600 runkoa/ha. (Äijälä ym. 2019). 

Taimikonhoidolla, eli varhaisperkauksella ja taimikonharvennuksella, on 

huomattava taloudellinen merkitys. Haikaraisen ym. (2021) mukaan tämä korostuu 
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etenkin rehevillä kasvupaikoilla, joilla lehtipuiden aiheuttama kilpailu on suurimmillaan 

ja hoidon seurauksena parantunut kasvu kattaa nopeasti hoidosta syntyneet kustannukset. 

Samoista syistä rehevillä kasvupaikoilla hoidon viivyttäminen tai toimenpiteiden 

laiminlyönti lisäävät nopeasti seuraavan toimenpiteen kustannuksia tai pienentävät 

saatavia tuloja (Haikarainen ym. 2021). Erityisesti kustannukset kasvavat nopeasti 

kuusikossa, sillä poistettavat puut ovat tyypillisesti isoja ja täten työläitä raivata, kun taas 

männiköissä ja koivikoissa poistetavat puut ovat yleensä huomattavasti jätettäviä puita 

pienempiä ja nopeampia raivata (Uotila ym. 2014). Myöhään tehdyt 

taimikonhoitotoimenpiteet altistavat puustoa tulevaisuudessa mm. lumi- ja tuulituhoille 

runkojen riukuuntuessa, mikäli puita kasvatetaan liian tiheässä (Peltola ym. 1999, Äijälä 

ym. 2019). 

Erilaisilla taimikonharvennuksilla voidaan kuitenkin vaikuttaa paljon 

syntyvän metsän rakenteisiin niin puulajisuhteissa kuin tilajakaumassa. Fahlvik ym. 

(2015) simuloivat erilaisia taimikonharvennuksia sekapuustoisella kohteella. Mikäli 

sekapuuston suosiminen valittiin harvennuksen päätavoitteeksi, saatiin sekapuuston 

osuutta lisättyä huomattavasti. Vakiintuneella käytännöllä tehtynä koivun osuus putosi 

alalla 22 %:sta 6 %:iin – sekapuustoa suosimalla osuus laski vain kahdeksaantoista 

prosenttiin. Simulaatioissa käytettiin myös laatua priorisoivaa taimikonharvennusta sekä 

mallia, jossa kutakin puulajia kasvatetaan omassa ryppäässään. Näissä koivikon osuudet 

taimikonharvennuksen jälkeen olivat 8 % sekä 13 %. Yhdessäkään mallissa koivun 

suhteellinen osuus ei kuitenkaan kasvanut taimikonharvennuksen seurauksena. 

Kuusi-koivu-sekataimikolla on kolme vaihtoehtoista kehityssuuntaa, jotka 

määräytyvät juuri taimikonharvennuksessa (Valkonen 2000b). Ensimmäinen vaihtoehto 

on puhdas kuusikko, jolloin koivut raivataan kuusien seasta pois. Toinen on yksijaksoinen 

kuusi-koivu-sekametsä, jolloin taimikosta poistetaan kuusta selkeästi edellä olevat 

koivut. Kolmas vaihtoehto on kaksijaksoinen sekametsä, jossa koivujen annetaan kasvaa 

kuusten edelle. Sekametsään tähtäävässä taimikonharvennuksessa voidaan joutua 

poistamaan myös istutettuja taimia, mikäli istutusvaiheessa metsikköä ei ole jätetty 

harvaksi. Tähän voi metsänomistajilla olla korkea kynnys, sillä taimiin ja istutukseen on 

käytetty pääomaa (Holmström ym. 2016).  Taimikonharvennus on siis kriittinen vaihe 

sekametsälle ja pienilläkin muutoksilla voidaan vaikuttaa metsikön rakenteeseen. 

Olemassa oleva taimiaines asettaa kuitenkin reunaehdot sille, millaiseksi taimikko 

voidaan harventaa taimikonharvennuksessa. Toisaalta mikäli taimikko raivataan 
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puhtaaksi tai lähes puhtaaksi yhden puulajin metsiköksi poistamalla esimerkiksi 

luontaisesti syntyneet koivut, ei sekametsärakennetta tulla saavuttamaan enää 

myöhemmissäkään metsikön vaiheissa. Taimettuminen heikkenee nopeasti taimikon 

vanhentuessa (Siipilehto ym. 2014), joten taimikon harvennuksen jälkeen uusia taimia 

syntyy vain vähän. Puulajisuhteiden lisäksi taimikonharvennuksessa vaikutetaan puuston 

tilajakaumaan (Äijälä ym. 2019). Luonnossa yksilöt voivat jakautua alueelle kolmella eri 

tavalla – ryppäinä, satunnaisesti tai tasaisesti (Borregaad ym. 2008) – joista 

viimeisimpään pyritään taimikonharvennuksella (Äijälä ym. 2019). Ryypäissä puut ovat 

ryhminä, joiden välillä on aukkoisuutta. Tällöin etäisyys lähimpiin naapureihin on 

lyhyempi kuin satunnaiseen jakautumiseen perustuva odotusarvo. Satunnaisesti asettunut 

puusto on nimensä mukaisesti satunnainen, jolloin puusto jakautuu metsikköön siten, 

etteivät ympäröivät puut vaikuta puun sijaintiin millään tavoin. Kolmas vaihtoehto eli 

tasaisesti järjestäytynyt puusto asettuu metsikköön siten, että ne täyttävät alaa satunnaista 

tasaisemmin. Esimerkki tasaisesti järjestäytyneestä asettumisesta on hila, jossa etäisyys 

kunkin puun lähimpään naapuriin on yhtä suuri. 

 

1.6 Työn tarkoitus 

 

Työssä tarkastellaan valittujen kuusi-koivu-sekametsien taimikkovaiheen 

rakennetta ja taimikonhoidossa tehtävien valintojen vaikutusta puuston kehitykseen ja 

puulajisuhteisiin sekä näiden päätösten taloudellisia seurauksia. Tarkoituksena on 

selvittää, millaisia tutkimukseen valitut ja niiden kaltaiset nykyajan varttuneet taimikot 

ovat potentiaalisina sekametsinä ja minkälaisia metsiköitä niistä voi syntyä erilaisilla 

taimikonharvennuksilla. Työssä tarkastellaan nykyhetken puuston rakennetta ja 

tilajärjestystä. Nämä asettavat reunaehdot metsikön kehitykselle, sillä uutta 

kehityskelpoista puustoa kiertoajan aikana ei enää synny (Siipilehto ym. 2014). 

Simuloimalla erilaisia taimikonharvennuksia voidaan puolestaan ennustaa, millaiseksi 

metsikkö voi kehittyä, ja täten arvioida vaihtoehtojen taloudellista houkuttelevuutta.  

Hypoteesi 1 on, että sekapuustoinen varhaisperattu taimikko voidaan harventaa puhtaaksi 

kuusikoksi tai sekametsäksi, eli kehityskelpoisten kuusten runkoluku riittää puhtaan 

kuusikon viljelyyn (1800 r/ha), mutta toisaalta metsiköissä on tarpeeksi kehityskelpoisia 

koivuja, jotta sekametsävaihtoehtoon vaadittava 25 %:n lehtipuuosuus täyttyy. 
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Hypoteesia testataan tarkastelemalla koealalta mitattujen puiden runkolukuja 

puulajeittain. Hypoteesin 2 mukaan taimikoiden odotetaan olevan tasaisesti tai 

satunnaisesti järjestyneitä, eli merkittävää aukko-tiheikkö-vaihtelua ei esiinny. Tällainen 

tilajärjestys mahdollistaa täystiheän metsän kasvattamisen, kun taas aukkoisuus johtaa 

helposti vajaapuustoisuuteen (Hyppönen 2000). Hypoteesia 2 eli puuston tilajärjestystä 

testataan lähinaapurimenetelmällä sekä Ripleyn L-funktiolla.  Myös eri puulajien 

odotetaan jakautuvat tasaisesti tai satunnaisesti – koivut ja kuuset eivät ole omina 

ryppäinään pieninä mikrokuvioina, jolloin metsikössä voidaan hyödyntää sekapuuston 

koko potentiaali (hypoteesi 3). Tätä testataan laskemalla kullekin koealalle mingling-

indeksi sekä Ripleyn L12-funktio. Hypoteesin 4 mukaan puhtaan kuusikon ja sekametsän 

hakkuupoistuman ero on pieni, alle 10 % kiertoajan aikana, kun metsää kasvatetaan 

taimikon harvennuksen jälkeen metsänhoitosuositusten mukaisesti. Tätä testataan 

simuloimalla metsiköiden kehitystä. Näin voidaan arvioida eri taimikonharvennusten 

taloudellisia vaikutuksia. 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

2.1 Kohteet 

 

Maastomittausaineisto kerättiin kesällä 2021. Mitattavien kohteiden 

valintakriteerit olivat seuraavat: Kohteiden tuli sijoittua etelä- ja keskisuomalaisiin 

nykyaikaisilla metsänuudistusmenetelmillä viljeltyihin MT- tai OMT-kuusikoihin, jossa 

oli riittävästi koivusekoitusta (tavoite n. 25 % runkoluvusta). Metsikköihin oli tehty 

maanmuokkaus mätästämällä. Koivusekoitus sai olla syntytavaltaan joko luontaista tai 

viljeltyä. Metsikön käsittelyhistorian piti olla tiedossa. Taimikoiden tuli olla vielä 

harventamattomia, keskipituudeltaan 2–7-metrisiä, ja niiden perkauksesta tuli olla 

kulunut yli kolme vuotta. Koivut eivät myöskään saaneet olla huomattavasti kuusta edellä 

pituuskasvussa: maksimissaan niillä sai olla metrin etumatka. Potentiaalisia kohteita 

etsittiin yhteistyössä UPM Metsän, Tornator Oyj:n ja Metsähallitus Oy:n kanssa heidän 

omistamiltaan mailta ennakkotietoihin perustuen. Potentiaaliset kohteet käytiin ensin läpi 
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ilmakuvien ja metsävaratiedon perusteella ja niistä parhaiten soveltuvat tarkastettiin vielä 

maastokäynnein. Metsiköitä valittiin kymmenen, joista yhdeksän päädyttiin lopulta 

mittaamaan (Taulukko 1) (Kuva 5). Yksi metsiköistä karsiutui pois, sillä puusto 

osoittautui mittausvaiheessa liian varttuneeksi ja kuvio liian puhtaaksi kuusikoksi.  

Taulukko 1. Mitattujen metsiköiden perustiedot 

Metsikkö Kunta Istutusvuosi Perkausvuosi Metsätyyppi 

11 Heinola 2013 2017 OMT 

12 Heinola 2011 2015 OMT 

13 Joutsa 2012 2016 MT 

14 Puumala 2013 2017 MT 

15 Taipalsaari 2013 2017 MT 

16 Jämsä 2010 2015 MT 

17 Joroinen 2007 2016 MT 

18 Heinävesi 2009 2016 MT 

19 Leppävirta 2007 2014 MT 

 

 

Kuva 5. Mitattujen metsiköiden 11–19 maantieteellinen sijainti. 



17 

 

 

2.2 Koealat 

 

Kuhunkin yhdeksästä metsiköstä perustettiin kaksi koealaa. Yhteensä 

koealoja mitattiin siis 18 kappaletta. Koealat olivat 500 m2:n kokoisia ympyräkoealoja 

(r=12,64). Kultakin koealalta määritettiin metsätyyppi ja koealan keskipisteen 

koordinaatit GPS-paikantimella. Koealat nimettiin siten, että kullekin kohteelle annettiin 

yksilöivä numerotunnus ja kohteen koealat eroteltiin toisistaan lisäämällä kohteen perään 

numero yksi tai kaksi mittausjärjestyksen mukaan. Metsiköiden numerointi jatkui 

juoksevana vuoden 2020 mittauksista. 

Koealojen paikat määritettiin etukäteen: metsikköön sovitettiin QGIS-

ohjelmistossa (QGIS 2021) mahdollisimman pitkä linja, jolle koealojen keskipisteet 

aseteltiin niin, että ne jakoivat linjan kolmeen yhtä suureen osaan. Lopullinen koealan 

sijainti tarkentui kuitenkin vasta maastossa. Koealoja ei voitu aina perustaa 

suunniteltuihin pisteisiin, jos kohta ei täyttänyt vaadittavia kriteerejä. Tällöin koealaa 

siirrettiin suunnitellusta pisteestä kiertämällä myötäpäivään pohjoisesta lähtien (Kuva 6). 

Syynä Siirtoon saattoi olla sekapuuston vähäisyys, aukkoisuus, ojan läheisyys, ajoura, 

säästöpuuryhmän läheisyys tai jokin muu poikkeama. 
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Kuva 6. Esimerkkejä koealojen suunnitellusta ja toteutuneesta koealojen sijoittumisesta. 

 

2.3 Mittaukset 

  

Ympyräkoealalta mitattiin jokainen kehityskelpoinen puu. Jotta puu 

määritettiin kehityskelpoiseksi, tuli sillä olla mahdollisuudet kasvaa ainespuun mitat 

täyttäväksi ja hyvälaatuiseksi. Kehityskelpoisen puun läheisyydessä (n. metrin 

etäisyydellä) ei saanut olla kehityksessä edellä olevia yksilöitä. Myös hyvää laatua 

priorisoitiin: mikäli lähekkäin oli useampi elinvoimainen taimi, valittiin 

kehityskelpoiseksi laadullisesti paras yksilö. Koivujen kohdalla kehityskelpoisen ja -

kelvottoman raja oli hyvin häilyvä ja luontaisen taimiaineen ollessa runsasta ei jokaista 

koivua voitu mitata.  Kehityskelpoisiksi valittiin puut, jotka vaikuttivat juuri siinä 
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kohdassa elinvoimaisimmilta ja hyvälaatuisimmalta yksilöltä. Puiden kehityskelpoisuus 

päätettiin kuitenkin jokaisen yksilön kohdalla tapauskohtaisesti. Jokaisesta 

kehityskelpoisesta puusta eli lukupuusta mitattiin puun pituus Vertex-mittalaitteella, 

läpimitat rinnankorkeudelta ristimittana mittasaksilla sekä etäisyys ja suunta koealan 

keskipisteestä. Etäisyys mitattiin käyttäen Vertexiä ja suunta asteen tarkkuudella 

suuntakehältä, joka pystytettiin koealan keskipisteelle ennen mittausten aloittamista. 

Mittausten lisäksi jokaisesta puusta määritettiin puulaji, syntytapa, tekninen laatu 

(normaali, oksainen, mutkainen, haarapuu jne.) sekä mahdollinen tuho, tuhon syy ja sen 

vakavuus. Lukupuista valittiin pohjapinta-alalla painotetun läpimittajakauman mukaan 

kaatokoepuut, jotka mitattiin tarkemmin. Läpimittajakauma jaettiin neljään eri luokkaan 

ja kustakin neljänneksestä arvottiin kaksi kuusta ja kaksi koivua.  Yhteensä 

kaatokoepuiksi valittiin kahdeksan kuusta ja kahdeksan koivua. Kaatokoepuut valittiin 

vallitsevasta jaksosta, joten edellisestä puusukupolvesta jääneitä puita ei huomioitu 

kaatokoepuita valittaessa: ne olisivat voineet muuttaa luokkarajoja siten, että suurimpaan 

luokkaan päätyi vain suurin puu. Kaatokoepuista määritettiin vuotuiset menneet kasvut. 

Kuusista mitattiin latvasta lähtien juoksevasti oksakiehkuroiden väliset etäisyydet, eli 

vuotuiset kasvut tyvelle saakka tai niin pitkälle kuin ne olivat erotettavissa. Koivuilta 

mitattiin vähintään neljä viimeisintä vuosikasvua (meneillään oleva kasvukausi + kolme 

täyttä kasvukautta). Vuotuisen pituuskasvun vaihettumiskohta tunnistettiin koivusta 

etsimällä rungosta arpia tai muutoksia kaarnassa. 

Lukupuiden lisäksi koealoilta määritettiin kehityskelvottomien puiden 

runkoluku puulajeittain ja pituusluokittain viideltä pienemmältä 20 m2 (r=2,54 m) 

ympyräkoealalta. Pienemmät ympyräkoealat sijoitettiin suuremman sisään siten, että yksi 

jakoi keskipisteen suuren ympyrän kanssa ja loput neljä sijoitettiin kahdeksan metrin 

päähän suuremman ympyrän keskipisteestä pääilmansuuntiin (Kuva 7). 
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Kuva 7. Pienempien ympyräkoealojen sijoittuminen koealoille. 

 

2.4 Metsikkötunnusten laskenta ja analysointi 

 

 Mitatut puustotunnukset muutettiin hehtaarikohtaisiksi 

metsikkötunnuksiksi ja yksittäisille puille laskettiin puustotunnuksia 

Luonnonvarakeskuksen koealojen puu- ja puustotunnusten laskentaohjelmistolla 

(Heinonen 1994). Puustotunnuksissa keskitunnukset ovat pohjapinta-alalla painotettuja. 

Valtapituus puolestaan on hehtaarilla sadan paksuimman puun keskipituus. 

 Koko aineiston ja koealojen välistä vaihtelua tarkasteltiin SPSS-

ohjelmistolla (IBM corp. 2020). Koko aineistoa ja koealakohtaisia keskiarvoja 

tarkasteltiin erikseen. Puutason muuttujista analysoitiin puulajin, kasvupaikan, 

syntytavan ja taimikon iän vaikutusta pituuteen ja läpimittaan sekamallilla (Kaava 1). 

Koealojen keskiarvoja analysoitaessa syntytapaa ei voitu käyttää selittäjänä, koska 

koealalla esiintyi useampaa syntytapaa – niinpä tässä sekamallissa selittäjinä käytettiin 

vain taimikon ikää ja kasvupaikkaa selittämässä puulajeittain pituutta ja läpimittaa. 
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Kiinteinä vaikutuksina puuston sisäistä vaihtelua selittävässä mallissa käytettiin 

syntytapaa, metsätyyppiä, ikää ja puulajia. Koealojen välistä vaihtelua selitettiin puulajin, 

iän ja metsätyypin avulla. Satunnaismuuttujana molemmissa malleissa oli metsikkö ja 

koeala. 

Käytetty lineaarinen sekamalli oli muotoa: 

𝑦𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗     (1) 

jossa 𝜇 on yleiskeskiarvo,  𝛼𝑖 on kiinteä vaikutus ja 𝛽𝑗 on satunnaisvaikutus ja 𝜀𝑖𝑗 on 

virhe. (Nummi 2005). 

 

2.5 Puuston tilajärjestyksen selvittäminen 

 

 Kehityskelpoinen puusto paikannettiin koealan keskipisteestä etäisyyden ja 

suunnan perusteella. Koealan keskipisteen koordinaatit oli selvitetty GPS-paikantimella, 

joten näiden tietojen perusteella voitiin laskea jokaiselle puulle koordinaatit. Asteina 

määritetyt suunnat muutettiin radiaaneiksi. Puiden koordinaatit laskettiin kaavoilla 2 ja 3. 

𝑁 = 𝑂𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 + (cos ( 𝐴 ∗ 𝐷))     (2) 

 𝐸 = 𝑂𝑖𝑡ä + (sin ( 𝐴 ∗ 𝐷))      (3) 

 joissa O= keskipisteen koordinaatti, A= Suunta radiaaneina ja D= etäisyys metreinä.  

 Paikannetuille puille tehtiin QGIS-ohjelmalla lähinaapurianalyysi (QGIS 

2021). Tällä analyysilla voidaan tarkastella hypoteesin 2 pätevyyttä. Analyysi tehtiin 

koealoittain sekä koko datalle että erikseen kuusille ja koivuille. Lähinaapurianalyysissä 

verrataan kahden vierekkäisen pisteen keskimääräistä etäisyyttä oletusarvoon eli 

satunnaisesti asettuneiden pisteiden keskimääräiseen etäisyyteen. Tämän lisäksi 

analyysilla saadaan Z-arvo, joka kertoo, kuinka todennäköisesti suhde johtuu sattumasta. 

Lähinaapurianalyysilla voidaan siis selvittää, ovatko kehityskelpoiset puut sijoittuneet 

metsikköön satunnaisesti. 

 Lähinaapurianalyysi tarkastelee nimensä mukaisesti vain lähintä naapuria, 

jolloin tarkastelu on melko pienialaista. Tämän vuoksi samalle aineistolle laskettiin 

Ripleyn K-funktion L(d) variaatio (Kaava 4) käyttäen ArcGIS-ohjelmistoa (ESRI 2015). 
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Lähinaapurimenetelmän tavoin Ripleyn L-funktiolla tarkastellaan hypoteesia 2. Ripleyn 

L-funktiota voidaan käyttää, kun alalta on selvitetty kaikkien tutkimuskohteiden sijainnit, 

eli tässä tapauksessa kehityskelpoiset puut (Dixon 2002). Funktio tarkastelee havaintojen 

esiintymistä usealla eri tarkasteluetäisyydellä (Lentz ym. 2011). Funktio laskettiin 

jokaisen koealan koko puustolle, pelkille koivuille sekä pelkille kuusille. Funktio 

laskettiin viidelläkymmenellä eri tarkasteluetäisyydellä ja reunavaikutusta minimoitiin 

simuloimalla pisteitä koealan ulkopuolelle ArcGis:llä. Oletusarvon luottamusvälit 

selvitettiin asettamalla havaintoja vastaava lukumäärä pisteitä satunnaisesti koealalle 999 

kertaa, joka vastaa 99,9 % luotettavuustasoa (Arcgis 2009). Tarkasteltava alue 

määritettiin luomalla koealan keskipisteen ympärille 12,64 metrin vyöhyke kuvaamaan 

koealaa. ArcGIS:n käyttämä funktio on: 

 𝐿(𝑑) = √
𝐴 ∑ ∑ 𝑘𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑗≠1

𝑛
𝑖=1

𝜋n(n−1)
      (4) 

 d= etäisyys, n=havaintojen lukumäärä, A=pinta-ala ja ki,j ovat painoja (Arcmap 2020). 

 Kuusen ja koivun keskinäistä sijoittumista metsikössä tarkasteltiin Ripleyn 

L-funktion kahden muuttujan L12 variaatiolla, jolla voidaan tarkastella kahden 

pistejoukon välistä suhdetta (Dixon 2002). Tarkastelemalla kuusia ja koivuja omina 

pistejoukkoinaan voidaan tarkastella hypoteesin 3 pätevyyttä. Funktio laskettiin kullekin 

koealalle R-ohjelmistolla (R Core Team 2021). Funktiolle laskettiin 99 %:n luottamusväli 

luomalla satunnainen pistejoukko Monte Carlo -simulaatiolla 999 kertaa. L12 funktiolla 

selvitetään, montako pistejoukon 2 havaintoa on kustakin pistejoukon 1 havainnoista 

tarkasteluetäisyydellä. Muuten laskukaava on L(d) variaation kanssa identtinen (Gilian ja 

Gonzalez 2012).  

Puulajien välistä sijoittumista ja täten hypoteesia 3 tarkasteltiin myös 

mingling-indeksillä (Pommerening 2002). Mingling-indeksillä voidaan määrittää, kuinka 

suuri osuus n:stä määrästä naapureita ei ole samaa lajia kuin tarkasteltava yksilö. Jos siis 

ympäröivistä yksilöistä yksikään ei ole samaa lajia tarkasteltavan yksilön kanssa, saa 

indeksi arvoksi 1. Jos taas populaatio on täysin homogeeninen ja jokainen naapuri on 

samaa lajia, saadaan indeksin arvoksi 0. Mingling-indeksi lasketaan kaavalla 5. 

 𝑀𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1  ; 𝑀𝑖𝜖[0,1]    (5) 

 jossa 𝑉𝑖𝑗 =  {
1, jos tarkasteltava puu 𝑖 ja naapuri 𝑗 ovat eri lajia

 0, jos tarkasteltava puu 𝑖 ja naapuri 𝑗 ovat samaa lajia
 , 
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 𝑛 = tarkasteltavien naapureiden lukumäärä. 

  Koko tarkastelualueelle mingling-indeksi voidaan laskea yksittäisten 

puiden mingling-indeksien keskiarvona. (Pommerening 2002). Tässä työssä 

tarkasteltavien naapureiden lukumääräksi valikoitui seitsemän. Koivuja ei eroteltu 

erikseen hies- ja rauduskoivuihin. Odotettu puulajikohtainen mingling-indeksi laskettiin 

kaavalla 6. 

𝑬𝑀𝑖 =
𝑉𝑖𝑗−𝑉𝑖

𝑉𝑖𝑗−1
       (6) 

Koko koealalle yhteinen kaikkien puulajien mingling-indeksin odotusarvo laskettiin 

kaavalla 7 (Levandowski ja Pommerening 1997). 

 𝑬𝑀 = ∑
𝑉𝑖(𝑉𝑖𝑗−𝑉𝑖)

𝑉𝑖𝑗(𝑉𝑖𝑗−1)
 𝑆

𝑖=1      (7) 

jossa S = puulajien lukumäärä. 

Toteutunut koko koealan mingling-indeksi laskettiin kaavalla 8 (Pommerening ja Stoyan 

2006). 

 𝑀 =
1

𝑁
∑ 𝑀𝑖

𝑁
𝑖=1      (8) 

jossa N = puiden lukumäärä koealalla ja Mi = yksittäisen puun mingling-indeksi 

 Tilajärjestystä tarkasteltaessa samaa asiaa tutkittiin useammalla eri 

menetelmällä. Menetelmät ovat kuitenkin erilaisia, minkä vuoksi ne voivat täydentää 

toisiaan. Lähinaapurimenetelmä ja Ripleyn L-funktio kuvaavat molemmat puuston 

tilajärjestystä koealoilla, mutta niiden avulla voidaan tarkastella samaa ilmiötä hieman eri 

näkökulmasta. Lähinaapurianalyysissa ollaan kiinnostuneita lähimmästä naapurista; 

tarkasteltavien kohteiden lukumäärä on sama, mutta etäisyys vaihtelee. Ripleyn L-

funktion arvot ovat puolestaan sidottuja etäisyyteen, mutta havaintojen määrä vaihtelee. 

Samalla tavalla eri näkökulma samaan ilmiöön saadaan mingling-indeksillä ja Ripleyn 

L12-funktiolla, mutta tilajärjestyksen sijaan niillä voidaan tarkastella puulajien välisiä 

suhteita. Mingling-indeksi kuvastaa lähimpien naapurien puulajisuhdetta huomioimatta 

etäisyyttä naapureihin. Ripleyn L12-funktiossa puolestaan painopiste on havaintojen 

määrässä tietyillä etäisyyksillä. 
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2.6 Koealojen kehityksen simulointi 

 

Koealojen jatkokehitystä vaihtoehtoisilla taimikonharvennuksen 

toteutustavoilla simuloitiin Luonnonvarakeskuksen OpeMotti-ohjelmistolla 

(Luonnonvarakeskus 2021). Kasvuolosuhteet kuvattiin määrittämällä kullekin koealalle 

sijainti, lämpösumma ja kasvupaikkatyyppi sekä mahdolliset kasvua heikentävät tekijät. 

Alkutilanteen puustotiedoiksi syötettiin kunkin puulajin puustojakso, 

uudistamismenetelmä, ikä, runkoluku, pohjapinta-ala, pohjapinta-alalla painotettu 

keskipituus ja pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta. Mitattua puustoa ei voitu 

syöttää suoraan lähtötiedoiksi ja simuloida kunkin puun kehitystä yksitellen, sillä 

metsiköt olivat taimikkoja ja taimikkovaiheessa puuston kehitys ennustetaan Motti-

ohjelmistossa jakaumamalleilla (Siipilehto 2014). Sen jälkeen kehitys ennustetaan 

puutason malleilla (Hynynen ym. 2014). Puukohtaisia malleja ei olisi voitu hyödyntää 

ilman merkittävää ekstrapolointia, joka puolestaan olisi voinut johtaa vääristyneisiin 

tuloksiin. Simuloimalla metsiköiden kehitystä keskitunnusten avulla voitiin hyödyntää 

kussakin kehitysvaiheessa sille kehitettyä mallia. 

Kuhunkin metsikköön simuloitiin neljä erilaista taimikonharvennusta 

(Taulukko 2). Taimikonharvennus tehtiin, kun metsikön valtapituus ylitti 4 m. Mikäli 

valtapituus oli jo mittaushetkellä yli 4 m, tehtiin taimikonharvennus heti. Puuston 

jatkokehitystä ennustettaessa toimenpiteet määräytyivät harvennusmallien perusteella. 

Harvennusmallina käytettiin kuusen harvennusmallia, koska kuusi oli jokaisen metsikön 

pääpuulaji kaikissa simulaatioissa, ja koska sekametsille ole vielä kehitetty omia 

harvennusmalleja. Harvennusmalleista poikettiin vain, mikäli viimeinen harvennus olisi 

tehty alle kymmenen vuotta ennen päätehakkuuta. Kiertoajan päätteeksi metsiköihin 

simuloitiin päätehakkuu. Päätehakkuukriteeri oli puulajin ja kasvupaikan mukaan 

käytetty pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta. Harvennukset toteutettiin 

alaharvennuksina. Päätehakkuussa metsikköön jätettiin 5 säästöpuuta hehtaarille. 
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Taulukko 2. Eri simulaatioiden tavoitetiheydet ja runkoluvut puulajeittain 

Simulaatio Lehtipuun 

osuus 

Yhteensä 

(r/ha) 

Koivu 

(r/ha) 

Kuusi 

(r/ha) 

1 0 % 1800 0 1800 

2 15 % 1800 270 1530 

3 25 % 1800 450 1350 

4 25 % 1600 400 1200 

 

Kehityskelpoista puustoa ei ollut puulajeittain kaikilla koealoilla riittävästi, 

jotta tavoitetiheyksiin olisi päästy kaikilla eri skenaarioilla. Useimmiten kuusten 

runkoluku oli riittämätön etenkin puhtaisiin kuusikkoihin. Näissä tapauksissa 

taimikonharvennuksessa ei poistettu lainkaan kuusia, vaan pyrittiin pääsemään 

mahdollisimman lähelle tavoitetiheyttä. Mikäli kuusten runkoluku ei riittänyt täysitiheään 

sekapuustoskenaarioilla, lehtipuun määrä suhteutettiin kuusen runkolukuun siten, että 

prosenttiosuus pysyi oikeana (Taulukko 3). Metsiköt 11–16 olivat keskenään melko 

samanlaisia sekä puuston rakenteen että iän perusteella. Myös metsiköt 17–19 olivat 

keskenään samanlaisia. Näiden kahden joukon välillä oli puolestaan runsaammin eroa: 

metsiköt 17–19 olivat selkeästi varttuneempia ja harvempia kuin 11–16. Niillä 

taimikonharvennus oli jo myöhässä, kun taas metsiköissä 11–16 taimikonharvennus oli 

ajankohtainen tai vasta tulossa ajankohtaiseksi. 
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Taulukko 3. Metsiköittäin toteutuneet runkoluvut eri simulaatioissa (1–4). 

   
Metsikkö 

Tavoite-

tiheys 

(r/ha) 

Lehtipuu 

% 

puulaji 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Runkoluku (r/ha) 

1800 0 kuusi 1800 1750 1800 1760 1800 1800 1380 1400 1460 

  
rauduskoivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
hieskoivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

         
1800 15 kuusi 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1380 1400 1460 

  
rauduskoivu 270 270 270 270 270 270 244 247 258 

  
hieskoivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

         
1800 25 kuusi 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

  
rauduskoivu 450 450 450 450 450 450 450 450 390 

  
hieskoivu 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

  
 

         
1600 25 kuusi 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

  
rauduskoivu 400 400 400 400 400 400 400 400 390 

  
hieskoivu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 

 

 Taloudellisten kannattavuuksien vertailua varten tuli Motti-ohjelmistoon 

syöttää kantohinnat (Taulukko 4) ja metsänhoitotöiden kustannukset. Kantohintoina 

käytettiin vuosien 2016–2020 koko maan kantohintoja eri hakkuissa puulajeittain (SVT 

2021a). Metsänhoito ja -parannustöiden kustannuksina käytettiin koko maan 

keskimääräisiä kustannuksia samalta ajalta (SVT 2021b). Vuosien 2016–2019 

kustannukset deflatoitiin vuoden 2020 rahan arvoon. Indeksinä käytettiin 

Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiä (SVT 2021c).  

Taulukko 4. Simulaatioissa käytetyt kantohinnat (2016–2020) (€/m3) 

  Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus 

Kuusitukki 61,13 51,65 43,69 

Koivutukki 45,87 38,70 33,77 

Kuusikuitupuu 20,71 16,62 12,42 

Koivukuitupuu 18,40 15,47 12,28 
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3 TULOKSET 

 

 

3.1 Puusto mittaushetkellä 

 

3.1.1  Metsikkötunnukset 

 

 Yhdeksässä mitatussa metsikössä kehityskelpoisia taimia oli keskimäärin 

3012 r/ha. Kehityskelpoisen puuston hehtaarikohtainen runkoluku vaihteli 2060–4240:n 

välillä. Koealojen keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta oli 3,2 cm ja vaihteluväli oli 

1,41–5,66 cm. Kaikkien koealojen keskipituus oli 3,8 m ja keskipituuden vaihteluväli 

2,26–5,53 m (Taulukko 5). Kehityskelvottomia puita oli keskimäärin 19845 r/ha, mutta 

koealojen välillä oli runsaasti vaihtelua: vaihteluväli oli 3750–47858 r/ha. Jopa 

metsiköiden sisällä oli suuria vaihteluita: metsikön 16 koealalla 1 oli jopa 29603 

taimea/ha enemmän kuin saman metsikön koealalla 2. 

Puulajeittain tarkasteltaessa havaittiin erot puulajisuhteissa ja puulajien 

kokovaihtelut. Jokaisella koealalla kehityskelpoisen puuston päälaji oli kuusi, jonka 

tiheys oli pienimmillään 1280 r/ha ja suurimmillaan 2200 r/ha. Mikäli hies- ja 

rauduskoivua ei eroteltu omiksi lajeikseen, oli kahdella koealalla (15/2 ja 17/1) pääpuulaji 

kuitenkin kuusen sijaan koivu. Mäntyä esiintyi kahta lukuun ottamatta jokaisella 

koealalla, mutta sen määrä oli pääosin vähäinen, keskimäärin n. 150 runkoa/ha. 

Poikkeuksena oli metsikkö 12, jossa mäntyä esiintyi koealla yksi 360 r/ha ja koealalla 

kaksi jopa 620 r/ha. Rauduskoivu oli kehityskelpoisessa puustossa keskimäärin yleisempi 

koivulaji, mutta poikkeuksia tähänkin löytyi: metsikön 17 koealalla 1 sekä metsikön 19 

koealalla 2 hieskoivu oli raudusta yleisempi. Molempia koivuja kasvoi sekaisin 

kehityskelpoisina lähes kaikilla koealoilla.  Ainoastaan metsikön 15 koealalla 2 ei 

esiintynyt lainkaan kehityskelpoisia hieskoivuja. 

Koivut olivat pääasiassa keskipituudeltaan koealan pisimpiä puita (Kuva 8). 

50 %:ssa metsiköistä suurin keskipituus oli hieskoivulla, 17 %:lla suurin keskipituus oli 

rauduskoivulla. Kuitenkin 28 %:lla metsiköistä keskipituudeltaan suurin puulaji oli kuusi. 

Yhdellä koealalla oli hyvin kasvanut tammi, minkä vuoksi 6 %:lla metsiköistä pisimmän 
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keskipituuden titteli on muilla lehtipuilla. Mikäli tätä ei huomioida, hieskoivun osuus 

nousee 56 %:iin. Kuusi oli pituudeltaan rauduskoivua jäljessä keskimäärin 18 cm ja 

hieskoivua 45 cm. Metsiköiden välillä oli kuitenkin suurta vaihtelua: suurimmillaan 

rauduskoivut olivat 72 cm kuusta edellä ja hieskoivut jopa 2,6 metriä. Osassa metsiköistä 

kuuset olivat kuitenkin koivuja edellä pituuskasvussa. Suurimmillaan kuuset johtivat 

rauduskoivuja jopa 1,2 metrillä ja hieskoivujakin lähes 89 cm:llä. Kuusten tai koivujen 

etumatka ei vaikuttanut painottuvan mihinkään tiettyyn pituusluokkaan, vaan samoissa 

pituusluokissa pituuskasvua johtavat puulajit vaihtelivat. 

 

 

Kuva 8. Puulajien keskipituus koealoittain (11/1–19/2). 

 

Vaikka hieskoivu oli keskipituudeltaan yleensä pisin koealoilla, 

valtapituudessa se oli pisin vain neljällä koealla. Yleensä pisin valtapituus oli 

rauduskoivulla (Kuva 10). Kuusen valtapituus oli suurin kuudella koealalla. Kuitenkin 

metsiköissä, jossa kuuset olivat rauduskoivua edellä, eroa oli paljon. Keskimäärin kuusen 

valtapituus olikin 14 cm rauduskoivun valtapituutta suurempi. Suurimmillaan ero oli 

kuusen eduksi 2,47 m ja rauduskoivun eduksi 2,39 m. Hieskoivua kuusi oli keskimäärin 

edellä 59 cm. Kuusen ero hieskoivun kanssa vaihteli -19 cm:n ja 2,08 m:n välillä. 

Hieskoivua rauduskoivu johti keskimäärin 38 cm:llä. Suurimmillaan rauduskoivun ero 

hieskoivuun oli 1,65 m rauduskoivun eduksi. Suurin etumatka hieskoivulla 
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rauduskoivuun oli 39 cm. 60 %:lla koealoista pisin keskipituus ja valtapituus oli samalla 

puulajilla. 

 

Kuva 9. Puulajien valtapituus koealoittain (11/1–19/2). 

Taulukko 5. Mitattu puusto koealoittain (11/1–19/2). Puulajikohtaiset tiedot ovat liitteessä 1. 

Metsikkö Koeala 
Runkoluku 

(r/ha) 

Keskiläpimitta 

(cm) 

Keskipituus 

(m) 

Valtapituus 

(m) 

11 1 2900 2,1 2,8 3,9 

11 2 2960 1,4 2,3 3,2 

12 1 2640 3,2 3,6 4,6 

12 2 4020 3,8 4,1 5,4 

13 1 3480 2,0 2,8 4,1 

13 2 2880 1,4 2,3 3,2 

14 1 3500 2,5 3,2 5,7 

14 2 2960 1,6 2,6 3,8 

15 1 4240 2,5 3,4 5,3 

15 2 3600 2,5 3,4 6,2 

16 1 3220 2,3 2,7 3,7 

16 2 2860 4,6 4,5 5,7 

17 1 2980 3,1 3,9 5,9 

17 2 2600 4,8 5,0 8,6 

18 1 2060 5,7 5,5 7,1 

18 2 2640 5,0 5,4 7,0 

19 1 2160 4,0 4,2 6,0 

19 2 2520 4,8 4,9 6,3 

keskiarvo   3012 3,2 3,8 5,3 
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Koealojen vuotuinen pituuskasvu vuosien 2018–2020 välillä vaihteli 

kuusella 15 ja 48 cm:n välillä. Keskimäärin kuuset kasvoivat 31 cm vuodessa. Koivuilla 

vaihteluväli oli 17–48 cm ja keskimäärin kasvua oli 36 cm (Kuva 10). Koealojen 

sisälläkin oli kuitenkin eroa kuusien ja koivujen kasvutahdeissa. Suurin keskimääräinen 

vuotuinen kasvu oli koivulla metsikössä 15 koealalla 2 ja kuusella metsikössä 18 

koealalla 2. Parhaat kasvut eivät siis olleet samassa metsikössä. Myöskään huonoin 

keskimääräinen vuotuinen kasvu ei ollut kuusella eikä koivulla samassa metsikössä. 

Kuusen ja koivun vuotuisen kasvun välinen korrelaatiokerroin oli 0,54. Tarkasteltaessa 

taimikon iän ja viime vuosien vuotuisen pituuskasvun välistä korrelaatiota oli kuusella 

suurempi korrelaatiokerroin: 0,76. Koivulla korrelaatiokerroin oli vain 0,24. 

Tarkasteltaessa puun pituuden ja pituuskasvun välistä korrelaatiota on kuusella selkeästi 

vahvempi korrelaatio. Kuusella kerroin oli 0,70 ja koivulla 0,32. Kuuset, jotka olivat 

kasvaneet ennen vuosia 2018–2020 hyvin, kasvoivat myös vuosina 2018–2020 hyvin. 

Koivuilla ilmiö oli selkeästi lievempi. 

 

 

Kuva 10. Vuosien 2018–2020 vuotuinen keskimääräinen pituuskasvu koealoittain (11–19). 

 

Kuuset olivat kaikilla koealoilla keskimäärin paksumpia kuin koivut (Kuva 

11). Ilmiö vahvistui pääsääntöisesti kuusten järeytyessä: metsiköissä, jossa kuuset olivat 
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solakoita, ero koivuihin oli pienempi. Yhdelläkään koealla koivut eivät olleet keskimäärin 

kuusia järeämpiä. Metsiköiden välillä oli eroja läpimittajakaumassa. Esimerkiksi 

metsikössä 11 puista 94 % oli välillä 0–3 cm, kun taas metsikössä 18 samalla välillä on 

vain 24 % puustosta. Hies- ja rauduskoivujen välillä esiintyy hyvin vähän eroja 

läpimittajakaumassa. Lähes jokaisessa metsikössä molemmat koivut painottuvat samaan 

läpimittaluokkaan. Kaikista järeimmät koivut ovat kuitenkin yleensä rauduskoivuja.  

 Lineaarisen sekamallin perusteella taimikon iällä tai metsätyypillä ei ollut 

tilastollisesti merkittävää vaikutusta koivujen keskiläpimittaan tai keskipituuteen 95 %:n 

luottamusvälillä. P-arvo taimikon iän vaikutuksesta läpimittaan oli rauduskoivulla 0,09 

ja hieskoivulla 0,06. Iän vaikutuksen p-arvo pituuteen oli rauduskoivulla 0,08 ja 

hieskoivulla 0,051. Kuusella taas taimikon iällä oli tilastollisesti merkittävä vaikutus niin 

läpimittaan (p=0,013) kuin pituuteen (p=0,026). Metsätyypillä ei ollut tilastollisesti 

merkittävää vaikutusta puulajiin tai pituuteen millään puulajilla. Metsätyypin p-arvo 

vaihteli välillä 0,44–0,87. 
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Kuva 11. Läpimittajakaumat puulajeittain metsiköissä 11–19. 

 

3.1.2 Puutunnukset 

 

 Kehityskelpoisista puista 5 % (136 kpl) oli mäntyjä, 57 % (1538 kpl) kuusia, 

29 % (777 kpl) rauduskoivuja ja 10 % (264 kpl) hieskoivuja. Puista 45 % oli laadullisesti 

alentuneita, yleisimpänä syynä mutkikkuus (34 % puista). Tuhoja esiintyi 8 %:ssa puista. 

Puiden pituus vaihteli rauduskoivulla 1,7–11,6 m:n, hieskoivulla 1,7–11,5 m:n ja kuusella 

1,3–8,7 m:n välillä. Keskiarvo oli rauduskoivulla 3,6 m, hieskoivulla 4,3 m ja kuusella 

3,5 m. Kehityskelpoisista puista 55 % oli istutettuja, 27 % siemensyntyisiä ja loput 18 % 

vesasyntyisiä. Sekä siemensyntyiset että vesoneet taimet olivat syntyneet luontaisesti. 

Kuusen läpimitta oli keskimäärin 3,6 cm, rauduskoivun 2,0 cm ja hieskoivun 2,6 cm. 

Läpimitta vaihteli kuusella 0,4–11,3 cm:n ja rauduskoivulla 0,3–11,6 cm:n välillä. Pienin 

vaihteluväli oli hieskoivulla, jolla läpimitta vaihteli 0,4–9,9 cm:n välillä.  
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Kehityskelvottomista puista mäntyjä ja kuusia oli kumpiakin 3 %, 

rauduskoivuja 20 %, hieskoivuja 34 %, haapoja 6 % ja muita lehtipuita, eli pääosin pajuja 

ja pihlajia, oli 34 %. Kehityskelvottomat puut olivat pääosin 0,5–3 m pitkiä. 

Kehityskelvottomista puista 41 % oli 1,3–2 m pitkiä, 29 % 0,5–1,3 m pituisia ja 20 % 2–

3 m pitkiä. Loput 9 % olivat pidempiä.  

Pituuden ja läpimitan välillä oli vahva suhde niin kuusella kuin molemmilla 

koivuista. Kuusella läpimitan ja pituuden korrelaatiokerroin oli 0,96, rauduskoivulla 0,94 

ja hieskoivulla 0,93.  Puulajeittain lineaarisen trendiviivan selitysaste oli kuusella 0,93, 

rauduskoivulla 0,89 ja hieskoivulla 0,89. Koivut olivat keskimäärin pidempiä kuin kuuset 

samalla läpimitalla (Kuva 12). 

Tilastollisen tarkastelun perusteella puiden pituutta mittaushetkellä 

selittivät 95 %:n luottamusvälillä puulaji, syntytapa sekä taimikon ikä. Puulajin ja 

syntytavan p-arvot olivat <0,001 ja taimikon iän p-arvo oli 0,003. Puulajeittain 

tarkasteltaessa kaikilla koealoilla runsaasti esiintyneiden puulajien välillä oli 

tilastollisesti merkittävää pituuseroa. Ainoastaan kuusen ja männyn välinen pituusero ei 

ollut tilastollisesti merkittävä (Taulukko 6). Läpimittojakin tarkasteltaessa eroa selittivät 

puulaji, syntytapa ja taimikon ikä. Puulajin ja syntytavan p-arvo oli <0,001 ja iän 0,001. 

Puulajeittain tarkasteltuna hieskoivujen ja rauduskoivujen välillä ei ollut tilastollista 

merkittävyyttä läpimitassa, mutta muiden puulajien välillä oli. Luontaisesti syntyneet 

taimet olivat sekä pituuskasvussa että läpimitan kehityksessä istutettuja taimia 

tilastollisesti merkittävästi pienempiä. Vesasyntyiset olivat siemensyntyisiä pienempiä. 

Syntytavasta johtuneet erot olivat kaikki tilastollisesti merkittäviä p-arvolla <0,001. 

Metsätyypillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa puun pituuteen tai läpimittaan. 
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Taulukko 6. Puulajien väliset erot pituudessa ja läpimitassa. 

Puulaji 
Pituus Läpimitta 

Ero estimaatti (m) P-arvo Ero estimaatti (cm) P-arvo 

Mänty Kuusi 0,050 0,666 1,037 0,000 

Rauduskoivu -0,65 0,000 1,747 0,000 

Hieskoivu -0,905 0,000 1,73 0,000 

Kuusi Mänty -0,050 0,666 -1,037 0,000 

Rauduskoivu -0,70 0,000 0,71 0,000 

Hieskoivu -0,955 0,000 0,692 0,000 

Rauduskoivu Mänty 0,65 0,000 -1,747 0,000 

Kuusi 0,70 0,000 -0,71 0,000 

Hieskoivu -0,255 0,001 -0,018 0,872 

Hieskoivu Mänty 0,905 0,000 -1,73 0,000 

Kuusi 0,955 0,000 -0,692 0,000 

Rauduskoivu 0,255 0,001 0,018 0,872 

 



36 

 

 

 

Kuva 12. Kaikkien havaintojen rinnankorkeusläpimitan ja pituuden suhde puulajeittain. 

 

 

 

 

3.2 Puuston tilajärjestys 

 

3.2.1 Lähinaapurimenetelmä 

 

 Puut olivat asettuneet satunnaista tasaisemmin, kun puuston jakautumista 

koealalle tarkasteltiin lähinaapurimenetelmällä; havaintoihin perustuva keskiarvo oli 

systemaattisesti odotettua suurempi. Pisteiden etäisyys lähimpään naapuriin oli siis 

keskimäärin suurempi kuin satunnaisesti asettuneilla pisteillä. Koealojen välillä esiintyi 

kuitenkin vaihtelua (Taulukko 7). Pienin ero havaitun ja odotetun keskimääräisen 
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etäisyyden välillä oli vain 2 cm (metsikkö 15 koeala 1), kun taas suurin oli 39 cm 

(metsikkö 18 koeala 2). Keskimäärin eroa oli 18 cm. Jokaisen koealan lähinaapuri-

indeksi, eli havaittu keskimääräinen etäisyys jaettuna odotetulla keskimääräisellä 

etäisyydellä, oli suurempi kuin yksi. Analyysin Z-arvot vaihtelivat koealoittaain melko 

suuresti; 0,54:n ja 8,12:n välillä. Näin ollen, vaikka kaikilla koealoilla puut ovat 

satunnaista pistejoukkoa harvemmassa, saattoi osalla koealoista se johtua sattumasta. 

Keskimäärin ero oli kuitenkin tilastollisesti merkittävä, eli puut ikään kuin välttelivät 

toisiaan.  
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Taulukko 7. Koko puuston lähinaapurianalyysin tulokset koealoittain. 

Metsikkö koeala 
Havaittu 

keskietäisyys 

Odotettu 

keskietäisyys 

Lähinaapuri-

indeksi 
Havaintoja Z-arvo 

 
11 1 1,17 0,98 1,196 145 4,52  

 2 1,14 0,96 1,187 148 4,34  

12 1 1,18 0,99 1,189 132 4,16  

 2 0,86 0,84 1,026 202 0,69  

13 1 1,04 0,92 1,134 174 3,38  

 2 1,18 0,97 1,215 146 4,98  

14 1 1,10 0,92 1,200 175 5,07  

 2 1,14 0,96 1,184 151 4,32  

15 1 0,84 0,82 1,020 212 0,54  

 2 1,01 0,90 1,119 180 3,04  

16 1 1,15 0,93 1,234 161 5,69  

 2 1,28 0,98 1,305 143 6,98  

17 1 0,99 0,95 1,045 149 1,05  

 2 1,18 1,06 1,111 130 2,43  

18 1 1,46 1,16 1,252 103 4,89  

 2 1,43 1,05 1,369 132 8,12  

19 1 1,40 1,15 1,221 108 4,40  

 2 1,36 1,08 1,259 126 5,56  

Keskiarvo 1,16 0,98 1,18 151 4,12 

 

 Vierekkäiset kuuset olivat lähes kaikilla koealoilla tilastollisesti 

merkittävästi kauempana toisistaan kuin satunnaisesti asettuneet pisteet. Kuusten havaitut 

keskimääräiset etäisyydet vierekkäisten pisteiden välillä olivat koko puuston tavoin 

suuremmat kuin odotetut keskietäisyydet (Taulukko 8). Pienimmillään havaitun ja 

odotetun keskietäisyyden erotus oli 9 (metsikkö 15 koeala 1) cm ja suurimmillaan 67 cm 

(metsikkö 18 koeala 2). Keskimäärin eroa oli 35 cm. Koska kaikki havaitut 

keskietäisyydet olivat odotusarvoa suurempia, myös jokaisen koealan lähinaapuri-indeksi 

oli >1. Pelkkiä kuusia tarkastellessa Z-arvot vaihtelivat välillä 1,4–7,99 ja keskiarvo oli 

4,87.  
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Taulukko 8. Kuusten lähinaapurianalyysin tulokset. 

Metsikkö koeala 
Havaittu 

keskietäisyys 

Odotettu 

keskietäisyys 

Lähinaapuri-

indeksi 
Havaintoja Z-arvo 

11 1 1,61 1,28 1,26 85 4,55 

 2 1,57 1,18 1,33 96 6,12 

12 1 1,75 1,28 1,36 76 6,02 

 2 1,50 1,17 1,28 100 5,31 

13 1 1,51 1,14 1,31 110 6,32 

 2 1,71 1,22 1,40 90 7,26 

14 1 1,48 1,21 1,22 100 4,20 

 2 1,79 1,28 1,40 79 6,74 

15 1 1,25 1,17 1,07 102 1,40 

 2 1,54 1,28 1,20 82 3,51 

16 1 1,67 1,21 1,38 95 7,13 

 2 1,52 1,17 1,29 100 5,63 

17 1 1,57 1,40 1,12 64 1,83 

 2 1,54 1,36 1,13 74 2,13 

18 1 1,83 1,39 1,32 68 5,03 

 2 2,03 1,36 1,49 72 7,99 

19 1 1,74 1,42 1,22 70 3,55 

  2 1,58 1,34 1,18 76 3,03 

Keskiarvo 1,62 1,27 1,28 86 4,87 

 

 

Koivut olivat siis kuusen tavoin keskimäärin kauempana toisistaan kuin 

satunnaisesti asettuneet pisteet. Kuitenkaan jokaisella koealalla erot eivät olleet 

tilastollisesti merkittäviä, eli osalla koealoista tulokset saattoivat johtua myös sattumasta. 

Koivujen havaitut keskimääräiset etäisyydet olivat koko puuston ja kuusten tavoin 

jokaisella koealalla odotettua keskietäisyyttä suurempia (Taulukko 9). Ero odotetun ja 

havaitun keskietäisyyden välillä vaihteli 5 cm:n ja 45 cm:n välillä. Keskimäärin 

keskietäisyyksien ero on 18 cm. Z-arvon vaihteluväli on 0,51–4,00, keskimäärin 1,73.  
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Taulukko 9. Koivujen lähinaapurianalyysin tulokset. 

Metsikkö Koeala 
Havaittu 

keskietäisyys 

Odotettu 

keskietäisyys 

Lähinaapuri-

indeksi 
Havaintoja 

Z-

arvo 

11 1 1,83 1,52 1,21 56 2,94 

 2 1,70 1,48 1,14 48 1,89 

12 1 1,74 1,63 1,07 38 0,83 

 2 1,55 1,39 1,11 70 1,84 

13 1 1,51 1,46 1,03 62 0,51 

 2 1,86 1,47 1,26 52 3,61 

14 1 1,49 1,31 1,14 72 2,21 

 2 1,54 1,47 1,05 62 0,69 

15 1 1,28 1,16 1,10 97 1,83 

 2 1,38 1,30 1,06 85 1,11 

16 1 1,66 1,35 1,23 58 3,33 

 2 1,79 1,69 1,06 40 0,69 

17 1 1,39 1,26 1,10 85 1,85 

 2 1,69 1,59 1,07 56 0,99 

18 1 2,20 2,09 1,05 31 0,58 

 2 2,03 1,58 1,29 53 4,00 

19 1 2,07 1,82 1,14 35 1,56 

 2 1,88 1,77 1,06 41 0,74 

Keskiarvo 1,70 1,52 1,12 58 1,73 

 

 

3.2.2 Ripleyn L-funktio 

 

Puuston tilajakauman rakenne vaihteli tarkasteluetäisyyden mukaan 

Ripleyn L -funktiota käytettäessä. Keskimääräiset havaitut arvot olivat pääosin 

odotusarvoa pienempiä, mutta kuitenkin luottamusvälin sisäpuolella, eli puusto 

olisatunnaisesti sijoittunutta. Lyhyillä tarkasteluetäisyyksillä (<2 m) keskimääräiset 

havainnot olivat kuitenkin keskimäärin hieman luottamusvälin alapuolella, eli näillä 

etäisyyksillä puusto oli tilastollisesti merkittävästi asettunut tasaisesti (Kuva 13).  

Tarkasteltaessa keskiarvojen sijaan kaikkien koealojen tuloksia erikseen 

sama trendi oli nähtävissä. Suurin osa kaikkien koealojen havainnoista sijoittui 

odotusarvon luottamusvälin sisäpuolelle, paitsi alle 2,4 m:n tarkasteluetäisyydellä, jossa 

merkittävä osuus havainnoista oli luottamusvälin ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan 
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odotusarvon luottamusvälin ulkopuolella oli 18 % kaikista havainnoista (Kuva 14). 

Yksikään koko puuston havainnoista ei ylittänyt ylempää luottamusväliä. Koivut olivat 

pääosin asettuneet kuusia satunnaisemmin (Kuva 15). 

 

 

Kuva 13. Koko puuston keskimääräiset L-funktion arvot. 
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Kuva 14. Koko puuston havaintojen ja luottamusvälin erotus. Negatiiviset arvot ovat luottamusvälin ulkopuolella. 

 

 

Kuva 15. Kaikkien koealojen L-funktion havaitut arvot ja odotusarvot 
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odotusarvojen suhde hyvin samanlainen kuin koko puustoa tarkasteltaessa. Pienellä 

tarkasteluetäisyydellä kuuset olivat järjestäytyneet tasaisesti, mutta tarkasteluetäisyyttä 

kasvattamalla huomattiin, että puusto oli satunnaisesti asettunut. Koealojen keskiarvoa 

tarkastellessa havaitut arvot eivät ylittäneet odotusarvoa yhdelläkään 

tarkasteluetäisyydellä. N. 2,5 metriä suuremmilla tarkasteluetäisyyksillä ero havaitun ja 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7

Er
o

tu
s 

L(
d

)

Tarkasteluetäisyys (m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

L(
d

)

Tarkasteluetäisyys (m)

Odotusarvo

Kuusi

Koivu

Koko
puusto



43 

 

odotetun arvon välillä oli kuitenkin hyvin pieni, kun taas 2,5 metriä pienemmillä 

etäisyyksillä havaitut arvot olivat selkeästi odotusarvoa pienempiä ja havaintojen 

keskiarvo oli luottamusvälin ulkopuolella (Kuva 16). 

Kaikista havainnoista kuusilla luottamusvälin alapuolella, eli tilastollisesti 

merkittävästi tasaisesti järjestäytyneitä, oli 17,6 %. Yksikään havainto ei ylittänyt 

ylempää luottamusväliä. 82 % havainnoista oli siis luottamusvälin sisäpuolella. Kaikki 

kuusen luottamusvälin ulkopuolella olevat havainnot sijoittuivat alle 3,1 m:n 

tarkastelutäisyyksille. Välillä 0 m – 2,15 m jopa 47 % havainnoista oli luottamusvälin 

alarajan alapuolella (Kuva 17).  

 

Kuva 16. Kuusen keskimääräinen L-funktio. 
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Kuva 17. Kuusen havaintojen ja luottamusvälin erotus. Negatiiviset arvot ovat luottamusvälin ulkopuolella. 

 

Koivujen sijoittuminen Ripleyn L-funktion perusteella poikkesi kuuseen ja 

koko puustoon verrattuna. Koivut olivat sijoittuneet koealoille keskimäärin satunnaisesti 

kaikilla tarkasteluetäisyyksillä, sillä havaintojen keskiarvo ei ollut millään 

tarkasteluetäisyydellä luottamusvälin ulkopuolella (Kuva 18). Havainnot sijoittuivat 
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Kuva 18. Koivun keskimääräinen L-funktio  

 

Kuva 19. Koivun havaitun L-arvon ja luottamusvälin alarajan erotus sekä luottamusvälin ylärajan ja havainnon erotus. 

Negatiiviset havainnot ovat luottamusvälin ulkopuolella. 
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3.2.3 Ripleyn L12-funktio 

 

Puulajit olivat koealoilla keskenään sekoittuneita. Tarkasteltaessa puulajien 

keskinäistä jakautumista kahden muuttujan Ripleyn L-funktiolla havainnot sijoittuivat 

keskimäärin 99 %:n luottamusvälin sisäpuolelle, eli pistejoukot olivat sijoittuneet 

riippumatta toisistaan. Pienillä tarkasteluetäisyyksillä keskiarvo oli selkeästi odotusarvon 

alapuolella, mutta tarkasteluetäisyyttä kasvatettaessa havainnot lähenivät odotusarvoa 

(Kuva 20).  

 

Kuva 20. Koivun ja kuusen keskimääräiset L12-funktion arvot. 
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yläpuolella olevat havainnot olivat metsikössä 12 koealalla 1 ja ne sijoittuvat suurille, yli 

5 m:n tarkasteluetäisyyksille. 

 

Kuva 21. L12-funktion ja luottamusvälin alarajan erotus sekä luottamusvälin ylärajan ja havainnon erotus. 

Negatiiviset havainnot ovat luottamusvälin ulkopuolella. 
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mingling-indeksi oli 0,52. Mingling-indeksin koealakohtainen odotusarvo vaihteli 0,44:n 

ja 0,61:n välillä. Keskimäärin se oli 0,52, kuten toteutuneilla arvoilla. 

 

Kuva 22. Mingling-indeksien frekvenssit koealoittain (11–19). 

 

3.3 Puuston simulointi 

 

3.3.1 Toimenpiteet 

 

Kaikissa simulaatioissa metsiköihin tehtiin taimikonharvennus, 
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Taulukko 10. Toimenpiteiden ajoitukset eri simulaatioissa (v). 

 
Simulaatio 

Taimikon-

harvennus 

Ensi-

harvennus 
Harvennus 

Pääte-

hakkuu   

Keskiarvo 

1 11 33 45 58 

2 11 31 43 58 

3 11 31 43 57 

4 11 32 44 56 

Minimi 

1 8 29 37 55 

2 8 27 37 55 

3 8 27 37 53 

4 8 27 38 53 

Maksimi 

1 15 36 49 65 

2 15 34 46 63 

3 15 33 47 63 

4 15 34 48 61 
 

 

 

3.3.2 Kehitys 

 

Keskimääräinen pohjapinta-alan kehitys oli kussakin simulaatiossa 

samankaltainen. Puulajikohtaiset pohjapinta-alat vaihtelivat siten, että metsiköissä, joihin 

oli jätetty enemmän sekapuustoa, myös sekapuuston pohjapinta-ala oli suurempi (Kuva 

23). Runkoluvun kehitys oli pohjapinta-alan tavoin kussakin simulaatiossa 

samankaltainen. Runkolukujen erot simulaatioittain pienenivät kussakin harvennuksessa. 

Koko aineistoa tarkasteltaessa oli taimikonharvennuksen jälkeen simulaatiossa 1 (puhdas 

kuusikko) keskimäärin 1661 r/ha ja simulaatiossa 2 (15 % lehtipuuosuus) 1754 r/ha. 

Simulaatiossa 3 (25 % lehtipuuosuus) ja simulaatiossa 4 (25 % lehtipuuosuus) 

saavutettiin kaikilla aloilla tavoiteltu tiheys, eli 1800 r/ha ja 1600 r/ha. Kiertoajan lopussa 

simulaatioiden 1–3 runkoluvun vaihteluväli oli vain 7 r/ha (548–541 r/ha). Simulaatiossa 

4 runkoluku oli keskimäärin hieman muita simulaatioita pienempi (505 r/ha) simulaation 

lopussa.  

 

 



50 

 

 

Kuva 23. Keskimääräinen pohjapinta-alan kehitys eri simulaatioissa yhteensä ja puulajeittain. 

 

 

Lehtipuuston osuus pysyi keskimäärin melko muuttumattomana läpi 

kiertoajan. Kiertoajan lopussa lehtipuun osuus pohjapinta-alasta oli simulaatiossa 1 
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systemaattisesti metsikössä 16 ja suurimmat metsiköissä 12 ja 19 (Kuva 24). Metsikössä 

19 simulaatiossa 2 koivun pohjapinta-ala kasvoi huomattavasti simulaatiota 3 ja 4 

nopeammin (Liite 3). 
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Kuva 24. Lehtipuun osuus eri simulaatioissa kiertoajan lopulla metsiköittäin. 
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pienempi hakkuupoistuma (97 % simulaation 1 hakkuupoistumasta). Tukin 

hakkuupoistuma oli kuitenkin keskimäärin suurin simulaatiossa 1.  Simulaatiossa 2 tukin 

hakkuupoistuma oli 91 % simulaation 1 tukin hakkuupoistumasta. Simulaatiossa 3 (87 

%) ja 4 (84 %) tukin hakkuupoistuma simulaatioon 1 verrattuna oli vieläkin pienempi. 
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Kuva 25. Keskimääräinen hakkuupoistuma (m3/ha) puutavaralajeittain eri simulaatioissa (1–4). 

 

 

Kuva 26. Hakkuupoistuma puutavaralajeittain eri simulaatioissa (1–4) metsiköittäin (11–19). 
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sekapuuston osuutta kasvatettiin ja tiheyttä pienennettiin (Kuva 27). Pääosin erot olivat 

melko pieniä: neljän prosentin korkokannalla tarkastellessa simulaatio 2:n nykyarvo oli 

96 %, simulaatio 3:n 95 % ja simulaatio 4:n 93 % simulaation 1:n nykyarvosta. 

Metsiköissä 18 ja 19 puhdas kuusikko ei kuitenkaan ollut kannattavin, jos kuusen 

runkoluku oli alhainen. Metsikössä 18 simulaatiolla 2 ja metsikössä 19 simulaatiolla 3 

saavutettiin suurimmat tulot.  

Korkokantaa kasvattamalla eri simulaatioiden väliset erot pienenivät. Myös 

simulaatioiden väliset suhteelliset erot pysyivät melko muuttumattomina eri 

korkokannoilla (Taulukko 11). Pienellä korkokannalla metsiköiden 11–16 

keskimääräinen nykyarvo oli huomattavasti aloja 17–19 korkeampi. Korkokantaa 

kasvattamalla tilanne kuitenkin kääntyi ja metsiköt 17–19 muuttuivat suhteessa 

kannattavammiksi.  

 

 

Kuva 27. Eri simulaatioiden nettotulojen nykyarvot (€/ha) metsiköittäin 4 %:n korkokannalla. 

Taulukko 11. Eri simulaatioiden nettotulot puhtaaseen kuusikkoon suhteutettuna korkokannoittain. 

Simulaatio Korkokanta 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 

1 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  

2 0,978  0,966  0,961  0,962  0,966  0,972  

3 0,969 0,951  0,945  0,946  0,951  0,961 

4 0,942  0,929  0,928  0,933 0,943  0,956  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

4.1 Taimikoiden nykypuusto 

 

Iän vaikutus puun pituuteen ja läpimittaan on looginen, sillä vanhemmat 

taimikot ovat ehtineet kasvaa nuoria taimikoita pidempään. Iän merkitys on havaittu myös 

aikaisemmissa töissä (mm. Lahtinen 2021). Syntytavankaan vaikutus ei ollut yllättävä. 

Istuttamalla voidaan hyödyntää jalostettua perimää, millä on ainakin pituuskasvuun 

edullinen vaikutus (Haapanen ja Mikkola 2008). Istutetulla taimiaineella on myös 

lähtökohtaisesti pieni etumatka kehityksessä. Suurin osa vesomalla syntyneistä taimista 

on todennäköisesti syntynyt vasta varhaisperkauksen jälkeen, mikä selittää niiden 

pienuuden – ne ovat nuorimpia. Eri puulajien väliset erot oli havaittu jo aikaisemmin mm. 

Mielikäisen (1985) tutkimuksessa. 

Taimikon ikä ja perkauksesta kulunut aika korreloivat keskenään melko 

vahvasti (korrelaatiokerroin 0,7), mikä on oletettavaa, sillä varhaisperkaus tehdään 

kuusitaimikossa, kun taimien pituus on n. 1 m (Tapio 2014) eli noin viiden vuoden 

ikäisinä. Taimikon ikä ja perkauksesta kulunut aika ovat siis sidoksissa toisiinsa. Tämän 

vuoksi perkauksesta kulunutta aikaa ei voitu käyttää yhtenä selittäjänä, vaikka sillä olisi 

voinut olla vaikutusta etenkin koivujen pituuteen, mikäli ne olivat syntyneet vasta 

perkauksen jälkeen.  

 Tutkimuksen metsiköiden metsätyyppi selitti huonosti sekä läpimittaa että 

pituutta. Lahtisen (2021) opinnäytetyössä hiilityppisuhde, eli kasvupaikan ravinteikkuus, 

puolestaan vaikutti läpimitan kehitykseen, joka puolestaan on sidoksissa pituuteen (mm. 

Sharma ja Breidenbach 2015). Kaikki koealat sijaitsivat melko rehevillä kasvupaikoilla 

(OMT tai MT), joten on mahdollista, että laajempi kasvupaikkojen vaihtelu olisi 

paljastanut suurempia eroja. Aukoissa ja taimikoissa kasvupaikan tunnistaminen on 

vaikeaa (Illi 2016), joten rehevä tuoreen kankaan kasvupaikka on voitu määrittää 
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lehtomaiseksi kankaaksi ja päinvastoin. Toisaalta kasvupaikkojen erot eivät välttämättä 

vielä näy taimikossa, sillä resursseja on vielä runsaasti kasvuun. 

Vaikka taimikon ikä selittääkin puustotunnuksia, ei se välttämättä kuvaa 

kaikkien puiden todellista ikää. Istutetut kuuset ovat todennäköisesti tasaikäisiä, mutta 

todelliselta iältään hieman taimikon ikää vanhempia, sillä istutettavat paakkutaimet ovat 

yleensä 1–2-vuotiaita (Immonen ym. 2001). Luontaisesti syntynyt puu on puolestaan 

voinut syntyä metsikköön milloin tahansa ennen mittaushetkeä, jopa edellisen 

puusukupolven aikaan. Todennäköisesti suurin osa puustosta on kuitenkin syntynyt 

muutaman vuoden tarkkuudella taimikon perustamisesta (Siipilehto ym. 2014). Taimikon 

ikä ei kuitenkaan selittänyt koivulla tilastollisesti merkittävästi koealojen keskiläpimittaa 

tai -pituutta. Yleensä ikä ja läpimitta korreloivat vahvasti keskenään (Tkaczyk ja 

Tomusiak 2013). Tämä puolestaan viittaisi siihen, että koivujen ikä poikkeaa taimikon 

iästä. Mikäli puiden todellinen ikä tunnettaisiin, voisi iällä kuvata kehitystä 

todennäköisesti nykyistä tarkemmin. Koivun kasvu korreloi vain vähän taimikon iän 

kanssa. Havainto tukee väitettä, jonka mukaan luontaisesti syntyneiden taimien ikä 

poikkeaa taimikon iästä. Koivun kasvun ei pitäisi hidastua vielä taimikkovaiheessa 

(Dubois ym. 2020), joten heikko korrelaatio tuskin johtuu taimikoiden eri ikäisyydestä. 

On myös mahdollista, että esimerkiksi kasvukauden sääolosuhteet vaikuttavat koivujen 

kasvuun enemmän kuin kuusten. Nissisen ym. (2020) tutkimuksessa, jossa tutkittiin 

lämpimämmän ilmaston vaikutusta suomalaisten puulajien kasvuun, koivun pituuskasvu 

parani kahdessa vuodessa jopa 45 %. Kuusen pituuskasvussa ei puolestaan tapahtunut 

muutosta. Tämä puoltaa oletusta, että koivu reagoi voimakkaammin kasvuolosuhteiden 

muutoksiin.  

Koivu oli keskimäärin pituuskasvussa kuusta edellä. Koivun nopeampi 

pituuskasvu taimikkovaiheessa kuuseen verrattuna tunnetaan (Mielikäinen 1985). Koivu 

on valopuu (Beck ym. 2016), jolloin resurssien allokointi pituuskasvuun on 

ymmärrettävää. Kuusi puolestaan kestää varjostusta paremmin (mm. Aaltonen 1936), 

minkä vuoksi se voi allokoida resursseja myös läpimitan kasvuun. Koivun nopeampi 

pituuskasvu näkyy myös vuosien 2018–2020 pituuskasvua tarkasteltaessa. 

Varttuneemmissa metsiköissä (17–19) ero pituuskasvussa oli kuitenkin huomattavasti 

pienempi tai jopa kääntynyt kuusen eduksi. Tämä tukisi mm. Lahtisen (2021) tuloksia, 

joiden mukaan nuorissa hoidetuissa kasvatusmetsissä koivut voivat olla kuusen kanssa 

saman ikäisiä ja kuitenkin niin, etteivät kuuset ole jääneet kehityksessä jälkeen. Lahtisen 
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(2021) työssä puun pituus ja pituuskasvu olivat vahvasti toisistaan riippuvaisia. Tässä 

työssä puolestaan etenkin koivun pituuden ja pituuskasvun korrelaatio oli heikko. 

Kaikilla koealoilla kuusen runkoluku ei riittänyt puhtaan kuusikon 

kasvattamiseen, mutta kehityskelpoisen puuston tiheys täytti edellytykset sekametsän 

kasvattamiselle. Hypoteesissa 1 oletettiin, että aloja voidaan kasvattaa niin puhtaina 

kuusikkoina kuin sekametsinä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut kaikissa metsiköissä ja 

näin hypoteesi 1 jouduttiin hylkäämään.  Kuusen tavoiteistutustiheys on 1800–2300 ja 

rauduskoivulla 1200–1600 taimea/ha (Immonen ym. 2001). Taimikonhoidon jälkeenkin 

tavoitetiheys oli istutustiheyden kaltainen: kuusella vähintään 1800 r/ha ja rauduskoivulla 

n. 1600 r/ha (Äijälä ym. 2019). Kuusen tiheys oli vajavainen yhdellätoista koealalla. 

Suurinta osaa koealoista ei siis voitu kasvattaa suositusten mukaisesti puhtaana 

kuusikkona. Monilla vajavaisilla koealoilla tiheys oli kuitenkin melko lähellä tavoiteltua, 

joten tulojen menetykset lienevät melko pienet. Kuitenkin metsiköissä 17–19 olisi tarvittu 

tähdennysistutusta, mikäli aloja olisi haluttu kasvattaa suositusten mukaisilla tiheyksillä 

puhtaana kuusikkona. Pahimmillaan eroa suosituksiin oli jopa 400 r/ha.  Kuitenkin 

sekametsän kasvatukseen runkoluku riitti kaikilla koealoilla 1800 r/ha tiheydellä ja 25 

%:n lehtipuuosuudella. 

 Läpimittajakaumissa kaksijaksoisuutta ei juurikaan esiintynyt, joten 

taimiaines on syntynyt kutakuinkin samoihin aikoihin. Sekametsissä ensimmäisen 15 

vuoden ajan kuusien läpimitan kehitys on koivuja nopeampaa (Jõgiste 1998). 

Samansuuntainen tulos havaittiin tässä tutkimuksessa kaikilla koealoilla. 

 Mitatut kohteet oli valittu siten, että metsikössä tiedettiin olevan 

sekapuustoa. Sattumanvarainen taimikko ei siis todennäköisesti vastaisi nyt mitattuja 

taimikoita, vaan lehtipuun osuus olisi huomattavasti pienempi. Satunnaisesti valituilla 

kuvioilla lehtipuun osuus on keskimäärin alle 10 % (Koivisto 2021). Täten tämän työn 

tuloksia voi soveltaa vain metsiköissä, joille on viljelty myös lehtipuuta tai sitä on 

syntynyt luontaisesti tarpeeksi, eikä sitä ole raivattu liikaa pois varhaisperkauksessa. 

 Vaikka sekametsän kasvatus voi pienentää tuhoriskiä (mm. Hass ym. 2011), 

ainakin taimikkovaiheessa sekapuuston kasvatus voi alentaa puun laatua. Metsiköissä 

esiintyneistä tuhoista osa johtui selkeästi kuusen ja koivun välisestä kilpailusta, jossa 

lähellä kuusen taimea kasvanut koivu oli tuulessa piiskannut kuusta aiheuttaen tälle 

vaurioita. Ilmiö on havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Valkonen 2000b). 
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Vaurioita esiintyi kuitenkin vain yksittäisissä puissa ja vaurioituneet puut voitaisiin 

luultavasti poistaa ensiharvennuksessa (Äijälä ym. 2019) ilman merkittäviä taloudellisia 

tappioita. 

 

4.2 Puuston tilajärjestys 

 

Puuston tilajärjestys oli pääosin satunnainen, joten hypoteesi 2 piti 

paikkansa. Lähinaapurianalyysin perusteella puut olivat kauempana toisistaan kuin 

satunnaisesti asettuneet pisteet, eli kehityskelpoinen puusto oli asettunut metsikköön 

tasaisemmin kuin tilastollisesti olisi syytä odottaa. Ilmiö oli nähtävissä jokaisella 

koealalla niin koko puustolla kuin kuusia ja koivuja erikseen tarkastellessa. Keskimäärin 

odotusarvoa suuremmat etäisyydet olivat tilastollisesti merkittäviä, vaikka yksittäisillä 

koealoilla erot olivatkin luottamusvälin sisällä 95 %:n luottamusvälillä. Pelkkiä koivuja 

tarkasteltaessa havaittu keskimääräinen etäisyys oli odotusarvoa suurempi, mutta ero ei 

ollut keskimäärin tilastollisesti merkittävä 95 %:n luottamusvälillä. 

Lähinaapurimenetelmän heikkoutena on kuitenkin sen suppeus: menetelmällä voidaan 

tarkastella vain vierekkäisiä puita ja täten pisteiden asettumisen laajempi tarkastelu ei ole 

sillä mahdollista.  

Tarkasteltaessa puuston jakautumista muuttuvaan tarkasteluetäisyyteen 

perustuvalla Ripleyn L-funktiolla havaittiin, että suurilla tarkasteluetäisyyksillä puusto 

oli jakautunut satunnaisesti. Toisin sanoen odotusarvoon ja havaintoihin perustuvien 

arvojen välillä ei ollut juurikaan eroa. Lyhyellä tarkasteluvälillä kuuset olivat kuitenkin 

asettautuneet tasaisesti eli odotettua harvemmaksi. Tulokset vastasivat 

lähinaapurimenetelmän tuloksia: molempien analyysien perusteella lyhyillä 

tarkasteluetäisyyksillä kuuset olivat odotettua kauempana toisistaan tilastollisesti 

merkittävästi. Koivuilla ilmiötä ei esiintynyt ja havainnot olivat keskimäärin satunnaisesti 

asettuneita kaikilla tarkasteluetäisyyksillä. Puusto oli siis asettunut satunnaisesti tai 

tasaisesti eikä aukkojen ympäröimiksi tiheiköiksi. Tällöin tilajakauma mahdollistaa 

hyvälaatuisen ja täystiheän metsän kasvatuksen.  

Puulajien väliset erot tilajakaumassa olivat loogisia, sillä kuuset ovat 

viljeltyjä ja koivut luontaisesti syntyneitä. Viljelty puusto on istutettu muokkausjälkiin, 

jotka pyritään tekemään tasaisesti uudistusalalle (Laine ym. 2019). Tällöin 
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tilajärjestyksestä ei tule satunnainen, vaan maanmuokkausjälkien määräämä. 

Istutustaimikoille tasainen tilajärjestys on tyypillistä (Pohtila 2001). Vielä 

istutusvaiheessakin pyritään varmistamaan puuston tasainen jakautuminen (Immonen 

2001). Koivut puolestaan syntyvät metsikköön luontaisesti periaatteessa satunnaisesti, 

vaikka itäminen onnistuukin yleensä paremmin kohtiin, joissa kivennäismaa on 

paljastunut (Äijälä ym. 2019). Toisaalta, koska varhaisperkaus kohteilla oli jo tehty, oli 

tilajärjestykseenkin vaikutettu. Tämän vuoksi koivunkin tulos oli odotettu. Koko puuston 

lyhyen tarkasteluetäisyyden järjestäytynyttä rakennetta selitti kuusten tilajärjestys. Koko 

aineistosta 57 % puista oli kuusia, joten niiden järjestyneisyys vaikutti koko aineistoon. 

Aineistossa ei myöskään ole puulajia, joka selkeästi olisi ryppäissä. Tulokseen vaikuttivat 

myös valittujen puiden kriteerit. Tarkastelussa huomioitiin vain kehityskelpoinen puusto, 

jonka yksi kriteeri oli etäisyys lähimpään kehityskelpoiseen puuhun. Kaksi 

kehityskelpoista puuta ei siis voinut olla aivan toistensa tuntumassa, vaan niistä 

ainoastaan laadultaan ja elinvoimaisuudeltaan parempi valittiin kehityskelpoiseksi. 

Mikäli myös kehityskelvottomien puiden sijainnit olisi tunnettu ja huomioitu 

tarkastelussa, olisi rakenne voinut olla erilainen mm. koivuvesakoiden vuoksi. 

Puulajisuhteita tarkastelevan kahden muuttujan Ripleyn L12-funktion 

tulosten perusteella keskimääräiset havainnot sijoittuivat kaikilla tarkasteluetäisyyksillä 

luottamusvälin sisäpuolelle, eli puusto oli keskimäärin satunnaisesti sekoittunutta. 

Yksittäisissä metsiköissä havaintoja oli myös luottamusvälin alapuolella, eli kuuset ja 

koivut olivat toisistaan kauempana kuin satunnaisesti asettuneet pisteet. Tämä ilmeni 

pienillä tarkasteluetäisyyksillä. Syynä oli oletettavasti kuusen istutus, jossa kuuset 

kasvavat määrätyssä tilajärjestyksessä, kun taas koivut syntyvät luonnollisesti 

satunnaisiin paikkoihin. Taimikon perkauksessa koivut poistetaan kuusten ympäriltä, 

mikä entisestään vähentää puuston satunnaisuutta. Myös mittauksessa käytetyt kriteerit 

vaikuttivat: vain kehityskelpoiset puut paikannettiin, eikä kaksi kehityskelpoista puuta 

voinut olla alle metrin päässä toisistaan. 

Lajien sekoittumista kuvaava mingling-indeksi tukee Ripleyn L12-funktion 

tuloksia: yhdelläkään koealalla puulajikohtainen mingling-indeksi ei poikennut juurikaan 

satunnaisesti sekoittuneen puuston indeksistä. Koealoittain koko puustolle lasketuilla 

indekseillä ja odotusarvoilla ei myöskään ollut juurikaan eroa. Puusto ei siis ollut omina 

mikrokuvioinaan, vaan lajit olivat keskenään sekoittuneita ja hypoteesi 3 pitää näin 

paikkaansa. Tällöin metsikköä voidaan tilajärjestyksen kannalta kasvattaa sekametsänä 
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myös tiukempien määritelmien mukaan (Bravo-Oviedo ym. 2014). Sekametsissä esiintyy 

jonkin verran sekä positiivisia että negatiivisia puulajien välisisä vaikutussuhteita, jotka 

voivat vaikuttaa puulajien sijoittumiseen metsiköissä (Pohtila 2001). Tällaisia ei 

kuitenkaan ilmennyt tässä tutkimuksessa.  

Boreaalisten kuusi-koivu-sekametsien tilajärjestystä ei ole juurikaan 

tutkittu, joten tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin on vaikeaa. Bianchi ym. (2021) 

tarkastelivat nuorten kuusi-mänty-sekametsien tilajärjestystä ja päätyivät hyvin 

samankaltaisiin tuloksiin, joissa puusto oli pääosin jakautunut metsikköön tasaisesti ja 

puusto oli keskenään sekoittunutta.  

 

4.3 Taimikoiden ennustettu kehitys kiertoajan loppuun 

 

Tehdyt simulaatiot osoittivat, että vaihtoehtoiset toimenpiteet olivat 

vaikutuksiltaan keskimäärin melko samanaikaisia ja eikä kiertoajoissa ilmennyt suuria 

eroja. Jokaisessa vaihtoehdossa metsikköön tehtiin taimikonharvennus, ensiharvennus, 

harvennus ja päätehakkuu. Eri simulaatioilla saatiin vaikutettua puulajikohtaiseen 

kehitykseen, mutta kokonaishakkuupoistumissa ei ollut juurikaan eroja. Tulosten 

perusteella muuttamalla hoitotoimenpiteitä voidaan vaikuttaa metsikön rakenteeseen: 

metsiköissä, joihin jätettiin enemmän sekapuustoa, sekapuuston osuus pysyi 

korkeampana kiertoajan kuluessa. 

Taimikon rakenne ja puulajien väliset erot kehitysvaiheissa vaikuttivat 

sekametsäkehitykseen. Esimerkiksi metsikössä 16 koivut olivat kuusen kehityksestä 

jäljessä. Tällöin runkoluvulla mitattuna sekapuustoa oli tarpeeksi, mutta sen osuus 

pohjapinta-alasta pieni. Osuus pieneni entuudestaan, kun harvennus suoritettiin 

alaharvennuksena. Tällöin koivut pienempinä puina olivat yliedustettuna poistettavien 

puiden joukossa. Tulokset osoittivat, että jos koivut on perattu jo varhaisperkauksessa ja 

ne ovat pienempiä kuin kuuset taimikonharvennusvaiheessa, ei lehtipuusekapuustoa 

pystytä ylläpitämään koko kiertoaikaa. Toisaalta päinvastainen tilanne voi syntyä, mikäli 

lehtipuusto on kuusta edellä, kuten metsikössä 12. Harvennuksissa tulisi siis kiinnittää 

erityistä huomiota puulajisuhteiden säilymiseen, mikäli puulajien kehitysvaiheissa on 

eroja. Suurimmalla osalla metsiköistä, jotka olivat metsänhoitosuositusten mukaisia, 

lehtipuun osuus pysyi lähellä tavoiteltua kiertoajan loppuun saakka. Keskimääräinen 



60 

 

pohjapinta-alaan perustuva lehtipuuprosentti laski kuitenkin kiertoajan loppuun 

mennessä alle 25 %:n kaikissa simulaatioissa, joten esimerkiksi VMI:n kriteerien mukaan 

kyseessä ei olisi ollut sekametsä (Korhonen ym. 2017). Vaikka sekapuun osuus jää alle 

vaaditun rajan, eivät sekapuustosta saatavat hyödyt kuitenkaan katoa välittömästi.  

Hakkuupoistuma oli pienempi, kun puuston kasvatustiheys oli 1600 r/ha 

taimikonharvennuksen jälkeen. Täystiheissä ja ajallaan hoidetuissa metsiköissä ei ollut 

yhtäkään simulaatiota, joka olisi systemaattisesti johtanut suurimpaan 

hakkuupoistumaan, vaan suurimmat poistumat saavutettiin simulaatioilla 1, 2 tai 3 

metsiköstä riippuen. Keskimäärin suurin hakkuupoistuma saatiin kuitenkin 1800 r/ha:n 

tiheydellä, josta lehtipuuta oli 15 % (simulaatio 2). Erot hakkuupoistumien välillä eri 

simulaatioissa olivat pieniä ja näin hypoteesi 4 jää voimaan. 

Pukkala (2018) simuloi havu-, seka- ja lehtimetsiä sekä niiden kehitystä 

saavuttaen havumetsillä suurimman hakkuupoistuman. Tutkimuksen tarkasteluaika oli 

150 vuotta, eli paljon pidempi kuin tämän työn kiertoaika, ja mallissa pyrittiin 

huomioimaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset kasvuolosuhteissa. 

Myöskään sekametsissä lehtipuun osuutta ei määrätty ennalta, vaan Pukkalan (2018) 

simulaation toimenpiteissä pyrittiin suosimaan sekametsärakennetta – eri 

lehtipuuprosentti voi siis selittää poikkeavat tulokset. Puutavaralajien kertymä vastasi 

tässä työssä Pukkalan (2018) simulaatioita, jossa suurimpaan tukkiosuuteen päästiin 

havumetsillä. 

Tämän tutkimuksen kuusi-koivukasvatuksen simulaatioissa käytettiin 

kuusen harvennusmallia, koska sekapuustolle ei ole kehitetty omia hoitosuosituksia. 

Tulos viittaisi siihen, että joko kuusen harvennusmalli soveltuu hyvin myös sekametsään, 

tai luomalla sekametsille omat harvennusmallit voitaisiin sekapuustolla saada kuusta 

suuremmat hakkuupoistumat kiertoajan aikana. Puhtaissa kuusikoissa saatiin kuitenkin 

keskimäärin eniten tukkia niin kuutiossa kuin suhteellisena osuutena mitattuna, mikä voi 

johtua niin harvennusmallista kuin puulajien välisistä ominaisuuksista. Harvoiksi 

jääneissä metsiköissä sekapuustolla voitiin korvata puuttuvia kuusia ja täten tuoda 

tiheyttä lähemmäksi tavoiteltua. Tällöin tuotosta saatiin kasvatettua sekapuustolla. 

Täystiheissä ja oikea-aikaisesti hoidetuissa metsiköissä taloudellisesti 

kannattavin vaihtoehto oli simulaatio 1 eli puhdas kuusikko. Tämä selittyy suurimmalla 

tukkiosuudella ja kuusen korkeimmalla kantohinnalla (Taulukko 4). Taloudellisesti 
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huonoiten kannattava vaihtoehto puolestaan oli simulaatio 4. Vaihtoehtojen väliset erot 

olivat ylipäätään verrattain pieniä. Harvoiksi jääneissä metsiköissä tuotosta saatiin 

lisättyä sekapuustolla, minkä vuoksi sekapuustovaihtoehdoilla saavutettiin puhdasta 

kuusikkoa suuremmat tulot metsiköissä 18 ja 19. Tuotto on kuitenkin sidonnainen puun 

markkinahintoihin, joten koivun arvon nousu tai kuusen arvon lasku voisi siis muuttaa 

tilannetta. On kuitenkin huomioitava, että simulaatiossa korkeintaan neljännes puustosta 

oli koivua, joten kuusen arvo vaikuttaa suuresti jokaiseen vaihtoehtoon. Korkokanta ei 

vaikuttanut eri simulaatioiden keskinäiseen kannattavuusjärjestykseen, sillä eri 

simulaatioiden kiertoajoissa ei ollut juuri lainkaan vaihtelua. Mikäli kiertoaikojen erot 

olisivat olleet suurempia, olisivat lyhyen kiertoajan vaihtoehdot olleet suhteessa 

kannattavampia suurilla korkokannoilla (Pukkala 2006). Metsänhoitokustannuksissa ei 

huomioitu lainkaan kohteen olosuhteita, vaan kustannukset oletettiin samaksi kaikissa 

metsiköissä. Metsiköissä 17–19 hoitotoimenpiteet olivat kuitenkin myöhässä. 

Toimenpiteiden kustannukset kuitenkin kasvavat niiden myöhästyessä (Haikarainen ym. 

2021), joten luultavasti näissä metsiköissä kustannukset oli aliarvioitu ja täten 

nettotulojen nykyarvo yliarvioitu. Lähtötilanne oli kuitenkin metsikön sisällä 

samanlainen jokaisessa simulaatiossa, joten simulaatioiden välinen vertailtavuus ei 

kärsinyt, mutta metsiköiden välisessä vertailussa saattoi metsiköiden 17–19 kannattavuus 

olla yliarvio. 

Motti-ohjelmistolla ennustetaan metsiköiden tulevaa kehitystä. OpeMotti 

on Motti-ohjelmistosta erityisesti oppilaitosten käyttöön räätälöity versio. OpeMotin ydin 

on kasvumallikirjasto. Mallit ovat aina aineistosta tehtyjä yleistyksiä – esimerkiksi 

OpeMotissa käytettävät kasvumallit perustuvat pitkälti VMI-aineistoon (Hynynen ym. 

2014). Koska mallit ovat yleistyksiä todellisuudesta, myös simulaation tulokset ovat 

yleistyksiä puustosta, jollaista lähtötietojen mukaisessa metsässä voi kasvaa. Mallien 

epävarmuudet heijastuvat siis niillä tuotettaviin tuloksiin (Kangas 2020). On myös 

epävarmuuksia, joiden ennustaminen on mahdotonta, kuten ilmastonmuutoksen 

vaikutukset (Kangas 2020). Myös mallien sopivuus vaikuttaa tuloksiin: esimerkiksi 

suurin osa VMI:n tuloksista on yhden puulajin metsistä (Luonnonvarakeskus, metsävarat 

2017) ja VMI on merkittävä lähde kasvumallien laadinnassa (Hynynen ym. 2014). Motin 

mallien toimivuus on todettu useissa tutkimuksissa (Huuskonen ym. 2020). Mallit 

perustuvat kuitenkin lähinnä yhden puulajin metsikköihin ja tässä työssä simuloitiin 

sekametsiä. Metsikön 19 poikkeava pohjapinta-alan kehitys voikin johtua juuri 
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ongelmasta mallien yhteensopivuudessa; pieni määrä hieskoivua hidasti rauduskoivun 

pohjapinta-alan kehitystä. Metsikkö 19 oli ainut, jossa kasvatettiin rauduskoivun lisäksi 

hieskoivua ja ainut, jossa koivun pohjapinta-alan kehitys huononi lehtipuuosuuden 

kasvaessa. Alustavien tulosten perusteella OpeMotissa käytetyt mallit soveltuvat 

kuitenkin myös sekametsien kehityksen ennustamiseen (Huuskonen 2022). 

Epävarmuudet mallissa eivät välttämättä aina heikennä tulosten vertailtavuutta, mikäli 

virhe on systemaattinen. Tässä työssä jouduttiin kuitenkin hyödyntämään useita eri 

malleja, sillä puulajeja oli lukuisia. Mikäli yksittäisen puulajin kasvumallissa oli virhe, ei 

se vaikuttanut jokaisessa simulaatiossa yhtä paljoa, jolloin vertailtavuus heikkeni.  

Mallien rakenteen vuoksi simuloinneissa jouduttiin käyttämään metsiköiden 

keskitunnuksia, minkä vuoksi tieto puuston todellisesta vaihtelusta menetettiin. Kaikkien 

näiden ongelmien yhteisvaikutuksen vuoksi simulaatioihin liittyy aina epävarmuuksia ja 

tämänkin työn simulaatiot ovat ennustuksia, jotka on pyritty laatimaan mahdollisimman 

todenmukaisiksi. Simulaatioilla voidaan kuitenkin ennustaa melko luotettavasti ja 

vaivatta ilmiöitä, joiden tutkiminen vaatisi muilla keinoin vuosikymmenten tai jopa -

satojen aineiston keräämistä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kuusitaimikot, joissa on runsaasti samassa kehitysvaiheessa olevaa 

luontaista lehtipuusekoitusta, soveltuvat myös sekametsiksi, ja metsiköitä voidaan 

kasvattaa sekametsinä kiertoajan loppuun asti. Luontainen taimiaines syntyy 

satunnaisesti taimikkoon, jolloin myös taimikoiden tilajärjestys mahdollistaa sekametsän 

kasvatuksen. Taimikkoa ei välttämättä tarvitse erikseen perustaa sekametsiköksi, vaan 

valinta puulajisuhteista voidaan tehdä vasta taimikonharvennuksessa, mikäli luontaista 

lehtipuustoa on riittävästi. Taimikonharvennus onkin kriittinen vaihe sekametsikön 

perustamisessa, sillä siinä päätetään metsikön puulajirakenne ja tilajärjestys. Jos 

sekapuusto menetetään taimikonharvennuksessa, taimikosta kehittyy käytännössä yhden 

puulajin metsä. Sekapuuston suosiminen on myös hyvä vaihtoehto, mikäli uudistaminen 

on epäonnistunut ja kuusikon tiheys jäänyt vajaaksi. Lehtipuusekoitus ei juurikaan 

vaikuta kiertoajan pituuteen eikä hakkuupoistumaan. Sekametsän kasvatus ei 

kannattavuudeltaan kuitenkaan pärjää puhtaille kuusikoille nykyhinnoin.  Sekametsän 

kasvatus ei siis välttämättä ole houkutteleva vaihtoehto, mikäli metsänomistajan tavoite 

on saada mahdollisimman suuret tulot ja puun hinnan sekä kasvuolosuhteiden odotetaan 

pysyvän suhteellisen muuttumattomana. Sekametsillä voidaan kuitenkin lisätä 

monimuotoisuutta, pienentää tuhoriskiä ja ilmastonmuutoksen mahdollisia haittoja sekä 

hajauttaa markkinoiden heittelystä johtuvaa riskiä tinkimättä kuitenkaan huomattavasti 

metsän tuotosta. Nykyisellään sekametsän kasvatus vaatii metsänomistajalta 

kokeilunhalua ja omaa perehtyneisyyttä aiheeseen, sillä nykyiset 

metsänhoidonsuositukset sekametsän kasvatukseen ovat ylimalkaisia.  

Fennoskandinavian boreaalisia sekametsiä on tutkittu melko vähän, joten 

jatkotutkimuksia tarvitaan paljon; etenkin sekametsien perustamiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Esimerkiksi kehityskelpoisten koivujen syntyajankohdan selvittäminen 

olisi tärkeää, jotta tiedetään, minkä kokoiset lehtipuun taimet tulisi säästää taimikon 

perkuussa. Sekametsien laajempi käyttö metsätaloudessa edellyttää tutkimukseen 

perustuvia metsänhoitosuosituksia, joiden luominen puolestaan vaatii sekametsien ja 

puulajien välisen dynamiikan parempaa ymmärrystä. Tähän tarvitaan pitkän aikavälin 
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sekametsäkestokokeita, sillä vaikka simulaatioilla voidaan tehdä ennusteita, on mitattu 

data ennustettua parempaa. Samalla luotettavaan ennustamiseen tarvitaan mitattua dataa, 

joihin mallit perustetaan. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Koealatiedot puulajeittain 

 

Metsikkö Koeala Puulaji 

Runkoluku 

(r/ha) 

d13 

(cm) 

Keskipituus 

(m) 

Tilavuus 

(m3/ha) 

Valtapituus 

(m) 

11 1 mänty 80 3,2 2,8 0,18 2,80 

11 1 kuusi 1700 2,2 2,5 2,12 3,42 

11 1 rauduskoivu 980 1,8 3,2 0,95 4,70 

11 1 hieskoivu 140 2,1 3,8 0,17 4,22 

11 2 mänty 80 2,1 2,4 0,11 2,35 

11 2 kuusi 1920 1,4 2,0 1,19 2,94 

11 2 rauduskoivu 740 1,3 2,7 0,37 3,66 

11 2 hieskoivu 220 1,9 3,3 0,21 3,94 

12 1 mänty 360 3,8 3,2 1,18 3,84 

12 1 kuusi 1520 3,7 3,6 4,85 4,82 

12 1 rauduskoivu 520 1,9 3,7 0,45 4,66 

12 1 hieskoivu 240 2,0 4,0 0,24 4,38 

12 2 mänty 620 5,3 4,0 4,54 5,32 

12 2 kuusi 1980 4,1 3,9 8,12 5,68 

12 2 rauduskoivu 740 2,6 4,2 1,25 4,88 

12 2 hieskoivu 660 2,7 4,4 1,17 5,26 

12 2 muu lehtipuu 20 5,6 5,5 0,15 5,50 

13 1 mänty 40 1,9 2,2 0,03 2,15 

13 1 kuusi 2200 2,2 2,7 3,18 4,15 

13 1 rauduskoivu 1020 1,4 2,8 0,65 3,76 

13 1 hieskoivu 220 2,2 3,7 0,42 4,82 

13 2 mänty 80 1,0 1,7 0,03 1,73 

13 2 kuusi 1760 1,6 2,2 1,35 3,10 

13 2 rauduskoivu 780 1,2 2,6 0,38 3,56 

13 2 hieskoivu 260 1,2 2,6 0,13 3,26 

14 1 mänty 60 2,3 2,4 0,08 2,37 

14 1 kuusi 2000 3,0 3,2 5,05 5,24 

14 1 rauduskoivu 1360 1,8 3,3 1,86 6,56 

14 1 hieskoivu 80 1,6 3,5 0,06 3,47 

14 2 mänty 200 3,0 2,7 0,39 3,02 

14 2 kuusi 1520 1,9 2,4 1,54 3,58 

14 2 rauduskoivu 1220 1,1 2,7 0,52 4,24 

14 2 hieskoivu 20 3,5 5,0 0,05 5,00 
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Metsikkö Koeala Puulaji 

Runkoluku 

(r/ha) 

d13 

(cm) 

Keskipituus 

(m) 

Tilavuus 

(m3/ha) 

Valtapituus 

(m) 

 

15 1 mänty 260 5,1 3,6 1,80 4,50 

15 1 kuusi 2040 2,7 3,0 3,97 4,31 

15 1 rauduskoivu 1580 1,9 3,8 2,04 6,70 

15 1 hieskoivu 360 2,1 4,3 0,41 5,05 

15 2 mänty 260 3,8 2,9 1,01 3,70 

15 2 kuusi 1640 2,8 3,1 4,30 6,16 

15 2 rauduskoivu 1700 2,1 3,8 2,36 6,64 

16 1 mänty 160 2,4 2,1 0,19 2,22 

16 1 kuusi 1900 3,0 2,7 3,88 4,10 

16 1 rauduskoivu 1100 1,1 2,6 0,37 3,41 

16 1 hieskoivu 60 1,4 2,6 0,03 2,63 

16 2 mänty 60 4,6 3,5 0,34 3,50 

16 2 kuusi 2000 5,8 4,8 17,01 6,45 

16 2 rauduskoivu 740 1,7 3,6 0,53 3,98 

16 2 hieskoivu 60 2,8 4,4 0,12 4,37 

17 1 kuusi 1280 3,9 3,4 5,10 5,05 

17 1 rauduskoivu 560 1,9 3,7 0,65 4,89 

17 1 hieskoivu 1140 2,9 4,5 3,32 7,40 

17 2 kuusi 1480 5,7 4,8 15,59 7,58 

17 2 rauduskoivu 520 3,4 5,2 4,16 10,00 

17 2 hieskoivu 600 3,8 5,4 4,57 9,72 

18 1 mänty 80 3,5 3,3 0,28 3,25 

18 1 kuusi 1360 6,6 5,7 17,21 6,89 

18 1 rauduskoivu 560 3,9 5,5 3,47 8,32 

18 1 hieskoivu 60 3,5 5,1 0,21 5,10 

18 2 mänty 140 5,6 4,3 1,16 4,74 

18 2 kuusi 1440 6,0 5,5 14,66 6,77 

18 2 rauduskoivu 640 4,1 6,0 3,80 8,78 

18 2 hieskoivu 420 2,6 4,6 0,83 5,94 

19 1 mänty 60 5,4 4,2 0,44 4,23 

19 1 kuusi 1400 4,7 4,3 9,07 6,67 

19 1 rauduskoivu 400 2,4 4,0 0,55 4,84 

19 1 hieskoivu 300 2,3 4,0 0,37 4,64 

19 2 mänty 180 7,4 5,0 2,68 5,34 

19 2 kuusi 1520 5,5 5,0 14,74 6,71 

19 2 rauduskoivu 380 3,1 5,0 1,02 6,42 

19 2 hieskoivu 440 2,5 4,5 0,71 5,32 
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