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Tutkimusryhmä

Tutkijat: Mikko Hyppönen, Ville Hallikainen, Pasi Rautio, Urban
Bergsten, Hans Winsa

Kenttätyöt ja aineistojen muokkaus: Esko Jaskari, Pekka 
Välikangas, Pasi Aatsinki, Jukka Lahti, Tarmo Aalto, Pekka 
Närhi, Raimo Pikkupeura, Eero Siivola, Merja Arola, Reijo 
Hautamäki, Reijo Seppänen, Arto Hiltunen

Pro gradu –töiden tekijät (Helsingin yliopisto): Sammeli
Salokannel, Johannes Kyrö, Johanna Karjalainen

Kiitokset myös Kari Mäkitalolle ja Matti Siipolalle, jotka olivat 
mukana kokeen suunnittelussa ja ideoinnissa!
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1. Johdanto

• Männyn luontaisessa uudistamisessa siemenpuuston tiheys

vaihtelee yleensä noin 50 – 100 puuta ha-1.

• Joskus uudistaminen halutaan aloittaa tiheämmällä

siementävällä puustolla ja hyötyä mahdollisimman paljon

siementävän puuston kasvusta: väljennyshakkuu

• Myös metsän peitteellisyyden säilyttäminen voi puoltaa

tiheämmän siemenpuuston käyttöä

• Ongelmaksi voi muodostua maanmuokkaus käytettäessä

kovin tiheitä siemenpuustoja

• Ns. väljennyshakkuu uudistamiskypsyyttä lähentelevään

metsään paljastaa myös maanmuokkauksen tarpeen

• Väljennyshakkuuta on käytetty myös käytännön

metsätaloudessa, esimerkiksi Metsähallitus Ylä-Lapissa

1.2.2017
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1. Johdanto: Luontaisen uudistamisen aika- ja 
taimikon tiheysrajatrajat uuden ja vanhan  metsälain 
mukaan

1.2.2017



© Luonnonvarakeskus

2. Tutkimuksen tavoitteet

1. Selvittää mäntypuuston tiheyden (runkoa/ha-1) vaikutusta 
männyntaimien syntyyn ja kasvuun Pohjois-Suomen ja 
Norrbottenin alueella.

2. Selvittää maanmuokkauksen vaikutusta taimien syntyyn ja 
alkukehitykseen runkotiheyksillä 50 ja 150 runkoa ha-1.

3. Selvittää taimien elossa säilymistä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä

4. Selvittää siemenpuuston kasvua ja tuottoa.

• Metsälain näkökulmasta: millä runkotiheyksillä saadaan lain 
aikarajoissa riittävän tiheä ja taimikko ja vaatiiko 
maanmuokkausta?

• Tässä esityksessä esitellään kohtien 1 ja 3 osalta Suomen 
Lapin kokeiden tuloksia.

1.2.2017
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3. Koejärjestelyt ja aineiston mallinnus

• Kokeen ensimmäiset koealat perustettiin 2004, jonka jälkeen 
niitä on perustettu vaiheittain, viimeksi Kainuuseen ja 
Norrbotteniin

• Tässä esityksessä esitellään neljälle Suomen Lapin alueelle 
perustetun taimettumista ja taimien alkukehitystä selvittävän 
kokeen tuloksia suurten koealojen aineiston osalta sekä ns. 
intensiivikoealojen tuloksia (taimien elossa säilyminen ja 
taimettuminen), joita on mitattu kolmelta kokeelta: Tuntsa, 
Simo ja Paltamo.

• Aineiston mallinnuksessa käytettiin yleistettyjä lineaarisia 
sekamalleja (Poisson- ja negatiivinen binomijakauma) sekä 
Cox sekamalleja taimien elinajan mallinnuksessa.

1.2.2017
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Koejärjestelyt…

1.2.2017
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3. Koejärjestelyt: runkotiheydet

1.2.2017

Kokeiden 
kasvupaikat 
vastasivat lähinnä 
kuivahkoja kankaita: 
sammalien 
peittävyysosuus oli 
keskimäärin yli 70 %

Lämpösumma 
kokeilla on 1981 –
2010 vaihdellut noin 
650 – 925 d.d.



© Luonnonvarakeskus

4. Tulokset 1: ympyräkoealojen taimettuminen, 
selittäjänä käsittely (runkoluku ja maanmuokkaus)

1.2.2017

Käsittelyjen väliset erot ilman ympäristömuuttujien vaikutusta, y-
akseli: Taimia kpl ha-1. 



© Luonnonvarakeskus

4. Tulokset: Ilman maankäsittelyä uudistettujen 
koealojen taimettuminen, malli ja ennusteita

• Taimettumismallissa vaikuttavina muuttujina olivat: 1) 
käsittely,2)  humuskerroksen paksuus (-), 3)sammal- ja 
jäkäläkerroksen paksuus (-), 4) puolukan peittävyys (-), 5) 
käsittelyn ja ajan yhdysvaikutus sekä lämpösumman ja ajan 
yhdysvaikutus.

• Aika tarkoittaa aikaa taimettumisen seurannan alkamisesta

• Käsittely ja ajan yhdysvaikutus: Taimettuminen etenee eri 
tavoin eri käsittelyissä.

• Lämpösumman ja ajan yhdysvaikutus: Lämpösumman 
lisääntyminen vaikuttaa eri tavoin taimettumiseen eri 
käsittelyissä. 

1.2.2017
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4.Tulokset: Ilman maankäsittelyä uudistettujen 
koealojen taimettuminen, ennusteet käsittelyille

1.2.2017

Huom! Koealojen 
taimimäärä 
jakson alussa!
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4.Tulokset: Ilman maankäsittelyä uudistettujen 
koealojen taimettuminen, ennusteet 
kasvillisuuden ja humuksen vaikutukselle

1.2.2017

Laskettu lämpösumman 
ja runkotiheyksien 
keskiarvon mukaan!
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4. Tulokset: Taimien pituuden kehitys eri 
runkotiheyksillä

1.2.2017

Huom! Koealoilla 
oli taimia 
mittausjakson 
alussa!
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4. Tulokset: pienten neliöruutujen (1 m2) 
taimettuminen

1.2.2017

Käsittely Havaittu Ennuste 

(kiinteä osa)

Ennuste

(ehdollinen)

Kontrolli 0.33 0.10 0.31

50 runkoa ha-1, muokkaamaton 0.83 0.40 0.72

150 runkoa ha-1, muokkaamaton 1.00 0.44 0.83

250 runkoa ha-1, muokkaamaton 0.67 0.24 0.53

50 runkoa ha-1, muokattu 4.06 3.25 5.21

150 runkoa ha-1, muokattu 15.42 9.37 21.56

Mallissa selittäjinä: 1) Käsittely, 2) Puolukan peittävyys (-), 3) Variksenmarjan 
peittävyys (-), Hakkuutähteiden peittävyys (-1)
Tyhjien koealojen osuudet: muokattu 17 %, muokkaamaton 77 % ! 
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4. Tulokset: Taimien kuolleisuus, suhteellinen riski 
eri ikävaiheissa

1.2.2017

Noin 30 % 
taimista kuoli 
ensimmäisten 
kahden 
kasvukauden 
aikana
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4. Tulokset: Kasvillisuuden vaikutus kuolleisuusriskiin

1.2.2017

None = kivennäismaa

None = kivennäismaa tai 
pintakasvillisuus

Poly.sp = 
karhunsammalet
Sph.sp = rahkasammalet
O.Mosses = muut 
sammalet
Lichens= jäkälät

V.v-i = puolukka
V.m/V.u = mustikka / 
juolukka
E.n/C.v = variksenmarja 
/ kanerva
L.Pal = suopursu
O.Vasc = muut 
putkilokasvit
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5. Päätelmät

• Ilman maanmuokkausta saadaan nykyisten lakivaatimusten 
mukaan riittävästi taimia, mikäli ei oteta huomioon 
tilajärjestystä ja mahdollista kuolleisuutta (keskimäärin noin 
2000 tainta ha-1).

• Tiheimpien puustojen aloille (250 runkoa ha-1 tai enemmän) 
taimia syntyy vähemmän kuin varsinaisten 
siemenpuuasentojen aloille.

• Maanmuokkaus moninkertaistaa taimien määrän, varmistaa 
riittävän taimettumisen

• Taimien kuolleisuus pienenee ratkaisevasti muutaman 
ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta alueellinen vaihtelu on 
huomattavaa

• Vaikka taimia syntyy muokkaukseen, kuolleisuusriski on noin 
kaksinkertainen parhaisiin kasvualustoihin verrattuna.  

1.2.2017
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