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Opinnäytteessä tutkittiin kuusialikasvoksen kehitystä eri hieskoivuverhopuuston kä-
sittelyvaihtoehdoissa ennen ja jälkeen vapautuksen. Koivujakson tuotosta ei tutkittu. 
Tavoitteena oli selvittää, onko kuusella edellytyksiä palautua kasvatuskelpoiseksi 
vapautuksen jälkeen. Työ toteutettiin Haapavedelle, Metsäntutkimuslaitoksen pe-
rustaman koealueen puustotunnusten pohjalta, jotka kattoivat vuosien 1974 – 2016 
välisen ajan noin viiden vuoden välein. Puustotunnuksista määritettiin seitsemän 
käsittelyvaihtoehtoa, jotka määräytyivät koivujakson tiheyden (tiheä tai harva) sekä 
vapautusajankohdan mukaan. 

Koivujakson tiheydellä ei tulosten perusteella ollut suurta merkitystä kuusten kehi-
tykseen, mikäli kuuset vapautettiin. Alikasvos pysyi elinvoimaisena vapautusta edel-
tävällä ajalla ja toipui vapautuksesta suunnilleen yhtäläisesti koivujakson tiheydestä 
riippumatta. Vapautuksen jälkeen kuusten pituuskasvu parani toisella viisivuotisjak-
solla ja läpimitan jo heti ensimmäisen jakson aikana. Alikasvoksena kasvaneiden 
pituus ja läpimitta jäivät selvästi saman ikäisistä avoalalle istutetuista kuusista alku-
vaiheen heikomman kasvun takia. Alikasvoskuuset eivät ole kuitenkaan yhtä alttiita 
hallalle alkuvaiheessa. 

Tekninen kunto ei ollut paras mahdollinen alikasvoksella. Hyväkuntoisten osuus 
runkoluvusta vaihteli käsittelyvaihtoehdoissa 50 – 69 % välillä viimeisellä mittaus-
kerralla. Osuus oli keskimäärin hieman suurempi harvasta koivikosta vapautetuilla 
kuusilla. 

Kuusten kehityksen kannalta parhaat käsittelyvaihtoehdot olivat harva koivujakso ja 
aikainen tai myöhäinen vapautus. Aikaisella vapautuksella kuuset saavuttivat suu-
rimman keskipituuden seurantajakson loppuun mennessä sekä hyvän keskiläpimi-
tan. Myöhäisellä vapautuksella saavutettiin selvästi voimakkain viimeisen viisivuo-
tisjakson kasvu, jonka avulla kuuset mahdollisesti ohittavat aikaisin vapautettujen 
kuusten pituuden ja läpimitan seuraavien 10 vuoden aikana. 

Alikasvoskuusten elpymiskyky säilyi hyvänä pitkään ja ylispuukoivikkoa voidaankin 
kasvattaa kauan kuusten yllä niiden menettämättä elpymiskykyään. 
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This thesis of abstract examined undergrowth Norwegian spruce’s growth before 
and after the release from downy birches on drained peatlands. Idea was to find out 
if spruces can recover well enough after the release, so it might be justified to con-
tinue their growth. Analysed data was from an examination site in Haapavesi which 
was founded by Finnish Forest Research Institute (known as Metla) in 1974. Data 
covered the sites growth numbers for downy birches and Norwegian spruces from 
1974 to 2016 (about every five years). Based on downy birches density and time of 
the Norwegian spruces release was formed seven different treatment options.  

Results showed that density of the birches didn’t have much effect on spruces height 
or diameter growth’s if spruces were released. Spruce’s height growth got better on 
a second five-year period after the release and diameter growth on a first five-year 
period. Undergrowth spruces were much smaller at the end of the follow-up period 
than same age spruces which were planted on open area. This was due to much 
slower growth rates at the start. On the other hand, undergrowth spruces are less 
likely to be affected by frostbite. 

Undergrowth spruce’s health wasn’t the best. Only 50 to 69 percent of the spruces 
were in good condition. Areas which had less density of birches had on average a 
little higher percentage. 

Best treatment options for spruces growth were low density of birches and early or 
late release. Option where spruces were released early had the highest height and 
good diameter at the end of the follow-up period. The highest yearly growth on the 
last five-year period was achieved with the late release. With their high yearly growth 
these spruces are likely to pass height and diameter of the early released spruces 
in the next ten years. 

Undergrowth spruces preserved their ability to recover after the release very well 
for a long time. It seems that it is possible to continue downy birches growth over 
the spruces for a long time without harming the spruces. 

 
Keywords: undergrowth, spruce, downy birch, peatlands, release 
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Käytetyt termit ja lyhenteet   

Metsätalousmaa Käsittää metsämaan (vuotuinen kasvu ≥ 1 m³/ha/v), kitu-

maan (0,1 ≤ kasvu < 1 m³/ha/v) ja joutomaan (kasvu < 0,1 

m³). 

Vapautus Verhopuuston poisto alikasvoksen päältä. 

MOTTI- ohjelmisto Metlan / Luken kehittämä ohjelmisto, jolla voidaan tuottaa 

simuloituja metsikön kehitysmalleja eri kasvatusohjelmia 

varten. 

Solakkuus Puun rinnankorkeusläpimitan suhde pituuteen. Pituus (m) 

/ läpimitta (cm). 
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1 JOHDANTO 

Suomi on soistunut maa. Metsätalouden maankäyttöön luokiteltua metsätalous-

maata on kokonaismaa-alasta 86 %, 26,2 milj. ha, josta soita on kolmannes. Suo-

alasta 53 %, 4,59 milj. ha, on ojitettu. Mikäli ojitussukkessiovaihetta ei oteta huomi-

oon, voidaan ojitetut suot jakaa viimeisen, eli turvekangasvaiheen mukaisiin luok-

kiin, jotka vastaavat saman viljavuustason kangasmaita. Soiden ojituksista 14 %, 

632 000 ha, on ruohoturvekankaita (Rhtkg) tai niiksi kehittyviä ja 26 %, 1,19 miljoo-

naa hehtaaria, on mustikkaturvekankaita. (Korhonen ym. 21, 31-34 [viitattu 

15.11.2018]) 

Ojituksen jälkeen hieskoivu (Betula pubescens) taimettuu herkästi siemensyntyi-

senä etenkin viljaville turvemaille (mustikka- ja ruohoturvekankaat) mutta uudisoji-

tuksia ei käytännössä kuitenkaan enää tehdä. Uudistushakkuut ovat myös hieskoi-

vun siemensyntyisen taimettumisen kannalta otollisia viljavilla turvemailla, muodos-

taen usein tiheikön, jota ei ole kuitenkaan usein taloudellista kasvattaa. Lisäksi tai-

mikonhoidon laiminlyönti sekä mahdolliset hallan aiheuttamat tuhot, etenkin kuusen 

(Picea abies) uudisaloilla, voivat aiheuttaa pääpuulajin vaihtumisen hieskoivuksi 

(Niemistö ym. 2017, 2).  

Kuusta pidetään sopivimpana puulajina uudistettaessa hieskoivikoita mustikka- ja 

ruohoturvekankailla (Ferm 1989, 40-52). Hallanaroilla aloilla kuusi suositellaan pe-

rinteisesti istutettavan verhopuuston alle, joka suojaa taimia paahteelta ja vähentää 

lämpösäteilyn karkaamista suojaten taimia näin hallalta lämpövaihteluiden vähe-

tessä. Verhopuustona voidaan hyödyntää uudistusalalle mahdollisesti syntynyttä 

vesakkoa, raivaamatta jätettyä lehtipuustoa sekä siemensyntyistä hieskoivua. (Hy-

vän metsänhoidon suositukset 2014, 82) 

Verhopuuston on oltava riittävän tiheä, jotta sen latvus sulkeutuu ja hyödyttää alla 

olevia taimia. Lisäksi verhopuuston olisi hyvä olla 2 - 3 metriä pidempi kuin kuusten 

taimien, jolloin taimet eivät kerkeä saavuttamaan verhopuuston latvusta ja joudu 

sen piiskattavaksi. Verhopuustoa tulisi harventaa taimien ollessa 2 - 3 metrisiä ja 

kokonaan se tulisi poistaa taimien ollessa 4 - 5 metrisiä.  
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Kuusi voidaan myös istuttaa ylispuukoivikon alle, jolloin istutus tulisi tehdä koivikon 

ensiharvennusaikaan noin 35 vuoden iässä. Tällöin kuusten latvukset eivät ennätä 

saavuttamaan koivikon latvuksen alarajaa. Kuuset vapautettaisiin noin 3 – 4 metrin 

mittaisina kuitupuukoivikon päätehakkuussa. Vaihtoehtoisesti koivikko voidaan har-

ventaa tässä vaiheessa, mikäli koivu on hyväkuntoista ja sillä on edellytykset tukki-

puuksi. (Niemistö ym. 2008, 153 - 154) 

Istuttamisen lisäksi kuusi taimettuu herkästi luontaisesti hieskoivikoihin etenkin koi-

vikon ensiharvennusvaiheessa, mikäli alalla on taimettumisherkkää kosteaa rahka-

sammalta. Ojitussukkessiovaiheen lähestyessä turvekangasvaihetta, kosteat rah-

kasammalkasvustot kuitenkin vähenevät, jolloin taimettumisherkkyys heikentyy 

(Saarinen 1997, 61-70). Luontaisesti syntyneen alikasvoksen hyödyntäminen uu-

distuksessa on varteenotettava vaihtoehto sen ollessa riittävän tiheä ja elinvoimai-

nen. 

Tässä opinnäytetyössä on tutkittu viljavalla turvemaalla alikasvoskuusten kehitystä 

eri hieskoivuverhopuuston käsittelyvaihtoehdoissa sekä alikasvoksen vapautuksen 

jälkeistä kehitystä. Lisäksi tutkittiin kuusten kuntoa. Tavoitteena oli selvittää, milloin 

alikasvoskuuset kehittyvät kasvatuskelpoisina tai toipuvat vapautuksen jälkeen si-

ten, että niiden kasvatus olisi perusteltua ja toisaalta, milloin kuuset menevät kas-

vatuskelvottomaan kuntoon. Opinnäytetyön aihe sekä aineisto saatiin Luonnonva-

rakeskuksessa tutkijana toimivalta Pentti Niemistöltä.  Aineisto kattoi hieskoivujak-

son ja kuusialikasvoksen puustotunnukset Haapavedelle perustetulta harvennusko-

keelta noin viiden kasvukauden välein vuosien 1974 – 2016 väliltä.  
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Haapaveden koealue 

Haapaveden koe on perustettu vuonna 1974 ojitetulle turvemaalle ja se on yksi vii-

destä samaan harvennuskoesarjaan kuuluvasta kokeesta Keski- ja Pohjois-Pohjan-

maalla. Kokeissa on tutkittu verhopuustona olevan hieskoivujakson käsittelyvaihto-

ehtojen ja taimien vapautusajankohdan vaikutusta kuusialikasvoksen kehitykseen. 

Myös koivun tuotosta on mitattu, mutta sitä ei tässä työssä kuitenkaan tutkita. Muita 

koealueita perustusvuosineen ovat Kärsämäki (1976), Pyhäjärvi (1976), Kälviä 

(1986) ja Utajärvi (1991). (Niemistö & Poutiainen 2004, 443-446) 

Metsikkö, johon Haapaveden koealue perustettiin, oli syntynyt luontaisesti 1936. 

Alueella olleen hieskoivujakson alle oli istutettu vuonna 1967 kuusen taimia täyden-

tämään luontaisesti syntynyttä alikasvosta. Istutuksessa maa oli muokattu kuokka-

laikuttamalla ja käytetyt taimet olivat paljasjuurisia. Istutustaimet olivat kokeen pe-

rustamisaikana noin 0,5 m pituisia. Koe koostui aluksi 30 koealasta ja syksyllä 1988 

perustettiin kolme lisää (koealat liite 1). Koealojen koko on keskimäärin 0,1ha ja niitä 

sivuaa 5 metriä leveä suojavyöhyke, jossa puuston käsittely tehtiin samalla tavalla 

kuin itse koealalla.  (Niemistö & Poutiainen 2004, 443-444) 

Kokeen perustamismittausten jälkeen tehtiin ensiharvennus koealoittain eri voimak-

kuuksilla ja toinen harvennus vuoden 1984 mittauksen jälkeen. Ensiharvennuk-

sessa hieskoivujakso harvennettiin koealoittain tiheyksiin 2050 – 700 kpl/ha. Toi-

sessa harvennuksessa harvennettiin 50 % runkoluvusta. Lisäksi vuonna 1988 pe-

rustettiin kolme uutta koealaa, joilta poistettiin koivut mittauksen jälkeen. Alkuperäi-

siltä koealoilta koivut poistettiin yhdeksältä koealalta sekä keväällä -88 että syksyllä 

-93 kuusentaimien ollessa 2-4 metrin pituisia.  Vuosien -88 ja -93 lisäksi kuusiali-

kasvos vapautettiin seitsemältä koealalta ennen kasvukautta 2006. (Niemistö & 

Poutiainen 2004) 
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2.2 Mittaukset 

Mittaukset koealueella tehtiin noin 5 kasvukauden (4 – 6 kasvukautta) välein perus-

tamisesta lähtien, uusimmat mittaukset ovat vuodelta 2016. Mittausten ajankohdat 

ovat 

– Syksy 1974, 1979, 1984, 1988, 1993 ja 1998 

– Kevät 2005, 2011 ja 2016 

Ensimmäisellä mittauskerralla 1974 jokainen hieskoivu koealoilla numeroitiin. Tun-

nistamista varten koivuille määritettiin sijainti koealalla mittaamalla etäisyys ja 

suunta koealan keskustasta (cm) sekä lisäksi jokaiselta koivulta mitattiin rinnankor-

keusläpimitta (mm). Noin 30 koepuusta/koeala mitattiin läpimitan lisäksi myös pituus 

(dm), elävän latvuksen alaraja ja läpimitta 6 metrin korkeudelta (mm). 

Kuuset on puolestaan mitattu vuodesta 1983 lähtien. Jokaiselle kuuselle määritettiin 

sijainti koealalla jatkomittauksia varten hieskoivujen tapaan, mittaamalla etäisyys ja 

suunta koealan keskipisteestä. Lisäksi noin 32 koepuusta/koeala mitattiin pituus ja 

pituuskasvu. Vuodesta 1988 lähtien jokaisesta kuusesta on mitattu rinnankorkeus-

läpimitta niiden saavutettua rinnankorkeuspituuden. Koivuista poiketen kuusien 

kunto luokiteltiin seuraavasti:  

1. hyväkuntoinen 

2. latvanvaihto viimeisellä 5- vuotisjaksolla 

3. mutkainen tai haarainen 

4. latva vioittunut tai sairas 

5. kuivalatvainen 

6. taimi kuollut 

 

2.3 Tietojenkäsittely 

Tässä opinnäytteessä on käsitelty viimeisimpien neljän mittauskerran puustotun-

nukset. Mittauksista poistettiin selvästi erottuvat ylispuut sekä syksyn 1998 mittauk-

sista kuuset, joiden sijaintia koealoilla ei ollut määritetty ja jotka eivät enää 



11 

 

esiintyneet seuraavissa mittauskerroissa -98 tapahtuneen harvennuksen takia. Ko. 

kuuset olivat syntyneet luontaisesti myöhemmässä vaiheessa koealoille ja muodos-

tivat selvästi oman jaksonsa.  

Puustotunnuksista laskettiin aritmeettiset koealakeskiarvot pituudelle ja läpimitalle 

mittauskerroittain. Koealakeskiarvojen pohjalta muodostettiin keskiarvot eri käsitte-

lyvaihtoehdoille, joita vertailtiin toisiinsa. Kuusia ei eritelty istutettuihin tai luontaisesti 

syntyneisiin keskiarvoja laskettaessa. Pituuskoepuiden pituudesta ja läpimitasta 

laskettiin kuusille solakkuus, pituus (m) / läpimitta (cm).  

Tuloksissa ennen vuotta 1998 esiintyvät puuston keskitunnukset saatiin suoraan 

Pentti Niemistöltä saaduista Excel-taulukoista. Lisäksi MOTTI- ohjelmiston avulla 

luotiin pituuden ja läpimitan kehitys kivennäismaalla aina vapaana kasvaneille istu-

tetuille kuusille OMT- ja MT- kasvupaikkatyypeillä Haapavedellä. Simuloitujen kehi-

tysten avulla pystyttiin tekemään havaintoja alikasvoksen kehityksestä suhteessa 

aina vapaina kasvaneisiin kuusiin.  

Tulosten tarkastelua ennen tuli käydä Haapaveden koealueella, jonka perusteella 

oli mahdollista sulkea pois mahdollisesti tuloksista huomattavasti poikkeavat koe-

alat. Käynnin perusteella ei suljettu koealoja pois. Kuudelle koealalle oli kuitenkin 

tehty vuonna 2006 avohakkuu, mätästys ja kuusen istutus, joten kyseiset koealat 

jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Käsiteltäviä koealoja oli näin ollen 33 koealasta 27. 

Käsiteltyjen koealojen perustiedot tarkastelujakson ensimmäiseltä mittauskerralta 

(1998) taulukossa 1. 

Hieskoivujaksoa oli harvennettu useaan eri tiheyteen, mutta vertailua varten har-

vennusvaihtoehdot jaettiin kahteen ryhmään, tiheät ja harvennetut, koska muutoin 

havaintojen lukumäärä käsittelyvaihtoehdoissa olisi liian pieni.  Vertailtavia vaihto-

ehtoja muodostui seitsemän riippuen hieskoivujakson harvennusvoimakkuudesta ja 

alikasvoksen vapautusajankohdasta, jolla tarkoitetaan viimeistä kasvukautta ennen 

vapautusta. Käsittelyvaihtoehdot 1 – 7 ovat 

– 1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa  

– 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa  

– 3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta 

– 4. Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta 
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– 5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta  

– 6. Vapautettu harvennetusta hieskoivikosta  

– 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta 

Taulukko 1. Metsiköiden perustiedot tarkastelujakson alussa (1998). 

Metsiköiden perustiedot vuonna 1998         

   Koivut    Kuuset 
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2
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3
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a 
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l/

h
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104 1018 1 864 17,6 17,5 186,0 933 

106 1018 1 1434 14,9 13,7 162,6 1041 

205 1011 1 1236 17,0 15,0 202,1 1820 

204 1023 2 352 18,4 21,3 117,3 654 

208 1005 2 677 17,2 17,6 133,9 1572 

212 986 2 649 18,7 19,7 189,4 1329 

213 976 2 348 18,8 21,4 119,0 1219 

105 1004 3 1594 16,2 13,8 206,4 1086 

107 1013 3 1264 15,9 14,3 162,1 1945 

114 1018 3 1130 16,5 14,5 157,9 2230 

203 992 3 907 18,2 17,1 194,0 1220 

108 1011 4 455 18,7 20,0 125,2 1157 

113 1013 4 829 17,7 16,9 171,4 1412 

207 1005 4 527 17,5 18,9 127,9 886 

109 996 5 0       2118 

110 1011 5 0       1256 

115 1014 5 0       1243 

201 1027 5 0       1100 

202 1002 5 0       1677 

102 1011 6 0       1464 

103 1013 6 0       1925 

112 1008 6 0       2619 

206 1040 6 0       1500 

214 1005 6 0       1025 

301 640 7 0       1578 

302 1056 7 0       1941 

303 801 7 0       961 
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2.4 Vapautusreaktio 

Vapautusreaktioksi nimitetään puun kehitystä sinä aikana, joka kuluu alikasvosase-

masta vapautetulta puulta siihen, että se sen pituuskasvun saavuttaa samanko-

koisen avoalalla kasvaneen puun pituuskasvun. Ymmärtääkseen vapautusreaktiota 

paremmin on hyvä aloittaa puun allokaatiohierarkiasta eli tärkeysjärjestyksestä, 

jossa puu käyttää yhteyttämistuotteensa. Tämä järjestys selittää osin myös alikas-

voksille tyypillisen latvuksen muodon, kapean rungon ja lyhyen pituuskasvun. (Oli-

ver & Larson 1990) 

Alikasvospuu pyrkii ensisijaisesti ylläpitämään jo olemassa olevat yhteyttämiseen 

vaadittavat tärkeimmät osansa eli latvuksen ja hienojuuret (Moilanen & Saksa 

1998). Latvuksen ylläpidon ja kasvun ensisijaisuudesta seuraa usein sen tyypillinen 

leveä muoto etenkin aloilla, joilla valoa on niukasti. Vähävaloisilla aloilla puu yrittää 

saada mahdollisimman laajalta alueelta valoa yhteyttämiseen ja esimerkiksi kuusilla 

latvuksesta tulee usein sateenvarjomainen pituuskasvun ollessa toissijainen. Aloilla, 

joilla valoa on kuitenkin riittävästi, esim. koivikot, alikasvos pyrkii saamaan latvan 

valoon voimakkaammalla pituuskasvulla jäämättä viereisten kuusten varjoon (Nie-

mistö 2018). Pituuskasvu on näin ollen etusijalla paksuuskasvuun, jolloin alikasvos 

on hintelä pituuden ollessa suuri paksuuteen nähden.  

Itse vapautusreaktio voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, toipumis- ja elpymisvai-

heeseen (kuvio 1). Toipumisvaiheessa puun pituuskasvu ei usein lisäänny, sillä se 

ei pysty heti hyödyntämään lisääntynyttä valon ja ravinteiden määrää. Puu pyrkiikin 

ensimmäisenä lisäämään lehti- ja neulasmassaa sekä hienojuuria pystyäkseen hyö-

dyntämään tehokkaammin valoa ja ravinteita. Toipumisvaiheen kesto vaihtelee puu-

lajeittain, kuusella kesto on yleensä 2 – 6 vuotta ja männyllä 1 – 3 vuotta. Mitä pa-

remmassa kunnossa puu on vapautuksen aikaan, sitä lyhyempi on toipumisvaihe 

tai parhaimmassa tapauksessa sitä ei ole ollenkaan. (Valkonen ym. 1998, 39) 

Toipumisvaihetta seuraa elpymisvaihe, jonka aikana puu lisää pituus- ja paksuus-

kasvuaan. Tätä vaihetta kestää kunnes puu on saavuttanut saman pituuskasvun 
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kuin vastaavalla kasvupaikalla avoalalla kasvanut samankokoinen puu.  Puun va-

pautusta edeltävällä kunnolla esim. latvan terävyydellä ja elävän latvuksen suurella 

osuudella puun pituudesta on positiivinen vaikutus kasvunopeuteen vapautuksen 

jälkeen.  

 

 

Kuvio 1. Vapautusreaktion vaiheet. 
(Valkonen ym. 1998, 41) 
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3 TULOKSET 

3.1 Kuusten pituuden kehitys 

Kuviossa 2 on nähtävissä kuusten aritmeettisen keskipituuden kehitys käsittelyvaih-

toehdoittain kaikilla kuusilla. Keskipituuden keskihajonnat neljältä viimeisimmältä 

mittauskerralta käsittelyvaihtoehdoittain on taulukossa 2. 

Vapauttamatta harvassa koivikossa kasvavat kuuset (käsittely 2) kehittyivät tihe-

ässä koivikossa kasvavia kuusia (käsittely 1) pidemmiksi alkuvaiheen voimakkaam-

man pituuskasvun ansiosta. Harvassa koivikossa kasvavilla vapauttamattomilla 

kuusilla oli ensimmäisellä 15- vuotisjaksolla keskimäärin 12 cm/v parempi pituus-

kasvu. Ero kuitenkin tasoittui myöhempien jaksojen aikana. 

Harvasta koivikosta varhain vapautetut (1988, käsittely 7) kuuset eivät lisänneet 

kahden ensimmäisen vapautuksen jälkeisen viisivuotisjakson aikana pituuskasvu-

aan vapauttamattomiin nähden. Vasta kolmannella vapautuksen jälkeisellä viisivuo-

tisjaksolla alkoi muodostumaan eroa vapautettujen hyväksi. Varhain vapautettujen 

kuusten vuotuinen pituuskasvu oli ko. jaksolla 10 cm/v suurempi vapauttamattomiin 

nähden, ja seuraavien kahden jakson aikana ero oli vastaavasti 17 ja 9 cm/v. 

Myöhään vapautetuilla (2005, käsittelyt 3 ja 4) kuusilla ei havaittu eroa pituuskas-

vussa harvassa tai tiheässä koivikossa kasvaneiden välillä. Ensimmäisellä vapau-

tuksen jälkeisellä viisivuotisjaksolla ei tapahtunut huomattavaa lisäystä pituuskas-

vussa, mutta kasvu ei myöskään laskenut, kuten vapauttamattomilla kuusilla ko. 

jaksolla. Toisella jaksolla vapautuksesta, vuotuinen pituuskasvu lisääntyi noin 10 

cm/v ensimmäisestä jaksosta. Viimeisen viisivuotisjakson ero harvassa koivikossa 

kasvaviin vapauttamattomiin kuusiin oli huomattava, noin 28 cm/v vapautettujen hy-

väksi. Tällöin kasvu oli jopa suurempi kuin varhain vapautetuilla kuusilla, joiden kes-

kipituus jo melkein saavutettiin.  

Vuonna 1993 vapautettujen (käsittelyt 5 ja 6) kuusten vapautusta edeltävä pituus-

kasvu oli koivujakson tiheydestä riippumatta yhtä suuri. Tiheästä koivikosta va-

pautetuilla oli havaittavissa lievää taantumaa heti vapautuksen jälkeisellä viisivuo-

tisjaksolla verrattaessa vastaaviin vapauttamattomiin kuusiin. Harvasta koivikosta 
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vapautetuilla kuusilla ensimmäisen  jakson kasvu oli 15 cm/v suurempi kuin tiheästä 

vapautetuilla, mutta seuraavalla jaksolla kasvuero poistui. Kummassakin tapauk-

sessa pituuskasvu lisääntyi voimakkaasti toisella viisivuotisjaksolla vuoden 1993 va-

pautusten jälkeen, aivan samoin kuin edellä myöhään vapautetussa kuusissa. Kol-

mannesta jaksosta eteenpäin tiheästä koivikosta vapautetut kuuset kasvoivat hie-

man harvasta vapautettuja enemmän ja pituusero lähes katosi.  

Koko ajan harvan koivikon alla kasvaneiden kuusten keskipituus kehittyi sellaisella 

vauhdilla, että eri vaiheissa vapautetut kuuset kasvoivat ohi vasta kahden viimeisen 

viisivuotisjakson aikana. Viimeisessä mittauksessa varhain vapautetut olivat 1,6 m 

pidempiä ja myöhemmin vapautetut vain noin 0,7 m pidempiä. 

3.1.1 Suurimmat kuuset 

Suurimpien kuusten aritmeettisen keskipituuden kehitys käsittelyvaihtoehdoittain 

neljältä viimeisimmältä mittauskerralta nähtävissä kuviossa 2 sekä keskihajonnat 

taulukossa 3. 

Suurimmat kuuset saavuttivat lähes saman pituuden seurantajakson lopussa käsit-

telyvaihtoehdosta riippumatta, poikkeuksena tiheässä kasvavat vapauttamattomat 

kuuset, jotka jäivät noin 2,7 m lyhyemmiksi. Kaiken kaikkiaan pituuden kasvu oli 

hyvin pitkälti samansuuntainen verrattuna suurimpia kuusia kaikkiin kuusiin. Kaikilla 

kuusilla (välillisesti keskikokoiset ja pienet) vapautuksen jälkeinen pituuskasvu ja 

reaktio vapautukseen oli kuitenkin hieman voimakkaampaa suurimpiin kuusiin näh-

den.  

Harvassa koivikossa kasvavilla kuusilla (käsittely 2) suurimpien kuusten viimeisen 

mittauskerran keskipituus oli huomattavasti suurempi kuin kaikilla kuusilla, noin 2 

m. Muiden käsittelyvaihtoehtojen välillä ero ei ollut aivan näin suuri vaan vaihteli 

välillä 0,5 – 1,6 m. Ero johtui selvästi suuremmasta hajonnasta puiden välillä käsit-

telyssä 2. 

Huomioitaessa vain suurimmat yksilöt, tuli vapautuksen vaikutus pituuskehitykseen 

selvemmin esille. Etenkin myöhään vapautetuilla (2005, käsittelyt 3 ja 4) kuusilla 

vuotuinen pituuskasvu oli laskemaan päin mutta vapautuksen ansiosta kasvu 
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voimistui toisella viisivuotisjaksolla vapautuksesta. Ko. jaksolla harvasta koivikosta 

vapautetut kuuset lisäsivät kasvuaan edelliseen jaksoon noin 27 cm/v ja vapautusta 

edeltävään jaksoon 18 cm/v. Tiheästä koivikosta vapautetuilla kasvu lisääntyi vas-

taaviin jaksoihin 24 cm/v ja 21 cm/v. 
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Kuvio 2. Kuusten aritmeettisen keskipituuden kehitys käsittelyittäin. Kaikki kuuset 
sekä 600 paksuinta hehtaarilla. 
1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa, 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa, 3. 
Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta, 4. Vapautettu myöhään harvennetusta 
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hieskoivikosta, 5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta, 6. Vapautettu harvennetusta 
hieskoivikosta, 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta. 
 

Taulukko 2. Pituuden (dm) keskihajonta käsittelyvaihtoehtojen koealoilla. 

Pituuden keskihajonta, dm     

   Mittausvuosi  
Käsittely 1998 2005 2011 2016 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa 20,7 28,1 30,8 34,8 

2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa 25,8 30,6 36,1 39,0 

3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta 25,8 28,3 28,6 29,2 

4. Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta 23,1 27,4 27,3 31,1 

5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta  20,5 21,3 23,6 28,5 

6. Vapautettu harvennetusta hieskoivikosta  29,2 27,6 31,0 32,5 

7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta 15,0 20,0 25,2 27,1 

 

Taulukko 3. Pituuden (dm) keskihajonta käsittelyvaihtoehtojen koealojen 600 pak-
suimmalla kuusella hehtaarilla. 

Pituuden keskihajonta, dm. 600 suurinta/ha         

    Mittausvuosi   

Käsittely 1998 2005 2011 2016 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa 17,2 20,1 23,8 26,9 

2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa 24,9 27,0 32,5 34,6 

3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta 19,7 21,1 21,9 18,4 

4. Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta 18,5 19,8 23,6 25,4 

5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta  15,1 17,5 17,8 19,7 

6. Vapautettu harvennetusta hieskoivikosta  22,1 20,8 23,4 23,2 

7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta 10,8 14,9 21,8 26,0 

3.1.2 Suhteessa avoalalla kasvaneisiin 

Kuviossa 3 on nähtävissä käsittelyvaihtoehtojen 1, 2, 4, 5 ja 7 kuusten pituuskehitys 

verrattuna MOTTI- ohjelmistolla simuloituun kehitykseen avoalalle kasvaneille kuu-

sille rehevillä kivennäismailla (OMT ja MT). Tekstissä tehty vertailu on koealoja vas-

taavalle viljavuustasolle eli OMT:lle Saman ikäisiä kuusia verrattaessa käytettiin 

kaikkien kuusien pituuksia ja saman kokoisia verrattaessa 600 suurimman pituuk-

sia, jotka vastaavat enemmän simuloitua valtapituutta.  
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Alikasvosaseman vuoksi, alikasvoskuusten pituuskehitys oli huomattavasti heikom-

paa alkuvaiheessa kuin avoalalle istutetuilla kuusilla. Pituus jäi tämän vuoksi alikas-

voskuusilla selvästi pienemmäksi seurantajakson lopussa saman ikäisiin vapaana 

kasvaneisiin kuusiin verrattuna. Noin 25 vuoden iässä (v.1993), alikasvoskuusilla 

vuotuinen pituuskasvu nousi noin viiden vuoden ajaksi samaksi tai jopa suurem-

maksi kaikissa käsittelyvaihtoehdoissa avoalan kuusiin verrattuna.  

Saman ikäisiä kuusia verrattaessa alikasvoskuusten vuotuinen pituuskasvu voimis-

tui suuremmaksi avoalalla kasvaneisiin toisella viisivuotisjaksolla vapautuksesta. 

Ko. jakson jälkeen kasvu pysyi voimakkaampana noin 10 – 15 vuotta, jonka jälkeen 

laski samalle tasolle tai hieman heikommaksi verrattuna avoalalla kasvaneisiin. 

Verrattaessa alikasvoskuusten pituuskasvua saman pituisiin avoalalla kasvaneisiin 

kuusiin oli vapautusta edeltävän ajan kasvu heikompaa vapauttamattomilla. Kasvu 

kiihtyi kuitenkin toisella viisivuotisjaksolla vapautuksesta ja saavutti vuotuisessa pi-

tuuskasvussa avoalan kuuset. Kolmannella jaksolla vapautuksesta kasvu ohitti avo-

alan kuusten kasvun ja vuonna 1993 vapautettujen (käsittelyt 5 ja 6) kuusten kasvu 

ko. jaksolla olikin tiheästä vapautetuilla noin 7 cm/v parempi ja harvasta vapaute-

tuilla 8 cm/v parempi saman pituisiin avoalan kuusiin. Neljännellä jaksolla vapautuk-

sesta kasvu kuitenkin hidastui ja jäi molemmissa käsittelyissä lievästi, noin 2 – 4 

cm/v, saman kokoisista avoalalla kasvaneista kuusista. 

Myöhään vapautetuilla (2005, käsittely 4) kuusilla pituuskasvu nousi selvästi suu-

remmaksi toisella viisivuotisjaksolla saman kokoisiin avoalalla kasvaneisiin verrat-

tuna. Ko. jaksolla vapautettujen kuusten vuotuinen pituuskasvu oli noin 16 cm/v voi-

makkaampaa kuin avoalan kuusilla. Ensimmäisellä jaksolla vapautuksesta vuotui-

nen pituuskasvu ei ollut vielä parantunut vaan oli selvästi heikompaa avoalan kuu-

siin, noin 12 cm/v.  
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Kuvio 3. Valtapituuden simuloitu kehitys avoalalle istutetuille kuusen taimille vilja-
valla kivennäismaalla (OMT ja MT) sekä aritmeettisen keskipituuden kehitys käsit-
telyvaihtoehdoille 1, 2, 4, 5 ja 7.  
1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa, 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa, 4. 
Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta, 5. Vapautettu tiheästä 
hieskoivikosta, 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta. 

 

3.2 Kuusten läpimitan kehitys 

Aritmeettisen keskiläpimitan kehitys käsittelyvaihtoehdoittain on esitetty kuviossa 4 

kaikilla kuusilla. Lisäksi taulukossa 4 on neljän viimeisimmän mittauskerran läpimi-

tan keskihajonnat käsittelyvaihtojen koealoilla. 

Harvassa koivikossa kasvavilla vapauttamattomilla (käsittely 2) kuusilla läpimitan 

kasvu oli hieman voimakkaampaa ensimmäisten 10 kasvukauden aikana tiheässä 

koivikossa kasvaviin (käsittely 1). Ero tasoittui myöhempien kasvukausien aikana ja 

näyttää kääntyvän jopa lievästi tiheässä koivikossa kasvavien hyväksi seurantajak-

son viimeisellä viisivuotisjaksolla. Syynä tähän luultavimmin oli koivikon luontainen 

poistuma, joka oli voimakasta tiheässä koivikossa (liite 4). 
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Varhain vapautetut (1988, käsittely 7) kuuset lisäsivät läpimitan kasvua heti ensim-

mäisellä vapautuksen jälkeisellä viisivuotisjaksolla vapauttamattomiin verrattuna. 

Ensimmäisten 10 vuoden aikana vapautuksesta, vapautettujen kuusten läpimitan 

kasvu oli noin 1,7 mm/v suurempi kuin vapauttamattomien (harva). Kasvu kuitenkin 

tasaantui lähes samalle tasolle vapauttamattomien kuusten kanssa kolmannella 

viisivuotisjaksolla vapautuksesta.  

Kuten varhain vapautetuilla kuusilla, myös myöhään vapautetuilla (2005, käsittelyt 

3 ja 4), vuotuinen läpimitan kasvu lisääntyi selvästi heti ensimmäisellä vapautuksen 

jälkeisellä viisivuotisjaksolla. Harvassa koivikossa kasvaneilla kuusilla ko. jakson lä-

pimitan kasvu oli hieman parempi kuin tiheästä vapautetuilla ja vapauttamattomia 

(harva) kuusia 3,4 mm/v parempi. Toisella viisivuotisjaksolla vapautuksesta kasvu 

hieman heikkeni molemmissa vapautetuissa käsittelyvaihtoehdoissa mutta kasvoi 

suhteessa vapauttamattomiin kuusiin, joiden läpimitan kasvu hidastui enemmän. 

Ko. jaksolla vapautettujen kuusten kasvu oli noin 3 mm/v suurempi kuin vapautta-

mattomilla.  

Vuonna 1993 vapautetuilla kuusilla tiheästä koivikosta vapautuneet pystyivät käyt-

tämään vapautuksen paremmin hyödyksi. Harvasta koivikosta vapautetut kuuset li-

säsivät heti ensimmäisellä viisivuotisjaksolla kasvuaan hieman paremmin kuin tihe-

ästä vapautetut. Toisella vapautuksen jälkeisellä jaksolla, tiheästä vapautetut kuu-

set menivät kuitenkin kasvussa ohi.  Harvasta vapautettujen kuusten kasvu jäi va-

pauttamattomien kuusten (harva) kanssa samalle tasolle kolmannella jaksolla va-

pautuksesta. Ko. jaksolla tiheästä vapautetuilla kuusilla läpimitan kasvu oli 1,4 mm/v 

suurempi verrattuna harvasta vapautettuihin ja vielä viimeiselläkin jaksolla tiheästä 

vapautettujen vuotuinen läpimitan kasvu oli hieman voimakkaampaa. 

3.2.1 Suurimmat kuuset 

Kuviossa 4 on esitettynä suurimpien kuusten keskiläpimitan kehitys käsittelyvaihto-

ehdoittain neljältä viimeisimmältä mittauskerralta. Taulukossa 5 on lisäksi nähtä-

vissä keskihajonnat suurimpien kuusten läpimitoille käsittelyvaihtoehtojen koealoilla 

ko. mittauskerroilta. 
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Läpimitan kehitys oli hyvin samansuuntainen suurimmilla kuusilla verrattuna kaikkiin 

kuusiin. Selvästi eroava kehitys kaikkiin kuusiin nähden oli kuitenkin vapauttamat-

tomilla tiheässä koivikossa kasvavilla (käsittely 1) ja vuonna 1993 harvasta koivi-

kosta vapautetuilla (käsittely 6) kuusilla. Kaikkiaan suurimpien kuusten läpimitan 

kasvu oli hieman voimakkaampaa vapautuksen jälkeen kuin kaikilla kuusilla (välilli-

sesti keskikokoiset ja pienet). Koivujakson tiheydellä ei näyttänyt olevan sen enem-

pää vaikutusta suurimpiin kuusiin kuin kaikkiin kuusiin vapautuksen jälkeen.  

Viimeisimmillä neljällä mittauskerralla, vapauttamattomien tiheässä, että harvassa 

koivikossa (käsittely 2) kasvavien suurimpien kuusten keskiläpimitan ero kaventui 

huomattavasti. Vuosien 1998 – 2011 välisenä aikana tiheässä koivikossa kasvavien 

kuusten läpimitan kasvu olikin keskimäärin 2,6 mm/v suurempi harvassa kasvaviin 

verrattuna. Vielä viimeisellä viisivuotisjaksolla kasvu oli 1,6 mm/v tiheässä koivi-

kossa kasvavien hyväksi. Tiheässä koivikossa kasvavien voimakkaampi kasvu joh-

tui luultavimmin koivujakson luontaisesta poistumasta, jota esiintyi selvästi enem-

män käsittelyvaihtoehdon 1 koealoilla. 

Vuonna 1993 harvasta vapautettujen kuusten läpimitan kehitys jäi kaikilla kuusilla 

toisen viisivuotisjakson jälkeen vapautuksesta harvassa koivikossa kasvavien ta-

solle (käsittely 2). Suurimmilla kuusilla ko. jakson jälkeen ero vapauttamattomiin 

kuusiin tuli kuitenkin selvästi esille pienten ja keskikokoisten kuusten poistuessa 

vertailusta. Suurimmilla kuusilla läpimitan keskihajonta oli huomattavasti pienempi 

kuin kaikilla kuusilla. 
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Kuvio 4. Kuusten aritmeettisen keskiläpimitan kehitys käsittelyvaihtoehdoittain.  
1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa, 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa, 3. 
Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta, 4. Vapautettu myöhään harvennetusta 
hieskoivikosta, 5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta, 6. Vapautettu harvennetusta 
hieskoivikosta, 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta. 
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Taulukko 4. Läpimitan (mm) keskihajonta käsittelyvaihtoehtojen koealoilla. 

Läpimitan keskihajonta, mm     

   Mittausvuosi  
Käsittely 1998 2005 2011 2016 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa 25 30 39 47 

2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa 34 38 44 50 

3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta 32 36 46 59 

4. Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta 31 37 48 58 

5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta  32 41 53 60 

6. Vapautettu harvennetusta hieskoivikosta  36 44 54 60 

7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta 32 40 51 58 

 

Taulukko 5. Läpimitan (mm) keskihajonta käsittelyvaihtoehtojen koealojen 600 pak-
suimmalla kuusella hehtaarilla. 

Läpimitan keskihajonta, mm. 600 suurinta/ha         

    Mittausvuosi   

Käsittely 1998 2005 2011 2016 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa 20 21 24 28 

2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa 25 26 29 32 

3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta 24 22 25 31 

4. Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta 26 27 34 40 

5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta 18 21 30 36 

6. Vapautettu harvennetusta hieskoivikosta  25 31 36 40 

7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta 14 17 23 28 

3.2.2 Suhteessa avoalalla kasvaneisiin 

MOTTI- ohjelmistolla simuloitujen avoalla kasvaneiden (OMT ja MT kasvupaikka-

tyypit) sekä käsittelyvaihtoehtojen 1, 2, 4, 5 ja 7 kuusten keskiläpimitan kehitykset 

ovat kuviossa 5. Tekstissä tehty vertailu on koealoja vastaavaan kasvupaikkatyyp-

piin OMT. 

Alikasvoskuusten läpimitta jäi seurantajakson lopussa kaikissa käsittelyvaihtoeh-

doissa pienemmäksi kuin aina avoalalla kasvaneilla. Alikasvosaseman vuoksi läpi-

mitan kasvu viivästyi huomattavasti avoalalle istutetuista taimista. Vuotuinen pak-

suuskasvu oli kuitenkin voimakkaampaa alikasvoskuusilla vuosien 1988 – 2016 vä-

lisenä aikana lähes jokaisella viisivuotisjaksolla käsittelyvaihtoehdosta riippumatta.  
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Saman kokoisia kuusia vertailtaessa, tiheässä koivikossa kasvavilla kuusilla oli sel-

västi heikompi vuotuinen läpimitan kasvu kuin aina avoalalla kasvavilla. Harvassa 

koivikossa kasvaneilla vapauttamattomilla kuusilla läpimitta kehittyi puolestaan yhtä 

voimakkaasti avoalan kuusiin verrattuna.  

Vapautuksen jälkeen läpimitan kasvu nousi selvästi avoalan kuusia paremmaksi 

koivujakson tiheydestä riippumatta. Varhain vapautetuilla (1988, käsittely 7) kuusilla 

läpimitan kasvu voimistui heti ensimmäisellä viisivuotisjaksolla vapautuksesta ja py-

syi voimakkaampana avoalan saman kokoisiin kuusiin verrattuna vielä toisella jak-

solla vapautuksesta. Ensimmäisen jakson ero oli noin 1,5 mm/v ja toisen 1,8 mm/v 

vapautettujen hyväksi. Kolmannella jaksolla vapautuksesta läpimitan kasvu heik-

keni ja laski samalle tasolle saman paksuisten avoalan kuusien kanssa.  

Myöhään vapautetuilla (2005, käsittely 4), kuten myös vuonna 1993 vapautetuilla 

(käsittely 5) kuusilla, läpimitan kasvu voimistui ensimmäisellä viisivuotisjaksolla va-

pautuksesta. Myöhään vapautetuilla vuotuinen kasvu ylitti reippaasti ko. jaksolla sa-

man paksuisten avoalan kuusten vuotuisen kasvun, ero noin 2,7 mm/v. Vuonna 

1993 tiheästä koivikosta vapautetuilla kuusilla läpimitan kasvu ei kiihtynyt aivan yhtä 

voimakkaasti ensimmäisen jakson aikana saman paksuisiin kuusiin nähden ja jäikin 

yhä hieman vuotuisessa kasvussa. Toisella jaksolla kasvu voimistui yhä ja olikin 

noin 2 mm/v suurempi avoalan kuusiin. Kolmannella jaksolla vapautuksesta kas-

vuero saman paksuisiin avoalalla kasvaneisiin kuusiin kaventui ja oli lähes samalla 

tasolla neljännellä jaksolla. 
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Kuvio 5. Aritmeettisen keskiläpimitan simuloitu kehitys avoalalle istutetuille kuusille 
viljavalla kivennäismaalla (OMT ja MT) sekä keskiläpimitan kehitys käsittelyvaihto-
ehdoille 1, 2, 4, 5 ja 7. 
1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa, 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa, 
4.Vapautettu myöhään harvennetusta hieskoivikosta, 5. Vapautettu tiheästä 
hieskoivikosta, 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta. 

3.3 Kuusten kunto  

Kuntoluokkien osuudet runkoluvusta käsittelyvaihtoehdoittain neljältä viimeiseltä 

mittauskerralta on nähtävissä kuviossa 6. Kuolleiden kuusten lukumäärä/ha koe-

aloittain liitteessä 2 sekä kuntoluokkien keskiläpimitat käsittelyvaihtoehdoittain liit-

teessä 3. 

Hyväkuntoisten kuusten osuus laski kaikissa käsittelyvaihtoehdoissa seurantajak-

son aikana. Vapauttamattomista kuusista (käsittelyt 1 ja 2), harvassa koivikossa 

kasvavilla, hyväkuntoisten osuus pysyi huomattavasti parempana koko seuranta-

jaksolla kuin tiheässä koivikossa kasvavilla. Viimeisellä mittauskerralla hyväkuntois-

ten osuus runkoluvusta olikin harvassa koivikossa kasvavilla kuusilla noin 65 % kun 

tiheässä kasvavilla osuus jäi vain noin 50 %. Kaikkiaan hyväkuntoisten osuus 
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vaihteli viimeisellä mittauskerralla käsittelyvaihtoehdoissa 50-69 % välillä, josta suu-

rin 69 % osuus oli vuonna 1993 harvasta koivikosta vapautetuilla kuusilla (käsittely 

6).  

Latvanvaihtoa esiintyi keskimäärin enemmän tiheässä koivikossa kasvavissa / kas-

vaneissa kuusissa. Kuuset, joilla esiintyi latvanvaihtoa, olivat keskimääräisesti läpi-

mitaltaan hyväkuntoisia pienempiä. Mutkaisuutta ja haaraisuutta esiintyi suhteelli-

sen tasaisesti käsittelyvaihtojen välillä ja näistä kärsivien kuusten keskiläpimitta 

vaihteli käsittelyvaihtoehdoittain hyväkuntoisten keskiläpimitan molemmin puolin. 

Tämä johtuu alikasvosaseman vähemmästä valon määrästä ja siitä kilpailemisesta. 

Latvan vikaisuutta tai sairautta oli hieman enemmän tiheän koivikon koealoilla. Lat-

vavikaiset kuuset olivat keskimäärin hyväkuntoisia läpimitaltaan pienempiä. Kuivaa 

latvaa esiintyi myös hieman useammin tiheässä koivikossa kasvavilla / kasvaneilla 

kuusilla ja siitä kärsivät olivat selvästi läpimitaltaan hyväkuntoisia pienempiä. 

Kuolleiden kuusten osuus runkoluvusta ei eronnut juurikaan käsittelyvaihtoehtojen 

välillä ja oli viimeisellä mittauskerralla keskimäärin noin 4 % runkoluvusta.  Poik-

keuksena kuitenkin oli käsittely 7, jossa vuoden 2011 mittauksessa 8,4 % ja vuoden 

2016 mittauksessa jopa 15,2 % runkoluvusta oli kuolleita. Yksi varteen otettava syy 

suureen osuuteen kuolleita kuusia kyseisen käsittelyvaihtoehdon koealoilla oli tuuli. 

2011 – 2016 välisenä aikana Suomessa esiintyi useita myrskyjä, joista voimakkaim-

min Pohjois-Pohjanmaalle osuivat Tapani (2011) ja Valio (2013) (Ilmatieteenlaitos 

[viitattu 15.11.2018]). Oletettavasti näiden myrskyjen johdosta kuolleiden kuusten 

määrä nousi selvästi toiseksi viimeisellä mittauskerralla mutta etenkin viimeisellä. 

Olettamusta tukevat tuulen suunta suhteessa koealoihin (koealojen ryhmitykset liite 

1). Tuhot keskittyivät luoteisosassa oleville koealoille, joista eniten kärsivät juuri kä-

sittelyvaihtoehdon 7 koealat 301 ja 302 (kuva 1).  

Kaikkiaan kuolleiden kuusten keskiläpimitta (liite 3) kasvoi viimeiseen mittaukseen 

kaikissa käsittelyvaihtoehdoissa, joissa kuuset vapautettiin. Vapauttamattomilla 

koealoilla kuolleet kuuset olivat keskimääräisesti pienempiä ja laskivat näin ollen 

keskiarvoa. Vaikka kuolleiden kuusten keskiläpimitta kasvoi vapautetuissa käsitte-

lyvaihtoehdoissa, oli kuitenkin hyväkuntoisten ja kuolleiden kuusten keskiläpimitan 
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suhde lähes kaikissa vaihtoehdoissa viimeisellä mittauskerralla suurempi kuin va-

pauttamattomissa.  

Suurin ero hyväkuntoisten ja kuolleiden kuusten keskiläpimitassa oli vuonna 1993 

vapautetuilla (käsittelyt 5 ja 6) kuusilla, joilla hyväkuntoiset olivat lähes kolme kertaa 

paksumpia viimeisellä mittauskerralla. Heikoin suhde oli vapauttamattomilla kuu-

silla, noin kaksi kertaa paksumpia.  

 

 

Kuvio 6. Kuusten kuntoluokkien osuudet runkoluvusta käsittelyvaihtoehdoittain. 
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Kuva 1. Tuulenkaatoja käsittelyvaihtoehdon 7 koealoilta. 
Koealat 301 (ylempi) ja 302 (alempi). 
(Lehto 2018)  
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3.3.1 Solakkuus 

Taulukossa 6 on nähtävissä pituuskoepuista laskettu kuusten solakkuus (keskipi-

tuus (m) / keskiläpimitta)) eri käsittelyvaihtoehdoilla viimeisimmillä neljällä mittaus-

kerralla. Taulukossa vertailun vuoksi myös MOTTI- ohjelmistolla simuloitujen avo-

alalla kasvaneiden kuusten solakkuus OMT ja MT kasvupaikkatyypeillä. 

Koivikoissa alikasvokselle on usein riittävästi valoa, jolloin kuuset pyrkivät voimak-

kaammalla pituuskasvullaan saada latvuksen valoon. Pituus kehittyy etenkin alku-

vaiheessa voimakkaammin suhteessa läpimittaan ja kuusista tulee solakoita, suh-

deluku selvästi >1. Myöhemmässä vaiheessa paksuuskasvu menee kuitenkin 

edelle ja läpimitan suhde pituuteen kasvaa ja runko järeytyy, suhdeluku < 1.  

Solakkuus lisääntyi jatkuvasti neljän viimeisen mittauskerran aikana käsittelyvaihto-

ehdoissa, joissa kuuset oli vapautettu ennen ko. mittauskertoja (käsittelyt 5, 6 ja 7). 

Myöhään vapautettujen (2005, käsittelyt 3 ja 4) kuusten läpimitta kehittyi pituutta 

voimakkaammin kahdella vapautusta edeltävällä mittauskerralla ja ensimmäisellä 

kerralla vapautuksesta. Toisella mittauskerralla vapautuksesta kuusten pituuskasvu 

kuitenkin kiihtyi suhteessa läpimitan kasvuun ja solakkuus lisääntyi molemmissa kä-

sittelyissä. Vapauttamattomissa vaihtoehdoissa (käsittelyt 1 ja 2) kuusten solakkuus 

puolestaan vähentyi.  

Koivujakson tiheydellä näyttäisi olevan myös vaikutusta alikasvoksen solakkuuteen. 

Verrattaessa tiheän ja harvan koivujakson vaikutusta solakkuuteen vapauttamatto-

mien ja myöhään vapautettujen kuusten avulla voi todeta, että tiheässä koivikossa 

kasvavat kuuset ovat olleet solakampia ennen neljää viimeisintä mittauskertaa kuin 

harvassa koivikossa kasvaneet. Tiheämmässä koivikossa alikasvos joutuu kilpaile-

maan voimakkaammin valosta ja kehittyy näin ollen solakammaksi harvassa koivi-

kossa kasvaviin nähden. 
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Taulukko 6. Pituuskoepuiden solakkuus käsittelyvaihtoehdoittain.  
Keskipituus (m) / keskiläpimitta (cm) 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa, 2. Alikasvos harvennetussa hieskoivikossa, 
3. Vapautettu myöhään tiheästä hieskoivikosta, 4. Vapautettu myöhään harvenne-
tusta hieskoivikosta, 5. Vapautettu tiheästä hieskoivikosta, 6. Vapautettu harven-
netusta hieskoivikosta, 7. Vapautettu varhain harvennetusta hieskoivikosta. 

Solakkuus         

 Mittausvuosi    

Käsittely 1998 2005 2011 2016 

1 0,87 0,79 0,76 0,75 

2 0,86 0,87 0,84 0,85 

3 0,88 0,86 0,77 0,78 

4 0,82 0,79 0,69 0,71 

5 0,70 0,68 0,73 0,74 

6 0,71 0,78 0,80 0,82 

7 0,69 0,75 0,77 0,81 

OMT 1,02 1,01 1,01 1,05 

MT 1,08 1,04 1,04 1,02 

 



33 

 

4 TULOSTEN TARKASTELUA  

Työstä saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, vaikka ne saatiinkin yhdestä met-

siköstä. Luotettavuutta tukevat kokeen laajuus, pitkäaikaisuus sekä hyvät ja moni-

puoliset mittaukset. Muita aiheeseen liittyviä kokeita on käynnissä ja niistä saatavat 

tulokset tulevat täydentämään tämän työn tuloksia. Tuloksia tukevat lisäksi aiemmat 

havainnot alikasvoksista (Heikurainen 1985, Hiili ym. 2003). 

Koivikossa kasvaneet alikasvoskuuset säilyttivät varsin hyvin elpymiskykynsä ja 

pystyivät saavuttamaan avoalalle istutettujen saman kokoisten kuusten kasvun va-

pautuksen jälkeen. Vapautuksen jälkeen ei ollut havaittavissa taantumista kas-

vussa. Kuusten pituuskasvu parani toisella viisivuotisjaksolla vapautuksesta ja pysyi 

noin 10 vuoden ajan samana tai lievästi voimakkaampana kuin saman kokoisten 

avoalalla kasvaneiden, jonka jälkeen kasvu laski hieman. Läpimitan kasvuun va-

pautuksella oli välittömämpi vaikutus ja vuotuinen kasvu lisääntyikin heti ensimmäi-

sellä jaksolla vapautuksesta. Läpimitan kasvu pysyi myös hieman pidempään, noin 

10 – 15 vuotta, suurempana tai yhtä suurena saman kokoisiin avoalan kuusiin ver-

rattuna.  

Koivujakson tiheydellä ei näyttäisi tulosten perusteella olevan huomattavaa merki-

tystä kuusen pituuden tai läpimitan kehitykseen, mikäli kuuset vapautetaan. Saman-

suuntaisia tuloksia koivujakson tiheyden vaikutuksesta vapautusta edeltävään kas-

vuun on saatu aiemmissa tutkimuksissa, kuten Päätalon ym. (2003), jossa täysin 

käsittelemättömällä koivujaksolla oli selvästi heikentävä vaikutus alikasvoksen pi-

tuuskasvuun mutta jo lievä harvennus paransi alikasvoksen kasvua. 

Tiheydellä oli vain pieni vaikutus myös vapautuksen jälkeiseen kasvuun. Harvasta 

vapautetut kuuset paransivat kasvua keskimäärin vain hieman tiheästä vapautettui-

hin verrattuna. Yllättävin tulos oli, että eri aikoina tiheästä tai harvasta koivikosta 

vapautetut suurimmat kuuset saavuttivat lähes saman keksipituuden seurantajak-

son lopussa.  

Kaikki kuuset (välillisesti keskikokoiset ja pienet) hyötyivät keskimäärin enemmän 

vapautuksesta kuin suurimmat yksilöt, etenkin pituuden kasvussa. Koistisen ja Val-

kosen (1993) tutkimuksessa oli myös havaittu elpymisreaktion olevan selvemmin 
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havaittavissa keskikokoisissa ja pienemmissä kuusissa. Heistä suurimpien kuusten 

pituuskasvu oli luultavimmin ohittanut luontaisen kasvurytmin kiihtyvän kasvun vai-

heen ja oli siirtynyt jo kohti hidastuvaa vaihetta. 

Käsittelyvaihtoehdoista heikoin pituuden ja läpimitan kehitys oli oletetusti vapautta-

mattomilla tiheässä koivikossa kasvavilla kuusilla. Parhaimmat käsittelyvaihtoehdot 

olivat kuusten kehityksen kannalta harva koivujakso sekä varhainen tai myöhäinen 

vapautus. Varhaisella vapautuksella saavutettiin seurantajakson lopussa suurin pi-

tuus ja hyvä keskiläpimitta. Myöhäisellä vapautuksella puolestaan saavutettiin voi-

makkain vuotuinen pituuden ja läpimitan kasvu viimeisellä viisivuotisjaksolla. Voi-

makkaan kasvun ansiosta myöhään vapautetut kuuset ohittavat luultavasti varhain 

vapautettujen kuusten keskipituuden ja läpimitan seuraavien 10 vuoden aikana. On 

siis mahdollista, että alikasvosasemasta huolimatta kuusi pystyy kasvattamaan juu-

ristoaan varttuneessa koivikossa, jolloin vapautuksen koittaessa juuristo on jo riit-

tävä ja kuusi pystyy keskittämään latvukseen voimakkaammin kasvuaan. 

Alikasvoskuusten kunto oli puolestaan heikko. Hyväkuntoisten osuus runkoluvusta 

vaihteli 50 – 69 % välillä viimeisellä mittauskerralla vuonna 2016. Harvassa koivi-

kossa kasvaneilla kuusilla hyväkuntoisten osuus oli keskimäärin hieman suurempi 

tiheässä kasvaneisiin verrattuna.  

Kaksijaksoisen metsikön edut yksijaksoiseen tulee esille etenkin uudistuksessa. Uu-

distamiskustannukset ovat avohakkuuta pienemmät, sillä maanmuokkausta ei tar-

vita istutettaessa verhopuuston alle ja mikäli alalla on kasvatuskelpoista luontaista 

kuusen tainta riittävästi, on taimiaineskin jo valmiina. Ylispuuhakkuun jälkeen vart-

tuneempi taimikko vaikuttaa myös alan vesitalouteen ja vähentää näin ollen mah-

dollisten kunnostusojitusten tarvetta. Verhopuuston alle tehdyssä istutuksessa var-

jostus vähentää myös heinittymistä eikä näin ollen heinäntorjunta ole usein tarpeel-

lista. Uudistushakkuun jälkeinen, usein voimakaskin vesoittuminen jää pois eikä 

varhaisperkausta tarvita. Taimien altistuminen hallalle on myös verhopuuston ansi-

osta pienempi.  

Harvennus- ja ylispuuhakkuissa ei voi olla kuitenkaan välttymättä vahingoittamasta 

taimiainesta kaksijaksoisissa metsissä. Niemistön ym. (2012) tutkimuksessa alikas-

voksesta 14 – 24 % tuhoutui korjuussa, mikäli alikasvos pyrittiin säästämään. Kun 
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alikasvosta ei tarkoituksella yritetty säästää, tuhoutui siitä 25 – 44 %. Tiheämmässä 

verhopuustossa tuhoutui enemmän alikasvosta huonomman näkyvyyden ja poistet-

tavien runkojen suuremman määrän takia. Lisäksi yritettäessä välttää alikasvoksen 

vahingoittamista, korjuu hidastui 6 – 9 % harvassa koivikossa ja 11 – 17 % tiheässä 

verrattuna avohakkuuseen. Verrattuna aloihin, joilla alikasvosta ei ollut laisinkaan, 

korjuu hidastui 10 – 17 % (harva koivikko) ja 21 -30 % (tiheä koivikko). Alikasvok-

sella oli myös hidastava vaikutus lastaamiseen metsäkuljetusta varten, joka hidastui 

10 – 30 % mutta kaikkiaan hidastava vaikutus metsäkuljetukseen oli vain 7 – 14 % 

kun alikasvos haluttiin säästää. 

Kaksijaksoisen metsikön hyödyt yksijaksoiseen eivät ole aina välttämättä kuiten-

kaan vain uudistuksessa säästettävät kustannukset. Kaksijaksoiset metsiköt ovat 

yksijaksoisia biodiversiteetiltään monimuotoisempia ja kuusialikasvos tarjoaa suo-

jaa riistalle sekä muille eläimille. Maiseman kannalta ala pystytään myös pitämään 

pidempään peitteisenä, jolloin maiseman kannalta voimakkaimman muutoksen, 

avohakkuun, vaikutukset vähenevät. 

Tästä työstä saatujen tulosten, että vanhempien tutkimusten havaintojen perus-

teella, kuusen istuttaminen alemmaksi jaksoksi hieskoivikoihin ja/tai luontaisesti 

syntyneen alikasvoksen hyödyntäminen hieskoivikoissa vaikuttaa varteenotetta-

valta vaihtoehdolta hieskoivikoiden uudistamisessa viljavilla aloilla. Kuusen elpymis-

kyky säilyy pitkään hyvänä alikasvosasemasta huolimatta ja hieskoivikon kasva-

tusta voidaan jatkaa pitkäänkin ilman, että alikasvoskuuset kärsisivät merkittävästi.  
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LIITE 1. Haapaveden koealue 
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LIITE 2. Kuolleiden kuusten lukumäärä/ha koealoittain 

      Mittausvuosi     

Koeala P-ala, m2 Käsittely 2016 2011 2005 1998 

301 640 7 313 203 47   

302 1056 7 331 180 28   

303 801 7 37       

102 1011 6 99 10     

103 1013 6 138 40 10   

104 1018 1 39 30     

105 1004 3         

106 1018 1 20       

107 1013 3 99 69 20   

108 1011 4 10       

109 996 5 80 20     

110 1011 5         

112 1008 6 60 10     

113 1013 4 59 49 20   

114 1018 3 69 69 29   

115 1014 5 30 30 10   

201 1027 5 39 10     

202 1002 5 250 120 40   

203 992 3 40 40 10   

204 1024 2 39 20     

205 1011 1 119 30     

206 1040 6 173 67     

207 1005 4 20 20 20   

208 1005 2 90 30     

212 986 2         

213 976 2 51 41 21   

214 1005 6 30       
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LIITE 3. Kuntoluokkien keskiläpimitat (mm) käsittelyvaihtoehdoittain 

Kuntoluokat: 1. Hyväkuntoinen, 2. Latvanvaihto viim. 5- vuotisjaksolla, 3. Mutkai-
nen tai haarainen, 4. Latva vikainen tai sairas, 5. Kuivalatva, 6. Kuollut. 

 

 

      Kuntoluokat    
Käsittely Mittausvuosi 1      2 3 4 5 6 

1. Alikasvos tiheässä hieskoivikossa 1998 49,6 43,0 62,2 45,7 49,4  

 2005 75,4 61,1 87,5 69,4 74,0 34,0 

 2011 99,5 86,5 107,5 93,4 90,7 75,3 

 2016 116,8 102,5 126,7 103,3 102,9 53,3 

        
2. Alikasvos harvassa hieskoivi-
kossa 1998 76,6 66,5 75,6 57,4 59,3  

 2005 99,7 83,9 96,5 82,3 76,6 100,0 

 2011 118,0 103,4 113,4 96,7 109,3 91,4 

 2016 130,7 119,1 130,7 106,1 121,8 65,9 

        
3. Vapautettu myöhään tiheästä 
hieskoivikossa  1998 57,7 46,4 59,0 68,1 29,7  

 2005 81,1 58,5 79,9 87,5 63,8 41,8 

 2011 112,8 89,3 117,1 121,4 97,3 57,6 

 2016 138,8 113,7 145,9 140,1 117,4 57,6 

        
4. Vapautettu myöhään harvasta 
hieskoivikosta 1998 68,2 50,3 72,1 63,2 68,5  

 2005 93,5 80,2 104,8 89,6 91,4 31,0 

 2011 134,0 115,3 148,1 132,4 114,2 51,6 

 2016 164,9 145,1 183,4 166,3 136,8 73,9 

        
5. Vapautettu tiheästä hieskoivi-
kosta 1998 64,4 56,2 57,5 44,7 66,3  

 2005 109,6 105,0 93,3 82,3 97,7 44,8 

 2011 137,1 139,0 122,8 99,7 123,2 46,7 

 2016 156,3 160,3 136,9 116,8 136,0 56,0 

        
6. Vapautettu harvasta hieskoivi-
kosta 1998 69,0 59,6 63,2 62,3 32,3  

 2005 99,8 96,1 99,5 96,7 62,5 31,0 

 2011 117,7 123,4 121,3 102,6 87,3 43,8 

 2016 133,2 138,2 133,0 115,1 116,8 45,7 

        
7. Vapautettu varhain harvasta 
hieskoivikosta 1998 91,9 78,0 84,7 81,0 82,8  

 2005 119,1 100,9 103,5 99,4 68,6 53,8 

 2011 146,4 128,1 128,3 106,6 103,1 59,2 

 2016 161,3 142,0 144,2 129,8 150,8 62,0 
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LIITE 4. Koivujen runkoluku koealoittain 

Koivujen runkoluku         Mittausvuosi     

Koeala Käsittely 1974 1979 1984 1988 1993 1998 2005 

104 1 2092 874 874 864 864 864 855 

106 1 2426 1758 1729 1640 1601 1434 1365 

205 1 1691 1474 1424 1365 1335 1236 1157 

204 2 2053 694 694 362 352 352 352 

208 2 1831 716 716 697 697 677 667 

212 2 1947 730 710 700 690 649 639 

213 2 1988 717 717 348 348 348 348 

105 3 2450 2211 2112 1932 1803 1594 1384 

107 3 2053 1313 1313 1313 1303 1264 1224 

114 3 2574 1306 1306 1297 1238 1130 1100 

203 3 1925 1069 1038 1018 1008 907 887 

108 4 2137 890 890 465 455 455 455 

113 4 2083 879 879 869 859 829 800 

207 4 2070 1065 1065 527 527 527 517 

109 5 2400 2199 2118 1978 1827     

110 5 2216 1751 1711 1662 1612     

115 5 2327 1746 1726 888 888     

201 5 1918 1675 1665 1577 1548     

202 5 1796 1437 1437 1427 1387     

102 6 2146 1761 1731 900 890     

103 6 2458 1333 1303 671 632     

112 6 2113 873 863 446 446     

206 6 1654 1375 1365 721 692     

214 6 1562 1075 1045 537 527     

 


