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Pienaukkojen taimettuminen

19.2.2021
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Hallikainen, V., Hökkä, H., Hyppönen, M., Rautio P. 
& Valkonen S. 2020: Männyn luontainen 
uudistuminen pienaukkohakkuun jälkeen Lapissa. 
Acta Lapponica Fenniae 29: 10-22.
• Tavoitteena selvittää metsälain määrittämien

rajojen / Tapion suositusten täyttyminen

Hallikainen, H., Karjalainen, J., Kyrö, M. J., 
Hyppönen, M., Rautio, P. 2020: Metsikön 
harventamisen ja maankäsittelyn vaikutus 
männiköiden luontaiseen uudistumiseen ja taimien 
kasvuun Lapissa. Acta Lapponica Fenniae 29: 23-
38.
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Pienaukkojen taimettuminen

Pienaukkokokeen sijainti Rovaniemen 
Veneselässä ja kokeen lohkotus (lohkot 1 – 6).
Pienaukot kooltaan 20, 40 tai 80m
(0.03, 0.13 ja 0.5 ha), tyypiltään kuivia / 
kuivahkoja metsiä

19.2.202119.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen

Ympyräkoealat pienaukoissa.
Ympyräkoealojen koko on 5 m2. Kuvassa 
esimerkki halkaisijaltaan 20 m:n aukosta.
Koealoilla havaitut taimet poistettiin. 

Kaivurilaikutus: koealasta satunnainen 
osuus osui laikulle  maankäsittelyn 
vaikutus pystyttiin mallintamaan

19.2.202119.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

19.2.2021

Reunametsästä mitatun etäisyyden 
vaikutuksen männyn taimien syntyyn.

Ennusteiden perustana on männyntaimien 
määrälle laadittu yleistetty lineaarinen sekamalli 
(negatiivin binomijakauma oletus). Muut selittävät 
muuttujat eli metsäsammalien, kantojen ja 
kaksoishumusmättäiden peittävyys koealasta (%), 
on kiinnitetty keskiarvoihinsa ennusteita 
laskettaessa.
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

19.2.202119.2.2021

Pienaukon halkaisijan vaikutus männyn 
taimien syntyyn (taimien ka./ha, ± 95% 
luottamusvälit).

Muut selittävät muuttujat eli metsäsammalien, 
kantojen ja kaksoishumusmättäiden peittävyys 
koealasta (%), on kiinnitetty keskiarvoihinsa 
ennusteita laskettaessa.
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

Paljaan kivennäismaan vaikutukset männyn 
taimien syntyyn. 

Ennusteiden perustana on männyntaimien määrälle 
laadittu yleistetty lineaarinen sekamalli (negatiivin 
binomijakauma oletus). Muut selittävät muuttujat eli 
metsäsammalien, kantojen ja kaksoishumusmättäiden 
peittävyys koealasta (%), on kiinnitetty keskiarvoihinsa 
ennusteita laskettaessa.

19.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

Maanmuokkauksella paljastetun 
kivennäismaan osuuden vaikutus 
seurantakoealan taimettumiseen.

Kuvissa on esitetty todennäköisyys sille, että 
seurantakoealalta ei löydy yhtään männyn tainta, eli 
mitä pienempi arvo on, sitä todennäköisemmin 
koealalta löytyy vähintään 1 taimi.

19.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

Tarvitaan siis n. 15 000 taimea/ha jotta aukko 
on taimettunut kauttaaltaan. Tähän päästään 
kun 15% kivennäismaasta paljastettu .

Paljaan kivennäismaan vaikutukset männyn 
taimien syntyyn. 

Ennusteiden perustana on männyntaimien määrälle 
laadittu yleistetty lineaarinen sekamalli (negatiivin 
binomijakauma oletus). Muut selittävät muuttujat eli 
metsäsammalien, kantojen ja kaksoishumusmättäiden 
peittävyys koealasta (%), on kiinnitetty keskiarvoihinsa 
ennusteita laskettaessa.

19.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen (tuloksia 5 vuotta hakkuusta)

Metsäsammalien peittävyyden vaikutus 
seurantakoealan taimettumiseen. 

Kuvassa on esitetty todennäköisyys sille, että 
seurantakoealalta ei löydy yhtään männyn tainta, eli 
mitä pienempi arvo on, sitä todennäköisemmin 
koealalta löytyy vähintään 1 taimi.

19.2.2021
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Pienaukkojen taimettuminen

Ympyräkoealat pienaukoissa. 
Ympyräkoealojen koko on 5 m2. Kuvassa 
esimerkki halkaisijaltaan 20 m:n aukosta. 

19.2.202119.2.2021

”Kontrolliruutu”
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Alustavia tuloksia pituusmallista (10 vuotta hakkuusta)

19.2.2021
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Alustavia tuloksia pituusmallista (10 vuotta hakkuusta)

19.2.2021

Männyntaimia keskimäärin (ka.) aukoilla (/ha):
- Elävät ja terveet: 22 820 (vrt. 5v: 21 760)
- Elävät, mutta sairaat (talvihome!): 5 256
- Kuolleet: 908
- Yhteensä 28 948
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Alustavia tuloksia pituusmallista (10 vuotta hakkuusta)

19.2.2021

Raakadata: taimien pituuden kehitys iän 
funktiona
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Alustavia tuloksia pituusmallista (10 vuotta hakkuusta)

19.2.2021

Pituusmallin ennusteet aukon koon ja etäisyyden suhteen (mallin 95 %:n luottamusvälit)
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Alustavia tuloksia pituusmallista (10 vuotta hakkuusta)

19.2.2021

Pituusmallin ennusteet aukon koon ja etäisyyden suhteen (mallin 95 %:n luottamusvälit)

Selitettävä: log taimen pituus

Selittäjät: 

• Aukon halkaisija (malli1) tai etäisyys 
reunametsästä (malli 2)

• Taimen ikä ja ikä**0.8 (6.56 vuotta, vaikutus +)

• Männyn taimien kappalemäärä koealalla (14.77, 
vaikutus +)

• Poronjäkälien peittävyys (3.94 %, vaikutus -)

• Humuksen paksuus (2.19 cm, vaikutus +)
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Taimimäärät mallit (5 v aineisto)

• Mallinnus yleistetyillä lineaarisilla sekamalleilla negatiivisen
binomijakauman oletuksella.

• Vastemuuttujana oli taimimäärä (kpl) ja selittävinä muuttujina
sekä seurantakoealoilta että reunapuustosta mitattuja
muuttujia. Mallin satunnaisosa koostui hierarkiasta: lohko (ylin 
taso), aukko ja koeala.

• Lisäksi laadittiin logistinen sekamalli (sama satunnaisosa kuin 
edellä) taimettumattomille koealoille

Lisätietoja: alussa mainitut artikkelit
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Taimien pituusmalli (10 v aineisto)

• Pituusmalli koealan pisimmälle elävälle taimelle

• Pisimmän elävän taimen ikä enintään 10 vuotta (hakkuun 
jälkeen syntyneet taimet)

• Laadittiin kaksi pituusmallia, toinen aukon halkaisijan (malli 1) 
ja toinen koealan etäisyyden metsän reunasta (malli 2) 
funktiona

• Selitettävänä muuttujana log taimen pituus, suhdekorjaus 
alkuperäiselle asteikolle ennusteita palautettaessa

• Selittäjät mallissa (suluissa selittävien jatkuvien muuttujien 
keskiarvot:
o Aukon halkaisija (malli1) tai etäisyys reunametsästä (malli 2)

o Taimen ikä ja ikä**0.8 (6.56 vuotta, vaikutus +)

o Männyn taimien kappalemäärä koealalla (14.77, vaikutus +)

o Poronjäkälien peittävyys (3.94 %, vaikutus -)

o Humuksen paksuus (2.19 cm, vaikutus +)
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Tiedoksi:
Tulossa tuloksia projektista: "Eri-ikäisrakenteisen 
metsätalouden mahdollisuudet Lapissa”, jossa myös tuloksia 
sekä männiköiden pienaukoilta että poimintahakkuukohteilta 
(Metsähallituksen kokeiluhakkuukohteita 1980-2009)
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Tiedoksi:

Lappiin perustettu EAKR-rahoitteinen 
”Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden verkosto” 
(Demometsä), jossa samoilla kohteilla 
pienaukkohakkuu, poimintahakkuu, avohakkuu ja 
siemenpuuhakkuu sekä käsittelemätön kontrolli
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DEMOMETSÄ: Hirvaan pienaukkoruutu




