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TIIVISTELMÄ 

Metsänuudistaminen, taimikon käsittelyt sekä ensiharvennus ovat metsän-
kasvatuksen vaiheita, joissa tehtävillä päätöksillä vaikutetaan ratkaisevasti 
kasvatettavan puuston määrään ja laatuun ja siten metsänkasvatuksen talou-
delliseen tulokseen ja kannattavuuteen sekä monimuotoisuuden turvaamisen 
mahdollisuuksiin koko kiertoaikana. Tietämystä siitä, kuinka metsiköt kehit-
tyvät luonnostaan ja eri toimenpiteiden vaikutuksesta, tarvitaan eri tarpeisiin 
metsänhoidon yleisestä ohjeistuksesta ja koulutuksesta käytännön päätök-
sentekoon saakka. Monipuolistuneet metsänuudistamiskäytännöt, sekapuu-
lajisten ja eri-ikäisrakenteisten taimikoiden lisääntyminen ja energiapuun 
hankintamahdollisuudet nuorista metsistä asettavat haasteita kehityksen en-
nustamiselle ja päätöksenteolle. Käsittelypäätökset konkretisoituvat usein 
taimikon perkauksen ajoituksen ja poistettavien puiden valintaperiaatteiden 
määrittämisessä. Taimikonhoidon kehittämisessä painottuvat lähivuosina 
kustannustehokkuuden tavoittelu ja työmenetelmien kehittäminen samalla 
kun käytettävissä olevat työvoimaresurssit vähenevät. 
 
Metsien kasvun ja kehityksen mallinnus on ollut haastava tehtävä, sillä 
luonnonprosessien ja ihmisen siihen aiheuttamien muutosten kuvaaminen 
luotettaviin kehitysennusteisiin ja vaihtoehtojen vertailuun kykenevin yhtä-
löin ei ole yksinkertaista. Taimien syntymistä, kuolemista ja taimikoiden 
varhaiskehitystä on vaikea ennustaa, koska vaikuttavia tekijöitä on paljon ja 
niiden keskinäiset yhteydet ovat epäselviä. Vakiintuneen taimikon kasvu ja 
kehitys on ollut helpommin mallinnettavissa ja malleja on laadittu erilaisille 
taimikoille ja erilaisin menetelmin. Rakenteeltaan mallit voidaan jakaa kah-
teen pääryhmään: empiirisiin eli tilastollisiin malleihin ja puun kasvuproses-
seja kuvaaviin ekofysiologisiin malleihin. Tilastolliset mallit ovat luotetta-
via periaatteessa vain laadinta-aineistonsa mukaisissa taimikoissa ja alueilla. 
Ongelmana onkin mm. Pohjois-Suomen taimikoihin soveltuvien mallien 
puute. Kasvuprosessimallit ovat lähtökohdaltaan yleispäteviä, mutta niiden 
soveltamisen ongelmana on, että ne pitäisi parametrisoida erilaisiin kasvu-
olosuhteisiin. Sopivia aineistoja tähän mallien sovitukseen on kuitenkin niu-
kasti tarjolla. 
 
Taimikkosimulaattorin kehittämisprojektin tavoitteena on ollut koota tär-
keimmät suomalaiset taimikoiden kasvua ja kehitystä kuvaavat mallit yhdek-
si sovellukseksi, jolla voidaan simuloida taimikoiden kehitystä ja käsittely-
vaihtoehtojen vaikutuksia puustoon. Yksittäisten puiden prosessipohjaisten 
kasvu- ja kehitysmallien käyttö on yhdistetty tilastollisten mallien käyttöön 
siten, että ne toimivat samassa mallikehikossa ja käyttäjälle yhtenäiseltä 
näyttävällä tavalla.  
 
Taimikkosimulaattorissa luodaan simuloitava taimikkoalue käyttäjän anta-
mista taimikkotyyppikohtaisista lähtötiedoista. Kokojakaumamallien ja tila-
järjestyksen muodostamismallin avulla luodaan laskentapuusto. Sen kehitys-
tä voidaan simuloida eripituisina kasvujaksoina mallien asettamien rajoittei-
den puitteissa. Taimikolle voidaan simuloida erilaisia perkauksia, harven-
nuksia ja yksittäisten puiden poistoja. Valittavana on erilaisia perkaustapoja 
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ja poistettavien puiden valintamenettelyitä. Kehitystä voidaan simuloida en-
siharvennukseen asti ja tehdä ensiharvennus. Kaikista toimenpiteistä laske-
taan kustannukset, mutta toistaiseksi kustannuslaskentamallit ovat varsin yk-
sinkertaiset. Taimikoiden tilaa voidaan tarkastella graafien ja raporttien avul-
la sekä vertailla eri tavoin kasvatettujen taimikoiden puustotunnuksia rin-
nakkain. 
 
Taimikkosimulaattorin nyt julkistettu versio on prototyyppi, jota voidaan 
testata toimintojensa ja kehitysennusteidensa osalta, mutta käytännön työka-
lu se ei vielä ole. Ohjelmiston kehittämistä on tarkoitus jatkaa ja kehittämi-
sen suuntaamista varten hankitaan käyttäjien palautetta. Jatkokehityksen ja 
simulaattorin hyödyntämisen kannalta oleellisinta on taimikoiden kasvumal-
lien perusteiden jatkuva tutkimus sekä mallien testaus ja sovittaminen eri 
olosuhteisiin. Valmistumassa on malleja, jotka voidaan lähitulevaisuudessa 
viedä ohjelmistoon, mutta tarvetta on myös kokonaan uusien mallien kehit-
tämiseen. Erityisesti vesottumisen ja vesakon kehityksen mallit ovat vielä 
puutteellisia. Simulaattoriin tarvitaan myös toimintoja taimikon käsittelyket-
jujen tuloksellisuuden arviointia ja vertailuja varten. Taimikonhoidon mene-
telmien ja energiapuun korjuun kustannuslaskentamallien sekä puuston käyt-
töarvon määrittämisen välineiden kehittäminen on tässä keskeistä. Pidem-
män ajan kehitystavoitteena voi olla, että taimikkosimulaattori tai sen toi-
minnot voitaisiin viedä johonkin yleisempään metsiköiden kehitystä ennus-
tavaan simulaattoriin tai osaksi metsätalouden suunnittelun ohjelmistoa tai 
tietojärjestelmää. 
 
Taimikkosimulaattori asennusohjelmineen on saatavissa Metsätehosta. Tois-
taiseksi voimassa olevan päätöksen mukaan ohjelma on ilmainen hanketta 
rahoittaneille osakkaille ja yhteistyökumppaneille. Muiden kanssa käyttöoi-
keuksista ja korvauksista sovitaan erikseen. 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 5 



 

1 JOHDANTO 

Metsänuudistaminen ja sitä seuraavat taimikonhoitotoimenpiteet sekä ensi-
harvennus ovat metsänkasvatuksen vaiheita, joissa tehtävillä ratkaisuilla vai-
kutetaan ratkaisevasti kasvatettavan puuston määrään ja laatuun ja siten met-
sänkasvatuksen taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen sekä monimuo-
toisuuden turvaamisen mahdollisuuksiin koko kiertoaikana. Tietämystä siitä, 
kuinka metsiköt kehittyvät luonnostaan ja eri toimenpiteiden vaikutuksesta 
tarvitaan eri tarpeisiin metsänhoidon yleisestä ohjeistuksesta ja koulutuksesta 
käytännön päätöksentekoon saakka. 

 
Metsien kasvun mallinnusta on tehty viime vuosina useissa tutkimusyksi-
köissä meillä ja muualla maailmassa. Tehtävä on ollut haastava, sillä luon-
nonprosessien ja ihmisen siihen aiheuttamien muutosten kuvaaminen luotet-
taviin kehitysennusteisiin ja vaihtoehtojen vertailuun kykenevin yhtälöin ei 
ole yksinkertaista. Taimien syntymistä, kuolemista ja taimikoiden varhaiske-
hitystä on vaikea ennustaa, koska vaikuttavia tekijöitä on paljon ja niiden 
keskinäiset yhteydet ovat kompleksisia. Vakiintuneen taimikon kasvu ja ke-
hitys on helpommin mallinnettavissa.  
 
Käytännössä metsänuudistaminen onnistuu usein varsin hyvin, kun käytetään 
tunnettuja ja hyviksi havaittuja menetelmiä. Joskus se kuitenkin epäonnistuu, 
ja käsittelyjen tuloksena ei saadakaan tavoiteltua taimikkoa. Vesakon kehi-
tyksessä on paljon vaihtelua. Siksi tarvitaan tietoa siitä, miten toteutettuina, 
missä olosuhteissa ja kuinka voimakkaasti metsänuudistamisen menettelyt 
vaikuttavat syntyvän taimikon metsänhoidolliseen tilaan ja kuinka taimikkoa 
olisi perattava ja harvennettava. Maastokokeet tuottavat luotettavaa tietoa, 
jos koejärjestelyssä onnistutaan, mutta tulosten saaminen vie paljon aikaa. 
Kertamittauksella tai lyhytaikaisella seurannalla voidaan hankkia aineistoja, 
joista laadittavien mallien avulla kysymyksiin voidaan yrittää vastata nope-
ammin. Tulokset ovat luotettavia, jos tutkittavat ilmiöt onnistutaan kuvaa-
maan luotettavasti, ja jos eri vaihtoehtoja verrattaessa olosuhteet ovat samat. 
 
Taimikkosimulaattori–projekti käynnistettiin kokoamaan erilaiset taimikoi-
den kasvua ja kehitystä kuvaavat mallit yhteen samassa tietokoneohjelmis-
tossa toimivaksi kokonaisuudeksi, jolla voidaan simuloida erilaisten taimi-
koiden kehitystä ja käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia puustoon. Tavoitteena 
on ollut yhdistää yksittäisten puiden prosessipohjaisten kasvu- ja kehitys-
mallien käyttö tilastollisten mallien käyttöön siten, että ne toimivat simu-
laattorissa samassa mallikehikossa ja käyttäjälle yhtenäiseltä näyttävällä ta-
valla. Mukaan on pyritty ottamaan kaikki ne Suomessa laaditut taimikoiden 
kasvumallit, jotka ovat olleet valmiita vietäviksi simulaattoriin ja joilla on 
käytännön merkitystä. Taimikoiden rakenteen kuvausmenetelmien kehittä-
minen mallien tarvitsemaan muotoon on myös ollut yksi hankkeen tehtävis-
tä. 
 
Tavoitteena on ollut, että kehitettävä taimikkosimulaattori soveltuu käytän-
nön metsänhoidon kehittämiseen: käsittelyvaihtoehtojen vertailuun, taimi-
konhoito-ohjeiden laatimiseen, koulutuksen apuvälineeksi sekä metsätalou-
den ja metsänuudistamisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Lisäksi  

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 6 



 

tavoitteena on ollut kehittää väline tutkimuskäyttöön sekä kohdentaa kasvu-
mallitutkimusta käytännön kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Simulaattorin 
perusajatus ja toiminnallisuus on esitetty kuvassa 1. Taimikkosimulaattorin 
ensimmäinen versio on prototyyppi, jota on tarkoitus myöhemmin kehittää 
käytännön tarpeiden ja tutkimuksessa saatujen uusien tulosten mukaisesti. 
Tulevaisuudessa vaihtoehtona voi olla simulaattorin tai siinä käytettävien 
mallien liittäminen muihin metsikkösimulaattoreihin, joilla voidaan ennustaa 
puuston kehitystä koko kiertoajalle. 

 
 
 

Taimikon 
tila

Hoitotoimet

Taimikon 
“tulos”

Kustannus-
laskenta Talous

Poistetut puut
Taimikonhoidon
kannattavuus

Ensiharvennus-
metsikön rakenne

Yksikkö-
kustannukset

Sijainti

Uudistamistapa

Toimenpide-
ohjelma

Kasvupaikka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1.  Taimikkosimulaattorin toiminnallisuuden kuvaus. 
 

Taimikkosimulaattori–projekti toteutettiin Metsäteho Oy:n, Helsingin yli-
opiston metsäekologian laitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteishank-
keena. Metsäteho vastasi hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä 
ohjelmiston laadinnasta ja testauksesta. Helsingin yliopiston tehtävänä oli 
kasvumallien yhteisen mallikehikon kehittäminen sekä eri kasvumallien 
vienti siihen, taimikoiden tilajärjestyksen luontimenetelmän kehittäminen 
sekä prosessipohjaisten kasvumallien laadinta männylle ja koivulle (Acro-
bas), jota työtä on laitoksella tehty jo pitkään eri tutkimusprojekteissa ja joka 
myös jatkuu edelleen. Metsäntutkimuslaitos kehitti eri tutkimushankkeissa 
laadittuja empiirisiä kasvumalleja edelleen taimikkosimulaattorikäyttöä var-
ten. Metlassa on myös kehitetty malleja uudistamisen varhaistuloksen ku-
vaamiseksi MELA–ohjelmistoa varten. Näitä malleja on mahdollista käyttää 
myöhemmin myös taimikkosimulaattorissa. 
 
Projekti oli ajalliselta kestoltaan varsin pitkä (1998–2004). Kasvumallit oli-
vat aloitettaessa vielä simulointikäyttöä ajatellen monelta osin keskeneräisiä 
ja niitä täydennettiin ja kehitettiin projektin kuluessa. Itse ohjelmiston toi-
minnot ja käyttöliittymä laajenivat myös esitettyjen tarpeiden ja uusien ide-
oiden myötä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat n. 240 000 euroa.  
Rahoituksesta saatiin 50 000 euroa Metsäteollisuus ry:stä FIBRE–
biodiversiteettitutkimusohjelman rahoituksena ja loput Metsätehon normaa-
lina osakasrahoituksena. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö rahoitti  
87 000 euroa Helsingin yliopiston ja Metlan työosuuksia. 
 
Tutkimusryhmän puolesta esitämme lämpimät kiitokset kaikille rahoittajille 
ja työn valmistumiseen eri tavoin vaikuttaneille henkilöille. 
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2 TAIMIKOIDEN KEHITYKSEN ENNUSTAMISEEN 
LIITTYVÄT TIETOTARPEET  

Metsänuudistamisen tavoitteena on aikaansaada tavoitetaimikko taloudelli-
sesti ja nopeasti. Tavoitetaimikon kriteerit vaihtelevat metsänomistajittain ja 
alueittain ja ne määritellään organisaatioiden taimikonhoito-ohjeissa tai 
metsänhoitosuosituksissa. Hyvän taimikon ominaisuuksia ovat kasvupaikal-
le sopivat puulajit, elinvoimaisuus, riittävä tiheys sekä puuston hyvä laatu. 
Nämä pitäisi saada aikaan nopeasti ja mahdollisimman halvalla. 
 
Tietoa taimikoiden kehityksestä tarvitaan käytännössä varsin erilaisia tarpei-
ta ja päätöksentekotilanteita varten. Osa niistä on luonteeltaan strategisia ja 
osa operatiivisia. Tietotarpeet voidaan jaotella seuraavasti: 
 

• Metsänuudistamisen ja taimikonhoidon kehittäminen 
- uudistamismenetelmien keskinäinen vertailu 
- metsänhoitotoimenpiteiden vaikutukset puuston määrän ja laa-

tuominaisuuksien kehitykseen 
- taimikon perkausten ja harvennusten sekä ensiharvennusten 

ajoitus ja kustannusvertailut 
- taimikonhoidon rationalisointi ja työvoimatarpeen arviointi  
- energiapuun tuotantovaihtoehdot 
- koulutus 

• Metsätalouden suunnittelu ja seuranta 
- metsänuudistamisen seuranta ja tulosten arviointi 
- taimikon kehityksen simulointi suunnittelujärjestelmissä 

 
Metsänuudistamistuloksia seurataan useissa organisaatioissa varsin intensii-
visesti uudistamisen jälkeisinä vuosina taimikoiden inventoinneilla tai maas-
totarkastuksilla. Niiden avulla päätetään välittömistä hoitotarpeista ja mah-
dollisesta täydennys- tai uudelleenviljelystä. Uudistamistuloksen taso on 
yleensä arvioitavissa eteläisessä Suomessa 3–5 vuoden kuluessa uudistamis-
toimenpiteestä, jolloin viljelytaimet ovat vakiintuneet ja luonnontaimet syn-
tyneet. Vakiintumiseen ja varhaiskehitykseen vaikuttavat niin monet tekijät, 
ettei hoitotoimenpiteistä päättämistä voida jättää simuloinnin varaan. Ver-
tailtaessa erilaisia metsänuudistamisketjuvaihtoehtoja voidaan sen sijaan 
tukeutua kokemusperäiseen ja inventointitiedoilla saatuun tietämykseen va-
kiintuneen taimikon todennäköisestä tilasta erilaisissa olosuhteissa sekä 
kasvumalleilla ennustettuun puuston kehitykseen sen jälkeen. 
 
Taimikonhoidon rationalisointiin on lähitulevaisuudessa painetta vähenevän 
työvoiman vuoksi. Osaratkaisuina ongelmaan voi olla perkauksen koneellis-
taminen. Tietämystä eri koneellisten perkausmenetelmien vaikutuksista jää-
välle puustolle ei toistaiseksi juurikaan ole. Todennäköisimmin työresurssit 
yritetään saada kuitenkin riittämään taimikonhoitokohteiden tarkemmalla 
rajauksella sekä perkauskertojen sopivalla ajoituksella taimikon kehitykseen 
ja vuodenaikaan nähden. Perkauksen ajoituksella on suuri merkitys raivaus-
sahatyön ajanmenekkiin ja kustannuksiin sekä jonkinlaista vaikutusta myös 
uudelleenvesoittumiseen. Taimikoiden kehityksen ja perkauksen simuloin-
nilla saataisiin erilaisissa tilanteissa tukea päätöksille töiden ajoituksesta ja 
organisoinnista. 
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3 TAIMIKOIDEN KASVUN MALLINNUKSEN 
LÄHTÖKOHDAT JA HAASTEET 

3.1 Taimien kasvuun vaikuttavat tekijät 

Taimien kasvun perusteiden ja kasvunopeuden tuntemisesta on hyötyä uu-
distamista suunniteltaessa ja toteutettaessa. Päätöksentekijän pitää pystyä 
arvioimaan millaisiksi taimikot kehittyvät eri toimintavaihtoehdoilla. Pitäi-
sikö taimikko perata ja harventaa? Milloin ja mihin tiheyteen? Mitkä puula-
jit ja puuyksilöt pärjäävät keskenään sekataimikossa? Miten käy ensihar-
vennuksen ajoitukselle ja kannattavuudelle? Tärkeimmät taimien pituuden 
ja läpimitan kasvuun vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 2. 
 
 

Selittäjät ProsessitPeruskomponentit

Puulaji

Syntytapa

Puun koko

Puun ikä

Puiden välinen 
kilpailu

Pintakasvillisuuden 
kilpailu

Korjuu ja hoitotyöt

Kasvupaikkatekijät

Ilmastollinen 
vaihtelu

Luontaiset tekijät

Luontainen 
kasvurytmi

Vapautus- ja 
harvennusreaktio

Resurssit

Vauriot ja tuhot

Puun kasvu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Taimien kasvuun vaikuttavat tärkeimmät tekijät 
(Valkonen ym. 2001). 

 
Jokaisella puulla on periaatteessa ns. luontainen kasvurytmi eli sen nopein 
kehitys tietyllä kasvupaikalla silloin kun mitkään ulkopuoliset häiriötekijät, 
kuten kilpailu tai tuhot, eivät hidasta sitä. Pituuskasvu on yleensä nopeinta 
5–8 m:n pituudessa. Kasvupaikan tarjoamat kasvutekijät (valo, lämpö, vesi, 
ravinteet) määräävät, miten nopeasti puut voivat siinä kasvaa. Eri puulajeilla 
on erilainen kasvurytmi samalla kasvupaikalla. Puun syntytapa (siemen tai 
vesa) vaikuttaa selvästi kasvurytmiin. Kannoista tai juurista nousseet lehti-
puiden vesat kasvavat ensimmäisinä vuosina valmiin juuristonsa avulla 
huomattavasti nopeammin kuin siemensyntyiset taimet.  
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Ulkopuoliset häiriötekijät vähentävät käytännössä kaikkien puiden kasvua 
luontaiseen kasvurytmiin nähden. Naapuripuiden, vesakon ja pintakasvilli-
suuden kilpailu vähentävät puun käytettävissä olevia kasvuresursseja. Tai-
meen kohdistuva kilpailu on luonnollisesti sitä suurempi mitä suurempia 
kilpailevia puita sen lähiympäristössä kasvaa. Samankokoisten taimien kes-
kinäinen kilpailu tasaisessa taimikossa ei juuri vaikuta taimien pituuskas-
vuun, mutta hidastaa paksuuskasvua. Taimikko harvennetaan paksuuskas-
vun nopeuttamiseksi, jotta puustosta tulee nopeammin myyntikelpoista ja 
jotta se olisi vahvempi lumi- ja myrskytuhoja vastaan. Toisaalta oksat kas-
vavat harvassa taimikossa paksummiksi. Laatuhaittaa voidaan pienentää 
lykkäämällä taimikon harvennus 5–8 m:n pituusvaiheeseen, kasvattamalla 
sitä tiheänä ja pitämällä lehtipuusekoitusta runsaana siihen asti. 
 
Ylis- ja säästöpuut ja reunametsä hidastavat taimen kasvua ja pienentävät 
niiden kasvutilaa metsikössä. Varjoa paremmin sietävien puiden taimet voi-
vat menestyä hyvin valopuulajien ylispuiden alla. Niiden latvukset päästävät 
suhteellisen runsaasti valoa alempiin latvuskerroksiin. Siksi kuusen taimi-
kossa voidaan kasvattaa koivuylispuusto järeäksi tukkipuuksi asti kuusen 
kasvun tyrehtymättä. Tiheän kuusikon alla sen sijaan ei menesty juuri mi-
kään puulaji, ei edes kuusi.  
 
Kun alikasvos vapautetaan tai taimikko harvennetaan, taimen kasvu nopeu-
tuu. Toipuminen vie kuitenkin aikaa ja pituuskasvu alkaa nopeutua vasta  
2–5 vuoden kuluttua. Kuusikon alta vapautetulta alikasvostaimelta vie usein 
10–15 vuotta ennen kuin sen kasvu saavuttaa täyden nopeutensa. Alikas-
vosmetsiköissä on usein kunnoltaan erilaisia ja siten eri nopeudella elpyviä 
taimia.  
 
Uudistamismenetelmän valinnalla ja paremmalla tekniikalla pyritään taimet-
tumisen ja taimien menestymisen parantamiseen. Nopeampi kasvu auttaa 
taimia menestymään paremmin kamppailussa pintakasvillisuuden ja vesa-
kon kilpailua ja tuhoja vastaan. Viljelymateriaalin laatu ja taimihuolto voi-
vat aiheuttaa kasvueroja. Istutuksella saavutetaan ainakin 1–4 vuoden kas-
vua vastaava aikavoitto kylvöön, 2–6 vuotta männyn luontaiseen ja jopa  
15–20 vuotta kuusen luontaiseen uudistamiseen nähden. Taimimateriaalin ja 
muokkausmenetelmien parantaminen ovat viime vuosikymmenellä nopeut-
taneet kuusen istutustaimien kasvua selvästi, kun juromisjakso on jäänyt 
pois ja taimet ovat jo nuorina selvästi pitempiä.  
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3.2 Kasvumalleista    

Kasvumalli on matemaattinen kuvaus metsän kehityksen dynamiikasta, jos-
sa osatekijöitä ovat puiden syntyminen, kasvu ja kuoleminen. Yleensä kas-
vumalli on usean erilaisen mallin muodostama kokonaisuus, jossa yksittäi-
sillä malleilla kuvataan eri osatekijöitä kuten läpimitan tai pituuden kasvua. 
Mallikokonaisuuteen voi kuulua myös lähtöpuuston muodostamismalli esi-
merkiksi metsikön keskitunnuksista. Kasvumallit voidaan jakaa kahteen ra-
kenteelliseen pääryhmään: empiirisiin eli tilastollisiin malleihin ja puun 
kasvuprosesseja (elintoimintoja) kuvaaviin malleihin.  
 
Taimikoiden kasvumallien käyttöalue on rajoitettu vain taimikoihin esim. 
keskipituuden tai uudistamisesta kuluneen ajan mukaan. Käytettävyyden 
rajoitus koskee yleensä empiirisiä taimikkomalleja, jotka ovat varmimmin 
luotettavia vain mallien laadinta-aineistojen edustamissa tapauksissa. Pro-
sessimallien erilaisen perusrakenteen vuoksi ne soveltuvat metsikön kaik-
kiin kehitysvaiheisiin, mikäli ne on kyetty testaamaan riittävän hyvin. Mal-
lien kalibrointi erilaisiin olosuhteisiin (esim. eri lämpösumma-alueille) käy-
tännössä havaitun kehityksen mukaan on yksi mallien kehittämisen haasteis-
ta. Prosessimalleissa se voidaan ratkaista periaatteessa säätämällä kasvuun 
ja sen jakautumiseen vaikuttavia parametreja kasvatusolosuhteiden mukaan. 
Tilastollisten mallien kalibrointi vaatii yleensä lisäaineistoa. 
 
Puiden syntymismalleilla kuvataan puiden luontaista syntymistä uudis-
tusaloille tai alikasvokseksi erilaisilla metsänuudistamismenetelmillä ja eri-
laisissa olosuhteissa (ks. 3.3). Syntymismalleja ei taimikkosimulaattorissa 
toistaiseksi ole mukana. Laskennan lähtökohta on vakiintunut taimikko, jol-
loin oletetaan, ettei uusia taimia enää synny muutoin kuin vesomisen kautta. 
Joissakin malleissa sen sijaan on kilpailutekijöistä johtuva puiden kuolemi-
nen mukana. 
 
3.2.1 Empiiriset kasvumallit 

Empiiriset mallit laaditaan sovittamalla tutkimusaineiston havaintoihin pui-
den kasvun teoriaa sekä käytännön ja tieteellistä tietoa vastaava malli, joka 
täyttää menetelmän tilastotieteelliset vaatimukset. Empiiriset mallit voivat 
olla metsikkömalleja, jolloin parametrit johdetaan kasvupaikkaa ja koko 
puustoa kuvaavista tunnuksista, tai puumalleja, joilla ennustetaan yksittäisen 
puun kehitystä. Taimikkosimulaattorin kaikki mallit ovat puumalleja. Puu-
mallien ominaisuutena voi olla lisäksi spatiaalisuus, jolloin puiden sijainnit 
ja niiden väliset kilpailuvaikutukset voidaan ottaa huomioon. 
 
Malleilla selitetään jotakin muutosta, joka tapahtuu tulevalla mallin vakiopi-
tuisella ajanjaksolla (esim. 1 tai 5 vuotta). Selitettävänä voivat olla puuta tai 
puun tilaa, kasvupaikkaa tai puiden välistä kilpailua kuvaavat tunnukset. 
Esimerkkejä empiirisillä malleilla selitettävistä muuttujista ovat metsikkö-
malleissa metsikön tilavuuden ja valtapituuden kasvut, puumalleissa rinnan-
korkeusläpimitan, pohjapinta-alan ja pituuden kasvut sekä kilpailua kuvaa-
vat puun asema runkolukusarjassa tai puun sijainti sen kilpailijoihin nähden. 
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Erityisesti empiirisille kasvumalleille asetettavia vaatimuksia ovat  
- mallin kattavuus (aika, alue, kasvupaikka, puusto, toimenpiteet) 
- harhattomuus (ennusteiden taso oikea) 
- metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutusten oikea suhde mallin  

antamiin ennusteisiin 
- soveltuvuus pitkän ajan ennusteisiin kasvatusvaihtoehto- ja puun-

tuotantotarkasteluissa 
- mallin lähtötietona käytetään metsiköstä helposti mitattavissa tai 

määritettävissä olevaa informaatiota. 
 
Empiiriset kasvumallit ovat yleensä luotettavia ja tarkkoja, kun ennustettava 
tilanne sisältyy mallin laadinta-aineistojen vaihteluvälille. Olosuhteiden ja 
metsänkäsittelymenetelmien muuttuessa tai poiketessa aineistosta voi en-
nusteiden luotettavuus ja tarkkuus heikentyä. (Hynynen & Ojansuu semi-
naarijulkaisussa Puuston kasvumallit ja kehityksen ennustamisen työkalut). 
 
3.2.2 Elintoimintoihin perustuvat kasvumallit  

Kasvumallitutkimuksessa ympäri maailmaa on viime vuosina tutkittu paljon 
puiden elintoimintoihin perustuvia prosessimalleja. Ne ovat geneerisiä eli 
niiden antamat ennusteet ovat helposti yleistettäviä yleisen ekofysiologisen 
perustansa vuoksi ja siksi, että ne eivät ole sidottuja laadinta-aineistoihinsa. 
Ne voivat antaa kuitenkin yksittäistapauksissa epäluotettavampia ennusteita 
kuin empiiriset mallit. Viime aikoina tutkimuksessa on keskitytty myös mal-
lien testaukseen ja evaluointiin. Mallit sopivat käytettäviksi varsinkin silloin 
kun puiden kasvuympäristössä tai metsänhoitomenetelmissä tapahtuu muu-
toksia. Prosessimalleja ei ole vielä käytetty metsätaloudessa käytännön 
suunnittelutarpeisiin ainakaan Suomessa, eikä tiettävästi muuallakaan maa-
ilmassa. Taimikkosimulaattori on meillä ensimmäisiä sovelluksia, joissa 
prosessimalleja pyritään hyödyntämään. Mallien soveltamattomuus johtuu 
pitkälti siitä, että niitä ei ole laadittu vielä kaikille puulajeille eikä paramet-
risoitu eri ilmastollisille alueille. Mallien eri komponenttien (osamallien) 
kehittämisessä on myös vielä paljon tekemistä, mm. juuriston ja puun laatua 
kuvaavien tunnusten (lähinnä oksien syntyminen, kuoleminen ja karsiutu-
minen) osalta. 
 
Prosessimalleissa puun kasvu lasketaan sen hiilitaseen perusteella kuvaa-
malla fotosynteesissä tapahtuvaa hiilen sidontaa ja sen kulutusta kasvu- ja 
ylläpitohengityksessä. Hiilen osuus kuiva-aineesta on likimain vakio, n.  
48 %, joten hiilivarastoista voidaan laskea suoraan puun biomassa ja sen 
kasvu vuosittain. Karikkeena poistuva biomassa vähennetään. Puun koko-
naistuotoksen lisäksi on ennustettava, miten se jakautuu puun eri osiin. Puun 
tuottavia rakenteita ovat neulaset ja hienojuuret, kuluttavia runko, oksat ja 
paksut juuret. Tulevan kasvun ennustamiseksi on tiedettävä, miten kasvu 
jakautuu tuottavien ja tukevien rakenteiden välille. Kasvun jakautumisessa 
oletetaan, että puut ovat kehittyneet hyödyntämään käytettävissä olevia re-
sursseja mahdollisimman tehokkaasti ja puun eri osat kasvavat vain sen ver-
ran kuin on tarpeen. Puun eri rakenteiden toiminnallinen tasapaino aiheuttaa 
esim. sen, että neulaston ja hienojuuriston suhteet pysyvät vakaina. Näitä 
säännönmukaisuuksia käytetään malleissa hyväksi laskettaessa kasvun 
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jakautumista eri rakenteiden välille. Eri prosessimallien laadinnassa on käy-
tetty jonkin verran erilaisia perusteita ja malleja on laadittu puun eri raken-
teellisille osille (puu-, oksakiehkura- ja oksamallit). Esimerkiksi aineen-
vaihduntanopeudet voidaan laskea fotosynteesituotokseen neulasmassaa 
kohti tai mantopuun hengitysnopeuteen massayksikköä kohti. 
 
 

Fotosynteesi

 
 

Kuva 3. Prosessimallien ekofysiologinen perusta. 

 
Hiilitaseeseen perustuvat prosessimallit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: 

1. Tuottavuutta kuvaavat mallit 
2. Puiden välistä kilpailua kuvaavat mallit 
3. Puun rakenteen kehittymistä kuvaavat mallit 

 
Tuottavuutta kuvaavissa malleissa lasketaan metsikkötason potentiaalista 
tuotosta ja sen riippuvuutta ympäristöstä. Laskenta tehdään yleensä lyhyelle 
ajanjaksolle. Mallien sovellus on parhaimmillaan silloin kun esim. inven-
tointitietoja ei ole olemassa tai kasvuolosuhteissa tapahtuu muutoksia. Kil-
pailua kuvaavat mallit ennustavat tuotoksen jakaantumista puiden kesken 
niiden aseman mukaan sekä eri kokoluokkien erilaistumista ja puiden kuo-
lemista. Niitä voidaan käyttää metsätalouden ja tehtävien metsänhoitotoi-
menpiteiden tarkasteluun pitkällä aikavälillä tai kiertoajan puitteissa. Puun 
rakenteen kehittymistä kuvaavissa prosessimalleissa ennustetaan tuotoksen 
jakaantumista puun sisällä eri osien kesken. Niillä voidaan mm. ennustaa 
puun laadun kehittymistä ja visualisoida puun rakennetta ja sen muutosta 
ajan kuluessa. 
 
Taimikkosimulaattorissa käytetään Acrobas–mallia, joka on kehitetty Hel-
singin yliopiston metsäekologian laitoksella. Acrobas on puutason proses-
simalli, jossa puun tilaa kuvataan sen biomassoilla, pituudella, läpimitalla ja 
muilla puutason tunnuksilla. Hiilitase ja kasvu lasketaan vuosittain puutasol-
la ja siinä käytetään rakenteellisia vakioita, jotka lasketaan oksakiehkuroit-
tain. Vuosien oletetaan olevan keskenään samankaltaisia keskiarvovuosia, 
joten esim. kasvuun vaikuttavia lämpötilaa tai sademäärää ei mallissa voida 
muuttaa. Fotosynteesi lasketaan mallissa puun neulasmassan, valoaseman ja 
latvuksen pituuden perusteella. Ensin lasketaan koko metsikön fotosynteesi, 

Hengitys 

Karike
 

Kasvun 
jakautuminen Ympäristö-

tekijät 
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ja se jaetaan puille niiden neulasmassan ja suhteellisen valoaseman perus-
teella. Puiden varjostus ja puun itsevarjostus huomioidaan. Metsikön vuosit-
tainen fotosynteesi lasketaan sen maantieteellisen aseman (leveyspiirin) 
mukaan. Tarkoituksena on muuntaa tunnus paikkakuntakohtaiseksi paramet-
riksi, jolloin kasvukauden pituus voitaisiin määrittää alueen lämpösumman 
mukaan ja siten säätää metsikön fotosynteesitasoa. Hengitys jaetaan kasvu- 
ja ylläpitohengitykseen. Kasvussa n. 15 % sidotusta hiilestä käytetään ener-
giana. Ylläpitohengityksen määrä riippuu hengittävän, elävän aineen mas-
sasta. Karikkeen syntyminen neulasissa ja hienojuurissa oletetaan vakio-
osuudeksi vastaavista biomassoista, ja oksakarikkeen määrä riippuu karsiu-
tuvien oksien määrästä ja koosta. 
 
 
 

Tilajärjestyksen generointi 
Annettu läpimittajakauma 

 
 

Kuva 4. Taimikon kehityksen simulointi Acrobas–mallilla. 

 
Acrobasin toiminnallinen rakenne on tyydyttävä, mutta edelleen kehitteillä. 
Malli on toistaiseksi parametrisoitu vain männylle ja koivulle Etelä-Suomen 
keskimääräiselle fotosynteesitasolle. Kuusen parametrisointityö saataneen 
valmiiksi vuoden 2004 kuluessa. Mallin vaatima taimikon alkutilan muo-
dostamismenetelmä on kehitetty (ks. 3.4.), mutta sen kytkentä käytännön 
erilaisiin metsänuudistamisen tapauksiin mm. maanmuokkauksen ja luontai-
sen uudistumisen osalta on vielä puutteellinen ja vaatii lisätutkimusta.  
Acrobasia on testattu vasta alustavasti. Kattava maantieteellinen ja eri met-
sikkörakenteita käsittävä testaus olisi tehtävä, johon tarvittaisiin testaukseen 

ACROBAS: 
mänty, koivu 

Tuotosparametrit: 
Etelä-Suomi 

Uusi tila: 
metsikkö 

Puiden kasvu 
vuonna k 

Alkutila: 
lajit,  
tilajärjestys 

k=k+1 
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tapa 
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Sää 

Kuolleisuus 

Hoitotoimet Hoitotoimet 

Perkaukset ja 
harvennukset 
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sopivia kestokoeala-aineistoja (puut kartoitettu ja kasvut mitattu). Testauk-
sen perusteella voitaisiin kasvuparametrit kytkeä paremmin metsikön sijain-
tiin. Jotkin kasvun laskennassa käytettävät parametrit voitaisiin myös muut-
taa käyttäjien määritettäviksi, jolloin mallin kalibrointi erilaisiin olosuhtei-
siin olisi paremmin mahdollista (Mäkelä ym. 2000).  
 
Hyödyntämisen kannalta erityisen tärkeää on puulajikohtaisten mallien 
muuntaminen sekapuulajisissa metsiköissä toimiviksi. Puulajien erilaiset 
kasvutavat ja reagointi kilpailuun edellyttävät mallin rakenteiden uudelleen-
sovittamista. Eri kasvumallien rakenteiden ja kasvun tason sovittamista py-
ritään jatkotyössä tekemään kuvassa 5 esitetyillä tavoilla. Kirjallisuudesta ja 
tutkimustuloksista valitaan aluksi mallien rakenteellisten muuttujien vakiot 
ja niiden oletetut arvot, mutta varsinainen mallin todellisuuteen sovittami-
nen on tehtävä kohdennettuihin mittauksiin perustuen. Mallien antamaa ke-
hitysennustetta voidaan verrata inventointimittauksiin ja niiden mukaan 
edelleen tehdä muutoksia parametreihin. 
 
 

Kohdennetut 

 
Kuva 5. Kasvumallien sovittaminen mittauksiin perustuen. 

 
 
3.3 Varhaiskehityksen mallinnus 

Taimikoiden varhaiskehityksen mallintamista on usein pidetty vaikeana ja 
epävarmana metsikön uudistumisprosessiin liittyvien satunnaisten tekijöiden 
ja niiden monimutkaisten keskinäisten riippuvuuksien vuoksi. Varhaiskehi-
tykseen kuuluu ajanjakso uudistamisen aloittamisesta vaiheeseen, jossa tai-
mikko katsotaan vakiintuneeksi (0,5–1,0 m). Sen jälkeen kasvatettavaan 
pääpuustoon ei enää synny uusia taimia. Taimikoiden sisällä voi silti olla 
aukkoja, joihin taimia syntyy vielä myöhemminkin. Suurin haaste mallin-
nuksessa on luontaisten taimien syntymisen ja niiden eloonjäämisen mallin-
taminen. Varhaiskehitysvaiheessa taimien vaihtuvuus on suurta, mikä vai-
keuttaa mallinnusta. Taimen eloonjäämistä säätelee etenkin vesitalous, jo-
hon vaikuttavat maaperän ominaisuudet, lämpöolosuhteet sekä vedestä kil-
paileva pintakasvillisuus ja muu puusto. Lämpöolosuhteet, valo ja ravinteet 
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ovat muita taimettumiseen ja eloonjääntiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi eri-
laiset sienitaudit ja tuhohyönteiset sekä varttuneemmissa taimikoissa hirvi-
tuhot aiheuttavat taimien kuolemista tai kasvun heikentymistä. 
 
MELA–ohjelmiston mallit ovat tähän saakka olleet ainoat kattavaan aineis-
toon perustuvat taimikoiden nuoruusvaiheen mallit. Ne perustuvat VMI7-
aineistoon ja antavat varsin karkeita, keskimääräisiä arvoja vastaavia ennus-
teita. Varhaiskehitysmalleja on nyt kuitenkin Metlassa uudistettu.1 Taimik-
kosimulaattorissa ei toistaiseksi ole varhaiskehitysmalleja, joilla luotaisiin 
uudistamistavan ja -menetelmien, maantieteellisen alueen ja kasvupaikka-
paikkaolosuhteiden mukaan todennäköinen vakiintumisvaiheen saavuttanut 
taimikko tai taimikkojakauma kehityksen simulointeja varten. Tavoitteena 
on kuitenkin, että jossakin vaiheessa uudistetut varhaiskehitysmallit otetaan 
käyttöön myös taimikkosimulaattorissa. Tällöin voitaisiin tarkastella taimi-
kon kehittymistä jo uudistamisvaiheesta lähtien eri uudistamismenetelmien 
ja olosuhteiden tuloksina. Yleiset mallit voitaisiin korvata myös haluttaessa 
käyttäjien omilla malleilla, jotka perustuisivat kokemusperäiseen tietoon 
uudistamisen onnistumisesta eri alueilla ja olosuhteissa. Taimikoiden var-
haistulosinventoinneista voitaisiin muodostaa käyttäjäkohtaiset tiheys- ja 
pituusjakaumataulukot tai mallit eri uudistamismenetelmille, puulajeille, 
taimityypeille ja muille osittelutekijöille. 
 
 
3.4 

                                                

Taimikon tilajärjestyksen mallinnus 

Kasvun mallinnus, jossa puiden kasvureaktiot ovat ympäristöstään riippu-
via, edellyttää metsikön tilajärjestyksen kuvausta. Puiden sijainnin rakenne 
olisi syytä mallintaa tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin eri met-
sänuudistamistavoilla aikaansaatuja ja eri olosuhteissa kasvavia taimikoita. 
Vaikka varsinaisessa kehityksen simuloinnissa käytettäisiinkin kasvumalle-
ja, joissa yksittäisen taimen kasvu ei riipu sen kilpailuasemasta, on taimikon 
puiden tilajärjestys muodostettava, jotta taimikkoa olisi mielekästä tarkastel-
la visuaalisesti. Kun lähtökohtana on vakiintunut taimikko, jossa uusia puita 
ei enää synny, voidaan tilajärjestys luoda yhden hetken tilanteen mukaan, 
eikä ajallista muutosta tarvitse huomioida. Tämä on ollut lähtökohtana kehi-
tettäessä taimikkosimulaattoriin tilajärjestyksen muodostamismenetelmää. 
 
Taimikoiden tilajärjestystä kuvattaessa mallinnetaan taimien sijainnin sään-
nöllisyyttä (vs. satunnaisuutta) ja ryhmittyneisyyttä toisiinsa nähden ja sitä 
kuinka puiden sijainti riippuu puustotunnuksista ja eri olosuhdetekijöistä. 

 
1 Luontaisten taimien runkolukumallia on kehitetty VMI8- ja VMI9-aineistoihin perustu-
viksi taulukkomalleiksi, joita kohti taimimäärä ja puulajisuhteet kehittyvät, jos uudistami-
sen osatekijät ovat kohdallaan. Ositejakoa on tarkistettu. Maanmuokkauksen ja sen taimet-
tumiskunnon säilymisen sekä uudistamismenetelmän ja kasvupaikan yhteensopivuuden 
vaikutukset on otettu paremmin huomioon.  Alueittaisia uudistamistuloksen eroja ennuste-
taan lämpösumman avulla. Varhaisvaiheen taimien pituuskasvumalleja on myös kehitetty, 
sillä on todettu, että nykyisissä viljelytaimikoissa pituuden alkukehitys on aiempaa nope-
ampaa uusien taimimateriaalien ja maanmuokkausmenetelmien ansioista. Rinnankorkeuden 
saavuttamiseen kuluva aika on lyhentynyt ja käytetyn ikälisäystaulukon arvot on muutettu 
vastaamaan pituuskehitystä. 
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Tilajärjestysrakenteen kuvauksessa käytettyjä puustosta ja olosuhteista joh-
tuvia tekijöitä ovat: 

− taimien puulaji- ja kokojakauma (pituus, läpimitta, latvuksen  
koko) 
− taimien keskinäiset kilpailuvaikutukset 
− puulajikohtainen vaihtelu ja eri puulajien vaikutus toisiinsa 

− maanmuokkaus- ja metsänuudistamismenetelmät 
− etenkin luontaisessa uudistumisessa taimettumiselle potentiaa-

liset maastonkohdat vaihtelevat maanmuokkausmenetelmän 
mukaan (mm. äestysurat, pistemäiset laikutuskohdat) 

− viljelyssä suuri säännönmukaisuus 
− luontaisessa uudistamisessa enemmän satunnaisuutta 
− siemenpuiden ympärillä ympäristöään huonompi taimettumis-

potentiaali 
− hakkuutähdekasojen aiheuttama aukkoisuus 
− yleisesti: paljastuneen maan osuus ja paljastuneiden kohtien 

pinta-ala ja sijoittuminen 
− säästöpuuryhmien vaikutukset lähiympäristössä 
− reunametsän etäisyyden vaikutus 

− taimettumisvyöhykkeet, ilmansuunnat 
− maaston ja maaperän pienvaihtelu 

− kosteus- ja lämpöolosuhteet, kivisyys 
− ojituksen vaikutus 
 

Taimikkosimulaattorissa käytetään tilajärjestyksen muodostamisessa mene-
telmää, jonka perustana on teoria siitä, että puut kilpailevat kasvutilasta ja 
järjestyvät toisiinsa nähden siten, että niiden välinen kilpailu on mahdolli-
simman pientä (kuva 6). Laskentamenetelmässä on Gibbsin pistepotentiaali-
teoriaan yhdistetty Markovin ketjun Monte Carlo -satunnaistamisprosessi. 
Puiden välille lasketaan niiden koosta ja välimatkasta riippuva kilpailupo-
tentiaali. Taimien sijaintia iteroiden haetaan tilanne, jossa luonnonvalinnan 
suuntaus kohti kilpailun minimointia ja toisaalta maanmuokkauksen aiheut-
taman ryhmittyneisyys sekä uudistamistavan mukanaan tuoma satunnaisuus 
ovat tasapainossa. Menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti julkaisussa 
Kokkila, T., Mäkelä, A. & Nikinmaa, E. 2002. A method for generating 
stand structures using Gibbs marked point process. Silva Fennica 36(1): 
265–277. 
 
Menetelmän lähtötiedoiksi riittävät puulajeittaiset tiheys- ja kokojakaumat. 
Puuparien väliset kilpailupotentiaalit riippuvat siis puiden koosta (lasketaan 
rinnankorkeusläpimitan mukaan) sekä puiden välisestä etäisyydestä. Poten-
tiaalin laskennassa voidaan käyttää myös puulajikohtaisia ja kasvupaikka-
olosuhteista johdettuja parametreja, jotka olisi kuitenkin määritettävä ko-
keellisten aineistojen perusteella. Tätä ei nykymenetelmässä vielä ole, joten 
puulaji tai olosuhdetekijät eivät sinänsä vaikuta kilpailupotentiaalin lasken-
taan. Menetelmässä voidaan ottaa huomioon tilajärjestyksen säännöllisyys 
tai satunnaisuus, joka riippuu em. olosuhdetekijöistä, mikäli tieto on käytet-
tävissä ja formuloitavissa laskentayhtälön parametreiksi. Nyt menetelmässä 
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on mukana tekijä, joka lisää tilajärjestyksen säännöllisyyttä, kun on äestetty 
ja viljelty. Muita maanmuokkausmenetelmiä varten olisi vielä määritettävä 
vastaavat parametriarvot. Taimikkosimulaattoriin voisi myös lisätä toimin-
non, jolla käyttäjä voisi itse säätää esim. muokkauskohtien määrää ja kokoa 
(mätästyslaikut) tai paljastuneen maan pinta-alaosuutta. Luontaisesti synty-
nyt lehtipuusto sijoittuu usein ryhmittäisesti ja satunnaisesti, vaikka viljely-
taimien tilajärjestys olisikin säännöllistä. Tätä piirrettä ei menetelmässä vie-
lä ole mukana. Tilajärjestystä voidaan kuvata kahdella tyypillisellä, säännöl-
lisyydeltään erilaisella esimerkkitapauksella (kuva 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Puiden tilajärjestyksen generointi perustuu niiden väli-
seen kilpailuun kasvutilasta. 
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Kuva 7. Tilajärjestys on istutusmännikössä (vasen kuva) usein 
varsin säännöllinen, mutta luontaisesti uudistuneessa männi-
kössä satunnaisempi ja ryhmittynyt (oikea kuva). Tiheys on mo-
lemmissa esimerkkitaimikoissa 2 400 kpl/ha. 
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Tilajärjestyksen generoinnin vaiheet ovat: 

1. Lähtötietojen anto (tiheys- ja kokojakaumat puulajeittain, uudistamis-
menetelmätiedot) ja laskentapuuston muodostus 

2. Puiden sijoittaminen alueelle satunnaisesti  
3. Puuparien kilpailupotentiaalien laskenta läpimittojen ja etäisyyksien 

mukaan 
4. Alueen puuparien summatun kilpailupotentiaalin laskenta 
5. Iteraatiokierrokset (esim. 100 000 laskentakierrosta): Yhden satunnai-

sesti valitun puun koordinaatteja muutetaan satunnaisesti ja lasketaan 
mikä vaikutus siirrolla on metsikön kokonaispotentiaaliin. Potentiaalia 
laskeva siirto hyväksytään aina mutta potentiaalia nostava siirto hylätään 
sitä todennäköisemmin, mitä suurempi muutos olisi. Iteraatiokierros si-
sältää 25 siirtoyritystä ja jokaisen kierroksen jälkeen tallennetaan kilpai-
lupotentiaalin minimi, keskiarvo ja maksimi. 

6. Tilajärjestys hyväksytään, kun kilpailupotentiaali saavuttaa hyväksyttä-
vän arvon: kilpailupotentiaalin arvo = odotusarvo ±0.02 * (maksimi– 
minimi). 

 
Taimikkosimulaattorissa tilajärjestyksen luontia ei tarvitse tehdä, mikäli si-
muloidaan taimikkoa, jossa puiden sijainnit ovat jo tiedossa. Tällöin koor-
dinaatit on esitettävä taimikon sisäisessä koordinaatistossa. 
 
Menetelmää on toistaiseksi testattu todellisilla taimikoilla vasta alustavasti. 
Säännönmukaisissa viljelytaimikoissa se näyttäisi muodostavan hyvinkin 
realistisen näköisiä tilajärjestyksiä, mutta erilaisten luontaisten taimikoiden 
tilajärjestyksien todenmukaisuutta on vaikeampi arvioida. Niissä ovat myös 
menetelmän kehittämiskohteet. Tilajärjestyksen säännöllisyyttä ja ryhmitty-
neisyyttä laskentayhtälössä kuvaavat parametrit olisi jatkossa kyettävä mää-
rittämään erilaisista olosuhde- ja puustotunnuksista ainakin tyypillisimmille 
tapauksille. 
 
 
3.5 Puiden välinen kilpailu ja taimikoiden käsittelyt 

Kasvaessaan puut vaativat yhä enemmän valoa, vettä ja ravinteita. Näin ol-
len puiden välinen kilpailu jatkuvasti kovenee. Mitä enemmän, mitä lähem-
pänä ja mitä omaan kokoonsa nähden suurempia naapureita puulla on, sitä 
kovemmassa kilpailutilanteessa se on. Tämä näkyy suoraan myös puun ko-
kemassa laskennallisessa kilpailupotentiaalissa. 
 
Suoraviivainen tapa taimikoiden käsittelyyn on alaharvennus, jossa poiste-
taan pienimpiä puita sen verran, että päästään haluttuun tiheyteen. Käytän-
nössä tämä ei kuitenkaan ole viisasta varsinkaan epäsäännöllisissä taimi-
koissa, sillä pienikin puu kasvaessaan väljästi omaa paremmat kehitysmah-
dollisuudet kuin ahtaassa tilassa kasvava hieman suurempi. Toisaalta yksi-
näisen puun poistamisella ei ole juurikaan muiden kasvua edistävää vaiku-
tusta. Simuloitaessa taimikoiden käsittelyä onkin yritettävä jäljitellä käytän-
nön perkausten ja harvennusten puiden valintaa, jossa aukoissa kasvavia 
pieniä puita ei poisteta. 
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Kilpailupotentiaali antaa vastauksen kysymykseen, milloin on edullisempaa 
poistaa hieman suurempi taimi kuin paremmassa kasvutilassa oleva pie-
nempi. Kilpailuun perustuvassa poistoalgoritmissa lasketaan kunkin puun 
kilpailupotentiaali ja poistettavaksi valitaan aina se, jolle tämä potentiaali 
suhteessa puun omaan kokoon on suurin. Tämän algoritmin selkeänä tavoit-
teena on valita jokainen yksittäinen poisto siten, että jäljelle jäävän taimikon 
kasvu optimoituu. 

 
4 TAIMIKKOSIMULAATTORIN LUONTI- JA 

KASVUMALLIT 

4.1 

4.2 

Erilaisten mallien käyttö yhdessä  

Taimikkosimulaattorin suunnittelussa lähtökohtana oli, että erilaisia kasvu-
malleja - empiirisiä ja prosessimalleja - voitaisiin käyttää samassa ohjelmis-
tossa käyttäjälle yhtenäisellä tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin, että mallit 
laskevat kasvun puukohtaisesti, vaikka laskenta olisikin eri perustein toimi-
va. Taimikkosimulaattorin kasvumallien yhtenäistä käyttöä varten valittiin 
Acronym–mallikehikko. Erilaiset mallit on muunnettu sen periaatteita käyt-
täen niin, että ne toimivat simulaattorissa ohjelmallisesti yhdenmukaisesti.  
 

Taimikoiden luonti simulaattorissa 

Taimikoiden kehityksen simuloinneissa voi käytettävissä olevan puustotie-
don suhteen olla erilaisia lähtötilanteita: 

1. Taimikosta on mitattu tai arvioitu vain puuston keskitunnukset 
2. Taimikosta on puukohtaisesti mitattu keskeiset tunnukset, mutta 

puiden sijainti ei ole tiedossa 
3. Myös taimien paikat on mitattu. 

 
Taimikon inventointitutkimuksissa taimikkokuviolta on tavallisesti mitattu 
tai arvioitu esim. koealaotoksena taimien keskeiset puulaji- ja kokotiedot 
(d1.3 ja pituus) ja luokiteltu taimia niiden kasvatuskelpoisuuden, elinvoimai-
suuden tai muun laatutunnuksen mukaan. Kuviotietojärjestelmissä taimi-
koista esitetään yleensä puulajeittaiset tiheys-, keskipituus- ja ikätiedot sekä 
perustiedot uudistamisesta, kasvupaikasta sekä tehdyistä ja ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tällaisen keskitunnuksiin perustuvan lähtötiedon käyttö on 
myös taimikkosimulaattoreissa käytettävien puuston luontimallien lähtökoh-
ta. Jos käytettävissä on puukohtaisesti mitattua lähtötietoa, laskentapuuston 
luontia ei tarvita. Tällöinkin voi tilajärjestyksen luonti olla tarpeen, mikäli 
puita ei ole kartoitettu. 
 
Taimikkosimulaattorissa laskentapuuston luonti tehdään erityisillä taimikko-
tyyppikohtaisilla (kasvumallikohtaisilla) luontiohjelmilla. Niillä simuloita-
vat taimet generoidaan tiedostoon annetuista taimikon keskitunnuksista sekä 
muodostetaan taimikon tilajärjestys (ks. kpl 3.4) eli lasketaan kullekin tai-
melle sen koordinaatit koealan sisäiseen koordinaatistoon. Taimikon luon-
nin vaiheet ohjelmistossa ovat: 

1. Taimikkotyypin valinta, jolla valitaan käytettävä luontimalli. Valinta 
tehdään pääpuulajin ja uudistamismenetelmän mukaan, esim. vilje-
lykuusikko tai mänty-koivusekataimikko. 
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2. Simuloitavan taimikkoalueen koon määritys, esim. 30 m x 30 m. 
3. Luontimallikohtaisten puuston keskitunnusten (mm. lukumäärät 

kpl/ha sekä keskipituudet) ja muiden taimikkotietojen anto 
4. Laskentapuiden generointi mallikohtaisella laskentamenettelyllä  

(pituus- ja läpimittajakaumien mukaan jokaiselle taimelle lasketaan 
läpimitta ja pituus) 

5. Tilajärjestyksen muodostaminen. 
 

Luontiohjelma muodostaa taimikkokohtaisen tekstitiedoston, jossa ovat tai-
mikon perustiedot sekä taimikohtaiset simuloinneissa tarvittavat tiedot. Sa-
malla avautuu näkymä luodusta taimikosta. Samoilla lähtötiedoilla taimik-
koja luotaessa saadaan aina hieman erilaiset taimikot mm. tilajärjestyksen 
satunnaistekijöiden vuoksi. 

 
 

4.3 Kasvumallien kuvaukset 

Taimikkosimulaattorin ensimmäiseen versioon on otettu mukaan seitsemän 
erilaista kasvumallia tai malliperhettä. Menetelmät ja rakenteet mallien vä-
lillä vaihtelevat, mutta puukohtaisina malleina ne käsittävät vähintään puun 
pituus- ja paksuuskasvua kuvaavat mallit sekä useimmat myös taimikoiden 
luontiin tarvittavat kokojakaumamallit. Käytettävä malli valitaan simulaatto-
rissa taimikkotyypin mukaan, jolloin määritetään pääpuulajin lisäksi uudis-
tamistapa sekä taimikon rakennetta ja sekapuustoisuutta kuvaavat tiedot. 
Seuraavassa on kuvattu lyhyesti mallit ja niiden käyttöä koskevat oletukset 
ja rajoitukset. Mukaan otettujen kasvumallien lisäksi on muutamia tutki-
muksessa valmiiksi saatettuja malleja olemassa, mutta niitä ei ole vielä lä-
hinnä resurssisyistä voitu viedä simulaattoriin. 
 

 
4.3.1 Männyn Acrobas–malli 

Taimikkotyyppi: kaikki puhtaat tai mäntyä sekapuuna kasvavat 
taimikot, ks. Rajoitukset 

Lähtötiedot: tiheys (kpl/ha), keski- tai valtapituus (m), taimi-
kon ikä (v), tieto maanmuokkauksesta, alueen 
koko 

Mallit: Acrobasilla voidaan laskea puukohtaisesti erilai-
sia kasvun jakaantumista kuvaavia tunnuksia. 
Taimikkosimulaattorissa lasketaan kasvut pituu-
delle, rinnankorkeusläpimitalle, pohjapinta-
alalle, tilavuudelle sekä latvuksen pituudelle ja 
leveydelle. 

Puujoukon luonti: metsikön pituus- ja läpimittajakaumamalleilla 
Kasvujakso: 1 v 
Rajoitukset: Malli on toistaiseksi parametrisoitu vain keski-

määräisen Etelä-Suomen fotosynteesitason mu-
kaan (lämpösummasta johdettu). Sekapuuna kas-
vavan männyn kasvumallia ei ole vielä sovitettu.
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Käyttöalue: Etelä-Suomi 
Mallin tekijät: Mäkelä, Kokkila ja Nikinmaa (Helsingin yliopis-

ton metsäekologian laitos) 
Laadintavuosi: 1997–2004 
Testaus: kattavaa maantieteellistä ja eri metsikkörakentei-

den testausta ei ole tehty 
Mallin kehittämistarpeet:  

– uudistamistavan vaikutus alkutilajakaumaan, 
puulajijakaumaan ja tilajärjestykseen 

– kasvuparametrien kytkentä maantieteelliseen 
sijaintiin (mallin kalibrointi mittauksin) 

– mallin muuntaminen sekapuulajina kasvavan 
männyn kasvun ennustamiseen (kilpailureak-
tiot) 

– hoitotoimien määrittelyn parantaminen 
– testaukset 

Kuvattu julkaisussa:   
Mäkelä, A. 1997. A carbon balance model of 
growth and self-pruning in trees based on struc-
tural relationships. For. Sci. 43: 7–24. 

 
 

4.3.2 Koivun Acrobas–malli 

Taimikkotyyppi: kaikki puhtaat tai sekapuuna koivua kasvavat 
taimikot, ks. Rajoitukset 

Lähtötiedot: tiheys (kpl/ha), keski- tai valtapituus (m), taimi-
kon ikä (v), tieto maanmuokkauksesta, alueen 
koko 

Mallit: Acrobasilla voidaan laskea puukohtaisesti erilai-
sia kasvun jakaantumista kuvaavia tunnuksia. 
Taimikkosimulaattorissa lasketaan kasvut pituu-
delle, rinnankorkeusläpimitalle, pohjapinta-
alalle, tilavuudelle sekä latvuksen pituudelle ja 
leveydelle. 

Puujoukon luonti: metsikön pituus- ja läpimittajakaumamalleilla 
Kasvujakso: 1 v 
Rajoitukset: Malli on toistaiseksi parametrisoitu vain keski-

määräisen Etelä-Suomen fotosynteesitason mu-
kaan (lämpösummasta johdettu). Sekapuuna kas-
vavan koivun kasvumallia ei ole sovitettu.

Käyttöalue: Etelä-Suomi 
Mallin tekijät: Mäkelä, Kokkila ja Nikinmaa (Helsingin yliopis-

ton metsäekologian laitos) 
Laadintavuosi: 2001–2004 
Testaus: kattavaa maantieteellistä ja eri metsikkörakentei-

den testausta ei ole tehty
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Mallin kehittämistarpeet:  
– uudistamistavan vaikutus alkutilajakaumaan, 

puulajijakaumaan ja tilajärjestykseen 
– kasvuparametrien kytkentä maantieteelliseen 

sijaintiin (mallin kalibrointi mittauksin) 
– mallin muuntaminen sekapuulajina kasvavan 

koivun kasvun ennustamiseen (kilpailureak-
tiot) 

– hoitotoimien määrittelyn parantaminen 
– testaukset 

 
4.3.3 Kuusen viljelytaimikko 

Taimikkotyyppi: puhdas kuusen viljelytaimikko, jossa voi olla 
aukkoja täydentäviä koivuja (ks. 4.3.4) 

Lähtötiedot: tiheys (kpl/ha), keskipituus (m), taimikon ikä (v), 
tieto maanmuokkauksesta, alueen koko, vaihto-
ehtoisena kasvillisuusvyöhyke ja kasvupaikka-
tyyppi 

Mallit: puukohtaiset pituuden ja pohjapinta-alan kasvu-
mallit sekä kuolemistodennäköisyyden mallit 

  metsikön valtapituuden, pituusjakauman ja läpi-
mitan mallit 

Puujoukon luonti: metsikön pituusjakauma- ja puun läpimittamal-
leilla 

Kasvujakso: 5 v  
Rajoitukset: tiheys 500–4 000 kpl/ha 

 valtapituus alussa 0,4–8 m, lopussa max. 11 m,  
  ikä 6–31 v, puun lähtöpituus 0,1–9 m 
Käyttöalue: puhtaat, tasaikäiset, ilman sekapuuston tai tuho-

jen aiheuttamia häiriöitä kasvaneiden kangas-
maiden (lehto, lmk, tuok) viljelykuusikot Etelä-
Suomesta Pohjanmaa-Kainuuseen; paljasjuuri-
taimet, äestys tai ei muokkausta 

Mallin tekijät: Valkonen (Metla) 
Laadintavuosi: 1997 
Testaus: Puun kasvumallien testiaineistona Metlan INKA-

kestokoealat, kokojakauma- ja kuolleisuusmalle-
ja ei ole testattu. 

Mallin kehittämistarpeet:  
  Mallin päivitys uudemmilla viljelyaineistoilla 

oletetun alkukehityksen nopeutumisen mallinta-
miseksi on testausvaiheessa Metlassa, ei vielä 
mukana ohjelmistossa. 

Kuvattu julkaisuissa:   
  Valkonen, S. 1997. Viljelykuusikon alkukehityk-

sen malli. Metsätieteen aikakauskirja - Folia Fo-
restalia 3/1997: 321–347. 
Valkonen, S. 2000. Kuusen taimikon kasvattami-
sen vaihtoehdot Etelä-Suomen kivennäismailla: 
Puhdas kuusen viljelytaimikko, vapautettu ali-
kasvos ja kuusi-koivusekataimikko. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 763.  
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4.3.4 Viljelykuusikon aukkoja täydentävä koivu 

Taimikkotyyppi: kuusen viljelytaimikko, jossa koivu täydentää 
aukkoja 

Lähtötiedot: kuusien ja koivujen tiheys (kpl/ha) erikseen, 
kuusien ja koivujen keskipituus (m) erikseen, 
rauduskoivujen osuus koivuista (%), taimikon 
ikä (v), tieto maanmuokkauksesta, alueen koko 

Mallit: kuusella puukohtaiset pituuden ja pohjapinta-
alan kasvumallit sekä kuolemistodennäköisyyden 
mallit, metsikön valtapituuden, pituusjakauman 
ja läpimitan mallit (4.3.3), koivulla pituuskasvu-
mallit   

Puujoukon luonti: metsikön pituus- ja läpimittajakaumamalleilla 
Kasvujakso: 5 v  
Rajoitukset: kuusi ks. 4.3.3. 
  koivu  tiheys 0–1 000 kpl/ha 
   valtapituus 1–8 m 
Käyttöalue: Mallin 4.3.3. mukaisten kuusen viljelytaimikoi-

den aukkoja täydentävien raudus- ja hieskoivujen 
pituuskasvu ja vertailu kuuseen. Aukot niin suu-
ria ja koivua niin vähän, etteivät puulajien yksilöt 
kilpaile keskenään. 

Mallin tekijät: Valkonen (Metla) 
Laadintavuosi: 1997, 2002 
Testaus:  
Mallin kehittämistarpeet:  
Kuvattu julkaisussa:   

Valkonen, S. 2000. Kuusen taimikon kasvattami-
sen vaihtoehdot Etelä-Suomen kivennäismailla: 
Puhdas kuusen viljelytaimikko, vapautettu ali-
kasvos ja kuusi-koivusekataimikko. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 763. 
 

4.3.5 Vapautettu kuusialikasvos 

Taimikkotyyppi: vapautettu luontainen alikasvoskuusikko 
Lähtötiedot: runkoluku (kpl/ha) ja keskipituus (m) 
  poistetun ylispuuston pohjapinta-ala ja aika ylis-

puiden poistosta, alueen koko 
Mallit: puukohtaiset pituuden ja pohjapinta-alan kasvu-

mallit sekä pituusjakaumamalli 
Puujoukon luonti: metsikön pituus- ja läpimittajakaumamalleilla 
Kasvujakso: 1 v  
Rajoitukset: tiheys – max. 5 000 kpl/ha 
  puun lähtöpituus 0,1–10 m 
  poistetun ylispuuston ppa 20–30 m2 

  aika ylispuuston poistosta 1–10 v 
  poistetun ylispuuston pääpuulaji kuusi 
Käyttöalue: MT ja OMT Etelä-Suomessa 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 24 



 

Mallin tekijät: Koistinen ja Valkonen (Metla) 
Laadintavuosi: 1993 
Testaus:  
Mallin kehittämistarpeet:  
Kuvattu julkaisuissa: Koistinen, E. & Valkonen, S. 1993. Models 

for height development of Norway spruce and 
Scots pine advance growth after release in south-
ern Finland. Silva Fennica 27(3): 179–194. 
Valkonen, S. 2000. Kuusen taimikon kasvattami-
sen vaihtoehdot Etelä-Suomen kivennäismailla: 
Puhdas kuusen viljelytaimikko, vapautettu ali-
kasvos ja kuusi-koivusekataimikko. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 763. 

 
4.3.6 Mänty-rauduskoivu-sekataimikko 

Taimikkotyyppi: mänty-rauduskoivu-taimikko, jossa mänty istu-
tettu ja koivu syntynyt luontaisesti 

Lähtötiedot: männyn taimien istutustiheys (kpl/ha) ja keskipi-
tuus (m), koivun runkoluku (kpl/ha) ja keskipi-
tuus (m), tieto maanmuokkauksesta, metsätyyp-
pi, alueen koko 

Mallit: puukohtaiset kasvumallit männylle ja raudus-
koivulle ja oksikkuusmallit männylle; malleissa 
mukana eri puulajien yksilöiden välinen kilpailu 
kunkin taimen lähiympäristössä 

Puujoukon luonti: taimien alkutilanteen pituusjakauma muodoste-
taan normaalijakaumasta 

Kasvujakso: 1 v  
Rajoitukset: pohjapinta-ala jakson alussa max. 10 m2 ha-1

  mänty tiheys 2 000–4 000 kpl/ha 
 valtapituus alussa 0,5–6,4 m, puun 

pituus alussa max. 7 m, läpimitta 
max. 10 cm 

  koivu tiheys 0–18 000 kpl/ha 
 puun pituus alussa 0,5–8,2 m,  

läpimitta max. 8 cm 
  ei vesasyntyisiä koivuja tai erittäin tiheitä mäntyä 

pitempiä koivusekapuustoja 
Käyttöalue: VT–OMT Etelä-Suomi, mä H100 24–30 m  
Mallin tekijät: Valkonen ja Ruuska (Metla) 
Laadintavuosi: 2000 
Testaus:  
Mallin kehittämistarpeet:  
Kuvattu julkaisussa: Valkonen, S. & Ruuska, J. 2003. Effect of 

Betula pendula Admixture on Tree Growth and 
Branch Diameter on young Pinus sylvestris 
Stands in Southern Finland. Scandinavian Jour-
nal of Forest Research 18: 416–426, 2003. 
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4.3.7 Koivun kantovesojen pituuskasvumalli 

Taimikkotyyppi: raivauksen tai perkauksen jälkeen vesovat koivut 
kaikissa taimikoissa 

Lähtötiedot: vesovien kantojen tiheys (kpl/ha) ja keskikanto-
läpimitta (cm), vesojen lukumäärä/kanto (ole-
tusarvo), metsätyyppi, alueen koko, emokannon 
pituus (oletusarvo) 

Mallit: vesovien puiden pituuskasvumalli (parametrisoi-
tu koivulle, mutta käytetään myös muille lehti-
puille) 

Puujoukon luonti: vesovien puiden osuuden määritys (kantoläpimi-
tan, muun puuston koon, iän mukaan (malli mää-
ritetty hankkeessa, ei testattu) 

Kasvujakso: 1 v  
Rajoitukset: Ei kunnon kilpailuvaikutusta, joten vesoilla ja 

muilla puilla ei suurta kokoeroa, ei suurta tiheyt-
tä (max. 4 000 ha-1), vesan ikä 1–12 v, emokan-
non läpimitta 0,3–11 cm, vesan pituus max. 8 m 

Käyttöalue: kangasmaat, H100 14–31 (mä) 
Mallin tekijät: Björkdahl, Ruotsi 
Laadintavuosi: 1983 
Testaus: ristiintestaus pohjoismaisessa laadinta-

aineistossa 
Mallin kehittämistarpeet: kilpailun huomioon ottaminen (tiheys, 

pituus ja perkausajankohta), kasvu staattisen  
pituusmallin sijalle, suomalainen aineisto 

Kuvattu julkaisussa: Höjdutveckling hos stubbskott av vårt- och 
glasbjörk samt tall och gran efter mekanisk röj-
ning. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen 
för skogsproduktion, Stencil 18: 54 s. 

 
4.3.8 Valmistumassa olevat mallit 

Nämä kasvumallit on laadittu valmiiksi, mutta niitä ei ole toistaiseksi viety 
taimikkosimulaattoriin. Tavoitteena on ottaa ne mukaan seuraavassa laa-
jemmassa versiossa. 
 
Mäntysäästöpuut männyn taimikossa 
 

Taimikkotyyppi: luontaisesti syntynyt mäntytaimikko, jossa män-
tysäästöpuita 

Lähtötiedot: männyn taimien tiheys (kpl/ha) ja keskipituus 
(m), mäntysäästöpuiden tiheys (kpl/ha), keskilä-
pimitta ja ryhmittäisyys, metsätyyppi, alueen  
koko 

Mallit: puukohtaiset spatiaaliset kasvumallit, joissa 
huomioitu säästöpuiden ja muiden taimien kil-
pailuvaikutus, männyn  taimien oksikkuusmallit 

Puujoukon luonti:männyn taimien pituusjakauma muodostetaan 
mallilla 

Kasvujakso: 1 v 
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Rajoitukset: taimet tiheys 500–25 000 kpl/ha 
  valtapituus alussa 0,5–5,5 m, puun 

pituus alussa 0,1–3,5 m, läpimitta 
3,3 cm 

  säästöpuut tiheys 30–120 kpl/ha 
   ppa 4–11 m2 

  ei suuria tiheitä säästöpuuryhmiä 
Käyttöalue: MT–CT, Etelä- ja Keski-Suomi (H100 18–26 m) 
Mallin tekijät: Valkonen, Ruuska ja Siipilehto (Metla) 
Laadintavuosi: 2000 
Testaus: vertailu Niemistön ym. (1993) malliin 
Mallin kehittämistarpeet: reunametsä ja tiiviit ryhmät, muut puu-

lajit - työ meneillään Metlassa 
Kuvattu julkaisussa: Valkonen, Sauli, Ruuska, Juha & Siipilehto,  

Jouni: Mäntysäästöpuut männyntaimikoissa - 
aukkoisuutta, kasvutappioita vai laatua? Metsä-
tieteen aikakauskirja 1/2001: 55–59. 
Valkonen, S., Ruuska, J. & Siipilehto, J. 2002. 
Effect of retained trees on the development of 
young Scots pine stands in Southern Finland.  
Forest Ecology and Management 166 (1–3):  
227–243. 

 
Kuusi-koivusekataimikoiden malli 
 

Taimikkotyyppi: Yksijaksoiset kuusi-koivusekataimikot. Kuusik-
ko perustettu niin, että taimien alkukehitys vastaa 
nykyistä, vanhasta tekniikasta nopeutunutta (pal-
jasjuuret, kevyt muokkaus tai muokkaamatta) 

Lähtötiedot:  
Mallit: kuusen ja koivun pituus- ja paksuuskasvumallit 
Puujoukon luonti: kehitteillä 
Kasvujakso: 1 v 
Rajoitukset: Ei liian suurta kokoeroa kuusen ja tiheän koivi-

kon välillä. Ei nopeakasvuista tiheää vesasyntyis-
tä koivikkoa. Kuusella mätästys ja paakkutaimet. 

Käyttöalue: MT–OMT, Etelä-Suomi 
Mallin tekijät: Valkonen ja Yli-Kojola (Metla) 
Laadintavuosi: 2002 
Testaus: Vertailu vanhan viljelytekniikan malliin (4.3.3) 
Mallin kehittämistarpeet:  
Kuvattu julkaisussa: Ei vielä kuvattu 

Lisäksi valmisteilla ovat seuraavat mallit: 
• kuusen Acrobas–malli (alustava malli valmistuu v. 2004) 
• reunametsän ja säästöpuuryhmien vaikutus männyn taimikkoon 
• männyn viljelytaimikoiden puukohtainen malli (Metla) 

• puhtaat männiköt aluksi ja myöhemmin sekametsiköt 
 

Näiden mallien kehittäminen on vasta alussa, joten aikataulua taimikko-
simulaattoriin viemisestä ei ole olemassa. 
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5 TAIMIKKOSIMULAATTORIN RAKENNE JA 
TOIMINNOT 

5.1 

5.2 

Yleistä ohjelmistosta 

Projektissa tehtiin Taimikkosimulaattori–ohjelmistosta ensimmäinen versio, 
ja sitä on tarkoitus kehittää myöhemmin uusien kasvumallien ja toimintojen 
osalta. Ohjelmiston yksityiskohtainen kuvaus on esitetty käyttöohjeissa ja 
tässä kuvataan vain sen tärkeimmät piirteet. 
 
Ohjelmisto koostuu toiminnallisesti seuraavista ohjelmista: 

- taimikon luontiohjelmat 
- kasvatusohjelmat 
- taimikoiden käsittelyrutiinit (perkaus- ja harvennusohjelmat) 
- käyttöliittymä (sis. graafit ja raportit). 

 
Ohjelmat on kirjoitettu C++-ohjelmointikielellä. Laite- ja käyttöympäristö-
vaatimukset ovat: 

• käyttöjärjestelmänä Windows 95, NT, 2000 tai XP 
• käyttömuistia mieluiten vähintään 64 MB 
• levytilaa ohjelmia varten vähintään 10 MB (ohjelmat vaativat n. 8.5 

MB + 1–2 MB simuloitavat taimikoita varten) 
• CD-asema asennusta varten. 

 
Kehityksen simuloinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa on seuraavat päävai-
heet: 

1. Simuloitava taimikko luodaan taimikon perustietojen ja keskitunnus-
ten avulla tai avataan aiemmin luotu taimikko. On myös mahdollista 
luoda taimikko yksittäisten puiden mittaustiedoista. 

2. Taimikkoa kasvatetaan valittavalla kasvumallilla haluttu aika tai ha-
luttuun kehitysvaiheeseen saakka (tavoiteikä, keski- tai valtapituus). 

3. Taimikon perkaus tai harvennus voidaan tehdä halutussa kehitysvai-
heessa erilaisia puiden valintatapoja käyttäen. Toimenpiteistä laske-
taan kustannukset. 

4. Taimikko voidaan kasvattaa kasvumallista riippuen ensiharvennus-
vaiheeseen asti ja tehdä metsikölle ensiharvennus. 

5. Taimikon tilaa voidaan tarkastella kaikissa vaiheissa graafien ja 
vaihtoehtovertailuraportin avulla. 

 
Asetukset ja käyttäjäkohtaiset valinnat 

Taimikkosimulaattorissa on joukko asetuksia, joilla ohjataan ohjelmiston 
toimintaa, tehdään käyttöliittymään liittyviä valintoja ja joita käyttäjä voi 
asettaa itselleen sopiviksi. Asetukset jäävät voimaan ohjelmaa seuraavan 
kerran käynnistettäessä. Osa asetuksista on käyttöliittymän ulkoasuun ja 
kasvun simulointiajojen tekoon liittyviä valintoja. Lisäksi valittavina on 
käytettäviin kustannuksiin ja puutavaralajitietoihin liittyviä tietoja. Perkaus-
ohjelmat ja harvennusmallit voidaan myös tallentaa valmiiksi. 
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5.3 Päänäkymä 

Kuvassa 8 on simulaattorin käyttöliittymän päänäkymä selityksineen. 
 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 10  

12 
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 11 20 21 

Kuva 8. Taimikkosimulaattorin päänäkymä 

Selitykset 
1. Uuden taimikon luonti 
2. Tallennetun taimikon avaaminen tiedostosta 
3. Taimikon tallennus tiedostoon 
4. Taimikkojen vertailu graafien avulla 
5. Taimikon valtapituuden ja runkotilavuuden kehityksen kuvaajat 
6. Suurennusneliön kohdistaminen samaan paikkaan 
7. Aktiivisen taimikon kopiointi 
8. Taimikko-ikkunan tallentaminen kuvatiedostoksi 
9. Zoom-in/out 
10. Valittujen puiden poisto perkauksessa ja ensiharvennuksessa 
11. Puuston / yksittäisen puun tiedot -ikkuna 
12. Taimikon tiedot -ikkuna 
13. Taimikkoalue 
14. Taimikon tiedot -ikkunan näytön valintanappula 
15. Taimikon nykyistä tilaa ja kehitystä kuvaavia graafeja 
16. Taimikon kasvatusvaihtoehtojen valinta 
17. Taimikon perkausvaihtoehtojen valinta 
18. Taimikon kasvatus ensiharvennukseen ja ensiharvennus 
19. Yhteenvetoraportti taimikon käsittelyistä ja alku- ja lopputilasta,  

tietojen siirtomahdollisuus Exceliin 
20. Taimikkoalue suurennettuna 
21. Taimikon yksittäinen puu 
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5.4 Taimikon luonti ja kasvatus 

Taimikoiden luonti tehdään antamalla mallikohtaiset lähtötiedot omassa va-
lintaikkunassaan. Taimikon luonti on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.2. 
 
Taimikon kasvattamisessa vaihtoehtoina ovat: 

• kasvatus yksi tai useampi kasvujakso kerrallaan (kasvujaksot  
 mallista riippuen 1 tai 5 v) 

• kasvatus taimikon tavoiteikään 
• kasvatus tavoitepituuteen (keskipituus tai valtapituus) 
• kasvatus ensiharvennusvaiheeseen. 

 
Joissakin taimikoissa sopivia malleja on enemmän kuin yksi. Käyttäjä voi 
valita haluamansa mallin ja tarkastella siten eri malleilla saatavia tuloksia.  
 
Taimikkosimulaattorilla on mahdollisuus seurata taimikon kasvattamista 
ensiharvennusikään asti. Joidenkin kasvumallien soveltamisalue ulottuu kui-
tenkin vain 8–12 m:n valtapituuteen asti. Laskennan mennessä sallitun alu-
een ulkopuolelle ohjelma ilmoittaa siitä.  
 

 
 

Kuva 9.  Taimikon kasvatuksen vaihtoehtovalinnat. 

 
Selitykset: 
1. Kasvatukseen käytettävä kasvusimulaattori valitaan valikosta. Taimikon 

tyypistä riippuen valittavana on eri määrä vaihtoehtoja, joista valitaan se, 
joka vastaa taimikon luonnissa annettua taimikkotyyppiä. 

2. Taimikkoa voidaan kasvattaa 1–4 aika-askeleen verran kerrallaan. Kas-
vusimulaattorista riippuen aika-askel on 1 tai 5 vuotta. 

3. Taimikon kasvattaminen tavoiteikään. 
4. Taimikon kasvattaminen haluttuun keski- tai valtapituuteen. 
5. Taimikon kasvattaminen ensiharvennukseen. Taimikko kasvatetaan sopi-

van harvennusmallin käyriin verraten ensiharvennuskokoiseksi ja simu-
loidaan harvennushakkuu. 
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5.5 Perkaukset ja harvennukset 

Taimikon perkausta ja harvennusta voidaan simuloida eri kehitysvaiheissa. 
Ohjelmassa ei ole erikseen valintoja taimikon harvennuksille, vaan ne simu-
loidaan käyttäen perkauksen valintavaihtoehtoja. Valittaviksi on pyritty 
saamaan yleisimmät taimikon perkauksissa ja harvennuksissa käytettävät 
tavat puiden poistoon, joita ovat: 

• reikäperkaus 
• perkaus tai harvennus haluttuun puulajikohtaiseen tiheystavoittee-

seen 
• perkaus tai harvennus puulajikohtaisesti annettaviin pituusrajoihin 

(jätettävien puiden minimi- ja maksimipituudet annetaan) 
• perkaus tai harvennus tavoitepuulajisuhteisiin. 

 
Vaihtoehtoja voidaan haluttaessa yhdistellä tekemällä erilaisia valintoja en-
nen puiden varsinaista poistamista tai käsittelemällä taimikko eri tavoilla 
peräkkäin. Käyttäjien omat perkaussäännöt voidaan tallentaa valintoja teh-
täessä myöhempiä käyttökertoja varten. Tiedostoon tallentuvat perkaustapa-
kohtaiset valintakriteerit sekä perkaustavan kuvaus. 
 
Kun valitaan perkaus (tai harvennus) tiheystavoitteeseen tai tavoitepuula-
jisuhteisiin, on valittava myös poistettavien puiden valintamenetelmä, joita 
on kaksi: 1) yksinkertainen alaharvennus, jossa poistetaan enimmäkseen 
pieniä puita sekä 2) kilpailuun perustuva valinta, jossa kilpailuasetelmaltaan 
aina huonoimmassa asemassa oleva taimi merkitään poistettavaksi. Puiden 
valintaa jatketaan niin kauan kunnes tiheystavoite tai tavoitepuulajisuhteet 
saavutetaan. Menetelmä vastaa yksinkertaista alaharvennusta paremmin 
metsurin päätöstilannetta, ottaa puiden kasvutilan paremmin huomioon ja 
aukkopaikkoihin jätetään pienempiäkin puita kasvamaan. Samaa menetel-
mää käytetään simulaattorissa myös ensiharvennuksen puidenvalinnassa. 
 
Perkaustavan valinnan jälkeen ohjelma valitsee poistettavat puut ja esittää 
ne ruudulla. Valinnan voi hyväksyä, jolloin puut poistuvat, tai hylätä, jolloin 
tilanne palautuu ennalleen. Yksittäisiä puita voi myös joko valita poistetta-
viksi tai muuttaa takaisin kasvatettaviksi. Näin voidaan tehdä myös puukoh-
tainen poisto, mutta tällöin tapahtuma ei rekisteröidy perkaukseksi, jolle  
lasketaan poistumatiedot ja kustannukset. 
 
Työn ajanmenekki ja kustannukset lasketaan ja rekisteröidään taimikon kä-
sittelytietoihin. Ajanmenekin laskennassa käytetään Metsätehossa laadittua 
raivaussahatyön ajanmenekkimallia (Kaila, Poikela & Strandström). Ajan-
menekki lasketaan poistettavien puiden tiheyden (kpl/ha) ja kantojen keski-
läpimitan mukaan. Maastovaikeutta tai muita työskentelyolosuhteita ei oteta 
huomioon. Kustannukset lasketaan käyttäjän asettaman raivaussahatyön tun-
ti- tai päiväkustannuksen mukaan. Siinä ei ole eritelty palkkaa, matka- ja 
sivukustannuksia eikä työvälinekorvausta, vaan ne on käyttäjän itse määri-
tettävä ja laskettava yhteen käytettäväksi tunti/päiväkustannukseksi. 
 
Perkauksen jälkeen esitetään tiedot kustannuksista, ajanmenekistä sekä pois-
tetun ja kasvatettavaksi jääneen puuston tunnukset. Perkaukset ja harven-
nukset tallentuvat myös vertailuraporttiin, johon kootaan kaikki ko. taimi-
kolle tehdyt käsittelytoimenpiteet. 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 31 



 

5.6 Ensiharvennus 

Taimikkosimulaattorilla on mahdollista simuloida taimikon kasvattamista 
ensiharvennusikään malleilla, joiden sallittu käyttöalue ulottuu niin pitkälle. 
Ensiharvennus voidaan simuloida joko niin, että taimikko kasvatetaan jak-
soittain (esim. 4 v) ja taimikonhoitotoimenpiteitä tehden ensiharvennusvai-
heeseen ja sitten suoritetaan harvennus tai siten, että taimikko kasvatetaan 
suoraan ensiharvennuskokoiseksi ilman käsittelytoimenpiteitä. Simulaatto-
riin on tallennettu Tapion nykyisten metsänkäsittelysuositusten mukaiset 
harvennusmallit. Käyttäjä voi myös tallentaa omat, esim. organisaatiokoh-
taiset harvennusmallinsa. Harvennusmallien käyriä visuaalisesti apuna käyt-
täen päätetään, onko metsikkö harvennuskelpoinen ja milloin puiden poisto 
lopetetaan. Harvennuksissa otetaan ajourat huomioon käyttäjän asettaman 
ajouravälin ja ajouran leveyden mukaan. Ajourilta puusto poistetaan koko-
naan. Muuten poistettavien puiden valinta tehdään alaharvennusperiaatteen 
mukaisesti tai vaihtoehtoisesti puiden väliseen kilpailuun perustuvalla me-
netelmällä, joka on kuvattu perkauksen yhteydessä (kuva 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 10.  Taimikon kasvattaminen ensiharvennusvaiheeseen. 
 
Harvennuksesta lasketaan poistuman ja pystyyn jäävän puuston keskeiset 
tunnukset sekä korjuukustannukset ja kantorahatulot. Korjuukustannusten 
(€/m3) laskenta tehdään yksinkertaistetusti hakatun puumäärän mukaan, eikä 
siinä käytetä minkäänlaisia ajanmenekkifunktioita, eikä puustoa ja leimikon 
korjuuolosuhteita huomioivia laskentatekijöitä. Korjuukustannukset asete-
taan metsuri- ja koneelliselle korjuulle erikseen ilman kustannusten tarkem-
paa erittelyä. Erilaisia korjuuketjuvaihtoehtoja tai koneita ei voi myöskään 
valita, vaan kustannukset on käyttäjän määritettävä itse esim. alueella ylei-
simmin käytetylle korjuuketjuvaihtoehdolle. Kantohinnat määritetään puula-
jikohtaisesti kuitupuulle sekä energiapuulle (yhteinen hinta). Tukkia ei ole-
teta ensiharvennuksessa syntyvän. Puulajien minimiläpimitat voidaan antaa 
ja niitä käytetään poistuman tilavuuden laskennassa. Kantorahatulot laske-
taan poistettujen puiden käyttöpuun tilavuuden ja kantohinnan tulona ja kor-
juukustannukset poistuman tilavuuden mukaan. 
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Korjuukustannusten laskentaan on tarkoitus myöhemmin laatia monipuoli-
sempi laskentamenetelmä, jossa otetaan huomioon kohteen puuston ja olo-
suhteiden mukaan hakkuun ja metsäkuljetuksen kustannukset ajanmenekki-
funktioilla sekä muut korjuun kustannukset, esim. alikasvoksen raivaus. Täl-
löin voitaisiin paremmin vertailla eri tavoin kehittyneiden taimikoiden ensi-
harvennuksien toteutusta ja kustannuksia. Myöhemmin ohjelmaan voidaan 
sisällyttää myös KEMERA–lain mukaiset energiapuun korjuutuet. 
 
5.7 Graafit, tulostukset ja raportointi 

Taimikoiden kehitystä ja käsittelyvaihtoehtoja voidaan parhaiten vertailla 
erilaisten graafien avulla, jotka on jaoteltu kolmeen eri tyyppiin: 

• Taimikon nykyisen tilan tarkastelemiseksi 
• pituus- ja läpimittajakaumat, latvuksen läpimittajakauma, valta-

pituus, tilavuus, pituus/läpimittasuhde 
• Taimikon kehittyminen eli vertaileminen aikaisempiin ajanhetkiin 
• Eri tavoin kasvatettujen taimikoiden kehitysten vertailut. 

 
Taimikon keskeisten puustotunnusten kehittymisestä ja käsittelyistä voidaan 
muodostaa kehitysraportti. Raportin voi tulostaa tai sen tiedot siirtää teksti-
tiedostomuotoisena Exceliin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11. Esimerkki taimikon tunnusten tarkasteluikkunasta. 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 33 



 

6  TUOTTEISTAMINEN, JAKELU JA YLLÄPITO 

Taimikkosimulaattorille on laadittu tuotteistamis- ja jatkokehityssuunnitel-
ma, jonka tarkoituksena on määrittää puitteet simulaattorin valmistamiseksi 
ohjelmatuotteeksi, käyttöönottoon, päivitykseen ja versiohallintaan sekä si-
mulaattorin jatkokehitykseen ja siinä käytettävien kasvumallien tutkimuk-
seen.  
 
Taimikkosimulaattorin tuotteistamisessa, jakelussa ja ylläpidossa kokonais-
vastuu on Metsäteholla. Helsingin yliopiston metsäekologian laitos ja Met-
säntutkimuslaitos toimivat projektin jälkeenkin mahdollisuuksien mukaan 
simulaattorin ja siinä käytettävien kasvumallien kehittämisessä niin, että kun 
muutoksia tai päivityksiä malleihin tehdään, ne toimitetaan simulaattoriin 
vietäviksi. Myös muut tutkimusyksiköt tai tutkijat voivat olla jatkossa mu-
kana kehitystyössä. On myös mahdollista, että simulaattorin mallit ja kes-
keiset toiminnot voitaisiin yhdistää johonkin toiseen yleiskäyttöisempään 
ohjelmistoon, esim. Motti–simulaattoriin.  
 
Tavoitteena on, että ohjelmisto saataisiin mahdollisimman laajaan käyttöön 
ja että sitä tai sen osia voitaisiin käyttää myös muissa sovelluksissa ja suun-
nittelujärjestelmissä. Projektin johtoryhmän ehdotus on ollut, että hinta 
muodostuisi vain kohtuullisista valmistus- ja jakelukustannuksista, ja että 
taimikkosimulaattorista mahdollisesti saatavat myyntitulot voitaisiin kana-
voida kasvumallien jatkotutkimukseen jollakin erikseen sovittavalla tavalla. 
 
 
7 TAIMIKKOSIMULAATTORIN JATKOKEHITYS JA 

SITÄ TUKEVA TUTKIMUS 

Taimikkosimulaattoriin tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä listattiin projektin 
loppuvaiheessa. Käyttäjäpalautteen perusteella niitä toivotaan saatavan lisää 
myöhemmin. Seuraavassa tärkeimmät jatkokehitettävät asiat: 
 

Simuloitavien taimikoiden luonti ja muuttaminen sekä annettavat 
taimikkotiedot 

 
1. Taimikkotietojen tuonti tiedostosta tai kuviotietojärjestelmien tieto-

kannasta tai siirtotiedostomuodosta (käyttäjä- tai ohjelmistokohtaiset 
tiedostomuodot) 

2. Taimikon tilajärjestyksen (taimien paikkojen) muuttaminen inter-
aktiivisesti ruudulla 

3. Tilajärjestyksen luontiin erilaisia maanmuokkausmenetelmiä  
paremmin kuvaava menetelmä 

4. Menetelmä tilajärjestyksen ryhmittyneisyyden säätämiseksi 
5. Taimikkokohtainen lämpösumman muutosmahdollisuus korkeus-

aseman mukaan 
− tarvitaan vain, jos jokin malli käyttää parametrina 

6. Pitkäaikainen sademäärätilastoihin perustuva sademäärä kunnittain 
tiedostoon 

− tarvitaan vain, jos jokin malli käyttää parametrina 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 34 



 

Kasvumallit 
 
7. Vesakon kehityksen mallinnus 

− vesakon syntyminen eri kasvupaikoilla ja eri maanmuokkausme-
netelmillä (vesakoitumisherkkyys), vesakon pituusjakaumamallit 
ja tilajärjestys 

− uudelleenvesoittuminen ja vesakon kehitys perkauksen jälkeen 
− vesakon kilpailullinen vaikutus muiden puulajien kehitykseen 

8. Acrobasin parametrisointi eri kasvupaikkaolosuhteisiin ja ilmasto-
alueille 
− lämpösummaan perustuen 

9. Acrobasin sovittaminen sekapuulajisiin taimikoihin 
− mänty–koivu, kuusi–koivu, mänty–kuusi 

10. Uudet kuusi–koivu–sekataimikoiden empiiriset mallit 
11. Taimikon varhaiskehitysmallit 

− keskimääräiset nuorten taimikoiden kokojakaumat eri uudista-
misketjuilla 

− käyttöön, kun on ensin testattu Motissa ja Melassa 
12. Mäntysäästöpuut männyn taimikoissa -malli 
13. Reunametsän vaikutukset taimikkoon -malli 
14. Mänty–koivu–malliin maksimioksanpaksuuden malli mukaan 
15. Malli latvussuhteen kehittymiseen 

 
Taimikoiden käsittelyt ja kustannuslaskenta 
 
16. Taimikonhoitotoimenpiteiden ja ensiharvennuksen kustannuslasken-

nan kehittäminen 
− taimikon alkukehityksen hoitotoimenpiteet ja niiden kustan-

nukset 
− raivaussahatyön kustannukset poistettavan puuston koon  

mukaan 
− lisää vaihtoehtoja työlajien kustannusrakenteisiin 
− korjuukustannusfunktiot ensiharvennukseen 

17. Perkausajankohtien (automaattinen) määrittäminen vesakon kehityk-
sen mukaan 

18. Perkaustavat ja poistettavien puiden valintaperusteet 
19. Alikasvoksen raivaus -toiminto työlajiksi ensiharvennuksen yhtey-

teen (edellyttää, että raivattava puusto - vesakko tai muu alikasvos - 
on simulaattorissa kuvattu) 

20. Hakatun puuston poistuman tilavuuden laskentaan nykyistä parempi 
runkomuotoa ja puutavaran minimimittoja huomioiva malli 

21. Yläharvennus harvennustapavaihtoehdoksi 
22. Energiapuun korjuu 

− mallit energiapuukertymän ja korjuukustannusten laskentaan 
(taimikonhoidon yhteydessä tai ensiharvennuksessa) 

− KEMERA–lain mukaiset energiapuun korjuutuet mukaan 
23. Käsittelyohjelmien muodostaminen ja automaattisimulointi 

 

Metsätehon raportti 174 11.6.2004 35 



 

Taimikonhoidon menetelmien kehittämistä koskeva uusi yhteistutkimus on 
suunniteltu aloitettavaksi v. 2005. Sen valmistelemiseksi on Metlassa käyn-
nistetty esitutkimus, jonka konkreettisena tavoitteena on yksityiskohtaisen 
tutkimussuunnitelman laatiminen vuoden 2004 kuluessa. Taimikon kehitys-
dynamiikka (kasvumallit) ja taimikkosimulaattorin jatkokehittäminen olisi-
vat suunniteltavan tutkimuksen päätehtäviä. Hankkeessa selvitetään myös 
taimikonhoidon ajoitus-, työmäärä- ja kustannuskysymyksiä ja kehitetään 
toimintamalleja ja työmenetelmiä taimikonhoitoon. 
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