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Tiivistelmä 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani lehtokasvillisuuden muutoksia 45 vuoden aikana 

uudelleenotanta-aineiston avulla. Tarkoitukseni on kartoittaa Pohjois-Savon lehtokeskuksen 

sekä Pohjois-Karjalan Kolin lähialueiden tutkimusaloilla tapahtuneita muutoks ia 

kasvillisuuden lajikoostumuksessa ja monimuotoisuudessa ajan, metsätalouden vaikutuksen ja 

havupuiden latvuspeittävyyden suhteen, sekä määrittää tutkimusalojen luontotyypit ja 

tarkastella alueita luontotyyppien uhanalaisuuden kannalta. 

Tutkimuskysymykseni ja hypoteesini ovat: 

1. Onko lehtokasvillisuudessa tapahtunut muutoksia suhteessa aikaan, metsätalouden 

vaikutuksiin tai havupuiden latvuspeittävyyteen? Hypoteesi: Muutoksia on tapahtunut 

ajan, metsätalouden vaikutuksen ja havupuiden latvuspeittävyydessä tapahtune iden 

muutosten seurauksena häiriötekijöiden lisääntymisen vaikuttaessa kasviyhteisöihin. 

2. Ovatko muutokset suurempia siellä, missä metsätalouden vaikutus on suurempaa? 

Hypoteesi: Muutokset suurenevat metsätalouden vaikutuksen kasvaessa. 

3. Ovatko kasviyhteisöjen muutokset niin suuria, että alkuperäiset luontotyypit olisivat 

muuttuneet? Hypoteesi: Alkuperäiset luontotyypit ovat saattaneet muuttua 

voimakkaimmin metsätalousvaikutteisilla paikoilla. 

Lähes puolet tutkimusaloista olivat voimakkaasti metsätalousvaikutteisia. Tuloksien 

perusteella tilastollisesti merkitseviä muutoksia on tapahtunut ainoastaan ajan ja havupuiden 

latvuspeittävyyden suhteen. Ajalla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus kasviyhteisö jen 

muutoksiin sekä kokonais- että sammalten alfadiversiteetin kasvamiseen. Lisäksi ajalla ja 

havupuiden latvuspeittävyydellä oli merkitsevä vaikutus putkilokasvien peittävyyteen; ajalla 

peittävyyttä lisäävästi ja havupuiden latvuspeittävyydellä sitä vähentävästi. Metsätaloudella ei 

ollut merkitsevää vaikutusta yhteisöjen lajistokoostumukseen, niiden monimuotoisuuteen tai 

kasviryhmien peittävyyksiin. Viidellä tutkimusalalla oli tapahtunut luontotyypin muutos; 

kahden alan luontotyyppi oli muuttunut kokonaan ja kolmella alalla vuosien välis iä 

luontotyyppimäärityksiä verrattaessa joko ravinteisuus tai kosteus oli muuttunut; ravinteisuus 

oli yhdellä alalla laskenut ja toisella alalla noussut ja kosteus oli yhdellä alalla laskenut. Kolme 

näistä luontotyypiltään muuttuneesta alasta oli voimakkaasti ja yksi lieväst i 

metsätalousvaikutteisia. Tulosten perusteella ensimmäinen ja viimeinen hypoteesi saivat 

osittain tukea. Muutoksia on siis tapahtunut, mutta ne eivät ole suoraan johdettavissa 

metsätalousvaikutuksesta johtuviksi.  
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1 Johdanto 

 

Lehdot ovat havumetsävyöhykkeen metsäkasvillisuusalueita, joilla esiintyy maaperän 

ravinteisuuden vuoksi vaateliaampaa ruoho- ja heinäkasvillisuutta (Lehtojensuojelutyöryhmä, 

1988) Metsäluontotyypeistä lehdot ovatkin Suomen runsaslajisimpia metsiä (Alanen, 1995; 

Kuusipalo 1984), ja niiden tärkeimpiä kasviyhteisöihin vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat 

kosteus, varjostus ja ravinteisuus (Hokkanen, 2003). Lehtomaannos on runsasravinteis ta, 

lievästi hapanta (pH 6–7) ja ravinteiden huuhtoutuminen on vähäistä (Kuusipalo 1996; Valta & 

Routio 1990).  

Eteläisintä Suomen lukuun ottamatta lehdot sijaitsevat usein kallioperältään kalkkipitoisilla tai 

muita emäksisiä kivilajeja sisältävillä alueilla (Kaakinen, 1982; Kuusipalo 1996). Näitä alueita 

kutsutaan lehtokeskuksiksi sekä Pohjois-Suomessa myös letto- ja lehtokeskuksiksi, ja 

tunnetuimmat niistä sijaitsevat Etelä-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Keski-Karjalassa, 

Kainuussa, Lapin kolmiossa, Kuusamossa ja Kittilässä (Lehtojensuojelutyöryhmä, 1988). 

Lehtokasvillisuuden kehittymisen kannalta suotuisaa maastoa on kallioseinämien juurilla 

kallioista rapautuvan aineksen kertymäkohdissa, harjurinteiden valoisissa alaosissa, suurten 

vesistöjen varsilla sekä puronotkoissa ja lähteikköjen läheisyydessä (Alanen, 1995; Kuusipalo 

1996). Tutkimuksen kohteena olevat lehdot sijaitsevat Pohjois-Savon lehtokeskuksessa sekä 

Pohjois-Karjalassa Kolin ympäristössä ja lähettyvillä. 

Lehdoilla on suuri merkitys metsälajien monimuotoisuuden kannalta, sillä metsien 

uhanalaisista lajeista ensisijaisesti lehdoissa elää 45,3 % (Hyvärinen ym. 2019).  Punaisen listan 

lajeista ensisijaisesti vanhoja lehtometsiä elinympäristönään käyttää 180 lajia, mikä on 8,4 % 

kaikista metsien Punaisen listan arvioiduista lajeista.  Ensisijaisesti Punaisen listan lajeista 

muita lehtometsiä elinympäristönään käyttää 680 lajia, mikä vastaa 31,9 % kaikista arvioiduis ta 

metsien Punaisen listan lajeista.  

Lehtoluontotyypit voidaan jakaa kosteuden perusteella kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin sekä 

ravinteisuuden perusteella keski- ja runsasravinteisiin lehtoihin (Kouki ym. 2018b) ja tätä jakoa 

käytetään myös tässä tutkielmassa. Eteläisemmässä Suomessa lehtoja jaetaan myös jalopuuston 

esiintymisen mukaan. Lehtoluontotyyppien ja metsäkasvillisuusvyöhykkeen perusteella 

lehdolle voidaan määrittää myös lehtokasvillisuustyyppi (Kouki ym. 2018b), joka määritett i in 

myös tämän tutkielman aineiston aloille. Kosteuden ja ravinteisuuden mukaan jaotelluis ta 

kuudesta lehtoluontotyypistä koko Suomen alueella neljä luontotyyppiä on uhanalaisia (Kouki 

ym. 2018a). 
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Lehtoihin on jo vuosisatojen ajan kohdistunut voimakasta ihmisvaikutusta. 1600-luvulta 1900-

luvulle harjoitettu kaskiviljely ja metsien laidunnus on kohdistunut erityisesti lehtomets i in 

(Heikinheimo, 1915) ja sen vaikutus näkyi puustossa koivun ja lepän ollessa valtapuulaje ja 

(Ilaskari, 1999; Valta & Routio, 1990). Lehtometsiä on myös tämän jälkeen raivattu 

voimakkaasti viljelyskäyttöön ravinteisuutensa vuoksi, mikä on johtanut siihen, että ainoastaan 

vaikeakulkuisimmat lehdot säästyivät ihmistoimilta (Lehtojensuojelutyöryhmä, 1988). 

Elinympäristöjen pirstoutuminen ja eristyneisyys voi olla uhka useiden lajien olemassaolo lle 

(Hanski ym. 1998; Hyvärinen ym. 2018). Eristyneisyyden lisäksi pienillä laikuil la lisääntynyt 

reunavaikutus huonontaa elinympäristön laatua (Berglund & Jonsson 2003). Viime is in 

luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Kouki ym. 2018a) luokitteli tuoreet ja runsasravinte iset 

lehdot ainoana lehtoluontotyyppinä erittäin uhanalaiseksi (EN) koko Suomen alueella, ja 

Pohjois-Suomessa vaarantuneiksi (VU).  Kosteat ja runsasravinteiset lehdot olivat 

vaarantuneita koko Suomessa, kuten myös tuoreet ja keskiravinteiset lehdot, jotka luokitelt i in 

Pohjois-Suomessa kuitenkin silmälläpidettäviksi (NT). Kosteat ja keskiravinteiset lehdot 

luokiteltiin silmälläpidettäviksi koko Suomessa. Lehtojen haavoittuvuutta lisää säilyne iden 

saarekkeiden pieni koko ja eliöyhteisöjen köyhtyminen, vaikka jäljelle jääneiden lehtolaikkujen 

pinta-alat eivät sinänsä vähenisi (Lehtojensuojelutyöryhmä, 1988). 

Ihmisten harjoittamat maankäyttötoimet ovat yksi suurimmista tekijöistä, joka muokkaa 

kasviyhteisöjä (Sala ym. 2000). Nykyään ensisijaisena uhanalaisuuden syynä 27,5 % Suomen 

metsien uhanalaisista lajeista ovat metsien talouskäytöstä johtuvat elinympäristöjen muutokset 

(Hyvärinen ym. 2019). Suomen metsämaasta yli 90 % on metsätalouskäytössä (Peltola, 2020) 

ja yksi lehtojen keskeisimmistä uhkatekijöistä ovatkin hakkuut ja metsän uudistaminen 

(Airaksinen & Karttunen, 2001; Kouki ym 2018a). Nykytavalla harjoitettu metsätalous 

vaikuttaa metsäkasvillisuuteen usealla tavalla. Metsähakkuut vaikuttavat voimakkaasti sekä 

kenttä- ja pohjakerroksen lajeihin että niiden peittävyyksiin (Bergstedt & Milberg, 2001; 

Jalonen & Vanha-Majamaa, 2001; Reinikainen ym. 2000; Tonteri ym. 2013; Tonteri ym. 2016; 

Uotila & Kouki, 2005), ja niiden vaikutukset voivat näkyä vielä vuosikymmenien jälkeen 

(Muurinen ym. 2019; Tonteri ym. 2013; Tonteri ym. 2016).  

Metsän latvuskerros vaikuttaa voimakkaasti aluskasvillisuuteen varjostuksen ja karikkeen 

koostumuksen välityksellä (Hart & Chen, 2006).  Varjostuksen (Messier ym. 1998) ja tätä 

kautta metsien tihentymisen (Hedwall ym. 2013; Hedwall ym. 2019; Reinikainen ym. 2000) on 

ajateltu vaikuttavan aluskasvillisuusyhteisöjen koostumukseen. Hakkuut ja metsän 

uudistaminen voivat edesauttaa kuusettumista, joka on myös yksi lehtojen suurimmis ta 
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uhkatekijöistä (Airaksinen & Karttunen, 2001; Kouki ym. 2018a). Kuusen hapan karike 

vaikuttaa maaperän pH-arvoon sitä laskevasti (Hagen-Thorn ym. 2004; Hansson ym. 2011; 

Oostra ym. 2006). Kuusettuminen lehdoissa voi olla luontaista (Airaksinen & Karttunen, 2001; 

Siitonen ym. 2011), mutta sitä voidaan myös pitää ihmisvaikutteisena tekijänä, koska 

nykyaikainen metsätalous suosii havupuita ja kuusta on istutettu lehtoihin 

(Lehtojensuojelutyöryhmä, 1988; Alanen ym. 1995; Siitonen ym. 2011). Ilmastonmuutos on 

myös mainittu yhdeksi suurimmista uhkatekijöistä viimeisimmässä luontotyypp ien 

uhanalaisuusluokituksessa (Kouki ym. 2018a), vaikka se voi lämpötilojen nousun kautta myös 

edistää lehtometsien lajiston ja rakenteen säilymistä. Se voi kuitenkin edistää myös vieraslaj ien, 

tautien ja tuholaisten menestymistä, mitkä ovat myös yksi lehtojen uhkatekijö is tä 

viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa. Rakentaminen ja kuluminen sekä maanmuokkaus 

ja ojitus ovat myös keskeisiä uhkatekijöitä, jotka vaikuttavat lehtomaalle tyypilliseen multaan 

(Kouki ym.2018a). 

Ihmisvaikutuksella voi olla siis yhteisöihin ja monimuotoisuuteen hyvin erilaisia vaikutuks ia 

riippuen siitä, minkälaisesta ihmisvaikutuksesta on kyse. Ihmisvaikutuksesta lehtoihin on tehty 

Suomessa muutamia tutkimuksia. Yksi uusimmista tutkimuksista on Happosen ym. (2021) 

tutkimus lehtojen kasvillisuusyhteisöjen muutoksista maankäytön seurauksena sekä 

toiminnallisten ominaisuuksien ja diversiteetin muutosten korrelaatiosta. Voimakkaat 

metsänkäsittelytoimet vähensivät lajirikkautta ja kasvattivat lajiston vaihdunta -arvoa (engl. 

turnover). Metsänkäsittelytoimet vaikuttivat myös aluskasvillisuuden valonottokykyyn, kun 

latvuspeittävyyden lisääntyessä spesifinen lehtiala (SLA) kasvoi ja lehden kuiva-ainepitoisuus 

(LDMC) väheni. Haeggström (1983) tutki Ahvenanmaan Nåtön saaren lehdesniittyjen 

kasvillisuusmuutoksia 1900-luvun alusta, jolloin saarella laidunsi karjaa ja niityiltä kerättiin 

rehua karjalle. Niittyjen tilalle oli kasvanut lehtometsiä ja kuusettumista oli tapahtunut 

(Haeggström, 1983). Hokkasen (2006) Kolin lehtoja koskevan tutkimuksen mukaan lehdoissa 

oli nähtävillä merkkejä pitkäaikaisesta ihmisvaikutuksesta, joka näkyi tutkimusalueen 

lehdoissa kasvillisuuden suurempana monimuotoisuutena verrattuna ympäröivään 

kangasmetsään ja lehtojen maaperän alhaisempana pH:na verrattuna aiempiin tutkimuks iin.  

Suuremman monimuotoisuuden ajateltiin johtuvan aikanaan tapahtuneesta voimakkaasta 

kaskeamisesta ja metsien laidunnuksesta, mikä voi myös happamoittaa maaperää.  Maliniemen 

väitöskirjan (2018) mukaan ravinteisuuden avulla voidaan ennustaa ilmastonmuutokses ta 

johtuvaa kasvillisuusmuutosten voimakkuutta. Maliniemi ym. 2019 tutkivat myös 

kasviyhteisöjen muutoksia Suomessa kasvupaikan ravinteisuuden suhteen, ja huomasivat, että 
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yhteisöjen muutokset ovat voimakkaampia ravinteisimmilla kasvupaikoilla. Samansuunta is ia 

tuloksia saivat myös Grime ym. (2000) Iso-Britanniassa ja Harrison ym. (2015) Yhdysvalloissa, 

mutta heillä tulosten ajateltiin johtuvan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Maliniemen ym. 

(2019) tutkimuksessa ei voitu osoittaa yhteyttä ilmastonmuutoksiin suoriin vaikutuksiin, vaan 

muutosten ajateltiin johtuvaan lähtötilanteen ympäristöoloista ja ilmastoon liittymättömis tä 

syistä, koska muutokset tapahtuivat vain osassa tutkimusaluetta, kun taas ilmastonmuutokses ta 

johtuvien muutosten oletettiin tapahtuvan tasapuolisesti kaikilla alueilla. Myös von Numers 

(2015) tutki ilmastonmuutoksen vaikutusta Saaristomerellä 18 eri kasvilajiin ja tulosten 

mukaan pohjoisemman levinneisyysalueen kasvien peittävyydet olivat kasvaneet enemmän 

kuin eteläisemmän levinneisyyden kasvien peittävyydet. Tämän ajateltiin johtuvan 

pienialaisista maanmuodoista ja alueen mikroilmastoista, jotka voivat puskuroida 

ilmastonmuutoksen vaikutusta.  

Tässä tutkielmassa ihmisvaikutuksen osalta keskitytään metsätalouden aiheuttamiin 

muutoksiin lehtometsissä. Tarkoituksena on lehtokasvillisuuden muutosten tutkiminen 

uudelleenotanta-aineiston avulla, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä tapahtune iden 

muutosten havaitsemisen. Kiinnostuksen kohteina ovat Pohjois-Savon lehtokeskuksen ja 

Pohjois-Karjalan Kolin lähialueiden koealoilla tapahtuneet muutokset kasvillisuusyhteisöissä, 

niiden monimuotoisuudessa sekä peittävyyksissä. Kasviyhteisöjen muutoksia tarkastellaan 

tutkielmassa ajan, metsätalousvaikutuksen ja havupuiden latvuspeittävyyden kautta. Lisäksi 

alueita tarkastellaan luontotyyppien muutoksien ja uhanalaisuuden kannalta. 

Tutkimuskysymykseni ja hypoteesini ovat: 

1. Onko lehtokasvillisuudessa tapahtunut muutoksia suhteessa aikaan, 

metsätalousvaikutukseen tai havupuiden latvuspeittävyyteen? Hypoteesi: Muutoksia on 

tapahtunut ajan, metsätalouden vaikutuksen ja havupuiden latvuspeittävyydessä 

tapahtuneiden muutosten seurauksena häiriötekijöiden lisääntymisen vaikuttaessa 

kasviyhteisöihin. 

2. Ovatko muutokset suurempia siellä, missä metsätalousvaikutus on suurempaa? 

Hypoteesi: Muutokset suurenevat metsätalouden vaikutuksen kasvaessa. 

3. Ovatko kasviyhteisöjen muutokset niin suuria, että alkuperäiset luontotyypit olisivat 

muuttuneet? Hypoteesi: Alkuperäiset luontotyypit ovat saattaneet muuttua 

voimakkaimmin metsätalousvaikutteisilla paikoilla. 
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2 Menetelmät 

 

Vanhan aineiston oli kerännyt Eero Kaakinen heinäkuussa vuonna 1975 ja se oli muutettu 

ennen uudelleenotanta-aineiston keräämistä digitaaliseen muotoon Tuija Maliniemen toimesta. 

Tutkimusalojen tarkkoja koordinaatteja ei ollut tiedossa ja alojen maantieteellinen sijaint i 

määritettiin sanallisten kasvupaikkakuvausten perusteella. Tällaiset alat ovat niin sanottuja 

quasi-permanent -aloja, joihin voi sisältyä paikannusvirheitä, koska uudelleenotannassa alat 

osuvat harvoin täysin päällekkäin vanhojen alojen kanssa (Kapfer ym. 2017; Verheyen ym. 

2018). Lähtöaineisto oli kuitenkin poikkeuksellisen laadukas ja virheet minimoit i in 

onnistuneesti. Tästä lähtien käytän ilmausta ”laji” myös sukutason ja ryhmätason määrityksis tä. 

Nimistö vastaa laji.fi:n käyttämää taksonomista nimistöä. 

2.1 Tutkimusalue 

 

Tutkimusalat (27 kpl) sijaitsivat Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvan Nilsiän kunnan ja 

Pohjois-Karjalan Lieksan kaupunkiin kuuluvan Kolin lähimaastoissa (kuva 1). Alue sijoittuu 

muinaisvuoriston alueelle (Ilaskari, 1999). Tutkimusalueen lehtoalojen korkeus merenpinnas ta 

vaihtelee 95 metristä 195 metriin (N200-järjestelmä). Tutkimusalue kuuluu eteläboreaaliseen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueen historiaan kuuluu 1800-luvulle asti kaskeamiskulttuuri ja 

kaskeamisalueiden metsittyessä alueilla vallitsevina puina oli aluksi useimmiten leppä ja koivu 

(Ilaskari, 1999). Osa aloista sijaitsi luonnonsuojelualueilla. 



8 
 

 

Kuva 1. Tutkimusalojen sijoittuminen. Numero tutkimusalueen vieressä tarkoittaa kuinka monta tutkimusalaa 

samalla tutkimusalueella on. © Pohjakartta: MML 2021.  

Alla (kuva 2.) on esitetty vuosien ja kesien keskilämpötilat. Vuosien keskilämpötila 

ajanjaksolla 1961–2020 on 3,5 °C. Kesäkuukausien keskilämpötila samalta ajanjaksolta on 15,7 

°C. Kuvassa 3 on esitetty vuotuiset sademäärät vuodesta 1961 vuoteen 2020. Keskimääräinen 

vuotuinen sademäärä ajanjaksolla 1961–2020 on noin 609 mm. Pitkän aikavälin säätiedot (kuva 

2 ja kuva 3) on mitattu Kuopion mittauspisteellä ja ne olivat saatavilla Ilmatieteenlaitokse lta 

(Ilmatieteenlaitos 2021).  
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Kuva 2. Vuosien ja kesien keskilämpötilat vuodesta 1961 vuoteen 2020. 

 

Kuva 3. Sademäärät vuosittain vuodesta 1961 vuoteen 2020. 

 

2.2 Maastotyöt 

 

Tällaisessa tutkimuksessa kaksi tärkeää virhelähdettä ovat tutkijasta johtuva ja paikannukses ta 

johtuva virhe (engl. observer error, relocation error) (Verheyen ym. 2018). 

Kasvillisuuskartoituksissa noudatettiin paikannusvirheen minimoimiseksi Kapferin ym. (2017) 
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kasvillisuusaineiston uudelleenotannan suosituksia, joiden mukaan maastotöissä on etukäteen 

huomioitava seuraavat asiat; 1) aloista pitäisi olla saatavilla ainakin suurpiirteinen sijaintit ieto 

tutkimusalueella (sijainti kartalla, alueen topografia ym.), 2) ennen uudelleenotantaa alat tulee 

sijoittaa kartalle käyttäen apuna kaikkea vanhoista aloista saatavilla olevaa tietoa, 3) 

vuodenaikaisvaihtelun minimoimiseksi uudelleenotanta tulee suorittaa fenologisesti samaan 

aikaan kuin vanha otanta, ja 4) maastotyöntekijöiden tulee olla kokeneita, jotta havainno issa 

tapahtuneet virheet pysyvät mahdollisimman pieninä. Alojen sijoittamisen kartalle oli tehnyt 

Tuija Maliniemi yhdessä Eero Kaakisen kanssa. Uudelleenotanta suoritettiin samaan aikaan 

kuin ensimmäinen otanta oli tehty. Maastotöitä olivat tekemässä Lauralotta Muurinen ja Konsta 

Happonen, joilla on paljon kokemusta kasvillisuuskartoituksista ja toimimises ta 

lehtoprojektissa. Paikannusvirhettä tässä tutkimuksessa vähensi lehtolaikkujen pieni koko ja 

luontainen laikuittainen esiintyminen. Yksittäisten laikkujen kartoittamista vältettiin ja 

paikannusepävarmuuden kasvaessa liian suureksi alat jätettiin kartoittamatta. 

Uudelleenotanta-aineiston kerääminen tapahtui heinäkuussa 2020. Menetelmänä 

kasvillisuuden kartoittamiseen käytettiin 5 x 5 metrin ruutuja pohja-, kenttä- ja pensaskerroksen 

lajeille. Pensaskerros kartoitettiin myös 10 x 10 metrin ruuduissa ja puustokerrokselle käytettiin 

ainoastaan 10 x 10 metrin ruutuja. Pohja-, kenttä-, ja pensaskerroksen lajeille määritett i in 

absoluuttiset peittävyydet ja puustokerroksen tiheys arvioitiin suhteellisena peittävyytenä.  

Jokaiselle tutkimusalalle määritettiin lehtoluontotyyppi käyttäen apuna luontotyypp ien 

kuvaukset -osiota Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -kirjassa (Kouki ym. 2018). 

Lehtoluontotyyppi määritettiin kosteuden ja ravinteisuuden mukaan. Kaikki tutkimusa lat 

kuuluivat kosteudeltaan joko tuoreisiin tai kosteisiin lehtoihin ja ravinteisuudeltaan ne 

jakautuivat molempiin (sekä keski- että runsasravinteisiin) ravinteisuusluokkiin. Vanhoille 

aloille luontotyyppi ja lehtokasvillisuustyyppi määritettiin jälkikäteen kasvillisuustieto jen 

perusteella. 
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Taulukko 1. Lehtoluontotyypit ja aineistossa esiintyneet eteläboreaalisen alueen lehtokasvillisuustyypit (mukaillen  

Kouki ym. 2018b). 

Kosteus Ravinteisuus Aineiston lehtokasvillisuustyypit 

Tuore 

Keskiravinteinen Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT)  

Runsasravinteinen Käenkaali-lillukkatyyppi (ORT) tai Imikkä-lehto-orvokkityyppi 

(PuViT) 

Kostea 

Keskiravinteinen Hiirenporras-isoalvejuurityyppi (AthAssT) 

Runsasravinteinen 
Kotkansiipityyppi (MatT), Myyränporrastyyppi (DiplT) tai 

Käenkaali-mesiangervotyyppi (OFiT) 

 

Lehtoluontotyypin määrittämisen jälkeen koealoille määritettiin vielä lehtokasvillisuustyypp i 

metsäkasvillisuusvyöhykkeen mukaan, joka on Pohjois-Savon alueella eteläboreaalinen 

vyöhyke. (Kouki ym. 2018). Lehtoluontotyyppien laatua ja sen muutosta arvioitiin visuaalises t i 

käyttäen apuna lehtojen laadun arvioinnin laatutaulukon neliportaista jakoa eri 

ihmisvaikutusluokkiin, mitä on käytetty luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa (Kouki 

ym. 2018a). Ihmisvaikutuksesta käytetään jatkossa tässä tutkielmassa nimeä 

”metsätalousvaikutus”. 

2.3 Aineiston harmonisointi 

 

Aineiston harmonisointivaiheessa sammalia jouduttiin yhdistämään sukutasolle erilaisen 

määritystarkkuuden vuoksi. Lisäksi joitain sammallajeja jouduttiin poistamaan kokonaan 

niiden kuuluessa esimerkiksi lähdelajeihin. Uudelleenotannassa pensaskerroksen lajit oli otettu 

sekä 10x10 metrin että 5x5 metrin alalta, toisin kuin ensimmäisessä otannassa, jossa 

pensaskerroksen lajit oli otettu ainoastaan 10x10 metrin alalta. Näistä poikkeuksena kuitenkin 

näsiä, lehtokuusama ja koiranheisi, jotka oli otettu myös 5x5 metrin alalta ensimmäisessä 

otannassa. Analysoitavasta aineistosta jouduttiin poistamaan uudelleenotannassa 5x5 metrin 

alalta määritetyt pensaskerroksen lajit edellä mainittuja lajeja lukuun ottamatta. Pohja-, kenttä-  

ja pensaskerroksen lajit muutettiin absoluuttisten osuuksien lisäksi vielä suhteellis ik s i 

osuuksiksi. Näillä keinoilla minimoitiin mahdolliset määrittäjästä johtuneet erot 

kasvillisuusosuuksien määrityksissä. 

Aineistolle käytettiin Kouki ym. 2018a ihmisvaikutteisuuden arviointia sovellettuna, sillä 

voimakkaimmin ihmisvaikutteisia aloja oli vain kaksi alaa (taulukko 2). Lopullisessa 
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analyysissä metsätalousvaikutusluokkia on siis kolme; luonnontilaiset (4), lieväst i 

metsätalousvaikutteiset (3) ja voimakkaasti metsätalousvaikutteiset (2). 

Taulukko 2. Metsätalousvaikutusluokat ja kuvailu niiden rakenteesta ja toiminnasta (mukaillen Kouki ym. 2018a). 

4 Luonnontilainen lehto 3 Lievästi 

metsätalousvaikutteinen lehto 

2 Voimakkaasti 

metsätalousvaikutteinen 

lehto 

Ei ojitusta tai maanmuokkausta.  

Luontaisia häiriöitä lukuun 

ottamatta maaperän toiminta on 

häiriötöntä.  

Vaihtelevan ryhmittäinen 

puuston tilajärjestys ja puulajien 

välinen tilarakenne. 

Kasvillisuus on kerroksellista. 

Lahopuusto on eri-ikäistä, -

kokoista ja -lajista, ja sitä on 

runsaasti. 

Mahdollisesti tehty kevyttä 

maanmuokkausta.  

Maaperän toiminta lähes 

häiriötöntä ja metsässä esiintyy 

lehdoille tyypillistä lajistoa.  

Kasvillisuus ja tilajärjestys 

kerroksellista, mutta 

yksipuolistumista havaittavissa.  

Lahopuuston määrä, lajisto ja 

lahoaste on vähäisempää. 

Maanmuokkaustoimet 

vaikuttaneet 

lehtomaannokseen ja 

lehtokasvillisuuden 

esiintymiseen.  

Kerroksellista puustoa tai 

kasvillisuutta hyvin vähän 

tai ei ollenkaan.  

Puustorakenne ja lahopuusto 

yksipuolista, metsätalouden 

vaikutus nähtävillä. 

Lahopuulajisto tai - lahoaste 

yksipuolista tai lahopuun 

määrä niukkaa.  

 

2.4 Tilastotieteelliset analyysit 

 

Kaikki tilastotieteelliset analyysit suoritettiin käyttämällä R-ohjelmaa (R Core Team (2020)). 

Yhteisöjä ja niiden muutoksia tarkasteltiin käyttämällä ei-metristä moniulotteista skaalausta 

(NMDS-ordinaatio), jossa yhteisöaineistosta määritetään etäisyydet suhteessa toisiinsa ja 

näiden pohjalta luodaan dissimilariteettimatriisi eli eroavaisuuksia kuvaava ”kartta”. Kartassa 

yhteisöjen erilaisuus kasvaa niiden etäisyyden kasvaessa. NMDS-ordinaatiot tehtiin vegan-

paketin (Oksanen ym. 2020) metaMDS-funktiolla käyttämällä Bray-Curtis-dissimilariteettia ja 

Wisconsinin neliöjuurimuunnosta. Alojen luokkakeskusten laskemiseen ajalle ja 

metsätalousvaikutukselle käytettiin ordispider-funktiota. Ordispider-funktiota käytettiin myös 

luontotyyppi-metsätalousvaikutus luokkakeskusten laskemiseen. Ordiellipse-funktion avulla 

tehtiin laji-luontotyyppi tarkastelua. Selittävinä muuttujina käytettiin aikaa, 

metsätalousvaikutusta ja havupuiden latvuspeittävyyttä ja näiden merkitsevyyttä testattiin 
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permutaatiotestillä (adonis2-funktio) käyttäen oletusarvona olevaa 999-permutaatiota. 

Tarkasteluissa käytettiin ainoastaan kenttä- ja pohjakerroksen lajeja. NMDS-ordinaatioissa 

käytettiin aineistoa, josta oli poistettu vain yhden kerran koko aineistossa havaitut lajit, jotta 

aineistosta saatiin minimoitua vuosien väliset erot. Vuosien välisessä tarkastelussa käytettiin 

suhteelliseksi muutettuja arvoja ja metsätalousvaikutustarkastelussa vain uudelleenotannan 

aloja ja absoluuttisia arvoja. 

Diversiteettejä tarkasteltiin laskemalla kummallekin vuodelle gammadiversiteetit. Lisäksi joka 

alalle laskettiin alfadiversiteetit käyttäen vegan-paketin specnumber-funktiota ja Shannon-

Wiener diversiteetti- indeksit käyttäen diversity-funktiota. Shannon-Wienerin diversiteett i-

indeksi ottaa huomioon lajimäärän lisäksi myös lajien runsauden ja sen suuruus kasvaa mitä 

enemmän lajeja esiintyy ja mitä tasaisemmin ne peittävyyksiltään esiintyvät. Diversiteettejä ja 

diversiteetti-indeksejä laskiessa käytettiin kaikkia kenttä- ja pohjakerroksen lajeja, koska myös 

harvinaisemmat lajit tarjoavat merkityksellistä informaatiota (Mouillot ym. 2013). 

Diversiteettiarvoja laskettiin myös putkilokasveille ja sammalille vuosien välistä vertailua 

varten. Puusto ja pensaat jätettiin diversiteettitarkastelusta pois, koska niiden mukaan ottaminen 

olisi saattanut vääristää tuloksia aloilla, joissa esimerkiksi kuusta kasvoi sekä puusto- että 

pensaskerroksessa tai näsiää kenttä- ja pensaskerroksessa. Lisäksi alapareille laskettiin lajiston 

vaihdunta -arvot, jotka kuvaavat lajien häviämistä ja/tai korvautumista uusilla lajeilla.  

Laskemiseen käytettiin vegdist-funktiota ja Bray-Curtis -metodia. 

Vuosien välisiä muutoksia monimuotoisuudessa tarkasteltiin lineaari- ja sekamalleilla ja 

visualisoitiin laatikkojanakuvioiden (boxplot) avulla. Sekamalleja tehdessä käytettiin nlme-

pakettia (Pinheiro ym. 2021). Ajan ja havupuiden latvuspeittävyyden vaikutus ta 

alfadiversiteettiin ja Shannon-Wienerin diversiteetti- indeksiin mallinnettiin sekamalleilla, sillä 

niitä käyttäessä pystyttiin ottamaan huomioon alojen parittainen asetelma ja tästä johtuva 

vastemuuttujien riippuvuus. Havupuiden latvuspeittävyyden ollessa selittävä muuttuja 

aineistosta piti poistaa NA-arvon vuoksi yksi uudelleenotannan ala ja sen vastinpari vanhasta 

otannasta. Lineaarimalleilla mallinnettiin metsätalousvaikutusta, koska metsätalousvaikutus ta 

tarkasteltaessa alfaa ja Shannon-Wienerin diversiteetti- indeksiä tarkasteltaessa pystyttiin 

tarkastelemaan vain niiden muutosarvoja tai uudelleenotannan aloilta mitattuja arvoja. 

Metsätalousvaikutuksen ja havupuiden latvuspeittävyyden vaikutusta lajiston vaihdunta -

arvoihin tarkasteltiin myös lineaarimalleilla. Havupuiden latvuspeittävyyden vaikutusta lajiston 

vaihdunta -arvoihin tarkasteltaessa käytettiin uudelleenotannan latvuspeittävyysarvoja, koska 

niillä oli malliin parempi istuvuus, kuin vanhan otannan latvuspeittävyysarvoilla. Tarkastellut 
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vastemuuttujat ovat jatkuvia ja normaalijakautuneita. Sekamalleilla ei pystytty mallintamaan 

metsätalousvaikutusta, koska sitä ei ollut määritetty vanhoille aloille, eikä oletuksia 

metsätalousvaikutusluokasta pystytty tekemään täysin luotettavasti vanhoille aloille. 

Peittävyyksiä tarkasteltiin putkilokasvien ja sammalten osalta. Yleistä peittävyyks ien 

muutosten tarkastelua vuosien välillä tehtiin laatikkojanakuvioiden avulla kasviryhmien 

suhteellisilla peittävyysarvoilla. Ajan, metsätalousvaikutuksen ja havupuiden 

latvuspeittävyyden vaikutusta putkilokasvien peittävyyteen tarkasteltiin käyttämällä 

lineaarimalleja ja normaalijakaumaa. Metsätalouden vaikutusta mallinnettaessa käytettiin 

ainoastaan uudelleenotannan alojen absoluuttisia peittävyysarvoja. Selittävien muuttuj ien 

vaikutusta sammalten peittävyyksiin mallinnettiin käyttämällä yleistettyjä lineaarisia malleja 

(GLM) ja eksponenttijakaumaa peittävyyden jakauman ollessa vino vasemmalle ja huiputon.  

Alojen välinen luontotyyppivertailu tehtiin vastaparitaulukolla, johon oli merkitty sekä vanhan 

että uuden otannan luontotyypit, lehtokasvillisuustyypit ja metsätalousvaikutusluokka. Alojen 

siirtymiä ja luontotyyppi-vuosi -tarkastelua tehtiin NMDS-ordinaatioilla. Vanhoja aloja 

merkitään aineistossa numerolla väliltä 60-90 ja vastaavaa uudelleenotanta alaa merkitään 

aineistossa samalla numerolla käyttäen lopussa u-kirjainta.   
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3 Tulokset 

 

3.1 Tutkimusalueen lehtojen lajisto ja lajiston vaihdunta 

 

Koko aineistossa oli kenttä- ja pohjakerroksessa yhteensä 160 lajia, joista 34 oli sammalia. 

Yhden kerran koko aineistossa havaittuja lajeja oli kenttä- ja pohjakerroksessa yhteensä 40, 

joista 21 oli havaittu vanhassa otannassa ja loput 19 oli havaittu uudelleenotannassa. Vanhan 

otannan aloilla kenttä- ja pohjakerroksessa oli yhteensä 127 lajia, joista 24 oli sammalia. Uuden 

otannan aloilla oli 129 lajia, joista 30 oli sammalia (Taulukko 3). Taulukosta 3 nähdään, ettei 

vuosien välisissä kokonaislajimäärän minimi-, maksimi-, mediaani-, keskiarvoissa tai 

keskihajonnassa ole suurta eroa. 

Kolme sekä vanhan että uudelleenotannan alojen yleisimmin esiintyvää putkilokasvilajia olivat 

käenkaali (Oxalis acetosella), oravanmarja (Maianthemum bifolium) ja metsätähti (Lysimachia 

europaea). Vanhan otannan kymmeneen yleisimpään lajiin ovat kuuluneet myös lillukka 

(Rubus saxatilis), metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum) ja nuokkuhelmikkä (Melica 

nutans), jotka puuttuvat uudelleenotannan kymmenen yleisimmän lajin joukosta. 

Uudelleenotannassa nämä lajit ovat korvautuneet soreahiirenportaalla (Athyrium filix-femina), 

metsäalvejuurella (Dryopteris carthusiana) ja lehtokortteella (Equisetum pratense). (Taulukko 

4.) 

Taulukon 3 mukaan putkilokasveja oli vanhassa otannassa keskimäärin noin 23 lajia alalla ja 

uudelleenotannassa noin 24 lajia alalla. Putkilokasveja oli yhteensä vanhassa otannassa 103 

lajia ja uudelleenotannassa 99 lajia. Putkilokasvien minimi-, maksimi-, mediaani-, ja 

keskiarvoissa sekä yhteenlasketuissa arvoissa ei ole suuta vaihtelua vuosien välillä (Taulukko 

3). 

Yleisimmin esiintyviä sammallajeja olivat vanhassa otannassa suikerosammalet 

(Brachythecium & Sciuro-hypnum sp.), korpilehväsammal (Plagiomnium ellipticum) ja 

metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), kun taas uudelleenotannassa yleisimmin 

esiintyvä sammallaji olivat suikerosammalet, mutta toiseksi yleisin sammal oli 

metsälehväsammal (Plagiomnium cuspidatum) ja kolmanneksi yleisin oli korpilehväsammal. 

Sammallajien kymmenen yleisimmän sammalen joukossa ovat samat lajit lukuun ottamatta 

kymmenenneksi yleisintä lajia, joka on vanhassa otannassa korpiliekosammal (Rhytidiadelphus 

subpinnatus) ja uudelleenotannassa lehväsammalet (Rhizomnium). (Taulukko 4.) 
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Taulukon 3 mukaan sammalia oli vanhassa otannassa keskiarvoisesti viisi lajia alalla ja 

uudelleenotannassa sammalia oli noin 8 lajia alalla. Sammalia oli yhteensä vanhassa otannassa 

24 lajia ja uudelleenotannassa 30 lajia. Sammalten kohdalla tilastollisissa tunnusluvuissa ei 

myöskään ole suurta vaihtelua vuosien välillä. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Lajimäärien minimi- ja maksimiarvot, mediaani, keskiarvo ja keskihajonta sekä yhteenlaskettu 

lajimäärä kaikille lajeille, sekä putkilo- ja sammallajeille vuosittain.  

 
Vuosi Minimi Mediaani Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Yhteensä 

Kaikki 
1975 19 29 40 27,96 5,59 127 

2020 17 31 42 31,22 6,84 129 

Putkilokasvit 
1975 15 23 34 22,96 4,61 103 

2020 14 23 33 23,59 5,36 99 

Sammalet 
1975 2 5 14 5 2,29 24 

2020 1 7 13 7,63 2,95 30 

 

Taulukko 4. Kymmenen yleisintä putkilokasvia ja sammalta vuosina 1975 ja 2020. 

 
Putkilokasvit Sammalet 

Yleisyys 1975 2020 1975 2020 

1. Oxalis 
acetosella 

Oxalis acetosella Brachythecium/Sciuro-
hypnum sp. 

Brachythecium/Sciuro-
hypnum sp. 

2. Maianthemum 
bifolium 

Maianthemum 
bifolium 

Plagiomnium 
ellipticum 

Plagiomnium 
cuspidatum 

3. Lysimachia 
europaea 

Lysimachia 
europaea 

Hylocomium splendens Plagiomnium 
ellipticum 

4. Paris 
quadrifolia 

Gymnocarpium 
dryopteris 

Cirriphyllum piliferum Hylocomium splendens 

5. Gymnocarpium 
dryopteris 

Athyrium filix-
femina 

Hylocomiadelphus 
triquetrus 

Pleurozium schreberi 

6. Geranium 
sylvaticum 

Paris quadrifolia Pleurozium schreberi Cirriphyllum piliferum 

7. Rubus saxatilis Equisetum 
pratense 

Rhodobryum roseum Hylocomiadelphus 
triquetrus 

8. Melampyrum 
sylvaticum 

Dryopteris 
carthusiana 

Plagiomnium 
cuspidatum 

Rhodobryum roseum 

9. Filipendula 
ulmaria 

Geranium 
sylvaticum 

Climacium dendroides Climacium dendroides 

10. Melica nutans Filipendula 
ulmaria 

Rhytidiadelphus 
subpinnatus 

Rhizomnium 

 

Taulukosta 5 nähdään, että vaikka kenttä- ja pohjakerroksen kokonaislajimäärässä vanhan ja 

uuden otannan välillä ei ole juuri tapahtunut muutosta, lajien vaihtuvuus on kuitenkin ollut 

suurta. Lajiston vaihdunta -arvojen keskiarvo on 0,58 ja keskimäärin lajeja on kadonnut noin 
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11 lajia/ala ja uusia lajeja on tullut noin 15 lajia/ala. Luonnontilaisten alojen lajiston vaihdunnan 

keskiarvo on 0,56, lievästi metsätalousvaikutteisten alojen 0,53 ja voimakkaast i 

metsätalousvaikutteisten alojen 0,64. Lajiston vaihdunta -arvo on siis suurinta voimakkaast i 

metsätalousvaikutteisilla tutkimusaloilla. Alfan keskiarvo on vanhassa otannassa noin 28 lajia 

ja uudessa otannassa noin 31 lajia. (Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Kenttä- ja pohjakerroksen lajiston vaihdunta. Rivien värit merkitsevät metsätalousvaikutusluokkaa; 

vihreä: 4, sininen: 3 ja keltainen: 2. 

Ala Lajit 1975 Lajit 2020 Säilyneet Kadonneet Uudet 
Lajiston 

vaihdunta 

60 24 27 18 6 9 0.43 

61 19 23 8 11 15 0.58 

62 32 25 13 19 12 0.72 

63 21 24 13 8 11 0.43 

64 21 27 14 7 13 0.77 

68 32 31 17 15 14 0.62 

69 40 33 23 17 10 0.38 

70 22 40 12 10 28 0.84 

71 30 31 23 7 8 0.66 

72 22 29 15 7 14 0.48 

73 35 42 26 9 16 0.56 

74 28 37 14 14 23 0.71 

75 31 37 20 11 17 0.41 

76 30 37 22 8 15 0.55 

77 39 41 26 13 15 0.54 

78 21 31 18 3 13 0.60 

79 26 40 16 10 24 0.71 

80 29 19 13 16 6 0.56 

82 26 34 14 12 20 0.36  

83 32 38 21 11 17 0.54 

84 30 29 16 14 13 0.87 

85 31 28 9 22 19 0.69 

86 33 31 15 18 16 0.59 

87 26 23 13 13 10 0.56 

88 25 28 13 12 15 0.71 

89 19 17 11 8 6 0.41 

90 31 41 23 8 18 0.57 
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4.3 Monimuotoisuusanalyysit  

 

Alfadiversiteetin mediaani on kasvanut alle 30 lajista yli 30 lajiin 45 vuoden aikana (Kuva 4). 

Shannon-Wienerin diversiteetti- indeksi laskee vuoteen 2020, vaikka lajimäärä on kasvanut 

kertoen lajien peittävyyksien epätasaisesta jakautumisesta (Kuva 4). Vuonna 1975 gamma-

diversiteetti oli 127 ja vuonna 2020 gamma-diversiteetin arvo oli 129. Gamma diversiteet issä 

ei siis ole tapahtunut vuosien välillä suurta muutosta. 

 

Kuva 4. Alfadiversiteetin (vasemmalla) ja Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksien (oikealla) laatikkojanakuvio t  

vuosille 1975 ja 2020. 

Ajalla oli merkitsevästi vaikutusta alfaan ja lajien määrä lisääntyi noin 3,25 lajin verran 

verrattuna vuoteen 1975, mikä näkyi jo vuosien välisiä keskiarvoisia alfadiversiteette jä 

verrattaessa. Shannon-Wienerin diversiteetti- indeksiin ajalla ei kuitenkaan ollut merkitsevää 

vaikutusta. Havupuiden latvuspeittävyydellä ei ollut vaikutusta alfadiversiteettiin tai Shannon-

Wienerin diversiteetti- indeksiin. (Taulukko 6).  
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Taulukko 6. Lineaaristen sekamallien tulosteet, jossa ensimmäisen mallin vastemuuttujana oli alfadiversiteetti ja  

toisen Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksi (kuvassa Shannon) ja selittävänä muuttujana aika ja havupuiden 

latvuspeittävyys. 

Vaste 
Selittävä 

muuttuja 

Arvo Keskivirhe Df t-arvo p-arvo 
 

Alfa 

 

Vuosi 3,26 1,26 26 2,60 0,02 * 

Havupuiden 

latvuspeitto 

-0,01 0,03 25 -0,23 0,82 
 

Shannon 

Vuosi -0,11 0,07 26 -1,44 0,16 
 

Havupuiden 

latvuspeitto 

-0,00 0,00 25 -0,08 0,94 
 

 

Metsätaloudella ei ollut merkittävää vaikutusta alfadiversiteettiin, eikä Shannon-Wiener in 

diversiteetti-indeksiin. Metsätalous ei myöskään selittänyt muutosvastemuuttujien välistä 

vaihtelua. Metsätalousvaikutus tai havupuiden latvuspeittävyys eivät myöskään selittäneet 

lajiston vaihdunta -arvojen vaihtelua (Taulukko 7). 

Taulukko 7. Lineaaristen mallien tuloste, jossa vastemuuttujina alfa-diversiteetti, Shannon-Wienerin diversiteetti-

indeksi (Shannon), alfan muutosarvo, Shannon-Wienerin muutosarvo (Shannonmuutos) sekä lajiston vaihdunta -

arvo (Lajiston vaihd.). Selittävinä muuttujina ovat metsätalousvaikutus ja havupuiden latvuspeittävyys. 

Vastemuuttuja~Selittäjä Df Neliöiden 

summa 

Neliöiden 

keskisumma 

F-

arvo 

Pr(>F) 

Alfa~Metsätalousvaikutus 2 180,45 90,21 2,00 0,16 

Shannon~Metsätalousaikutus 2 0,68 0,34 1,58 0,23 

Alfamuutos~Metsätalousvaikutus 2 73,38 36,69 0,85 0,43 

Shannonmuutos~Metsätalousvaikutu

s 

2 0,06 0,03 0,19 0,83 

Lajiston vaihd.~Metsätalousvaikutus 2 0,06 0,03 1,58 0,23 

Lajiston vaihd. ~Havupuiden 

latvuspeittävyys 

1 4,35E-05 4,35E-05 0,00 0,96 

 

Kuvasta 5 voidaan nähdä, ettei putkilokasvien vuosien välisissä alfadiversiteeteissä ole 

tapahtunut suurta muutosta, mutta sammalten alfadiversiteettien mediaani on noussut vuoteen 
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2020 ja kvartaalialueet eivät ole vierekkäin vuoden 2020 kvartaalien ollessa korkeammalla kuin 

vuoden 1975.  

 

Kuva 5. Putkilokasvien (vasemmalla) ja sammalten (oikealla) alfadiversiteetit esitettynä laatikkojanakuvioina  

vuosina 1975 ja 2020. 

Ajalla ja havupuiden latvuspeittävyydellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutus ta 

putkilokasvien alfadiversiteettien muutosten selittäjinä (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Lineaaristen sekamallien tuloste, jossa vastemuuttujana putkilokasvien alfadiversiteetti ja selittävinä 

muuttujina aika ja havupuiden latvuspeittävyys. 

 
Arvo Keskivirhe Df t-arvo p-arvo 

 

Vakiotermi 22,96 0,98 26 23,40 0 * 

Aika 0,63 0,94 26 0,67 0,51 
 

Vakiotermi 23,56 1,15 25 20,58 0 * 

Havupuiden 

latvuspeittävyys 

-0,01 0,02 25 -0,65 0,52 
 

 

Ajalla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus sammalten alfadiversiteetin selittäjänä, mutta 

havupuiden latvuspeittävyydellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta (Taulukko 9). 
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Taulukko 9. Lineaaristen sekamallien tuloste, jossa vastemuuttujana sammalten alfadiversiteetti ja selittävinä 

muuttujina aika ja havupuiden latvuspeittävyys. 

 
Arvo Keskivirhe Df t-arvo p-arvo 

 

Vakiotermi 5 0,52 26 9,66 0,00E+00 * 

Aika 2,63 0,68 26 3,85 7,00E-04 * 

Vakiotermi 6,15 0,65 25 9,51 0 * 

Havupuiden 

latvuspeittävyys 

-0,00 0,01 25 -0,10 0,92 
 

 

Metsätalousvaikutus selitti lähes merkitsevästi putkilokasvien alfadiversiteettien vaihte lua, 

mutta ei sammalten alfadiversiteettien vaihtelua (Taulukko 10). 

Taulukko 10. Lineaaristen mallien tuloste, jossa vastemuuttujina putkilokasvien ja sammalten alfadiversiteetit  

(alfadiv) ja selittävänä muuttujana metsätalousvaikutus. 

 
Df Neliöiden 

summa 

Neliöiden 

keskisumma 

F-arvo Pr(>F) 

Putkilokasvien 

alfadiv.~Metsätalousvaikutus 

2 155,38 77,69 3,00 0,07 

Sammalten 

alfadiv.~Metsätalousvaikutus 

2 13,74 6,87 0,75 0,48 

 

4.4 Peittävyyksien muutokset 

 

Peittävyyksien muutoksia tarkasteltiin putkilokasvien ja sammalten osalta. Eniten suuria 

peittävyyksiä oli putkilokasveilla, joiden peittävyyksien mediaani näyttää kasvaneen vuoteen 

2020, kun taas sammalten peittävyyksien mediaani on laskenut noin 10 %. Sekä sammalten että 

putkilokasvien peittävyyksien vaihteluväli on pienentynyt huomattavasti. (Kuva 6). 
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Kuva 6. Putkilokasvien (vasemmalla) ja sammalten (oikealla) suhteelliset peittävyydet vuosina 1975 (valkoinen) 

ja 2020 (tummanharmaa). 

Analyysien mukaan sekä aika että havupuiden latvuspeittävyys selittävät putkilokasvien 

peittävyyksien muutosta, aika putkilokasvien peittävyyttä lisäävästi ja havupuiden 

latvuspeittävyys sitä vähentävästi. Metsätalousvaikutus ei selittänyt putkilokasvien 

peittävyyksien muutosta. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. Lineaaristen mallien tulosteet, jossa vastemuuttujana putkilokasvien peittävyys ja selittävinä 

muuttujina aika, havupuiden latvuspeittävyys ja metsätalousvaikutus.  

Malli Selittäjä Df Neliöiden 

summa 

Neliöiden 

keskisumma 

F-arvo Pr(>F) 
 

Malli 
1 

Aika 1 1152,65 1152,65 5,98 0,02 * 

Havupuiden peittävyys 1 1001,36 1001,36 0,98 0,03 * 

Malli 
2 

Metsätalousvaikutus 2 474,79 237,40 4,33 0,72 
 

 

Metsätalousvaikutuksella ei ollut merkitsevää vaikutusta sammalten peittävyyks ien 

muutoksiin, mutta ajan ja havupuiden latvuspeittävyyden vaikutus oli lähes merkitsevä 

(Taulukko 12). 
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Taulukko 12. Yleistettyjen lineaaristen mallien tulosteet, jossa vastemuuttujana sammalten peittävyys ja selittävinä 

muuttujina aika, metsätalousvaikutus ja havupuiden latvuspeittävyys.  

Malli Selittäjä Df Vaihtelu Resid. df Resid. 

Vaihtelu 

Pr(>Chi) 

Malli

1 

Aika 1 3,74 52 42,69 0,05 

Havupuiden 

latvuspeittävyys 

1 3,10 51 43,22 0,08 

Malli 

2 

Metsätalousvaikutus 2 1,31 24 40,54 0,52 

 

3.2 Yhteisöanalyysit NMDS-ordinaatioilla 

 

Ensimmäinen ja toinen ulottuvuus selittivät vaihtelusta vain 18,4 % ja 13,8 %, joten mukaan 

otettiin myös kolmas ulottuvuus, joka selitti vaihtelusta lähes kymmenen (9,8 %) prosenttia.   

Alojen muutosta kuvattiin ajan ja metsätalousvaikutuksena suhteen. Kuvasta 7 nähdään, että 

vuodet eroavat toisistaan kolmannen ulottuvuuden (NMDS3) kuvatessa aikaa. 

Permutaatiotestillä (Taulukko 13) testattuna aika oli erittäin merkitsevä tekijä selittämässä 

alojen kasviyhteisöjen muutosta. 

 

Kuva 7. Mustalla vuosi 1975 ja punaisella vuosi 2020. Aika näyttää liittyvän vahvasti kolmanteen ulottuvuuteen, 

kun taas 1- ja 2-ulottuvuus näyttävät vastaavan kasvillisuustyyppien eroja.  
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Metsätalousvaikutusta kuvaa ordinaatiossa ensimmäinen ulottuvuus (NMDS1, kuva 8) 

Voimakkaasti metsätalousvaikutteisten alojen ordispider-keskipiste näyttää olevan lähempänä 

luonnontilaisten alojen keskipistettä, kuin lievästi metsätalousvaikutteisten alojen keskipistettä, 

eikä metsätalousvaikutuksella ollut yhteisöanalyysissä permutaatiotestillä (Taulukko 13) 

merkitsevää vaikutusta kasviyhteisön eroavaisuuksiin uudelleenotannan aloissa.  

 

Kuva 8. Metsätalousvaikutusluokka selittämässä kasviyhteisöjen muutosta. Kuvassa luokka 2 mustalla, luokka 3 

punaisella ja luokka 4 vihreällä. 

Lisäksi dissimilariteettimatriisilla mallinnettiin luontotyyppien ja metsätalousvaikutusluokk ien 

ryhmittymistä. Tässä mallinnuksessa alat näyttivät ryhmittyvän kahteen eri ryhmään lähinnä 

alojen kosteuden mukaan, eikä metsätalousvaikutuksella näyttänyt olevan ryhmittymiseen 

vaikutusta. (Kuva 9). 
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Kuva 9. Luontotyypin ja metsätalouden yhteisvaikutuksen mukainen alojen ryhmittyminen. Numero kertoo 

metsätalousvaikutusluokan ja numeron väri luontotyypin: vihreä = kostea, runsasravinteinen, ruskea= kostea, 

keskiravinteinen, sininen=tuore, runsasravinteinen ja musta=tuore, keskiravinteinen. Kuvan yksinkertaistamisen  

vuoksi analyysissä esitetty vain ensimmäinen ja toinen ulottuvuus  kolmannen ulottuvuuden edustaessa 

voimakkaasti aikaa. 

Permutaatiotestillä testattiin myös havupuiden latvuspeittävyyden vaikutusta kasviyhteisö issä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Havupuiden latvuspeittävyys ei selittänyt kasviyhteisö issä 

tapahtuneita muutoksia. (Taulukko 13). 

Taulukko 13. Permutaatiotestillä tuotetut tulosteet jokaisesta selittävästä muuttujasta.   

Malli Selittäjä Df Neliöiden 

kokonaissumma 

R2 F-arvo Pr(>F)  

Malli 

1 

Aika 1 0,75 0,45 2,43 0,01 * 

Havupuiden 

latvuspeittävyys 

1 0,39 0,02 1,23 0,22  

Malli 

2 

Metsätalous-

vaikutus 

2 0,61 0,07 0,90 0,62  
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4.5 Luontotyyppien muutokset 

 

Kuvassa 10 tarkastellaan kasvilajien ja luontotyyppien yhteyttä. Ensimmäinen ulottuvuus 

(NMDS1) edustaa luontotyypin kosteutta. Kuvasta 10 nähdään, että esimerkik s i 

korpilehväsammal (Plagiomnium ellipticum) ja lehtoruusukesammal (Rhodobryum roseum) 

ovat ominaisimpia luontotyypille kostea ja runsasravinteinen lehto, kun taas ahomansikka 

(Fragaria vesca) ja kielo (Convallaria majalis) ovat tyypillisempiä tuoreille lehdoille.  

 

 

Kuva 10. Lajit suhteessa luontotyyppeihin. Kuvan yksinkertaistamisen vuoksi analyysissä esitetty vain 

ensimmäinen ja toinen ulottuvuus kolmannen ulottuvuuden edustaessa voimakkaasti aikaa. 

Vanhassa aineistossa oli 18 kosteaa ja runsasravinteista alaa, yksi kostea ja keskiravinte inen 

ala, kaksi tuoretta ja runsasravinteista alaa, sekä kuusi tuoretta ja keskiravinteista alaa. 

Uudelleenotannassa oli 14 kosteaa ja runsasravinteista alaa, kaksi kosteaa ja keskiravinte is ta 

alaa, neljä tuoretta ja runsasravinteista alaa ja seisemän tuoretta ja keskiravinteista alaa. 

(Taulukko 14). 

Aineistossa oli eniten kosteita ja runsasravinteisia aloja. Vanhan aineiston 18 kosteasta ja 

runsasravinteisesta alasta neljän alan luokitus oli muuttunut toiseksi. Kahdella näistä aloista (62 

ja 69) oli tapahtunut koko luontotyypin muuttuminen, eli sekä kosteus että ravinteisuus olivat 

muuttuneet. Nämä kaksi alaa olivat metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2, eli voimakkaast i 

metsätalousvaikutteisia. Kolmannella muuttuneella alalla (73) oli tapahtunut kosteuden muutos 

tuoreeseen, vaikka ala oli luonnontilainen eli metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 4. 



27 
 

Neljännellä muuttuneella alalla (83) ravinteisuus oli laskenut ja metsätalousvaikutus oli lievää, 

eli luokkaa 3. (Taulukko 14.) 

Tuoreita ja keskiravinteisia aloja oli toiseksi eniten. Niitä oli kuusi vanhassa aineistossa ja 

niiden määrä oli lisääntynyt yhdellä uudelleenotanta-aineistossa. Viisi tuoretta ja 

keskiravinteista alaa edustivat samaa luontotyyppiä kummassakin otannassa. Neljä näistä 

aloista oli metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2 ja yksi luokkaa 3. Yhden vanhan aineiston 

tuoreen ja keskiravinteisen alan (85) ravinteisuus oli noussut ja sen metsätalousvaikutus oli 

luokkaa 2. Tuoreita ja runsasravinteisia aloja oli kaksi vanhassa otannassa (68 ja 72), ja niiden 

määrä oli lisääntynyt kahdella uudelleenotannassa. Vanhan otannan kaksi tuoretta ja 

runsasravinteista alaa edustivat samaa luontotyyppiä myös uudelleenotannassa. Toisen uuden 

tuoreen ja runsasravinteisen alan (73) kosteus oli laskenut ja se oli metsätalousvaikutukseltaan 

luonnontilainen. Toisen ravinteisuus oli noussut (85) ja ala oli voimakkaast i 

metsätalousvaikutteinen. Kosteita ja keskiravinteisia aloja oli aineistossa vähiten, yksi vuonna 

1975 (ala 70) ja tämän alan lisäksi toinen ala (83) uudelleenotannassa, minkä ravinteisuus oli 

laskenut. Näiden alojen metsätalousvaikutusluokat olivat 2 ja 3. (Taulukko 14.) 
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Taulukko 14. Luonto- ja kasvillisuustyypit vanhoilla sekä uudelleenotanta-aloilla. Alojen metsätalousvaikutus 

selittämässä tapahtunutta muutosta. Lt 1975 = luontotyyppi 1975, Kt 1975 = kasvillisuustyyppi 1975, Lt 2020 = 

luontotyyppi 2020, Kt 2020 = kasvillisuustyyppi 2020, Lt muutos = luontotyypin muutos, Mt-vaikutus = 

metsätalousvaikutus. K,r = Kostea, runsasravinteinen, K,k = Kostea, keskiravinteinen, T,r = Tuore, 

runsasravinteinen, T,k = Tuore, keskiravinteinen. Luokka 4 = luonnontilainen, luokka 3= lievästi 

metsätalousvaikutteinen ja luokka 2= voimakkaasti metsätalousvaikutteinen. 

Ala Lt 1975 Kt 1975 Lt 2020 Kt 2020 Lt muutos Mt-

vaikutus 

60 K,r MatT K,r MatT 0 4 

61 K,r DiplT K,r DiplT 0 4 

62 K,r OFiT T,k OMaT Lt muuttunut 2 

63 K,r DiplT K,r DiplT 0 4 

64 T,k OMaT T,k OMaT 0 2 

68 T,r ORT T,r ORT 0 3 

69 K,r OFiT T,k OMaT Lt muuttunut 2 

70 K,k AthAssT K,k AthAssT 0 2 

71 T,k OMaT T,k OMaT 0 3 

72 T,r PuViT T,r PuViT 0 4 

73 K,r OFiT T,r PuViT Kosteus - 4 

74 K,r OFiT K,r OFiT 0 4 

75 K,r MatT K,r MatT 0 2 

76 K,r MatT K,r MatT 0 2 

77 K,r MatT K,r MatT 0 2 

78 K,r MatT K,r MatT 0 4 

79 K,r MatT K,r OFiT 0 2 

80 K,r MatT K,r MatT 0 3 

82 K,r OFiT K,r OFiT 0 3 

83 K,r OFiT K,k AthAssT Ravinteisuus - 3 

84 T,k OMaT T,k OMaT 0 2 

85 T,k OMaT T,r ORT Ravinteisuus + 2 

86 T,k OMaT T,k OMaT 0 2 

87 K,r MatT K,r MatT 0 4 

88 K,r MatT K,r MatT 0 4 

89 K,r MatT K,r MatT 0 3 

90 T,k OMaT T,k OMaT 0 2 
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5 Pohdinta 

 

Ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys liittyivät aikaan, metsätalousvaikutukseen ja 

havupuiden latvuspeittävyyteen. Ensimmäisessä hypoteesissa oletettiin, että muutoksia on 

tapahtunut ajan, metsätalouden vaikutuksen ja havupuiden latvuspeittävyydessä tapahtune iden 

muutosten seurauksena häiriötekijöiden lisääntymisen vaikuttaessa kasviyhteisöihin. Toisessa 

hypoteesissa oletettiin, että muutokset suurenevat metsätalousvaikutuksen kasvaessa. 

Hypoteeseja testattiin yhteisöanalyysien, monimuotoisuusanalyysien ja kasviryhmien 

peittävyyksissä tapahtuneiden muutosten avulla. 

Tutkimusalojen kasviyhteisöjen muutosta ja kasvillisuuden monimuotoisuudessa tapahtuneita 

muutoksia selitti merkitsevästi ainoastaan aika. Putkilokasvien peittävyydessä tapahtuneita 

muutoksia selitti merkitsevästi aika ja havupuiden latvuspeittävyys. Sammalten peittävyyks ien 

osalta aika ja havupuiden latvuspeittävyys selittivät peittävyyden muutoksia lähes 

merkitsevästi.  

Tutkielman ensimmäinen hypoteesi sai vain osittaista tukea ja toinen hypoteesi ei saanut 

ollenkaan tukea. Metsätalousvaikutuksella ei todettu olevaan vaikutusta kasviyhteisöissä, 

monimuotoisuudessa tai peittävyyksissä tapahtuneisiin muutoksiin millään mallilla, mikä on 

yllättävä tulos, sillä metsätalousvaikutuksen on todettu useissa tutkimuksissa (Bergstedt & 

Milberg, 2001; Hokkanen, 2006; Jalonen & Vanha-Majamaa, 2001; Tonteri ym. 2013; Tonteri 

ym. 2016; Uotila & Kouki, 2005) vaikuttavan metsien aluskasvillisuusyhteisöihin. Erityises t i 

yllättävää on, ettei metsätalousvaikutus aiheuttanut merkitsevää vastetta sammalten 

peittävyyksiin, vaikka näin on todettu aiemmissa tutkimuksissa (Reinikainen ym. 2000; Tonteri 

ym. 2013; Tonteri ym. 2016). Metsätalousvaikutus tai havupuiden latvuspeittävyys ei selittänyt 

myöskään lajiston vaihdunta -arvojen vaihtelua.   

Lajiston vaihdunta -arvot olivat keskiarvoisesti kuitenkin suurempia tutkimusaloilla, jotka 

olivat voimakkaasti metsätalousvaikutteisia, kuten myös Happosen ym. (2021) tutkimuksessa 

todettiin. Toisaalta on myös todettu, ettei alfadiversiteetin muutos aina liity yhteisöjen 

muutokseen (Blowes ym. 2019; Hillebrand ym. 2018), minkä vuoksi se voi olla riittämätön 

mittari yhteisöissä tapahtuneiden muutosten analysoimisessa. 

Mahdollinen syy siihen, ettei metsätalousvaikutus selittänyt merkitsevästi minkään 

vastemuuttujan vaihtelua voi olla myös siinä, ettei kasvillisuudeltaan romahtaneimpia lehtoja 

ollut tässä aineistossa. Alkuperäisessä luokittelussa romahtaneimpia lehtoja luokitelt i in 
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luokkiin 0 ja 1, jotka tässä tutkielmassa jouduttiin niiden vähäisen määrän vuoksi (kaksi alaa) 

yhdistämään luokkaan 2. Tilanteessa, jossa aineisto olisi ollut suurempi myös näiden luokkien 

osalta, olisi metsätalousvaikutuksella voinut olla merkitsevää vaikutusta yhteisöihin, niiden 

monimuotoisuuteen tai kasviryhmien peittävyyksiin. 

Tutkittaessa vain kolmea selittävää muuttujaa ulkopuolelle jää väkisin muuttujia, jotka voivat 

selittää aloilla tapahtuneita muutoksia. Näitä voivat tässä tutkimuksessa olla esimerkik s i 

ilmastonmuutoksen vaikutukset lehtokasvillisuuteen tai paikalliset ravinteisuuden tai 

kosteuden muutokset. Ainakin ilmastonmuutoksen on todettu vaikuttavan voimakkaammin 

runsasravinteisten alueiden kasvillisuusyhteisöihin aikaisemmissa tutkimuksissa (Grime ym. 

2000; Harrison ym. 2015) ja ravinteisuuden avulla on arveltu voivan ennustaa 

ilmastonmuutoksen aiheuttamien kasvillisuusmuutosten voimakkuutta (Maliniemi 2018). 

Näiden tutkimusten perusteella yhteisöissä, monimuotoisuudessa ja peittävyydessä tapahtuneet 

muutokset voivat hyvin johtua myös ilmastonmuutoksesta. 

Kolmantena kysyttiin, voivatko kasviyhteisöjen muutokset olla niin suuria, että alkuperä iset 

luontotyypit olisivat muuttuneet. Oletettiin, että alkuperäiset luontotyypit ovat saattaneet 

muuttua voimakkaimmin metsätalousvaikutteisilla paikoilla. Aineisto antoi osin tukea tälle 

väitteelle, sillä viidestä luontotyypiltään muuttuneesta alasta kolme oli voimakkaast i 

metsätalousvaikutteisia ja yksi lievästi metsätalousvaikutteinen.  

Vertailtaessa yleisimpiä kasvilajeja vuosien välillä, saniaisten esiintyminen on lisääntynyt 

vuoteen 2020, kun taas metsäkurjenpolvi (Geraniun sylvaticum) on vähentynyt, mitä voisi 

selittää se, että neljä viidestä luontotyypiltään muuttuneesta lehdosta oli suurruoholehto ja. 

Saniaislehdot sijaitsevat usein vähemmän metsätalousvaikutteisilla ja hankalakulkuisemmilla 

alueilla (puronotkot, kallioseinämien juuret) kuin suurruoholehdot, mikä voi vaikuttaa siihen, 

että saniaislehdot ovat paremmin säästyneet metsänkäsittelytoimenpiteiltä ja ne ovat paremmin 

edustettuina yleisimpien kasvilajien joukossa vuonna 2020. 

Sammalet ovat herkkiä mikroilmaston muutoksille ja uusiutuvat hitaasti metsänkäsitte lyn 

jälkeen. Metsätalousvaikutuksesta voisi kertoa sammalten peittävyyksien mediaanin selvä 

laskeminen ja vaihteluvälin pienentyminen suurimman osan aloista ollessa 

metsätalousvaikutteisia. Metsätalouden vaikutuksesta tapahtuvasta kangasmetsäistymises tä 

kertovien seinäsammalen (Pleurozium schreberi) esiintyminen on kasvanut, mutta toisaalta 

metsäkerrossammalen (Hylocomnium splendens) on vähentynyt, minkä vuoksi selvää 
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kangasmetsäistymistä ei voida sanoa kuitenkaan tapahtuneen, vaikka sammalten peittävyydet 

ovat vähentyneet. 

Aineistossa oli eniten kosteita ja runsasravinteisia aloja, mitkä olivat Suomen luontotyypp ien 

uhanalaisuusarvioinnissa arvioitu vaarantuneiksi sekä vuonna 2018 että 2008. Vanhan aineiston 

18 kosteasta ja runsasravinteisesta alasta neljän alan luokitus oli muuttunut toiseksi, mikä vastaa 

myös uhanalaisuusluokituksen antamaa kuvaa luontotyypin tilasta. Kahdella näistä aloista oli 

tapahtunut koko luontotyypin muuttuminen. Nämä kaksi alaa olivat voimakkaast i 

metsätalousvaikutteisia. Kolmannella muuttuneella alalla oli tapahtunut kosteuden muutos 

tuoreeseen, vaikka alan metsätalousvaikutusluokka vastasi luonnontilaista ja ala sijaits i 

luonnonsuojelualueella (kts. alempana pidempi selostus tuoreiden ja runsasravinteis ten 

kohdalla). Neljännellä muuttuneella alalla ravinteisuus oli laskenut ja ala oli vain lieväst i 

metsätalousvaikutteinen. 

Tuoreita ja keskiravinteisia aloja oli toiseksi eniten ja niiden määrä oli lisääntynyt yhdellä 

uudelleenotanta-aineistossa. Tuoreet ja keskiravinteiset alat on luokiteltu Suomessa 

vaarantuneiksi kummassakin uhanalaisuusarvioinnissa. Viisi tuoretta ja keskiravinteista alaa 

edustivat samaa luontotyyppiä kummassakin otannassa. Neljä näistä aloista oli 

metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2 ja yksi luokkaa 3, eli yksikään luontotyypiltään tuoreena 

ja keskiravinteisena säilynyt ei kuitenkaan ole säilynyt luonnontilaisena, joten 

uhanalaisuusarvioon peilaten luontotyypin luokittelu vaarantuneeksi tällä pienellä aineisto lla 

näyttää olevan perusteltua. Yhdellä vanhan otannan tuoreella ja keskiravinteisella alalla oli 

tapahtunut ravinteisuuden muutos runsasravinteiseksi, ja ala oli voimakkaast i 

metsätalousvaikutteinen. Kahdella alalla oli tapahtunut kosteuden ja ravinteisuuden lasku ja 

molemmat näistä aloista olivat voimakkaasti metsätalousvaikutteisia, mikä selittänee 

luontotyypin muutosta. 

Tuoreet ja runsasravinteiset lehdot on luokiteltu vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnissa erittäin 

uhanalaiseksi ja sitä edellisessä arvioinnissa äärimmäisen uhanalaiseksi. Aloja oli kaksi 

vanhassa otannassa (68 ja 72), ja niiden määrä oli lisääntynyt kahdella uudelleenotannassa . 

Vanhan otannan kaksi tuoretta ja runsasravinteista alaa edustivat samaa luontotyyppiä myös 

uudelleenotannassa. Tässä pienessä otannassa siis tuoreet ja runsasravinteiset alat ovat 

säilyneet. Ala 72 sijaitsee luonnonsuojelualueella, ja onkin metsätalousvaikutukseltaan säilynyt 

luonnontilaisena. Ala 68 ei sijaitse luonnonsuojelualueella, ja sen metsätalousvaikutusluokka 

oli 3. Ensimmäinen muuttunut ala (73) on muuttunut kosteasta tuoreeksi ja se oli 
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metsätalousvaikutusluokaltaan luonnontilainen ja sijaitsi luonnonsuojelualueella. Alalla 

harmaalepän latvuspeittävyys oli laskenut 60 prosentista 20 prosenttiin. Kuusen 

latvuspeittävyys oli noussut 10 % aina 35 % asti ja tuomi oli tullut kokonaan uutena alalle sen 

latvuspeittävyyden ollessa saman verran kuin kuusen. Hieskoivu ja haapa, joiden 

latvuspeittävyys oli yhteensä 15 %, olivat kokonaan hävinneet alalta, mutta tilalle oli tullut 10 

% pihlajaa. (LIITE 3 ja 4.) Toisen muuttuneen alan (85) ravinteisuus oli lisääntynyt, mutta se 

oli voimakkaasti metsätalousvaikutteinen. Ala sijaitsi rinteessä, ja sen yläpuole lla oli asutusta 

ja kompostijätettä. Rinteessä oli tehty hakkuita, mitkä ovat voineet vapauttaa ravinteita alueelle. 

Lisäksi nimenomaisen koealan sijainnista ei ole täyttä varmuutta, minkä vuoksi vanha koeala 

on voinut sijaita hieman sivussa uudelleenotannan alasta ja kauempana asutuksesta. Lisäksi 

mainittakoon, että vanhassa otannassa oli kaksi tuoretta ja runsasravinteista alaa, joiden 

vastinparia ei löytynyt, mikä on harmillista uhanalaisuustarkastelun kannalta.  

Kosteat ja keskiravinteiset alat olivat molemmissa uhanalaisuusarvioinneissa luokitukseltaan 

silmälläpidettäviä. Näitä aloja oli aineistossa vähiten, yksi vuonna 1975 (ala 70) ja tämän alan 

lisäksi toinen ala (83) uudelleenotannassa, minkä ravinteisuus oli laskenut. Ravinteisuuden 

lasku on voinut olla seurausta esimerkiksi siitä, että alalla on tapahtunut kuusettumista (LIITE 

3 ja 4) ja kuusista pudonnut hapan neulaskarike on voinut vaikuttaa maaperään. Tällä alalla oli 

vanhassa otannassa ollut puulajeina harmaaleppää 40 %, kuusta 20 %, haapaa 20 %, hieskoivua 

15 % ja pihlajaa 5 %. Uudelleenotannassa alalla on kasvanut kuusta 74 %, pihlajaa 1 % ja 

hieskoivua loput 25 %, joten kuusi on selvästi lisääntynyt alalla. (LIITE 3 ja 4.) 

Metsätalousvaikutusluokka oli tällä alalla 3. Kosteana ja keskiravinteisena säilynyt ala 70 oli 

metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2, mutta se sijaitsi ilmeisen uudella 

luonnonsuojelualueella. 

Määrällisesti tässä aineistossa luontotyypin mukaan määritetty ravinteisuus on muuttunut 

useammin kuin kosteus. Ravinteisuus on kuitenkin muuttunut yhdellä alalla keskiravinteises ta 

runsasravinteiseksi, mikä voinee selittyä alan sijainnilla, mistä on kerrottu tarkemmin edellä. 

Kosteus ja ravinteisuus ovat laskeneet aloilla yhtä monta kertaa. Neljä viidestä kokonaan tai 

osittain muuttuneesta alasta ovat olleet alun perin luontotyypiltään kosteita ja runsasravinteis ia. 

Näistä neljästä alasta kaksi on ollut voimakkaasti metsätalousvaikutteisia, yksi lieväst i 

metsätalousvaikutteinen, mutta voimakkaasti kuusettunut ja yksi luonnontilainen. Tällä 

pienellä aineistolla näyttäisi siltä, että kosteat ja runsasravinteiset alat ovat herkempiä 

muutoksille, mutta toisaalta kyse voi olla myös siitä, että aloille on kohdistunut voimakasta 
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metsätalousvaikutusta ravinteikkaan maaperän ja esimerkiksi tästä johtuvan talousmetsän 

kasvatuspotentiaalin vuoksi.  

Huomioitavaa on myös, että neljä viidestä luontotyypiltään muuttuneesta alasta on ollut 

suurruoholehtoja (OFit, taulukko 14), kuten jo edellä mainittiin. Saniaislehdot saattavat sijaita 

usein vähemmän metsätalousvaikutteisilla ja hankalakulkuisemmilla alueilla (puronotkot, 

kallioseinämien juuret) kuin suurruoholehdot. Purojen varret ovat saniaislehto jen 

tyyppipaikkoja, ja ne ovat metsälain 10 §:ssä, säädetty ”monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeiksi elinympäristöiksi” ja niillä saa toteuttaa ainoastaan ”varovaisia käyttö- ja 

hoitotoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan” 

(Metsälaki 1996/1093). Tämä voi olla yksi syy sille, miksi saniaislehdoilla luontotyyppi on 

säilynyt. Metsätalousvaikutuksen kautta tarkasteltuna muuttuneista suurruoholehdoista kaksi 

oli metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2 ja loput kaksi alaa luokkia 3 ja 4. Aineistossa oli 

lisäksi kaksi suurruoholehtoa, jotka olivat metsätalousvaikutukseltaan luokkia 3 ja 4. 

Saniaislehdoista viisi oli metsätalousvaikutukseltaan luokkaa 2, kaksi luokkaa 3 ja kuusi 

luokkaa 4. Saniaislehtoihin on siis myös kohdistunut osin voimakasta metsätalousvaikutus ta, 

vaikka yhdelläkään niistä luontotyyppi ei ole muuttunut. Herääkin siis kysymys, voivatko 

suurruoholehdot olla saniaislehtoja herkempiä muutoksille?  

Vanhassa otannassa oli neljä alaa, joita ei uudessa otannassa löydetty, mutta ne eivät edustaneet 

kosteaa ja runsasravinteista tyyppiä, eikä niillä siis voinut olla potentiaalisesti muuttune ita 

saniais- tai suurruoholehtoja. On kuitenkin mahdollista, että niiden joukossa olisi ollut aloja, 

joiden luontotyypit ovat muuttuneet, erityisesti siitä syystä, että niitä ei etsinnöistä huolimatta 

löytynyt.  
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6 Yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa todettiin siis ajalla olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutus ta 

kasviyhteisöjen muutoksiin sekä kokonais- että sammalten alfadiversiteettiin. Lisäksi ajalla ja 

havupuiden latvuspeittävyydellä todettiin olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutus ta 

putkilokasvien peittävyyteen; ajalla sitä lisäävästi ja havupuiden latvuspeittävyydellä sitä 

vähentävästi. Metsätalousvaikutuksella ei todettu olevan merkitsevää vaikutusta lehtojen 

yhteisöihin, monimuotoisuuteen tai peittävyyksiin, mutta lähes puolet tutkimusaloista oli 

voimakkaasti metsätalousvaikutteisia ja lajiston vaihdunta oli keskiarvoisesti suurempaa 

voimakkaasti metsätalousvaikutteisilla tutkimusaloilla. Havupuiden latvuspeittävyyden 

lisääntymisen voidaan myös ajatella olevan metsätaloudesta johtuvaa. Lehdot ovat Suomen 

monipuolisimpia elinympäristöjä ja niiden säilymistä tulisi edistää 

luonnonsuojelutoimenpiteiden lisäksi ennaltaehkäisemällä niihin kohdistuvia uhkia. Lehtojen 

suojelusta ja hoidosta on tehty ohjeistuksia jo 80-luvulta lähtien (Alapassi & Alanen, 1985; 

Alanen ym. 1995) ja 2000-luvulla (Siitonen ym. 2011). Suositeltavana hoitotoimenpiteenä läpi 

vuosikymmenien on toistunut kuusien vähentäminen, sillä ne varjostavat lehtojen 

aluskasvillisuutta ja karike happamoittaa maaperää, mikä heikentää hajotustoimintaa ja 

huonontaa kasvien ravinteiden saantia ja vaateliaan kasvilajiston selviämistä (Siitonen ym. 

2011; Similä & Junninen, 2011). Toinen uhka, johon kirjallisuuden perusteella vasta viime 

aikoina on havahduttu, ovat vieraslajit (Kouki ym. 2018a; Siitonen ym. 2011), joita myös 

maastotöiden aikana lehdoissa tuli muutamia kertoja vastaan, vaikka niitä ei osunutkaan 

tutkimusaloille.  Lehtojen lajirikkaan eliölajiston säilymisen kannalta olisi tärkeää, jotta 

tarvittavia hoitotoimenpiteitä tehtäisiin ja pystyttäisiin edistämään monimuotoisuuden 

säilymistä metsissä. Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa ja tarpeellista nähdä vastaavaa 

lehtotutkimusta tehtynä suuremmalla aineistolla, ja nähdä olisiko metsätalousvaikutukse lla 

tuolloin ollut vaikutusta lehtokasvillisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Myös eri 

kasvillisuusryhmien, kuten esimerkiksi heinien, saniaisten, ruohovartisten ja varpujen 

peittävyyksissä tapahtuneiden muutosten tarkastelu olisi jatkotutkimuksen kannalta 

mielenkiintoista. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

PUTKILOKASVIEN LYHENTEET 

Lyhenne Laji/Lajit 

Acepla Acer platanoides 
Achmil Achillea millefolium 
Actaea Actaea erythrocarpa, Actaea spicata 

Agrcap Agrostis capillaris 
Alchem Alchemilla -suku 

Alninc Alnus incana 
Angsyl Angelica sylvestris 
Antodo Anthoxanthum odoratum 

Antsyl Anthriscus sylvestris 
Athfil Athyrium filix-femina 

Barstr Barbarea stricta 
Betpub Betula pubescens 
Betpen Betula pendula 

Bisviv Bistorta vivipara 
Botlan Botrychium lanceolatum 

Botlun Botrychium lunaria 
Calaru Calamagrostis arundinacea 
Calepi Calamagrostis epigejos 

Calpal Caltha palustris 
Calpur Calamagrostis phragmitoides 

Camcer Campanula cervicaria 
Camper Campanula persicifolia 
Cardig Carex digitata 

Carnig Carex nigra 
Carelo Carex elongata 
Carlol Carex loliacea 

Carrhy Carex rhynchophysa 
Carvag Carex vaginata 

Cinlat Cinna latifolia 
Cirarv Cirsium arvense 
Circal Circaea alpina 

Cirhel Cirsium helenioides 
Coevir Coeglossum viride 

Conmaj Convallaria majalis 
Cortri Corallorhiza trifida 
Crepal Crepis paludosa 

Cypcal Cypripedium calceolus 
Dacglo Dactylis glomerata 

Dactyl Dactylorhiza, Dactylorhiza maculata 
Dapmez Daphne mezereum 
Desces Deschampsia cespitosa 

Desfle Avenella flexuosa 
Dipsib Diplazium sibiricum 
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Drycar Dryopteris carthusiana 
Dryexp Dryopteris expansa 
Dryfil Dryopteris filix-mas 

Elycan Elymus caninus 
Epatro Epipactis atrorubens 

Epiang Chamaenerion angustifolium 
Epimon Epilobium montanum 
Epipal Epilobium palustre 

Equarv Equisetum arvense 
Equhye Equisetum hyemale 

Equpal Equisetum palustre 
Equpra Equisetum pratense 
Equsyl Equisetum sylvaticum 

Filulm Filipendula ulmaria 
Fraves Fragaria vesca 

Galalb Galium album 
Galebi Galeopsis bifida 
Galpal Galium palustre 

Galtri Galium triflorum 
Galuli Galium uliginosum 

Gersyl Geranium sylvaticum 
Geuriv Geum rivale 
Glylit Glyceria lithuanica 

Gymdry Gymnocarpium drypteris 
Hiesyl Hieracium sylvatica -ryhmä 
Hievul Hieracium vulgatum 

Hupsel Huperzia selago 
Hypmac Hypericum maculatum 

Juncom Juniperus communis 
Linbor Linnaea borealis 
Lisova Neottia ovata 

Lonxyl Lonicera xylosteum 
Luzpil Luzula pilosa 

Lycann Spinulum annotinum 
Lysthy Lysimachia thyrsiflora 
Maibif Maianthemum bifolium 

Matstru Matteuccia struthiopteris 
Melnut Melica nutans 

Melpra Melampyrum pratense 
Melsyl Melampyrum sylvaticum 
Mileff Milium effusum 

Monuni Moneses uniflora 
Ortsec Orthilia secunda 

Oxaace Oxalis acetosella 
Parpal Parnassia palustris 
Parqua Paris quadrifolia 

Phaaru Phalaroides arundinacea 
Phecon Phegopteris connectilis 

Picabi Picea abies 
Pimsax Pimpinella saxifraga 
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Pinsyl Pinus sylvestris 
Plabif Platanthera bifolia 
Poa.Sp Poa alpigena, Poa nemorosa, Poa pratensis, Poa sp., Poa trivialis 

Poptre Populus tremula 
Potere Potentilla erecta 

Potpal Comarum palustre 
Prupad Prunus padus 
Pruvul Prunella vulgaris 

Pyrmin Pyrola minor 
Pyrrot Pyrola rotundifolia 

Ranacr Ranunculus acris 
Ranaur Ranunculus auricomus 
Rancas Ranunculus cassubicus -ryhmä 

Ranrep Ranunculus repens 
Rhamnus Frangula alnus 

Ribspi Ribes spicatum 
Rosaci Rosa acicularis 
Rosmaj Rosa cinnamomea 

Rubarc Rubus arcticus 
Rubida Rubus idaeus 

Rubsax Rubus saxatilis 
Rumace Rumex acetosa 
Salcap Salix caprea 

Salmyr Salix myrsinifolia 
Scisyl Scirpus sylvaticus 
Sildio Silene dioica 

Solvir Solidago virgaurea 
Sorauc Sorbus aucuparia 

Stasyl Stachys sylvatica 
Stefen Stellaria fennica 
Stegra Stellaria graminea 

Taraxacum Taraxacum -suku 
Trieur Lysimachia europaea 

Tripra Trifolium pratense 
Trirep Trifolium repens 
Urtdio Urtica dioica 

Vacmyr Vaccinium myrtillus 
Vacvit Vaccinium vitis-idaea 

Vercha Veronica chamaedrys 
Veroff Veronica officinalis 
Verser Veronica serpyllifolia 

Vibopu Viburnum opulus 
Vicsep Vicia sepium 

Viocan Viola canina 
Vioepi Viola epipsila 
Viomir Viola mirabilis 

Viopal Viola palustris 
Vioriv Viola riviniana 

Viosel Viola selkirkii 
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LIITE 2. 

SAMMALTEN LYHENTEET 

Lyhenne Laji/Lajit 

Atrund Atrichum undulatum 

Barbilophozia Barbilophozia, Barbilophozia lycopodioides, Barbilophozia spp. 
Bra/Sci.Sp Brachythecium/Sciuro-hypnum sp., Brachytecium sp., Brachythecium 

rivulare, Brachythecium salebrosum, Sciuro-hypnum curtum, Sciuro-

hypnum oedipodium, Sciuro-hypnum reflexum 
Brypse Ptychostomum pseudotriquetrum 

Calcor Calliergon cordifolium 
Campro Campylium protensum 
Cirpil Cirriphyllum piliferum 

Cliden Climacium dendroides 
Dicmaj Dicranum majus 

Dicpol Dicranum polysetum 
Dicsco Dicranum scoparium 
Hepaticae Hepaticae, Chiloscyphus polyanthos, Lophocolea heterophylla, 

Barbilophozia sudetica 
Hylspl Hylocomium splendens 

Hylumb Hylocomiastrum umbratum 
Marcha Marchantia polymorpha 
Mniste Mnium stellare 

Pellia Pellia -suku 
Placus Plagiomnium cuspidatum 
Plaell Plagiomnium ellipticum 

Plagiochila Plagiochila, Plagiochila asplenioides, Plagiochila porelloides 
Plagiothe Plagiothecium, Plagiothecium laetum,  

Plamed Plagiomnium medium 
Plesch Pleurozium schreberi 
Polcom Polytrichum commune 

Polyfo Polytrichum formosum 
Psecin Pseudobryum cinclidioides 

Pticil Ptilidium ciliare 
Pticri Ptilium crista-castrensis 
Rhizomnium Rhizomnium magnifolium, Rhizomnium pseudopunctatum, Rhizomnium 

punctatum 
Rhoros Rhodobryum roseum 

Rhysqu Rhytidiadelphus squarrosus 
Rhysub Rhytidiadelphus subpinnatus 
Rhytri Hylocomiadelphus triquetrus 

Sanunc Sanionia uncinata 
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LIITE 3. Puulajien suhteelliset latvuspeittävyydet vuonna 1975. 

 

  



46 
 

LIITE 4. Puulajien suhteellisen latvuspeittävyydet vuonna 2020. 
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