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Esipuhe 

Eljas  Pohtila  

Metsäntutkimuslaitoksen  75-  
vuotisjuhlaretkeily  on suun  

nattu Kolin tutkimusalueeseen, joka on pe  

rustettu  vuonna 1923 ja  jonka  pääosan  muo  

dostaa  nykyisin  Kolin kansallispuisto.  MET  

LAIIa on hallinnassaan eri puolilla  Suomea 

tutkimusalueita kaikkiaan 140 000 hehtaaria. 

Hiljakkoin  toteutetussa  organisaatiouudistuk  

sessa  ne liitettiin hallinnollisesti tutkimusase  

miin. Koli kuuluu Joensuun tutkimusasemaan. 

METLAn tutkimusalueilla on ollut hyvin  

suuri merkitys  sekä  Suomen metsäntutkimuk  

selle että käytännön  metsätaloudelle. Aikai  

semmin tutkimusten pääpaino  oli  puuntuo  

tannon  kysymyksissä,  joihin saatiin havain  

nolliset ja vakuuttavat vastaukset tutkimus  

alueissa tehdyistä  pitkäaikaisista  kokeista  ja  

tutkimuksista. Ne ovat tärkeitä edelleenkin, 

mutta kysymysten  asetteluita on  muutettava.  

Aikaisemmin, puuvarojen  niukkuuden valli  

tessa kysyttiin  puuntuotannon lisäämistä. 

Nykyisin, runsaiden puuvarojen  aikana ky  

sytään  metsien terveydentilan  ja kasvukun-  

non ylläpitämistä.  Vastausten pe  

rustaksi  tarvitaan kokeellista tutki  

musta. 

Metsien käsittelylle  asetetaan  uusia  vaati  

muksia myös  luonnon- ja ympäristönsuoje  

lun perusteella.  Rion ympäristö- ja kehitys  

konferenssissa allekirjoitetuilla  ilmasto- ja 

biodiversiteettisopimuksilla  on  todennäköi  

sesti vaikutuksia  käytännön  metsänhoitoon 

saakka. Pelättyjen  ilmastomuutosten mah  

dollisesti toteutuessa  METLAn tutkimus  

alueisiinsa perustamista  ja huolella seuraa  

mista puulaji-, alkuperä-,  ym. kokeista  saa  

daan perusteet metsänhoidon uudelleen 

suuntaamiselle. 

Vertailun saamiseksi talousmetsille luon  

nontilaisten metsien kehityksen  tutkiminen 

on entistä tärkeämpää.  Se korostaa  luonnon  

suojelualueiden  merkitystä  METLAn tutki  

musalueiden kokonaisuudessa. Tässä tilan  

teessa juhlaretken  suuntaaminen Kolille,  yh  

teen maamme hienoimmista maisemakohteis  

ta, oli luonnollinen ratkaisu. 
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Kolin 

historiaa 

Timo  Muhonen  

Kolin  vaarajakso  on  muinaisen 
karjalaisen poimuvuoriston  

Karelidien jäänne,  joka syntyi  noin 1,8 mil  

jardia  vuotta sitten kahden eri-ikäisen  kallio  

perän työntyessä  vastakkain.  Vaarajakson  itä  

puolisen  noin 3 miljardia  vuotta  vanhan kal  

lioperän  päälle  työntyi  lännestä noin 2  miljar  

dia vuotta vanha kvartsiittikivien kerros. Poi  

muttumisen tuloksena syntyi  vuorijono, jon  

ka  korkeimmat huiput  kohosivat  5  000-6 000 

metriin. Satojen  miljoonien vuosien kuluessa 

rapautuminen  ja jääkaudet  ovat  kuluttaneet 

kallioperääjajäljelleonjäänyt  nykyinen  Kolin 

kapea  vaarajakso,  joka  erittäin kovan  ja  hyvin 

kulutusta kestävän  kvartsiitin ansiosta on säi  

lynyt  200-250 metriä ympäristöään  korke  

ampana. 

Noin  10 000 vuotta sitten päättyi  viimeisin 

jääkausi,  jonka  jättämiä  jälkiä Kolin  kallio  

perässä  ovat erilaiset  kourut,  uurteet, mur  

rokset  sekä  pyöristyneet  kalliolaet. Jääkausi 

muovasi myös  Pielisen maisemaa. Manner  

jäätikön vetäytyessä  Pielisen allas avartui  ja 

sulamisvedet kasasivat  kapeiden  saarten muo  

dostaman harjujakson  Purjeselän  poikki  kaa  

kosta  luoteeseen. Saaret tulivat näkyviin  noin 

8  500  vuotta  sitten,  jolloin Pielisen pinta  ale  

ni noin 30 metriä, kun  uusi lasku-uoma puh  
kesi  Uimahaijun  reunamuodostuman läpi  Pie  

lisjokeen  ja Pyhäselkään.  Pielisen ensimmäi  

nen lasku-uoma oli järven  luoteispäästä  Sot  

kamon suuntaan. 

Kolin suuret  korkeuserot, vaihtelevat il  

masto-olot ja kallioperän  laatu antavat lei  

mansa alueen kasvillisuuteen. Metsät ovat 

vaarojen  Pielisen puoleisilla  rin  

teillä pääosin  tuoreita ja lehtomai  
sia  kankaita. Pieliseen laskevien purojen  var  

silla ja kalliojyrkänteiden  juurella  on  myös 

reheviä  lehtoja.  Karujen  kvartsiittikallioiden 

päällä  kasvavat  metsät,  joita on vaarojen  la  

kiosissa  ja länsirinteillä,  ovat  sen  sijaan  män  

tyvaltaisia kuivahkoja  tai kuivia kankaita. 

Vaarojen  lakimetsät ovat ankaran ilmaston 

takia kitukasvuisia  ja  tykkylumen  runtele  

mia. 

Tulen vaikutus Kolin metsämaisemaan 

Kaskeaminen ja sitä seurannut  metsälaidun  

nus 1700-ja 1800-luvuilla ovat muuttaneet  

Kolin luontoa. Kaskiviljelyssä  puusto poltet  

tiin ja tuhkapitoisessa  maassa  viljeltiin  ruista, 

ohraa, kauraa tai naurista. Vallitsevan puus  

ton  ja metsätyypin  mukaan valittiin sopiva 

kaskeamismenetelmä. T  avallinen kaski  jaries  

kamaa tehtiin lehtimetsiin,  huuhtakaski  pää  

osin ennen koskemattomiin kuusikoihin,  ja 

pykälikkömenetelmässä  mänty  sekametsä 

muutettiin lehtimetsäksi. Menetelmästä riip  

puen saatiin  2-8 peräkkäistä  satoa. Kaskea  
minen suosi  lehtipuita,  ja etenkin lepikoille 

oli myös  ominaista voimakkaasti kehittynyt  

pensaskerros,  joissa  kasvoi  pääosin  vadelmaa 

ja paikoin  lehtopensaita.  Kaskialat  jäivät  usein 

niityiksi  tai ahoiksi,  joita  niitettiin ja laidun  

nettiin,  mikä toi uusia ahoille ja niityille tyy  

pillisiä  lajeja. 
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Kolin asuttaminen alkaa 

Kolin vaarojen seutu  oli pitkään  asumatonta  

erämaata  ja sitä pidettiin pelottavana  ja kun  

nioitusta herättävänä uhripaikkana.  Koli tun  

nettiin Mustarintaisena, jonne  tultiin kaukaa  

ympäri  Karjalaa  lepyttelemään  haltijoita. Pa  

kanallisten uskomusten vuoksi asutus  levisi 

vaara-alueelle hitaasti. Vasta 1700-luvun puo  

livälissä  alettiin rakentaa ensimmäisiä taloja 

Kolin alueelle, kun  Pielisjärven  kirkkoherran 

Jaakko Steniuksen eli Korpi-Jaakon  opetuk  

set  saivat  taikauskon pois  ihmisten mielistä. 

Asuttaminen tapahtui  melko lyhyen  ajan si  

sällä. Maakirjojen  mukaan Kolin kylässä  oli 

vuonna 1750 viisi uudistilaa. Maanviljelys  

oli aluksi pääosin  kaskiviljelystä.  Kotieläi  

miä oli niukasti. Vuonna 1765 Kolilla oli 

kahdeksan  hevosta, kaksitoista  lehmää ja  vii  

sitoista lammasta. Maanviljelyksen  ohella 

myös  kalastus  oli  tärkeä elinkeino,  mistä  osoi  

tuksena  olivat kylän  kaksi  kokonuottaa. 

Yhteydet  ulkomaailmaan muuttavat 

Kolin elämänmenoa 

Vuonna 1879 Pielisjoen  kanavointi valmistui 

ja Pielisen laivaliikenne pääsi  käyntiin,  mikä 

vaikutti  Kolin alueen elämään monella taval  

la. Maanviljelyssä  siirryttiin  enemmän karja  

talouteen, sillä laivaliikenteen takia viljaa 

saatiin  edullisemmin muualta eikä  viljely  enää  

ollut kannattavaa, ja samalla saatiin lisättyä  

voin vientiä. Laivaliikenteen ansiosta  Koli 

löydettiin  myös  matkailukohteena. Vaikka  

yhteydet  olivat vaatimattomat, Koli kiinnos  

ti. Lähikuntien ylioppilaat  ja  koululaiset  teki  

vät  kävely-  ja souturetkiä Kolille. Alue oli 

myös  tunnettu  hyvänä  marjastusalueena,  ja 

etenkin mansikkaa kasvoi runsaasti kaskea  

misen ansiosta. Valtakunnallisesti Koli tuli  

tunnetuksi karelianismin kaudella 1890-lu  

vulla, kun  Kolille alkoi virrata sen ajan  tun  

nettuja taiteilijakareliaaneja.  Nuo Suomen 

taiteeseen vahvasti  vaikuttaneet Karjalan 

matkat alkoivat Akseli Gallen-Kallelan hää  

matkasta  1890japäättyivät  Eino  Leinon vael  

lukseen 1897. Jälkikarelianismi jatkui  vielä 

1900-luvulla. Merkittävin rooli tiedon levit  

täjänä  oli  Juhani Aholla, joka  kirjoitti  vuoden 

1892 matkastaan Päivälehteen ja  Uuteen Ku  

valehteen. Muita tunnettuja  Kolin kävijöitä  

olivat Ahon  puoliso Venny  Soldan-Brofeldt,  

Eero  Järnefelt, Pekka  Halonen, Jean Sibelius 

ja LK. Inha, joka  uuden taiteenalan, valoku  

vauksen, pioneerina  ikuisti Kolin maisemia. 

Kolin matkailupalvelujen  kehittäminen al  

koi vilkkaalla 1890-luvulla. Suomen Mat  

kailijayhdistyksen  pohjoiskaijalainen  paikal  

lisosasto vuokrasi vuonna 1895 matkailuma  

jaa  varten  Vaaralan talon isännältä maa-alu  

een Kolin laelta. Maja valmistui seuraavana 

kesänä, ja paikallisosasto  aloitti matkailu  

toiminnan muun muassa  tarjoamalla  majalla 

ruokaa ja  juomaa,  kunnostamalla majan  ym  

päristöä,  raivaamalla majalle tien Pielisen 

rannasta  sekä  järjestämällä  säännöllisen lai  

valiikenteen Kolille. Vieraskirjan  mukaan 

vuonna 1898 Kolilla kävi  noin 500 matkaili  

jaa.  Toiminnan vilkastuessa majan hoitami  

nen kävi  paikallisosastolle  vaikeaksi,  ja  niin  

pä  se  pian  siirtyikin  Suomen Matkailijayh  

distykselle.  

Valtio mukaan Kolin kehittämiseen 

Vuonna 1907 valtio osti  kolme Koliin liitty  

vää  tilaa,  yhteensä  1 152 hehtaaria, turvatak  

seen alueen luonnonkauneuden ja siihen pe  

rustuvan  matkailumerkityksen.  Kolin alueen 

metsät olivat voimakkaan kaskeamisen  takia 

huonossa kunnossa. Samaan aikaan alueella 

oli  suunnitteilla laajoja  hakkuita. Maiden siir  

ryttyä  valtion hallintaan Matkailijayhdistys 

tarjosi  majaa valtion lunastettavaksi. Luovu  

tuksen tapahduttua  vuonna 1908 metsähalli  

tus ryhtyi rakentamaan uutta  majaa  (yläma  

ja),  jonka  lisäksi  metsähallitus kunnosti Ko  

lin juurella  olleen Rantalan torpan matkailu  

majaksi  (alamaja).  

Matkailupalvelujen  parantuessa tuli tarve  
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kehittää  alueen kuljetusolosuhteita.  Laivalii  

kenne  siirtyi Matkailijayhdistyksen  paikal  

lisosastolta  valtakunnalliselle organisaatiol  

le ja myöhemmin  yksityisille  liikennöitsi  

jöille. Kolin-Hattusaaren paikallistie  raken  

nettiin vuosina 1920-21 ja vuosina  1924-26 

Kolin-Harivaaran tie, jolta rakennettiin tie 

Kolille nykyisen  matkailuvaunualueeen koh  

dalle vuonna 1933. Vuonna 1953 tietäjatket  

tiin nykyiselle hotellille. Metsähallitus vuok  

rasi  Kolin matkailumajan  Suomen Matkaili  

jayhdistykselle  vuonna 1920,  jonka  jälkeen 

majaa  on laajennettu  ja uusittu useaan ker  

taan.  Viimeisin peruskorjaus  valmistui vuon  

na 1987. 

Kolin valtionmaat Metsäntutkimus  

laitoksen hallintaan 

Vuonna 1923 Kolin valtionmaa siirrettiin met  

sähallitukselta silloisen Metsätieteellisen koe  

laitoksen hallintaan Kolin kokeilualueeksi. 

Alueen hoidon ja käytön  tavoitteena on ollut  

alusta lähtien maisemallisten ja luonnonhoi  

dollisten tekijöiden  huomioiminen. Edistääk  

seen näitä tavoitteita Metsäntutkimuslaitos 

perusti  alueen lakiosiin ja  Pielisen puoleiselle 

rinteelle suojelualueet.  Valtakunnallisesti 

ensimmäinen virallinen aloite  Kolin suojele  

miseksi  tapahtui  vuonna 1976 kansallispuis  

tokomitean mietinnössä, jossa ehdotettiin 

perustettavaksi  Kolin  alueelle maapinta-alal  

taan  noin 3 820 hehtaarin ja kokonaispinta  

alaltaan noin 11 000 hehtaarin suuruinen kan  

sallispuisto.  Tämänjälkeen  Koli suojelemista 

esitettiin eri  toimikunnissa, suojeluohjelmis  

sa  ja periaatepäätöksissä.  Lopullisen  sysäyk  

sen Kolin valtionmaan lakisääteiselle suoje  

lemiselle antoivat laskettelurinteiden ja tei  

den rakentamishankkeet sekä  Paimenenvaa  

ran  rantakaavan laatiminen. 

Paikkatietojärjestelmällä  tuotettu maastomalli Kolilta. 
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Kolin  kansallispuisto  nyt 

ja tulevaisuudessa  

Jussi  Saramäki  

IM olin kansallispuisto  perustet  
l\  tiin varsin kiivaan  keskuste  

lun jälkeen  keväällä  1991.  Keskustelu  koski  

puiston  tavoiterajausta,  jonka katsottiin louk  

kaavan  yksityistä  omistusoikeutta. Tavoite  

rajaushan  on eduskunnan tahdonilmaisu puis  

ton  lopullisesta  koosta,  joka  voidaan toteuttaa  

vain vapaaehtoisin  maan  ostoin.  Laki  kansal  

lispuistosta  sisältää kaikkiaan 1 135  hehtaa  

ria,  josta  vesialuetta on 186 hehtaaria. Tavoi  

terajauksen  mukaan  koko  puiston  suuruudek  

si on esitetty  noin  2  500 hehtaaria. 

Lain tultua voimaan valtio käynnisti  vilk  

kaan  maanostotoiminnan tarvittavien lisäalu  

eiden saamiseksi. Tähän päivään  mennessä 

METLAn hallintaan on siirretty puiston  li  

säksi  830 hehtaaria. Ympäristöministeriön  

hallinnassa on äskettäin hankittuja  maita vielä 

yli 100 hehtaaria ja esisopimuksia  on  tehty  

joistakin tiloista, mutta valtion rahapula  es  

tää niiden ostamisen tänä vuonna. Samoin 

Kymi  Oy  suhtautuu myönteisesti  rajauksen  

sisällä olevien alueidensa vaihtoon tai myyn  

tiin. Puiston  alue on  siis  olennaisilta osiltaan 

jo valtion hallinnassa. 

Kansallispuistoille  laaditaan hoito-ja  käyt  

tösuunnitelma, joka  sisältää runkosuunnitel  

man eli  maankäytön  raamit ja erityissuunni  

telmia,  joissa  yksityiskohtaisesti  määritellään 

tehtävät  toimenpiteet  ja rakenteet. Suunni  

teltaessa niinkin nimekkään suojelualueen  

kuin Kolin käyttöä  kohdataan helposti vas  

takkaisia intressejä.  Lain ja asetuksen mu  

kaan luonnonsuojelu  on kansallispuistojen  

tärkein tehtävä. Toisaalta kansallispuistojen  

tarkoituksena on  edistää  luonnon 

tuntemusta. Sitä voidaan edistää 

vain  tekemällä alueelle pääsy  kohtuullisen 

helpoksi  ja  tarjoamalla  erilaisia matkailupal  

veluja puistojen  tuntumassa.  

Puiston suunnittelua varten  METLA on pe  

rustanut  hoito- ja käyttösuunnitelmatyöryh  

män, joka  edustaa laajasti  eri  osapuolia.  Muun 

muassa  kylätoimikunnalla  on edustus  työ  

ryhmässä,  jonka  määräaika päättyy  vuoden 

1993 lopussa.  Puistoon tullaan rajaamaan  alu  

eita,  joissa  ihmisten liikkumista rajoitetaan,  

mutta toisaalta polku-  j a  retkeily  verkon avulla 

ihmisiä ohjataan  kohteisiin,  joissa  luontoon 

voi tutustua  aiheuttamatta haittaa alueelle. 

Kolin kansallispuiston  opastuskeskuksen  pai  

kaksi  kaavaillaan puistoon  rajoittuvaa  Olli  

lan tilan aluetta. Koska  puiston  tarkoitus on 

luonnonsuojelu,  on matkailu- ja laskettelu  

yrityksen  sijoittumista  keskelle  puistoa har  

kittava tarkoin. Osalla kyläläisistä on  ym  

märrettävä huoli myös puiston  läpi  kulkevan 

Rieskaniemen tien kohtalosta.  On selvää,  että 

se  lyhentää  matkaa  Kolilta Lieksaan, mutta 

samalla  se  merkitsee häiriötä ja  rasitusta  luon  

nolle puiston  eteläpäässä.  Jo nyt  kesäinen 

autoliikenne on  varsin vilkasta. 

Pielinen on oleellinen osa kansallismaise  

maamme, ja vesi oleellinen elementti kan  

sallispuistoa.  Vesillä liikkujille on  luotava 

mahdollisuudet nousta maihin ja tehdä nuo  

tioita, niin että itse puistoa  häiritään mahdol  

lisimman vähän. Tätä tarkoitusta varten  kan  

sallispuistoon  kuuluviin saariin,  Hiekkasaa  

riin ja Isoon Korppiin,  on tehty  rantautumis  
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paikkoja  ja roskien keräilypiste.  Myös  man  

tereelle tehdään muutamia rantautumispaik  

koja.  Satama-alueen entiset palvelut  säilyte  

tään,  ja  lisäksi alueelle pyritään  saamaan vie  

rasvenepaikkoja.  Varsinaiset vierasvenepal  

velut  järjestetään  puiston  ulkopuolelle  tule  

vaan vierasvenesatamaan. 

Tammikuussa järjestetty kyläläisten  kuu  

lemistilaisuus antoi arvokasta lisää suunnit  

telutyöryhmälle  ja  on todennäköistä, että osa 

esitetyistä  ehdotuksista  toteutetaan  varsin  

pian.  Toteutettavia toimenpiteitä  ovat  ilmei  

sesti  metsälaiduntamisen hyväksikäyttö  puis  

ton  hoidossa sekä  kaskeamisen aloittaminen. 

Luonnontilan palautuksessa  tulen käyttö  nou  

see tärkeään asemaan. Samalla voidaan teh  

dä paloekologiaan  liittyvää  tutkimusta. Tut  

kimus onkin osa kansallispuiston  hoitoa, ja 

se  on Metsäntutkimuslaitoksen tärkein tehtä  

vä. Jotta tutkimus saisi sille kuuluvan ase  

man puiston  hoidossa ja käytössä,  luodaan 

Kolilla tehtävän tutkimuksen koordinoimi  

seksi  ja edistämiseksi  poikkitieteellinen  tut  

kimusohjelma.  Tutkimusta tehdään tule  

vaisuudessa paitsi  paloekologian  alalla ja 

luonnontilan palautuksessa  myös  eri  eliölaji  

en tutkimuksessa.  Kulttuurin tutkimustakaan 

ei tule unohtaa. 

Polkuverkon laajentaminen  myös  puiston 

eteläiseen osaan sekä  Herajoen  ja Kivinie  

men  alueiden kehittäminen palvelemaan  puis  

ton  vierailijoita  ovat  myös  haasteita hoito- ja 

käyttösuunnitelmatyöryhmälle.  Vanhan puis  

ton  alueella polkuverkko  on  jo kohtuullises  

sa  kunnossa  ja kaipaa  vain vähän täydennys  

tä ja ylläpitoa. 

Suunnittelutyö  on tässä vaiheessa varsin 

vähän ulospäin  näkyvää.  Kesän kuluessa  teh  

dään maastotöitä erillissuunnitelmien poh  

jaksi  ja aloitetaan polkujen  suunnittelu puis  

ton eteläosiin. Työryhmä  pyrkii  saamaan 

runkosuunnitelman yleisölle  esiteltäväksi  

syksyn  kuluessa,  jotta mahdollinen palaute  

voidaan ottaa huomioon. Kaikkiaan suunnit  

telun tavoitteena on luonnon ehdoilla toimi  

va nähtävyys-  ja retkikohde, josta mahdolli  

simman monet  ihmiset voivat saada uusia 

elämyksiä.  

Miltä Koli sitten voisi näyttää  tulevaisuu  

dessa? Keväisin ja alkukesästä sen laidoilta 

todennäköisesti nousevat  kaskisauhut  ja  kuu  

luu iloista lehmänkellojen  kalketta Itä-Suo  

men karjan  aloittaessa  laidunkauden. Kesän 

aikana järjestetään myös  ohjattuja  metsäpa  

loja  alueilla,  jotka halutaan palauttaa  luon  

non  kiertokulun alkuun. Opastuskeskus  toi  

mii  matkailijoiden  tukikohtana lähdettäessä 

tutustumaan  puistoon.  Sen välittömässä lä  

heisyydessä  on  mahdollista tutustua  metsä  

laiduntamisen vaikutuksiin metsäekosystee  

missä  samoin kuin  kaskeamiseen. Kauempa  

na puistossa tulee vastaan  koskemattomia 

metsiä,  mutta myöskin  entisten  kruununtorp  

pien  niittyjä ja paloalueita.  Retkeilijöitä  var  

ten  puistossa  on nuotiopaikkoja  ja varaustu  

pia.  Puiston eteläpäässä  on  toinen matkaili  

joita palveleva  keskittymä  uimarantoineen ja 

retkeilypolkuineen.  Puiston  keskiosa  jää  erä  

maamaisemmaksi ja vain muutamien polku  

jen  halkomaksi alueeksi.  Vesillä liikkujille 

tarjotaan  mahdollisuus kanoottiretkeilyyn  He  

rajärven  poikki  Herajoelle  ja sieltä edelleen 

pitkin  Pielisen rantoja  tai puiston  saarten  kaut  

ta Kolin satamaan.  Puisto tarjoaa  elämyksiä  

sekä  lyhyille  vierailuille tuleville että sellai  

sille,  jotka viipyvät  puistossa  pitempään.  



8 

Tuli  metsän ekologisessa 

kierrossa 

Jari Parviainen  

Metsäpalot  kuuluivat  vielä  
vuosisata sitten pohjoisen  

havumetsän luontaiseen elinkiertoon. Luon  

nontilaisen havumetsän kehitys keskeytyi  

oloissamme tavan takaa.  Kehityksen  katkaisi  

yleisimmin  tulipalo,  salaman sytyttämänä.  Jos  

kus  metsän  puusto menetetään myrskyn  tai 

ankaran sieni- tai hyönteistuhon  seurauksena. 

Puhutaan boreaalisen metsävyöhykkeen  häi  

riö-ja  katastrofimetsistä. Metsäpalojen  lisäk  

si  tuli on vaikuttanut metsäluontoon kasken  

polton  ja kulotuksen muodossa. 

Suuri  ja  pieni  sukkessiokierto 

Boreaalisen havumetsän luontaisessa kehi  

tyksessä  eli sukkessiossa  voidaan erottaa suu  

ri  ja  pieni  kierto  (kuva 1). Vanha metsä  joutuu  

luonnontilassa ennemmin tai  myöhemmin  

tulen polttamaksi.  Uuden kasviyhdyskunnan  

kehitys  alkaa tulipalon  pyyhkäisemällä  met  

säalueella pioneeripuista.  Sen kehityskulku  

on seuraava:  

Tulipalo  tappaa tavallisesti kuuset.  Van  

hat, paksun  kilpikaarnan  kasvattaneet män  

nyt  useimmiten säilyvät.  Tuli polttaa  niiden 

tyveen kumminkin usein  koroja,  joiden  koh  

dalta puiden  kuori  kuolee. Kansallis-ja  luon  

nonpuistoissa  tällaisia palokoroja tavataan  

kookkaiden ikihonkien kyljissä.  Myös 

rauduskoivut kestävät usein elävinä palon  

vaikutukset (kuva  2).  

Pioneeripuut,  koivu,  haapa,  leppä  ja mänty 

valtaavat aluksi  palaneen,  puutto  

man maan.  Nuori metsä on lehti  

puuvaltaista,  siemen- tai vesasyntyistä.  Vä  

hitellen lyhytikäiset  pioneeripuut  alkavat  väis  

tyä  ja  mänty saa enemmän otetta. Sukkes  

siokehityksen  edetessä vanhat paloalat  alka  

vat kuusettua. Kehityksen  viimevaiheessa 

kliimaksmetsikön muodostaa miltei puhdas  

kuusikko.  Päätemetsikön puulajisekoitus  riip  

puu  kasvupaikan  ominaisuuksista. Kuivilla 

kasvupaikoilla  männyn osuus  on suuri,  mut  

ta tuoreilla kankailla mänty  väistyy  kuusen 

tieltä. 

Toistuvilla metsäpaloilla  oli elintärkeä mer  

kitys  luonnontilaisessa pohjoisessa  havumet  

sässä ravinteiden kierron,  kasvillisuuden 

biologisen  tuotoksen sekä  metsien monimuo  

toisuuden ylläpitäjänä.  Pohjoinen  havumetsä 

edustaa niin sanottua  paloekologiaa  (ks.  Kuu  

sela 1990). 

Normaalisti kliimaksvaiheessa olevan met  

sikön ravinteet  ovat sitoutuneet puustoon ja 

raakahumukseen. Puiden ja maan välisessä 

kierrossa ravinteista  on vain  muutama  pro  

sentti. Metsäpalon  ansiosta  ravinnekierto täy  

sin muuttuu.  Tumma ja puuton maanpinta  

sitoo  auringon  lämpöä,  joka  omalta osaltaan 

nopeuttaa kasvijätteiden  hajoamista.  Re  

hevöityvä  pintakasvillisuus  ottaa vapautuvat 

ravinteet käyttöönsä  ja luovuttaa niitä myö  

hemmin kasvupaikalle  syntyville puuntai  

mille. 

Jos  kliimaksvaiheessa olevan metsikön ke  

hitystä  katastrofi ei  katkaise,  vanhan metsän  

sisällä  alkaa pieni  kierto  (ks.  kuva  1). Puiden 
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Kuva  1. Boreaalisen havumetsän elinkierron dynamiikka  sovellettuna Suomen olosuhteisiin Kalelan 

(1948)  ja Schmidt-Vogtin  (1991)  esittämien  kaavioiden  pohjalta.  

Kuva  2. Havumetsien  sukkessiokehityksen  puulajikierto  
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Kuva  3.  Metsäpalojen  esiintyminen  Suomessa  vuosina  1952-1990 (Sisäasiainministeriö,  pelastusosas  

to). 

kuollessa vanhuuttaan pystyyn  metsikköön 

syntyy  pienaukkoja,  joissa  uudet puuntaimet  

pääsevät kasvamaan. Metsikön rakenteessa 

tapahtuu  vähittäisiä,  pienialaisia  muutoksia, 

mutta olennaista metsäkasviyhdyskunnan  

vaihdosta ei tapahdu.  Metsikköön syntyy  

useita eri  puusukupolvia  (kuva  2).  Kliimaks  

vaiheen kuusikossa  pieni  kierto johtaa  usein 

siihen, että raakahumuksen määrä maanpin  

nalla kasvaa,  ravinnekierto hidastuu  ja met  

sikön uudistuminen estyy.  Huonosti vettä lä  

päisevillä  mailla seurauksena on  soistumi  

nen. Ilman suuren kierron  aikaansaavaa ka  

tastrofia kliimaksvaiheen metsikkö kasvi  

yhdyskuntana  hiljalleen  suppenee ja rappeu  

tuu. 

Metsäpalojen  esiintyminen  

Vanhimmat tilastot kulojen  lukumääristä ja 

palaneiden  metsien pinta-aloista  ulottuvat 130 

vuoden päähän.  Vuosisatoja  sitten tapahtu  

neita metsäpaloja  ei ole rekisteröity.  Valtion 

metsissä  luonnonkulot olivat 1800-luvulla 

hyvin  yleisiä, mutta pinta-alaltaan verraten  

pieniä.  Pahimpina  kulovuosina 1868,1883 ja 

1894 metsää paloi  kunakin vuonna 55 000- 

70 000  hehtaaria. Keskimäärin 100 vuotta 

sitten kuloja  oli 150-200 kappaletta  kesässä.  

Metsäpalojen pienialaisuus  on seurausta 

sääoloistamme sekä metsämaidemme mosa  

iikkimaisesta rakenteesta, kangas-  ja suo  

maiden vaihtelusta. Suometsiä maamme met  

säalasta on kolmannes. Vaikka hyvin  kuivi  

na ja kuumina kesinä  sekä  tuulisissa oloissa 

palot  ovat  saattaneet  tuhota satojen  tuhansi  

en hehtaarien alueita, mantereisten ilmasto  

olojen metsäpaloihin  verrattavia laaja-alai  

sia  katastrofeja  ei meillä ole sattunut.  

Pohjois-Ruotsissa  (Zackrisson  1977) teh  

tyjen  tutkimusten mukaan luonnontilassa sa  

laman sytyttämät metsäpalot  ovat  toistuneet 

kuivilla hiekka- ja soramailla keskimäärin 

50 vuoden välein. Tuoreilla moreenimailla 

metsäpalojen  välinen aika  on  ollut keskimää  

rin  120 vuotta.  Metsäpalojen  kierto on ollut 

lyhyempi  etelärinteillä kuin pohjoisrinteillä  

ja lyhyempi  myös  mäkien ylärinteillä kuin 

laaksoissa. Palotilastojen  ja  metsäpalojen  

keskimääräisen esiintymistiheyden  perusteel  
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la voidaan siten laskea,  että kaikki  maamme 

metsät ovat  palaneet  ainakin  kerran viimeis  

ten 400-500 vuoden aikana. 

Tehokkaan vartioinnin ja torjunnan  ansi  

osta metsäpalot  on saatu Suomessa kuriin. 

Metsäpalojen lukumäärä on  säilynyt  vuosit  

tain miltei vakiona.  Niitä  on useita satoja. 

Sitä vastoin keskimääräinen paloala  on ny  

kyisin  vain puoli  hehtaaria (kuva  3). Sata 

vuotta sitten keskimääräinen paloala oli 60- 

80 ha. 

Kaikista Suomen metsistä palotilastoja  on 

pidetty  vuodesta 1952 lukien. Yksi  suurim  

mista metsäpalovuosista  oli 1933, jolloin 

metsää  paloi  31 000 ha. Viimeisin laajamit  

tainen metsäpalo sattui 1960 Sallassa, Itä- 

Lapissa.  Tässä  Tuntsan palossa  metsää  tuhou  

tui noin 20  000 ha. Viime vuosikymmenten  

suurin yksittäinen  palo  tapahtui  1970, jolloin 

Länsi-Suomessa, Kalajoella  tuhoutui 1 800 ha 

metsää.  Metsäpaloalojen  kokonaisala on  vii  
meisten 40 vuoden ajalta  yhteensä  noin 

80 000  hehtaaria. 

Kaskenpoltto  

Vaikka metsäpalot  ovat olennainen osa 

boreaalisen metsän  kehitystä,  1700-ja  1800- 

luvuilla huomattava osa tulen vaikutuksista 

metsässä oli ihmisen aiheuttamaa. Maaseutu  

väestön toimeentulo oli kaskitalouden varas  

sa.  Metsien polttoa  kaskitarkoituksiin  pidet  

tiin kuitenkin  jo 1600-luvulla metsävaroja  

hävittävänä, ja kaskeamista  pyrittiin  lainsää  

däntöteitse rajoittamaan.  Kaskenpoltto  teh  

tiin luvanvaraiseksi 1734 annetulla lailla ja 

asetuksella. Määräyksiä  alettiin kuitenkin 

noudattaa kaskenpolton  ydinalueilla  vasta 

1700-luvun lopulla.  Savolle ja Karjalalle  

myönnettiin poikkeusasema.  Näillä alueilla 

kaskeaminen oli sallittua aina  1886 metsäla  

kiin saakka.  Vuoden 1929 yksityismetsälaki  

salli vielä kaskeamisen,  mutta se rajoitettiin 

sellaisille maille,  joilla sitä voitiin puolustella  

järkiperäisenä  toimintana. Vasta vuonna 1967 

kaskeamista  koskevat  määräykset  poistettiin  

Kuva  4. Kaskeamisen  yleisyys  Suomen eri  kunnissa 1860 ja 1913 Olli  Heikinheimon mukaan. 
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yksityismetsälaista  tarpeettomina  
Professori Olli Heikinheimon perusteellis  

ten selvitysten  (1915)  mukaan kaskiviljelyä  

harjoitettiin yli 4 miljoonan metsämaaheh  

taarin alueella Suomessa (kuva  4). Kierto  

kaskiviljelyn  piirissä  oli vuosisadan alussa  

50-75 %  maamme metsäpinta-alasta.  Ylei  

sintä ja pisimpään  harjoitettua kaskiviljely  

oli Savossa  ja Karjalassa.  

Pääkaskenviljelytapoja  oli kaksi: luonnon  

metsissä  ylipalo  eli huuhtakaski sekä  kylien  

lähellä varsinaisissa kaskimetsissä  harjoitet  

tu nauris-,  ohra- tai ruiskaski.  Pohjois-Karja  

lalle tyypillinen  luonnonmetsien kaskimene  

telmä oli pykälikkömenetelmä.  Se tähtäsi 

mäntyvaltaisten  metsien muuttamiseen kas  

keamiselle sopiviksi.  Pykälöimisellä  eli puun 

kuoren poistamisella  havupuut tapettiin  pys  

tyyn. Kuivuva puu ja juuristo  kuohkeutti 

raakahumuskerroksen. Näin poltto  oli tehok  

kaampi.  "Pyällettyjä"  puita saattoi olla heh  

taarilla jopa  300 kappaletta.  Kaikkia  niitä ei 

edes kaadettu kaskeen,  vaan osa sai  jäädä  

pystyyn.  

Nauris- ja ruiskasken  poltossa asutuksen 

lähellä kierto oli 20—40 vuotta. Kaski  tehtiin 

alueella kasvaneeseen harmaalepikkoon  tai 

sekametsään. Jo lyhyessä  ajassa edellisen 

kaskiviljelyn  jälkeen nopeakasvuiset  puula  

jit ehtivät muodostaa riittävästi palamiskel  

poista  puuainesta.  Samalla alalla kaskiviljelyä  

haijoitettiin 1-2 kasvukautta.  Sen  jälkeen  alue 

jätettiin lepäämään  ja metsittymään.  

Kaskenpoltolla  oli suuri  vaikutus maape  

rän  ravinnekiertoon sekä  maisemaan ja kas  

vi-ja eläinlajien  monimuotoisuuteen. Kaski  

viljely  vaikutti  myös  sisäjärvien  ravinteisuu  

teen  ja metsien puulajikehitykseen.  Vuosina 

1921-1923 toimitetun valtakunnan metsien 

ensimmäisen inventoinnin mukaan Kaakkois-  

Suomessa alle 40-vuotiaat metsät peittivät  

50-60 % metsämaasta.  Lehtipuuvaltaisia  

metsiä oli liki  puolet  metsämaan alasta. Kuu  

sen  osuus  oli vain 12-15 %. Viimeisin,  kah  

deksas valtakunnan metsien inventointi vuo  

delta 1988 osoittaa näillä alueilla kuusen ja  

männyn puulajiosuudeksi  40 %  ja lehtipui  

den osuudeksi 21 %. Kaskiviljelyn päät  

tymisen  jälkeen  metsät ovat voimakkaasti 

kuusettuneet. 

Kuva  5. Kaskeaminen oli 100 vuotta sitten  yleistä  erityisesti  kylien  lähellä sijaitsevissa  metsissä.  

Kaskitalouden vaikutuksesta lehtipuiden  osuus metsissä  kohosi  suureksi.  Kuva  Olli  Heikinheimo. 
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Kuva 6. Kulotuksen  vuosittaiset  määrät  Suomessa 1920-1990 (Kulotustoimikunnan  mietintö  1980, 

Metsätilastollinen vuosikirja  1990-91).  

Kulotus 

Kaskeamisen  loppuessa  1900-luvun alkupuo  

lella huonokuntoisten metsien uudistamises  

sa alettiin käyttää  kaskeamisesta  johdettuja 

menetelmiä. Uudistamisalojen  taimettamiseen 
suositeltiin hajalleen levitettyjen  oksien,  hak  

kuutähteiden ja  jätepuuston  polttamista.  Ku  

lotukseen  perustuva männyn  hankikylvöme  

netelmä levisikin  yleiseksi  1920-luvulla. Täl  

löin  kulotuksen vuosittainen määrä nousi noin 

8  000 hehtaariin (kuva  6).  Menetelmän suo  

sio kuitenkin hiipui  ja kulotus väheni 1930- 

luvulla muutamiin satoihin hehtaareihin vuo  

dessa. 

Uudelleen kulotuksen  käyttö  metsänuudis  

tamisessa elpyi  toisen maailmansodan jäl  

keen  ja  huippu  saavutettiin 1950-luvun puoli  

välissä. Tällöin kulotettiin vuosittain yli 

30 000  hehtaaria. Erityisesti  Pohjois-Suomen  

paksusammalkuusikoiden  uudistamisessa ku  

lotus oli käytössä.  Kulotuksen toinen tulemi  

nen päättyi  kuitenkin 1960-luvun puolivälin  

jälkeen,  jolloin mekaaninen maanmuokkaus 

syrjäytti  sen. Kulotuksen vuotuinen pinta  

ala  putosi 500-1 000  hehtaariin vuodessa, 

jolla tasolla se  on säilynyt  viime vuosiin saak  

ka.  

Syyt  kulotustoiminnan vähenemiseen ovat 

olleet ennen  muuta teknisiä. Kulotus on riip  

puvainen  sääsuhteista ja siitä aiheutuu vai  

keuksia  kulotuksen  organisoinnissa  ja työn 

järjestämisessä.  Metsäpalojen  vaara,  ko  

neellisen maanmuokkauksen yleistyminen,  

ravinteiden huuhtoutumisvaara metsämaasta 

ja tuhojen  esiintyminen  tiheissä taimikoissa 

ovat yleisimmät  kulotukseen liittyvät met  

sänuudistamisen vaikeudet. 

Nykyisellään  istutus- ja kylvömetsiä  on 

Suomessa hieman yli 4 miljoonaa  hehtaaria. 

Viljelymetsien  osuus  on siten metsäala  

stamme noin 20 %. Koska  kulotettuja  metsä  

maita on kaikkiaan noin 0,5  milj. ha, ne muo  

dostavat 12 % viljelymetsistämme  ja 2-3 % 

koko metsäalasta. 
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Johtopäätökset  

Tuli kuuluu pohjoisen  havumetsän ekologi  

seen kiertoon. Kaikki  metsämme ovat  pala  

neet  kertaalleen viimeisten 400-500 vuoden 

aikana.  Kaskiviljelyn  piirissä oli ennen sen 

päättymistä  1920-30 luvuilla 50-75 % met  

sämaistamme. Kulotettuja metsämaita on 

kaikkiaan vain 2-3 %. 

Paloekologisessa  metsikön kiertokulussa 

on  selvä avovaihe. Metsän pitkän tähtäimen 

tuottokyvyn  säilyttämiseksi  on välttämätöntä 

jäljitellä  metsän luontaista kiertokulkua  jär  

jestämällä  metsikköön avovaihe.  

Nykyisin metsäpalot  on estetty  tehokkaalla 

vartioinnilla ja toijunnalla  ja  kulotus  on tekni  

sistä  syistä  lähes kokonaan päättynyt.  Pal  

jaaksihakkuu  vastaa  tulen aikaansaamaa met  

sän avovaihetta,  joskaan  sen  vaikutukset ei  

vät ole samanlaiset. Luonnonläheisyyttä  voi  

daan tavoitella uudistamalla metsiä pienia  

laisesti paljaaksihakkuulla,  suosimalla lehti  

puiden  syntymistä  sekä  nopeuttamalla  met  

sämaan  ravinnekiertoa kevyellä  maanmuok  

kauksella. Kulotusta tulisi lisätä metsämaan  

hoitokeinona, koska  se on ekologisesti  suo  

tuisin menetelmä. 

Osa metsiemme monimuotoisuuden vaih  

telusta sisältyy  luonnontilaisiin metsiin. Kos  

kemattomia metsiä tarvitaan kansallis- ja 

luonnonpuistoina  eri  kasvupaikkatyypeillä  ja 

paikkakunnilla.  Miltei kaikki  suojelumetsät  

ovat  nykyisin  vanhoja,  kliimaksvaiheen saa  

vuttaneita ensimmäisen puusukupolven  met  

siä. Jotta metsäluontomme rikastuisi myös  

boreaalisen luonnonmetsän eri kehitys  

vaiheiden näytealoista,  suojeluun  tulisi  ottaa 

eri-ikäisiä luonnonmetsiä. Suojeltavaksi  ai  

ottuja  metsäalueita tulisi polttaa jopa pys  

tyyn, jolloin muodostuisi sukkessiokehi  

tyksen  alkuvaiheessa olevia luonnonmetsiä. 
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Kontrolloitu  tulen  käyttö  

maan  käsittelyssä  

Eino Mälkönen  

Pohjoisissa  havumetsissä  kas  
villisuuden tuottaman karik  

keen laadun ja viileän ilmaston vuoksi  maa  

perän mikrobiston suorittama orgaanisen  ai  

neen hajotus  on  hidasta. Sen  vuoksi  maanpin  

taan  kasaantuu heikosti hajonnutta  orgaanista  

ainetta kangashumuskerrokseksi.  Humusker  

ros  voi kehittyä  niin paksuksi,  että  se  heiken  

tää paitsi  maan taimettumiskuntoa myös maan 

viljavuuden  perustekijöitä:  vesi-, lämpö-  ja 

ravinneoloja.  Humuksen laadulla on olennai  

nen merkitys  myös  maan happamoitumiske  

hityksessä. 

Metsäpalot  ovat  aikojen  kuluessa  muokan  

neet  metsien koostumuksen ja rakenteen li  

säksi  kasvualustan ominaisuuksia. Mitä kui  

vempi  kasvupaikka  sitä  perusteellisemmin  

humuskerros maassa  palaa ja  sitä suurempi  

on  ravinteiden hukkaanmenon vaara  joko 

kulkeutumalla ilmakehään palamisen  aikana 

tai huuhtoutumalla maasta  palamisen  jälkeen.  

Kuivien kankaiden usein toistunut kulo  on 

siten osasyynä  niiden niukkoihin ravinneva  

roihin. Moreenimailla ravinteiden huuhtou  

tumisriski on yleensä  vähäisempi  kuin kar  

keilla lajittuneilla  mailla. Tuoreiden kankai  

den kasvupaikoilla  metsäpalot ovat edistä  

neet  ravinnekiertoa ja suosineet siten nopea  

kasvuisia  lehtipuita pioneerilajeina,  jotka  hyö  

tyvät  runsaasta  ravinteiden tarjonnasta.  Leh  

tipuusekoitus  on  puolestaan  parantanut hu  

muksen laatua puhtaisiin havumetsiin ver  

rattuna.  

Kulottamiseen, tulen kontrolloituun käyt  

tämiseen maan valmistamiseksi metsän  uu- 

distamista varten, alettiin Suomes  

sa kiinnittää huomiota viime vuo  

sisadan lopulla.  Metsänhoidollisena toimen  

piteenä kulotuksella on  ollut kaksi  kukois  

tuskautta, 1920-30-ja 1950-60-luvuilla,  jol  

loin vajaatuottoisia  metsiä pyrittiin voimalli  

sesti  uudistamaan. Vuotuisilla kulotuspinta  

aloilla ei ole enää yli  20 vuoteen  ollut mai  

nittavaa käytännön  merkitystä.  Kulotuksesta 

luopumisen  syiksi  on esitetty  seuraavia seik  

koja: 1) riippuvuus  sääoloista ja siitä aiheu  

tuvat  hankaluudet töidenjärjestelyssä,  2)  tu  

len irtipääsyn vaara,  3)  maanmuokkauksen 

yleistyminen  ja 4)  pelko  ravinteiden mene  

tyksestä  kulotuksen  seurauksena. Vaikka  ylei  

nen kiinnostus luonnonmukaisiin metsänkä  

sittelymenetelmiin on kasvanut,  kulotus ei  

ole viime vuosinakaan yleistynyt.  

Seuraava tarkastelu perustuu kuivahkoilla 

tai tuoreilla kankailla  sijaitsevien  kulotusko  

keiden  antamiin tuloksiin. Maalajinsa  puo  

lesta tutkimuskohteet ovat hiekka-hietamo  

reeneja  lukuunottamatta Kuoreveden koetta 

(660),  joka on hiekkamaalla. Tällä kokeella 

on kulotettu noin 100-vuotiasta harvaa  män  

nikköä. 

Kulotuksessa  palaa  pääosa  hakkuutähtees  

tä ja pintakasvillisuudesta  sekä  vaihtelevassa 

määrin humuskerroksen pintaosaa  (kuva 1). 

Palon voimakkuus riippuu orgaanisen  aineen 

määrästä ja laadusta, humuskerroksen kos  
teudesta ja kulotushetken sääoloista. Eräissä 

tapauksissa  humuskerroksen orgaanisen  ai  

neen määrä  on lisääntynyt  kulotuksen seu  

rauksena  hakkuutähteestä ja  pintakasvillisuu  
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Kuva  1. Kulotuksen vaikutus humuskerroksen or  

gaanisen aineen  ja kokonaistypen  määriin  sekä  

happamuuteen  kuivahkoilla ja tuoreilla kangas  

mailla sijaitsevilla  kokeilla. Kulotettu tarkoittaa 

tilannetta välittömästi polttamisen  jälkeen.  

desta siihen siirtyneen  aineksen vuoksi. Hu  

muskerroksen ohentuminen parantaa maan 

lämpöoloja  ja  pienentää  maan vedenpidätys  

kykyä.  

Palavasta orgaanisesta  aineesta vapautuva 

typpi  haihtuu kokonaan ilmakehään, joten 

metsän typpivarat  vähenevät kulotuksen yh  

teydessä  (kuva  1).  Esimerkiksi pelkästään  

hakkuutähde voi sisältää typpeä 150-200 kg/  

ha. Typpihäviön  ei kuitenkaan tarvitse muo  

dostua kohtalokkaaksi  uuden metsän  kehityk  

selle,  koska  metsämaiden typpivaroista  (2-4 

t/ha) vain hyvin  pieni  osa  on mineralisoitu  

neena kasveille  käyttökelpoiseen  muotoon, 

ja kulotus  edistää typen mineralisaatiota. 

Orgaaniseen  aineeseen sitoutuneet kiven  

näisravinteet vapautuvat pääasiassa  oksidei  

na ja karbonaatteina, jotka vähentävät maan 

happamuutta  (kuva 1). Kulotuksen aiheutta  

ma pH:n  nousu on eri tutkimusten mukaan 

vaihdellut suuresti, kuten sen  kestoaikakin 

muutamasta vuodesta kymmeniin  vuosiin. 

Tämä suuri vaihtelu selittyy  ilmeisesti maa  

perän  erilaisilla ominaisuuksilla sekä  tuhkan 

määrällä ja  laadulla. Suomalaisten kokemus  

ten mukaan kulotuksen vaikutus  humusker  

roksen  pH-arvoihin  voi olla todettavissa pa  

rin kolmen vuosikymmenen  ajan.  Kivennäis  

maan pintakerroksissa  pH:n nousu  on jäänyt  

vähäiseksi.  

Maaveden laadun muuttumista ja ravintei  

den huuhtoutumista kulotuksen seurauksena 

on  selvitelty Kuoreveden kulotuskokeella 

vajovesilysimetrien  avulla. Koealueella ki  

vennäismaan pintakerros on hienoa hiekkaa. 

Kulotetuilla koealoilla oli hakkuutähdettä 

noin 19 t/ha. Alustavien tulosten (kuva  2) 

mukaan vajoveden  happamuus  väheni ja ka  

liumpitoisuus  nousi välittömästi kulotuksen 

seurauksena. Kalium on tunnetusti herkkä 

huuhtoutumaan kulotuksen jälkeen.  Sen si  

jaan  vajoveden  kalsium- ja magnesiumpitoi  

suudet olivat  kahtena ensimmäisenä mittaus  

vuonna kulottamattomilla aloilla keskimää  

rin  korkeampia  kuin kulotetuilla. Maa-ana  

lyysien  perusteella  on aikaisemmissa tutki  

muksissa  päätelty,  ettei kalsiumin ja magne  

siumin huuhtoutuminen olisi varsinainen ris  

kitekijä.  Tulokset osoittavat myös  nitrifikaa  

tion voimistuneen kulotuksen seurauksena. 

Lysimetrimittauksille  on ominaista suuri ha  

jonta,  mikä vaikeuttaa päätelmien  tekoa. 

Palon aikana lämpötila  humuskerroksessa 

on  muutamia kymmeniä  asteita,  mikä ei vie  

lä tuhoa maan mikrobistoa. Kulotuksen jäl  

keen  maan mikrobiston biomassan ja aktiivi  

suuden on todettu lisääntyvän  kasvillisuuden 

sukkession  myötä vuosikymmenen  ajan.  

Kulotuksen vaikutusta taimikon alkukehi  

tykseen  tarkastellaan metsänviljelykokeiden  

perusteella  (kuva  3), joissa  on  yleensä  kolme 

toistoa lukuunottamatta Parkanon koetta,  jos  
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Kuva  2. Kulotuksen vaikutus maaveden ominaisuuksiin Kuoreveden kokeella.  Vajovesinäytteet  kerättiin  

kuukausittain lysimetreillä  20  cm:n  syvyydestä  hiekkamaasta. Kulotus  14.5.1990. 

sa niitä on vain kaksi.  Kokeissa  käytettiin  

männyn paljasjuuritaimia.  Kulottamattomaan 

maahan istutettaessa kuokalla poistettiin  is  

tutuskohdasta ainoastaan pintakasvillisuus.  

Tarkasteltavilla kokeilla kulotus  paransi  met  

sänviljelyn  onnistumista käsittelemättömään 

uudistusalaan verrattuna.  Taimien elossaolo 

on Valtimon koetta lukuunottamatta kulote  

tuilla koealoilla selvästi  korkeampi  kuin ku  

lottamattomilla. Käsittelyjen  väliset erot  tai  

mikoiden pituuskehityksessä  näyttävät edel  
leen kasvavan.  

Taimien ravinnetilan arvioimiseksi neljäl  

tä kokeelta (651,  653, 655 ja 656) kerättiin 

neulasnäytteet  keskimäärin 6  vuoden  kuluttua 

viljelystä.  Koealoittain tehdyt  ravinnemääri  
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Kuva  3.  Kulotuksen  vaikutus  männyntaimien  elossaoloon sekä  keskipituuteen  ja  vuotuiseen  pituuskasvuun  

(oksakiehkurat).  

tykset  osoittavat (taulukko  1), että kulote  

tuilla koealoilla neulasten typpipitoisuus  oli 

hiukan  alempi  ja booripitoisuus  hiukan kor  

keampi  kuin  käsittelemättömillä vertailualoil  

la. Taimien ravinnetilan kannalta nämäkin 

erot  olivat merkityksettömän  pieniä.  

Kulotuksella voi olla  monia edullisia vai  

kutuksia  maan fysikaalisiin,  kemiallisiin ja 

biologisiin  ominaisuuksiin ja niiden välityk  

sellä uuden metsäekosysteemin  sukkessioon.  

Millaiseksi tulos muodostuu, riippuu  erityi  

sesti  kasvupaikan  viljavuudesta  ja tulen in  

tensiteetistä. 

Maanhoidon kannalta kulotusta  voidaan 

suositella lähinnä moreenimaiden tuoreille 

ja kuivahkoille kankaille,  joilla  on yleensä  

riittävästi vettä. Kulotus ei siten tällaisilla 

kohteilla aiheuta maan vesitalouden heikke  

nemistä. Toisaalta kulotuksesta ei olekaan 

mainittavaa hyötyä,  jos  maa on kuivatuksen 

tarpeessa. Viljavimmilla  mailla kulotus  saat  

taisi heikentää fosforin saatavuutta.  Parhaim  

millaankin kulotuksen suoranainen vaikutus 

metsämaan viljavuuteen  jäänee  suhteellisen 

lyhytaikaiseksi,  mutta  metsien sukkession  oh  

jaajana  ja monimuotoisuuden ylläpitäjänä  sen 

merkitys  on  suuri. 

Taulukko  1. Männyn  neulasten keskimääräisiä 

ravinnepitoisuuksia  kulotuskokeilla  (651,  653, 

655  ja 656)  noin  6 vuoden kuluttua viljelystä.  

Ravinne Kulottamaton Kulotettu F-arvo 

N,  g/kg 13,7 12,4 4,85*  

P 1,46  1,40 

K 5,21 5,72 

Ca 2,14  2,31 

Mg 0,92 0,89 

Mn, mg/kg 535 493 

Zn 44,1 42,2 

Cu 4,17 3,89  

B 12,6  14,5 8,15**  
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Tuli metsäluonnon 

monipuolistaj ana 

Erkki  Annua 

Pohjoisen  pallonpuoliskon  luon  
nontilaisissa havumetsissä tuli 

on ollut tärkein muutoksia aikaansaava tekijä. 

Metsäpalon  esiintymistiheys  on  ollut suuresti 

riippuvainen  kasvupaikasta.  Kuivimpien  kan  

kaitten metsien on  todettu palaneen  kerran  50 

vuodessa, kun sen sijaan  tuoreimmilla kan  

kailla paloväli  on ollut 300-400 vuotta  

(Zackrisson  1977, Danks  & Foottit 1989). 

Vain kosteimmat korpimetsät  ovat  säästyneet 

paloilta.  

Tulen suurta  merkitystä  ja tietynasteista 

säännöllisyyttä  osoittaa se, että monet  kasvi  

ja eläinlajit  ovat joko  sopeutuneet tuleen, 

käyttävät  hyödykseen  tulen tuhoamaa met  

sää  tai ovat tulleet suorastaan  riippuvaisiksi  

siitä. Kotimaiselle männylle on kehittynyt  

paksu  tyvikaarna  suojaksi  maapaloja  vastaan.  

Pohjoisamerikkalaisen  banksinmännyn  (Pi  

nus banksiana) kävyt  aukeavat vain metsä  

palon  yhteydessä.  Huhtakurjenpolven  (Ge  

ranium bohemicum)  siemenet voivat pysyä  

elossa 80 vuotta ja tarvitsevat  itääkseen läm  

pöshokin  (>  35° C)  (Jalas  1980). Kulokauni  

ainen (Melanophila  acuminata) lisääntyy  ai  

noastaan  tulen vioittamissa puissa.  

Metsäpalojen  merkitys  luonnon monipuo  

listajana  on ollut ennenkaikkea siinä,  että 

ne ovat ylläpitäneet  luonnon mosaiikkimai  

suutta, kasvupaikkojen  ja elinympäristöjen  

erilaisuutta. Niiden seurauksena metsän suk  

kessio  on alkanut kerta toisensa jälkeen  uu  

delleen. Palonjälkeinen  kasvillisuus kehittyy  

monien vaiheiden kautta kohti kliimaksvai  

hetta, ikimetsää. Ensimmäisen vaiheen aika-  

na (0-10 v) tapahtuu  kasvilli  

suudessa  nopeita  muutoksia,  jotka 

päättyvät enemmän tai  vähemmän vakiintu  

neeseen tilaan. Toisessa  vaiheessa  (11-50  v) 

muodostuu latvuskerros,  kolmannessa vai  

heessa (51-120 v) täyskasvuinen  metsä ja 

viimein (120-  v) vanheneva  metsä  (Danks  & 

Foottit 1989). 

Kasvillisuus  

Metsäpalo  merkitsee aina,  palon  ankaruudes  

ta riippuen, enemmän tai vähemmän rajua  

lajilukumäärän  laskua  paloalueella.  Jotkin lajit 

kykenevät  kuitenkin selviytymään  metsäpa  
losta  ja  niistä  alkaa välittömästi uuden kasvil  

lisuuden syntyminen.  Siemenet saattavat  vält  

tyä  tulelta maassa  (vadelma, kevätpiippo)  tai 

puiden latvuksissa  kävyissä  (eräät mäntyla  

jit), maanalaiset osat  säilyvät  hengissä  ja al  

kavat tuottaa  versoja (oravanmarja,  maarian  

kämmekkä)  tai koko  kasvi  voi  olla ainakin 

osittain "tulenkestävä" (kotimainen  mänty). 

Palon  jälkeen  alueelle jää kuitenkin  run  

saasti  tilaa, joka tarjoaa  elinmahdollisuuden 

monille vanhoissa  metsissä  viihtymättömille  
tai vähälukuisina esiintyville  lajeille. Palo 

muuttaa myös  kasvupaikan  oloja monella ta  

valla. Tuhkassa  on runsaasti käyttökelpoisia  

ravinteita, maan happamuus vähenee, mik  

roilmasto on monia vuosia lämpimämpi  ja 

kuivempi  kuin ennen paloa  jne. Palon  jälkei  

set olot vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti  



20 

Huhtakurjenpolven  (Geranium bohemicum) sie  

menet  säilyvät  maassa vuosikymmeniä  ja tarvitse  

vat  itääkseen yli 35 °C:n lämpötilan. 

riippuen  lähinnä kasvupaikasta  ja palon  in  

tensiteetistä. 

Uusien  kasvilajien  leviäminen tapahtuu  

pääasiassa  siementen avulla paloalueen  ul  

kopuolelta.  Tyypillinen  paloalalle ensimmäi  

sinä tulevista lajeista on  maitohorsma,  joka 

tuulen mukana leviävine siemenineen valtaa 

nopeasti  paljaan  maan. Vaikka  horsma esiin  

tyykin  nykyään  monenlaisilla biotoopeilla,  

sen alkuperäisiä  kasvupaikkoja  ovat olleet 

paloalueet.  Toinen paloalalle  nopeasti  tuleva 

laji  on metsäkastikka. Nämä kaksi  lajia  py  

syvät  valtalajeina  useiden vuosien ajan  hors  

man väistyessä  aikaisemmin (Ruuhijärvi  ym. 

1985). 

Jo toisena palon  jälkeisenä vuotena  lajilu  

kumäärä  tuoreen  kankaan paloalueella  saat  

taa  kohota useaan kymmeneen.  Horsman ja 

kastikan lisäksi yleisinä  esiintyvät  mm. ku  

losammal, vadelma,  kevätpiippo,  puolukka,  

metsälauha, lillukka,  niittynätkelmä,  metsä  

maitikka, metsätähti, oravanmarja  ja puula  

jeista koivu  ja pihlaja. Lajilukumäärä  koho  

aa viiteentoista vuoteen  saakka,  jolloin kent  

täkerroksen  kasvillisuus  on runsaimmillaan. 

Tämän jälkeen  alkavat puuvartiset  kasvit,  

ennen  kaikkea  lehtipuut,  vallata yhä enem  

män  kasvutilaa ja varjostaa  kenttäkerroksen 

kasveja,  joiden  lajimäärä  alkaa  vähitellen pie  

nentyä.  Varsinaiset metsäkasvit kuten 

varvuista  mustikka ja puolukka  sekä  ruo  

hoista vanamo,  oravanmarja  ja eri  talvikkila  

jit alkavat yleistyä.  Kun palosta  on kulunut 

kaksikymmentä  vuotta, tapahtuu  kenttäker  

roksessa  muutoksia lähinnä lajien  keskinäi  

sissä  runsaussuhteissa  (Ruuhijärvi  ym. 1985). 

Vaikka tulella on ollut suuri merkitys  mo  

nille kasveille,  pohjoismaisten  kasvilajien  

joukossa  on vain harvoja sellaisia  lajeja, jot  

ka  ovat selvästi  riippuvaisia  metsäpaloista.  

Huhtakurjenpolven  ohella mm. ratapölkky  

sieni (Lentinus  lepideus)  ja kuplamörsky  (Rhi  

zina undulata)  ovat luonnontilaisissa metsis  

sä  esiintyneet  ilmeisesti vain  tulen polttamil  

la paikoilla. 

Hyönteiset  ja  muut selkärangattomat  

Hyönteisten  samoin kuin muidenkin selkä  

rangattomien  esiintyminen  riippuu  lähinnä 

kasveista  ja  mikroilmastosta. Metsäpalo  vai  
kuttaa näiden eläinten lajirunsaueen  ja  -koos  

tumukseen kahdella vastakkaiseen suuntaan 

vaikuttavalla tavalla. Toisaalta tuli ja savu 

tappavat lähes kaikki  hyönteiset  palavasta 

metsästä. Ainoastaan riittävän syvällä  maas  

sa (punkit,  muurahaiset, maakiitäjäiset)  tai 

paksujen  puunrunkojen  sisällä elävät  lajit  (jää  

rät)  voivat  säilyä  elossa.  Voimakkaat lentäjät 
voivat välttyä  tulelta pakenemalla.  Toisaalta 

palon seurauksena  syntyy  aivan uudenlaisia 

elinpaikkoja,  jolloin  lajimäärä  voi heti  palon  

jälkeen  nousta jopa  korkeammaksi kuin en  

nen paloa  (Danks  &  Foottit 1989). Kokonais  

lajimäärää  tärkeämpää  on kuitenkin se,  että 

paloalueella  elävät aivan toiset lajit  kuin van  

hoissa metsissä.  

Vuoden kuluttua palosta  hämähäkkien, ai  

kuisten hyönteisten  ja hyönteistoukkien  on 

todettu olevan merkittävästi vähälukuisem  

pia  kuin palamattomalla  alalla. Hämähäkeis  

tä tuli  hävittää lähes kaikki  metsässä elävät 
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lajit,  jotka  korvautuvat avoimien paikkojen  

lajeilla.  Hämähäkkien kokonaismäärä pysyy  

kuitenkin useita vuosia hyvin  alhaalla saa  

vuttaen  suurimman lajirunsauden  vasta  lähes 

kymmenen  vuoden kuluttua. Sen jälkeen  kun  

taimikko alkaa sulkeutua metsälajit  palaavat  

entisille elinpaikoilleen  ja syrjäyttävät  vähi  

tellen avoimien paikkojen  lajit (Huhta  1971, 

Koponen  1989). 

Heti metsäpalonjälkeen  jajo sen  kestäessä  

saapuu paikalle  sellaisia hyönteislajeja,  jot  

ka  ovat  sopeutuneet lisääntymään  palon  tap  

pamissa  tai heikentämissä puissa  (pyrofiili  

set  lajit).  Jalokuoriaisiin kuuluvalla kulokau  

niaisella on infrapunareseptoreita,  joilla se 

kykenee  suunnistautumaan metsäpaloa  kohti 

(Evans 1966).  Sen lämpötilaoptimi  on poik  

keuksellisen korkea,  40° C.  Kovakuoriaisiin 

kuuluva kulokurekiitäjäinen  (Agonum  boge  

manni) saapuu palopaikalle  tuhkan ollessa 

vielä lämmintä. 

Pyrofiilisille  hyönteislajeille  on tyypillis  

tä, että niillä on poikkeuksellisen  hyvä  leviä  

miskyky.  Ne voivat hakeutua paloalueille  

jopa kymmenien  kilometrien etäisyydeltä.  

Tästä johtuen  niiden levinneisyysalue  käsit  

tää yleensä  suuria alueita pohjoisesta  havu  

metsävyöhykkeestä.  Ne elävät aikuisina kau  

an ja niillä on erityisiä  aistinelimiä,  joiden  

avulla ne kykenevät  hakeutumaan paloalu-  

Kulokauniainen (Melanophila  acuminata)  lisään  

tyy  vain tulen vioittamissa  puissa.  

eille. Ne ovat väritykseltään  useimmiten hy  

vin  tummia ja heijastavat  valoa samalla ta  

valla kuin  hiiltynyt  puu. 

Metsäpalojen  vähennyttyä  ja paloalojen  

pienentyessä  ovat  monet  pyrofiiliset lajit käy  

neet  harvinaisiksi. Pohjoismaissa  tunnetaan  

noin 35 sellaista hyönteislajia,  jotka  esiinty  

vät pääasiassa  alle kuusi  vuotta  vanhoissa 

palometsissä  (Wikars  1992).  Huomattava osa 

näistä lajeista  käyttää  ravintonaan tulen tap  

pamien  puiden  kuorta  ja mantopuuta, joissa  

on ravinteita  enemmän  kuin vähitellen pys  

tyyn kuolevissa puissa.  Jotkin lajit saavat  

ravintonsa  palaneissa  puissa  kasvavien  sien  

ten rihmastoista. Lajien  esiintymiseen  vai  

kuttaa olennaisesti  myös  mikroilmasto,  joka 

on  tulen pystyyn  tappamissa  puissa olennai  

sesti  toisenlainen kuin muuten  pystyyn  kuol  

leissa puissa. 

Palon jälkeen  metsässä  on  usein vuosikym  

menien ajan  pystyyn  kuolleita puita.  Niiden 

lahoaminen poikkeaa  normaalimetsässä kuol  

leitten puitten  lahoamisesta siinä, että run  

gon pinta  pysyy  kauan kovana ja kuivana  ja 

mantopuu lahoaa sisäosista lähtien. Jotkin 

hyönteislajit  ovat erikoistuneet elämään täl  

laisissa puissa  ja niitä esiintyy  paloalueella  

5-25 vuotta  palon  jälkeen.  Pohjoismaissa  

näitä lajeja  on  noin parikymmentä  ja useim  

mat niistä  ovat käyneet  harvinaisiksi (Wi  

kars  1992). 

Hyönteisten  lajirunsauden  kannalta tärkeä 
vaihe on myös palonjälkeinen  lehtimetsä  

vaihe, ennen kaikkea  koivun  ja haavan tule  

minen paloalueelle.  Itseharventumisen kaut  

ta metsässä  on  runsaasti  kuolevaa ja  kuollut  

ta lehtipuuta,  jossa  on laskettu elävän lähes 

kolmekymmentä  nykyään  harvinaiseksi  käy  

nyttä  lajia. Monet näistä lajeista  vaativat kos  

teaa ja varjoisaa  elinympäristöä  (Ehnström 

1991, Wikars 1992). 

Linnut 

Metsäpalon  sattuessa  lintujen  pesimisaikana  

tuhoutuvat pesät  ja lentokyvyttömät  poikaset.  
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Aikuiset linnut sen  sijaan  kykenevät  pakene  

maan  tulen alta. Millekään pohjoismaiselle  

lintulajille ei ole kehittynyt  suoranaista riip  

puvuutta metsäpalosta.  Useille linnuille on 

tyypillistä,  että  ne pesivät  ja ruokailevat eri 

biotoopeilla.  Metsäpalojen  merkitys  linnuille 

on  lähinnä siinä,  että  ne aikaansaavat aukkoi  

suutta  metsään.  Monet linnut esiintyvät  juuri 

aukean ja  varttuneen  metsän  rajavyöhykkees  

sä. Useat lajit,  varsinkin petolinnut,  kykene  

vät  saalistamaan vain avoimilla paikoilla. 

Alkuperäisiä  paloaukeitten  lajeja ovat to  

dennäköisesti olleet mm. hiiripöllö, kehrää  

jä, kangaskiuru,  leppälintu,  kivitasku  ja ku  

lorastas. Myös monet  ns.  kulttuurinsuosijat  

ovat  alunperin  olleet paloaukeitten  lajeja.  Tai  

mikoitten ja nuorten  metsien lajeja  ovat  mm.  

hernekerttu,  lehtokerttu, pajulintu  ja teeri. 

Lehtipuuvaiheen  tyyppilajeja  ovat  valkosel  

kätikka  ja harmaapäätikka,  jotka ovat  lintu  

lajeista  eniten riippuvaisia  kuolleissa lehti  

puissa  elävistä  hyönteistoukista  ja näin myös  

metsäpaloista  (Wikars  1992). 

Nisäkkäät 

Nisäkkäät  kuten linnutkin ovat elinpaikka  

vaatimuksiltaan siinä määrin joustavia,  ettei  

yhdenkään  lajin  voida katsoa  olevan suora  

naisesti  riippuvainen  metsäpaloista.  Metsä  

palojen  aikaansaama muutos  ja siitä  johtuva  

elinympäristöjen  mosaiikkimaisuus vaikut  

taa kuitenkin välillisesti monien nisäkäsla  

jien runsauteen.  

Pikkunisäkkäistä  kuten myyristä  ja  pääs  

täisistä kuolee suurin osa  metsäpalon  yhtey  

dessä. Vanhan metsän  lajit (metsäsopuli,  pu  

namyyrä, korpipäästäinen)  vaihtuvat avoi  

mien heinikkomaiden lajeiksi  (peltomyyrä,  

lapinmyyrä),  joille palon  jälkeen  kasvava  ruo  

ho-ja heinäkasvillisuus tarjoaa  monien vuo  

sien ajaksi  sopivan  elinympäristön.  Erilai  

sesta  reviirikäyttäytymisestä  johtuen  näiden 

sukkession  alkuvaiheen lajien  yksilömäärät  

voivat kohota huomattavasti suuremmiksi 

kuin vanhojen  metsien lajien (Fox 1983). 

Myyrät puolestaan  ovat perusravintoa  mo  

nille muille nisäkäslajeille  ja petolinnuille.  

Palon jälkeen  syntyvä  kenttäkerroksen kas  

villisuus ja lehtipuuvesakko  ovat  tärkeitä ra  

vintolähteitä metsäjänikselle.  Lumikenkäjä  

niksen runsaudenvaihtelun on  Pohjois-Ame  

rikassa  todettu riippuvan  metsäpalojen  mää  

rästä.  Paloaloille syntyvät  sekataimikot ovat  

olleet luonnontilaisissa metsissä hirvien tär  

keimpiä  ruokailupaikkoja  talviaikana. Kala  

joella 1970-luvun alussa sattuneen  laajan  

metsäpalon jälkeen  syntyneisiin  taimikoihin 

kerääntyi talviaikaan niin runsaasti hirviä,  

että niiden vähentämiseksi jouduttiin  järjes  

tämään ylimääräisiä  jahteja. 

Metsäpalot/avohakkuut  

Luonnon monimuotoisuus on vaikeasti mää  

riteltävissä oleva  asia,  mutta  keskeinen osa  

siinä on lajirunsaus. Tulen merkitystä  arvioi  

taessa  onkin mielenkiintoista tarkastella,  kuin  

ka  suuri ero  metsäluonnon dynamiikassa  on 

talousmetsän ja toistuvasti palaneiden  metsi  

en välillä. Metsäpaloilla  ja  talousmetsien avo  

hakkuilla on monia samankaltaisia vaikutuk  

sia metsien monimuotoisuuteen. Kumman  

kin  seurauksena metsän sukkessio  alkaa alus  

ta, syntyy  aukkoja  ja  reunavyöhykkeitä,  pin  

takasvillisuus rehevöityy,  syntyy  taimikoita 

ja  nuoria metsiäja  yleensä  metsäluonto muut  

tuu mosaiikkimaiseksi. Avohakkuualan ku  

lottaminen lisää vielä yhtäläisyyksiä  metsä  

paloon. Monet aikaisemmin enemmän tai 

vähemmän metsäpaloista  riippuvaiset  lajit 

esiintyvät  nyt  avohakkuualoilla ja talousmet  

sien taimikoissa ja nuorissa metsissä. Erään 

ruotsalaisen tutkimuksen  mukaan 43:sta tyy  

pillisestä  paloalueen  hyönteislajista  tavattiin 

32 myös  hakkuualoilla (Ahnlund & Lindhe 

1983). 

Suurin ero  metsäpalon  ja avohakkuun vä  

lillä on  tulen pystyyn  tappamien  puiden  puut  

tuminen talousmetsistä. Metsäpalon  jälkeisi  

näkin aikoina luonnontilaisessa metsässä on 

aina runsaasti lahopuuta,  joka lähes koko-  



23 

Kasvilajien  kokonaislajimäärä  eri-ikäisillä kuloalueilla (Ruuhijärvi,  Lindholm &  Vasander 1985). 

naan puuttuu  talousmetsistä. Kuolleet ja la  

hoavat puut tarjoavat vuosikymmeniksi  li  

sääntymis- ja  elinpaikkoja  ennen kaikkea  

hyönteisille.  Juuri  nämä lajit  ovat  metsäpalo  

jen  oleellisesti vähennyttyä  käyneet  niin har  

vinaisiksi,  että osa  niistä on  luokiteltu uhan  

alaisiksi.  Talousmetsien korkeaa  hygieniata  

soa alentamalla, esimerkiksi  jättämällä  hak  

kuiden yhteydessä  pitkiä  havu- ja lehtipui  

den kantoja,  voitaisiin metsiimme osittain 

palauttaa  metsäpalojen  aikoinaan luomia olo  

ja. Metsäluonto on monipuolisinta  silloin,  

kun  siihen kuuluu samanaikaisesti eri suk  

kessiovaiheita  juuri  palaneesta  metsästä vuo  

sisatoja  vanhoihin ikimetsiin. 
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Monikäyttöinen 

sekametsä 

Kari  Mielikäinen  

ekametsikön  syntymistä  on lä  
4mP  hes  mahdotonta estää. Metsä  

palo,  kaskeaminen ja avohakkuu  ovat kuin 

luodut koivun luontaiselle uudistumiselle. Ki  

vennäismaan paljastaminen  varmistaa koi  

vua  ja havupuuta  kasvavan  sekametsikön syn  

tymisen.  Ainoastaan kaikkein  karuimmilla 

kasvupaikoilla  luonto pyrkii  kohti puhdasta  

männikköä. 

Ihminen voi taistella metsikön luontaista 

puulajikehitystä  vastaan  lähinnä kahdella ta  

valla. Luopuminen  metsien uudistamisesta 

johtaa  kuusettumiseen, sitä seuraavaan  maan 

kunttaantumiseen, happamoitumiseen  ja leh  

tipuuston häviämiseen. Tästä löytyy  näyttöjä  

Ruotsissa  ja  Norjassa  vuosikymmeniä  seura  

tuilta harsintakokeilta. Toinen, edellistä no  

peampi  mutta  "tehottomampi"  keino on ha  

vupuiden  yksipuolinen  suosiminen taimikon 

perkauksessa  ja myöhemmissä harvennus  

hakkuissa. Seuraavassa  esitetään tutkimus  

tuloksia sekametsikön kasvatuksen  kannat  

tavuudesta ja verrataan  tietoa tämänhetki  

seen metsätalouden käytäntöön.  

Sekametsiköiden yleisyys  

Vuosisadan alkuvuosikymmeninä  loppuneen  

kaskenpolton  jälkeen syntyneet koivikot ja 

sekametsät  ovat loppumassa  hakkuiden ja 

metsien vähittäisen kuusettumisen seurauk  

sena.  Uusia puhtaita  koivikoita syntyy  pää  

osin istuttamalla. Istutuskoivikoiden koko- 

naismäärä on tällä hetkellä hieman 

yli 100 000 hehtaaria ja uusia vil  

jellään  noin 10 000 hehtaarin vuosivauhdilla. 

Istutuksista huolimatta puhtaiden  koivikoi  

den ja yleensäkin  lehtimetsien määrä on las  

kenut jatkuvasti.  Vuodesta 1950 vuoteen  1980 

lehtipuuvaltaisten  metsiköiden osuus koko  

maan metsäpinta-alasta  on pudonnut  14 pro  

sentista  noin 8  prosenttiin.  Arvokasta  vaneri  

tukkia tuottavien rauduskoivikoiden osuus  

on valtakunnan metsien kahdeksannen in  

ventoinnin tulosten mukaan vain 2,2 pro  

senttia metsäpinta-alasta.  Pääosin soilla  ja 

karummilla mailla kasvavien taloudellisesti 

vähäarvoisempien  hieskoivikoiden määrä  on 

tähän verrattuna lähes kolminkertainen 

Lehtimetsien vähenemisestä huolimatta 

lehtipuiden  osuus  puuston kokonaistilavuu  

desta on  17,7 ja  kokonaiskasvusta  peräti  21,4 

prosenttia.  Nämä luvut eivät  ole olennaisesti 

muuttuneet  viime vuosikymmeninä.  Ne ovat 

merkkinä siitä,  että lehtipuuta  kasvaa  huo  

mattavat määrät sekapuuna  havupuuvaltai  

sissa metsissä. Korkea kasvuosuus  aiheutuu 

lehtipuustojen  nuoruudesta ja niiden suosi  

mien  kasvupaikkojen  rehevyydestä.  

Aiempia  käsityksiä  sekametsiköistä  

Huolimatta havupuiden  vuosikymmeniä  jat  

kuneesta suosimisesta niin metsänuudistami  

sessa kuin  taimikonhoidossakin, yleinen  asen  

ne sekametsiköitä kohtaan on aina ollut varo- 
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Eri  puulajien  osuuksien  kehitys  1952-1980. Vasemmalla osuus pinta-alasta,  oikealla puuston tilavuu  

desta (Kuusela  &  Salminen 1991). 

vaisen positiivinen.  Onneksi  myös  luonto on 

ollut samaa mieltä ja säilyttänyt  tehdyistä  

toimenpiteistä  huolimatta metsiemme seka  
metsikkörakenteen. 

Ensimmäinen, mutta ei lainkaan vähäpä  

töinen syy  sekametsiköistä pitämiseen  on 

kauneus. Mikä olisikaan Suomen kevät il  

man koivun hentoa viherrystä  tai syksy  il  

man ruskan  leiskuvia  värejä?  Ulkoilijoiden  

suhtautuminen puulajeihin  riippuu  siitä,  tar  

kastellaanko yksittäistä, korkeintaan muuta  

man hehtaarin laajuista metsikköä vaiko suu  

rempaa metsäaluetta. Yksittäisistä  metsiköistä 

koivikkoa  pidetään  kauneimpana  järeän  män  

nikön tullessa hyvänä  kakkosena.  Yhtenä syy  

nä männikön suosioon  lienee muistikuva syk  

syn kuulaista päivistä  puolukkametsässä.  

Metsässä samoilijan  silmiä kaikkein  vähiten 
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hivelee nuori, jo taimikkovaiheen ohittanut 

läpipääsemättömän  tiheä havumetsä. 

Laajempia  maisemiaja  metsän ulkoilukäyt  

töä  arvioitaessa  puhdas koivikko  alkaa me  

nettää hohtoaan. Sijaan  astuu  puulajien vaih  

televuus joko  todellisina sekametsikköinä tai 

pienten  metsikkökuvioiden mosaiikkina. 

Vaihtelevuus on positiivista  myös  metsäalu  

eella majaansa  pitävien  eliölajien  lukumää  

rää  ajatellen.  Jotkut riistaeläimet,  kuten esi  

merkiksi  metso, kärsivät  metsikkökuvioiden 

pienpiirteisestä  vaihtelusta. 

Toinen, edellisiä enemmän  talouteen kyt  

keytyvä  on uskomus sekametsien hyvään  ter  

veyteen. Sille löytyy  myös tieteellistä poh  

jaa. Lehtipuuston  arvo kuusentaimikoiden 

hallantorjunnassa  ja  lehtipuukarikkeen  maan 

happamuutta  alentava vaikutus,  kuten myös 

koivun  ylivertainen  kestävyys  Keski-Euroo  

pan pahiten  saastuneilla alueilla Tsekin val  

tiossa ovat  todennettuja  tutkimustuloksia. 

Terveyteen  liittyy  myös  sekametsikön  hyvä  

selviytymiskyky  vain yhteen  puulajiin eri  

koistuneiden tuhojen  iskiessä.  On helppo  us  

koa  mäntypistiäisen  hyödyttävän  sekametsi  

kön  koivuja  syömällä  männyt  heikkoon kas  

vu-  ja kilpailukuntoon.  Näin koivu  korvaa  

ainakin osittain männylle aiheutuvan kasvu  

tappion.  Saman puulajin  vähenevät juuri-ja  

latvusyhteydet  puolestaan  hidastavat tautien 

leviämistä sekametsikössä. 

Vuosikymmenien  takaiset kasvututkimuk  

set  on tehty  pääosin  käsittelemättömissä luon  

nonmetsissä. Lappi-Seppälän  (1930) mukaan 

mänty  ja koivu tuottavat sekaisin kasvaes  

saan enemmän puuta, kuin jos sama pinta  

ala  pannaan kasvamaan mäntyä  ja koivua 

puhtaina  metsiköinä. Ruotsalainen Jonsson 

(1961) puolestaan  totesi puulajien toisinaan 

lisäävän toistensa kasvua,  toisinaan taas  ko  

venevan  kilpailun  vuoksi  vähentävän sitä. 

Tasaikäisen koivu-havupuumetsikön  

tuotos ja ekonomia 

Vuosikymmenien  hiljaiselon  jälkeen  seka  

metsiköiden tuotos on  alkanut jälleen kiin  

nostaa  pohjoismaisia  kasvututkijoita.  Kiin  

nostus on  ilmennyt  1980-luvullajulkaistuina  

kolmena  väitöskirjana  ja  useina lisensiaatti  

tutkimuksina. Suosituin aihe  on  ollut kuusen 

ja koivun muodostamien sekametsiköiden 

rakenne  ja  tuotos.  Tämä  on luonnollista,  kos  

ka  em. puulajit  ovat  hyvin  samanlaisia kasvu  

paikkavaatimuksiltaan,  mutta  hyvin  erilaisia 

valovaatimuksiltaan ja  juuristoiltaan.  Jo vuon  

na 1934 Erkki Laitakari arveli koivun  ja  kuu  

sen muodostamien sekametsiköiden olevan 

näistä syistä  erityisen  edullisia kasvattaa. 

Kotimaisten tutkimusten mukaan (Mieli- 

Kuusi-rauduskoivumetsikön optimaaliset  puulajisuhteet,  kun  pyritään  mahdollisimman hyvään  taloudel  
liseen tulokseen (maanarvo, 3 %) (Valsta 1987). 
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käinen 1980, 1985) runsas  rauduskoivuse  

koitus heikentää kilpailullaan  sekä  mäntyjen  

että kuusten kasvua.  Sen  sijaan  koivu itse 

hyötyy  havupuiden  vähäisestä kilpailusta.  

Lopputuloksena  tästä on se,  että koivusekoi  

tuksella ei ole vaikutusta männikön koko  

naistuotokseen. Kuusi-koivusekametsikkö 

sen  sijaan  tuottaa  elinaikanaan puuta 3-5 pro  

senttia enemmän kuin puhdas  kuusikko.  Ti  

lavuutena kasvun  lisäys  on 80 vuodessa noin 

30 m 3 hehtaarilla. 

Rahan ottaminen mukaan laskelmiin tekee  

sekametsikön kasvatuksen  taloudellisesti yli  

voimaiseksi. Syynä  tähän on  se, että koivu  

tuottaa arvokasta vaneritukkia jo silloin,  

kun  kuusi  on  vielä selvästi  kuitupuukokois  

ta. Jos  sekametsikön varhaisille hakkuutu  

loille lasketaan korkoa  3 prosentin mukaan,  

on kuusi-koivumetsikön rahallinen tuotto 

metsikön elinaikana Valstan (1987) mukaan  

noin 15 prosenttia  korkeampi  kuin puhtaan  

kuusikon. 

Edellä mainituissa laskelmissa ei ole otet  

tu huomioon koivun  pitkäaikaista  vaikutusta 

maahan eikä vähenevää tuhoriskiä. Nämä te  

kijät  lisäävät sekametsikön kasvatuksen edul  

lisuutta entisestään. 

Sekametsikön perustaminen  

Sekametsikön perustamista,  hoitoa ja puun  

korjuuta pidetään  vaikeana, minkä vuoksi 

moni luonnon tarjoama  sekametsikkö on tai  

mikonhoidon yhteydessä  muuttunut  lähes  

puhtaaksi  havumetsiköksi. Toiminta istutet  

tujen  havupuiden  hyväksi  on inhimillisesti 

ymmärrettävää, koska  kuhunkin taimeen on  

jo sijoitettu pari  markkaa istutusvaiheessa. 

Tavoitteena tulisi kuitenkin aina olla mah  

dollisimman tuottava, hyvälaatuinen  ja terve  

metsikkö riippumatta  puiden  syntytavasta.  

Sekametsikköä ei tarvitse perustaa istutta  

malla kahta puulajia  sekaisin.  Koivua syntyy  

muokatuille avohakkuualoille runsaasti täy  

sin ilmaiseksi. Pelko siitä, että koivu  kasvaa  

hyvin  nopeasti havupuiden  edelle ja tukah  

duttaa ne,  perustuu lehtipuiden  kannoista syn  

tyvien  vesojen  nopeaan alkukehitykseen.  Sie  

menestä  syntyneet  koivut  eivät  muodosta ha  

vupuille  vaaraa ensimmäisen 1-2 metrin jäl  

keen.  Tämä merkitsee  sitä,  että miehenmit  

taisessa  ja sitä pidemmässä  taimikossa kas  

vamaan jätettävät siemensyntyiset  koivut  ja 

havupuut  saavat  olla yhtä  pitkiä.  Jos taimi  

konhoidon tavoitteena on jättää kasvamaan 

vain 2  000  puuta hehtaarille,  joudutaan  seka  

metsikköä perustettaessa poistamaan  myös  

huonoja  havupuun  istutustaimia. Kantoveso  

ja  kannattaa  kasvattaa  lahoriskin  vuoksi  vain 

poikkeustapauksissa  taimikon selvissä  auk  

kopaikoissa.  

Havupuuston  kasvatus  koivun alla 

Puulajeistamme  kuusi  kestää parhaiten var  

jostusta  mutta  heikoimmin alkukesän hallaa. 

Niinpä  kuusta  onkin vuosikymmeniä  istutet  

tu  pakkaselta  suojaavan  lehtipuuston  alle. 

Päällä kasvava  verhopuusto  on yleensä  pois  

tettu kuusten  pituuden  ylitettyä  hallarajan  eli 

kasvupaikasta  riippuen  noin 1-4 metrin pi  

tuusvaiheessa.  

Kovin varhaisen verhopuuston  poistami  

sen haittana on  metsikön aluskasvillisuuden 

ja vesakon  ryöstäytyminen  kuusikon ohi ja 

tästä  seuraava kallis taimikon hoito. Lehti  

puiden  kasvattaminen pidempään kuusten 

päällä  on  houkuttelevaa myös  maisemallisis  

ta ja puuntuotannollisista  syistä.  Tutkimus  

ten  mukaan kuusen  ja koivun  kasvattaminen 

kahdessa  kerroksessa  on usein taloudellisesti 

kannattavaa etenkin,  jos  koivu  tuottaa  arvo  

kasta  vaneripuuta.  Kuusen kasvun  ei ole to  

dettu  kärsivän,  vaikka kuitupuukokoisen  koi  

vun  tiheys  olisi yhteiskasvatuksen  alkuvai  

heessa lähes 1 000 kpl  hehtaarilla (Tham  

1988). 

Kaksijaksoisen  metsikön kasvatuksen  vai  

kein ongelma on puunkorjuu.  Koivujen  pois  

taminen kuusten  päältä  vaatii sekä  taitoa että 

hyvää  onnea. Onnistumisen mahdollisuudet 

ovat  parhaimmillaan,  jos  vanerikoivut pois-  
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Koivun ja kuusen yhteiskasvatus  ruotsalaisella nk. Kronobergin  menetelmällä (Lundh & 

Josefsson  1989. Piirrokset  Hans Ager). 

tetaan  kuusten päältä  kuusikon  ensimmäisen 

kaupallisen  harvennuksen yhteydessä.  Mi  

käli  hakkuu tehdään talvella,  metsänomista  

jan on syytä  välttää kovia pakkasia,  jotta 

jäätyneiden  kuusten  latvat eivät katkeilisi.  

Sekametsiköt käytännön  

metsänhoidossa 

Tutkimustiedon lisääntyminen  ja ympäristö  

asenteiden muuttuminen näkyvät  myös  käy  

tännön metsänhoidossa. Vielä 1980-luvun 

alussa metsiköt pyrittiin perustamaan mah  

dollisimman puhtaiksi  yhden  puulajin metsi  

köiksi.  Ainoastaan aukkopaikkoihin  sallittiin 

jätettäväksi  lehtipuita.  Tavoitteessa ei  onnek  

si  onnistuttu kovinkaan hyvin.  Siitä luonto, 

erityisesti  koivun  valtaisa uudistumiskyky  piti 
huolen. 

Tämän päivän  suositusten mukaan metsi  

kön  perustamisen  tavoitteena on sekametsä, 

mikäli kasvupaikka  sen vain sallii. Erityises  

ti hyvälaatuista  koivua  tulee suosia niin tai  

mikonhoidossa kuin harvennushakkuissakin. 

Myös  kuusen ja koivun  kasvattaminen kak  

sijaksoisena  tunnetaan  nykyohjeissa.  Pelto  

jen metsittämisessä sekametsiköitä on mai  

semallisista syistä  syytä  perustaa myös  suo  

raan  istuttamalla. Laajojen  peltoaukeiden  

muuttamista monotonisiksi viljelykuusikoiksi  

tulevat sukupolvet  voisivat kutsua  jopa  ym  

päristörikokseksi.  

Kuten alussa mainittiin, sekametsiköiden 

syntymistä  on  vaikea estää. Tutkimukset 

osoittavat, että sekametsiköiden on syytä an  

taa  syntyä  maisemallisista,  puuston-ja  maan  

hoidollisista sekä  puuntuotannollisista  ja ta  

loudellisista syistä.  
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Suomen metsän  

tutkimuksen historiaa 

Karl-Erik  Michelsen  

Metsien  tieteellisen  tutkimuk  
sen tarve tiedostettiin Suo  

messa  1800-luvun puolivälissä.  Uudistuva ja 

taloudellisesti merkittävä luonnonvara tarjosi 

mahdollisuudet nykyaikaisen  teollisen yhteis  

kunnan rakentamiselle. Ensimmäisissä met  

sätieteellisissä tutkimuksissa  pyrittiinkin  kar  

toittamaan olemassaolevat metsävaratj  a  poh  
dittiin keinoja,  joilla tuhoutuneet tai uhan  

alaiset metsät saataisiin pelastettua.  

Metsätieteellinen tutkimus  institutionalisoi  

tui 1900-luvun alussa. Järjestelmällisen  tut  

kimustoiminnan perustan  muodosti A.K.  Ca  

janderin  kehittämä metsätyyppi-teoria.  Se tar  

josi  yhtenäisen  selitysperustan  erityisesti  met  

sänarvioimistieteelle,  mutta  myös  nykyaikai  

selle  metsänhoitotieteelle ja sen  sovellutuk  

sille. A.K. Cajanderin  johdolla  metsätieteel  

linen tutkimus ja  opetus siirrettiin Evon  met  

säopistosta  Helsinkiin Keisarilliseen Alek  
santerin Yliopistoon  ja vuonna 1917 perus  

tettiin metsähallituksen alaisuuteen Metsä  

tieteellinen koelaitos. 

Tutkimuslaitos ja metsätieteen akateemi  

nen opetus vahvistivat ja laajensivat tutki  

muksen tieteellistä perustaa. Samalla kasva  

tettiin uusia,  tieteellisillä valmiuksilla varus  

tettuja tutkijoita.  Itsenäisyyden  ensimmäisi  

nä vuosikymmeninä  metsätieteellisen tutki  

mustoiminnan tärkein  painopisteala  oli met  

sänarvioiminen. Professori Yrjö Ilvessalon 

johdolla  tehtiin ensimmäiset valtakunnalli  

set  metsänarviot. Tutkimustulosten perusteel  

la uudistettiin metsänhoidon menetelmiä, laa  

dittiin metsäverotuksen periaatteet  ja ohjat-  

tiin metsäteollisuuden investointi  

kehitystä.  
Sota-aika ja sitä seuranneet  pu  

lavuodet muuttivat hetkellisesti metsätieteel  

lisen tutkimustoiminnan suuntaa.  Arvioimi  

nen ja metsänhoito jäivät  taka-alalle ja pai  

nopiste  asetettiin metsäteknologisiin  ja suo  

metsätieteen tutkimuksiin. Tekniset tutkimuk  

set  loivat pohjan sahatavaran  laatuluokituk  

selle sekä  puisten  rakennusmateriaalien stan  
dardisoimiselle. Suometsätiede auttoi puo  

lestaan siirtoväen asuttamisessa ja  laajensi  
Suomen metsäpinta-alaa.  Vajaatuottoiset  ja 

autiot suoalueet liitettiin metsätalouden pii  

riin. 

Säännöstelyajan  jälkeen  käynnistynyt  voi  

makas  teollistuminen ja yhteiskunnan  raken  

nemuutos  asettivat vakavia haasteita metsä  

tieteelliselle tutkimukselle. Laajentuva  met  

säteollisuus tarvitsi investointiensa tueksi 

varmuuden siitä,  että Suomen metsät uudis  

tuvat riittävän nopeasti.  Toisaalta yhteiskun  

nan raju  rakennemuutos korosti  metsän  ta  
loudellista arvoa. Näin metsästä tuli  1950- 

luvulla taloudellinen hyödyke,  jonka  kasvuun  

ja uudistumiseen kiinnitettiin erityistä huo  

miota. 

Metsätieteellinen tutkimus vastasi  yhteis  

kunnan haasteisiin rakentamalla eri  puolille  

maata tutkimusasemia. Niiden tuottama  tieto 

loi perustan ns.  tehometsätalouden kehittä  

miselle. 

Voimistuva ympäristöliike  on hyökännyt  

voimakkaasti nykyaikaisen  metsätalouden ja  

myös metsätieteellisen tutkimustoiminnan 
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periaatteita  vastaan  kahden  viimeisen vuosi  

kymmenen  aikana. Ongelmaa  ovat kärjistä  

neet  myös  ympäristösaasteet,  jotka  uhkaavat 

Suomen metsävaroja.  Ympäristöliike  onkin 

arvostellut metsätieteellistä toimintaa siitä, 

että se on kiinnittänyt  liiaksi huomiota puu  

varoihin. Näin metsä laajana  ekosysteeminä  

on jäänyt  tutkimuksissa  taka-alalle. 

Uusi tilanne ja uudet ongelmat ovat luo  

neet  merkittävän haasteen metsätieteelliselle 

tutkimustoiminnalle. Lähes vuosisadan mit  

tainen tutkimustraditio on kuitenkin luonut 

metsätieteelliselle tutkimukselle  valmiudet ja 

osaamisen,  jota  voidaan käyttää  myös  nyky  

ajan  ja  tulevaisuuden tuomien ongelmien  rat  

kaisemiseen. 
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