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Julkaisun 12 liitetaulukossa kuvataan Suomen kivennäismaiden metsäkasvillisuuden vaihtelu. 

Sadan  yleisimmän kasvilajin keskimääräiset peittävyydet esitetään kasvupaikkatyypeittäin, 

kehitysluokittain ja puulajeittain koko maan alueella ja boreaalisen vyöhykkeen alavyöhykkeillä. 

Tulokset perustuvat valtakunnan metsien 8. inventoinnin yhteydessä vuosina 1985–1986 kerättyyn 

1 831 kivennäismaalla sijaitsevan koealan kasvillisuusaineistoon.  

 

Tässä tekstissä kuvataan taulukoissa käytetty aineisto ja laskentamenetelmä. Tarkempi kuvaus on 

yllä mainitussa julkaisussa, joka on linkin kautta vapaasti ladattavissa. Taulukkoaineistoa 

käytettäessä viitataan tähän julkaisuun. Suosittelemme aineiston käyttäjiä muutenkin tutustumaan 

siihen. 

 

 

Otanta-asetelma  

 

Valtakunnan metsien 8. inventoinnin yhteydessä vuosina 1985–1986 perustettiin metsäluonnon ja 

ympäristön tilan seurantaa varten noin 3 000 pysyvää koealaa. Koealat on sijoitettu koko maan 

kattavaan inventointilohkojen verkostoon (Kuva 1). Lohkojen etäisyydet toisistaan ovat Etelä-

Suomessa sekä etelä-pohjoissuunnassa että itä-länsisuunnassa 16 km. Pohjois-Suomessa etäisyydet 

ovat etelä-pohjoissuunnassa 24 km ja itä-länsisuunnassa 32 km. Kullakin lohkolla on etelä-

pohjoissuuntainen koealaryväs, joka käsittää Etelä-Suomessa 4 koealaa 400 metrin välein ja 

Pohjois-Suomessa 3 koealaa 600 metrin välein. 

 

 

Kasvillisuuden kuvaus maastossa 
 

Inventoinnissa kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajien peittävyydet arvioitiin silmänvaraisesti 4-6 

kolmen aarin koealalle systemaattisesti sijoitetulta 2 m2 suuruiselta näyteruudulta (Kuva 1) 

(Reinikainen ja Nousiainen 1985). Kunkin kasvilajin runsaus tutkittiin  arvioimalla niiden 

projektiopeittävyys maan pinnalla eli maanpäällisten osien kattamana prosenttipeittävyys 

näyteruudulla (0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10…5 %-yksikön välein…90, 93, 95, 97, 98, 99 %, so. 

asteikkoa on tihennetty ala- ja yläpäästä). Kasvilajin peittävyys koealalla on sen keskimääräinen 

peittävyys kaikilla ruuduilla. 300 m2 koealan kaikki kasvilajit inventoitiin, jotta myös näyteruutujen 

ulkopuolella kasvavat lajit saataisiin luetteloitua. Lajien frekvenssit on laskettu niiden 300 m2 

näytealalla esiintymisen perusteella. 

 

Kenttäkerros koostuu varvuista, heinämäisistä kasveista, ruohoista ja puiden ja pensaiden alle 50 cm 

korkeista taimista. Sammalet ja jäkälät muodostavat pohjakerroksen. 
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Kuva 1. Boreaalisen vyöhykkeen alavyöhykkeet ja laskennassa mukana olevat inventointilohkot. Lohkolla on 
Etelä-Suomessa 4 koealaa (a) ja Pohjois-Suomessa 3 koealaa (b). Koealalla on tavallisesti 4 näyteruutua 
(kuvion c pystyrivin ruudut), mutta noin 10 %:lla koealoista on inventoitu 6 ruutua. 

 

 

Aineiston rajaus 

 

Laskennassa mukaan otettiin ne metsämaalle sijoittuvat kivennäismaan kasvillisuuskuviot, 

joiden kasvupaikkatyyppi on lehto, lehtomainen kangas, tuore kangas, kuivahko kangas tai kuiva 

kangas ja joilla on vähintään yksi kasvillisuusruutu. Karukkokankaita oli aineistossa niin vähän (7 

koealaa), että ne jätettiin pois laskennasta. Mukaan hyväksyttiin normaalilla maanpinnalla, kivellä 

tai ajouralla sijaitsevat ruudut. Sen sijaan esimerkiksi tiellä, ojassa, suolla, vedessä, pellolla tai 

muulla poikkeavalla pinnalla sijaitsevat ruudut jätettiin pois. Ahvenanmaan maakunta jätettiin 

laskennasta pois. Rajauksen jälkeen aineistoa on yhteensä 1 831 koealalta ja 7 064 ruudulta. 

 

 

Ositteet ja luokitukset 

 

Yleisimpien kasvilajien runsaudet (peittävyydet)  ja esiintymisfrekvenssit kasvupaikkatyypeittäin 

laskettiin erikseen eri kasvillisuusvyöhykkeille sekä koko maan aineistolle. Hemiboreaalinen ja 

eteläboreaalinen alavyöhyke yhdistettiin laskennassa. Pohjoisboreaalinen alavyöhyke sisältää myös 

Tunturi-Lapin koivumetsävyöhykkeen. Vyöhykkeet ovat Suomen kartaston mukaisia 

metsäkasvillisuusvyöhykkeitä (Suomen kartasto 1988). 

 

Aineisto luokiteltiin seuraaviin kasvupaikkatyyppeihin: 

1. Lehto 

2. Lehtomainen kangas 

3. Tuore kangas 

4. Kuivahko kangas 

5. Kuiva kangas 

(6. Karukkokangas; jätetty pois) 
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Näissä taulukoissa käytetyt metsikön kehitysluokkaryhmät muodostettiin valtakunnan metsien 

inventoinnin kehitysluokista (Valtakunnan metsien… 1986) seuraavasti: 

 

1. Uudistamisvaiheen metsät: 

• Aukea 

• Siemenpuumetsikkö 

• Suojuspuumetsikkö 

 

2. Nuoret metsät: 

• Pieni taimikko 

• Varttunut taimikko 

• Nuori kasvatusmetsikkö 

 

3. Varttuneet metsät: 

• Varttunut kasvatusmetsikkö 

• Uudistuskypsä metsikkö 

 

Metsiköt ryhmiteltiin pääpuulajin eli vallitsevan puulajin mukaan seuraavasti: 

1. Männiköt (männyn osuus pohjapinta-alasta ≥ 70 %) 

2. Kuusikot (kuusen osuus pohjapinta-alasta ≥ 70 %) 

3. Lehtipuuvaltaiset (lehtipuiden osuus pohjapinta-alasta ≥ 50 %) 

4. Muut (sekametsät tai puuttomat); tuloksia ei esitetä. 

 

Määrittelyssä käytetyt pohjapinta-alat ovat lukupuiden rinnankorkeudelta laskettujen 

poikkileikkauspinta-alojen summia hehtaarilla. Lukupuita ovat kaikki lukupuukoealan 

rinnankorkeudelta yli 4,5 cm läpimittaiset puut ja lisäksi kasvatuskelpoiset taimet. 

Lukupuukoealan koko on kolme aaria yli 10,5 cm läpimittaisia puita luettaessa ja yksi aari 4,5–10,5 

cm läpimittaisia puita tai kasvatuskelpoisia taimia luettaessa (Valtakunnan metsien… 1986). 

 

 

Ryhmälajit 

 

Tuloksia kuvaavissa taulukoissa esiintyy yksittäisiä lajeja sekä eri tason taksoneista (ryhmälaji, 

alasuku, suku, heimo, luokka) muodostettuja lajiryhmiä. Ryhmiin kuuluvia lajeja ei taulukoissa 

esitetä erikseen lajeittain. Taulukoissa esitetyt lajit ja lajiryhmät on lueteltu erillisessä tiedostossa, 

josta myös nimistölähteet käyvät ilmi. 

 

Ryhmälajien muodostumisen perusteena oli (1) liian pieni aineisto lajitason tarkasteluun, 

(2) ryhmän muodostava lajisto kasvupaikkaekologisilta vaatimuksiltaan ja luokittelulliselta 

ilmaisuvoimaltaan varsin yhtenäistä tai (3) kasvilajien määritystarkkuus ryhmälajien sisällä 

vaihtelevaa (osa määritetty lajilleen, osa muun taksonin tarkkuudella). 

 

Laskenta 

Koko maalle ja kolmelle boreaalisen vyöhykkeen alavyöhykkeelle on laskettu kunkin ositteen 

100 yleisimmän kenttä- ja pohjakerroksen lajin frekvenssit ja keskipeittävyydet (1) 

kasvupaikkatyypeittäin, (2) kasvupaikkatyypeittäin puuston kehitysluokkaryhmän mukaan ja 

(3) kasvupaikkatyypeittäin vallitsevan puulajin mukaan. Lisäksi on laskettu kasvumuotoryhmien 

(puiden ja pensaiden taimet, varvut, heinämäiset kasvit, ruohot, aitosammalet, maksasammalet, 
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rahkasammalet ja jäkälät) sekä kenttä- ja pohjakerroksen keskipeittävyydet. Vadelmasta (Rubus 

idaeus) on laskettu mukaan myös pensaskerroksen osuus, joka on mukana myös kenttäkerroksen 

sekä puiden ja pensaiden taimien kokonaispeittävyydessä. Lajien yleisyysjärjestys on saatu 

laskemalla kunkin alueen kaikkien lajien frekvenssit kasvupaikkatyypistä riippumatta. Lajilla 

tarkoitetaan tässä yksittäistä kasvilajia tai edellä esitetyn mukaista ryhmälajia. 

 

Laskentakuvioksi nimitetään seuraavassa sitä koealan osaa, joka täyttää ositteen luokitusehdon. 

Jos koealalla on esimerkiksi tuoreen kankaan männikköä ja tuoreen kankaan 

kuusikkoa, nämä muodostavat yhden laskentakuvion kasvupaikkatyypeittäin laskettaessa, mutta 

kaksi laskentakuviota puulajeittain laskettaessa. Kasvillisuusruutujen lukumäärä laskentakuviolla 

vaihtelee välillä 1–6. Sen vuoksi frekvenssien laskennassa ei ainoastaan katsottu, esiintyykö laji 

jollakin ruuduista, koska tämä menettely olisi saattanut johtaa harhaiseen tulokseen. Sen sijaan 

estimoitiin lajin esiintymistodennäköisyys jakamalla sen esiintymisruutujen lukumäärä 

laskentakuvion kaikkien ruutujen lukumäärällä. Lopuksi laskettiin näiden todennäköisyyksien 

keskiarvot kussakin ositteessa. 

 

Merkitään: 

R = kasvillisuusruutujen lukumäärä laskentakuviolla 

r = lajin esiintymisruutujen lukumäärä laskentakuviolla 

f = r/R = todennäköisyys sille, että laji esiintyy laskentakuvion ruudulla 

d = lajin keskipeittävyys laskentakuvion ruuduilla 

p = koealan painokerroin = 1 (Etelä-Suomi) tai 4 (Pohjois-Suomi). 

Lajien frekvenssit (F) ja keskipeittävyydet (D) kussakin ositteessa on laskettu seuraavasti: 

F = 100*Σfp/Σp 

D = Σdp/Σp 

 

Koska Pohjois-Suomen (Koillis-Suomen ja Lapin) koealatiheys on vain neljäsosa Etelä-Suomen 

koealatiheydestä, on keskiarvojen laskennassa Pohjois- Suomea painotettu kertoimella 4. 

Taulukoissa frekvenssit on esitetty vain kasvupaikkatyypeittäin. Vallitsevan puulajin mukaisista 

taulukoista on sekametsät jätetty pois. 

 

 

Tiedoston sisältö 

Tiedostossa on seuraavat taulukot 

Rivit 1-226: 

Liite 1. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) ja frekvenssit (%) koko maan alueella 

kasvupaikkatyypeittäin (1 = lehto, 2 = lehtomainen kangas, 3 = tuore kangas, 4 = kuivahko kangas 

ja 5 = kuiva kangas). 

Rivit 227-452: 

Liite 2. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) ja frekvenssit (%) hemi- ja 

eteläboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 453-678: 

Liite 3. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) ja frekvenssit (%) keskiboreaalisella 

alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin.  
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Rivit 679-908: 

Liite 4. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) ja frekvenssit (%) pohjoisboreaalisella 

alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 909-1247: 

Liite 5. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) eri kehitysluokkaryhmissä koko maan 

alueella kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 1248-1586: 

Liite 6. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) eri kehitysluokkaryhmissä hemi- ja 

eteläboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 1587-1925: 

Liite 7. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) eri kehitysluokkaryhmissä 

keskiboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin  

Rivit 1926-2270: 

Liite 8. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) eri kehitysluokkaryhmissä 

pohjoisboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 2271-2609: 

Liite 9. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) pääpuulajin mukaan koko maan alueella 

kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 2610-2948: 

Liite 10. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) pääpuulajin mukaan hemi- ja 

eteläboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 2949-3287: 

Liite 11. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) pääpuulajin mukaan keskiboreaalisella 

alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 

Rivit 3288-3632: 

Liite 12. Sadan yleisimmän kasvilajin keskipeittävyydet (%) pääpuulajin mukaan 

pohjoisboreaalisella alavyöhykkeellä kasvupaikkatyypeittäin. 
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