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Teoksen taulukossa 6.1. ja liitetaulukoissa 1-8 kuvataan 100 yleisimmän metsä- ja suokasvilajin 

yleisyys ja runsaus vuosina 1951-53, 1985-86 ja 1995. Tulokset esitetään erikseen Etelä-

Suomelle ja Pohjois-Suomelle, kuten myös kivennäismaille ja turvemaille sekä koko Suomessa 

että Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Tulokset perustuvat valtakunnan metsien 3. inventoinnissa 

(VMI 3) vuosina 1951-1953 kerättyyn n. 11 000 koealan kasvillisuusaineistoon, valtakunnan 

metsien 8. inventoinnin (VMI 8) yhteydessä vuosina 1985–1986 kerättyyn 3000 pysyvän 

koealan aineistoon ja sen uusintamittaukseen vuonna 1995. 

 

Tässä tekstissä kuvataan taulukoissa käytetty aineisto ja siitä tehty laskenta. Tarkempi kuvaus on 

yllä mainitussa julkaisussa. Taulukkoaineistoa käytettäessä viitataan tähän julkaisuun. 

Suosittelemme aineiston käyttäjiä muutenkin tutustumaan siihen. 

 

 

Otanta-asetelmat  

 

Valtakunnan metsien 3. inventointi vuosina 1951-53 oli linjainventointi. Lounas – koillinen -

suunnassa Suomen läpi kulkevilla linjoilla oli koealoja kilometrin välein (Kuva 1) (Ilvessalo 

1951). Linjaston tiheys vaihteli alueesta riippuen, mutta vierekkäisten linjojen etäisyys oli 

yleensä 13 km suurimmassa osassa maan eteläosaa Pohjanlahden perukan ja Suomussalmen 

korkeudelle saakka. Itä- ja Pohjois-Hämeen, Vaasan ja Ahvenanmaan metsälautakuntien alueella 

linjaväli kuitenkin puolitettiin. Pohjois-Suomessa linjasto oli harvempi, 16-20 km. Eri syistä 

linjastoon jäi aukkoja.   

 

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

ja ympäristön tilan seurantaa varten noin 3 000 pysyvää koealaa, jotka inventoitiin uudelleen 

vuonna 1995 (Anon. 1986, 1995). 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. 

 

Koska VMI 3:ssa pyrittiin puustoltaan ja kasvupaikaltaan homogeenisiin koealoihin, koealaa 

siirrettiin tarvittaessa niin, että koko koeala sijaitsi samalla metsikkökuviolla ja yhdellä 

kasvupaikkatyypillä (samalla ravinteisuustasolla). VMI 8:ssa otanta oli täysin systemaattinen - 

koealaa ei siirretty mistään syystä - joten koealalla saattoi olla useampaa kuin yhtä 

metsikkökuviota ja/tai kasvupaikkatyyppiä. 
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VMI 3   VMI 8   
 
Kuva 1. Kasvillisuusaineistojen otanta-asetelmat: VMI 3:n vuosina 1951-53 inventoidut kasvillisuuskoealat 
(kartake vasemmalla) sekä VMI 8:n  1985-86 perustetut ja 1995 uudelleen inventoidut pysyvät 
koealarypäät (kartake oikealla) ja näyteruutujen sijoittelu koealalla. Yleensä koealalla inventoitiin keskellä 
pohjois-etelä-linjassa olevat neljä näyteruutua. 

 

 

Kasvillisuuden kuvaus maastossa 
 

Vuosina 1951-53 kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajit etsittiin ja niiden peittävyys arvioitiin 

silmänvaraisesti koko 100 m
2
 suuruiselta koealalta. On kuitenkin mahdollista, että 

peittävyysarviot näin suurelta näytealalta ovat lähennelleet kasvustopeittävyyksiä, siis arvioita 

siitä, mikä on lajin jokseenkin kattavien kasvustojen osuus koealan pinta-alasta. 

Kasvustopeittävyydet ovat yleensä jonkin verran suurempia kuin suorat projektiopeittävyydet. 

 

Vuosina 1985-86 ja 1995 kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajien peittävyydet arvioitiin 

silmänvaraisesti 4-6 kolmen aarin koealalle systemaattisesti sijoitetulta 2 m
2
 suuruiselta 

näyteruudulta (Reinikainen ja Nousiainen 1985, 1995). Kunkin kasvilajin runsaus määritettiin  

arvioimalla niiden projektiopeittävyys maan pinnalla, eli maanpäällisten osien todella kattama 

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). Näyteruuduilta saatujen 

peittävyyksien keskiarvoa käytettiin kasvilajin keskipeittävyytenä koealalla. Lisäksi lajien 

frekvenssien laskentaa varten etsittiin koko 300 m
2
 suuruiselta koealalta nekin kasvilajit, joita ei 

ollut näyteruuduilla. 

 

Kenttäkerrokseen luettiin varvut, heinät ja heinämäiset kasvit, ruohot ja alle 50 cm korkuiset 

puiden ja pensaiden taimet. Pohjakerrokseen kuuluivat sammalet ja jäkälät.  
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Aineiston rajaus ja ositteet 

 

Laskennassa mukaan otettiin vuosien 1951-53 aineistossa kasvullisen metsämaan ja 

huonokasvuisen metsämaan metsikkökuviot (VMI 3) sekä vuosien 1985-86 ja 1995 aineistoissa 

metsä- ja kitumaan metsikkökuviot (VMI 8). Nämä eri ajankohtien maaluokat vastaavat 

pääpiirteissään toisiaan.  

 

Tulokset laskettiin seuraaville ositteille erikseen: 

 

Taulukko 6.1. Koko maa 

Liite 1. Etelä-Suomi 

Liite 2. Pohjois-Suomi 

Liite 3. Kivennäismaat 

Liite 4. Etelä-Suomen kivennäismaat 

Liite 5. Pohjois-Suomen kivennäismaat 

Liite 6. Turvemaat 

Liite 7. Etelä-Suomen turvemaat 

Liite 8. Pohjois-Suomen turvemaat 

 

 

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsälautakuntien alueet kuuluvat tässä 

aluejaossa Pohjois-Suomeen, muiden metsälautakuntien alueet Etelä-Suomeen. 

 

Kivennäismaiden metsien ja turvemaiden soiden erottelu tehtiin kasvillisuuden ja 

turpeenmuodostuksen perusteella. VMI 3:ssä metsikkökuvio merkittiin suoksi, jos kasvillisuus 

tunnistettiin suotyyppiin kuuluvaksi ja pinnan maalaji todettiin turpeeksi. VMI 8:ssa kuvio 

luokiteltiin suoksi, jos orgaaninen maalaji oli turvetta tai aluskasvillisuudesta yli 75 % oli 

suokasvillisuutta. 

 

 

Laskenta 

Kullekin ositteelle laskettiin 100 yleisimmän kenttä- ja pohjakerroksen lajin yleisyyttä ja 

runsautta kuvaavia tunnuslukuja: 

 

F   Frekvenssi. Koealojen osuus (%), jolla laji esiintyy, kaikista ositteen koealoista. 

D  Keskipeittävyys. Lajin peittävyyksien (%) keskiarvo kaikilla ositteen koealoilla. 

Dk  Suhteellinen keskipeittävyys kasvillisuuskerroksessa. Keskiarvo lajin peittävyyden 

osuuksista (%) kasvillisuuskerroksen (kenttä- tai pohjakerros) 

kokonaispeittävyydestä kaikilla ositteen koealoilla. 

De Keskipeittävyys esiintymiskoealoilla. Lajin peittävyyksien keskiarvo niillä ositteen 

koealoilla, joilla laji esiintyy. 

 

Laskennassa otettiin painokertoimia käyttämällä huomioon otannasta johtuva koealatiheyden 

alueellinen vaihtelu ja näyteruutujen lukumäärän vaihtelu eri koealoilla. 

 

Vadelman (Rubus idaeus) ja vaivaiskoivun (Betula nana) runsauksien laskennassa on otettu 

huomioon sekä kenttä- että pensaskerros. Peittävyysluvuissa kenttä- ja pensaskerros on laskettu 

yhteen, mutta vuoden 1995 aineistossa pensaskerroksesta on otettu mukaan vain sen 
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metsikkökuvion, jolla koealan keskipiste sijaitsee, havainnot. Näiden lajien kaikki kerrokset ovat 

mukana myös kenttäkerroksen kokonaispeittävyydessä. 

 

Tiedoston sisältö 

 

Tiedostossa on seuraavat taulukot: 

 

Rivit 2-301: 

Taulukko 6.1.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Koko maa, 

sekä kivennäis- että turvemaat. 

 

Rivit 302-601: 

Liite 1.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Etelä-Suomi, 

sekä kivennäis- että turvemaat. 

 

Rivit 602-901: 

Liite 2.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Pohjois--

Suomi, sekä kivennäis- että turvemaat. 

 

Rivit 902-1201: 

Liite 3.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Koko maa, 

kivennäismaat. 

 

Rivit 1202-1501: 

Liite 4.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Etelä-Suomi, 

kivennäismaat. 

 

Rivit 1502-1801: 

Liite 5.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Pohjois-

Suomi, kivennäismaat. 

 

Rivit 1802-2101: 

Liite 6.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Koko maa, 

turvemaat. 

 

Rivit 2102-2401: 

Liite 7.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 
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(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Etelä-Suomi, 

turvemaat. 

 

Rivit 2402-2701: 

Liite 8.  Sadan yleisimmän kasvilajin esiintymisfrekvenssit (F), keskipeittävyydet (D), 

suhteelliset peittävyydet kasvillisuuskerroksessa (Dk) ja keskipeittävyydet esiintymiskoealoilla 

(De) kasvillisuusaineistoissa VMI 3 (1951-53), VMI 8 (1985-86) ja VMI 8 (1995). Pohjois-

Suomi, turvemaat. 

 

 

Tiedostossa on seuraavat sarakkeet: 

Aineisto: Aineiston kattama osa Suomesta ja kivennäis- ja/tai turvemaiden sisältyminen 

aineistoon. 

Inventointi: Inventointi, jonka aineistosta tieto on laskettu. 

Nro: Lajin järjestysnumero ositteessa yleisimmästä alkaen. 

Laji: Lajin tai lajiryhmän kahdeksankirjaiminen lyhenne. 

F: Frekvenssi. 

D: Keskipeittävyys. 

Dk: Suhteellinen keskipeittävyys kasvillisuuskerroksessa. 

De: Keskipeittävyys esiintymiskoealoilla. 
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