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Kasvillisuusanalyysi 
Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua kasvillisuusanalyysin tekoon käytännönlähei-
sesti tekemällä ryhmän kanssa oma pienimuotoinen tutkimus. Työn aikana harjoitellaan 
kasvillisuusruutujen tekoa sekä kerätyn tiedon analysointia ja diagrammien tuottamista. 

Työn kesto Kenttätyöt: 75 min, analysointi: 75–150 min.  

 

Taustatietoa 

Kasvillisuusanalyysi on tutkimus, jolla selvitetään tutkimusalueen kasvilajikirjoa, lajistoa 
määrittäviä kasvupaikkatekijöitä sekä eri kasvilajien suhteellisia osuuksia tutkimusalueen 
peittävyydestä. Analyysin avulla voidaan selvittää, millaiset kasvupaikan ominaisuudet ovat 
johtaneet nykyiseen lajistokoostumukseen sekä määrittää tutkimusalueen metsätyyppi. 
Metsätyyppien määrittäminen ja kartoittaminen takaa uhanalaisten elinympäristöjen kuten 
lehtokorpien riittävän suojelun, kun on tiedossa, millaisia elinympäristöjä missäkin esiintyy. 
Häirityissä ympäristöissä kasvillisuuden tutkiminen puolestaan auttaa selvittämään 
esimerkiksi sitä, miten ihmisen vaikutus kuten ympäristömyrkyt vaikuttavat alueen 
lajistokoostumukseen. 

Kasvillisuusanalyysin perustana ovat kasvillisuusnäytealat eli kasvillisuusruudut, joiden 
avulla arvioidaan eri kasvilajien peittävyyttä kenttäkerroksessa. Yleensä 
kasvillisuusnäytealan koko on 1 m2. Esimerkiksi metsätyyppiä ei voi määrittää luotettavasti 
ja riittävällä tarkkuudella pelkän puustotiedon perusteella ilman tietoa kenttäkerroksen 
kasvillisuudesta, joten kasvillisuusnäytealat ovat ekologin tärkeä työväline. 

Kun kerätään tietoa maastoon asetetulta näytealalta, tunnistetaan ensin alueen sisälle 
jääneet kasvilajit ja arvioidaan kunkin lajin peittävyysprosentti. Kasvilajin 
peittävyysprosentti kuvaa, kuinka monta prosenttia kasvilaji peittää näytealan pinta-alasta. 
Kunkin kasvilajin peittävyys lasketaan välittämättä muista kasvilajeista, esim. matalan lajin 
peittävyyttä arvioitaessa ei kiinnitetä huomiota siihen, kasvaako jokin korkeampi kasvilaji 
matalan kasvilajin päällä. Lopuksi tutkitaan, millaiset kasvupaikkatekijät vallitsevat 
näytealan kohdalla. 

 

Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Jos näytealan pinta-ala on 1 m2, minkä suuruinen alue siitä on yksi prosentti? Pohdi, 
miten saisit arvioitua prosentin kokoisen pinta-alan helposti kenttätöissä. 

2. Voiko näytealan kokonaispeittävyys olla yli tai alle sata prosenttia? Perustele. 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat kasvilajiston koostumukseen kasvupaikalla? 

 Kuva 1. Suon kasvupaikkatekijät mahdollistavat 
omalaatuisen kasvilajiston esiintymisen. Eeva 
Tiihonen, CC-BY-SA 4.0.	
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Työssä tarvittavat välineet 

Yhtä kenttätyövaiheen pienryhmää kohden: 

- 1 m2 kasvillisuusnäytealakehys (tai 
kukkakeppejä, joustamatonta narua ja 
metrimitta) 

- Tulostettu kenttätietolomake 
- Lyijykyniä 
- Kasvikirja tai nettikasvio 

 

Yhtä analysointivaiheen pienryhmää kohden: 

- Ainakin yksi tietokone ja Excel-ohjelma 
- Vaihtoehtoisesti: Kartonkeja, paperia, 

värikyniä, tusseja, viivoittimia, harppeja 
 

Työturvallisuus 

- Jos kenttätöitä tehdään autoteiden läheisyydessä, huomioikaa liikenneturvallisuus. 

 

Työohje 

Kasvillisuusruudun voi valmistaa itse narusta ja kukkakepeistä. Mittaa reilut neljä metriä 
narua ja sido siihen neljä kukkakeppiä metrin välein toisistaan. Sido lopuksi narun loppupää 
alkupään kukkakeppiin. 

Kenttätyövaihe: 

1. Valitse pienryhmäsi kanssa sopiva paikka näytealalle tutkimusalueelta. Valitse 
paikka niin, että paikan kasvillisuus kuvastaa mahdollisimman hyvin koko metsän 
kasvillisuutta. (Esim. älä mielellään aseta kehystä tiheimmän kasvimättään kohdalle, 
jos metsän kenttäkerroksen kasvillisuus on muualla melko harvaa.) Sijoittakaa oma 
näytealanne vähintään muutaman metrin päähän muiden ryhmien näytealoista. 

2. Tunnista näytealakehyksen sisään jäävät kasvilajit yksi kerrallaan ja kirjaa niiden 
nimet kenttälomakkeeseen. Heinäkasveja ei tarvitse tunnistaa lajitasolle. 

3. Arvioi jokaisen kasvilajin peittävyysprosentti kämmenen avulla ja kirjaa luku 
lomakkeeseen oikeaan kasvillisuusruutusarakkeeseen. Laske jokaisen lajin 
peittävyys välittämättä siitä, peittääkö jokin toinen kasvilaji laskettavaa kasvilajia. 

4. Tutki lopuksi näytealan ympäristömuuttujia. Valitse lomakkeelta parhaiten kosteus-, 
valaistus- ja maaperäolosuhteita kuvaavat termit merkitsemällä oikeaan 
kasvillisuusruutusarakkeeseen numero 1. Valitse siis yksi kosteutta kuvaava, yksi 
valaistusta kuvaava ja yksi maaperää kuvaava termi.  

5. Katso vielä, onko näytealalla sammalia tai jäkäliä. Jos sammalia löytyy, merkitse 
numero 1 oikeaan sarakkeeseen ja toimi samoin jäkälien kohdalla. 

Kuva 1. Suon kasvupaikkatekijät mahdollistavat 
omalaatuisen kasvilajiston esiintymisen (Eeva 
Tiihonen, CC-BY SA 4.0). 
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Analysointivaihe: 

1. Kerätkää jokaisen pienryhmän kasvillisuusruututiedot yhteen Excel-tiedostoon kuten 
Taulukossa 1. 
 

Taulukko 1. Kun tieto kerätään samaan tiedostoon, lopputulos voi näyttää esimerkiksi tältä. 

  
Kasvillisuusruutu (Merkkaa ruutuun kasvin 
peittävyysprosentti.) 

Kasvilaji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Heinät 5 2   20   34 33 
Mustikka 70 40 36 12 2   23 
Puolukka       40 31 50 4 
Oravanmarja   8 6 1     25 
Käenkaali 4           34 
Kangasmaitikka   7     6 9   
                
Ympäristömuuttujat (Jos muuttuja esiintyy, merkkaa ruutuun 1. Jos ei, jätä ruutu 
tyhjäksi.)    
Märkä maa     1       1 
Kostea maa 1 1           
Kuiva maa       1 1 1   
Varjoinen     1         
Puolivarjo 1 1         1 
Valoisa       1 1 1   
Multamaa               
Kivennäismaa   1 1 1 1 1   
Turvemaa 1           1 
Pohjakerros: (Jos esiintyy, merkkaa ruutuun 1. Jos 
ei, jätä ruutu tyhjäksi.)         
Jäkälät       1 1     
Sammalet 1   1   1   1 

 

2. Jakautukaa uudelleen pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa yhden tutkimusaiheen 
alla olevasta listasta.  

Ryhmä 1 Yleisimmät kasvit ja niiden peittävyys 

● Mitkä ovat metsän viisi yleisintä kasvilajia? Tehkää niiden 
peittävyysprosenteista pylväsdiagrammi. 

● Ovatko yleisimmät kasvilajit varpuja, ruohovartisia vai heiniä? Mitä se kertoo 
metsätyypistä? Kirjoittakaa tästä pohdintaa diagrammin yhteyteen. 
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● Excel-vinkki: Laskekaa ensimmäisen lajin peittävyydet eri ruuduissa yhteen 
omaan sarakkeeseensa. Kirjoittakaa komento =SUMMA() tai =SUM() ja 
maalatkaa laskettavan kasvilajin peittävyysluvut kursorilla. Painakaa Enter. 
Ottakaa kiinni summasolun oikeasta alanurkasta ja siirtäkää kursoria samassa 
sarakkeessa alaspäin, kunnes olette kasvilistan alimmalla rivillä. 
Lopputuloksesta näkee, mitkä ovat viisi yleisintä lajia (ks. Taulukko 2). 

Taulukko 2. Tässä taulukossa viisi yleisintä lajia ovat mustikka, puolukka, heinät, oravanmarja ja käenkaali. 
=SUMMA()-komento on kirjoitettu soluun, johon ohjelma on laskenut lopputuloksen 94. 

  Kasvillisuusruutu (Merkkaa ruutuun kasvin peittävyysprosentti.)  
Kasvilaji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. YHT 
Heinät 5 2   20   34 33 94 
Mustikka 70 40 36 12 2   23 183 
Puolukka       40 31 50 4 125 
Oravanmarja   8 6 1     25 40 
Käenkaali 4           34 38 
Kangasmaitikka   7     6 9   22 

 

Ryhmä 2 Harvinaiset kasvilajit 

● Löysittekö harvinaisen kasvilajin metsästä? Kirjoittakaa löydetyistä 
harvinaisuuksista esittelytekstit kuvineen. Jos harvinaisia lajeja ei löytynyt, 
tutkikaa, mitä harvinaisia kasvilajeja samankaltaisissa metsissä voisi kasvaa 
ja kirjoittakaa niistä. 

Ryhmä 3 Maaperän olosuhteet 

● Tehkää ympyrädiagrammit maaperän koostumuksesta ja kosteudesta: Kuinka 
suuri osa ruuduista oli multapohjaisia, kivennäismaapohjaisia ja turvemaata? 
Kuinka suuri osa ruuduista oli kuivia, kosteita ja märkiä? 

● Pohtikaa, millainen maaperän pH voisi olla. Miten kasvit ovat joutuneet 
sopeutumaan maaperän olosuhteisiin? Kirjoittakaa pohdintaa näistä asioista 
diagrammien yhteyteen. 

● Excel-vinkki: Laskekaa multapohjaisten, kivennäismaapohjaisten ja 
turvemaapohjaisten sekä kuivien, kosteiden ja märkien ruutujen lukumäärä 
samoin kuin Ryhmän 1 ohjeessa neuvotaan, mutta aloittakaa riviltä ”Märkä 
maa”. Tehkää tämän jälkeen lukumääräsarakkeen (Taulukossa 3 YHT-
sarake) viereen prosenttiosuussarake, jolla voitte laskea kunkin 
maaperätyypin ja kosteustyypin ruutuosuuden kaikkien ruutujen määrästä: 
kirjoittakaa ensimmäiselle riville =-merkki, klikatkaa märän maan lukumäärää, 
kirjoittakaa /-merkki ja tämän jälkeen kaikkien tehtyjen ruutujen lukumäärä. 
Painakaa lopuksi Enter. Ottakaa kiinni ensimmäisen prosenttilukusolun 
oikeasta alanurkasta kursorilla ja siirtäkää kursoria alaspäin Turvemaa-riville 
saakka. 
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Taulukko 3. Maaperä- ja valaistusolosuhteita tutkittaessa tarvittavat prosenttiosuudet on laskettu viimeiseen 
sarakkeeseen. 

Ympäristömuuttujat (Jos muuttuja esiintyy, 
merkkaa ruutuun 1. Jos ei, jätä ruutu tyhjäksi.)    YHT 

PROSENTT
I 

Märkä maa     1       1 2 0,285714 
Kostea maa 1 1           2 0,285714 
Kuiva maa       1 1 1   3 0,428571 
Varjoinen     1         1 0,142857 
Puolivarjo 1 1         1 3 0,428571 
Valoisa       1 1 1   3 0,428571 
Multamaa               0 0 
Kivennäismaa   1 1 1 1 1   5 0,714286 
Turvemaa 1           1 2 0,285714 

 

Ryhmä 4 Valaistusolosuhteet 

● Tehkää pylväsdiagrammi valaistusolosuhteista: kuinka suuri osuus ruuduista 
on valoisia, puolivarjoisia ja varjoisia? 

● Miten vuodenaika vaikuttaa valaistukseen? Miten kasvit ovat sopeutuneet 
valaistusolosuhteisiin? Kirjoittakaa pohdintaa näistä asioista diagrammien 
yhteyteen. 

● Excel-vinkki: laskekaa Ryhmien 1 ja 3 ohjeiden avulla, moniko ruuduista oli 
valoisia, puolivarjoisia ja varjoisia.  

Ryhmä 5 Jäkälät/Sammalet ja kosteus 

● Tehkää viivadiagrammi jäkälien/sammalten esiintyvyydestä suhteessa 
maaperän kosteuteen. X-akselille sijoitetaan siis maaperän kosteus ja y-
akselille jäkälien/sammalten esiintyvyys eli monellako ruudulla oli 
jäkäliä/sammalia märissä, kosteissa ja kuivissa olosuhteissa. Missä 
olosuhteissa jäkäliä/sammalia esiintyy eniten? 

● Analysoikaa diagrammia ja kirjoittakaa pohdintaa, miksi se näyttää juuri siltä. 
Kuvaisiko jokin muu diagrammityyppi paremmin tutkimaanne aihetta? 

● Excel-vinkki: Tehkää Taulukon 4 mukainen taulukko ja täyttäkää se omilla 
tiedoillanne. Laskekaa, montako kappaletta näytealoista oli kuivia, kosteita ja 
märkiä. Laskekaa sammalten esiintyvyysprosentti kuivilla näytealoilla 
jakamalla sammalia sisältäneiden kuivien näytealojen lukumäärä kaikkien 
kuivien näytealojen lukumäärällä. Käyttäkää komentoa  

= sammalia sisältäneiden kuivien näytelojen lukumäärä / kaikkien kuivien 
näytealojen lukumäärä 
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Taulukko 4. Kannattaa tehdä uusi taulukko, kun selvitetään kosteusolosuhteiden ja jäkälien/sammalien välisiä 
yhteyksiä. 

  

Kuivat 
näytealat, 
3 kpl 

Kosteat 
näytealat, 
2 kpl 

Märät 
näytealat, 
2 kpl 

Sammalten  
esiintyvyys, % 0,333 0,5 1 

 

3. Kootkaa pienryhmien tuotokset yhteen posterille ja kehittäkää tutkimuksellenne 
kuvaava otsikko ja kokoava esittelyteksti, jossa kerrotte pienryhmien tekemät 
päähavainnot. 

 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

1. Millaisissa tilanteissa Excel on hyödyllinen työväline? Miksi sen käyttöä kannattaa 
harjoitella pienellä aineistolla? 

2. Määrittävätkö alueen kasvupaikkatekijät kasvillisuuden? Voiko kasvillisuus vaikuttaa 
kasvupaikkatekijöihin? 	


