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Tämä opas on tarkoitettu metsänviljelyn suunnittelijoille ja työnjohdolle. Opas keskittyy
viljelyn suunnitteluun ja menetelmien valintaan sekä näiden perusteisiin. Systemaattisen
suunnittelun ajatus ja suunnittelun kytkentä toteutukseen pyritään tuomaan esille. Oppaaseen sisältyvät suunnittelurnallit ovat esimerkkejä, joista kullakin työyhteisöllä on omat
sovellutuksensa.
Oppaan suunnitteluryhrnään Metsätehon ulkopuolelta osallistuneet metsänhoidon erikoistek:nikko Eino Iivarinen (fehdaspuu Oy) , metsän.hoitoesimies Sulo Raiskio (Veitsiluoto
Osakeyhtiö) ja rnetsätalousneuvoja Viljo Ratilainen (Uudenmaan-Hämeen piirimetsälautakunta) ovat käytännön metsänviljelyyn perehtyneinä antaneet työhön olennaisen panoksen. Käsikirjoituksen ovat lukeneet Metsähallituksen metsänhoito-osaston ja Keskusmetsälautakunta Tapion metsän hoito- ja käyttöosaston edustajat. Lisäksi oppaan valmistuksen
eri vaiheissa ovat arvokasta apua antaneet useat Metsätehon jäsenyritysten, alan tutkimuksen , taimituotannon ja käytännön metsänviljelyn edustajat.
Kiitämme kaikkia edellä mainittuja aamastamrne avusta.
METSÄTEHO
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METSÄNUUDISTAMISEN
TOIMENPIDEKETJU

Valrnistavat
toimenpiteet
- vesottumisen ennakkotorjunta
- uudistusalan raivaus
- maankäsittely

Uudistamisen tavoitteena on saada aikaan
vakiintunut, täysituottoinen taimikko pienin
kokonaiskustannuksin ja lyhyessä ajassa.
Uuden metsikön tulee olla kasvupaikkaan
sopivaa puulajia ja alkuperää.
Metsä voidaan uudistaa joko luontaisesti tai
keinollisesti eli viljellen. Useimmiten metsikkö uudistetaan viljellen, koska
•

keinollinen uudistaminen onnistuu varmemmin myös vaikeissa olosuhteissa

•

keinollinen uudistaminen on monesti
halvempaa ja vaatii vähemmän ihmistyötä, kun otetaan huomioon puunkorjuun kustannukset ja työpanos

•

keinollisesti uudistettaessa metsikkö
voidaan kasvattaa täysipuustoisena päätehakkuuseen asti

•

keinollisesti uudistettaessa voidaan käyttää jalostettua materiaalia ja tarvittaes a
vaihtaa puulajia

Metsänviljely

Taimettumisen
varmistaminen
(inven toinnin perusteella)
- pinta.kasvillisuuden
torjunta
- täydennysviljely

Viljellenkin tehty metsänuudistaminen kestää useita vuosia. Siinä tarvitaan seuraavia
toimenpiteitä.

Taimikon perkaus
ja harvennus
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Metsin'riUely
n. 40'1

Jälkitoimenpiteet
n. 35 %

Valmistavat
toimenpiteet
n. 25 %

Metsänviljelyn osuus uudistamisen kustannuksista ja sen kustannustekijät istutuk:sessa

Taimihuolto
- varastointi ja
jatkokuljetus
- kaukokuljetus

T•hnien
hin
etsänuudistaminen on aina kokonaisuus .
udi tu ala ja en kehitys määräävät ensiijaise ti toimenpiteet ja menetelmät. Kukin
aihe on suunniteltava kokonaisuuden kannalta järkevimmällä tavalla.
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METSÄNVILJEL YN
KRIITTISET
KOHDAT

Viljelyn vaarantajat
Metsikön perustamisvaiheen (ensimmäien kas ukauden) vaaroja ovat
kylvössä
• kuivuus
xxx
• tairnipolte ienet
xx
• hyöntei et etanat
xx
• linnut , pikkujyrsijät
x

ekä isrutuksessa
taimien heikentynyt kunto
kuivuu
hyömei et

•
•
•

Mänty

Ku usi

Koivu

XXX
X
XX

XXX
X

XXX
X

X

Taimien kunto heikkenee aina jonkin erran
kuljetuksen kä ittelyn ja i tutuk en aikana .
1 tutuksen jälkeen juuret toimivat aluk i ajavaise ti . aarana on kuivuminen ja liian
vähäinen ravintoaineiden tuotanto. Hidas
kasvuunlähtö johtaa puutteelli een talveentumi een .

Taimettumi vaihetta (en immäi estä syky tä taimikon vakiintumiseen) vaarantavat

•
•
•
•
•
•

•
4

pintakas illi uu
hyöntei et
ienitaudit
m yrät
pinta e i
rouste
halla

Mänry

Kuu i

Koivu

XXX
XX
XX
XX
XX
XXX

XX
X

XX

X
X XXX
X
XX
XX
X
XX

Taimikon kehitystä vaarantavat

•
•

•
•
•

vesakko
sienitaudit
hyönteiset
halla
hirvieläimet

Mänty

Kuusi

Koivu

XXX
XX
X

XX

XX
X

XX
XX

XXX

Metsänviljelyn epäonnistumiseen vaikuttavat
yleensä useat eri vaiheissa tapahtuneet tuhot. Alkuvaiheen tapahtumat merkitsevät
suhteellisesti eniten. Vähäinenkin kasvukyvyn menetys alkuvaiheessa hidastaa taimikon kehitystä ja vähentää sen kilpailukykyä.
Mertsänviljelyn onnjstumiseksi on kiinnitettävä huomiota muun muassa viljelymateriaaliin, uudistusalan kuntoon ekä viljelyn
ja tairnikonhoidon huolelliseen toteutukseen.
Siemenen väärä alkuperä saattaa johtaa
metsänviljelyn epäonnistumiseen. Männyn
ja koivun tulee mieluimmin olla paikallista
alkuperää; pitkiä siirtoja varsinkin etelästä
pohjoiseen on vältettävä. Itä- ja PohjoisSuomessa on lisäksi otettava huomioon
siemenen keräysalueen korkeus merenpinnasta. Kuusi taas kasvaa paikallista alkuperää paremmin, jos sen siemen on kerätty
150 ... 250 km etelämpänä.

Siementen ja taimien laatu

Istutuskelpoinen taimi on terve, elinvoimainen ja hyväjuurinen. Hyvä juuristo on runa haarainen mutta suppea ja taimen kokoon nähden riittävän uuri . Siinä tulee olla
run aa ti eläviä juurenkärkiä. Hyvä verso
on cana.kka.
Sienitautien mahdolli esti rasittamia tai
muuten kunnoltaan heikentyneitä taimja ei
kannata i tuttaa . Ylei immät taimjtaudit
ovat männyllä verso yöpä ja versoruo te
ekä koivulla ienten aiheuttama kui alatvai uus ja laikkutauti.
Tajmihuollon kaiki a vaihei a on huole hdittava taimien kunno ta . Taimipakkau
valitaan tajmilajille ja olo uhtei iin opiak i. Kuljetu uorite taan nopeasti ja taimia kä itellään varov ti . Taimien varastointiaika pyritään aamaan mahdolli imman lyhyek i. Ennen i tutu ta taimet kas-
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tellaan ja tarvittaessa suojataan torjuntaaineella hyönteistuhoilta. Uudistamistulos
riippuu paljolti taimien kunnosta. Taimjhuollon osuus uudjstamjsen kustannuksista
on kuitenkjn vaffi pari prosenttia (kuva
s. 3).
Kylvösiemenen tärkeitä omjnaisuuksia ovat
itävyys ( = itärniskelpoisten siementen
osuus) ja itärnistarrno ( = nopeasti itävien
siementen osuus). Ne testataan ennen lähettämistä . Testausten tulos on voimassa enintään yhden vuoden. Siementä on syytä tilata
vajn kylvökauden tarpeen verran, sillä tilapäinen varastointi huonontaa nopeasti siemenen itävyyttä.

U udistusalan tila

Uurustusalalta on tavaJljsesti raivattava vesova ja viljelyä ja taimjen kasvua haittaava
jätepuusto. Erityisen tärkeätä on poistaa
siementävät lehtipuut muokattavilta uudistusaloilta. Vesakkoa voidaan torjua etukäteen taskuttamalla tai kaulaamalla isot
lehtipuut ja käsittelemällä pienten kannot.
Parhaan tulok en antaa kaksi kasvukautta
ennen päätehakkuuta tehty ennakkotorjunta.
Raivauk en yhteyteen soveltuvat kantokäsittely ja lehvästöruiskutus.
Heinät , ruohot ja pe11saat voimjstuvat avohakkuun jälkeen ja hida tavat taimien ka ua. Rehe öity ä pintakasvilli uus aatta.!
var inkin iljavilla uudi tu aloilla tukahduttaa taimet. Tiivii ä maassa taas maahan
jää ä liika e i aiheuttaa hapenpuutteen,
ja humu kerro pitää maan kylmänä.
iljel työtä helpotetaan ja maan taimettumi kuntoa parannetaan muokkauksella tai
kulotuksella ekä carvittae a ojituk elia .
Maanmuokkau
•
•
•
•
•
•

parancaa maan ilmavuutta
nopeuttaa maan lärnpiärni cä
ähentää pintakas illi uuden haittoja
ähentää hyönteistuhoja
nopeuttaa hakkuutähteiden ja humuk en
hajoarru ta kasvinravinteiksi
tasoittaa kasvukauden kosteu uhteiden
ja lämpöcilan ajhtelua

Oikein uoritettu maanmuokkau myö vähentää viljel kohdan routimi ta erranuna
kuokkalajkutukseen.
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Lautasauraus (äestys) soveltuu silloin, kun
muokkauksen tarkoituksena on ensisijaisesti
viljelyn nopeuttaminen . Kohteet:
•
•
•
•

yleensä kuivahkot kankaat
kuivat kankaat (jos niitä muokataan)
kiviset, tuoreet kankaat
multavat ja kiviset lehtomaiset kankaat

Auraus on sopiva menetelmä silloin, kun
tarkoituksena on parantaa maan ilmavuutta,
vähentää maan pintakerroksen kosteutta
sekä kohottaa maan lämpötilaa. Kohteet:
•
•
•

yleensä tuoreet kankaat
hienojakoiset kuivahkot kankaat
tiivispohjaiset lehtomaiset kankaat

Paileauraus sopii vedenvaivaamille, paksukunttaisille ja vähäkivisille maiile, piennarauraus myös kivisemmille maille.

Mätästys soveltuu pienialaisten ojitettavien
soiden ja soistuneiden tuoreiden kankaiden
muokkaukseen. Pienialaiset kohteet saadaan
samal la tarvittaessa ojitetuiksi.

Viilukyntö on tavallisesti aurauksen ohella
peltoheittojen metsityksen paras muokkausmenetelmä.
Vedenvaivaamat alueet tarvit evat maanmuokkauk en jälkeen usein Ii äksi ojituksen .
Kulotuksella voidaan korvata hakkuualan
raivaus ekä joskus myös muokkau niillä
kasvupaikoi!Ja , joiden vesitalous on kunnossa. Kohteet:
• paksukunttaiset maat
• maannousema-alueet
• kivi et ja runsashakkuutähteiset alat
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Huolellinen työ

Hyvin uunniteltu toteutu ja huolellinen
työskentely ovat tärkeät metsänviljelyn joka
vaihees a.
Kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana on taimi pidettävä elinvoimaisena.
Jos tässä ollaan huolimattomia taimia on
turha istuttaa. lstutuksessa on myös pidettävä huolta taimien kasvukunnosta ja tuoreudesta.
Kasvuunlähdön edellytyksenä
ovat lisäksi muun muassa riittävän syvä
istutuskuoppa, oikea juurien asento , juurien
peittäminen ja istutuskohdan tiivistäminen.
Niin kylvö ä kuin istutuksessakin on tärkeätä oikea viljelykohdan valinta ja oikea
iljelytihey . TaimiJle pyritään löytämään
paras mahdollinen ka vualusta . Viljelykohdat ei ät tällöin uinkaan ijoitu, eikä niiden tarvit ekaan ijoittua
äännölli e ti
toisiin a nähden.

Ei tällä tavalla

.. .vaan näin!

•

Huolelli uu
iljel n työketjun alku aihee a johtaa täy tiheään ta ai een taimikkoon, alentaa taimikonhoidon ku cannuksia
ekä parantaa metsänuudi tarni en kokonai tulo ta .
iljelyn jälkihuolto on myö mui tetta a.
Rehe illä ka upai.koilla ja pelloilla taimet
on usein autetta a pintakas illi uuden läpi .
T ämä tehdään joko mekaani e ti, niin anotu ti heinimällä, tai kemikaalein.
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Taimettumisen tarkastus on tehtävä kaksi
kasvu.kautta istutuksen ja kolme kasvu.kautta
kylvön jälkeen. Sen perusteella ratkaistaan
mahdollinen täydennys tai viljelyn uu iminen. Vakiintumisen jälkeen taimikon kehitystä haittaa usein vesakko ja toisinaan
liika tiheys. Jotta taimikosta ei siksi tulisi
vajaatuottoista, tarvitaan perkau ta ja harvennusta.

Myös työtekniikka on tärkeä huolellinen ja nopea työ ei välttämättä rasita sen enempää kuin huolimaton tai hidas.
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Metsänuudistamistöiden suunnittelujärjestelmä
TOTEUTUICSEN

UUDISTU SALAN
SUUNNITTELU

SUUNNITTEW

rTOTEurw 1 I

1 _ /'lt4TQJAALJ

1 - ~JIO(l1~
1
L-::.~~-_J
KASVAT(,l's-

l!~KÖT

Metsänuudistarnisen
perussuunnitelma
on esimerkiksi yksityismetsälain toisen p kälän mukainen hakkuu- ja uudistussuunnitelma. Siinä määritellään alustava ti uudi tamisen toimenpideketju. Pienillä uudi tu aloilla perussuunnitelma vähäi in tarkastuksin saattaa riittää metsänviljelyn toteutuksen pohjaksi. Isoilla uudistusaloilla kannattaa aina tehdä yksityiskohtainen työmaasuunnitelma. Siinä voidaan ottaa tar10

ka ti huomioon uudi tu alan tila ja oveltaa en mukai e ti taloudelli impia toimenpideketjuja . Suunnittelu aloitetaan iimei tään viljelyä edeltävänä yksynä ja uunnitelmat iimei tellään keväällä .
Metsänuudi tam.istöiden
uo iohjelma
laaditaan · uudi tusalareki teri tä aata ien
tietojen pohjalta.
uo iohjelman pohjalta
tehdään työlajeittain toteuttami ohjelmat.

Viljelymenetelmän ja materiaalin valinta
Taimilajit
Metsänviljelymenetelmä ja -materiaali valitaan perussuunnittelussa. Oikea puulaji ja
taim ien koko ovat yleensä tuolloin parhaiten ratkaistavissa. Taimityyppi tarkistetaan
tarpeen mukaan työmaasuunnitelmas a.
Isot vaihtelevat uudistusalat jaetaan toteutukseltaan erilaisiin osiin. Alalla tai
sen osalla menetelmä valitaan vaikeimmin
taimettuvan kohdan mukaan.
Ennalta arvaamattoman taimi- tai työvoimapulan varalle suunnitelmiin on syytä merkitä to issijainen vaihtoehto .
PALJASJUURISET TAIMET

KASVATUS

TAIMILAJI

2A
Mänty

Taimilajimerkinnän
• numero ilmaisee kasvukausien lukumaaraa
• iso kirjain ilmaisee kasvatuspaikan
(M = muovihuone, A = avomaa)
• pieni kirjain ilmaisee paakun tyypin
(e = Enso-paakku, k = paperikenno,
r = turverulla, s = styrox-kenno,
t = turveruukku)
• + ilmaisee koulinnan
Paljasjuurisista taimista koulitut ovat koulimattomia kookaampia ja tanakampia, ja niiden juuristo on vahvempi .

Kasvukausi

Toimenpiteet

1.
2.

Kylvö
Jatkokasvatus -}

l.

f

LI1:S}

1 M+l A

2.

Kylvö
Koulinta

2 A+l A

1.
2.
3.

Kylvö
~
J atkokasvatus
~ f
Koulinta
~.v-"'~

1 M+2 A

!.
2.
3.

Kylvö
Koulinta
.. ~P'
J atkokasvatus
~

l.

2.
3.
4.

Kylvö
J atkokasvatus ~ f
Koulinta
~/'/
Jatkokasvatus {'- ~

1.
2.

Kylvö 1 )
Ko ulinta

2A+2

1/ 2 M+ I A
1 M+ I A

~Y"

/"nS>
.r,

Kuusi

Rauduskoivu

1rl

~-

1)

1/ 2 M+ l Akesken
kasvukautta
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Paakku taimet voidaan jakaa "pieniin" ja
"isoihin''. Pieniin luetaan korkeintaan yhden kasvukauden ikäiset taimet. Ne toimitetaan massatavarana. Tämän haittana on,
että pieni osa paakuista voi olla taimettomia
ja osassa voi olla lisätaimia. Isoi hin luetaan

vähintään kahden kasvukauden ikäiset,
kooltaan ja ulkonäöltään koulittuja paljasjuurisia vastaavat taimet. Väliasteena ovat
toisen kasvukauten a alkupuolella istutettavat taimet.

PAAKKUTAIMET
Paperikennotaimet

i

Mänty 1 Mk
Turveruukkutaimet
(Finnpot)

~

Mänty 1 Mt

t

Mänty
1 M+l/2 Mt

KASVATUS
Kasvukausi

Toimenpiteet

1.

Kylvö

1.

Kylvö

l.

Kylvö

2.

Koulinta ~ ~

l.

Kylvö

2.

Jatkokasvatus

Kuusi

1.

Kylvö

17 0 cm
T -510

2.

Jatkokasvatus 't' 't'

l.

Kylvö

120 cm 3
Fh 508

70 cm 3
Fh 408

75 cm 3
FP-620

75 cm 3
FP-620

~~

Enso-taimet
Kuusi

Mänty

200250 cm 3

l Me, l Ae
Styrox-kennotaimet
(T AKO-potti)

1 Ms, l As

Mänty
120 cm 2
TA-410
170 cm 3
TA-510

250 cm 3

tJlS) ~
v -1-.

Rullataimet
Kuusi

Mänty

2.
l M+l Ar
30» ... 5o·>cm 3

50'> . . . 10o·>cm 3

/fi:S) ±.

Ko ulinta
ja jatkokasvatus

»hyvin kiinnipysyvän llllJ<!eQ tilavuus

Sekä paperikenno- että turveruukkutairnia
voidaan kasvattaa suuremmassakin paaku a. Enso-taimia kasvatetaan ekä paperi12

pääll tei i ä paakui a että muovikenno toi a. 1 oi a paperikennoi a ja En opaakui a oidaan kas attaa myö koi ua .

Koulitut paljasjuuriset taimet luokitellaan

(1979) kokoluokkiin seuraavasti.
Kuusi

Mänty

"'0

-"'
.:,<
:::>

'

..J

..

Minimi.,;
:::>

·ö. .:: . . .
~ E

5 _g0. Eu

2.5
3.0
3.5
4.0

I
II
UI
IV

6
10
15
21

Keskeinen
pituus,
cm

Minimi.,;

Koivu

~E o

0. u

Keskeinen
pituus,
cm

4.0
4.5
5.0
5.5

15
20
26
33

- 27
28- 34
35-42
43-

·5_.;:""

- 12
13- 18
19-25
26-

:::>

E .~ E

..

Minimi.,;

·5_.;:: E

:::>

:g E u

.g0. Eu

Keskeinen
pituus,
cm

3.0
4.0
5.0
6.0

25
30
40
50

-40
41 - 55
56-70
71-

Myös yli yk ivuotiaat paakkutaimet luokitellaan pituuden o alta kuten paljasjuuri et.

TAIMIEN l<'OKOLUOKAT

1

TAJMIERÄN KESKEINEN
PITUUS LUOKKA

-

TAIMIEN VÄHINNÅISP!fUUS

55

~l

~o

35

3D

30

2.,

'1S

2ö
15

10

ITT11'2

1

(()

11

MÅt-JTY

111

IV

1
11
!(UUSI

111

IV

1

11

111

IV

KOIVU

13

Istutuksen käyttöalue
Männyn koulimattomat paljasjuuriset taimet ja pienet paakkutaimet soveltuvat heinittymättömille kuiville kankaille yleensä
maanmuokkauksen jälkeen sekä tuoreille
kankaiUe aurauksen jälkeen , jos voidaan istuttaa palteeseen . Muokkau jäljen on oltava
hyvä. Tuoreille kankaille valitaan isohkot
ja vankat taimet. Koulimattomat paljasjuuriset taimet istutetaan varhain kevääl lä ja
pienet paakkutaimet keväällä tai alkukesällä
sekä routimattomiUe maille myös loppukesällä .

Männyn istutuksen käyttöal uetta ovat
• kuivahkot kankaat ja niitä karummat
maat
• hitaasti vesottuvat tuoreet kankaat ja
Pohjois-S uomessa yleensä tuoreet kankaat
• karut, hiekkapohjaiset peltomaat

MT

l

( El -

VT

Vt:SOTTUVA)

NrvÄ TYÖJÅLKI
( P ALTU.T)

llE/11/TTYnÅTÖN

rOfl

~-------

Männyn koulitut paljasjuuriset taimet
ekä isot paakkutaimet soveltuvat erityi esti
muokkaamattomille tai huono ti muokatuiUe ekä heinittyvi11e männynistutusalueille. Heinitty ille maille valitaan kookkaat
taimet. Taimet i tutetaan keväällä. l oja
paakkutaimia voi routimattomille maille
i tuttaa myö yy kesällä .

PELLOT
( k'AJWT)

MT

(et- Vt:SOTTlJYA)

.t-.Ofi

- Kl:JCl:KAA T

- KOOK.t'AA T

TAll1ET

---TAlnET
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Kuusen istutukseen soveltuvat
• lehtomaiset kankaat ja vesottuvat tuoreet
kankaat
• Itä- ja Pohjois-Suomen runsaslumiset
lakialueet
• rehevähköt , kostepohjaiset peltomaat
PELLOT

Lehtomaiset kankaat ja pellot on viljeltävä
kookkain taimin , auratuilla aloilla riittää
pienempikin taimi . Kuusi voidaan istuttaa
keväällä tai , jos maa on routimatonta, myös
syksyllä. Hallanaroilla alueilla kuusi istutetaan verhopuuston alle.

Ot1T

MT

(REHEVÅHKÖT,
El- HALl.ANA'l?ATJ
-KOOK-

-KOOKKAAT
- VG!JKJPlJUSTO

HALI.MIA llAT /'1MT

7Alf'1eT

Rauduskoivun ja haavan istutukseen sopivat
lähinnä
• lehdot ja erittäin rehevät lehtomaiset
kankaat
• lämpimät ja reheväpohjaiset rinnepellot
PELLOT
(REHEVÅT.
)
K(l()NKEA l'fAA

\~--

iiden taimet vaativat lämpimän ja ilmavan
kasvualu tan, jonka vesitalous on kunnossa .
Taimien tulisi olla pitempiä kuin istutusalueen pintakasvillisuus on rehevimmillään.
Lehtipuut istutetaan keväällä ennen lehtien
puhkeamista.

LEHDOT
OMT
'YU RcHEVÅ 11cr.sÅnAA

- -_-_-_-)
1

-----=~Q·

~------1- ---

Kylvön käyttöalue
Kylvöt ajoitetaan alkukevää een . Karkeaa
maalajia olevat etelärinteet kylvetään enik i ja uojai emmat kohteet iimek i.
Kylvö ei ovellu routiville ja heinittyville
mai lle.

Kyl öön ovelruvat
•

•

Elelä-Suome a kuivat kankaat ja kuiahkojen kankaiden hiekka- ja harjuorapohjai et maat
Pohjoi -Suome a kuivahkot kankaat ja
niitä karummat maat
15

Erikoiskohteet
Maannouseman (männyllä tyvitervastaudin) saastuttamille kuivahkoille kohteille on
parasta kylvää mäntyä ja viljavimmille istuttaa koivua. Paikallaan on myös kulotus
ja sen jälkeen auraus .
Hirvi- ja myyrätuhoille alttiille peltoheitoille istutetaan kuusta. Länsi-Suomen tur-

vemailla esiintyvä vesimyyrä on kuusellekin
vaarana.
Myyrätuhojen vähentämiseksi
peltojen metsitykset on ajoitettava heti myyrä vuoden jälkeen . Muita torjuntatoimenpiteitä ovat maan täysmuokkaus, perusteellinen heinän torjunta ja viljely kookkain taimin .

Viljelyn täydennys ja uusiminen
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Liian harva ja aukkoinen taimikko täydennetään. Kuivahkoilla kankailla ja niitä karummilla mailla täydennys tehdään viimei tään taimikon aukkoisen osan ollessa 0 .5
m:n pituista ja tuoreimmilla ennen 2 m:n
pituutta. Vain yli 5 m:n suurui et aukot
kannattaa täydentää.
Hallanaroilla alueilla täydennetään koivulla
tai männyllä ja hirvituhoalueilla kuusella .
Täydennys tehdään isoin taimin kookkaisiin
laikkuihin.
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Tasai esti liian harva taimilcJco uusitaan
kokonaan . sein on syytä vaihtaa puulajia .
Kohde muokataan voimaperäsesti ja istutukseen käytetään kookkaita taimia.
Täydentämiseen ja viljelyn uusimiseen johtavat rajatiheydet on määrätty eri organisaatioiden ohjei sa.

Viljelyä edeltävänä syksynä ratkaistaan viljelymenetelmä ja -materiaali, ja viljelyala
mahdollisine osa-alueineen merkitään tarkasti työmaakartalle. Kartalta määritetään
pinta-alat ja materiaalin tarVe . Sopivin viljelyaika merkitään muistiin. Isoilla viljelyaloilla myös työmaahuolto kannattaa suunnitella alustavasti syksyllä.

Työmaan
yksityiskohtainen
suunnittelu

1

1
1

;~

~

Taimien kä ittely uunnitellaan niin , että
ta.imet säilyvät koko ajan hyväkuntoi ina ja
että taimia tarvitsee taimi vakassa kantaa
mahdollisimman lyhyen matkan . Suunnitteluun isoil1a uudi tu aloilla si äityy
• kuljetu reitti , ajoneuvo ja tie tön kunnostus
• kuljeruk en purkam.i paikat
• varastoimi paikat
• mahdollinen maastokuljetu

Materiaali
Kuvio Ala, ha
1.

1, 1

2.
3.

8,8
3,1

Ensisijaisesti
Mä II
Mä II
Mä lMk

Toissijaisesti
Ku II
Mä II

Taimia ,
kpl

2 200
17 600
6 200
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Hyvä varastopaikka on uojaisa ja sen lähellä on aatavi a vettä. Paljasjuuri ille
taimille oveltuu esimerkik i ko tea ojanreuna tai arjoi a suonotkelma ja paakkutaimille puoli arjoi a paikka.
Erillinen maa tokuljetu kannattaa, jos
•
•
•
•

taimia on paljon
taimet ovat aikeita kantaa
kantami matka tuli i pitkäk i
ajoneu o on helpo ti aatavissa

Esimerkki: Traktori on saatavissa l 0 km:n säteellä. Jotta kuljetus traktorilla olisi edullisempaa kuin istuttajan suorittamana, sen tulee lyhentää kantamismatkaa
seuraavasti:
Alan
koko
iut.

10

10

5

5

m

Paperikennotaimet Fh 408 Koulitut männyn taimet

Kuusen taimet ja isot
paakku taimet

iljelyn muut yksityi kohdat voidaan uunnitella ke äällä. ämä ovat
•
•
•

r öpal toitu
taimien iirtoreitit ara toilta pal toille
t ö aikeu tekijöiden ja yk ikköhintojen
määrittäminen
T ö pa1 tat rajataan työkai tojen uunnan
( ! öntekijän kulku uunnan) mukaan . T ökai tat tule at muokkau jäljen uuntai ik i
ja muokkaamattomilla uudi tu aloilla j rkkien rinteiden uuntai ik i. 1 turuk e a
pal tat rajataan niin pitki i, että taimi akan
taimet riittä ät pal tan päähän ja takai in,
50 . .. l -0 m:n pitui ik i menetelmän mukaan . opi a pal ta urakkat ö ä on 0 .5 ...
2.0 ha ja aikapalkkaty .. ä 1 . .. 5 ha .
Pal tan t ö aikeuden tulee olla yhdenmukainen. ja viljelymen telmän ja materiaalin
ekä muokkau menetelmän o n lta a amat.
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Palstoille, jotka ovat yli JOO m:n paassa
varastopaikasta, osoitetaan taimien siirtoreitit ja säilytyspaikat. Palstojen pinta-alojen
mukaan lasketaan kullekin varastolle tuleva
taimimäärä. Palstat, purkamis- ja varastointipaikat taimimäärineen merkitään maastoon
ja työmaakartalle.

Palsta Ala, ha
l
0,9
2
1,0
3
0,9
4
0,7
s
1,3
1,1
6
7
1,1
8
1,4
9
1,5
10

3, l

Taimet
Mä II l 800
2 000
l 800
l 400
2 600
2 200
Mä II 2 200
2 800
3 000
Mä 1 Mk 6 200

Varasto

11 800 (A)
8 000 (B)
6 200 (C)

A.
111

®

rakkapalkka maarayryy työvälineiden ja
työ aikeu tekijöiden mukaan . Tekijät o at
•
•
•

iljelykohtien o uu ja raivau aikeu
kuokalla laikutetta ien viljel kohtien
o uu . kuntan pak uu ja maan ki i
i tutuk e a ma n ko uu ja kivi
ekä taimien noutomalka taimi aka a

Pal tan r öpalkkaan Ii ätään korvaus mahdolli i ta t ömaahuoltoon liirryvi tä tehtäi cä , joita oi at olla
•
•
•

taimien k telu ja kä inely torjuntaaineella
ta1m1en iirto arasta ta pal talle
l hjien taimipakkau ten palaucu
19

Urakkatyössä palstan työpaikka lasketaan
esimerkiksi seuraavanlaisella palkanlaskentalomakkeella.
I S1UTIJKSEN TYÖV AIKEUS- J A PALKANLASKENTALOMAKE
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Työn antaja :
Palkkausalue:
Työmaa : _ _
---------":3'°--7;.::..i.:;~::0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Työnt ek i jä : __ 'iS:'J.Qo....:;Ä.äxr;""""'-s.ctfnx..<.,.;..
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Työvalke'Osl uok i t us ja tak s ålaskellllå
Työva i keusluok a t

Työva i he

Perus- Korja ustaksa
kerroin
p/tai•i

Lopullinen
taksa
p/taini

10 .il

to. ~ t
t. ~ o

1. 1s tut us

;::~.

2. La 1kunteko

Jel~ I 11.t.

;i.99

3- Hakkuutl! ht el dtn
poisto

Z~/10-,2/;

f,ö.j

/ . 03

4. Ta 1ml en nouto

/1t

o. ~

o..to

1st u t uk ~
e ' nta-ala

o. ~

/ 3. 6.L,

urak kapalkka
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ha,

ta l •l ~l!rä

/gC-0

kpl , pa!stan l stllt uspalkka
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Er ikseen korva ttava t työt
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f

f.

j Yhteen sä
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?
3,i . .(, t
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Tyäntel<i jä:

Laat 1 j a:

I~ ~

Kulleki n palstalle tehdään työohjeet, joi ta
käy ilmi
• palstan ijainti
• työmenetelmä ja työväli neet
• pinta-ala, vi ljelykohtien lukumäärä ja
vi ljelytiheys
20
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i turu.k e a taimilaji, ta1m1 araston ijainti ekä tarvittae sa taimien säilyty paikka pal talia, iirtoreitti ja muu t taimihuoltoon liitty ät tehtä ät
mak uperu teet
arvioitu t öaika

Viljelyn toteutuksen
suunnittelu
Alustavassa metsänhoitotöiden vuosiohjelmassa jaetaan voimavarat eri työlajeille ja
määritellään alustavasti varattavat materiaalimäärät. Lopullisessa vuosiohjelmas a
päätetään toteutettavat työmaat ja tilattavat
materiaalimäärät. Ohjelma laaditaan niin ,
että toimintaa eniten rajoittava tekijä käytetään tehokkaasti hyväksi. Toimintaa voidaan edelleen järkeistää keskittämällä työmenetelmiltään yhteensopivia työmaita samaan aikaan toteutettaviksi ja käyttämällä
ko neita ja työvoimaa yhteistyössä toisten
organisaatioiden kanssa .

Esimerkki: Vuosioltjelman laatiminen työvoiman käytön pohjalta
TAJMTTAVA
l'r'ÖPANOS

TYÖT

HA

:E'Al//Al/5 JA

TAl<VE, HENl(ILÖÄ

TYÖVOIMAN

TYÖVllk'.k'OA
YHT.

TOUKO

s

k'ESÄ

1
T

y

ö

4 4

1 HEINÄ
V

1

1

K

0

ELO

1
T

TAl/tl/KCl'lf/OffO

fOO

34

/5TUTUS

so

30

5 7 7 7

kYLVO

10

{,

- 2 1 2
11 fl
- 7 7- 1- 7-

6 6

2. 2 2 2

l'Ak'INAISET

2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

k'ORJUUSTA IRROTETTAVAT

5 5 5 5 5 5

YHTEENSÄ

70

5

{,

'

!2. 2.

2 2

TYÖNTEl(IJÄT

TILAPÄISET

~

4 4 4 4

7 7 7 7 11 lf

"

{,

2 2 2 2
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Metsän vi/jelyn toteutusohjelma laaditaan
kevättalvella lopullisen vuosiohjelman pohjalta. Toteutuksen tarkka aikataulu tehdään
vuosiohjelman ja työmaasuunnitelmien mukaan . Työvoiman käytön kannalta on mielekästä pyrkiä hyvän tuottavuuden omaaviin
menetelmiin ja tasaamaan alkukevään työhuippua viljelykautta jatkamalla.

Normaalivuosina metsänviljely voidaan ajoittaa näin :

TOU K' 0 KUU

k'E.sÄ l<UU

•

HEU..JAl<UU

ELOKUU

5 '<Y5K'UU

Kylvö
Istutus
Mänty
- paljasjuuriset
E l l?OUTIVILlc

- pienet paakkutaimet
- isot paakkutaimet
Kuusi

Rauduskoivu

iljelyn toteutu
uunnitellaan etukäteen
mahdolli imman pitkälle, jotta työkaude!la
jää ohjauk een ja al ontaan riittä ästi aikaa. Tilapäinen työ oima aatii paljon ohjau ta ja aJ ontaa. akinai ille ja kau i akinai ille työntekijöille voidaan osoittaa
t ömaat it enäi esti toteuterta ik i. T öma uunnitelmat tehdään almiik i jo alkuke ää tä. T övoima ja työvälineet arataan ,
t ön opa lU ja al oma uunnitellaan ajoi a. Kaiken Ii äk i varaudutaan ennalta araamattoman taimi- tai t ö oimapulan aatimiin järje tel ihin .
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Taimihuollon järjestelyssä on tärkeintä ,
että sen eri vaiheet kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Kuljetukset, taimien varastointi ja käsittely lyhyessäkin säilytykse sä
on suunniteltava etukäteen. Kuljetussuunnitelmat (malli) ajoreittikarttoineen on syytä
toimittaa ajoissa kirjallisina taimihuollon
eri osavaiheiden vastuuhenkilöille.

TAIMIEN KULJEI'USSUUNfHTELMA

Ajoneuvo
täysperävaunuauto
raskas kuo~·ma-auto
kevyt kuorma-auto
pakettiauto
Paikka

km

k.lo

-

IB
,_

katettu
avolava
autonosturi

Vastaanottaja
(nimi , osoite, puh . n :o)

§3

Taimilaji

""f..

kpl

Pakkauksia

Jfci II,
2.A t-1A

_,,-

Ke äällä i tutetta ien taimien kuljetu joudutaan ke kirtämään lyhyelle ajalle. Taimet
on aata a arastoon ennen ka vun alkami ta. Jo taimia ei aada kunnolli een työmaa arastoon tai jo niitä ei saada istutetu ik i 1 . .. 2 iikon aikana niiden no to ta , tarvitaan ke ku vara to. Ke ku vara to on leen ä kylmä ara ro, joka kunno tetaan jo ta.l elia. K ukauden aikana
ja yk yllä i tutetta ien taimien kuljeruk et
voidaan helpommin tä mätä iljelyn toteutuk en kan a. Taimet iirretään illoin uoraan työmaille. Kuljetukset ke kitetään korkeintaan 1 . .. 2 iikon tarvetta astaaik i .
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ffiETJÄTEHON OPAJ

METSÄNVILJELYN
TOTEUTUS

Taimien kuljetus
ja käsittely
Taimipakkaukset
Paljasjuuriset taimet pakataan kertakäyttöiseen muovi- tai paperisäk.k.ijn 25, 50 tai 100
taimen ruppuina. Säkissä on taimia seuraavasti:
Puulaji

Taimia/
njppu

Taimia/
säkki

Paino,
kg

Mänty
Kuusi
Koivu

50 tai 100
25 tai 50
25

250-500
150-200
50-250

15-20
20-30
20-40

Muovisäkki suojaa taimja huonosti mekaanisilta vaurioilta, mutta hyvin kuivumiselta.
Lappeelleen pakatujsta ylimm_ät taimet kuivuvat kujtenkin melko nopeasti. Ilmanvaihdon puuttuessa taimisäkit kuumenevat helposti auringossa tai päällekkäin ladonujna.

Paperikennotairnien
secor-laatikko

Paakkutaimet pakataan joko kertakäynö- tai
konttipakkauksiin. Pienet paakkutaimet pakataan yleen ä lajittelemattornina ja i ot kokoluollien mukaan lajiteltuina. Pienten
paakkutairnien pakkauksiin tulee täten mukaan muutamia taimettorniakin paakkuja.
Pienten
paakkutaimien kertakäynöpakkauksena on yleensä vahalla kyllästetty
pah ilaatikko i ojen paakkutairnien pakkauk ena laatikko, äk.k.i, nyytti tai muu
a taa a.
1 ot painavat paakkutrumet
aatta at aurioitua kun pakkauk ia kuljetetaan päällekkäin. Pahvilaatikoiden kantamillen maasto sa ei yleen ä uju ilman
apu älineitä .

Turveruukkutairnien secor-pakki
kuljetuksessa
10- 13 kg

Fh 408 n. 330 kpl
Fh 508 » 200 »
(FP-620•) , 200 » )
24

FP-620 n. 200 kpl

•) turveruukkutairnet lappeelleen pakattuina

Konttipakkaus helpottaa kuormausta ja
purkamista ja suojaa taimet mekaanisilta
kuljetusvaurioilta. Taimia hyvin suojaavaa
pakkausta käyttäen sekä varovaisuutta noudattaen voidaan myös tarvittaessa jatkaa
isojen paakkutaimien istutuskautta. Konttipakkausten hankaluutena on konttien ja kasvatusalustojen palauttaminen . Isojen konttien siirtelyyn tarvitaan kuljetusajoneuvossa
nosturi . Isot kontit ovat käyttökelpoisimpia,
kun palautus järjestyy paluukuormassa ja
kaukokuljetus ulottuu työmaille saakka.
Turveruukkutaimien pienkontteja liikutellaan käsin. Pienkontit on tarkoitettu helpottamaan taimien kuljetusta ja siirtoa istutukseen asti .

Vanerikonteista koottu
kuljetuskontti
150-200 kg
Enson kontti
450- 500 kg
Imarin kontti
250- 450 kg

5000 Fh 408 -tainta
3000- rullatainta
4000
Linkkukontti
25 - 30 kg

3500- Enso-tainta
4000
Vanerikontti
15- 20kg

Taimien kasvatusalustat
paperikennotaimen muovialusta

270- FP-620 -tainta
360

270 FP~620 -tainta

2400 FP-620 -tainta

turveruukkutaimien
styrox-alusta

330 Fh 408 -tainta 90 FP-620 -tainta
200 Fh 508
>
25

Taimien kuljetus
Ke äällä taimet kuljetetaan keskitetysti
yleen ä raskailla kuonna- tai täysperävaunuautoilla ke ku vara toihin tai työmaille.
Kesku vara toi ta taimet kuljetetaan edelleen työmaalle pakettiautolla perävaunullisella henkilöautolla tai maatalou traktorilla.
Kasvu.kauden aikana istutettavat paakkutaimet ja syysistutusten taimet kuljetetaan viikon-kahden tairnita.rvetta astaavis a erissä
ja lähetyserän vaatimalla kalustolla.
Paljasjuuri ten taimien kuonna aa olla
korkeintaan 1 ... 1.5 m korkea jotteivät
taimet aurioidu . Li äk i on mui tenava,
että
•
äkkejä kä itellään varova ti
•
äkkejä ei pidetä aiheettoma ti kuorma a eikä tiivii ä kasa a
•
äkkejä ei pidetä auringonpai teessa
• säkkejä ei äilytetä purkupaikoilla vuorokautta kauempaa
Paakkutaimia kuljetettae a on huolehditta a, että
• a oimet pakkaukset peitetään kuljetuken ajak i
• pakkauk ia ei pidetä auringonpai tee a
• taimia ei äilytetä umpinai i a pakkauk i a paria päi ää kauempaa
• laatikkopakkauksia ei äilytetä päällekkäin
Kuonnau järje tyksen tulee olla ellainen,
että kunkin a taanottajan tilaamat taimilajit ja alkuperät saadaan purettua kuonna ta
ii yt että. Taimilähety tä
a taanotettae a on aina tark tetta a taimilajit, taimien maara, iemenalkuperä ja taimien
kunto. Puuttei ta on heti tehtä ä ilmoitu .
Juurien pitää olla tuoreet. Ku ljetuk n päät n ä ka telu on usein tarpeen.
Taimien vara tointi
Palja juuri et
Ke äällä i tutena ien kas ulepoi ten taimien kas uunlähtö ennen i tutu ta oidaan
e tää k lmävara toinnilla. Kylmä arasto opii ennen muuta ke ku ara tok i. Ke ku arasto a alkuperät on pidettä ä hy ä ä
järje ty e ä.
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Lumivarasto rakennetaan kevättalvella pakkaslumesta varjoisaan rinteeseen. Sulaminen estetään oljilla. Taimet säilyvät parhaiten nippuina juuret lunta vasten, mutta niitä
voidaan säilyttää myös säkeissä lyhyehkön
ajan. Taimet on peitettävä paksulla olkikerroksella. Lurnivarastoja voidaan rakentaa
sekä keskus- että työmaavarastoiksi .

1\

Jääkellariksi voidaan kunnostaa e imerkiksi
anha kivinavetta tai huokoiseen pohjamaahan rakennettu maakellari . Varasto· eristetään ja tiivi terään huolellisesti. Taimet säi1 ät parhaiten nippuina. Säkeissä olevista
taimi ta päällimmäi et on syytä tarkastaa
iikon älein ja kastella tarvittaessa.

K lmiikellariksi

sopii vanha talouskellari, jonka pohjan on talvella annettu routaanrua hyvin . Keväällä lattialle ajetaan kerrv märkää turvetta. Taimet voidaan säilyttää - eissä kunhan tarvittaessa päällimmäiiä
tellaan . Kylmä.kellari a voi säilyttää
m ö kas uun lähteneitä taimia muutaman
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Paljasjuuristen taimien yleisin työmaavarastoinnin menetelmä on valeistutus. Valeistutuksella pidetään taimet tuoreina ja hidastetaan keväällä kasvuun lähtöä ennen istutusta. Koivun taimia voidaan säi lyttää valeistutuksessa yli talven . Sopiva valeistutuspaikka on viileä ja varjoisa, kostea maastokohta, esimerkiksi
• pohjoisrinteen allå oleva suonotkelma
• kostea ojan reuna
• kostea, multava metsämaa
Jos maa ei ole tarpeeksi märkää, tauma on
kasteltava. Taimet säilyvät parhaiten riviin
valeistutettuina. Valeistutus nippuina soveltuu vain lyhyeen varstointiin. Niput tulee
panna tarpeeksi märkään maahan ja juuret
peittää. Niput on hyvä löysätä.

Q~"

Paakku taimet
Paakkutaimia voidaan säilyttää pakkauksissa
hyvin kasteltuina ja varjossa pari päivää.
Pitempään säilytettäessä laatikot avataan ja
kontit puretaan. Lappeelleen pakatut taimet
otetaan pois laatikoista. Kasvualustat tai
puretut taimet pannaan ta oitettua kivennäi maata vasten. Keväällä voidaan talvehtineiden paakkutaimien kasvuunlähtöä hidastaa varastoimalla taimet varjoisaan ja
viileään, muttei pimeään paikkaan. Kasvukaudella paakkutaimet varastoidaan puolivarjoon. Taimet kastellaan poutasäällä yksi
tai kak i kertaa viiko a. Turveruukkutaimia
pitää ka tella muita u earnmin.

Valeistutus riviin

r(<
" '
\ \ '\ '
\ \

~',,
1 \ \

1\ \
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Säilytys valeistutuksen tapaan nippuina

Paljasjuuristen tauruen turvallinen varastointiaika on enintään seurava:
Lumi varastointi

Taimet

nippuina

pakkauksissa

Jää- 1)
kellarivarastointi

Talous- 1>
kellarivarastointi

Valeistutus
riviin

nippuina

Säilytysaika korkeintaan, viikkoa
Keväällä istutettavat, kasvulepoiset

mänty
kuusi
koivu

Syksyllä istutettavat tai kasvuun
lähteneet

mänty
kuusi

2

l
2
l

2

2-3
3-4
l

-

-

-

1
1

4

5

3
4

2-3
3-4

l-2
2-3
yli talven
1
1
1-2

1-2
2

1) Hyvin eristeryssä kellarissa. Pakkauksissa olevat taimet on kasteltava 1 ... 2 viikon välein, jos ne on
pakarru lappeelleen.

Jos taimia on säilytetty keskusvarastossa
pitkään, turvallinen säilytysaika työmaalla
on tuntuvasti taulukossa mainittua lyhyempi.
Työ maavarastolla

Keskusva.rastolla

Taimien käsittely
ennen istutusta

Jo tamia ei ole taimitarhalla käsitelty hyöntei iä vastaan, se tehdään joko keskus- tai
työmaavarastoinnin yhteydessä . Märkiä taimia on syytä käsitellä suojakäsineillä. Torjunta-ainetta ei saa päästää vesistöön tai
pohjaveteen . Märkiä taimia ei siksi pidä heti
alei tuttaa esim. ojaan. Jäljelle jäänyt torjunta-aine kaadetaan pienissä erissä maahan jo sa mikrobit hajottavat sen. Käyttämättömät torjunta-ainepakkaukset palautetaan taimitarhalle.

29

Taimet kastellaan ennen istutusta. Paljasjuuriset taimet " juotetaan" pitämällä ne ennen istutusta yli yön viileässä, hapekkaassa
vedessä. Paakkutaimet kastellaan vähää ennen istutusta kastelukannulla.

Paakkutaimista on pitkäaikaisessa varastoinnis a paakuista ulos kasvaneet pitkät
juuret syytä leikata pois. Se tehdään noin
viikkoa ennen i tutu ta, jotta paakkuihin
yntyi i uusia juurten kärkiä . Myös paljasjuuri ten taimien juuret on yytä typistää ,
jo ne ovat niin pitkät, että ne selvästi hankaloitta at i tutu ta.

Viljelyn suoritus

Paperikennotaimien
rinkka

Viljelytyön aloitus
Työmaavarastolla jaetaan ja merkitään erilleen kullekin palstalle ja edelleen palstan
o alle oma taimiannoksensa. Näin on helppo eurata taimikulutu ta ja ylläpitää taai ta i tutu tiheyttä.
Taimia otetaan akkaan niin paljon, että ne
riittä ät i tutukseen työkai tan päähän ja
takai in. Läheltä olevalta vara tolta taimet
iirretään i tutus akas a. Yli 100 m:n pää tä
paakkutaimet kannetaan paJ talle rinka a
tai kantotelineessä ja palja juuri et ja i ot
paakkutaimet muovisälcissä, jonka pohjalla
on märkää turvetta. Pal talla taimet pannaan
iileään ja arjoisaan kohtaan istutusta
odottamaan .
Turveruukkutaimien
pienkontin kantoteline

Turveruukkutaimien
rinkka

15- 20 kg

660 Fh 408 -tainta
400 Fh 508 -tainta
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270- 360 FP-620 -tainta

Viljely aloitetaan palstan tai alueen reunasta. Viljelty kaista voidaan merkitä siirrettävin linjakepein. Lopetuskohta työpäivän päättyessä on syytä merkitä selvästi .

+
t

I
I

1
1
1

r

Viljelytiheys ja viljelykohta
Työkaistan leveys on muokkaamattomaan
maahan viljeltäessä 2 .. . 2.5 m. Auratulla
ja lautasauratulla kohteella se on tavallisesti
puolet muokkausyksiköo ajovälistä; auran
vaon kumpikin puoli tai lautasauran jälki
viljellään omana työkaistanaan.

Ajoväli maanmuokkauksessa (ajolinjan
keskeltä seuraavan keskelle)

Viljelyn työkaistat (puolet ajovälistä)

Viljelykohtien tulee olla enintään 5 m:n ja
vähintään 1 m:n päässä toi istaan. Työkaistojen leveys ja tavoiteltu viljelytiheys määräävät viljelykohtien määrän työkaistalla .
Kai tan
leveys,

Haluttu viljelytihey , viljelykohtaa/ha
1600
1800
2000
2500

rn

Viljelykohcien lukumäärä/1 0 rn kai

2.0
2.5

3.0
4.0·>
5.0·>
7.0·>

taa

5
6-7

3
4
5

4-5
5-6

4
5
6-7

6-7
8

7--8
9

8
10

12-13

11

12- 13

14

17- 18

3-4

Esimerkki viljelykohtien sijottelusta

7--8
10

•) rnäiästyskohteilla
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Viljelykohdak i valitaan kivennäi maas a
tai maatunees a turpee a oleva välitöntä
ympäri töään korkeammalla sijaitseva paikka. Lisäksi viJjelykohta pyritään sijoittamaan nurin kääntyneen humuskerroksen,
hakkuutähdekasan, kiven tai kannon viereen. Jos muokkausjäljeltä ei löydy riittävästi kelvollisia viJjelykohtia, niitä tehdään
kuokalla Ii ää.
HUONOJA VILJELYKOHTIA:

Kuivuva

Routiva

Vettä keräävä

Hapeton

Maan kulumiselle altis
HYVIÄ VILJEL YKOHTIA:

Koholla oleva maanpinta

Lämmin, suojaisa paikka

lautasaura111/la (äesretyllä) alueella edetään lauta en jälkeä pitkin. iljelykohta ijoitetaan uraan en reunaosaan ja paikkaan,
joka ei kerää että. Pehmeä ä maassa synty iin
iin uriin ei iljellä, vaan viljelykohta almi tetaan kuokalla uran reunaan.
Käytä hyväksi muokkausjäljen
hyvät kohdat
Älä viljele vaon pohjalle
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Auratulla alueella edetään normaalisti vaon
toinen puoli kerrallaan, jotta viljelykohdat
eivät tule liian lähelle vakoa. Viljelykohta
sijoitetaan palteeseen , jos se on tiivis ja vähintään 20 cm paksu . Löysä palle poljetaan
tiiviiksi . Jos palle on ohut tai joustaa alle
jääneiden hakkuutähteiden takia, viljellään
pientareeseen lähelle palletta . Koska palle
aina painuu , taimi istutetaan juurenniskakohta muutaman sentin syvyyteen. Pientareeseen viljely tulee pääsääntönä kysymykseen karkeilla rinnemailla sekä kylvössä.
Kumpikin puoli omana
työkaistanaan
Tee tarvittaessa lisää laikkuja

Märäsreryssä maassa viljelykohdat ijoitetaan mättäiden päälle ja poljetaan tarVittae a tii iik i. Taimi istutetaan tavallista
yvempään .
Tee tarvittaessa isompiin mättäisiin kaksi viljelykohtaa. Käytä hyväksi myös vaon tienoo.

M11okkaama11omalle viljelyalalle tehdään
kuo alla 30 x 40 cm:n laikut. Kivi e ··
ma a riittää tavalli ta pienempi Jaikku ,
illä pintakivet vähentävät kasvillisuuden
kilpailua .
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Istutuksen tekniikka
Paljasjuuristen taimien istutusvälineet ovat
kourukuokka ja vakka. Kourukuokalla saadaan juurille riittävän syvä kuoppa. Kuoppa
tehdään yleensä lyömällä, kivisessä maassa
terällä kairaten. Kourukuokka on myös kätevin väline laikun tekoon.

Kourukuokka

TT-vakka

Muovivakka

Taimet irrotetaan toisistaan ja pannaan vakkaan hyvään järjestykseen. Siitä ne on helppo ottaa yksitellen. Taimet pidetään tuoreina märällä sammalella, jota on sekä vakan pohjalla että juurien päällä.
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Pienehkö männyn taimi istutetaan kuoppaan , jota pidetään auki kuokan terällä.
Samalla kun terä nostetaan ylös, maa painetaan jalalla juuria vasten. Kuuselle , koivulle

ja kookkaille männyn taimille tehdään leveämpi, laakea kuoppa, joka avataan kokonaan. Maa siirretään juurille käsin tai
kuokan terällä .

Männyn taimien istutus kourukuokalla

Kuopan teko

Kuopan avaus

Kuusen, koivun ja isojen männyn taimien istutus
kourukuokalla

Taimen asettaminen
Maan tiivistäminen

Taimen asettaminen

Kuopan teko

Paakkutaimien istutukseen valitaan kulloinkin sopiva istutusväline ja taimiastia:
Potti putki
Kennolcuokka

Kennotaimien vakka
Taimilaatikko ja kantoripa

Ruukkuputki
Kennokuokka ,
kourukuokka

Ruukkutaimien teline
Taimilaatikko ja kantoripa

Enso-taimet
(IMe, lAe)

Eno-putki
Kourukuokka

Kennotaimien vakka
Muovikassi tai tavall . vakka

T AKO-taimet
(! Ms , IAs)
Rullataimet
(lM+ lAr)

Potti putki
Kourukuokka
lstutuskouru
Kourukuokka

Kennotaimien vakka
Taval linen taimivakka
Kennotaimien vakka
Tavallinen taimivakka

Paperikennotaimet
(IMk)

Turveruukkutaimet
(IMt ja lM + lMt)

Putkella istutettaessa käytetään kupeella
kannettavaa ja kuokalla istutettaessa maahan laskettavaa taimiastiaa . Kasvatusalustoineen pakatuille turveruukkutaimille on
putkella istutettaessa niiden oma teline välttämätön, irrallisille käy vakkakin.
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Ruukku putki

Pottiputki

050mm
2.8 kg

Istutuskouru

HB/620
3.2 kg

Enso-Putki

2.5 kg

Kennokuokka
0.8 kg
Paperikennotaimien vakka

Istutus pottiputkella

Turveruukkutaimien teline

Tairnilaatikko
ja kantoripa

Putki-istutus on nopeaa, mutta vaatii hyvän
muokkausjäljen. Istutusputki valitaan taimilajin ja paakun koon mukaan. Putkien säätö
ja huolto pitää myös muistaa.
Pottiputki ja Enso-putki lyödään maahan
pystysuoraan. Enso-putkea kierretään tiiviissä maassa, jotta maa leikkautuu. Leuat
avataan polkimella ja taimi pudotetaan putkeen. Putki nostetaan ylös. Pottiputkea voi
samalla kiertää, jotta maa irtoaa. Paakku
peitetään 1 ... 2 cm:n syvyyteen ja maa
tiivistetään jalalla.

Kuopan lyöminen
Leukojen aukaisu
ja taimen pudotus
Putken nosto ja
istutuskohdan
tiivistäminen
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Siirtyminen ja
leukojen laukaisu

Ruukkuputki lyödään maahan viistoon
eteenpäin heilauttamalla. Putki työnnetään
pystyyn tukien jalalla polkimesta, jolloin
leuka avautuu ja taimi pudotetaan putkeen.
Putki kallistetaan eteenpäin, nostetaan
maasta ja samalla kierretään. Paakku peitetään 1 ... 2 cm:n syvyyteen ja maa tiivistetään jalalla.

Istutus ruukkuputkella

Kuopan lyöminen

Taimen pudotus

Putken nosto

Siirtyminen

Rullataimien istutukseen soveltuvalla istutuskourulla työskennellään kuten ruukkuputkella. Kuoppaa avattaessa ja kourua nostettaessa on pidetävä jalalla kiinni polkimesta.
Istutus kourulla

Terän lyöminen maahan

Kuopan vipuaminen
ja taimen pudotus

Kourun nosto
37

Muokkaamattomille ja huonosti muokatuille
kohteille voidaan isoja paakkutaimia istuttaa kourukuokalla. Istutus käy kuten paljasjuuristen. Kennokuokka soveltuu pienien kenno- ja turveruukkutaimien istutukseen lähinnä palleauran työjälkeen sekä
muokatuille kivisille alueille. Kennokuokka
lyödään maahan yhdellä kädellä. Paakut
peitetään 1 ... 2 cm syvälle, ja maa tiivistetään jalalla tai käsin .

Istutus kennokuokalla

Kuopan lyöminen

Istutuskohdan tiivistys

Taimen asetus

Kylvön tekniikka
Vanhastaan käytettyjä kylvömenetelmiä
ovat viirukylvö ja pistekylvö (muokkaamattoman maan vakoruutukylvö ja ruutukylvö).
Kun siemenen itävyys on erittäin hyvä (yli
80 %: n) , viljelykohtien taimettumiseen riittää näissä menetelmissä 10 . . . 30 siementä. Jos itävyys on huono, taimettuminen
vaatii olosuhteiden mukaan 20 . . . 120
siementä. Viljelykohtia tarvitaan kylvössä
2000 . . . 3000 kpl hehtaarille , rehevillä
mailla enemmän kuin karuilla ja erityisen
ankarissa olosuhteissa enemmän kuin muulloin .
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Siemenen menekki:
Kylvökohtia/

ha

3 000
2 500
2 000

10

Siemeniä, kpl/kylvökohta
20
30
40
50
Siemenen menekki, g/ha

150 300 450 600
130 250 380 500
IOO 200 300 400

60

750 900
620 750
500 600

Viirukylvössä (vakoruutukylvö) tehdään kepillä, vakoraudalla tai kylvökuokalla muokattuun maahan tai kuokalla valmistettuun
laikkuun ura, johon siemenet ripotellaan
joko sormin tai annostelijalla. Peitattu tai
mönjätty siemen on parasta kylvää esimerkiksi pullosta. Siemenet peitetään hipaisemalla uran reunaa .

Viirukylvöä voidaan nopeuttaa ns . kylvökepillä. Sillä työnnetään tai vedetään viistoon
muokkausjäljen poikki uria , joihin siemen
putoaa onton varren läpi . Auran vakoa kuljettaessa voidaan molemmat puolet kylvää
saman tien . Eräs malli taas soveltuu erityisesti lautasauratuille alueille .
Kylvökepin toimintaa on tarkkailtava, jotta
siemenannostelijan tukkeumat havaitaan
ajoissa. Märkä ja hienojakoinen maa tarttuu myös eräiden laitteiden lautaspyöriin.

Pistekylvössä (ruutukylvö) siemenet ripotellaan kylvökohtaan suppealle alalle. Kylvökohta tiivistetään kevyesti polkaisemalla.
Pistekylvö on tavallista viirukylvöä nopeampi , mutta tulokseltaan epävarmempi.
Tiheä taimitupas on myös altis lumikaristeelle.
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Suojakylvö nopeuttaa itämistä ja parantaa
kylvön tulosta. Sen siemenmenekki on vain
1/5 ... 1/ 10 tavanomaisen kylvön siemenmenekistä. Suojakylvö tulee kysymykseen
lähinnä kylmän ilmaston alueella, jossa kylmyys haittaa istutustaimien juuriston kehitystä ja jossa halutaan varmistaa kylvön onnistuminen.

Hyvä itäminen
Auringonvalo
hajoittaa suojan

Suojakylvössä käytetään apuvälineinä siemensäiliöön yhdistettyä laitetta, jolla suojat
painetaan maahan, sekä selässä pidettäviä
valjaita suojia varten.

Suojakylvölaitteen käyttö

Suojan pystytys ja
siementen pudotus
40

Uuden suojan laitto
valmiiksi

ffiETJÄTEHON OPAJ
TULO~SELLISEN

METSANVILJELYN
10 OHJETTA

1 Estä uudistusalan vesottuminen jo ennakolta
2

Muokkaa uudistusala, jos se
vain on mahdollista

3

Valitse puulaji, viljelymateriaali ja viljelymenetelmä
kohteen mukaan

4

Älä pilaa taimia kuljetuksessa
ja varastoinnissa äläkä kuivata niitä taimivakassa

5

Viljele parhaisiin kohtiin;
hyvä viljelykohta on säännöllistä viljelyväliä tärkeämpi

6

Älä viljele kuoppiin äläkä
koskemattomaan maan pintaan

7

Istuta tarpeeksi syvään, peitä
juuristo, tiivistä maa

8

Tarkkaile viljelytiheyttä

9 Opettele työvälineiden käyttö
ja pidä välineet kunnossa
10 Turvaa viljelytulos - muista
jälkihuolto
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