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Metsänviljelyn tavoitteena on saada aikaan vakiintunut, hyvälaatuinen ja 
riittävän tiheä taimikko taloudellise ti, metsäluonnon monimuotoisuus säi
lyttäen. Tuloksellinen metsänviljely edellyttää viljelytulosta vaarantavien 
tekijöiden tuntemista ja torjuntaa ekä oikeiden työtapojen omaksumi ta. 

Tämä opas on tarkoitettu metsänviljelytöiden työnjohdolle ja työntekijöille 
sekä yrittäjille täydentämään työyhteisöjen omia viljelyohjeita. 



2 MÄ l -1. 
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2.1 Taimilajit ja istutusajankohta 

Männyn ja kuu en istutuk e sa yleisimpiä ovat 1- tai 2-vuotiset paakkutai
met. Taimet ovat ka vaneet ensimmäisen vuoden yleen ä muovihuoneessa 
ja toi en avomaalla. Koivun paakkutaimet i tutetaan nopean kasvun a vuok-

i u eimmiten jo ! -vuotiaina. Paljasjuuritaimet ka vatetaan yleen ä avo
maalla ja i tutetaan 2 - 4 vuoden ikäisinä. 

Yiljelytaimien tulee olla terveitä, hyväjuurisia ja elin voimaisia. Taimien 
kunto ja laatu tarki tetaan välittömästi niiden saavuttua taimitarhalta työ
maalle tai välivarastolle. Taimitarhojen on metsänviljelyainei ton kauppa
lain (684179) mukaan laatulaj iteltava taimet, eikä heikkoja taimia pidä 
ollenkaan vastaanottaa. Sienitaudin vaivaamat, vioittuneet tai muuten huo-
nokuntoi et taimet hävitetään. ' 

Opi tuntemaan istutuskelpoinen taimi. 

Huomaa taimen verson ja 
juuren tasapainoinen suhde. 

MÄ 2-v. KU2 -1. KO 1-v. 



Vikaisia taimia ei istuteta. 

mutkainen puutteellinen 
juuristo 

/ 

moni/arvainen kuivunut 

Kiinnitä huomiota eri puu- ja taimilajien istutusjärjestykseen. Kun i tutus
kausi alkaa, istuta ensin 

- koivun ja lehtikuusen taimet, sitten 
- männyn taimet ja lopuksi 
- kuusen taimet. 

Istuta paljasjuuritaimet aina ennen paakkutaimia. Routi vat maat 
viljellään keväällä, jotta tai met ehtivät juurtua ke än aikana hyvin kasvu
alustaansa. 

Taimilaji 
maalis hohti 

PAAKKUTAIMET 
Mänty - . 
Kuusi . -
Koivu . E 
PALJASJUURITAIMET 
Mänty 
Kuusi 
Koivu 

E 
p 

. -

. -
- E 

Etelä - Suomi 
Pohjois - Suomi 

touko 

EP 
EP 
EP 

EP 
EP 
EP 

Istutuskuukausi 
kesä heinä elo syys loka 

EP - EP EP -
EP - EP EP -
p - (P) E -

EP - (P) (E) -
EP - p E -
p - p E . 

Älä istuta routaiseen maahan. Taimen juuri ei pysty ottamaan vettä 
kylmä tä maasta ja ver o on vaara sa kuivua. 

sienitaudin 
vaivaama 
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2.2 Taimien kuljetus ja varastointi 

Taimien huolellinen käsittely on peru edellytys niiden eloonjäämiselle. 
Taimien kuivuminen ja käsittelyn aiheuttamat mekaaniset vauriot huononta
vat istutustulosta. 

Suojaa taimet ilmavirralta autokuljetuksessa taimitarhalta istutusalueelle ja 
vältä turhaa "täryttämistä". Älä pakkaa paljasjuuritaimisäkkejä liian tiiviisti . 
Suunnittele ja varmista kuljetus- ja purkureitit ennen kuljetuksen aloitusta. 
Järjestä taimien kuormaus- ja purkaminen siten, yltä kunkin tilaajan taimi
lajit ja alkuperät saadaan kuormasta viivytyksettä ja sekoittumatta. Jaa tai
met työmaalla kunnollisiin välivarastopaikkoihin siten, että taimien kanto
matka istutusvaihee a on mahdollisimman lyhyt. Peitä kuusentaimet har
solla yöksi, jo metsä varastolla on hallanvaara. 

Välivarastoi taimet heti kuljetuspäivänä kosteaan, viileään ja 
varjoisaan paikkaan. 

Paakkutaimet voit säilyttää kuljetuslaatikoissa, kunhan ne saavat riittävästi 
valoa ja kosteutta. Kastele paakkutaimet hyvin joka toinen päivä ja vielä 
muutama tunti ennen istutusta. Paakun on oltava sula ja kostea kauttaaltaan 
- ei pelkästään pinnasta. 

Paakun viljelykosteus on sopiva, kun siitä irtoaa vettä kevyesti 
puristettaessa. 

Älä sä ilytä paljasjuurisia taimia kuljetu pakkauksis a metsävarastossa. 
Löy tytä taiminippujen siteet ja valei tuta taimet varjoisaan ja ko teaan 
paikkaan. Kastele valeistutetut taimet, jos maassa ei ole riittävästi kosteutta. 
Juota taimet ennen istutusta panemalla ne juurenniskaa myöten hapekkaa
seen, mutta ei voimakkaasti virtaavaan veteen muutamaksi tunniksi . 

Vältä taimien pitkäaikaista varastointia. Älä jätä taimia loju
maan auringonpaisteeseen. Kellari tai uljettu taimipakkaus ovat huo
noja äilyty tiloja pitempiaikai een varastointiin. 



Suojaa taimen juuret auringon aiheuttamalta haihtumiselta istutuksen aika
na, koska juurenkärkien kasvupisteet ovat hyvin herkkiä vioittumaan. Irrota 
paljasjuuritaimet toisistaan vakkaan asettelun yhteydessä. Heitä vialliset ja 
heikot taimet samalla pois. Pane vakan pohjalle ja taimien juurten päälle 
märkää sammalta tai superlonia. 

Älä istuta kuivia tai viallisia taimia; se on hyödytöntä. 

Leikkaa paakkutaimien paakuista ulos 
kasvaneet pitkät juuret ja paljasjuuritaimi
en muuta juuristoa selvästi pidemmät 
yksittäiset juuret. Typistä juuret taimien 
noudon tai välivarastoinnin yhteydessä. 
Käsittele taimia hellävaraisesti, sillä nuo
ren taimen verso on herkkä katkeamaan. 

Käsissäsi on elävä kasvi; käsittele sitä sen mukaisesti. 

Paakkutaimien torjunta-ainekäsittely hyönteisiä vastaan tehdään jo taimitar
halla. Jos paljasjuuritaimet käsitellään torjunta-aineella työmaalla, se teh: ~ 
dään keskitetysti taimien välivarastointivaiheessa. Paljasjuuritaimien verso~ ~1 
upotetaan juurenniskaa myöten torjunta-aineliuokseen. .q·' _,..:;;;;;;.;;;;;;::::::::::--! 

-~ l L 

Noudata torjunta-ainepakkauksen ohjeita sekä työ- ja 
ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Vastuu taimien kastelusta ja varaston yleisistä jä1jestelyistä, esim. työmaan 
siivoamisesta, on hyvä olla yhdellä työntekijällä. 

2.3 Istutuskohdan valinta 

Taimi tarvitsee runsaasti valoa, vettä, ravinteita ja lämpöä. Taimen juuristo 
tarvitsee lisäksi happea maan huokosista. Istutuskohdan on tarjottava näitä 
kasvutekijöitä taimelle riittävästi ja oikeassa uhtee sa. Paras istutuskohta 
on välitöntä ympäristöään korkeammalla oleva kohouma. Kohouma a 
maan lämpötila, huokoisuus ja kosteus ovat yleen ä uotuisia ja pintaka vil
lisuuden kilpailu haittaa tainta vähiten. Kiven, kannon tai esim. maapuun 
vierustat ovat myös hyviä istutuskohtia. lstutuskohdan on oltava kivennäis
maata tai maatunutta turvetta. 

Älä istuta: - kunttaan 
- karikekasoihin 
- kuoppiin 
- routaiseen maahan 

- kivien päälle 
- löyhään tiivistämättömään mättääse n 

tai palteeseen 
- kasvatuskelpoisten luonnontaimien 

viereen. 

Tukkimiehentäi ja 
syömä kuvio. 
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Valitse taimen kasvun kannalta paras istutuskohta. 

Laikkuja tehdään tarvittae a kuokalla i tutu aloilla, joita ei ole muokattu 
koneella tai muokkausjälki on jäänyt huonoksi sekä täydennysistutusaloilla. 
Tärkeintä on tehdä riittävän i o, ei kuoppamainen, laikku ja istuttaa taimi 
kjvennäismaahan, ei kunttaan. 

Istutuspaikka äestysjäljessä: 
- muokkau uran leveimpiin kohtiin 
- kivennäi maahan 
- ei kuoppiin 

Mitä leveämpi muokkausjälki on sitä 
pienempiä heinittymi - ja hyönteis
tuhovaara ovat. 



Istutuspaikka mätästysjäljessä: 
- ensisijaisesti mättään keskikohtaan 
- toi ssij ai esti mättään reuna-alueelie 

Mättään keskiosan edut: 
- rav inteita run aast i 
- heinittymisvaara pieni 
- läm min kasvualusta 

Tavoitteena on, että taimen juuret yltävät mättään alareunan ja käsittelemät
tömän maan rajalle. 

7 
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Istutuspaikka laikutusjäljessä: 
- laikun leveimpään kohtaan tai pitkän laikun molempiin päihin 
- kivennäi maahan 
- ei kuoppiin 

lstutuspaikka kohoumamuokkausjäljessä: 
- ensisijaisesti kohouman ke kikohtaan 
- toi ij ai esti kohouman reuna-a luee lle 
- tarvittae sa laikkuun 

Taimen juuripaakun on yllettävä kohouman 
pohjalle humuskerrokseen. 



Istutuspaikka aurausjäljessä: 
- ensis ij aisesti palteeseen 
- tois ijaisesti pientaree ll e 

Kohouman ja palteen edut: 
- rav inteita run aasti 
- heinittymi svaara pieni 
- lämm in kasvualu ta 

\\_)~ 
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- Valitse viljelykohta huolella. 
~ 

- Polkaise löyhä maa tiiviiksi ennen taimen istutusta. 
- Paina putki maahan pystysuoraan. 
- Avaa putken Leuat polkimella ja pudota taimi putkeen. Nosta putki ylös 

sitä samalla kiertäen, jolloin maa irtoaa putkesta helpommin. 
- Tiivistä maa taimen ympäriltä putken aukeavan leuan puolelta kevyesti 

päkiällä, siirry ja Laukaise putken Leuat. 

10 

2.4 Istutustekniikka 

Istuta männyn ja kuusen paakkutaimet putkella. Valitse putken 
läpimitta taimipaakun koon mukaan. Säädä putken istutussyvyys 
ennen työn aloitu ta ja tarvittae sa myös i tutustyön kuluessa. 

Taimet istutetaan äestys-, laikutus- ja aurausjälkeen niin , että paakku on 
uora sa ja sen yläreunan pää ll ä on 1 - 2 cm:n kerros maata. Mätäs tys- ja 

kohoumamuokkausjä lj essä istutetaan syvempään, mättään tai kohouman 
pin tamaakerrok en läpi kosteaan ja ravinnepitoiseen maahan. Tämä vähen
tää myö maan kulumisen ja rousteen taimelle aiheuttami a vaurioita . Uuden 
mätästysjä lj en tii vistys tehdään erityisen huolelli sesti . 

Työ kente le istutu. työmaa ll a järj e te lmälli sesti. Aloita työ palstan tai alu
een reunasta ja istuta muokkausurat omina työkaistoinaan kulkien uraa pi t
kin . Vältä turhaa siirtymi tä työmaa lla. Taimet kuljetetaan kantotelineessä 
ta i vyö lle kiinnitettävä:;sä vakassa, josta ne on nopea ja helppo ottaa. Ota 
ca imi as ti aan niin paljon taimi a, että ne riittävät istutukseen työkaistan pää
hän ja takaisin . 

Työvaiheiden jouheva rytmitys nopeuttaa istutusta. 



Paljasjuuritaimet ja suurimmat paakkutaimet istutetaan kouru
kuokalla. Taimiasti ana on yleensä vakka tai sanko. Maan ollessa löyhää, 
varsinkin mätästysaloilla, viljelykohta on polkaistava jalall a tii viiksi. 

Istuta taimi siten, että ylimmän juuren lähtökohta on noin 2 cm maanpinnan 
alapuolella. Levitä juuret luonnolliseen asentoon, ja peitä ne lci vennäismaal
la tai ki vennäismaan ja humuksen sekoituksella. Varo etteivät taimen juuret 
jää sy kkyrälle, vinoon asentoon tai lii an matalalle. Tii vistä maa ta imen 
ympärill ä kevyellä polkaisulla. 

"lstutustyöstä puolet tehdään silmillä." Valitse seuraavan taimen 
istutuskohta jo istuttaessa i edelli stä. 

Älä polje tainta rikki. Liian raju tii vistäminen voi rikkoa taimen kuoren 
juuren ni skalta. 

Muista, että taimen juuret eivät saa kuivua istutustyön missään 
vaiheessa. 

11 
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2.5 Istutustiheys 

Istutu tiheyssuositukset vaihtelev at käytettävän uudi stami smenetelmän, 
maantieteellisen sijainnin ja myös organisaation mukaan . Havupuiden istu
tustiheys vaihtelee yleensä 1 500: sta 2 500 taimeen hehtaarill a. Koivun
taimia istutetaan havupuita vähemmän. Kasvatuskelpoi et luonnontaimet 
pienentävät istutusmääriä. Luonnontaimi on kasvatuskelpoinen, kun puulaji 
on kasvupaikalle sopiva, taimi on terve ja samaa kokoluokkaa kuin istutetta
vat taimet. 

Älä istuta kasvatuskelpoisten luonnontaimien viereen. 

I tuttajan on eurattava omaa työtään päivittäin , jotta taimitiheys on annetun 
ohjeen mukainen koko istutusalalla. Viljelykohtien tulee olla enintään 4 m:n 
ja vähintään 1 m:n päässä toisistaan. 

Hyvä viljelykohta on säännöllistä viljelyväliä tärkeämpi. 



-~ _ .. _ 

.-. 1 

Parhaiten istutustiheyden seuranta onnistuu ympyräkoealoilta, joita istuttaja 
ottaa satunnaisesti päivittäin istuttamaltaan alueelta. lstutustiheys (kpl/ha) 
saadaan, kun koealoilta laskettujen taimien määrä kerrotaan kertoimella, 
joka on riippuvainen koealan koosta. Koealan on oltava sitä suurempi, mitä 
pienempi istutustiheys on ja mitä epäyhtenäisempi muokkausjälki on. 

Koealan Pinta- Taimi-

säde, m ala, m2 kerroin 

3,99 50 200 

5,64 100 100 

Tavoitellun viljelytiheyden ja työkaistan leveyden perusteella voidaan las
kea taimien keskimääräinen etäisyys toisistaan. Tämä helpottaa oikeaan kes
kitiheyteen pääsemistä heti työn aloitusvaiheessa. 

~ 
- 1 

Viljelytiheyden määritys ympyräkoe
alalta onnistuu parhaiten koealan 
säteen mittaisella narulla tai teles
kooppivavalla. Pidä naru tai vapa 
vaakatasossa kun mittaat. 

-..yi, -
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3.1 Siemenet ja niiden säilytys 

Kylvö llä uudistetaan yleensä karkeajakoisia kui via ja kui vahkoja kankaita 
ekä puolu kkai ia tai itä karumpia turvemaita. Kylvö nopeuttaa ja varmen

taa myö ellai ten met ien taimettumi ta, jotka voidaan uudi staa luontai
e ti . 

Ennen kylvön aloitu ta on tärkeää tietää iementen alkuperä j a itävyys. 
Siementen itävyy vaikuttaa iihen, kuinka paljon iemeniä (g/ha) alueelle 
ky lvetään. ltävyy pro entti vai htelee puulajin, tuleentumi svuoden lämpö-
umman, iementen iän ja äil yty tavan mukaan. Si meni ä kerätään siemen

viljelyk iltä, iemenkeräy met iköi tä ja hyv i tä met iköi tä hakkuun yhtey
des ä. Siemeni ä äilytetään i menke ku ten ky lmä- ja pakka vara toi sa. 

Tarkista siemenen alkuperän sopivuus alueelle ja käytä mahdol
lisuuksien mukaan vain hyvin itäviä siemeniä. 

Kylvöaika on lumien sulamisesta juhannukseen asti. Koivua vo i
daan ky lvää myö yk yllä. 



Varaa siemeniä vain yhdeksi kylvökaudeksi kerrallaan. Varastoi siemenet 
kui vassa, ky lmässä Uääkaappilämpötila) ja pimeä sä paikassa ilmatii viissä 
säilytysasti assa. Siemenet menettävät helposti itämiskykynsä, jos ne varas
toidaan huolimattomasti. 

Ota siemeniä työmaalle vain päivän tarve kerrallaan. Kylvö n 
aikana siemeni ä vo idaan kuljettaa kangaspuss issa, ky lvökannussa ta i pul 
lossa. 

3.2 Kylvökohdan valinta 

Kylvökohdan va linnalla taimille pyritään löytämään para mahdollinen kas
vualusta. Maan kosteus on tärkein taimettumi seen va ikuttava tekij ä. Sie
menet kylvetään kangasmaalla aina ki vennäismaahan ja turvemailla kään
nettyyn turpee een. 

Humuksen j a kivennäismaan rajaa myöten palj a tettu ki vennäi maa on 
paras kylvöa lusta. Kapillaari en vedennou un ansio ta siinä on siemenille 
edulliset kosteusolot. Siementen kylväm inen pieniin painaumiin , "siemenen 
petiin ", parantaa kylvön onni stumi sta. Siementen peittäminen ohue ll a 
kivennäismaakerroksella tasoittaa iemenen ja irkkataimen lähi ympäri tön 
lämpö- ja kosteusoloja sekä suojaa siemen yöjiltä (mm. linnuilta) . Rav inteet 
vaikuttavat lähinnä taimen myöhempään kasv unopeuteen, eivätkä niinkään 
iemenen itämi seen tai irkkataimen elossapysy mi seen. 

Yleisimpiä kylvötulok en alkuva iheen vaarantaj ia ovat kuivuus, rouste eli 
pintamaan routiminen, ves ieroosio ja märkyys. Sieni taudit kuten lumi kari -
te, versoruoste ja kuplamör ky, vaivaavat lähi nnä tiheiden kylvötuppaiden 
taimia. 

Kylvö onnistuu parhaiten äestys- ja laikutusaloilla. Siemenet ky l
vetään muokkausjälj en reuna-alueille kivennäi maan ja kuntan rajakohtaan. 

Mätästysjäljes ä ky lvökohta va litaan mättään ke k Itä. Jo mätä ei ole riit
täväs ti painunut, se ta ataan ja ky lvökohta tii istetään jalall a ennen ky lvöä. 
Jos aurausaloja ky lvetään, niin iemenet ripotellaan ky lvötuloksen varmi s
tamiseks i ekä palteen pää lle että pientaree een. Pientareella siemenet itävät 
paremmin ja taimi kuolleisuus on pienempi kuin palteessa. Eloonjääneet tai
met kui tenkin ka vavat paremmin pa ltees a. 

15 
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3.3 Kylvötekniikka 

Kylvötyö aloitetaan aina alueen reunasta ja edetään järjestelmällisesti 
muokkau ura kerrallaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, ettei 
viljelyalueelle jää kylvämättömiä alueita ja siementen annostelu pysyy 
oikeana koko työskentelyn ajan. Kylvettyjen työkaistojen merkkaus esim. 
kuitunauhalla helpottaa työn seurantaa. 



Pistekylvössä siemenet pudotetaan ti iv istettyyn kylvökohtaan muokkausjäl
keen suppea lle alalle. Suunnatulla hajakylvöllä vä ltetään tihei tä ky lvötup
paita ky lvämällä siemenet laajahkolle aluee lle muokkausjälkeen. Siemenet 
vo idaan ky lvää annos te lij alla, es im pullosta ripottelemall a, ta i sormin . 
Viirukylvössä tehdään esim. kepil lä tai vakorauda ll a muokattuun maahan 
ura, johon siemenet ripote llaan. Siemenet peitetään kevyesti 3 - S mm:n 
paksuisella kivennäismaakerroksell a. Viiruky lvö on suositeltav in menetel
mä, sillä se antaa parhaimman uud ista mi stuloksen. 

3.4 Kylvötiheys 

Kylvökohtien ja niihin ky lvettävien siementen määrä riippuvat käytettävästä 
ky lvöteknii kasta ja siemenen itävyydestä. Vakorautaky lvöön verrattav issa 
ky lvömenetelmissä voidaan yleensä käyttää pienempää siemenmäärää ku in 
pi ntaank y 1 vössä. 

Noudata siementen käyttömäärästä annettuja ohjeita. Siementen 
kulutusta on tarkkailtava myös ky lvön aikana. 

MÄNTY Kylvökohdat, kpVha 

2000 *) 3000 4000 

Siementen itävyys ja määrä 

ltävyys Itävyys-% kg/ha . kpl I kylvökohta 
hyvä 100 - 90 0,25 25 17 12 

90 - 80 ..... .. ~?.~.~- - - ·· · 30 20 15 
······························· .................................. .......................... ···························· . .............. ............ 

tyydyt- 80 - 70 0,40 40 27 20 
tävä 70 - 60 ··· · ·· -~-~?.~ ...... 50 33 25 ........................... .... .................................. ·························· ........................... ..... ...................... 

60 - 50 0,60 (60) 40 30 
heikko 50 - 40 0,80 (80) (55) 40 

40 - 30 1,00 (100) (65) (50) 

30 - 20 1,40 (140) (95) (70) 

Oletus: Siementen 1000-jyväpaino on 5 g. 

*) Suositellaan käytettäväksi vain yhdessä muiden 

uudistamismenetelmien kanssa. 

5000 

10 
12 .......................... 
15 
20 

·························· 
25 
35 
40 

(55) 
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Koneellinen kylvö metsämaanmuokkauksen yhteydessä on työkustannuksil 
taan edullinen metsänviljelytapa. Se soveltuu hyvin männyn uudistamiseen 
työvaikeudeltaan helpoilla karkeajakoisilla kuivilla ja kuivahkoilla kankail
la. Koneellinen kylvö suositellaan tehtäväksi ennen juhannusta. 

Kuormatraktorin vetämään Jautasauraan liitetty kylvölaite on yleisin käytös
sä oleva muokkaus-kylvölaite-yhdistelmä. Käytössä olevat kylvölaitteet 
ripottelevat siemeniä määrävälein suoraan tuoreeseen muokkausjälkeen. 

I &. 
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Ennen kylvön aloitusta selvitetään siementen itävyys ja tarkistetaan 
siemenen alkuperän soveltuvuus alueelle. 

Varastoi siemenet kuivassa, tasaisen kylmässä Uääkaappilämpötila) ja 
pimeässä paikassa ilmatiiviissä asti.assa. Noudata siementen säilytysohjeita 
myös kylvökohteella . Ota siemeniä työmaalle vain päivän tarve kerrallaan. 
Varaa siemeniä ainoastaan yhdeksi kylvökaudeksi , sillä iemenet säilyvät 
parhaiten siemenke ku ten kylmä- ja pakkasvarastoissa. 

Älä säilytä siemeniä kylvölaitteessa. 
Siemenet menettävät helposti itämiskykynsä. 

Kylvölaite säädetään annostelemaan siemeniä tavoitetiheyden (kg/ha) ja ie
menten itävyyden mukaan. Mitä huonompi itävyysprosentti on sitä tiheäm
pään kylvölaitteen annostelijan on siemeniä ripoteltava. 

Seuraa kylvölaitteen siementen annostelua ja tavoitekylvötihey
den toteutumista koko kylvön ajan. 

Kylvölaitteen toimintaa voi testata esim. keräämällä tiettyä ajomatkaa vas
taava iemenmäärä kylvöputken päähän sidottuun pussiin. Kylvötihey 
(kpl/m) aadaan kylvölaitteen ripottelemien siementen määrän ja ajetun 
matkan suhteena. Samalla tarkkaillaan siementen laatua ja mahdolli ia kyl
völaitteen toiminnasta aiheutuneita siemenvahinkoja. 

MÄNTY Muokkausuraväli,m 

1,5 2,0 2,5 3,0 

Siementen itävyys ja määrä 

Itävyys Itävyys-% kg/ ha kpl I 1 m 
hyvä 100 - 90 0,25 7 10 12 15 

..................................... 2.~ .... ~ ... ~.~·· · ·· · ....... ~,.~~··· ·· · ·· ···· · · · · · · ~·· ·· · · · · · ·· ........... !.~ ..................... !.?. .................... !.~ ........ . 
tyydyt- 80 - 70 0,40 12 16 20 24 

tävä 70 - 60 
....... ~,.~~· · ·· · · 15 20 25 30 

················ ······· ········ ·································· .......................... ........................... ........................... ·························· 
60 - 50 0,60 (18) 24 30 36 

heikko 50 - 40 0,80 (24) (32) 40 48 

40 - 30 1,00 (30) (40) (50) 60 

30 - 20 1,40 (42) (56) (70) (84) 

Oletus: Siementen 1000-jyväpaino on 5 g. 

Muokkausuraväli on pidettävä tasaisena koko viljelyalueella. 

Muokkaus- ja kylvötyön tekijä vaikuttaa omalla työpanoksellaan suuresti 
met änuudistamisen tulok een . 
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Täydennysviljely tehdään, kun taimikossa on laajoja taimettomia aukkoja, 
jotka vaikuttavat uudistusalan kokonaistuottoon selvästi täydennysviljely
kustannuksia enemmän. Täydennysviljelyn tarpeellisuus onkin harkittava 
tapau kohtaisesti tarkoin ja taimien tuhon syy on selvitettävä ennen viljely
päätök en tekoa. 

Täydennysviljeltävien taimien koko ja puulaji on valittava työmaalla jo kas
vavien taimien mukaan. Täydennysviljelyn avulla uudistusalalla pyritään 
aavuttamaan alkuperäinen tavoiteltu tair;nitiheys. 

Tee täydennysistutusta vain siellä, missä se on tuottavinta. 
Älä istuta kasvatuskelpoisten taimien viereen. 



6 

Työnantajan on taimien torjunta-ainekäsittelyssä ja käsiteltyjen taimien i tu
tuksessa varattava työntekijälle puhtaat suojakäsineet aluskäsineineen ja 
peseytymismahdollisuus . Suojakäsineet on puhdistettava päivittäin. 
Työntekijä on tarkoin perehdytettävä turvalliseen työtapaan , tarvittaviin 
uojavälineisiin ja -varu teisiin. 

Käytä aina suojakäsineitä, kun istutat tai käsittelet torjunta
aineella käsiteltyjä taimia. Vältä torjunta-aineen ihokosketu ta. Pe e 
kädet ennen ruokailua ja tupakointia . Noudata torjunta-ainepakkauk en 
ohjeita sekä työsuojelumääräyksiä. 
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Metsätöi ssä käytettyjen torjunta-aineiden käsittelyä ja levitystä ko keva 
lain äädäntö on kä itelty valtioneuvoston 28.6.1992 antama sa päätök e ä 
n:o 538. 
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Tyhjät taimilaatikot niputetaan ja palautetaan taimitarhalle. Kertakäyttöiset 
muoyikelmut ym. pakkaustarvikkeet ker~tään ja kuljetetaan maastosta pois 
asianmukaisesti hävitettäviksi. 

Siisti työmaa jäljiltäsi. 

Torjunta-aineiden kulkeutuminen ve i töihin on estettävä. Noudata torjunta
ainepakkauksen ympäristön uojelumääräyksiä. 



VARASTOI TAIMET JA SIEMENET HYVIN 

ISTUTA VAIN HYVÄLAATUISIA JA ELINVOIMAISIA 
TAIMIA 

VILJELE VAIN PARHAISIIN KOHTIIN. 
HYVÄ VILJEL YKOHTA ON SÄÄNNÖLLISTÄ ISTUTUS
V ÄLIÄ TÄRKEÄMPI 

ISTUTA TAIMET RIITTÄVÄN SYVÄLLE. 
PEITÄ SIEMENET KEVYESTI KIVENNÄISMAALLA 

TARKKAILE VILJEL YTIHEYTT Ä 

OPETTELE TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ JA 
PIDÄ VÄLINEET KUNNOSSA 

NOUDATA TYÖ-JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
MÄÄRÄYKSIÄ 
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Pääte hakkuu 

Metsänviljely on tärkeä osa lll,etsän kiertoa. 
-2._, 

Täysikasvuinen metsä 



Taimikonho ito 

H arvennus hakkuu 

Metsänviljely 
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