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In this thesis there was made an analysis about the quality of reforestation in the re-

gion of Forest Management association of Central Finland Keuruu team. The own for-

est workers of the association have made regeneration activities in spruce seedling 

areas. Particular attention was paid to the quality of work. The quality differences be-

tween the different plant types and origins were analysed, too. During the inventory 

the MULaatu application was also tested. The data was collected for the development 

purposes of the software company. 

The investigation work sites were selected from customer database. The inventory was 

carried out using the forest regeneration quality monitoring method developed by 

Timo Saksa and Ville Kankaanhuhta (2007). The Inventory results were categorized as 

disturbances caused by growth, surroundings and pests. The Disturbances were also 

categorized by plant types, plant origins and also by the geographical altitude. 

There were no significant differences in growth between the different plant types. 

There were some quality differences between the different plant types and plant ori-

gins and also when plants were classified according to the topographic station of the 

planting areas. 

It can be concluded that the regeneration activities had been carried out well. In the 

study area, however, may be used by origin too southern plant material, which may 

expose the seedlings to growth abnormity. 
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1 JOHDANTO 

”Äiti, onko niiden puiden mittaaminen tärkeämpää kuin minun hoita-

miseni? Etkö vain voisi jäädä kotiin, etkä mennä metsään?” Maria 5 v. 

Metsän uudistamisen laatu vaikuttaa metsäomaisuuden tulevaisuuden arvoon ja met-

sän puulajisuhteisiin. Laadukkaasti uudistettu metsä toimii myös uudistustyön markki-

noijana uusille asiakkaille sekä vahvistaa jo olemassa olevia asiakkuuksia. Metsän uu-

distamisella voidaan tarkoittaa ketjua puun korjuusta vakiintuneeseen taimikkoon asti. 

Tässä työssä tarkasteltiin uudistamisen laatua maan muokkauksen, istutustyön ja tai-

mikon laadun osalta kolmevuotiaissa taimikoissa.  

Mielenkiinto aiheeseen oli herännyt työn toimeksiantajalla, Metsänhoitoyhdistys Kes-

ki-Suomella, kun metsänomistajilta oli tullut yhteydenottoja ”oudosti kasvavista” kuu-

sen taimista. Myös metsäneuvojat olivat maastossa kulkiessaan kiinnittäneet huomiota 

kasvutavaltaan poikkeaviin kuusentaimiin. Ongelman selvittämiseksi oli syytä paneutua 

uudistamistyön laatuun metsänhoitoyhdistyksen alueella laajemminkin. Tämän perus-

teella muodostettiin tämän työn tutkimusongelma. 

Uudistamistyön laadun seurannan tutkimusnäkökulma valittiin Timo Saksan ja Ville 

Kankaanhuhdan tutkimusten perusteella (Saksa & Kankaanhuhta 2007). Niiden mu-

kaan riittävän ajoissa tehty taimikon inventointi antaa mahdollisuuden vaikuttaa taimi-

kon laatuun täydennysistutuksilla tai uudelleen viljelyllä. Kolmen kasvukauden jälkeen 

taimien kuoleminen on merkittävästi vähentynyt ja suurin osa henkiin jääneistä taimis-

ta jatkaa kasvuaan vakiintuneeksi taimikoksi. 

Uudistustyön onnistumisen seuranta antaa metsänhoitoyhdistyksen asiakkaille var-

muutta yhdistyksen toiminnan laadukkuudesta ja toimii myös omavalvonnan välinee-

nä. Riittävän usein tehty laatuseuranta auttaa kehittämään uudistamisen menetelmiä 

ja pitämään huolta toiminnan asiakaslähtöisyydestä. Laatuseuranta toimii myös taimi-

tuottajien toiminnan kehittämisen välineenä ja auttaa varmistamaan taimien sopivuut-

ta kullekin kasvupaikalle. Laatuseuranta voi olla myös osa metsänhoitoyhdistyksen 

tuote- ja palvelukokonaisuutta. Inventoinnin avulla tehtävällä laatuseurannalla voidaan 

saavuttaa kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Inventointi ei ole vain pakollinen 

kuluerä, vaan toimii markkinointivälineenä ja keinona myydä yhdistyksen lisäpalveluja 

metsänomistajalle. Laatuseurannan tekemistä edellytetään myös metsäsertifioinnin 

vuoksi. 
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2 ONNISTUNUT METSÄN UUDISTAMINEN 

Onnistuneen metsänuudistamisen kriteerejä ovat taimien laatu, muokkaustyön ja istu-

tustyön laatu sekä muokkaus- ja istutustiheys. Lisäksi uudistamisen onnistumiseen vai-

kuttavat työn valvonta, taimikoiden inventointi ja siihen perustuu hoitotoimenpiteiden 

suunnittelu ja toteutus. Myös taimikon heinäys, varhaisperkaus ja taimikonhoito edis-

tävät uudistamistyön onnistumista. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2007, 47-50.) 

Koko Suomessa uudistusalojen osuus metsäpinta-alasta on keskimäärin 2,6 %. Keski-

Suomessa uudistusalojen osuus on valtakunnallisesti pienin eli noin 1,7 % metsäpinta-

alasta. Tarkasteltaessa uudistamistyön toetutumista 6-10 hakkuukautta avohakkuun 

jälkeen on koko Suomessa uudistusalasta jäänyt uudistamatta noin 9 % eli 54 000 ha. 

Viljelemättömästä alasta yli kolmasosa on muokattu ja melkein kaksi kolmasosaa on 

taimettunut luontaisesti kehityskelpoiseksi taimikoksi. Luontaisesti syntyneistä taimi-

koista vain 43 % on laadultaan hyviä tai tyydyttäviä. (Korhonen, Ihalainen, Miina, Saksa 

& Viiri 2010, 431-432.)  

Viimeisimmän Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI10) mukaan koko maan taimi-

koista laadultaan hyviä on ainoastaan 30 %, tyydyttäviä taimikoita on 44 %. Laadultaan 

välttäviä taimikoita on 22 % taimikoista eli noin 830 000 ha ja vajaatuottoisia on 5 % 

(180 000 ha). Laadultaan hyvät, tyydyttävät ja välttävät taimikot ovat kehityskelpoisia, 

ja metsikkö kannattaa kasvattaa kiertoajan loppuun. Hyvässä taimikossa on kasvatet-

tavia taimia metsänhoitosuositusten mukainen määrä tai ainakin lähes niiden mukai-

nen määrä ja taimikon hoitotoimenpiteet ovat tehty oikea-aikaisesti. Tyydyttävässä 

taimikossa taimia on metsänhoitosuosituksen mukaista määrää vähemmän, mutta 

taimikko ei vaadi täydennysviljelyä. Mikäli hoitotoimenpiteet ovat viivästyneet ja tai-

mikon laatu on kärsinyt, voi laatu tyydyttäväksi luokitellussa taimikossa vielä korjaan-

tua hoitotoimenpiteiden jälkeen hyväksi. Välttäväksi luokiteltu taimikko vaatii alkuvai-

heessa täydennysviljelyä, ja vanhempi taimikko ei enää korjaannu hoitotoimenpi-

teidenkään avulla hyväksi. Taimikko voidaan luokitella vajaatuottoiseksi, jos kasvatet-

tavien taimien lukumäärä alittaa vajaatuottoisuusrajan. (Korhonen ym. 2010, 430, 

433.) 
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2.1 Uudistusalan muokkaus 

Uudistusalan muokkausmenetelmä ja muokkaustiheys tulee valita kasvupaikan, maa-

perän, kaltevuuden, uudistusalan vesitalouden, kohteen maantieteellisen sijainnin, 

uudistamismenetelmän ja puulajin mukaan (Luoranen, Saksa, Finér & Tamminen 2007, 

40-41). 

Kuusen uudistamisen onnistumisen merkittävimpiä uhkatekijöitä ovat kilpailu kasvuti-

lasta, tukkimiehentäin aiheuttamat tuhot sekä ongelmat kasvupaikan vesitaloudessa. 

Näitä ongelmia voidaan vähentää hyvän muokkausjäljen avulla. (Luoranen ym. 2007, 

46.) 

Kuusen uudistamisalueiden muokkaus tulisi tehdä viljelyvuonna (Luoranen ym. 2007, 

47), mieluiten päätehakkuuta seuraavana keväänä. Näin voidaan vähentää heinäntor-

junnan tarvetta. Uudistusalan raivaus ja hakkuutähteiden kerääminen pois parantavat 

muokkaustulosta, vähentävät ravinteiden vapautumista ja siten edistävät taimien kas-

vuun lähtöä. (Riikilä 2010, 14, 16-17.) 

Istutettujen havupuiden kanssa kilpailevien siemensyntyisten lehtipuiden määrä on 

yleensä sitä pienempi, mitä vähemmän maan pintaa rikotaan muokkaustyön yhteydes-

sä. Muokkausmenetelmistä kääntö- ja laikkumätästyksessä paljastuu vähiten kiven-

näismaata. Äestyksessä ja laikutuksessa lehtipuun kasvulle altista kivennäismaata pal-

jastuu enemmän kuin mätästyksessä. Lisääntynyt lehtipuusto lisää kilpailun lisäksi 

myös raivaustyön kustannuksia. (Riikilä 2010, 17.) 

Laikkumätästys on kuuselle sopivin istutusalueen muokkaustapa kangasmailla. Laikku-

mätästyksen etuna laikutukseen ja äestykseen verrattuna on pienempi vesakoitumi-

nen. Mättään pinta on siemensyntyisille taimille ensimmäisinä vuosina epäedullisempi 

kuin äestetty tai laikutettu maanpinta. Laikkumätästyksen epäedullisuus niitä kohtaan 

heikkenee muutaman vuoden kuluessa. Tänä aikana kuusi saa kuitenkin merkittävän 

kasvuedun, mikäli kuuset istutetaan välittömästi muokkauksen jälkeen. (Lehtosalo, 

Mäkelä & Valkonen 2010, 213, 220.) 

Kuuselle sopiva istutusmätäs tehdään kääntämällä 5-10 cm paksu humus- ja kiven-

näismaakerros muokkaamattomalle maalle. Kerrosten väliin ei saa jäädä hakkuutähtei-

tä, ja kivennäismaan tulee peittää koko mätäs. Mättään tavoitekorkeus on 15-20 cm 

keskikarkeilla mailla ja 5-10 cm hienojakoisilla mailla. Mättään leveyden tulisi olla 50-
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60 cm ja pituuden 60-80 cm. Istutuskelpoisia mättäitä tulisi olla 1800 -2200 /ha. (Luo-

ranen ym. 2007, 46.) 

Naveromätästystä käytetään hienojakoisilla ja veden vaivaamilla kivennäismailla. Li-

säksi mätästystapaa voidaan käyttää viljavilla puu- ja saraturvemailla. Naveromätästyk-

sen käyttö edellyttää, että kivennäismailla vesitalouden ongelmat ovat vain vähäisiä ja 

turvemailla perusojitus on kunnossa. Naveromätästys ohjaa pintavesiä ja tarjoaa maa-

ainesta mätästystä varten. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2014, 137.) Naveromä-

tästyksessä käytettävän naveron syvyys on 20-30 cm. Ojitusmätästyksessä ojan syvyys 

tehdään kuivatustarpeen ja maanpinnan muotojen vaatimusten mukaisesti. Mätäs 

tehdään humuspitoisesta pintamaasta siten, että mättään pinta on kivennäismaata. 

Läjitettyjä ojamaita ei käytetä istutusmättäinä. (Luoranen ym. 2007, 50.)  

Maan muokkaus vaikuttaa merkittävästi kuusen taimikon laatuun. Heikkolaatuisin tai-

mikko syntyy, kun istutetaan kuusta muokkaamattomaan maahan. Näin uudistetuista 

taimikoista 10 vuoden kuluttua vain 33 % oli laadultaan hyviä ja 40 % tyydyttäviä, vält-

täviä oli 22 % ja vajaatuottoisia oli 5 %. Mätästetyillä uudistusaloilla oli laadultaan hy-

viä kuusentaimikoita 10 vuoden kuluttua 58 %, tyydyttäviä 28 %, välttäviä 13 % ja va-

jaatuottoisia 2 % uudistusaloista. Äestys ja laikutus ovat kuusen uudistamistuloksen 

kannalta samanarvoisia menetelmiä, mätästys tuottaa laadultaan parhaan kuusen-

taimikon. (Korhonen ym. 2010, 442.) 

Tukkimiehentäi on merkittävin yksittäinen taimikuolleisuuden aiheuttaja. Oikein muo-

kattu uudistusala vähentää merkittävästi tukkimiehentäin aiheuttamia tuhoja taimi-

kossa. Äestetyillä ja laikutetuilla uudistusaloilla tukkimiehentäi aiheuttaa taimikuole-

mista 50-60 % ja mätästysaloilla 30-40 %. Tukkimiehentäin aiheuttamia vaurioita oli 

äestysaloilla yli 50 % taimista, laikutusaloilla yli 40 % ja mätästetyillä alueilla noin 20 % 

taimista. Tukkimiehentäin aiheuttamien vaurioiden yleisyys riippuu kaikilla muokkaus-

tavoilla taimen etäisyydestä humuksesta, istutuskohdan korkeudesta suhteessa lä-

hiympäristöön ja istutusalustan laadusta. (Saksa 2011, 102.) 

Neljän ensimmäisen kasvukauden aikana istutustaimista kuolee äestetyillä uudis-

tusaloilla Saksan (2011, 102) tutkimuksen mukaan keskimäärin 19 % ja mätästetyillä 

aloilla keskimäärin 7 %. Kuusentaimien selviytymistä lisää laikun kumparemainen muo-

to ja riittävän laaja koko.  
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Muokkausmenetelmistä äestys on ollut pitkään suosituin mm. edullisuutensa vuoksi. 

Vuosina 2004-2008 kerätyn VMI9 aineiston perusteella Etelä-Suomessa kuusen istu-

tusaloista 36 % oli äestetty, 29 % laikutettu ja 24 % oli mätästetty (Korhonen ym. 2010, 

442.) 

2.2 Taimikon tavoitetiheys 

Hyvän uudistamistuloksen saavuttamisen kriteerinä voidaan pitää kuusen taimikon 

tavoitekeskitiheyttä 1600 kasvatettavaa havupuuta/ha (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 

13). Tämänhetkisen tiedon mukaisesti 1600 tainta/ha suositellaan vain tuoreille kan-

kaille. Muilla kasvupaikoilla kuusen tavoitekeskitiheys tulisi olla 1800-2000 tainta/ha. 

(Hyvän metsänhoidon suositukset 2007, 48; Hyvän metsänhoidon suositukset 2014, 

81.) Kuusen taimikoiden tavoitetiheys 3-4 metrin valtapituudessa on tuoreilla ja leh-

tomaisilla kankailla 1800 – 2000 kpl/ha. Mikäli tavoitellaan nopeaa puuston järeytymis-

tä, voidaan runkoluku laskea taimikonhoidon yhteydessä 1500 kpl/ha (Äijälä ym. 2014, 

242.) 

Havupuuvaltaisen taimikon uudistamistulosta voidaan pitää hyvänä, jos havupuuval-

taista puustoa on vähintään 80 % pinta-alasta ja lehtipuuvaltaisen puuston osuus pin-

ta-alasta tulee jäämään 6 %:iin. Välttävän uudistustuloksen taimikoissa havupuiden 

osuus pinta-alasta on 60 % ja lehtipuuston osuus 18 %. Hyvän uudistamistuloksen vaa-

timukset täyttävissä taimikoissa kasvatettavan puuston lehtipuuosuus on keskimäärin 

10 % kokonaisrunkoluvusta ja välttävän uudistamistuloksen taimikoissa 25 %. (Saksa & 

Kankaanhuhta 2007, 29.) 

Uudistamistuloksen laatu aiheuttaa vaihtelua puulajisuhteisiin. Kasvatettavan puuston 

puulajisuhteet vaikuttavat metsikön puun tuotokseen ja tuottoon. Niihin vaikuttavat 

myös käytetyt kasvumallit, laskentakannat ja puutavaralajien hintasuhteet. Lisäksi puu-

lajisuhteet vaikuttavat taimikonhoitokustannuksiin sekä ensiharvennusajankohtaan ja -

kustannuksiin. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 29.) 

Useimmiten taimikon huono laatu johtuu puuston epätasaisuudesta, mikä puolestaan 

johtuu joko epätasaisesta tilajärjestyksestä tai ikä- tai kokojakaumasta. Seuraavaksi 

merkittävin taimikon laatua alentava tekijä on taimikon harvuus. Epätasaisia tai harvo-

ja taimikoita on yhteensä 34 % laadultaan poikkeavista taimikoista. Taimikoiden laatua 
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alentavat myös tuhot, joiden osuus on 21 % laatupoikkeamista (Korhonen ym. 2010, 

434.) 

2.3 Taimilogistiikka 

Taimilogistiikka vaikuttaa merkittävästi taimien laatuun ja sitä kautta uudistamisen 

onnistumiseen. Taimia kuljetetaan keskimäärin noin 120 km ja pisimmillään kuljetus-

matkat ovat yli 500 km. Kuljetusaika taimitarhalta istutusalalle on yleensä noin 12 päi-

vää. Pahvilaatikoihin pakattuja taimia kuljetetaan keskimääräisesti pidempiä matkoja 

kuin kasvualustoilla olevia taimia. Taimiin kohdistuu kuljetuksen ja varastoinnin aikana 

erisuuruisia laatua heikentäviä rasituksia, jotka johtuvat logistisista menetelmistä. 

Merkittävimpiä taimien laatua heikentäviä tekijöitä ovat kuivuminen ja mekaaniset 

vauriot. Taimien laadun ylläpitämisessä tärkeimpiä tekijöitä ovat pakkaustapa, kulje-

tusmuoto sekä eri kuljetusvaiheiden ja varastoinnin kesto. (Rantala ym. 2003, 417-

418.) 

Pahvilaatikoihin pakatuista taimista noin 70 % on kuljetuksen päätyttyä lepotilassa ja 

taimipaakut ovat yleensä kosteampia kuin kasvatusalustoilla kuljetetut taimet. Yli kol-

men viikkoa kestävä kuljetus heikentää kuusentaimien laatua merkittävästi ja lisää 

taimien kasvuun lähtöä kuljetuksen aikana. Samoin neulasten ruskettuminen, karise-

minen ja homehtuminen lisääntyvät matkan keston pidentymisen myötä. (Rantala ym. 

2003, 422-423.) 

Keskitetyn, alueellisen, taimivarastoinnin avulla voidaan nopeuttaa varaston kiertono-

peutta, helpottaa laadun seurantaa ja organisoida taimien jakelu joustavammin. Keski-

tetty taimivarastointi on hajautettuun varastointiin verrattuna vähemmän työläs. Kes-

kitetyssä varastoinnissa taimien lähikuljetusmatkat pitenevät, jolloin kuljetuksen orga-

nisointi on hajautettua varastointia vaikeammin organisoitavissa. (Rantala ym. 2003, 

424.) 

Istutustyömaalle tulee yleensä viedä vain muutaman päivän tarvetta vastaava taimi-

määrä. Taimien työmaavaraston tulee olla varjoisa, tasapohjainen eikä ojien päällä tai 

välittömässä läheisyydessä. Kanto- ja hakkuutähdekasojen vierustaa taimien varasto-

paikkana tulee välttää tukkimiehentäin syöntiriskin vuoksi. Hyvässä varastopaikassa on 

taimien kastelumahdollisuus. (Luoranen, Saksa & Uotila 2012, 103.) 
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Metsänhoitoyhdistysten rooli on yksityismetsätalouden taimilogistiikassa merkittävä. 

Taimien laadun varmistamiseksi tulee logistiikkaan ja siihen liittyvään taimihuoltoon 

(työmaavarastointi, kastelu ja umpipakkausten ilmanvaihto) kiinnittää huomiota. (Ran-

tala ym. 2003, 425-426.) 

2.4 Taimien laatu 

Taimien laatukriteerejä ovat läpimitta, pituus, tanakkuus (läpimitan suhde pituuteen) 

ja kasvatustiheyteen perustuva pituussuositus. Taimien laatua kuvaa parhaiten tanak-

kuuden lisäksi kasvatustiheyteen perustuva pituussuositus. Liian pitkään ja tiheässä 

kasvaneiden taimien juuristo tihentyy juuripaakussa. Näiden taimien pituuskasvu istu-

tuksen jälkeen on pienempi kuin lyhyempien ja vähemmän aikaa kasvatettujen taimi-

en. Juurten kuivapainon osuuden lisääntyminen suhteessa paakun tilavuuteen korreloi 

negatiivisesti kuusentaimen pituuskasvuun. (Partanen 2013.) 

Metsäpuiden taimien tulee olla terveitä ja elinvoimaisia. Soveltuakseen metsänvilje-

lyyn taimissa ei saa olla 1) elinvoimaa heikentäviä kasvituhoojia tai niiden vioituksia, 2) 

voimakkaasti kaareutunut juuristo tai verso, kiertynyt juuristo, puutteellisesti kehitty-

nyt juuristo tai paakkua sitomaton juuristo, 3) epänormaali latvakasvain tai voimakasta 

haaroittumista eikä 4) haitallisia kuorivikoja, repeytymiä, paleltumis- tai kuivumisvau-

rioita. (Evira 2015.) 

Ruotsissa tuotettavien hyvälaatuisen taimien tunnusmerkkeinä käytetään samoja kri-

teerejä kuin Suomessa (mm. juuriston ja latvuksen suhde). Lisäksi ruotsissa tehdyissä 

tutkimuksissa on todettu, että taimien rungon läpimitta korreloi taimien istutuksen 

jälkeiseen eloonjääntiin ja kasvuun. Lisäksi hyvälaatuisten taimien tulee olla juuristol-

taan terveitä sekä neste- ja ravintotasapainoltaan kunnossa. Taimissa ei saa olla ho-

metta ja neulasten tulee olla vihreitä, ei kellertäviä. (Hallsby 2009, 20-21.) 

Taimille ei ole olemassa lakisääteisiä minimimittoja, mutta käytössä on kuitenkin tai-

mieräkohtaiset tavoitekeskipituudet suhteessa paakun tilavuuteen ja kasvatustihey-

teen (taulukko 1). Kuusella taimet luokitellaan myyntinimillä mini, pieni, keski, iso ja 

jätti. Luokittelut ja nimitykset ovat myös taimituottajakohtaisia. (Luoranen ym. 2012, 

98.) 
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TAULUKKO 1. Kuusen paakkutaimien ryhmittely, koon, iän, kasvatustiheyden ja paakun 

tilavuuden mukaan. Tavoitepituuden alaraja vastaa paakun koon alarajaa ja yläraja 

vastaavasti ylärajaa. (Luoranen ym. 2012, 98.) 

Kokoluokka Paakun tilavuus, 

cm
3 

Kasvatustiheys, 

kpl/m
3 

Kuusen taimien ikä, 

v 

Kuusierän tavoite-

keskipituus, cm 

mini 15-40 1200-2000 0,5 5-12 

pieni 40-80 700-1200 1-1,5 12-22 

keski 80-125 500-700 1,5-2 15-26 

iso 125-200 300-500 2 20-30 

jätti 200- -300 2-3 25-45 

 

Paakkutaimen juuristo on paakun suojassa, ja istutus on mahdollista tehdä joko istu-

tusputken avulla tai koneella. Tällöin taimi tulee oikeaan istutussyvyyteen ja suoraan. 

Paakun koon ja kasvatusajan välisen suhteen optimointi vaikuttaa taimituotannon 

kannattavuuteen. Paakun koon lisäksi juuriston kasvua on pyritty ohjaamaan kasvatus-

kennoa muotoilemalla. (Luoranen ym. 2012, 98-99.) 

Paakkutaimien iän määrittämisessä on vaihtelevia käytäntöjä. Puhekielessä käytetään 

termejä yksivuotias ja kaksivuotias taimi, vaikka kaksivuotiaita taimia on kasvatettu 

yleensä kaksi kasvukautta. Puolitoistavuotiaita taimia on yleensä kasvatettu vajaat kak-

si kasvukautta. Usein myös puolitoista kasvukautta kasvaneita taimia myydään kaksi-

vuotiaina. Taimien iän määrityksessä tarhalla tulee käyttää kaikille asiakkaille samoja 

kriteerejä ja ikämääritysten tulee tapahtua samassa erässä samalla tavalla. (Leinonen 

2014.) 

2.5 Istutustyön laatu 

Kuusen paakkutaimia voidaan istuttaa koko kasvukauden ajan: keväällä maan sulami-

sesta syksyllä syyskuun loppuun asti. Eri istutusajankohtiin sopivat eri tavalla varas-

toidut taimet. (Luoranen ym. 2012, 99.) 

Kasvussa olevien taimien istutuksessa mekaanisen vaurioitumisen riski on suurempi 

kuin lepotilaisia taimia istutettaessa. Samoin kasvussa olevan taimen kuivuudenkestä-

vyys on heikompi kuin lepotilaisella taimella. (Rantala ym. 2003, 425; Luoranen, Saksa 

& Uotila 2012, 102.) Toisaalta kesällä istutetut taimet juurtuvat ja lähtevät kasvuun 

nopeasti lämpimässä maassa (Luoranen ym. 2012, 102). 
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Kuusen istutus tehdään yleisimmin istutusputkella. Laadukkaassa istutustyössä kuusen-

taimi on istutettu mättään keskelle noin 5 cm syvyyteen ja siten, että paakku on mät-

tään humuskerroksessa tai sen läpi. Taimi tulee istuttaa pystysuoraan, ja maa tulee 

tiivistää taimen ympäriltä kevyesti. Mätästystiheys määrittelee istutustiheyden. Tavoit-

teena on, että taimia istutetaan jokaiseen mättääseen. (Luoranen ym. 2012, 109.) 

Koneellista istutusta on tehty jo muutaman vuosikymmenen ajan. Koneelliseen istu-

tukseen soveltuu parhaiten kuusi, mutta myös mäntyä ja koivua on istutettu onnis-

tuneesti. Vuosittain istutetaan koneellisesti noin 5 % kokonaistaimimäärästä, mutta 

joillakin organisaatioilla jopa noin 30 % uudistusaloista. (Laine & Syri 2012, 7, 38-43; 

Laine 2011.) 

Koneellisen istutuksen etuna on, että kaikki uudistamistoimenpiteet tehdään samalla 

kertaa, jolloin metsänviljelyketju on nopeampi. Koneellisesti tapahtuvan istutustyön 

hyvä laatu edellyttää tarkkaa kohdevalintaa. Koneistutuksen laatua parantaa kohteen 

vähäkivisyys, hakkuutähteiden ja kantojen kerääminen, riittävän suri uudistusala, tuore 

kangas tai sitä viljavampi kasvupaikka, kunnossa oleva vesitalous ja konetyölle sopiva 

kaltevuus. (Laine & Syri 2012, 7, 38-43; Laine 2011.) 

Istutustyön laadun varmistamiseksi istutustiheys tarkastetaan säännöllisesti istutustyö-

tä tehdessä. Lisäksi tulee mitata istutussyvyys. Suositeltava istutustiheys kuuselle on 

lehdossa ja lehtomaisella kankaalla 2000-2200 tainta/ha ja tuoreella kankaalla 1800-

2000 tainta/ha. Istutustyön laadun seurantaan voidaan käyttää esimerkiksi Metlan 

internetsivuilta saatavaa omavalvontaohjetta ja lomaketta. (Luoranen ym. 2012, 111; 

Metla, 2014.) 

2.6 Hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 

Hoitotoimenpiteiden vaikutus taimien selviämisessä ja hyvälaatuisen taimikon synty-

misessä on riippuvainen kasvupaikasta. Ilman aktiivisia hoitotoimenpiteitä taimien lu-

kumäärä laskee OMT-kasvupaikalla hieman enemmän kuin MT:llä. Kilpailu haittaavan 

kasvillisuuden kanssa on kovempaa ravinteikkaimmilla mailla kuin karummilla kasvu-

paikoilla. Voimakas heinäkasvusto voi varjostuksen ja mekaanisten tuhojen lisäksi 

myös tarjota suojaa taimituholaisille, kuten esimerkiksi kärsäkkäille. (Kankaanhuhta, 

Saksa & Smolander 2009, 66-67.) 
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Uudistusalalla tarvittavien hoitotoimenpiteiden ennakointia voidaan tehdä jo ennen 

päätehakkuuta. Päätehakkuuta lähestyvää metsää ei tulisi harventaa viimeisen 10 -15 

vuoden aikana, jolloin siemenpankissa olevat siemenet eikä olemassa oleva aluskasvil-

lisuus saa valoa. Harvennuksen myötä lisääntynyt valo lisää aluskasvillisuuden kasvua 

uudistusvaiheessa. Aluskasvillisuutena oleva lehtipuusto on hyvä raivata noin viisi 

vuotta ennen päätehakkuuta. Tarvittaessa myös haavat voidaan tällöin kaulata veso-

misen estämiseksi. (Riikilä 2010, 13-14.) 

Nopea istuttaminen uudistushakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen vähentää myö-

hempää varhaisperkauksen ja taimikonhoitotyön tarvetta (Kankaanhuhta ym. 2009, 

66-67; Riikilä 2010, 14). 

Taimikonhoidon tekeminen tapahtuu yhä pääosin miestyönä, vaikka esimerkiksi var-

haisperkaukseen on kehitetty erilaisia koneellisia ratkaisuja. Työn kustannuksien alen-

tamisen keinoina ovat oikea-aikaisuus oikeat menetelmät. Varhaisperkauksen ja taimi-

konhoidon tekeminen riittävän ajoissa vähentää syntyviä kustannuksia. Tällöin kaadet-

tavien puiden määrä sekä kantoläpimitta ovat pienemmät kuin viivästyneessä taimi-

konhoidossa. (Riikilä 2010, 20-23.) 

Kuusentaimikossa heinäntorjuntaa tehdään yleensä 2-3 vuotena taimikon istuttamisen 

jälkeen. Varhaisperkauksen ajankohta on taimikon ollessa 5-10-vuotiasta. Varhaisper-

kauksessa poistetaan kaikki lehtipuusto taimien ympäriltä. Vain selkeisiin aukkopaik-

koihin voi tarvittaessa jättää täydentävää lehtipuustoa. (Riikilä 2010, 40-41, 44-46.) 

Taimikonhoito tehdään kuusentaimikossa, kun kuusten pituus on 2-4 m. Tällöin kasva-

tettavia puita jätetään 1600-1800 kpl/ha. Tarvittaessa aukkopaikkoihin voidaan jättää 

täydentäväksi lehtipuuksi siemensyntyistä rauduskoivua. Sopiva lehtipuusekoitus kuu-

sikossa on 10-20 %. Mikäli rauduskoivut ovat selkeästi kuusia pidempiä voidaan harkita 

kaksijaksoiskasvatusta, jossa koivuja jätetään 300-500 kpl/ha. Tällöin koivujakso har-

vennetaan vain yhden kerran. Hallanaroilla paikoilla voidaan jättää lehtipuita verho-

puiksi (800-1600 runkoa/ha). Verhopuusto poistetaan, kun kuuset ovat noin 3-4 m pi-

tuisia. (Riikilä 2010, 52-55.) 

2.7 Ilmaston vaikutus kuusen kasvuun 

Kuusen kasvussa on vaihtelua kasvukausien välillä jopa 20-30 %. Kasvuvaihtelua aihe-

uttavat lämpötilan ja veden saannin vaihtelut. Eteläisillä ja korkeilla kasvupaikoilla kas-
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vun rajoittajaksi muodostuu usein veden saanti. Lämpiminä kausina kuusen kasvun 

rajoittajana on kuivuus. Kuivuus voi alentaa kuusen pituuskasvua jopa 20-30 % ja läpi-

mitan kasvua 10-20 %. Pitkään jatkuneen kuivuuden vaikutus voimistuu riippumatta 

esimerkiksi maaperän ravinteisuudesta tai lannoituksesta. Kuivuus vaikuttaa puukui-

tuihin vähentämällä kevätpuun osuutta ja lisäämällä kesäpuun osuutta. (Mäkinen, 

Nöjd, Jyske, Mielikäinen, Kalliokoski, Repo & Lumme 2012, 308.)  

Kuusen paksuuskasvussa on ollut selvä lisääntyminen 1900-luvulla. Lisääntyneen kas-

vun on arveltu johtuvan typpilaskeumasta. Typpilaskeumaa on ollut Keski-Euroopassa 

15-40 kg/ha useiden vuosikymmenien ajan. Tämän on ajateltu vaikuttavan Etelä-

Ruotsissa lisääntyneeseen kuusen kasvuun, mutta vastaavaa ilmiötä ei ole tavattu 

muissa pohjoismaissa. (Mäkinen ym. 2012, 307.) 

Kuusen paksuuskasvusta Etelä- ja Keski-Suomessa tapahtuu kesäkuussa noin 35 % ja 

heinäkuussa yli 50 %. Paksuuskasvu päättyy koko maassa elokuussa. Paksuuskasvu kes-

tää yhteensä noin kaksi ja puoli kuukautta. Puuston paksuuskasvuun vaikuttaa vesita-

lous, joka vaikuttaa yksitäisten solujen turpoamiseen ja kutistumisen sekä solujen ja-

kautumiseen. (Mäkinen ym. 2012, 309.) 

Kuusen alkuperä vaikuttaa kuusen kasvun ajoittumiseen. Eri alkuperää olevilla kuusilla 

kasvuun lähdön ajankohta voi vaihdella keväällä useita viikkoja. Suomalaista alkuperää 

olevien kuusten kasvu käynnistyy yleensä joitakin viikkoja keskieurooppalaisia alkupe-

riä aikaisemmin. Kotimaista alkuperää olevat kuuset tuottavat enemmän soluja kasvu-

kauden aikana kuin keskieurooppalaiset kuuset. Kotimaisten alkuperien välillä ei vas-

taavia eroja ole huomattu. (Mäkinen ym. 2012, 310.)  

Ruotsalainen ja Haapanen (2011) ovat artikkelissaan tuoneet esiin, että kuusen istu-

tusaloilla esiintyy latvojen paleltumisvaurioita, jotka osassa kohteista johtuvat toden-

näköisesti viljelymateriaalin alkuperästä. Vaurioita todetaan olevan pääosin ruotsalai-

sessa siemenviljelysmateriaalissa. Ruotsalaiselle viljelymateriaalille on annettu käyttö-

lupa vertaamalla aineiston alkuperän ja viljelyalueen lämpösummaa. Kuusen viljely-

aloilla ilmenneet latvavauriot ovat osaltaan johtaneet päätelmään, että lämpösumma 

ei yksin riitä määrittelemään viljelyaineiston sopivuutta. Lämpösumman lisäksi tulisi 

ottaa huomioon myös viljelyalueen valoilmasto, sillä kuusen pituuskasvun päättyminen 

on ensimmäisinä kasvukausina vahvasti sidoksissa valojaksoon. Siemenviljelyksen leve-

ysaste on lämpösummaa tärkeämpi kriteeri käyttöalueen määrittämisessä.  
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Kasvukauden alku ja loppu ovat taimien sopeutumisen kannalta kriittisimpiä jaksoja. 

Tällöin puiden kylmän (hallan) kestävyys ei ole aina riittävällä tasolla. Eteläistä kantaa 

olevat puut saattavat jatkaa kasvuaan syksyllä liian pitkään ja kärsiä pakkasvaurioista 

sekä ahavatuhoista keväällä. Lisäksi eteläistä kantaa olevat puut aloittavat kasvunsa 

pienemmällä lämpösummalla kuin pohjoisempaa kantaa olevat taimet ja ovat näin 

alttiita keväthalloille. (Ruotsalainen & Haapanen 2011.) 

Tutkimuksen kohteena olleiden kuusentaimikoiden istutuskesän terminen kasvukausi 

oli lämmin. Kasvukauden lämpösumma oli 110-130 % keskimääräisestä. Terminen kas-

vukausi alkoi vuonna 2010 Keuruulla 9-10.5. ja päättyi 10.10. Keskimäärin kasvukausi 

alkaa Keuruulla 28.4-16.5 ja päättyy 30.9.-5.10. Sadesumma vastasi keskimääräistä 

sadesummaa. Vuonna 2011 kasvukausi alkoi 21.4. ja päättyi 8.10. Sadesumma oli kes-

kimääräistä sadesummaa noin 150 mm suurempi. Vuoden 2012 terminen kasvukausi 

alkoi Keuruulla 27.4. ja päättyi 19.10. Sadesumma vastasi keskimääräistä sadesummaa. 

(Ilmatieteen laitos 2015.) 

Heinäkuu 2010 oli hieman keskimääräistä lämpimämpi ja vähäsateisempi Keski-

Suomessa. Muutoin kasvukauden lämpötila ja sademäärä noudattivat alueen keski-

määräisiä arvoja. Vuoden 2011 kasvukauden kaikki kuukaudet olivat Keski-Suomessa 

hieman normaalia lämpimämpiä ja myös kuukausisademäärät olivat normaalia suu-

rempia. Vuoden 2012 lämpötilat noudattelivat Keski-Suomessa keskimääräisiä arvoja. 

Sademäärältään keskiarvotilastoista poikkesivat kasvukauden aikana elokuu normaalia 

vähäsateisempana ja heinä-, syys- sekä lokakuu normaalia sateisempina. (Ilmatieteen 

laitos 2015.) 
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3 LAADUN SEURANTA METSÄN UUDISTAMISESSA 

3.1 Metsän uudistamisen laadun seurannan historiaa 

Metsän uudistamisen onnistumista on seurattu jo 1960-luvulta alkaen. Tällöin aloitet-

tiin Metsäntutkimuslaitos (Metlan) Parkanon tutkimusaseman organisoimana metsän-

viljelyn runkotutkimus, jossa seurattiin viljelymenetelmän, taimilajin ja muokkauksen 

vaikutusta metsänviljelyn onnistumiseen. Tutkimus tehtiin valtakunnallisesti Lapista 

Ahvenanmaalle asti. Samoihin aikoihin aloitettiin myös inventointitutkimus, jossa seu-

rattiin taimien kehitystä viiden ensimmäisen kasvukauden aikana. Taimikot inventoitiin 

uudelleen vielä 11-12 kasvukauden jälkeen. Tutkimus toteutettiin Pirkka-Hämeen, Sa-

takunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan metsälautakuntien alueella. 1970-luvun lopulla 

Parkanon tutkimusasemalla tutkittiin myös luontaisen uudistumisen onnistumista ja 

reunametsäsiemennyksen tehokkuutta. (Kinnunen 2001, 118-119.) 

Parkanon tutkimusasemalla olivat 1980-luvulla tutkimuksen kohteina metsän uudista-

minen luontaisesti sekä siihen liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi tehtiin myös 

inventointitutkimuksia uudistamismenetelmän ja maan muokkauksen vaikutuksista 

uudistamisen onnistumiseen. Samanaikaisesti aloitettiin myös luontaisen uudistamisen 

laadun seuranta koekentällä. Tutkimukset tehtiin Pirkka-Hämeessä, Satakunnassa ja 

Keski-Suomessa. (Kinnunen 2001, 120.) 

Metsän uudistamisen nykymuotoisen laatuseurannan aloittivat puunjalostus- ja han-

kintaorganisaatiot. Laatuseurannan pioneerina toimi Tehdaspuu Oy, joka toimi puun-

hankkijana A. Ahlström Osakeyhtiölle, Oy Kaukasus Ab:lle, Kymin Osakeyhtiölle ja Oy 

Tampella Ab:lle. Tehdaspuu Oy aloitti laatuseurantaan liittyvät tutkimukset vuonna 

1993, ja tutkimustoimintaa jatkoi UPM-Kymmene Metsä vuodesta 1997 alkaen. (Kal-

land 2002, 35-36; Saksa & Kankaanhuhta 2007, 7.)  

Puuntuotannon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttivat siihen, että 

metsän uudistamisen ohjeistusta oli uudistettava 1990-luvun alkupuolella. Tällöin py-

rittiin eroon tiukoista ohjeistuksista ja valvonnasta, jolloin vastuuta oikeiden toiminta-

tapojen soveltamista entistä enemmän siirrettiin kentällä toimiville henkilöille. Toimi-

joiden tuli sisäistää metsänuudistamisen laatutavoitteet ja tuntea eri uudistusmene-

telmien käyttömahdollisuudet. Uudistamisen onnistuminen tuli osoittaa toimijoille 

mittauksilla (laatuseurannalla). (Kalland 2002, 35-36.) 
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Metsän uudistamisen seurannan kehittämisen tavoitteena oli taimikon puuntuotannol-

linen arvo, mikä on perustana tulevalle puuntuotannolle ja puuraaka-aineen tekniselle 

laadulle. Havupuut koettiin lehtipuita tärkeämmäksi, mutta samalla kuitenkin tiedos-

tettiin, että taimikoihin syntynyt koivu ei ole ainoastaan havupuutaimikkoa haittaavaa 

vesakkoa, vaan se voi myös parantaa havupuun laatua. Puulajin lisäksi tärkeitä seuran-

tatietoja olivat taimikon tilajärjestyksen ja pituuden tasaisuus. Myös luonnonsuojelu-

arvojen merkitystä puiden kasvulle arvioitiin. (Kalland 2002, 36.) 

Laadun seurannan kehittymisen kannalta oli tärkeää, että metsänuudistamisen tavoit-

teet konkretisoitiin. Uudistamistuloksen tavoitteiden saavuttaminen tuli pystyä mit-

taamaan inventointien avulla. Inventointiajankohta määriteltiin kompromissina siten, 

että se on riittävän pian uudistamisen jälkeen, mutta kuitenkin siten, että taimikko on 

ehtinyt selviytyä kehityksen kannalta kriittisimmistä alkuvuosista. Uudistamistuloksen 

seurannassa määriteltiin tavoitteet myös taloudellisesta näkökulmasta. Liian alhaiset 

tavoitteet johtavat tuotosmenetyksiin ja liian korkeat tavoitteet taas lisäävät uudista-

miskustannuksia. (Kalland 2002, 36.) 

Taimien istutustiheyttä alennettiin 1990-luvun puolivälissä, koska tuolloin korostettiin 

luontaisesti syntyvän koivun osuutta ja uskottiin luontaisen taimettumisen täydentä-

vään vaikutukseen. Lisäksi tuolloin oli heikko taloustilanne ja ammattiohjaus oli vähen-

tynyt. Alhainen istutustiheys johti monin paikoin tuotoksen kannalta liian harvoihin 

havupuutaimikoihin. (Saksa, Kankaanhuhta, Kalland & Smolander 2005, 71.) 

Laadun seuranta yleistyi vähitellen myös yksityismetsiin Metsäntutkimuslaitoksen 

(Metlan), metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten yhteistyönä. Vuoteen 2007 men-

nessä laatuseurantatyötä oli tehty kuuden metsäkeskuksen ja 40 metsänhoitoyhdistyk-

sen alueella. Tutkimustyötä tehtiin maa- ja metsätalousministeriön (MMM) myöntä-

män rahoituksen avulla. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 5.) 

3.2 Laadun seurannasta saadut hyödyt 

Laadun seurantaa toteutetaan, jotta metsänuudistamisketju olisi sellainen, että se saisi 

aikaan hyvälaatuisen taimikon kustannustehokkaasti. Uudistamisketjun muodostavat 

uudistamismenetelmä, puulaji, muokkausmenetelmä, viljelymateriaali ja työ. Hyvälaa-

tuinen taimikko on riittävän tiheä, siinä on tuottavat puulajisuhteet ja hyvä pituuskehi-
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tys. Tällöin taimikko hyödyntää kasvupaikan puuntuottokyvyn mahdollisimman tehok-

kaasti. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 9, 11; Luoranen, Saksa & Uotila 2012, 113-114.)  

Laadun seurannan avulla voidaan selvittää tarve taimikon täydennysistutukseen tai 

täydennyskylvöön. Seurannan avulla saadaan esiin myös tarvittavat hoitotoimenpiteet 

ja istutusalueita mahdollisesti kohdanneet tuhot (esimerkiksi myyrä-, jänis- ja hirvitu-

hot). Suurin osa taimien kuolemista tapahtuu kahden ensimmäisen vuoden aikana. 

Tänä aikana on tapahtunut myös pääosa luontaisesta taimettumisesta. (Luoranen ym. 

2012, 113-114.) 

Laadun seurannalla voidaan kehittää koko uudistamisketjua ja selvittää, miten hyvin 

metsän uudistamisessa on onnistuttu (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 10-11, 13). Uudis-

tamistuloksen laadun seurantaa ei metsänuudistamisessa voida tehdä välittömästi 

istutuksen tai kylvön jälkeen. Luotettavampia tuloksia uudistamisen onnistumisesta on 

mahdollista saada vasta kolme vuotta istutuksesta, neljä vuotta kylvöstä ja viisi vuotta 

luontaisen uudistamiseen tähtäävän maan muokkauksen jälkeen. (Saksa, Kankaanhuh-

ta, Kalland & Smolander 2005, 68.) 

Laadun seurannan tekeminen antaa palautetta uudistamistyötä tehneen tahon työn 

onnistumisesta. Laatuseurannassa saatu palaute yhdistettynä uusien toimintatapojen 

ja menetelmien kehittämiseen voi olla toiminnan kehittämisen lähtökohta. (Saksa & 

Kankaanhuhta 2007, 11.)  

Saksa, Kankaanhuhta, Kalland ja Smolander (2005, 69-70) toteavat, että uudistamistu-

loksen laadulla on merkittävä vaikutus metsikön tuleviin puulajisuhteisiin. Täystiheän 

havupuuvaltaisen taimikon aikaansaamisen todennäköisyys laskee merkittävästi, kun 

istutettujen havupuiden määrä hehtaarilla laskee. Esimerkiksi kuusen istutustiheyden 

ollessa 1800-2000 tainta on lehtipuuvaltaisen taimikon osuus keskimäärin vain 5 % 

taimikon pinta-alasta. Kun istutustiheys laskee 1000-1400 taimeen, on lehtipuuvaltai-

sen taimikon osuus keskimäärin jo 26 % taimikon pinta-alasta. Jos koivun ja muun leh-

tipuun osuus nousee kuusikossa yli 20 %, vähenee koko metsikön kiertoajan tuotto 

merkittävästi (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 73). 

Metsän uudistamisen laadulla on pitkäaikainen vaikutus metsikön kehityksen ja tuoton 

kannalta. Havupuun taimien osuuden jääminen tavoiteltua alhaisemmaksi lisää lehti-

puuvaltaisuutta. Sekapuustoisuus vaikeuttaa hoitotöiden ajankohdan suunnittelua, 

lisää hoitokustannuksia ja vaikeuttaa ensiharvennuksen ajoittamista. Lehtipuuvaltaisia 
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uudistusalojen kohtia ei myöhemmälläkään puulajivalinnalla pystytä muuttamaan ha-

vupuuvaltaiseksi. Lehtipuuvaltaisuus saattaa aiheuttaa havupuun taimien kasvun hi-

dastumista, taimivaurioita ja muodostaa kaksijaksoisen kasvatusmetsikön. Nämä teki-

jät vaativat hoitotyön ja harvennustyön tekijöiltä hyvää ammattitaitoa. (Saksa & Kan-

kaanhuhta 2007, 73.)  

Laadun seurannan avulla voidaan myös saada paikkatietoon sidottua tietoa uudista-

mistuloksen vaihtelusta uudistusalalla. Tätä tietoa voidaan hyödyntää varhaisperkauk-

sen ja heinäyksen tarvetta ja ajankohtaa määritettäessä. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 

72-73.) 

Laadun seurannasta aiheutuvat kustannukset ovat pienet suhteessa siitä saataviin hyö-

tyihin (noin 3,6 % välittömistä uudistuskustannuksista). Seurannasta aiheutuvat kus-

tannukset ovat pienet myös verrattuna muiden toimialojen keskimääräisiin toiminnan 

kehittämiskustannuksiin. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 72.) 

3.3 Laadun seurannan toimintamallin kehittyminen 

Laadun seurantajärjestelmän kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi, kun eri organisaati-

oissa otettiin metsän uudistamisessa käyttöön aikaisempaa enemmän omavalvontaan 

ja itseohjautuvuuteen perustuva työskentelytapa. Eri organisaatioissa oli tarpeen vä-

hentää suorittavaan työhön kohdistuvaa valvontaa ja antaa työntekijöille itselleen 

enemmän vastuuta. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 7.) 

Omavalvonnan ja itseohjautuvuuden kehittyminen edellytti seurantamenetelmän ke-

hittämistä. Menetelmän tuli olla konkreettisia tavoitteita ja työtapoja arvioiva sekä 

kustannustehokas. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 7.) 

Laadun seurantamallia kehitettiin vuosina 2000-2006 MMM:n hankerahoituksen tur-

vin. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 5.) Tämän jälkeen laatuseurantaa on tehty organi-

saatioissa omien menetelmien ja mallien mukaisesti. Aiheesta on tehty myös useita 

opinnäytetöitä eri organisaatioiden toimeksiantona. Näitä ovat mm. Pöyhösen (2010) 

Mikon Metsäpalvelut Oy:lle, Majavan (2005) Hämeenkyrö-Viljakkalan metsänhoitoyh-

distykselle ja Huittisen (2013) tekemät opinnäytetyöt. (Theseus.fi. Ammattikorkeakou-

lujen julkaisuarkisto, 2014.)  
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Pöyhönen (2010, 2, 44) on tehnyt opinnäytetyönsä Mikon Metsäpalvelut Oy:n tilaama-

na ja tutkinut kahdeksan eri kuusentaimityypin alkukehitystä. Tutkimuksessa todettiin, 

että taimien läpimitta- ja pituuskasvu ei ollut suoraan verrannollinen mihinkään tiet-

tyyn taimien ominaisuuteen.  

Majava (2005, 2, 30) on tutkinut opinnäytetyössään kuusen viljelyn onnistumista Hä-

meenkyrö-Viljakkalan metsänhoitoyhdistyksen alueella. Tutkimuksen kohteena olivat 

eri muokkausmenetelmät, metsätyypit ja kasvupaikat sekä taimityyppien vertailu. Li-

säksi tutkittiin kuusen kylvön onnistumista. Työn tuloksina suositeltiin mätästyksen 

käyttöä muokkausmenetelmänä kuusen paakkutaimille sekä isoa paakkukokoa rehevil-

le maille heinän ja vesakon aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Lisäksi työn joh-

topäätöksissä todettiin, että istutusaloilla on usein suuri heinäyksen ja vesakontorjun-

nan tarve. Majava ei suositellut tutkimustensa perusteella kuusen uudistamismene-

telmäksi kylvöä. 

Huittinen (2013, 26) on tutkinut männyn ja kuusen uudistamisen onnistumista turve-

mailla. Opinnäytetyöhön liittyneissä tutkimuksissa oli mitattu turpeen paksuutta ja 

taimien pituuskasvua kuusen ja männyn uudistusaloilla. Taimien pituuskasvua oli mi-

tattu kolmena vuonna. Mittaustulosten perusteella opinnäytetyön tekijä oli tehnyt 

johtopäätökset, että koealueella turvemaan muokkausmenetelmäksi soveltui parhai-

ten naveromätästys. 

Laadun seurantaan liittyviä opinnäytetöitä ovat aikaisemmin tehneet myös mm. Jari 

Takkinen (2010) aiheenaan Kuusen viljelytyön laatu Metsänhoitoyhdistys Sisä-Savon 

alueella ja Antti-Jussi Väänänen (2012) aiheenaan Taimikosta metsäksi, Vuonna 2001 

perustettujen taimikoiden tila Tornator Oy:n eteläisillä tiimeillä sekä Antti Laari (2010) 

aiheenaan Vuoden 2005 männyn ja kuusen viljelyalojen onnistuminen kivennäismailla 

Valkealan metsänhoitoyhdistyksen alueella. (Theseus.fi. Ammattikorkeakoulujen jul-

kaisuarkisto, 2014.) 
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4 METSÄN UUDISTAMISEN LAADUN SEURANTA METSÄNHOITOYHDISTYKSISSÄ 

Metsänhoitoyhdistykset olivat mukana vuosina 2000-2006 tehdyissä Metsän uudista-

misen laadun hallinta –inventoinneissa. Tällöin inventoitiin vuosina 1997-2003 istutet-

tuja, vuosina 1996-2002 kylvettyjä sekä vuosina 1995-2001 muokattuja luontaisen uu-

distamisen uudistamisaloja. (Saksa 2006, 3.) 

Metsänhoitoyhdistyksissä on käytössä Metsän uudistamisen laadun hallinta sovellus 

(MULaatu v. 1.8), jonka avulla on mahdollista saada vertailukelpoista tietoa uudista-

mistyön laadusta sekä yhdistysten sisällä että eri yhdistysten välillä. Sovellusta on 

mahdollista käyttää maastomikrossa ja siihen voidaan liittää uudistusaloihin liittyviä 

perustietoja sekä tehdä otanta inventoitavista alueista. MULaatu-sovelluksesta voi-

daan siirtää inventointitiedot asiakastietojärjestelmiin. (Metsänhoitoyhdistys Keski-

Suomi, 2014.) 

Paikkatietojärjestelmien kehittyminen on mahdollistanut aiempaa yksityiskohtaisem-

man mittauskohteiden valinnan ja paikantamisen sekä tarkemman ennakkotiedon liit-

tämisen maastossa kerättyyn tietoon. Tietojärjestelmien kehittyminen on mahdollista-

nut inventointien taustatietojen tarkentumisen ja myös uudistamistyön kustannusten 

sekä taimieräkohtaisten tietojen hyödyntämisen uudistamistyön laadun seurannan 

osana. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 72.) 

Systemaattinen laatuseuranta vähentää myös toimihenkilöiden erilaisista työskentely-

tavoista johtuvaa laatuvaihtelua. Toiminnan kehittäminen on helpompaa, kun voidaan 

vertailla uudistamistyön tuloksia yli tiimien ja organisaatioiden rajojen. Näin olisi mah-

dollista oppia toisten hyvistä kokemuksista ja välttää aiemmin tehtyjen virheiden tois-

tamista. (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 71.) 

4.1 Metsän uudistamisen laadun seuranta Keski-Suomessa 

Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella toimineista keskisuomalaisista metsänhoi-

toyhdistyksistä oli mukana Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskoh-

teet Etelä-Suomessa -hankkeessa vuosina 2004-2006 Jämsänkoski, Konnevesi, Korpi-

lahti, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski sekä Mhy Metso 

(Keuruu, Multia ja Petäjävesi). (Saksa 2006, 4.) 
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Uudistamistuloksen laadun seurannassa oli mukana kuuselle istutettuja taimikoita yh-

teensä 1108,9 ha. Uudistamisalojen inventoinnin avulla tutkittiin taimikoiden tiheyttä 

suhteessa kasvupaikkaan, muokkaustapaan ja taimen ikään. Lisäksi tutkittiin taimien 

kuolleisuutta ja siihen johtaneita syitä. Tutkimus sisälsi myös suositukset taimikonhoi-

dolle suhteessa kasvupaikkaan ja muokkaustapaan. (Saksa 2006, 5-11.) 

Keski-Suomessa toimivien metsänhoitoyhdistysten toimeksiantoina taimikoiden inven-

tointeja on tehty sekä Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskohteet 

Etelä-Suomessa -hankkeessa kehitetyllä menetelmällä että MULaatu-sovellusta käyttä-

en. Tutkimukset on useimmiten tehty metsäalan opiskelijoiden suorittaman harjoitte-

lun yhteydessä. Tutkimustulokset on käsitelty kunkin tutkimusalueen tiimien palave-

reissa ja tulokset on esitelty myös metsureiden palavereissa. Inventoinneissa saadut 

tulokset ovat vahvistaneet käsitystä laikkumätästyksen sopivuudesta muokkausmene-

telmäksi kuusen uudistamisketjussa. Lisäksi on voitu todeta, että istutustyön jälki on 

ollut yleensä moitteetonta. (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi 2014, Kaihlaniemi 

2014.) 

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toimii tällä hetkellä 13 kunnan alueella (kuva 1) ja 

jokaisessa kunnassa on oma toimihenkilöiden muodostama tiimi. Toimihenkilöitä yh-

distyksellä on 52 ja lisäksi työsuhteisia ja kausivakinaisia metsureita. Yhdistyksessä on 

jäseniä noin 11 500 ja yksityismetsän pinta-ala on noin 422 490 ha. (Metsänhoitoyhdis-

tys Keski-Suomi 2015.) 

”Metsänhoitoyhdistys on sellainen, että siinä hoidetaan metsää ja että kaikki met-

sästä kiinnostuneet on siinä (=yhdistyksessä).” Maria 5 v. 



26 

 

 

KUVA 1. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen toiminta-alue (Metsänhoitoyhdistys Keski-

Suomi 2015) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 

5.1 Metsänhoitoyhdistyksissä käytettävä metsänuudistamisen toimintatapa 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen Keuruun 

toimipisteen (tiimin) alueella vuonna 2010 tehtyjen uudistustöiden laatua. Lisäksi työn 

tarkoituksena oli selvittää, onko eri taimituottajilla ja taimityypeillä vaikutusta uudis-

tamisen onnistumiseen. Inventointityön aikana tehtiin myös arviota MULaatu-

sovelluksen käytettävyydestä taimikon inventointiin.  

Keuruun tiimissä toimii neljä metsäneuvojaa, joilla kullakin on omat maantieteelliset 

vastuualueensa. Metsäneuvojat suunnittelevat ja toteuttavat omien alueidensa met-

sänuudistamiset itsenäisesti. Kullakin toimihenkilöllä on ryhmä työsopimussuhteisia ja 

yrittäjinä toimivia metsureita, jotka tekevät töitä pääasiallisesti tietyllä alueella. Tarvit-

taessa metsurit voivat tehdä töitä myös pääasiallisen työskentelyalueen ulkopuolella. 

Uudistusalan muokkauksen tekevät metsänhoitoyhdistykselle sopimussuhteessa olevat 

koneurakoitsijat.  

Keuruun tiimin alueella (kuva 2) olivat yhdistyksen työsuhteiset (vakinaiset, kausivaki-

naiset ja sesonkityötä tekevät) metsurit uudistaneet vuonna 2010 metsää yhteensä 

201,5 ha, josta kuuselle oli istutettu 155,3 ha (77,1 % uudistusalasta). 

 

KUVA 2. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen Keuruun tiimin toiminta-alue on kartassa 

merkitty oranssilla. (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi 2015). Inventoinnit tehtiin kart-

taan merkityillä alueilla 27-30. 

 

Metsän uudistamisen työketju määritellään useimmiten päätehakkuun yhteydessä 

tehtävässä metsänkäyttöilmoituksessa. Uudistamiseen käytettävä taimimateriaali tila-
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taan keskitetysti koko metsänhoitoyhdistyksen toimialueelle. Tilausten perusteena on 

neuvojien asiakkaidensa kanssa tekemät sopimukset ja uudistamissuunnitelmat. Yhdis-

tyksen kautta metsänomistajan on mahdollista saada myös siemeniä ja erikoispuiden 

taimia.  

Taimilogistiikan yleisenä toimintaperiaatteena ovat vuosien kuluessa vakiintuneet käy-

tänteet. Taimet tuodaan Keuruun tiimin alueelle rekkakuljetuksena. Pääosa taimista on 

pakkasvarastoituja, ja ne välivarastoidaan Keuruulla aiemmin toimineen taimitarhan 

varastotiloissa. Pakkasvarastoitujen taimien saapuessa varastolle ne siirretään välittö-

mästi varaston sisälle, jossa kääremuovit poistetaan ja pakkauslaatikoiden ilmareiät 

avataan. Taimet sulatetaan varastossa, jonka lämpötila pysyy alle + 10 °C. Taimen su-

laminen kestää varastossa olevasta taimimäärästä ja ulkoilman lämpötilasta riippuen 

noin viikon. Tämän jälkeen taimet kuljetetaan työmaalle, jossa ne varastoidaan varjoon 

ja kastellaan tarvittaessa. Metsävarastoon taimia kuljetetaan vain muutaman työpäi-

vän tarve kerrallaan. (Kaihlaniemi 2014.) 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus toteutettiin Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen toimeksiantona. Tutkimuk-

sessa haluttiin käyttää metsänhoitoyhdistyksissä käytössä olevaa MULaatu-ohjelmaa, 

jotta sen soveltuvuutta säännölliseen uudistamistyön laadun seurantaan oli mahdollis-

ta arvioida. Niiltä osin, joissa sovelluksen käyttöohjeet inventoitiin olivat puutteelliset, 

sovellettiin Timo Saksan ja Ville Kankaanhuhdan kehittämää metsän uudistamisen laa-

dun seurantajärjestelmää (Saksa & Kankaanhuhta 2007). 

5.2.1 Tutkimuksen koejärjestelyt 

Uudistamistuloksen paras inventointiaika on keväällä, jolloin taimet erottuvat hel-

poimmin aluskasvillisuuden seasta (kuva 3 ja kuva 4). Varhain keväällä tehtävä inven-

tointi antaa tarvittaessa mahdollisuuden vielä uudistusalan täydennysistutuksiin jopa 

saman kevään aikana. Juhannuksen jälkeen, varsinkin rehevillä mailla, on heinäkasvus-

tosta niin paljon haittaa, että inventointitulosta ei voida enää pitää luotettavana. Tässä 

tutkimuksessa inventoinnit suoritettiin 8.5-5.6.2013. Inventoinnit teki metsätalousinsi-

nööriopiskelija, FM Riitta Pellinen. 
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KUVA 3. Taimien havaitseminen varhain keväällä ennen aluskasvillisuuden kasvukautta 

on helppoa ja luotettavaa (Kuva: Riitta Pellinen 2013). 
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KUVA 4. Inventointityömaa kesäkuun alussa 2013. Taimien havaitseminen aluskasvilli-

suuden seasta on haastavaa ja inventoinnin luotettavuus kärsii (Kuva: Riitta Pellinen 

2013). 

 

Inventoitavat taimikot valittiin käyttämällä metsänhoitoyhdistyksen asiakasrekisterin 

tietoja vuonna 2010 kuuselle istutetuista työmaista. Työmaat luokiteltiin ennen valin-

taan siten, että otantaan tulivat mukaan ainoastaan metsänhoitoyhdistyksen omilla 

metsureillaan teettämät uudistustyöt. Tällöin otannasta jäivät pois uudistusalat, joihin 

metsänhoitoyhdistys oli toimittanut taimet, mutta metsänomistaja oli huolehtinut istu-

tuksesta. Valinnan jälkeen satunnaisotannalla valittiin joka kolmas työmaa inventointia 
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varten. Mikäli samassa hankkeessa eli uudistamiskokonaisuudessa oli useampi kuin 

yksi kuvio, inventoitiin ne kaikki.  

Inventoitu pinta-ala oli 65,11 ha, joka on 41,9 % kuusen kokonaisuudistusalasta ja 32,3 

% vuonna 2010 uudistetusta metsäpinta-alasta Keuruun tiimin alueella. Inventointialue 

käsitti yhteensä 40 työmaata, jotka muodostuivat 51 kuviosta. Inventoitujen kuvioiden 

keskimääräinen pinta-ala oli 1,27 ha. Inventoidut taimikot jakautuivat Keuruun kunnan 

alueella melko tasaisesti (kuva 5).  

 

 

KUVA 5. Inventoitujen taimikoiden (punaiset merkit) maantieteellinen jakautuminen 

Keuruun kaupungin alueella (Kuva: Metsänhoitoyhdistys Keskisuomi 2014) 

 

Inventoitavat alueet ryhmiteltiin kasvupaikoittain ja alueellisesti järkeviksi kokonai-

suuksiksi. Ensimmäisenä inventoitiin rehevimpien kasvupaikkojen työmaat ja viimei-

simpänä karuimpien kasvupaikkojen työmaat. Näin voitiin vähentää heinän kasvun 

haittaavaa vaikutusta taimien löytymiseen ja siten myös inventointitulosten luotetta-

vuuteen.  

Inventoitavien koealojen määrä riippui inventoitavan kuvion pinta-alasta. Istutusaloilla, 

joiden pinta-ala oli 0,5-2,0 ha koealoja otettiin 15 kappaletta. Istutusaloilla, joiden pin-



32 

 

ta-ala oli suurempi kuin 2,0 ha mitattiin 20 koealaa. Yli 10 ha uudistusaloja ei otantaan 

osunut. Inventointia varten kuviot jaettiin koealaverkostoon, jossa koealalinjojen ja 

koealojen etäisyys määritettiin kuvion pinta-alan perusteella käyttämällä apuna Saksan 

ja Kankaanhuhdan koealaverkoston määrittelyä (liite 1). Ympyräkoealojen muodosta-

ma koealaverkosto tehtiin kuvion pohjois-etelä ja itä-länsi –suuntaisesti kompassi-

suunnan avulla.  

Ympyräkoealojen (20m2) sisään jäävältä alueelta laskettiin kasvupaikalle soveltuvien 

kasvatuskelpoisten taimien määrä, luontaisesti syntyneiden kasvatuskelpoisten taimi-

en määrä sekä poistettavien puiden määrä. Lisäksi määriteltiin kasvatuskelpoisten tai-

mien sekä poistettavien puiden keskipituus. Taimikon tiheys arvioitiin asteikolla hyvä - 

epätasainen - harva sekä laatu asteikolla hyvä – huomauttamista. Taimikon laatu ja 

terveys määriteltiin asteikolla hyvä - huomauttamista ja kirjaamalla ylös poikkeaman 

aiheuttaja. Koealoilta määriteltiin myös mahdollisen hoitotyön tarve ja kiireellisyys. 

Lisäksi tarkastettiin asiakastietojärjestelmissä olevien kuvioihin liittyvien perustietojen 

oikeellisuus sekä kuvio- että koealakohtaisesti. Näitä tietoja olivat mm. viljelty puulaji, 

maalaji ja kasvupaikka. 

Koealojen välinen etäisyys mitattiin askelmitalla. Askelmitan mittatarkkuus ei ole täysin 

objektiivinen, koska mittaaja joutuu valitsemaan askeleen paikan ja vaikeat kohteet 

olisi inhimillistä kiertää. Lankamitan käyttö koealojen etäisyyden mittauksessa aiheut-

taa myös omat ongelmansa mm. hakkuutähdekasoja kiertäessä tai ojanylityspaikkoja 

etsiessä. Askelmitan käyttö oli tilaajan mielestä riittävän tarkka mittausmenetelmä. 

Askelmitta tarkistettiin mittaamalla sen paikkansapitävyys vähintään kerran joka kuvi-

olla käyttämällä apuna maastotallentimen koealaverkkoa. Maastotallentimen koeala-

verkkoa ei käytetty koko aikaa, koska gps-verkon vaihteleva voimakkuus aiheutti lait-

teen toimintaan hitautta. Lisäksi maastotallentimen gps-laite kulutti akkua niin paljon, 

että vaihtoakkujenkaan kanssa toimintakapasiteetti ei olisi riittänyt koko työpäivän 

ajaksi. 

Hyvänlaatuisen taimikon kriteereinä käytettiin Silvadatan/ Saksan ja Kankaanhuhdan 

(2007, 13, 27) inventointiohjeiden mukaista luokitusta. Taimikko todettiin täystiheäksi, 

kun siinä oli istutettuja kuusia vähintään 1600 kpl/ha (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Taimikon keskitiheyteen pohjautuvat hyvän uudistamistuloksen kriteerit 

(Saksa & Kankaanhuhta 2007, 13.) 

Uudistamisketju Taimikon keskitiheys 

ha-1 

Laskettavat taimet 

Männyn istutus 1800 - kasvatettavaa havupuuta ha -1 

Kuusen istutus 1600 - kasvatettavaa havupuuta ha -1 

Rauduskoivun istutus 1400 - kasvatettavaa tainta ha -1 

Kylvö 3000 - mäntyä (kuusta, koivua) ha -1 

Luontainen uudistaminen 3000 - mäntyä (kuusta, koivua) ha -1 

 

Uudistusalan uudistamistulos määritellään sen mukaan täyttääkö sen keskitiheys hy-

välle uudistamistulokselle asetetut kriteerit. Uudistamistulos jaetaan neljään luokkaan 

hyvä, välttävä, heikko ja epäonnistunut (taulukko 3). (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27.) 

 

TAULUKKO 3. Uudistamistuloksen laatuluokitukset (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27.) 

 Uudistamistuloksen kuvaus 

Uudistamismenetelmä/puulaji Hyvä Välttävä Heikko Epäonnistunut 

Istutus, mänty * >1800 1799-1400 1399-1000 <1000 

Istutus, kuusi * >1600 1599-1200 1199-800 <800 

Istutus, rauduskoivu ** >1400 1399-1000 999-600 <600 

Kylvö (mänty/kuusi/koivu) *** >3000 2999-2000 1999-1000 <1000 

Luontainen uudistaminen *** >3000 2999-2000 1999-1000 <1000 

* taimikon keskitiheys, kasvatettavaa havupuuta/ha 

** taimikon keskitiheys, kasvatettavaa tainta/ha 

*** taimikon keskitiheys, kasvatettavaa mäntyä/kuusta/koivua/ha 

 

Inventoinnissa sovellettiin Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) laatimia ohjeita Metsän 

uudistamisen laatuseurantaan. Edellisiä ohjeita täydentämään käytettiin ohjeita, jotka 

ovat käytössä UPM:n tekemissä laatuseurannoissa (liite 2) ja Silvadatan MULaatu in-

ventointiohjeita (liite 3). 

Taimet luokiteltiin koealoilla MULaatu-ohjeen mukaisesti kolmeen ryhmään: istutetut 

(+ kuolleet), muut kasvatuskelpoiset ja poistettavat. Muut kasvatuskelpoiset ryhmään 

kuuluvien taimien tuli olla inventoitavaa puulajia, siemensyntyisiä ja sijaita vähintään 
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yhden metrin etäisyydellä istutetusta taimesta. Poistettavien taimien määrä arvioitiin 

yhden taimen tarkkuudella, jos poistettavia taimia oli alle viisi kappaletta, viiden tai-

men tarkkuudella, jos poistettavia taimia oli 10-20 kpl ja 10 taimen tarkkuudella, jos 

poistettavia taimia oli yli 20 kpl (liite 3).  

Kasvatuskelpoisen taimien tuli täyttää kaikki seuraavat kriteerit: 

- taimi on istutustaimi tai luontaisesti syntynyt taimi, joka puulajiltaan sopii kas-

vatettavaksi ko. maapohjalle 

- luontaisilla taimilla pituus on 0,5-1,5 kertaa viljelytaimen pituus 

- taimien välinen etäisyys toisistaan on oltava vähintään 1 m 

- 20 m2 koealalle luetaan enintään 6 kasvatuskelpoista tainta 

Kuolleet taimet laskettiin erikseen ja niiden kuolinsyyt merkittiin ylös, mikäli ne oli 

mahdollista havaita (liite 3). 

Taimien keskipituus määriteltiin viiden senttimetrin tarkkuudella. Pituudet määriteltiin 

erikseen istutustaimilta, kylvötaimilta ja luontaisesti syntyneiltä taimilta. Pituudet mää-

riteltiin erikseen havu- ja lehtipuille (liite 3). 

Inventoijan omaan silmävaraiseen arviointiin perustuen luokiteltiin kuvioilta tiedot: 

- kasvatuskelpoisten taimien tiheys luokituksella hyvä, epätasainen, harva 

- taimikon laatu ja terveys luokituksella hyvä, huomauttamista ja huomauttami-

sen syy 

- hoitotarve luokituksella1) heinäntorjunta, 2) taimikon perkaus, 3) täydennysvil-

jely, 4) ylispuiden poisto ja 5) vesitalouden järjestelyt 

- hoidon kiireellisyys luokituksella 1) heti 2) 1-2 vuoden kuluessa, 3) 3-5 vuoden 

kuluessa (liite 3). 

5.2.2 Inventoidut uudistusalat 

Keuruun tiimin alueella oli vuonna 2010 käytetty metsän uudistamiseen Forelian, Mel-

lanån, NFP:n ja Pekkalan taimitarhojen tuottamia taimia. Taimituottajat ovat käyttä-

neet yhteensä kuutta eri alkuperää olevia siemeniä (taulukko 4). Siemenet olivat alus-

tavasti testattua siemenviljelyaineistoa. Istutusalueen lämpösumma on pohjoisen Keu-

ruun alueella 1050-1100 d.d. ja eteläisen Keuruun alueella 1100-1150 d.d. Taimien 

tuotantoalueet sijoittuvat kahdelle eri taimitarhalle Ruotsiin ja kolmelle eri taimitarhal-

le Suomessa (taulukko 4). Käytetyt taimet olivat Pekkalan taimia lukuun ottamatta 

pakkasvarastoituja. (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, 2014.) 
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TAULUKKO 4. Uudistamisessa käytettyjen taimien alkuperät ja tuotantoalueet 

Taimityyppi ja alkuperä Tuotantoalue 

Forelia PL 81 (2 v), EY/SE/SE94/1565, 990-

1190 d.d. 

Fin Forelia, Saarijärvi, Suomi 

Mellanå BL 81 (1 v), EY/FIN T03-06-0435 Mellanå Plant Oy, Dagsmark, Suomi 

Mellanå BL 81 (2 v), EY/FIN T03-06-0411 Mellanå Plant Oy, Dagsmark, Suomi 

NFP Blockplant 121 (1 v), fb 26 Jung, 990-

1190 d.d. 

Älmfors, Edsby, Ruotsi 

NFP Blockplant 121 (1,5 v), fb 26 Jung, 990-

1190 d.d. 

Älmfors, Edsby, Ruotsi 

NFP Svepot 110 (1 v), fb 26 Jung, 990-1190 

d.d. 

Älmfors, Edsby, Ruotsi 

Vibytrop, Hallsberg, Ruotsi 

NFP Svepot 110 (1,5 v), fb 65 Rörby, 1175-

1375 d.d. 

Trekanten, Trekanten, Ruotsi 

Pekkala PL 64 (2 v), EY/FIN M29-06-0032 Suolahden tila, Keuruu, Suomi 

 

Keuruun tiimin alueella oli vuoden 2010 istutusten kokonaismäärästä käytetty eniten 

NFP Svepot 110 (1,5 v) taimia, toiseksi eniten Forelia PL 81 (2 v) taimia ja kolmanneksi 

eniten NFP Blockplant 121 1-vuotiaita taimia. Vähiten istutuksiin oli käytetty NFP 

Blockplant 121 1,5-vuotiaita taimia (kuvio 1). Inventoidut uudistusalat jakautuivat tai-

mituottajittain siten, että kokonaisalasta Forelian tuottamia taimia oli 7,1 ha alueella, 

Mellanån tuottamia taimia oli 9,8 ha alueella, Nordic Forest Plant (NFP) taimia 42,2 ha 

alueella ja Pekkalan taimia 6,0 ha alueella (kuvio 2). 

Taimien käyttöä ohjaa taimien hankintahinta, joka vaikuttaa niiden jälleenmyyntihin-

taan. Osalla metsänomistajista taimien käyttöä ohjaa myös taimien paikallisuus tai 

kotimaisuus. Myös aiemmat kokemukset taimien laadusta vaikuttavat metsänomista-

jan ostokäyttäytymiseen. Pakkasvarastoidut ja pahvilaatikoihin pakatut taimet ovat 

helpompia välivarastoida taimivarastolle ja kuljettaa istutuspaikalle kuin kasvatusalus-

toille pakatut taimet. (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, 2014.) 
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KUVIO 1. Inventoitujen pinta-alojen osuus kuusen kokonaisuudistusaloista taimituotta-

jan ja -tyypin mukaan jaoteltuna 

 

 

KUVIO 2. Inventoitu pinta-ala taimityypeittäin jaoteltuna 

 

Keväällä 2010 istutetut NFP:n taimet oli kuljetettu syksyllä 2009 kasvukauden päätyt-

tyä Ruotsista Jämsässä sijaitsevaan pakkasvarastoon laiva-rekkakuljetuksena. Jämsässä 

taimet oli pakkasvarastoitu. Keväällä 2010 taimet oli kuljetettu Jämsästä Keuruulle 

(matka noin 70 km) Metsänhoitoyhdistyksen välivarastoon. Mellanån taimet oli kulje-

tettu Keuruun taimivarastoon samana päivänä, kuin ne on lastattu rekkaan taimitarhal-

ta. Pekkalan taimet oli kuljetettu suoraan taimitarhalta työmaalle. Forelian taimet oli 
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toimitettu Keuruun taimivarastoon yleensä pakkasvarastointia seuraavana päivänä. 

(Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi 2014; Kaihlaniemi 2014.)  

Kuusentaimet oli istutettu pääsääntöisesti mustikkatyypin, MT (50,1 ha) ja käenkaali-

mustikkatyypin, OMT (12,1 ha) kasvupaikoille. Puolukkatyypin, VT kasvupaikoille oli 

istutettu vain 2,9 ha inventoiduista pinta-aloista. Taimien koko ja kasvupaikan ravintei-

suus eivät ole olleet sidoksissa toisiinsa. Yksivuotiaita taimia oli istutettu OMT kasvu-

paikoista 6,2 ha alueelle ja kaksivuotiaita taimia 5,9 ha alueelle (kuvio 3).  

 

KUVIO 3. Inventoitujen pinta-alojen jakautuminen metsätyypeittäin ja taimityypeittäin 

 

Uudistusalat jakautuivat topografisesti siten, että alimmillaan koealat olivat 110 m mpy 

ja korkeimmillaan 215 m mpy (kuvio 4). Eniten uudistusaloja sijoittui korkeuskäyrälle 

160 m mpy. Uudistusalan sijoittuminen korkeuskäyrälle määriteltiin kuvion keskimää-

räisen korkeuskäyrän mukaan. Inventoiduista taimikoista (pinta-alasta) 31 % sijaitsi 

141-160 m mpy, 27 % 161-180 m mpy ja 20 % 121-140 m mpy. Vain 4 % inventointipin-

ta-alasta oli 181-200 m mpy. (kuvio 5). 

Inventointialoilla käytetyt taimityypit jakautuivat melko satunnaisesti kaikille korkeus-

käyrille (kuvio 5). NFP Blockplant 121 1,5-v taimityypin osuus oli 46 % korkeuskäyrillä 

141-160 m mpy ja 38 % korkeuskäyrillä 161-1180 m mpy. Pekkalan taimia ei ollut käy-

tetty lainkaan korkeuskäyrillä 141-160 m mpy, 181-200 m mpy ja 201 m mpy. Mellanån 

taimia oli käytetty vain korkeuskäyrillä 141-160 m mpy ja 181200 m mpy. 

0

2

4

6

8

10

12

14

pinta-ala (ha)

metsätyyppi, taimityyppi

OMT

MT

VT



38 

 

 

KUVIO 4. Uudistusalojen jakautuminen topografisesti (m myp) 

 

 

KUVIO 5. Inventoidut taimikot luokiteltuna taimityypeittäin ja istutusalueen korkeuden 

(m mpy) mukaan 
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losten tallennus tehtiin maastomikroon asennetulla MULaatu-ohjelmalla. Kuviotiedot 

oli tallennettu maastomikrossa olevaan työohjelmaGis:iin. 

Uudistusalojen inventoinnissa käytettiin mittavälineinä mittavaijeria, jossa rautatan-

koon on kiinnitetty 2,52 m mittainen vaijeri. Vaijerin avulla määritettiin tutkittavan 

ympyräkoealan (20 m2) koko (kuva 6). 

 

 

KUVA 6. Ympyräkoealojen koon määrittämiseen käytetty mittavaijeri (Kuva: Riitta Pel-

linen 2013) 

 

Inventoinnin yhteydessä testattiin myös maastomikrossa olevan työohjelmaGis:n omi-

naisuutta, jolla on mahdollisuus määrittää otantaverkko. Koealojen etäisyys määritet-

tiin askelmitan avulla. 

Inventointitulokset analysoitiin Microsoft Excel ja Microsoft Access ohjelmilla. Tulosten 

tulkinnassa käytettiin apuna myös Microsoft Excel pivot-taulukointia.  
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6 TULOKSET 

Inventointityön tuloksia tarkastellaan taimikoiden laadun ja taimikonhoidon tarpeen 

näkökulmista. Tarkasteluperusteina käytetään sekä Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) 

luomaa uudistamistyön laatuluokittelua että MULaatu-ohjelman mukaista laatuluokit-

telua. Taimikoiden laadun tarkastelun näkökulmia olivat uudistustyön laatu, taimien 

pituus, taimikoiden tiheys ja hoitotyön tarve. Lisäksi tarkastellaan taimikoiden laatua 

kasvupaikoittain, maaston korkeuden mukaan ja laatupoikkeamien aiheuttajien mu-

kaan. Tarkastelut tehdään taimityypeittäin. MULaatu-ohjelman käytössä ilmenneistä 

ongelmista tehtiin yhteenveto (liite 4). Inventointituloksista laadittiin palautemateriaali 

metsänhoitoyhdistyksen sisäisiin koulutuksiin (liite 5). 

6.1 Uudistustyön laatu 

Uudistustyön laatu oli pääsääntöisesti luokassa hyvä (kuvio 6). Laatupoikkeamia aihe-

uttivat muutamalla kohteella huomattavan harva mätästysjälki, vesitalouden häiriöt ja 

istuttamattomat mättäät. Mättäiden laatua ei voi luotettavasti arvioida kolmen vuo-

den kuluttua mätästyksestä. Mättäitä ei oltu tehty risujen päälle, ja pääsääntöisesti ne 

olivat sopivan korkeita ja kooltaan sopivia. Tarvittaessa oli käytetty naveromätästystä 

ja ojitusta uudistusalueen vesitalouden säätelemiseksi. 

Istutustyö oli tehty yhtä kohdetta lukuun ottamatta hyvin. Taimet oli sijoitettu mättäi-

den keskelle ja suoraan, tyhjiä mättäitä oli vain satunnaisesti.  

 

KUVIO 6. Uudistustyön laatu kuvioittain 
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6.2 Taimien pituus 

Koealoilla keskimääräinen viljelytaimien pituus oli 54,1 cm (kuvio 7 ja kuvio 8). Lyhim-

mät inventoidut taimet olivat 15 cm pituisia, eli ne olivat kasvaneet vain hyvin vähän 

istutuksen jälkeen. Pisimmät inventoidut taimet olivat 120 cm pitkiä. Mellanå BL81 1-v 

ja Pekkalan taimet olivat muita taimia jonkin verran pidempiä (kuvio 8). NFP Blockplant 

121 1-v taimet olivat keskipituudeltaan kaikkein lyhimpiä. Keskipituudeltaan pisimpien 

ja lyhimpien taimityyppien väillä oli pituuseroa 20,0 cm. 

 

 

KUVIO 7. Kuusentaimien pituusjakauma inventoiduilla koealoilla 

 

 

KUVIO 8. Kuusentaimien keskipituudet taimityypeittäin 
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Saksan (2011, 99-101) tutkimuksen mukaan kaksivuotiaana istutetut kuusentaimet 

ovat neljännen kasvukauden jälkeen keskimärin 74 cm ja 1-vuotiaat keskimäärin 61 cm 

pituisia. Taimien pituuskehitykseen vaikuttaa merkittävästi taimen istutuspituus, istu-

tussyvyys, istutusalustan laatu, istutuspisteen taso, taimen etäisyys humuksesta, tuk-

kimiehentäin aiheuttamat vauriot, pintakasvillisuuden määrä ja haittaava lehtipuuve-

sakko. 

6.3 Taimikoiden tiheys 

Taimikoiden keskitiheys vaihteli taimityypeittäin 906 kpl/ha ja 1871 kpl/ha välillä (tau-

lukko 5). Alhaisin taimitiheys oli NFP Blockplant 121 1-v taimilla istutetuissa taimikoissa 

ja korkein taimitiheys oli Mellanå BL 81 1-v taimilla istutetuissa taimikoissa. Keskimää-

räinen taimitiheys oli 1213 kpl/ha. 

TAULUKKO 5. Taimikoiden keskitiheydet (kpl/ha) taimityypeittäin luokiteltuina 

Taimikot luokiteltiin Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) laatiman mallin mukaisesti (tau-

lukko 3) tiheyden perusteella neljään luokkaan hyvä, välttävä, heikko ja epäonnistunut 

(taulukko 6). Forelian taimilla istutettujen taimikoiden tiheys oli pääosin luokassa vält-

tävä. Mellanå BL 81 1-v ja NFP Blockplant 121 1-v taimilla istutettujen taimikkojen ti-

heydet olivat kaikki hyviä. NFP Svepot 110 1-v istutettujen taimikoiden tiheys oli luo-

Taimityyppi kpl/ha istutusala (ha) 

Forelia PL 81 2-v 1 159 7,1 

Mellanå BL 81 1-v 1 871 7,2 

Mellanå BL 81 2-v 1 350 2,6 

NFP Blockplant 121 1-v 1 811 6,5 

NFP Blockplant 121 1,5-v 1 071 18,2 

NFP Svepot 110 1-v 1 540 3 

NFP Svepot 110 1,5-v 1 112 14,5 

Pekkala PL 64 2-v 1 754 6,01 

Keskimääräinen taimitiheys 1 213 65,11 
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kassa välttävä. Epäonnistuneita uudistamisia oli Forelia PL 81 2-v ja NFP Blockplant 121 

1,5-v taimilla istutetuissa taimikoissa. 

TAULUKKO 6. Taimikoiden luokittelu uudistamistuloksen laadun (taimikon tiheyden) 

mukaisesti taimityypeittäin. Luokitteluasteikkona on käytetty Saksan ja Kankaanhuh-

dan luokittelua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelun mukaan inventoiduista taimikoista 68 % kuului 

tiheydeltään luokkaan hyvä ja 27 % luokkaan välttävä (kuvio 9). Tiheydeltään luokkiin 

heikko ja epäonnistunut kuului molempiin 2 % inventoiduista taimikoista. 

MULaatu-luokitusta käytettäessä inventoija arvioi kasvatuskelpoisten taimien tiheyden 

asteikolla hyvä, epätasainen ja harva. Inventoiduista taimikoista 71 % oli taimitiheydel-

tään hyviä, 19 % taimikoista oli taimitiheydeltään harvoja ja 10 % epätasaisia (kuvio 

10). Tällöin osalla koealoista oli joko alle tavoitetiheyden tai ei ollenkaan istutettuja 

kuusentaimia.  

Hyvä Välttävä Heikko 
Epäonnistu-

nut 
Yhteensä 

Taimityyppi (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

Forelia PL 81 2-v 0 0 90 6,4 0 0 10 0,7 100 7,1 

Mellanå BL 81 1-v 100 7,2 0 0 0 0 0 0 100 7,2 

Mellanå BL 81 2-v 81 2,1 0 0 19 0,5 0 0 100 2,6 

NFP Blockplant 

121 1-v 

100 6,5 0 0 0 0 0 0 100 6,5 

NFP Blockplant 
121 1,5-v 

68 12,3 27 4,9 1 0,2 4 0,8 100 18,2 

NFP Svepot 110 

1-v 

0 0 100 3,0 0 0 0 0 100 3,0 

NFP Svepot 110 

1,5-v 

95 13,8 0 0 5 0,7 0 0 100 14,5 

Pekkala PL 64 2-v 42 2,51 58 3,5 0 0 0 0 100 6,01 

44,4 17,8 1,4 1,5 65,1 
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KUVIO 9. Inventoidut taimikot uudistamistuloksen (taimikon tiheyden) mukaan luoki-

teltuna. Luokitteluperusteena on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelua uudis-

tusalan taimitiheydestä (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

KUVIO 10. Inventoitujen taimikoiden tiheydet luokiteltuina asteikolla hyvä-

epätasainen-harva. Luokitteluperusteena on käytetty MULaatu-ohjelman luokittelua. 

Taimikot luokiteltiin uudistamistuloksen ja taimityypin mukaan käyttäen luokittelupe-

rusteena Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) menetelmää (kuvio 11). Paras uudistamistu-

los taimikon tiheyden suhteen oli saatu NFP Blockplant 121 1-v taimilla, joilla istute-

tuista taimikoista 100 % kuului luokkaan hyvä. Heikoin uudistustulos oli saavutettu 

Forelia PL 81 2-v ja NFP Svepot 110 1-v taimilla.  

MULaatu-ohjelman mukaisesti luokiteltuna inventoidut taimikot olivat enimmäkseen 

täystiheitä. NFP Blockplant 121 1,5-v taimilla istutetuista uudistusaloista 56 % oli ti-

heydeltään epätasaista (kuvio 12). Harvoja taimikoita oli sekä Forelia PL 81 2-v että 
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NFP Svepot 110 1-v taimilla istutetuissa taimikoissa. Niiden osuus oli kuitenkin vähäi-

nen uudistusalan yhteenlasketusta pinta-alasta. 

KUVIO 11. Taimikoiden tiheydet taimityypeittäin ja uudistamistuloksen mukaan luoki-

teltuna. Luokitteluperusteena on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelua (Saksa 

& Kankaanhuhta 2007, 27). 

KUVIO 12. Kuusentaimikoiden tiheys taimityypin mukaan jaoteltuna. Luokitteluperus-

teena on käytetty MULaatu-ohjelman luokittelua. 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Epäonnistunut

Heikko

Välttävä

Hyvä

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Fo
re

lia
 P

L 
2

-v

M
e

lla
n

å 
B

L 
8

1
 1

-v

M
e

lla
n

å 
B

L 
8

1
 2

-v

N
FP

 B
lo

ck
p

la
n

t 
1

2
1

 1
,5

-v

N
FP

 B
lo

ck
p

la
n

t 
1

2
1

 1
-v

N
FP

 S
ve

p
o

t 
1

1
0

 1
,5

-v

N
FP

 S
ve

p
o

t 
1

1
0

 1
-v

P
e

kk
al

a 
P

l 6
4

 2
-v

Harva

Epätasainen

Hyvä



46 

Taimikoiden tiheydet luokiteltiin myös tiimin toimihenkilöiden vastuualueiden mukai-

sesti (taulukko 7, kuvio 13). Toimihenkilön a alueelta ei otantaan osunut yhtään kuu-

sentaimikkoa. Inventoitujen työmaiden tiheydet vaihtelivat melko paljon vastuualueit-

tain. Enimmillään 44 % vastuualueen taimikoista oli luokassa välttävä. Parhaimmillaan 

87 % taimikoista oli luokassa hyvä. Hyvien taimikoiden osuus vaihteli vastuualueittain 

56 % ja 87 % välillä inventoiduista työmaista. 
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TAULUKKO 7. Taimikoiden luokittelu vastuualueittain ja taimityypeittäin taimitiheyden, 

sekä pinta-alan mukaisesti. Luokitteluperusteena on käytetty Saksan ja Kankaanhuh-

dan luokittelua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

Vastuualue, Taimityyppi Laatuluokka Taimitiheys (keskiarvo) Pinta-ala (%) Pinta-ala (ha) 

b 1569 18,8 

Mellanå BL 81 2-v 1800 2,1 
Hyvä 1800 100 % 2,1 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 

NFP Blockplant 121 1,5-v 1478 6,5 
Hyvä 1868 72 % 4,7 

Välttävä 1400 38 % 1,8 

Heikko 

Epäonnistunut 

NFP Svepot 110 1-v 1540 3 
Hyvä 

Välttävä 1540 100 % 3 

Heikko 

Epäonnistunut 

NFP Svepot 110 1,5-v 1743 2,1 
Hyvä 1743 100 % 2,1 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 

Pekkala PL 64 2-v 1582 5,1 
Hyvä 1750 31 % 1,6 

Välttävä 1525 69 % 3,5 

Heikko 

Epäonnistunut 

c 1672 30,3 

Forelia PL 81 2-v 1546 6,4 
Hyvä 

Välttävä 1546 100 % 6,4 

Heikko 

Epäonnistunut 

Mellanå BL 81 1-v 1871 7,2 
Hyvä 1871 100 % 7,2 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 

NFP Blockplant 121 1,5-v 1391 4,3 
Hyvä 1811 26 % 1,1 

Välttävä 1563 51 % 2,2 

Heikko 800 5 % 0,2 

Epäonnistunut 0 19 % 0,8 

NFP Svepot 110 1,5-v 1706 12,4 
Hyvä 1762 94 % 11,7 

Välttävä 

Heikko 1143 6 % 0,7 

Epäonnistunut 

d 1334 16,01 

Forelia PL 81 2-v 771 0,7 
Hyvä 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 771 100 % 0,7 

Mellanå BL 81 2-v 900 0,5 
Hyvä 

Välttävä 

Heikko 900 100 % 0,5 

Epäonnistunut 

NFP Blockplant 121 1-v 1 811 6,5 
Hyvä 1811 100 % 6,5 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 

NFP Blockplant 121 1,5-v 1501 7,4 
Hyvä 1756 88 % 6,5 

Välttävä 1244 12 % 0,9 

Heikko 1000 

Epäonnistunut 

Pekkala PL 64 2-v 2100 0,91 
Hyvä 2100 100 % 0,91 

Välttävä 

Heikko 

Epäonnistunut 

Kaikki yhteensä 1535 65,11 
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KUVIO 13. Inventoitujen taimikoiden tiheydet jaoteltuna toimihenkilöiden vastuualu-

eiden mukaisesti. Luokitteluperusteena on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokitte-

lua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

 

Taimikot luokiteltiin myös kasvupaikan ja uudistamistuloksen mukaisesti (taulukko 8). 

OMT-kasvupaikalle istutetuista taimikoista 86 % kuului luokkaan hyvä. Luokkaan hyvä 

kuului 62 % MT:lle istutetuista taimikoista ja 93 % VT:lle istutetuista taimikoista. Uudis-

tuksen osalta epäonnistuneet taimikot olivat kaikki MT-kasvupaikalla. 

 

TAULUKKO 8. Taimien luokittelu uudistamistuloksen mukaisesti kasvupaikoittain. Luo-

kitteluasteikkona on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelua (Saksa & Kankaan-

huhta 2007, 27). 
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 (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

OMT 86 10,4 8 1,0 6 0,7 0 0 100  12,1 

MT 62 31,3 34 16,8 1 1,5 3 1,5 100  50,1 

VT 93 2,7 0 0,0 7 0 0 0 100  2,9 

Yhteensä  44,4  17,8  1,4  1,5  65,1 
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Inventoitujen taimikoiden tiheys vaihteli eri kasvupaikoilla, kun tulokset luokiteltiin 

Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) mukaan (kuvio 14). Puolet Forelia PL 81 2-v taimilla 

istutetuista taimikoista (kasvupaikka MT) oli tiheydeltään välttäviä ja puolella taimi-

koista uudistaminen oli epäonnistunut. Uudistamisen laatu oli huono puolessa NFP 

Svepot 110 1,5-v taimilla istutetuista taimikoissa (kasvupaikka OMT). Puolet Mellanå 

81 2-v taimilla istutetuista (kasvupaikka MT) ja NFP Blockplant 121 1,5-v taimikoista 

(kasvupaikka VT) oli laadultaan huonoa. NFP Svepot 110 1-v taimikoista 100 % oli laa-

dultaan vain välttävää. Pekkalan taimilla istutetuista taimikoista noin puolet oli laadul-

taan hyvää ja puolet laadultaan välttävää sekä OMT- että MT-kasvupaikoilla.  

MULaatu-luokittelua käytettäessä kaikki OMT-kasvupaikoille istutetut taimikot ovat 

tiheydeltään hyviä. Epätasaisia taimikoita on Mellanå BL 181 2-v taimilla (kasvupaikka 

MT), NFP Blockplant 121 1,5-v taimilla (kasvupaikka VT), NFP Svepot 110 1-v ja NFP 

Svepot 110 1,5-v taimilla (kasvupaikka MT) istutetuissa taimikoissa. Harvoja taimikoita 

on puolet Forelian taimilla (kasvupaikka MT) ja 20 % NFP Svepot 110 1,5-v istutetuista 

taimikoista (kasvupaikka MT) (kuvio 15). 

 

KUVIO 14. Taimikoiden laatu (tiheys) luokiteltuna taimityypeittäin ja kasvupaikoittain. 

Luokitteluperusteena on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelua (Saksa & Kan-

kaanhuhta 2007, 27). 
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KUVIO 15. Inventoidut taimikot luokiteltuna kasvupaikoittain, taimityypeittäin ja taimi-

kon tiheyden mukaisesti. Luokittelussa on käytetty MULaatu-luokittelua. 

6.4 Taimikoiden laatu 

Taimikoiden laatua tarkasteltiin kasvupaikan, maaston korkeuden ja laatupoikkeamien 

aiheuttajien mukaan. 

6.4.1 Taimikoiden laatu kasvupaikoittain 

Tarkasteltaessa taimikoita Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) laatuluokituksen mukai-

sesti (taulukko 9) taimikot olivat laadultaan hyviä kaikilla NFP Blockplant 121 1-v uudis-

tusaloilla. NFP Svepot 110 1-v taimilla uudistetuista taimikoista 100 % oli laadultaan 

välttäviä. Eniten epäonnistunutta uudistusta oli Forelia PL 81 2-v taimilla istutetuista 

taimikoista (10 % istutusalasta). 
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TAULUKKO 9. Taimien luokittelu uudistamistuloksen mukaisesti kasvupaikoittain ja 

taimityypeittäin. Luokitteluasteikkona on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokitte-

lua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

  

 
Istutusala Kasvupaikka VT MT OMT Yhteensä 

Taimityyppi (ha) Laatuluokka (%) (ha) (%) (ha) OMT (ha) (%) (ha) 

Forelia PL 81 2-v 7,1 Hyvä 
 

   
  

 

 
Välttävä 

  
90  6,4 

  
90  6,4 

 
Heikko 

        
    Epäonnistunut     10  0,7     10  0,7 

Mellanå BL 81 1-v 7,2 Hyvä 
  

100  7,2 
  

100  7,2 

 
Välttävä 

        

 
Heikko 

        
    Epäonnistunut                 

Mellanå BL 81 2-v 2,6 Hyvä 
  

81  2,1 
  

81  2,1 

 
Välttävä 

        

 
Heikko 

  
19  0,5 

  
19  0,5 

    Epäonnistunut                 

NFP Blockplant 121 1-v 6,5 Hyvä 69  4,5 31  2 
  

100  6,5 

 
Välttävä 

        

 
Heikko 

        
    Epäonnistunut                 

NFP Blockplant 121 1,5-v 18,2 Hyvä 27  4,9 35  6,3 6  1,1 68  12,3 

 
Välttävä 

  
27  4,9 

  
27  4,9 

 
Heikko 

    
1  0,2 1  0,2 

    Epäonnistunut     4  0,8     4  0,8 

NFP Svepot 110 1-v 3 Hyvä 
       

 
Välttävä 

  
100  3 

  
100  3 

 
Heikko 

        
    Epäonnistunut                 

NFP Svepot 110 1,5-v 14,5 Hyvä 7  1 77  11,2 11  1,6 95  13,8 

 
Välttävä 

        

 
Heikko 5  0,7 

    
5  0,7 

    Epäonnistunut                 

Pekkala PL 64 2-v 6,01 Hyvä 0,2  0,01 42  2,5 
  

42  2,51 

  
Välttävä 17  1 42  2,5 

  
58  3,5 

  
Heikko 

        
    Epäonnistunut                 

Yhteensä 
  

 12,11 
 

50,1 
 

2,9  65,11 
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Taimikoiden laatu vaihteli kasvupaikan ja taimityypin välillä. Tarkasteltaessa taimikoita 

MULaatu-kriteerien mukaisesti eniten huomauttamista oli NFP Blockplant 121 1-

vuotiaissa taimikoissa sekä MT että OMT metsätyypeillä. Niistä kaikilla inventointialoil-

la oli inventointikriteerien mukaan huomauttamista. NFP Svepot 101 1,5-v taimia oli 

istutettu VT:lle, jossa kaikissa inventointialoissa oli huomauttamista. Kaikissa NFP 

Blockplant 121 1,5-v taimilla istutetuissa taimikoissa oli myös huomauttamista (metsä-

tyyppi MT) ja samoin kaikissa NFP Svepot 101 1-vuotiaissa taimissa (metsätyyppi VT). 

NFP Svpot 101 1-vuotiailla istutetuissa OMT:n kuusikoissa ei esiintynyt lainkaan huo-

mautettavaa, mutta MT:lle istutetuissa oli huomautettavaa 70 % taimikoista. Forelia PL 

81 2-v taimilla istutetuissa taimikoissa ei ollut lainkaan huomauttamista eikä myöskään 

Pekkala PL 64 2-v taimilla istutetuissa OMT taimikoissa. Pekkala PL 64 2-v taimilla istu-

tetuissa MT-kasvupaikan taimikoista 50 % oli huomautettavaa (kuvio 16). 

 
KUVIO 16. Taimikoiden laatu kasvupaikoittain ja taimityypeittäin jaoteltuna MULaatu 

luokituksen mukaisesti 

 

6.4.2 Taimikoiden laatu vastuualueittain 

Kuusentaimikoiden laatua tarkasteltiin myös toimihenkilöiden vastuualueiden mukaan, 

kasvupaikoittain ja taimityypeittäin (taulukko 10). Saksan ja Kankaanhuhdan (2007, 27) 

luokituksen mukaan luokiteltaessa vastuualueella b kaikki taimikot olivat luokissa hyvä 

855,9 %) ja välttävä (44,1 %). Vastuualueella c taimikoista 66,0 % sijoittui luokkaan hy-

vä, 28,4 % luokkaan välttävä, 3,0 % luokkaan heikko ja 2,6 % luokkaan epäonnistunut. 
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Vastuualueella d 86.9 prosenttia taimikoista sijoittui luokkaan hyvä, 5,6 % luokkaan 

välttävä, 3,1 % luokkaan heikko ja 4,4 % luokkaan epäonnistunut. 

 

TAULUKKO 10. Taimikoiden luokittelu toimihenkilöiden vastuualueiden mukaan, kas-

vupaikoittain ja taimityypeittäin. Luokitteluasteikkona on käytetty Saksan ja Kankaan-

huhdan luokittelua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

 

Vastuualue Laatuluokka 
Kasvupaikka Hyvä Välttävä Heikko Epäonnistunut Yhteensä 
Taimityyppi % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) (ha) 

b 55,9 10,5 44,1 8,3 
    

18,8 
VT 28,6 0,4 71,4 1,0 

    
1,4 

NFP Blockplant 121 1,5-v 100,0 0,4 
      

0,4 

Pekkala PL 64 2-v 
  

100,0 1,0 
    

1,0 

MT 58,0 10,1 42,0 7,3 
    

17,4 
Mellanå BL 81 2-v 100,0 2,1 

      
2,1 

NFP Blockplant 121 1,5-v 70,5 4,3 29,5 1,8 
    

6,1 

NFP Svepot 110 1-v 
  

100,0 3,0 
    

3,0 

NFP Svepot 110 1,5-v 100,0 2,1 
      

2,1 

Pekkala PL 64 2-v 39,0 1,6 61,0 2,5         4,1 

c 66,0 20,0 28,4 8,6 3,0 0,9 2,6 0,8 30,3 
VT 58,8 1,0 

  
41,2 0,7 

  
1,7 

NFP Svepot 110 1,5-v 58,8 1,0 
  

41,2 0,7 
  

1,7 

MT 63,4 16,3 33,5 8,6 
  

3,1 0,8 25,7 
Forelia PL 81 2-v 

  
100,0 6,4 

    
6,4 

Mellanå BL 81 1-v 100,0 7,2 
      

7,2 

NFP Blockplant 121 1,5-v 
  

73,3 2,2 
  

26,7 0,8 3,0 

NFP Svepot 110 1,5-v 100,0 9,1 
      

9,1 

OMT 93,1 2,7 
  

6,9 0,2 
  

2,9 
NFP Blockplant 121 1,5-v 84,6 1,1 

  
15,4 0,2 

  
1,3 

NFP Svepot 110 1,5-v 100,0 1,6             1,6 

d 86,9 13,9 5,6 0,9 3,1 0,5 4,4 0,7 16,0 
VT 100,0 9,0 

      
9,0 

NFP Blockplant 121 1-v 100,0 4,5 
      

4,5 

NFP Blockplant 121 1,5-v 100,0 4,5 
      

4,5 

Pekkala PL 64 2-v 100,0 0,01 
      

0,01 

MT 70,0 4,9 12,9 0,9 7,1 0,5 10,0 0,7 7,0 
Forelia PL 81 2-v 

      
100,0 0,7 0,7 

Mellanå BL 81 2-v 
    

100,0 0,5 
  

0,5 

NFP Blockplant 121 1-v 100,0 2,0 
      

2,0 

NFP Blockplant 121 1,5-v 69,0 2,0 31,0 0,9 
    

2,9 

Pekkala PL 64 2-v 100,0 0,9             0,9 

Kaikki yhteensä 68,2 44,4 27,3 17,8 2,2 1,4 2,3 1,5 65,1 
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6.4.3 Taimikoiden laatu maaston korkeuden mukaan 

Taimikot luokiteltiin myös istutusalan korkeuden (m mpy) ja tiheyden mukaisesti (tau-

lukko 11, kuvio 17, kuvio 18). Taimikoista 40 % sijaitsi korkeuskäyrillä 141-160 m mpy 

ja 26 % korkeuskäyrillä 161-180 m mpy. Laadultaan hyvistä taimikoista 39 % sijaitsi 

korkeuskäyrillä 141-160 m mpy ja 35 % korkeuskäyrillä 161-180 m mpy. Laadultaan 

välttävistä taimikoista 41 % sijaitsi korkeuskäyrillä 141-160 m mpy ja 37 % korkeuskäy-

rillä 121-140 m mpy. 

 

TAULUKKO 11. Taimikoiden luokittelu uudistamistuloksen (taimikon tiheys) mukaisesti 

korkeuskäyrittäin. Luokitteluasteikkona on käytetty Saksan ja Kankaanhuhdan luokitte-

lua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 

 

KUVIO 17. Taimikoiden luokittelu uudistamistuloksen ja korkeuskäyrien mukaan, %- 

osuudet on suhteutettu pinta-alaan/korkeuskäyrä. Luokitteluasteikkona on käytetty 

Saksan ja Kankaanhuhdan luokittelua (Saksa & Kankaanhuhta 2007, 27). 
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 Hyvä Välttävä Heikko Epäonnistunut Yhteensä 

Korkeus m mpy (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha)  (ha) 

101-120 

 

7 3,2 10 1,7 0 0 0 0 8 4,9 

121-140 

 

4 1,8 37 6,6 14 0,2 0 0 13 8,6 

141-160 

 

39 17,2 41 7,3 36 0,5 53 0,8 40 25,8 

161-180 

 

35 15,7 0 0 45 0,7 47 0,7 26 17,1 

181-200 

 

5 2,2 12 2,2 0 0 0 0 7 4,4 

201-220 10 4,3 0 0 0 0 0 0 7 4,3 

Yhteensä  44,4  17,8  1,4  1,5  65,1 
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KUVIO 18. Taimikoiden laatu suhteessa istutusalan korkeuteen merenpinnasta (m 

mpy) MULaatu-luokituksen mukaan 

 

6.4.4 Taimikoiden laatupoikkeamien aiheuttajat 

Inventoiduissa taimikoissa esiintyneet laatupoikkeamat luokiteltiin aiheuttajan mukaan 

yhdeksään eri luokkaan. Kullekin kuviolle määriteltiin laatupoikkeaman pääasiallisin 

syy. Tällöin kukin kuvio on luokiteltu vain kerran luokkaan ”laatupoikkeamia”. Laatu-

poikkeamien aiheuttajat ryhmiteltiin vielä kolmeen eri ryhmään. 1) Kasvutavan ongel-

miin kuuluivat kuivalatvaisuus, monilatvaisuus ja pensasmaisuus. 2) Eläinten aiheutta-

miin tuhoihin laskettiin hyönteis- ja jyrsijätuhot. 3) Kasvupaikkaan liittyviin ongelmiin 

luokiteltiin harva/epätasainen taimikko, haittaava vesakko, haittaava heinäkasvusto ja 

kasvupaikan märkyys.  

Kaikissa taimikoista 26 % laatupoikkeaman aiheutti kasvupaikan rehevyydestä johtuva 

heinäkasvusto. Näillä kasvupaikoilla osa taimista kitui tai oli kuollut heinän alle. Toisek-

si suurimpana syynä olivat jyrsijätuhot 24 % kuvioista. Seuraavaksi suurin yksittäinen 

laatupoikkeaman aiheuttaja oli monilatvaisuus. Monilatvaisuus oli laatupoikkeaman 

syynä 17 % kuvioista. Taimikon epätasaisuus tai liian harva taimikko oli laatupoik-

keaman syynä 13 % inventoiduista kuvioista. Laatupoikkeamia olivat aiheuttaneet 

myös hyönteiset, vesakko ja märkyys. Monilatvaisuuden lisäksi epänormaaliin kasvuun 

liittyviä laatupoikkeamia olivat kuivalatvaisuus 7 % ja pensasmaisuus 6 % kuvioista (ku-

vio 19). 
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Suhteutettaessa laatupoikkeamien aiheuttajat pinta-alaan jyrsijöiden osuus säilyy suu-

rimpana (25 %), heinän osuus vähenee 14 %:iin ja märkyyden osuus kasvaa 10 %:iin 

(kuvio 20). Tämän luokittelutavan luotettavuutta vähentää se, että inventointia tehtä-

essä laatupoikkeama merkitään koko kuvion alalle, vaikka esimerkiksi märkyys vaivaisi 

vain osaa kuviosta. 

 

KUVIO 19. Taimikoiden laatupoikkeamien esiintyminen inventoiduilla kuvioilla (lkm) 

 

 

KUVIO 20. Taimikoiden laatupoikkeamien aiheuttajat suhteessa pinta-alaan (ha) 
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Kasvutavan ongelmat jakautuivat pensasmaisuuteen (19 %) (kuva 7), kuivalatvaisuu-

teen (23 %) (kuva 8) ja monilatvaisuuteen (58 %) (kuva 9,10) (kuvio 21). Monilatvaisuus 

ja pensasmaisuus esiintyivät usein myös samassa taimessa. Tällöin taimet luokiteltiin 

monilatvaisiksi, koska latvakasvaimessa sijaitsevan kasvuhäiriön voidaan olettaa vai-

kuttavan haitallisimmin taimen kasvuun. 

 

KUVIO 21. Kasvutavan ongelmien jakautuminen inventoiduissa taimikoissa 
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KUVA 7. Kuusentaimissa esiintynyttä pensasmaista kasvutapaa (Kuva: Riitta Pellinen 

2013) 

 

 

KUVA 8. Kuusentaimissa esiintyvää kuivalatvaisuutta (Kuva: Riitta Pellinen 2013) 
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KUVA 9. Kuusentaimissa esiintynyttä monilatvaisuutta keväällä ennen kasvun alkua 

(Kuva: Riitta Pellinen 2013) 

 

 

KUVA 10. Kuusentaimissa esiintynyttä monilatvaisuutta kasvun alettua (Kuva: Riitta 

Pellinen 2013) 
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Eläinten aiheuttamista tuhoista hyönteistuhojen osuus oli 12 % ja jyrsijätuhojen osuus 

88 % (kuvio 22). Kasvupaikkaan liittyneiden tekijöiden aiheuttamista laatupoikkeamista 

heinäkasvusto aiheutti 57 %, taimikon epätasaisuus tai harva taimikko 27 %, pensas-

maisuus 12 % ja märkyys 2 % (kuvio 23). 

KUVIO 22. Eläinten aiheuttamien tuhojen jakautuminen inventoiduissa taimikoissa 

 

 

KUVIO 23. Kasvupaikkaan liittyvien ja laatupoikkeamia aiheuttaneiden tekijöiden ja-

kautuminen inventoiduissa taimikoissa 

 

Tarkasteltaessa laatupoikkeamien esiintymistä taimikon korkeusaseman mukaan, voi-

tiin todeta, että laatupoikkeamia aiheuttaneet kasvuhäiriöt (kuivalatvaisuus, monilat-

vaisuus ja pensasmaisuus) painottuvat korkeuskäyrille 141-160 m mpy. Kuivalatvai-

suutta oli myös taimikoissa, jotka sijaitsevat alle 120 m mpy (kuvio 24). 
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Jyrsijätuhoja esiintyi kaikissa muissa korkeusluokissa paitsi ≤ 120 m mpy. Kasvusta joh-

tuvia laatupoikkeamia esiintyi eniten luokissa 141-160 m mpy ja 161-180 m mpy (kuvio 

25, kuvio 26). Hyönteisten ja jyrsijöiden aiheuttamia laatupoikkeamia esiintyi eniten 

luokassa 141-160 m mpy ja 121-140 m mpy (kuvio 27). 

 

KUVIO 24. Taimien laatupoikkeamien syyt kasvupaikan korkeuden (m mpy) mukaan 

luokiteltuna suhteutettuna inventointialasta 

 

 

 

KUVIO 25. Taimien laatupoikkeamien syyt istutusalojen korkeuden (m mpy) mukaan 

luokiteltuna. Laatupoikkeamat ovat prosenttiosuuksia korkeusluokan inventointialasta. 
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KUVIO 26. Kasvutavan häiriöt kasvupaikan korkeuden (m mpy) mukaan luokiteltuna 

 

 

 

KUVIO 27. Jyrsijöiden ja hyönteisten aiheuttamat tuhot kasvupaikan korkeuden (m 

mpy) mukaan luokiteltuna 

 

Kasvutavasta johtuvia laatupoikkeamia esiintyi eniten NFP Blockplant 121 1,5-v, NFP 

Svepot 121 1,5-v ja NFP Blockplant 121 1,5 v-taimilla (kuvio 28). Kasvutavan häiriöitä 

oli vähiten Mellanå BL 81 1-v ja Forelia PL 81 2-v taimityypeillä, Niillä kasvutavan häiri-

öt olivat kuivalatvaisuutta. Pensasmaisuutta ja monilatvaisuutta ei näillä taimityypeillä 
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esiintynyt. Kasvutavan häiriöitä oli eniten korkeusluokissa 141-160 m mpy ja 161-180 

m mpy. 

 

KUVIO 28. Kasvutapaan liittyvien laatupoikkeamien jakautuminen taimityypeittäin ja 

istutusalan korkeuden mukaan 

 

Taimikoiden laatupoikkeamat luokiteltiin vastuualueittain ja taimityypeittäin sekä suh-

teutettiin pinta-alaan (taulukko 12). Laatupoikkeamien luokittelussa käytettiin MULaa-

tu-luokittelua. Vastuualueella b eniten taimikoiden laatupoikkeamia aiheutti taimien 

kasvua haittaava heinä (41 % laatupoikkeamista). Monilatvaisuus aiheutti 18,2 % ja 

kuivalatvaisuus 15,5 % laatupoikkeamista. Vastuualueella c laatupoikkeamista 47 % oli 

jyrsijöiden ja 23,3 % monilatvaisuuden aiheuttamia. Kolmanneksi eniten laatupoik-

keamia aiheutti taimikon harvuus/epätasaisuus (12,3 % laatupoikkeamista). Vastuu-

alueella d laatupoikkeamista 39,5 % oli kuivalatvaisuutta ja 34,9 % heinän aiheutta-

maa. Harvaa ja epätasaista taimikkoa esiintyi 14,7 % laatupoikkeamista. 
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TAULUKKO 12. Taimikoiden laatupoikkeamat luokiteltiin vastuualueittain ja taimityy-

peittäin sekä suhteutettiin pinta-alaan. Luokitteluasteikkona käytettiin MULaatu-

luokittelua. 

 

Vastuualue kuivalatvaisuus monilatvaisuus pensasmaisuus harva/ epätasainen vesakko heinä jyrsijät yht. 
Taimityypppi % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) (ha) 

b 15,5 2,3 18,2 2,7 4,7 0,7 8,1 1,2 12,2 1,8 41,2 6,1     14,8 

Forelia PL 81 2-v 

               Mellanå BL 81 1-v 
               Mellanå BL 81 2-v 
               NFP Blockplant 121 1,5-v 23,5 1,6 39,7 2,7 10,3 0,7 

  

26,5 1,8 

    

6,8 

NFP Svepot 110 1-v 
      

28,6 1,2 
  

71,4 3,0 
  

4,2 
NFP Svepot 110 1,5-v 33,3 0,7 

        
66,7 1,4 

  
2,1 

Pekkala PL 64 2-v 

          

100,0 1,7 

  

1,7 

c 1,9 0,6 23,3 7,2 9,4 2,9 12,3 3,8     5,2 1,6 47,9 14,8 30,9 

Forelia PL 81 2-v 

          

0,0 

 

100,0 6,4 6,4 

Mellanå BL 81 1-v 8,3 0,6 
        

22,2 1,6 69,4 5,0 7,2 
Mellanå BL 81 2-v 

               NFP Blockplant 121 1-v 

               NFP Blockplant 121 1,5-v 
  

67,3 3,3 
        

32,7 1,6 4,9 
NFP Svepot 110 1-v 

               NFP Svepot 110 1,5-v 
  

31,5 3,9 23,4 2,9 30,6 3,8 
    

14,5 1,8 12,4 
Pekkala PL 64 2-v 

               d 39,5 5,1 4,6 0,6 6,2 0,8 14,7 1,9 0,1 0,01 34,9 4,5     12,9 

Forelia PL 81 2-v 100,0 0,7 
            

0,7 
Mellanå BL 81 1-v 

               Mellanå BL 81 2-v 
      

100,0 0,5 
      

0,5 
NFP Blockplant 121 1-v 27,8 2,0 

    
9,7 0,7 

  
62,5 4,5 

  
7,2 

NFP Blockplant 121 1,5-v 41,7 1,5 16,7 0,6 22,2 0,8 19,4 0,7 

      

3,6 

NFP Svepot 110 1-v 
               NFP Svepot 110 1,5-v 

               Pekkala PL 64 2-v   0,9                         0,9 

Yhteensä 13,6 8,0 17,9 10,5 7,5 4,4 11,8 6,9 3,1 1,8 20,8 12,2 25,3 14,8 58,6 

 

6.5 Taimikonhoidon tarve 

Taimikonhoidon tarvetta arvioitin inventointien yhteydessä MULaatu –ohjelman mu-

kaisesti. MULaatu-inventointiohjeissa ei ollut hoitotarpeen arviointiperusteita, vaan 

inventoija luokitteli hoitotyön tarpeen oman näkemyksensä mukaisesti. Taimikonhoi-

don tarve jaettiin kolmeen työlajiin: heinän torjuntaan, taimikon perkaukseen ja täy-

dennysviljelyyn (kuvio 29). Taimikon perkaukseen oli tarvetta 37 kuviolla (73 % inven-

toiduista kuvioista). Heinän torjuntaan oli tarvetta sekä MT- että OMT-kasvupaikoilla 

yhteensä 30 kuviolla (59 % inventoiduista kuvioista). Kahdella kuviolla oli tarve täyden-

nysviljelylle (4 % inventoiduista taimikoista). Kuudella kuviolla ei ollut lainkaan hoito-

työn tarvetta (12 % inventoiduista taimikoista). Nämä kuviot sijaitsivat MT- ja VT-

kasvupaikoilla. 
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KUVIO 29. Taimikoissa esiintynyt hoitotyön tarve taimityypeitäin ja kasvupaikoittain 

MT MT MT OMT MT OMT MT VT MT OMT MT VT OMT MT

Forelia PL 

81 2-v

Mellanå 

BL 81 1-v

Mellanå 

BL 81 2-v

NFP Blockplant 121 1-

v
NFP Svepot 110 1,5-v

NFP 

Blockplant 

121 1,5-v

NFP Svepot 110 1-v Pekkala PL 64 2-v

Täydennysviljely 2

Taimikon perkaus 1 3 3 2 1 7 2 2 11 2 3

Heinän torjunta 1 2 2 10 6 4 2 3

Ei hoitotyön tarvetta 4 2
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7 POHDINTA 

Työn tekemisen ohjenuorana olivat toimeksiantajan tavoitteet. Toimeksianto muodos-

tui kolmesta kokonaisuudesta; uudistamistyön laatu, erot taimityyppien välillä ja MU-

Laatu sovelluksen sopivuus taimikoninventointiin. Asetettuihin tavoitteisiin saatiin vas-

taukset ja toimenpide-ehdotukset työn tulosten avulla. Työn tilaajalle oli syntynyt käsi-

tys, että kaikilla uudistamiseen käytetyillä taimimateriaaleilla ei ole saavutettu riittävän 

hyvää uudistamistulosta. Nämä ennakkokäsitykset osoittautuivat todeksi tehdyn tut-

kimuksen myötä. 

Uudistustyön jälki on lähes poikkeuksetta moitteetonta. Ammattitaitoiset työntekijät 

olivat tehneet huolellista työtä. Mätästys- ja istutustiheys oli lähes kaikilla uudis-

tusaloilla suositusten mukainen. Laadun seurantaa ei yhdistyksen toiminta-alueella 

tehdä säännöllisesti. Koneurakoitsijat tekevät omavalvontaa mätästyksen osalta. Ole-

tuksena on, että istutustyön omavalvonnaksi riittää, että metsuri ohjeistetaan istutta-

maan jokaiseen kunnolliseen mättääseen. Kuitenkin olisi erittäin suotavaa, että myös 

istutustyöstä tehtäisiin laatuseurantaa tukeva omavalvontaa. Omavalvonnan tekemi-

nen tulisi näkyä myös metsurien palkkauksessa, jolloin siihen tulisi vaativuuslisä. Li-

sääntynyt omavalvonta vähentäisi toimihenkilöiden tekemien tarkastusten tarvetta ja 

antaisi nopeaa palautetta myös koneurakoitsijoille mätästyksen onnistumisesta. 

Laadun seurannan tekeminen vaikuttaa tutkimusten mukaan metsän uudistamista 

tekevien henkilöiden asenteisiin. Heistä 76 % parantaa toimintatapojaan laatuseuran-

nasta saatujen palautteiden vaikutuksesta. Suurin muutos tapahtuu uskalluksessa ky-

syä ongelmatilanteissa neuvoa toimihenkilöiltä. Merkittävää muutosta tapahtuu myös 

maan muokkauksessa (29 % kohteissa) ja istutustiheydessä sekä istutustyön laadussa 

(15 % kohteista). Uudistamistyön laatuseuranta vaikuttaa myös toimihenkilöiden työs-

kentelytapoihin esimerkiksi uudistamisketjun ja taimiaineksen valintaan. (Kankaanhuh-

ta, Saksa & Smolander 2010, 347.) 

Toimintaympäristön muuttuessa ja kilpailun lisääntyessä metsänhoitoyhdistyksen yh-

tenä kilpailukeinona voisivat olla säännölliset metsän uudistamisen laatuseurannat 

otantana ja tarvittaessa tarkemmin kohdennettuna. Laatuseuranta voisi olla osana 

metsän uudistamisen tuotepakettia. 

Laadun seurantaa varten on kehitteillä mobiilisovelluksia, joita yhdistämällä käytössä 

oleviin tietokantoihin voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Lisäksi työn 



67 

 

houkuttavuus ja imago voisi parantua, kun siirryttäisiin papereiden täyttämisestä ny-

kyaikaisempiin työmenetelmiin. Uusien menetelmien käyttöönotto vaatii osaamisen 

kehittämistä ja asennemuutosta.  

Kankaanhuhta, Saksa ja Smolander (2009, 60) toteavat, että erot taimitiheydessä ovat 

riippuvaisia kasvupaikkatyypistä, maan muokkauksesta, kivisyydestä sekä maaperän 

rakenteesta ja vesitaloudesta. Maaperän märkyys pienentää taimitiheyttä 27 %, karuus 

2-3 %, maalajeista turvemaa 10 % ja hienojakoinen kivennäismaa 4 %. Maaperän 

muokkaamattomuus vähentää taimimäärää 20 %. Tutkimuksessa mukana olleet taimi-

kot ovat pääsääntöisesti hyviä. Vain muutamilla kohteilla mätästysjälki oli harvaa tai 

harvahkoa. Muutamalla kohteella puulajivalinta oli kasvupaikkaan nähden suosituksis-

ta poikkeavaa. Niissä mäntyä oli istutettu OMT:lle ja kuusta puolestaan VT:lle. Kasvu-

paikan ravinteisuus ei ollut vaikuttanut taimityypin valintaan. Pidempiä ja tanakampia 

2-vuotiaita taimia oli käytetty alle puolessa OMT:n istutuskohteista. Tässä tutkimukses-

sa ei oteta kantaa siihen, vaikuttaako taimen koko kasvuhäiriöiden syntymiseen tai 

metsän uudistamisen laatuun. 

Korhonen ym. (2010) toteavat, että taimikon huono laatu johtuu useimmiten epätasai-

suudesta (34 % poikkeavista taimista) ja tuhoista (21 %). Tässä tutkimuksessa epätasai-

sia taimikoita oli 10 % inventoiduista taimikoista. Laatupoikkeamia aiheuttaneita jyrsi-

jätuhoja oli 30 % inventoitujen taimikoiden pinta-alasta ja kasvuhäiriöitä 50 % inventoi-

tujen taimikoiden pinta-alasta. Kasvuhäiriöiden muodostama laatupoikkeaman osuus 

on yli puolet suurempi kuin Korhosen ym. (2010) tutkimuksessa.  

Ruotsissa tehdyssä taimikoiden laadun seurantatutkimuksessa todetaan, että kasvu-

paikan pinnan muodolla ja kasvillisuudella on merkittävä vaikutus taimien kuolleisuu-

teen. Viljavilla mailla kilpailu vedestä ja ravinteista heinäkasvuston kanssa aiheuttaa 

taimien kuolleisuutta. (Söderbäck 2012, 29.)  

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen Keuruun toimipisteen alueella on metsän uudis-

tamisessa käytetty pitkään ja melko paljon ruotsalaista alkuperä olevaa taimiainesta. 

Ruotsalaisen taimiaineksen käyttöön on vaikuttanut ennen kaikkea taimien hinta ja 

saatavuus.  

Metlan tutkimuksessa (Ruotsalainen & Haapanen 2011) on todettu ruotsalaista alku-

perää olevilla kuusen viljelymateriaalilla olleen erityisesti latvojen paleltumisvaurioita. 

Paleltumisvaurioiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole pystytty osoittamaan au-
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kottomasti, mutta on tärkeää huomioida materiaalin käytön pohjoisraja. Tällöin aina-

kin paleltumisesta johtuvaa riskiä voidaan vähentää. Erittäin mielenkiintoiseksi tämän 

tiedon tekee se, että ruotsalaista alkuperää olevien taimien uudet käyttöalueet on siir-

retty aikaisempaa 100 km etelämmäksi. Tämä koskee inventoinneissa mukana olleita 

Jung- ja Rörby- alkuperää olevia taimia. NFP Svepot 110 (1,5 v) fb 65 Rörby, 1175-1375 

d.d. oli lämpösumman mukaan myös vuoden 2010 ohjeistus huomioiden liian eteläistä 

alkuperää Keuruun alueelle. 

Ruotsissa taimien käyttöalue määritellään sen korkeudella merenpinnasta (m mpy) ja 

leveyspiirien avulla (°N). Taimimateriaali saa olla lähtöalueeltaan 1-2 leveyspiiriä poh-

joisempaa ja 1-5 leveyspiiriä eteläisempää alkuperää istutusalueen korkeudesta (m 

mpy) ja leveyspiiristä riippuen. (Skogsstyrelsens författningssamling 2010, 8.) Ruotsissa 

on kehitteillä metsänviljelyaineiston käyttöalueen määrittämiseksi Plantval-sovellus, 

joka auttaa etsimään kullekin viljelyalueelle parhaiten sille sopivaa alkuperää olevat 

taimet. Sovellus toimii jo männyn osalta Suomessakin. (Beukr & Ruotsalainen 2013, 

25.) 

Ruotsalaisten taimien käyttöä on perusteltu edullisen hinnan ja helpon taimilogistiikan 

lisäksi hyvällä pituuskasvulla. Tässä tutkimuksessa kuitenkin Pekkalan 2-v ja Mellanå BL 

81 1-v taimet olivat keskimäärin pidempiä kuin ruotsalaista alkuperää olevat taimet. 

Kasvutavan häiriöitä; kuvalatvaisuutta, monilatvaisuutta ja pensasmaisuutta esiintyi 

eniten NFP Blockplant 121 1,5-v, NFP Svepot 110 1,5-v ja NFP Blockplant 121 1,5-v tai-

milla. Kasvutavan häiriöt painottuivat korkeuksille 141-160 m mpy ja 161-200 m mpy. 

Kasvutavan häiriöt saattavat johtua kasvupaikalle sopimattomasta taimien alkuperäs-

tä. Eteläistä alkuperää olevat taimet saattavat kärsiä kevätahavasta. Keväinen valon 

korkea intensiteetti saattaa aiheuttaa taimille stressiä ja vaurioita, erityisesti hangen 

päällä oleviin latvakasvaimiin (Hallsby 2009, 28). Latvojen kuivumien ja pensasmaisuus 

saattaa johtua myös siitä, että taimet eivät ehdi tuleentua syksyllä ennen syyshalloja. 

Poikkeavan kasvutavan syyn selvittämiseksi taimista tehtiin myös neulasanalyysi. Neu-

lasnäytteiden ravinneanalyysistä saadut tulokset ovat normaalit, jolloin taimien poik-

keava ulkonäkö ei johdu ravinne-epätasapainosta kuten esimerkiksi boorin puutokses-

ta.  

Topografialla ei näyttänyt olleen vaikutusta tässä tutkimuksessa inventoitujen taimi-

koiden tiheyteen. Laatupoikkeamia aiheuttavat häiriöt jakautuvat melko tasaisesti kai-
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kille korkeuskäyrille istutettuihin taimikoihin. Kasvutavan häiriöt painottuvat 414-160 

m mpy ja 161-181 m mpy sijaitseviin taimikoihin.  

Tarkasteltaessa laatupoikkeamia vastuualueittain, voitiin huomata, että merkittäviä 

taimikoiden laatupoikkeamien aiheuttajia kaikilla vastuualueilla oli taimien kuiva- tai 

monilatvaisuus. Kahdella vastuualueella taimikoiden harvuus ja epätasaisuus oli myös 

merkittävä laatupoikkeamien aiheuttaja samoin taimen kasvua haittaava heinäkasvus-

to. Yhdellä vastuualueella merkittävä laatupoikkeaman aiheuttaja oli jyrsijätuhot. Kui-

va- ja monilatvaisuus voivat mahdollisesti johtua taimien alkuperästä. Taimikon har-

vuus/epätasaisuus voi johtua myös esimerkiksi muokkausjäljestä tai istutustyön laa-

dusta.  

Tämä tutkimus antaa aihetta miettiä, miltä kasvuhäiriöiset puut näyttävät tukkipuuiäs-

sä, vaikuttavatko rungossa olevat paksunnokset puuraaka-aineen laatuun ja ovatko 

nämä taimikot muita alkuperää olevia taimikoita herkempiä kasvitaudeille. Siitä näyt-

täisi olevan jo mahdollisia merkkejä, sillä Keuruulla on huomattu mustakoron aiheut-

tamia vaurioita fb 26 Jung-alkuperää olevissa noin 10-15 vuotta vanhoissa taimikoissa. 

Kasvutavan häiriöt ja latvakasvaimien kuoleminen sekä ruskettuminen eivät välttämät-

tä aiheuta taimien kuolemista. Ne kuitenkin vaikuttavat taimien kasvuun ja aiheuttavat 

metsänomistajille tulonmenetyksiä. Lisäksi on epävarmaa, miten puut kasvavat taimi-

vaiheen jälkeen. Vanhimmat alueelle istutetut fb 26 Jung, 990-1190 d.d. ja fb 65 Rörby, 

1175-1375 d.d. alkuperää olevat taimikot ovat saavuttamassa ensiharvennusiän. Ensi-

harvennuksen yhteydessä olisi mahdollista hankkia lisää tutkimustietoa alkuperän vai-

kutuksesta. 

Inventoinnissa käytetty Silvadatan kehittämä MULaatu-ohjelma on melko kömpelö 

käytettävä. Lisäksi sovelluksen käytettävyys uudistamistyön laadun inventoinnissa on 

epäluotettavaa. Tekniset puutteet vaikeuttavat sovelluksen käyttöä. Ohjelma ei ohjaa 

käyttäjää tekemään inventointeja oikein vaan antaa mahdollisuuden syöttää soluihin 

väärässä muodossa olevia tietoja. Ohjelma ei myöskään ilmaise missä kentässä virheel-

linen tieto (esim. vahingossa syötetty numeerinen tieto kirjainten sijaan) sijaitsee. 

MULaatu-ohjelman avulla tehtävässä taimikon inventoinnissa käytetään objektiivisten 

mittausmenetelmien sijaan useissa kohden inventoijan subjektiivista arviota, mikä lisää 

virhemahdollisuuksia ja vähentää tulosten luotettavuutta. 
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MULaatu ohjelman avulla tehtävä inventointitulosten käsittely on haastavaa. Inven-

toinneissa kerätyn ja ohjelmasta saatava data tallentuu useisiin eri tietokantoihin. Oh-

jelmasta ei saa tulostettua inventoinnin yleistä laatua kuvaavia käyttökelpoisia raport-

teja suoraan. Työmaakohtaiset raportit on ohjelamasta mahdollista saada. Tulosten 

käsittely täytyy tehdä esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.  

MULaatu-ohjelman hyvänä puolena on se, että metsänhoitoyhdistyksen työmaatie-

doista saadaan otannan avulla määritettyä inventoitavat työmaat ja siirrettyä niiden 

kuviotiedot valmiiksi inventointitietoihin. Sovelluksesta on käytössä ensimmäinen ver-

sio, eikä ohjelman kehittämistyötä ole tehty. Inventoinnin tärkeys huomioiden olisi 

hyvä, jos ohjelmaa kehitetäisiin siten, että sen käyttö olisi helppoa, inventoijan subjek-

tiivinen vaikutus tutkimukseen poistuisi ja raportointi tukisi inventointitiedon hyödyn-

nettävyyttä. 

Taimikoiden laatu ja terveys arvioitiin luokituksella hyvä - huomauttamista. Ongelman 

luokittelutavassa muodosti arvioijan subjektiivisen käsityksen vaikutus ja tulosten luo-

tettavuuteen. Lisäksi ohjelma ei antanut mahdollisuutta tehdä laatupoikkeamamerkin-

tää vain osalle kuviota. Tällöin laatupoikkeama saattaa painottua tulosten analysoin-

nissa pinta-alan suhteen tarkasteltuna liian suureksi. 

Koealaverkoston määrittämistä testattiin maastomikrossa olevan otantaverkoston 

avulla. Maastomikron koealaverkoston käyttäminen ei ollut riittävän tarkkaa ja nopeaa 

soveltuakseen inventointityöskentelyyn. Myös käytettyjen laitteiden ja käytettävissä 

olleiden tietoverkkojen ominaisuudet vaikuttivat työskentelynopeuteen. Lisäksi otan-

taverkon käyttöä vaikeutti se, että verkko määriteltiin inventoitavan kuvion koon mu-

kaisesti, mutta määrittely muutti aina edellisiä ja tulevia otantaverkkoja. Lisäksi esi-

merkiksi maastomikron ohjelmien ”kaatuminen” aiheutti otantaverkon uudelleenmää-

rittämistarpeen, jolloin otantaverkko saattoi muuttua kesken kuvion. Otantaverkkoa 

käytettiin kuitenkin askelmitan paikkansapitävyyden varmentamiseen. 

Tutkimuksissa saatujen tulosten analysoinnissa käytettiin osittain kahta päällekkäistä 

uudistamisen laadun inventointimenetelmää; Saksan ja Kankaanhuhdan (2007) mene-

telmää ja MULaatu-ohjelmaa. Menetelmissä oli hieman erilaiset luokitteluperusteet, 

jolloin tulokset ovat myös hieman erilaisia. MULaatu-järjestelmän teknisistä ominai-

suuksista johtuen ristiintaulukointimahdollisuudet olivat myös joiltain osin rajoittunei-

ta, koska järjestelmään tallennettiin tietoja sanalliseen muotoon ilman strukturoitua 
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rakennetta. Työssä käytettiin otantaverkon määrittelyssä askelmittaa, jonka käyttö oli 

työn tilaajan ohjeistama. Askelmitan käyttö voi vaikuttaa työn tulosten objektiivisuu-

teen. Objektiivisuuden vaikutusta pyrittiin vähentämään tarkistamalla koealojen sijainti 

ja etäisyydet maastomikron koealaverkon ja gps:n avulla. 

Työn tekeminen oli mielenkiintoista, antoisaa ja opettavaista. Työn tulosten vaikutuk-

sesta on Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen taimitilausten taimityyppien alkuperää 

tarkistettu ja taimituottajien kanssa on käyty neuvotteluja kasvutapaan liittyvien häiri-

öiden syiden selvittämiseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Koealaverkoston ja linjavälien määräytyminen uudistusalalla 

 1(1) 

(Saksa & Kankaanhuhta 2007, 18,) 
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Liite 2. UPM Metsä taimikon inventoinnin kenttätyöohje   

1(8) 

1 TAIMIKON INVENTOINNIN KENTTÄTYÖOHJE 

1.1 Inventointitekniikka 
Taimikot inventoidaan kuvioittain yhtenäisellä koealaverkostolla käyttäen linjoittaista 

koealaotantaa. Ympyräkoealojen koko on 20 m2, joka saadaan 2,52 m säteisellä mitta-

kepillä. Yksi taimi koealalla vastaa 500 tainta hehtaarilla. Koealoja otetaan kuvion pin-

ta-alan mukaan seuraavasti: 

 

Pinta-ala Koealamäärä 

1-3 ha 15 kpl 

3,1-10 ha 20 kpl 

yli 10 ha 30 kpl 

 

Linja- ja koealaväli saadaan kaavalla: 

neliöjuuri luvusta: (kohteen pinta-ala, ha * 10 000 / koealojen lukumäärä). 

� Muuntotaulukko linja- ja koealavälin määrittämiseksi on ohjeen lopussa. 

Inventointilinjat suunnataan kohtisuoraan maastomuotoja (harjut, notkelmat) ja/tai 

uudistusalan pisintä halkaisijaa vastaan. Ensimmäinen koeala sijoitetaan linja- ja koe-

alavälin puolikkaan etäisyydelle kuvion reunasta. 

Jos vähintään 1/3 koealasta osuu uudistusalan ulkopuolelle tai muulle pysyvälle tai-

mettumisesteelle (tie, valtaoja, iso kivi tai kallio) koealaa siirretään lyhin mahdollinen 

matka eteen tai taaksepäin niin, että se osuu kokonaan uudistettavalle ja taimettumis-

kelpoiselle alalle. Matkan mittausta jatketaan kuitenkin alkuperäisestä koealan koh-

dasta. 

1.2 Kuvion tunniste- ja menetelmätiedot maastomikrolle tai maastolomakkeeseen 
Inventoitavien palstojen kuviot siirretään maastomikrolle ennen maastoinventointia. 

Jos maastomikroa ei ole käytettävissä, kuvioiden kasvupaikka-, puusto- ja metsänhoi-

tovälilehdet tulostetaan FOR Estatesta. 

Uudistamismenetelmä ja uudistamispuulaji ovat uudistusalan se menetelmä ja pää-

puulaji, jota pinta-alasta on eniten. Kylvetyn alan uudistamismenetelmäksi merkitään 

aina kylvö, vaikka uudistusalalla olisi siemenpuita tai istutustaimia. 

Hoitoehdotus ja Aika (kkvvvv): 

1 Ylispuiden poisto 

2 Täydennysviljely 

3 Ruohous 

4 Varhaisperkaus 

5 Muu 

Kannot korjattu merkitään kuviolla, jolla on uudistushakkuun yhteydessä korjattu kan-

not. Jos kuviolla on siemenpuita, merkitään Siemenpuut korjaamatta. 
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2(8) 

Lisätieto -riville kirjataan lyhyesti huomionarvoiset asiat kuten tuhon syy, tuulenkaadot 

m3, siemen- tai säästöpuiden lukumäärä.  

1.3 Koealatiedot maastolomakkeeseen 
 

 

Koealat numeroidaan juoksevasti mittausjärjestyksessä ykkösestä ylöspäin. 

Olosuhde- ja menetelmätiedot määritetään kunkin koealan kohdalta maastossa. 

Kasvupaikka  

Koealan kasvupaikkatyyppi tai vastaava ravinnetaso. 

1=Lehto 

2=Lehtomainen kangas 

3=Tuore kangas 

4=Kuivahko kangas 

5=Kuiva kangas 

6=Karukkokangas 

Maasto 

1=Painanne (ilmeinen soistumisriski) 

2=Tasamaa tai loivasti kalteva 

3=Rinne (kaltevuus yli 15 %) 

4=Erittäin kivinen 

Maalaji Pääasiallinen maalaji 20 cm:n pintakerroksesta. 

1=Karkea (karkea hiekka, sora, soramoreeni) 

2=Keskikarkea (karkea hieta, hieno hiekka, hiekkamoreeni) 

3=Hieno (Savi, hiesu, hieno hieta, hienoainesmoreeni) 

4=Turve 

Muokkaustapa 

0=Muokkaamaton 

1=Laikutus 

2=Äestys 

3=Laikkumätästys 

4=Navero- ja ojitusmätästys 

5=Muu 

  

Koeala Osa-alue
Olosuhteet ja menetelmät Taimimäärät lajeittain, kpl
Kasvupaikka Maasto Maalaji Muokk.men.Uud.menet. Uud.puulaji Mänty Kuusi Koivu Muu lehtip.
1=Lehto 1=Painanne1=Karkea 0=Mton 0=Luontain. 1=Kuusi Istutus
2=Lehtom 2=Tasam. 2=Keskik. 1=Laikutus 1=Kylvö 2=Mänty
3=Tuorek 3=Rinne 3=Hieno 2=Äestys 2=Istutus 3=Koivu Kylvö
4=Kuivahkok 4=Eritt.kiv 4=Turve 3=Laik.mät. 3=Konekylv 4=Muu
5=Kuivak 4=Ojit .mät. 4=Koneist Luontaiset
6=Karukkok 5=Muu

Luontaiset
peruspuut

Koeala Osa-alue
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3(8) 

Uudistamismenetelmä 

Koealalla käytetyn menetelmän mukaan. Jos koeala sattuu viljelyalalle jääneeseen, 

kokonaan viljelemättömään kohtaan, uudistamismenetelmäksi merkitään kuvion pää-

asiallinen viljelymenetelmä. 

0=Luontainen 

1=Kylvö 

2=Istutus 

3=Konekylvö 

4=Koneistutus 

Uudistamispuulaji 

Viljelyssä käytetty puulaji ja luontaisessa uudistamisessa pääpuulajiksi tavoiteltava 

puulaji. 

1.5 Taimien lukumäärät uudistamismenetelmittäin 
Taimet kirjataan koealoittain taimilajikohtaisesti yhden taimen tarkkuudella. Luettavi-

en taimien etäisyys toiseen samaan taimilajiin (esim. istutettu mänty) kuuluvaan tai-

meen tulee olla vähintään 20 cm. Sen sijaan luontainen taimi luetaan mukaan, vaikka 

se sijaitsisi aivan istutetun männyn vieressä. Luontaisten taimien maksimimäärä koe-

alalla on 20 kpl. Tätä korkeammat määrät merkitään 20 kappaleeksi. 

1.5.1 Istutustaimikot 
Istutustaimet 
Luetaan kaikki normaalikuntoiset sekä sellaiset vialliset taimet, joiden uskotaan toipu-

van ja voivan tuottaa ainespuuta. Vikoja voivat olla esimerkiksi: värivika, katkennut 

latva, häiriintynyt pituuskehitys, pensasmainen kasvutapa, harsuuntunut, tyvilenkous 

tms. Kituvia taimia, joiden ei uskota selviytyvän, ei lueta. Istutustaimia voidaan lukea 

(=järjestelmä hyväksyy) enintään 10 kpl/koeala. 

Luontaiset peruspuut 
Peruspuutaimi on elinvoimainen luonnontaimi, joka voi kasvukuntonsa, pituutensa 

sekä asemansa puolesta täydentää täysipainoisesti istutustaimikkoa. Etäisyys lähim-

pään istutustaimeen tai toiseen luontaiseen peruspuutaimeen on oltava vähintään 1 

metri. Peruspuutaimen pituuskasvu vastaa istutustaimien kasvua. Mikäli koealalla ei 

ole elossa olevia istutustaimia, verrataan peruspuuksi kelpaavaa luonnontainta viiteen 

lähimpään istutustaimeen. Näin tehdään myös koealan sattuessa istutusalalla viljele-

mättä jätettyyn kohtaan.  

Kuusen ja männyn taimikoissa peruspuutaimeksi kelpaa hyväkuntoinen luontainen 

havupuu. Koivun istutustaimikoissa peruspuuksi hyväksytään vain hyväkuntoinen luon-

tainen rauduskoivu. 

Luontaisia peruspuutaimia voidaan lukea niin monta, että niiden ja istutustaimien yh-

teismääräksi koealalle tulee enintään viisi (= 2500 kpl/ha). Tätä suurempia lukumääriä 

ei kirjata. Kuusen ja männyn taimikossa peruspuuksi kirjataan ensisijaisesti sama puula-

ji kuin istutustaimi, mutta ellei samaa puulajia ole riittävästi, luetaan peruspuuksi toi-

nen havupuulaji. 
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Huom! Luontaisia peruspuita ei vähennetä luontaisiin havupuihin kirjattavista taimista. 

Ne siis kirjataan kahteen paikkaan. 

Luontaiset havupuuntaimet 

Luetaan elinkelpoiset hyväkuntoiset kuusen ja männyn taimet 20 cm välein. Inventoin-

tivuonna syntyneitä sirkkataimia ei lueta eikä myöskään niitä luontaisia taimia, jotka 

uudistusalan raivauksessa olisi kuulunut raivata pois. 

Luontaiset koivut ja muut lehtipuut 

Luontaisiin koivuihin ja muihin lehtipuihin luetaan kaikki siemen- ja vesasyntyiset elä-

vät taimet (minimietäisyys 20 cm) sirkkataimia lukuun ottamatta. Samasta kannosta 

luetaan vain yksi vesa. 

1.5.2 Männyn kylvötaimikot 
Kylvötaimet 
Kylvötaimiin luetaan sekä kylvetyt että luontaiset elinkelpoiset männyntaimet 20 cm:n 

välein. Inventointivuonna syntyneitä sirkkataimia ei lueta eikä myöskään niitä luontai-

sia taimia, jotka uudistusalan raivauksessa olisi kuulunut raivata pois. 

Luontaiset kuusentaimet 
Luetaan elinkelpoiset kuusentaimet 20 cm:n välein. Inventointivuonna syntyneitä sirk-

kataimia ei lueta eikä myöskään niitä luontaisia taimia, jotka uudistusalan raivauksessa 

olisi kuulunut raivata pois. 

Luontaiset koivut ja muut lehtipuut 
Luontaisiin koivuihin ja muihin lehtipuihin luetaan kaikki siemen- ja vesasyntyiset elä-

vät taimet 20 cm:n välein sirkkataimia lukuun ottamatta. Samasta kannosta luetaan 

vain yksi vesa. 

Luontaisia peruspuita ei lueta. 

1.5.3 Luontaisesti uudistetut taimikot 
Luontaiset havupuuntaimet 
Luetaan elinkelpoiset luontaiset männyn ja kuusentaimet. Puulajikohtainen mini-

mietäisyys on 20 cm. Inventointivuonna syntyneitä sirkkataimia ja luontaisia peruspui-

ta ei lueta eikä myöskään niitä luontaisia taimia, jotka uudistusalan raivauksessa olisi 

kuulunut raivata pois. 

Luontaiset koivut ja muut lehtipuut 
Luetaan kaikki siemen- ja vesasyntyiset elävät koivuntaimet 20 cm:n välein. Sirkka-

taimia ja luontaisia peruspuita ei lueta. Samasta kannosta luetaan vain yksi vesa. 

2 TAIMIKON INVENTOINNISSA TARVITTAVAT VÄLINEET 

• koealakeppi 2,52 m 

• GPS paikannin tai kompassi/bussoli 

• lankamittalaite 

• kirjoitusalusta 

• karttalaukku 
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• kuviokartta inventointikohteista 

• säänkestävät lomakkeet 

• inventointiohjeet 

• kartta inventoitavista kuvioista (1:10 000) 

3 TIETOJEN TALLENTAMINEN 

Taimikon inventointitiedot tallennetaan maastomikrolle, josta ne siirretään FOR IT –

järjestelmään. Jos maastomikroa ei ole käytettävissä kirjataan inventointitiedot maas-

tolomakkeelle ja tallennetaan erikseen järjestelmään. Taimikon inventointisovellus 

ohjeineen löytyy: 

FOR IT / Metsätalous ja maankäyttö / Metsäsuunnittelu ESTATE / Taimikon inventointi 

Järjestelmäsovelluksen Ohje ja Ylläpito-ohje –kohdissa on tarkemmat ohjeet sovelluk-

sen käytölle. 

4 INVENTOINTITULOKSEN TARKISTAMINEN 

Inventoinnin päätyttyä ota tallentamistasi kuvioista tulosraportti ja käy kuvioittain läpi 

inventoidut tulokset. Tarkasta poikkeavat tulokset ja korjaa tarvittaessa. Varmista, että 

tilavastaava saa tiedon hoitotoimenpiteitä vaativista kuvioista. 

5 KUVIOTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 

Kun inventointihavainnot on tallennettu metsäjärjestelmään ja tulokset on tarkistettu, 

voidaan inventoidut puustotiedot päivittää kuviotietoihin. Runkoluvut päivitetään puu-
lajeittain ala olevan taulukon mukaisesti. Koivun runkoluvut lasketaan yhteen muu 

lehtipuu runkoluvun kanssa ja yhteen laskettu tulos tallennetaan puustotietoihin muu 

lehtipuukoodilla. 
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Kuusen istutus       Esimerkki:     

Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Yhteensä 

Kuusi x   x Kuusi 1028   128 1 156 

Mänty x x  x Mänty x x  x 0 

Koivu   x  Koivu   3583  3 583 

Muu lehtipuu     x   Muu lehtipuu     222   222 

Männyn istutus        Esimerkki:   4 961 

Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Yhteensä 

Kuusi x   x Kuusi x   x 0 

Mänty x x  x Mänty 1455 x  423 1878 

Koivu    x  Koivu    3068  3068 

Muu lehtipuu    x  Muu lehtipuu    2364  2364 

Rauduskoivun istutus      Esimerkki:         7310 

Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Yhteensä 

Kuusi x   x Kuusi x   x 0 

Mänty x x  x Mänty x x  x 0 

Koivu x   x Koivu 1107   x 1107 

Muu lehtipuu    x  Muu lehtipuu   2044  2044 

Männyn kylvö ja konekylvömenetelmä Esimerkki:   3151 

Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Yhteensä 

Kuusi x  x  Kuusi x  389  389 

Mänty x x x  Mänty x 722 1056  1 778 

Koivu    x  Koivu   278  278 

Muu lehtipuu    x  Muu lehtipuu   278  278 

Männynluontainen       Esimerkki:   2 723 

Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Puulaji Istutus kylvö luont. ppuut Yhteensä 

Kuusi x  x  Kuusi x  1478  1 478 

Mänty x x x  Mänty x 196 4696  4 892 

Koivu    x  Koivu   2326  2 326 

Muu lehtipuu    x  Muu lehtipuu   870  870 

             9 566 
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Esimerkki 1. Taimien lukeminen istutuskoealoilla 

 
 

 

 
 Mänty Kuusi Koivu Muu lehtip. 

Istutus  4   

     

     

     

Luontaiset 11  9  

     

Luontaiset 1    

peruspuut     

Huom! Istutuksilla luontainen peruspuu luetaan kahteen kertaan: luontaisena puuna ja 

luontaisena peruspuuna. Esimerkissä luontaisista männyistä yksi oli peruspuu. Männyn 

istutustaimikoissa peruspuuna voi olla myös kuusi. 
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Linja- ja koealavälin määrittäminen taimikon inventoinnissa: 

 

neliöjuuri luvusta: (kohteen pinta-ala, ha * 10 000 / koealojen lukumäärä) 

 

 

 
 

Esimerkki: 

• kohde 4,5 ha 

• koealojen lukumäärä 20 kpl 

• linja ja koealaväli = √(4,5 * 10 000 / 20) = 47 m 

• Mikäli kuvion koealamäärä jää säännöllisesti alle tavoitteen, pienennetään lin-

ja- ja koealaväliä muutamalla metrillä. 
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Liite 3. Metsän uudistamisen laatuseurannan maastotyöohje 

1(3) 

 

Metsänuudistamisen laatuseurannan maastotyöohje 

1 OTANTAMENETTELY 

Tarkastettavat työmaat valitaan otannalla Asiakaspalvelu-ohjelmaan tallennetuista 

toteutustiedoista. Mhy voi valita tarkastuksen kohdentamisen oman tarpeen mukai-

sesti, mutta peruslähtökohtana on tarkistaa uudistamisen laatu kolme kasvukautta 

aiemmin perustetuiksi ilmoitetuista taimikoista. 

Inventointi tehdään otantana metsänhoitoyhdistyksen kaikista työmaista. Otokseen 

voidaan valita joko työmaan kaikki kuviot tai ainoastaan yksi tarkastettava ku-

vio/työmaa (vähintään 0,5 ha, jos löytyy). Otoksen suuruus (otantaväli) harkitaan ta-

pauskohtaisesti. Otoksen on syytä olla hieman tavoiteltua suurempi, koska toteutus-

tiedoissa voi olla mukana työmaita, joiden tiedot ovat epätarkkoja tai väärin kirjattuja, 

joten ne joudutaan hylkäämään otoksesta. 

Otostyömaista tulostetaan esitäytetyt kuvioittaiset maastolomakkeet ja työmaakartat. 

Jos käytössä on maastomikro, kartat voidaan siirtää TyöohjelmaGisiin ja tallennus voi 

tapahtua suoraan esitäytettyyn tietokantaan. 

Otannan tekemisestä on tarkka kuvaus MHY-Asiakaspalvelut –ohjelman ohjeissa. 

2 INVENTOINTIMENETELMÄ JA KOEALATIEDOT 

2.1 Yleistä inventointimenetelmistä 

Menetelmänä käytetään U- tai X-muotoista linjakoealamenetelmää, jossa koealat si-

joittuvat työmaalle sattumanvaraisesti. Inventoija määrittää koealavälin tarkastettavan 

työmaakuvion pinta-alaan suhteutettuna. Jos käytettävissä on maastomikro ja gps, 

koealojen sijainti voidaan määritellä ennalta ohjelmiston (kehitteillä) avulla.  

Jokaiselta kuviolta mitataan erillisessä liitteessä oleva määrä koealoja. Ympyräkoealan 

peruskoko on säteeltään 2,52 metriä (n. 20 m2/koelala → kerroin 500). Ympyräkoealan 

säteeksi on mahdollista valita myös joku muu. Samaa sädettä on käytettävä kaikissa 

samaan tarkastukseen kuuluvissa työmaissa. 

Koealalla taimet luokitellaan kolmeen ryhmään; istutetut (+kuolleet) / muut kasvatus-

kelpoiset / poistettavat. Kasvatuskelpoisuutta määriteltäessä otetaan huomioon maa-

pohjan soveltuvuus ko. puulajille. Kasvatuskelpoisen taimen tulee olla siemensyntyinen 

ja sen tulee sijaita vähintään 1m:n päässä muista kasvatuskelpoisiksi luettavista taimis-

ta. Poistettavien taimien määrä arvioidaan 1 taimen tarkkuudella, jos niitä on koealalla  

 



85 

 

2(3) 

alle 10 kpl, 5 taimen tarkkuudella välillä 10-20 ja 10 taimen tarkkuudella jos niitä on yli 

20 kpl/koeala. 

2.2 Taimiluku istutetuissa taimikoissa 

Istutettujen taimien lukumäärä lasketaan koealalta. Kasvatuskelpoisten taimien luvus-

sa käytetään seuraavia kriteereitä, joiden kaikkien tulee täyttyä. 

• taimi on istutustaimi tai luontaisesti syntynyt taimi, joka puulajiltaan soveltuu 

kasvatettavaksi ko. maapohjalle. 

• luontaisilla taimilla pituus on 0,5-1,5 kertaa viljelytaimen pituus. 

• taimien välinen etäisyys toisistaan on oltava vähintään metri. 

• 20 m2 koealalle luetaan enintään 6 kasvatuskelpoista tainta (3000 kpl/ha). 

Kuolleet istutustaimet luetaan erikseen. Taimien kuolemaan johtaneet syyt kirjataan, 

jos ne ovat selvästi havaittavissa.  

Poistettavien taimien määrä arvioidaan 1 taimen tarkkuudella, jos niitä on koealalla 

alle 10 kpl, 5 taimen tarkkuudella välillä 10-20 ja 10 taimen tarkkuudella jos niitä on yli 

20 kpl/koeala. 

2.3 Taimiluku kylvämällä tai luontaisesti syntyneissä taimikoissa 

Kasvatuskelpoisten kylvämällä tai luontaisesti syntyneiden taimien määrä lasketaan 

koealalta. Kylvötaimia ei erotella luontaisesti syntyneistä. Kasvatuskelpoisten taimien 

luvussa käytetään seuraavia kriteereitä, joiden kaikkien tulee täyttyä. 

• taimi on kylvötaimi tai luontaisesti syntynyt taimi, joka puulajiltaan soveltuu 

kasvatettavaksi ko. maapohjalle. 

• hyväksytään ainoastaan taimet, joiden pituus on 5,0-1,5 kertaa kasvatettavan 

taimen keskimääräinen pituus 

• taimien välinen etäisyys toisistaan on oltava vähintään 30 cm. 

• 20 m2 koealalle luetaan enintään 20 kasvatuskelpoista tainta (10 000 kpl/ha). 

Poistettavien taimien määrä arvioidaan 1 taimen tarkkuudella, jos niitä on koealalla 

alle 10 kpl, 5 taimen tarkkuudella välillä 10-20 ja 10 taimen tarkkuudella jos niitä on yli 

20 kpl/koeala. 

2.4 Taimien pituus 

Kasvatettavien taimien keskipituus määritellään 5 cm:n tarkkuudella, siten että istutus-

taimet arvioidaan erikseen ja kylväen tai luontaisesti syntyneistä taimista määritetään 

keskipituus erikseen havu- ja lehtipuille. 

Poistettavien puiden pituus määritellään valtapituutena 1 dm:n tarkkuudella. 
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2.5 Huomautukset 

Huomautuksena kirjataan muut mahdolliset koealalla tehdyt havainnot, esim. taimitu-

hot ja niiden aiheuttajat. 

3 TYÖMAAN PERUSTIEDOT 

3.1 Siirrettyjen tietojen tarkistus 

Koealojen mittaamisen jälkeen inventoija vertaa Asiakaspalvelusta siirrettyjä työmaan 

perustietoja inventoinnin aikana työmaalla tehtyihin havaintoihin. Tarvittaessa tiedot 

täydennetään ja korjataan. 

3.2 Inventoijan silmävaraiset arviot 

Inventoija määrittää silmävaraisena arviona kuviolta seuraavat tiedot. 

• Kasvatuskelpoisten taimien tiheys luokituksella 

o hyvä 

o epätasainen 

o harva 

• Taimikon laatu ja terveys luokituksella 

o hyvä 

o huomauttamista 

• Hoitotarve luokituksella 

o 1 = Heinäntorjunta 

o 2 = Taimikon perkaus 

o 3 = Täydennysviljely 

o 4 = Ylispuiden poisto 

o 5 = Vesitalouden järjestely 

• Hoidon kiireellisyys luokituksella 

o Heti 

o 1-2 vuotta 

o 3-5 vuotta (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi. 2014) 
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Liite 4. MULaatu-ohjelman soveltuvuus taimikoninventointiin 

KEHITTÄMISEHDOTUKSET     1(2) 

Inventointityöhön liittyviä ohjeiden/ohjelman puutteellisuudesta johtuvia käytännön 

ongelmia 

- sovelluksen käyttöohjeissa on useita puutteita 

- ohjelmassa ja ohjeissa ei ole määritelty minkä ikäisten muiden lehtipui-

den pituus määritetään (koealalla voi olla huomattavastikin vanhempaa 

puustoa kuin viljelytaimet) 

- ohjeissa ei ole määritelty lasketaanko mukaan lehtipuiden sirkkataimet 

- ohjeissa ei ole kerrottu, lasketaanko kaikki lehtipuunvesat, sillä erittäin 

vesakkoisilla koealoilla saattaa lehtipuuvesojen laskeminen olla erittäin 

vaikeaa kymmenen vesan tarkkuudella 

- ongelmia aiheuttavat myös poistetavan ja jäävän lehtipuuston pituuden 

määrittäminen, menevät usein ristiin 

- ohjeissa ei ole kerrottu, jos koealalla on luontaista taimikkoa viljely-

taimien lisäksi, miten lähellä olevat luontaiset taimet huomioidaan (mu-

kaan luettavien siemensyntyisten taimien väliksi mainitaan yksi metri) 

- joihinkin kenttiin voi syöttää merkkejä enemmän kuin ohjelma tallen-

nusvaiheessa hyväksyy, niiden löytäminen vaatii aina salapoliisityötä, sil-

lä ohjelma ei kerro missä solussa on liikaa merkkejä 

- tallennetusta datasta ei saa tehtyä yhteenvetona tilastointia (esim. 

kaikki kuusikot tietyllä taimialkuperällä) 

- ohjelma laskee muut lehtipuut mukaan taimikon tiheyttä määritettäes-

sä, jolloin aina tulee täystiheä taimikko 

- uudet otannat menevät vanhojen otantojen kanssa sekaisin samaan tie-

tokantaan 

- otantaverkoston käyttö ei onnistu inventoinnin koealaverkostona gps:n 

hitauden, akun keston ja sovellusten” jumittumisen” vuoksi 

- kun käytetään otantaverkkoa ja ohjelma joudutaan käynnistämään ju-

miutumisen vuoksi uudelleen, sovellus muodostaa uuden otantaverkon 

ja näin koealojen paikka vaihtuu. 
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Otantaverkoston sujuva käyttö olisi ohjelman käytettävyyden ja inventoinnin jousta-

vuuden kannalta erityisen tärkeää. Erityisen tärkeää olisi myös kehittää ohjelmasta 

saatavia raportteja. Tämänhetkiset raportit palvelevat lähinnä yksittäistä metsänomis-

tajaa. Tutkimuskäytössä niistä ei ole hyötyä vaan tallennettavat tiedot on käsiteltävä 

erikseen siihen soveltuvalla ohjelmalla. 
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Metsänuudistamisen 
laatuseuranta

Kuusentaimikoiden inventoinnit

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi
Keuruu
2013

MHY Keski-Suomi_Pellinen

Taustaa

MHY Keski-Suomi_Pellinen

• Tutkimuksen kohteena vuonna 2010 Mhy:n
metsurityönä kuuselle uudistetut taimikot Keuruun
kunnan alueella

• Kokonaisuudistusala 201,5 ha, josta kuuselle 155,3 ha

• Inventoitu pinta-ala 65,11 ha

• Yhteensä 40 työmaata joissa 51 kuviota

• Inventoidun kuvion keskimääräinen pinta-ala 1,27 ha

• Inventoitavien kuvioiden valinta otannalla
asiakastietojärjestelmästä (joka 3. kuuselle istutettu
työmaa)

• Menetelmänä Silvadatan MULaatu-ohjelma +
maastomikro

• Menetelmän täydennys Saksan ja Kankaanhuhdan
(2007) kehittämän inventointiohjeistuksen
perusteella

• Tietokannan ja tulosten käsittely Microsoft Access
2010 sekä Microsoft Excel 2010 ohjelmilla

• Inventoinnit toteutettiin 1.5.-6.6.2013

Liite 5. Esittelymateriaali Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen käyttöön
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MHY Keski-Suomi_Pellinen

Inventointikoealojen jakautuminen 

Keuruun kunnan alueella

Uudistamisessa käytettyjen taimen alkuperät, taimityypit ja 
tuotantoalue

MHY Keski-Suomi_Pellinen

Taimityyppi ja alkuperä Tuotantoalue

Forelia PL 81 (2 v), EY/SE/SE94/1565, 990-1190 d.d. Fin Forelia, Saarijärvi, Suomi

Mellanå BL 81 (1 v), EY/FIN T03-06-0435 Mellanå Plant Oy, Dagsmark, Suomi

Mellanå BL 81 (2 v), EY/FIN T03-06-0411 Mellanå Plant Oy, Dagsmark, Suomi

NFP Blockplant 121 (1 v), fb 26 Jung, 990-1190 d.d. Älmfors, Edsby, Ruotsi

NFP Blockplant 121 (1,5 v), fb 26 Jung, 990-1190 d.d. Älmfors, Edsby, Ruotsi

NFP Svepot 110 (1 v), fb 26 Jung, 990-1190 d.d. Älmfors, Edsby, Ruotsi

Vibytrop, Hallsberg, Ruotsi

NFP Svepot 110 (1,5 v), fb 65 Rörby, 1175-1375 d.d. Trekanten, Trekanten, Ruotsi

Pekkala PL 64 (2 v), EY/FIN M29-06-0032 Suolahden tila, Keuruu, Suomi
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MHY Keski-Suomi_Pellinen

Kuusen uudistusala yhteensä 155,3 ha. Inventoitu 
yhteensä 60,61 ha.
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Inventoidut taimikot luokiteltuna tiheyden ja 
vastuualueiden mukaan

Uudistamistyön laadussa oli jonkin verran eroja 
vastuualueittain jaoteltuna.
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Eniten huomauttamista Forelian ja NFP-Svepot 110 1-v –
taimikoissa.
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Eniten laatuongelmia Forelian,  NFB Blockplant 121 1,5-v 
sekä NFB Svepot 110 1-v taimilla istutetuissa taimikoissa.
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Taimikoiden laatupoikkeamia on aiheuttanut suhteellisesti eniten 
jyrsijät, heinä, kuivalatvaisuus, monilatvaisuus ja märkyys.
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Täydennysviljelyn tarve vain yhdellä kuviolla.
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Täydennysviljely 2

Taimikon perkaus 1 3 3 2 1 7 2 2 11 2 3

Heinän torjunta 1 2 2 10 6 4 2 3
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Osalla kuviota heinäys, hyönteistuhoja, 

latvakasvaimen tuhoja.
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Tiedot työmaittain
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Kerttu Leppä

08-378-028L-08

451 Varhaisperkaus kiireellinen, 
taimissa monilatvaisuutta, 
pensasmaisuutta

456 Monilatvaisuutta, 
pensasmaisuutta, osalla kuviosta 
varhaisperkaus, osalla 
heinäntorjunta

457 Monilatvaisuutta, 
pensasmaisuutta




