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P u u l a j i n  j a  t a i m i t y y p i n  v a l i n t a   Tästä oppaasta löydät
yleisluonteisia ohjeita
puulajien ja taimityypin
valintaan liittyvistä asi-
oista. Ohjeisiin tutus-
tuessa on hyvä muistaa,
että metsänviljely on tai-
tolaji. Siinä pätee tuttu
sanonta: ei sääntöä il-
man poikkeusta.
  Siksi metsänviljelyä
suunniteltaessa kannat-
taa ottaa ajoissa yhteys
metsäalan ammattilai-
siin. Taimitapiolta ja met-
sänhoitoyhdistykseltä
saa tarkempaa tietoa ja
asiantuntevaa apua sopi-
van puulajin ja taimityy-
pin valintaan.

  Puulajin ja taimityypin
valintaan vaikuttavat
kasvupaikka, maaperä
ja muokkaus sekä uudis-
tamisen ajankohta. Peri-
aatteena on, että tuotta-
va metsä syntyy parhai-
ten valitsemalla kasvu-
paikalle sopivimmat puu-
lajit.
  Taimitapion taimet kas-
vatetaan parhaista sie-
menalkuperistä eri alu-
eille sopivaksi.
Huolellisen valinnan ja
Taimitapion nykyaikaisen
kasvatustekniikan avulla
varmistetaan taimien
kasvuunlähtöä ja elinvoi-
maisuutta.



   Puulajin valinnassa on
huomioitava myös kas-
vupaikan hallanarkuus,
maantieteellinen sijainti,
lumituhojen riskit, muu
kasvusto kuten esim.
haapavesakot, kasvitau-
dit sekä ympäristöön,
maisemaan ja metsän
monimuotoisuuteen liit-
tyvät asiat.

  Maalajin määrittely ja
muiden maaperään liit-
tyvien asioiden vaati-
mukset ja vaikutukset
on viisainta selvittää en-
nen uudistamistoimien
aloittamista.

 Muokkausmenetelmiä
ovat mm. äestys, laiku-
tus, lautasauraus ja mä-
tästys. Kulotuksenkin 
jälkeen tarvitaan laiku-
tus tai äestys.

  Muokkaus- ja kulotus
helpottavat istutuksen
teknistä toteuttamista.
  Uudistusalojen tarvitse-
mien ennakkotöiden ja
muokkausmenetelmien
valinnassa auttavat met-
sänhoitoyhdityksen asi-
antuntijat. Heiltä ja Tai-
mitapion metsäammat-
tilaisilta saat tarkempaa
tietoa myös muokkauk-
sen ja olosuhteiden vai-
kutuksista puulajin ja
taimityypin valintaan.

M a a p e r ä t e k i j ä t

  Maaperään liittyvät asi-
at: maalaji, kosteusolot
ja pintakasvillisuus  vai-
kuttavat puulajin ja tai-
mityyppin valintaan.
  Kuusi ja koivu sopivat
reheville tuoreille kan-
kaille ja sitä paremmille
maille, mutta joissakin
tapauksissa myös ka-
rummille kasvupaikoille.
Ne sopivat myös ravin-
teisten korpien puula-
jeiksi.
  Kuivilla ja kuivahkoilla
kankailla ja karukoilla
sekä tuoreiden kankai-
den karkeilla mailla puu-
lajiksi sopii mänty.

  Taimityypin sopivuuden
ratkaisevat puulaji, istu-
tusalueen maaperä ja
sen ominaisuudet sekä
muokkausmenetelmät
ja istutusajankohta.
  Lisäksi valintaan vaikut-
tavat istutustyöhön, tai-
mien käsittelyyn ja va-
rastointiin käytettävissä
olevat voimavarat.

  Paakkutaimia voidaan
istuttaa läpi kesän. Pal-
jasjuuritaimien käyttö on
paikallaan erityisesti re-
hevillä ja helposti routi-
villa maaperillä.
  Istutustekniikat ja istu-
tustyön ergonomia eroa-
vat paakkutaimilla ja
paljasjuuritaimilla.
  Paljasjuuristen taimien
istutuksessa käytetään
kourukuokkaa.
  Paakkutaimien istu-
tustyössä on mahdollista
käyttää istutusputkea.
Se parantaa istutustyön
ergonomiaa ja istutus-
putken käytön on todettu
vaikuttavan myönteisesti
myös istutuksen onnis-
tumiseen ja taloudelli-
suuteen.
  Yleistynyt koneellinen
istutus edellyttää paak-
kutaimien käyttöä.

P a a k k u t a i m i

v a i  p a l j a s j u u r i -

t a i m i ?

  Maan muokkausmene-
telmät muuttavat istu-
tus- ja kasvuolosuhteita
ja vaikuttavat sitä kautta
taimityypin valintaan.

  Muokkauksen tarkoi-
tuksena on auttaa tai-
mia hyvään kasvuun
vähentämällä puulajiin
kohdistuvaa kilpailua
kasvutekijöistä. Muok-
kaus helpottaa myös is-
tutustyötä.

  Mekaaninen raivaus va-
pauttaa kasvutilaa tai-
mille. Raivaus on tar-
peen kun istutusalueen
puusto estää tai haittaa
taimien kasvua.
  Raivauksen laiminlyönti
näkyy taimien kehityksen
taantumisena ja hitaana
kasvuna.
  Myös maisemanhoitoon
liittyvät näkökohdat voi-
vat puoltaa raivauksen
suorittamista.

  Raivauksen ohella käy-
tetään joskus myös kulo-
tusta eli pintakasvilli-
suuden ja pintahumuk-
sen polttamista.
   Viljelyalueen kulotuk-
sella voidaan parantaa
istutettavien taimien
kasvuolosuhteita.

M e t s ä n v i l j e l y n

e n n a k k o t y ö t



  Istutus on hyvä ajoittaa
keväällä toukokuun al-
kupuolelta kesäkuun lo-
pulle tai loppukesään,
elo-syyskuuhun. Ajan-
kohtaan vaikuttavat istu-
tusalan sijainti, puulaji
ja taimityyppi.
  Huolellisesti suunnitel-
tuna  voidaan metsänvil-
jelyä hoitaa aina kun maa
on sulana.
  Paakkutaimien käyttö
tasoittaa eri istutusajan-
kohtien välisiä eroja. Nii-
den käytöstä on hyviä
kokemuksia myös syys-
istutuksissa.

Ta i m i e n  h a n k i n t a I s t u t u k s e n  a j a n k o h t a

  Taimien hankinnassa ja
viljelyn suunnittelussa
paras ohje on: Mitä aikai-
semmin, sitä parempi.
  Hyvä  tapa on sopia vil-
jelytavasta ja taimien
hankinnasta jo leimikon-
teon yhteydessä.
  Ajoissa tehty taimitilaus
varmistaa oikean taimi-
tyypin, oikean määrän ja
oikean toimitusajankoh-
dan parhaiten.

  Taimien hankinnan Tai-
mitapiolta voit hoitaa
helposti metsänhoitoyh-
distyksen kautta.
  Samalla saat apua met-
sän uudistuksen käytän-
nön toteutukseen.
  Taimitapio palvelee tai-
mitarpeissa viidellä eri
tarhalla eri puolilla maa-
ta. Halutessasi lisätietoja
voit hyvin ottaa yhteyden
tarhoillemme.

  Erilaisten taimilajien ja
varastointitekniikan hy-
väksikäytöllä voidaan ta-
sata työhuippuja ja jakaa
työmäärää eri ajankoh-
dille.
  Taimitapion käytössä on
myös taimien pakkasva-
rastointi, joka antaa jous-
tavuutta istutusketjuun.

  Varaamalla lepotilaisia
taimia kesäkuun alkuun
onnistuu istutus hyvin
myös kiivaimman kasvun
aikaan.



  Syksyllä viljelyn ajoituk-
sessa on oleellista tai-
mien juurtuminen.
  Juuriston kasvua sääte-
lee ensisijassa maaperän
lämpötila. Termisen kas-
vukauden päättyessä
myös havupuiden juuris-
ton kasvu päättyy tai hi-
dastuu merkittävästi.
   Kuusen koulittuja pal-
jasjuurisia taimia voidaan
istuttaa kevätviljelyn li-
säksi elokuun puolivälis-
tä syyskuun loppupuolel-
le.

Koivu
  Raudus- ja hieskoivun
perinteinen istutusajan-
kohta on toukokuu, mutta
kesäistutuksistakin on
tutkimuksissa saatu roh-
kaisevia tuloksia.
  Heinäkuun loppupuo-
lelta alkaen kosteusolot
muuttuvat usein suotui-
siksi koivun viljelylle.
   Koivua on istutettu me-
nestyksellisesti elokuus-
ta aina pitkälle syyskuu-
hun saakka.

Ta i m i e n  k ä s i t t e l y  j a  v a r a s t o i n t i

Paljasjuuriset
  Paljasjuuritaimet varas-
toidaan valeistutuksessa
viileässä ja varjossa,
suojassa suoralta aurin-
gonvalolta, esimerkiksi
kosteassa notkelmassa.
Juuret peitetään kosteal-
la maalla tai sammaleel-
la. Missään tapauksessa
taimia ei varastoida ve-
dessä.
   Taiminiput avataan va-
leistutusta varten. Lyhyt-
tä muutaman päivän va-
rastointia varten ei tai-
minippuja tarvitse avata.
  Taimet kastellaan 2-3
kertaa viikossa. Erityi-
sesti lehdessä oleva koi-
vu kärsii kuivuudesta no-
peasti .
  Ennen istutusta taimia
kastellaan reilusti 1/2 -
yhden vuorokauden ajan.

Pakastetut taimet
  Taimet sulatetaan varjoi-
sassa paikassa. Havupuiden
taimien laatikoihin teh-
dään muutamia ilmarei-
kiä ja kansi avataan vasta
kun taimet ovat täysin
sulaneet.
  Pakastetut taimet ovat
lepotilassa, joten esim.
mänty on väriltään puna-
ruskea.
  Koivun taimet sulate-
taan käärimällä pussin
suu juuripaakun tasalle.
  Pakastetut taimet voidaan
istuttaa vasta kun ne ovat
täysin sulaneet.

Paakkutaimet
  Taimien varastoinnissa
on tärkeää huolehtia riittä-
västä kastelusta. Kastelun
on oltava säännöllistä ja
mieluiten päivittäistä.
 Taimien altapäin kuivu-
minen on taimille kohta-
lokasta ja sitä on vaikea
heti havaita.
  Paakkutaimet kastel-
laan joko istutusta edel-
tävänä päivänä tai muu-
tama tunti ennen istutusta
läpimäriksi niin, että paa-
kuista voidaan puristaa
vettä. Näin paakut kastu-
vat kokonaan ja liika vesi
ehtii valua pois ennen is-
tutusta.

  Ihannetilanteessa istu-
tuspaikalle kuljetetaan
kerrallaan vain päivän
taimitarve. Silloin kaste-
lusta ja oikeasta varas-
toinnista on helppo huo-
lehtia.
  Taimet tulisi varastoida
ulkona tasaisella alus-
talla, varjoisassa paikas-
sa, puiden suojassa tai
rakennusten seinustoil-
la. Mieluiten paikassa,
jossa kastelu on helppoa.
  Pussit käännetään auki
ja kannelliset laatikot ava-
taan (huomioitava sula-
tusohjeet, mikäli taimet
ovat pakastettuja).
   Mikäli taimet varastoi-
daan kasvatuslaatikoissa
on uloimpien laatikoiden
reunat peitettävä maalla.

Mänty
  Männyn paakkutaimia
voidaan käyttää metsä-
viljelyyn tuloksekkaasti
koko kesän, lukuunotta-
matta pitkiä kuivia jakso-
ja ja herkintä pituuskas-
vuvaihetta.
  Suositeltavat istutusajat
ovat touko-, elo- ja syys-
kuu. Mäntyä voi istuttaa
turvallisesti syyskuussa
routimattomille maala-
jeille. Sen sijaan hienoja-
koisilla routivilla mailla
routa ja rouste liikuttele-
vat juurtumisen alkuvai-
heessa olevia taimia ai-
heuttaen kuolleisuutta ja
laatuvikoja.

Kuusi
  Kuten mäntyä, voidaan
myös kuusen paakku-
taimia istuttaa turvalli-
sesti keväästä aina syys-
kuun loppupuolelle asti.
  Heinäkuu, johon sattuu
keskimäärin kesän läm-
pimin ja kuivin jakso, ei
yleensä ole suositeltava
viljelyajankohta, vaikka-
kin paakkutaimet kes-
tävät kuivuutta paljasjuu-
risia taimia paremmin.



  Taimen tyyppi ja koko
määrittelevät sopivan
istutustekniikan.
  Paljasjuuristen tai-
mien istuttamisessa
käytetään kourukuok-
kaa.
  Paakkutaimet istute-
taan yleensä istutusput-
ken avulla. Se nopeuttaa
työtä ja varmistaa lop-
putulosta. Paakku sijoi-
tetaan istutuskuoppaan
siten, että paakun päälle
tulee noin 2 cm kiven-
näismaata.

  Istutusvakan lisäksi
tarvitaan suojakäsineet,
sillä havupuiden taimet
on yleensä ruiskutettu
tukkimiehentäin torjun-
ta-aineella. Suojakäsi-
neet ovat tästä syystä
tarpeen myös paljas-
juuristen taimien istu-
tuksessa.

  Maanpinnan muotojen
hyväksikäyttö istutus-
paikan valinnassa edis-
tää kasvua. Kohoumat
ja suojaisat lämpimät
paikat ovat hyviä istu-
tuskohtia. Maanpinnan
keskitason alapuolelle,
kuoppiin istutetut taimet
joutuvat liikaveden ja
hallan vaaraan. Päivän-
puoleiset kohdat ovat
parempia kasvupaikkoja
kuin varjonpuoleiset.

  Sopivien istutuskohtien
valinnalla voidaan var-
mistaa kasvua ja eh-
käistä ongelmia sekä
vähentää mm. liian ve-
den ja roudan aiheutta-
mia vaurioita.

I s t u t u s t y ö P a a k k u t a i m i e n  i s t u t u s

Istuta mättääseen
Muotoile mätäs tarvittaessa
Istuta taimi riittävän syväl-
le ja paakun päälle kiven-
näismaata mielellään 4 cm
Tiivistä maa taimen ympä-
rillä
Älä istuta mättäiden väliin

P a l j a s j u u r i t a i m i e n  i s t u t u s

  Keskimääräiset istutus-
välit eri puulajeille:

Mänty 2,25 m
Kuusi 2,37 m
Koivu 2,50 m

  Tarkista taimen kunto
aina ennen istutusta. Is-
tuta vain hyväkuntoiset
ja hyvin kastellut taimet.
Vaurioituneita taimia ei
pidä istuttaa lainkaan.

  Kunnollinen istutuspaikka
on paljon varmempi tae
kasvuunlähdölle kuin tar-
kasti mitattu istutusväli.

Suojaa juuret istutusasti-
assa märällä sammaleella
Istuta muokkausjälkeen tai
tee riittävän suuri laikku
poistamalla pintahumus
Istuta samaan syvyyteen
kuin tarhalla
Muotoile kuoppa kuperaksi
Levitä juuret tasaisesti
Tiivistä maa huolellisesti
taimen ympärillä

Kivien puristukseen, sel-
kään tai monttuun
Liian syvälle
Pintahumukseen tai sam-
maliin
Juuret kasassa tai mutkalla
Viallisia tai repeytyneitä
taimia

Huom!
Jos istutat tuoreeseen muok-
kausjälkeen, tiivistä istutus-
kohta erittäin huolellisesti.

Istuta vaon reunaan
Parantele istutuskohtaa
tarvittaessa
Paakun päälle kivennäismaa-
ta vähintään 2 cm:n kerros
Älä istuta kuoppaan

Äestysalueella
•
•

•

Laikkumätästetty alue
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Älä istuta



Isopaakku
1 v

Keskipaakku
1 v

Pikkupaakku
1 v

Isopaakku
2 v

Keskipaakku
2 v

Keskipaakku
1 v

Pikkupaakku
1 v

Isopaakku
1 v

Pikkupaakku
1 v

Isopaakku
1 v

Keskimääräinen istu-
tusväli on noin 2-2,5 m.
Tärkein asia on hyvä is-
tutuspaikka.
  Taimien hankinnassa
kannattaa valita osaava,
tunnettu ja luotettava
taimitoimittaja.

  Taimikoille suositellaan
seuraavia tavoitetiheyk-
siä (taimea/hehtaari):

Mänty
Kuusi
Rauduskoivu

1600-2500
1800
1600

Mänty

Kuusi

LehtikuusiKoivu

Ta i m i t a p i o n  t u o t e v a l i k o i m a

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm



Ta i m i t a p i o n  t a i m i t a r h a tJ ä l k i h o i t o

  Pintakasvillisuuden kil-
pailua kasvutilasta vä-
hennetään mm. niittä-
mällä tai polkemalla eri-
tyisesti monivuotisia hei-
niä, kuten kastikoita.
 Heinien kilpailu vaikut-
taa paljon taimien kehi-
tykseen ja kasvuun.

  Mikäli tarvitaan täyden-
nysistutusta, se kannat-
taa tehdä hyvissä ajoin.
Näin taimikosta saadaan
riittävän tiheä ja elinvoi-
mainen.

  Kun puulaji ja taimityyp-
pi on valittu huolella ja
istutus toteutettu oikein
ja onnistuneesti, on jälki-
hoidon ja seurannan ai-
ka.

  Kasvua edistävät ja ris-
kejä vähentävät toimen-
piteet ovat aina kannat-
tavia. Heinäntorjunta ja
mahdollisesti tarvittava
täydennysistutus ovat
tärkeitä.

VIERUMÄKI
puh. (03) 718 7540
fax (03) 718 7576

AHLAINEN
puh. (02) 548 6095
fax (02) 548 8175

UKONNIEMI
puh. (05) 687 0700
fax (05) 431 7183

VIRTTAA
puh. (02) 766 9170
fax (02) 766 9290

VIRTTAA

AHLAINEN
VIERUMÄKI

UKONNIEMI


