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Ohjeita metsän kylvössä ja 
istutuksessa.

Johdanto.

Metsäpuumme —  samoinkuin yleensä kaikki 
korkeammat kasvit —  saavat alkunsa siemenestä. 
Havupuillamme, männyllä ja kuusella, kehittyvät 
ja valmistuvat siemenet kävyissä, joita pääasiassa 
keski-ikäiset ja vanhemmat puut kantavat; aivan 
nuoret, alle 30 vuoden vanhat puut eivät juuri 
kanna itävää siementä antavia käpyjä. Luon
taista tietä, luonnon oman välittömän toiminnan 
kautta syntyy siis uutta metsää, nousee maasta 
puiden taimia vain siellä, missä on lähettyvillä 
siementä antavia vanhempia puita. Lisäksi on 
puunsiementen itämiselle välttämätöntä, että ne 
varistessaan alas emäpuustaan joutuvat sellaiseen 
kohtaan maan pinnalla, jossa ne voivat itää ja 
jossa siemenistä kehittyvä taimi on juuriensa 
kautta tilaisuudessa saamaan ravintoa sekä muu
ten riittävän kasvutilan.

Luonnon tilassa olevassa metsässä on uuden 
metsän syntyminen enemmän tahi vähemmän sattu-
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man varassa. Sen lisäksi tapahtuu luonnon met
sässä nuorentuminen, s. o. uuden metsän synty
minen ja kehittyminen sangen hitaasti. Erityisten 
toimenpiteiden —  järjellisesti toimitettujen met
sän hakkauksien kautta —  voi ihminen saada 
metsän uudistumisen tapahtumaan varmasti ja 
jouduttaa uuden kasvun kehittymistä hyvin suu
ressa määrässä. t

Nykyään jo, jolloin meidänkin maassamme 
metsätalous on muuttunut luonnontaloudesta ra
hataloudeksi, ei ole enää varaa jättää uuden 
metsän syntymistä sattuman varaan eikä ole 
enää meidän päivinämme, jolloin metsäntuottei- 
den hinnat vuosi vuodelta aivan erikoisen suu
ressa määrässä kohoavat, varaa odottaa pitempiä 
aikoja uuden metsän nousemista ja pitää maata 
joutilaana. Metsän käytössä on meidän jo pääs
tävä pois sattumavaraisuudesta järjestettyyn met
sätalouteen, jossa järjellisillä ja johdonmukaisilla 
toimenpiteillä metsän kasvusta ja uudistumisesta 
tarkoin huolehditaan.

Hakkuukypsää metsää kaadettaessa olisi siis 
aina hakkaukset niin toimitettava, että taimiston 
nouseminen olisi mahdollista. Toisella tavalla 
toimitetut hakkaukset, jos niitä ei seuraa metsän 
keinollinen nuorentaminen, ovat ryöstöhakkuita, 
jotka metsänomistajalle tuottavat sellaisen tap
pion, jota suurempaa ei mikään ryöväys voi 
hänelle tuottaa.

Tosiasia kuitenkin on, ettei meidän maas
samme tähän asti metsän hakkauksia yleensä
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ole sillä tavoin toimitettu, että taimiston nou
seminen hakatun metsän tilalle voisi tapahtua 
luonnon välittömän siemennyksen kautta. Täl
laisille aloille saadaan metsää nousemaan ainoas
taan erikoisilla keinoilla ihmisen puolelta: metsi
tettävälle alalle on ihmiskäden kautta tuotava 
ne puun siemenet ja taimet, joista uusi metsä 
sitten saa alkunsa. Tällaista välitöntä toimenpi
dettä ihmisen puolelta metsän hankkimiseksi kut
summe metsän keinolliseksi nuorentamiseksi eli 
metsän viljelykseksi.

Seuraavassa olisi tarkotuksena lyhyesti tehdä 
selvää metsän keinollisesta nuorentamisesta ja sen 
yhteydessä olevista seikoista, kuitenkin sillä rajoi
tuksella, että otamme käsittelyn alaiseksi ainoas
taan kahden tärkeimmän puulajimme, männyn ja 
kuusen, keinollisen nuorentaminen. Tämän rajoi
tuksen teemme sillä perusteella, että suurimmassa 
osassa maatamme näiden puulajien kasvattaminen 
on edullisinta ja niinmuodoin niiden kasvattaminen 
useimmiten tulee kysymykseen, jos haluamme 
saada metsätalouden mahdollisimman kannatta
vaksi. Sen lisäksi nuorentuvat lehtipuumme, 
koivu ja haapa, monin verroin helpommin, joten 
useimmissa tapauksissa niiden nuorentumisesta, 
jos sitä halutaan, ei tarvitse erikoista huolta 
pitää ja vain poikkeustapauksissa on turvaudut
tava keinolliseen nuorentamiseen. Hyvin usein 
pyrkii päinvastoin näistä puulajeista olemaan 
suurta haittaa, kun niiden taimia ja vesoja il
mestyy alalle, johon halutaan saada havupuun
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taimistoa nousemaan ja jossa ne nopeamman 
kasvunsa vuoksi pääsevät kasvamaan havupuun 
taimien ohi ja varjostamaan niitä ja sen kautta 
ehkäisemään niiden kasvua.

Missä tapauksissa on metsän keinolliseen nuoren- 
tamiseen ryhdyttävä?

Lähtiessämme nyt käsittelemään kysymystä 
metsän keinollisesta nuorentamisesta on meidän

Kuva 1. Hakkausala, jolla voidaan katsoa olevan riittävän pal
jon tyydyttävän hyviä mäntysiemenpuita. Hakkausalan takana 
oleva nuori metsä on aikaisemmin syntynyt myös siemenpuu

asennon kautta.
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heti aluksi mainittava, missä kaikissa tapauksissa 
se tulee kysymykseen.

1) Ensiksikin tulee metsän viljelys kysymyk
seen silloin, kun riittävää määrää kelvollisia sie
menpuita, s. o. itävää siementä antavia puita 
sitä puulajia, jota halutaan kasvattaa, ei ole 
itse nuorennettavalla alalla eikä siksi lähellä 
sitä, että siemenpuista irtaantuvat siemenet voi
sivat sinne lentää.

Veisi liian kauvaksi pääaineestamme, jos 
perusteellisesti kävisimme selvittämään, kuinka 
paljon eri olosuhteissa nuorennettavalla alalla 
pitäisi olla siemenpuita, jotta voitaisiin katsoa 
niitä olevaa „riittävän paljon", ja millaisia nii
den pitäisi olla, jotta ne voitaisiin pitää „kelvolli- 
sina“ . Tyydyttävän siemennyksen saamiseksi 
luontaista tietä pitää täysin hyviä siemenpuita 
olla hehtaarin suuruista alaa kohti ainakin 15 
ä 20. Ollakseen kelvollisia pitää siemenpui- 
den olla terveitä, muodoltaan moitteettomia, 
suurilatvuksisia ja ijältään noin 50— 80 vuo
den vanhoja. Etenkin latvukseen on kiinni
tettävä huomiota, sillä oksien ja niillä olevien 
neulasten runsaudestahan riippuu puun elinvoima, 
joka taas vuorostaan vaikuttaa käpyjen ja sie
menten muodostumiseen. —  Jos ei edellä mai
nittuja ehtoja siemenpuihin nähden ole täytetty, 
on luontaisen siemennyksen saanti katsottava 
epävarmaksi ja keinolliseen nuorentamiseen tur
vauduttava.

Mitä sitten nuorennettavan alan vieressä ole
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vaan siementävään metsään tulee, niin vaikkakin 
männyn ja kuusen siemenessä on siipi, jonka 
avulla se tuulessa voi lentää pitemmänkin mat
kan päähän emäpuustaan ja toisinaan kevättal
vella hankea pitkin tuulen puhaltamana kulkea 
hyvinkin pitkiä matkoja, emme kuitenkaan voi 
perustaa vähänkään tyydyttävän siemennyksen 
saantia aivan kaukana olevaan siementävään 
metsään. Voimme panna säännöksi sen, että 
siemennyskykyinen hakkuu- tai palo-alan reuna
metsä antaa varmuudella riittävän siemennyksen 
sivulle päin ainoastaan semmoisen matkan pää
hän, joka on noin kaksi tai kolme kertaa sie- 
menpuiden pituus, siis noin 50— 90 metrin pää
hän reunametsästä. Metsitettävä ala, jolla ei ole 
siemenpuita, ei siis saa olla paljoakaan yli 150 
metriä leveä, vaikkakin kummallakin sivulla olisi 
siemennyskykyinen reunametsä, jos tahdotaan 
olla varmat tyydyttävän siemennyksen saami
sesta. Alat, jotka ovat useampia satoja metriä 
leveät, eivät missään tapauksessa voi tyydyttä
västi siementyä reunametsästä, vaan on niillä 
ryhdyttävä keinolliseen nuorentamiseen.

Metsän keinollinen nuorentaminen tulee siis 
m. m. kysymykseen silloin, kun halutaan met
sittää suurempia paljaaksi hakattuja tai kulon 
polttamia aloja.

2) Metsän viljelys voi eräässä tapauksessa 
tulla kysymykseen, vaikka riittävä määrä kel
vollisia siemenpuita löytyisikin nuorennettavalla 
alalla. Se tapahtuu silloin, kun alalla maapeite,
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s. o. alempi kasvullisuus on sellainen, että se 
estää puunsiemenen pääsemästä itämään tai siitä 
mahdollisesti kehittyvän taimen pääsemästä juuri
neen maahan tai saamasta riittävää kasvutilaa ja 
tarpeeksi valoa. Voi nimittäin olla esim. sellaisia 
erittäin hyväkasvuisia maita, joilla suuremman 
metsän äkillisen ja taitamattoman poistamisen 
kautta ruohon kasvu on tullut niin voimakkaaksi, 
että se osaksi estää siemenpuista varisevan sieme
nen itämästä, osaksi kokonaan tukahuttaa sieme
nistä kehittyvien hentojen taimien kasvun. Kesällä 
ruoho riistää pieniltä taimilta valon ja kasvutilan 
ja talvella se lumen painosta tiheän huovan ta
voin likistyy taimien päälle ja tukehuttaa ne 
allensa. Samoin vaikuttaa myös pitkä kanerva. 
Tällaisissa tapauksissa ei auta keinollinenkaan 
kylvö, vaan on istuttamisen kautta hankittava 
alalle niin suuria ja vankkoja taimia, ettei re
heväkään ruoho kykene niitä allensa sortamaan.

3) Metsän viljelys tulee kysymykseen myös 
silloin, kun halutaan muuttaa sopimatonta puu
lajia kasvavat alat toista, talouden tarkotukseen 
sopivampaa puulajia kasvaviksi. Tämä tapahtuu 
esim. silloin, kun lehtipuita kasvavat alat on 
saatava kasvamaan havupuita, tai esim. silloin, 
kun kituvata kuusta kasvavat kuivat kankaat 
pitää saattaa mäntyä kasvamaan, joka puulaji 
paljon paremmin ja melkein yksinomaan voi 
tällaisilla mailla menestyä.

4) Metsän keinollista nuorentamista käytetään 
voimaperäisessä taloudessa, kun halutaan voittaa
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aikaa käyttämällä keinollista kylvöä, silloinkun 
siemenvuosi tulisi vasta muutaman vuoden päästä, 
tai hankkimalla istutuksen kautta metsitettävälle 
alalle heti vähän vanhempia taimia.

5) Lopuksi tulee metsän viljelys kysymyk
seen silloin, kun aukkoiseksi jäänyttä luonnon 
siementämää taimistoa on jälestäpäin istutta
malla täydennettävä tai kun on paikkailtava niitä 
kohtia metsän viljelyksissä, joissa taimet ovat 
syystä tai toisesta kuolleet.

Metsän keinollista nuorentamista eli metsän vilje
lystä voidaan toimittaa kahdella tavalla: kylvämällä 

ja istuttamalla.

Metsän kylvön kautta hankitaan uusi metsä 
siten, että puunsiemen, jota on saatu keinolli- 
sesti karistamalla kävyistä, toimitetaan metsitet
tävälle alalle suoranaisesti ihmiskäden kautta 
joko tasaisesti kautta koko kylvettävän alan, 
joka on valmistettu kylvöä varten otolliseen ti
laan, tahi erikoisiin, säännöllisen välimatkan 
päässä toisistaan oleviin ja tarkotusta varten 
muokattuihin kohtiin kylvettävällä alalla. Riippuen 
siitä tavasta, miten siemen kylvetään, on sen 
vuoksi olemassa erilaisia kylvötapoja: hajakylvö, 
ruutukylvö ja vakokylvö.

Metsän istutusta käyttämällä hankitaan uusi 
metsä siten, että metsitettävälle alalle tuodaan 
puuntaimia, jotka muualla, tarkotusta varten val
mistetuissa paikoissa: taimitarhoissa, on kasva
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tettu jonkun ikäisiksi ja jotka sitten sopivalla 
tavalla istutetaan kysymyksessä olevalle alalle. 
Myöskin istutustapoja on useammanlaisia.

Milloin käytetään kylvöä, milloin istutusta?

Kun nyt uutta metsää voidaan keinollisesti 
hankkia sekä kylvämällä että istuttamalla, niin 
nousee kysymys: kumpaa tapaa on käytettävä, 
ja jos molempia voidaan käyttää, milloin kum
paakin käytetään?

Valitseminen kylvön ja istutuksen välillä on 
toisinaan hyvinkin vaikeaa, sillä vaaliin vaikuttaa 
hyvin monet asianhaarat. Tietystikin olisi käy
tettävä sitä tapaa, jonka katsotaan kohtuullisilla 
kustannuksilla antavan varmimmat tulokset.

Kun meillä nyt vielä männyn ja kuusen sie
menen suhteellisen halpuuden ja taimitarhojen 
harvalukuisuuden vuoksi kylvö tulee istutusta 
hyvin paljon halvemmaksi, kuten myöhemmin tu
lemme osottamaan, olisi kylvöä käytettävä kai
kissa niissä tapauksissa, missä se antaa lähi
maille yhtä varman tuloksen kuin istutuskin. 
Ulkonaisten, ihmisestä riippumattomien seikko
jen lisäksi, tulee meillä, jossa vielä sangen vä
hän on metsän keinollista viljelystä harjotettu 
ja jossa niinmuodoin on etupäässä harjaantuma
tonta työväkeä käytettävänä, eräs seikka, joka 
vaikuttaa valintaan hyvin paljon, ja joka puoltaa 
kylvön käyttämistä. Tämä seikka on se, että 
kylvö on yksinkertaisempi toimittaa kuin istutus,
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sitä osaa vähemmänkin harjaantunut henkilö toi
mittaa niin, että se voi antaa tyydyttävän tulok
sen. Mutta huonosti ja väärin toimitettu istutus 
epäonnistuu auttamattomasti. —  Yleisenä, mitä 
tärkeimpänä sääntönä tahtoisimme tässä yhtey
dessä ohimennen sanoa, että metsän viljelystä 
olisi aina ja on etenkin meillä, jossa se on vielä 
verrattain outoa ja uutta, tehtävä erikoisella 
huolella ja tyydyttävä mieluimmin pienempään 
määrään, sillä yleensähän ollaan hyvin kärkkäitä 
tekemään aivan pienenkin kokemuksen perus
teella jyrkkiä johtopäätöksiä. Epäonnistuneista 
metsän viljelyksistä on sen vuoksi mitä suurinta 
hallaa ei ainoastaan asianomaiselle metsänomis
tajalle vaan yleensä koko metsänhoidon edistä
miselle maassamme.

Valintaan kylvön ja istutuksen välillä vaikut
taa, paitsi jo mainittuja, pääasiassa seuraavat 
ulkonaiset seikat: maan ja maapeitteen laatu, 
kosteus ja sademäärä kevätaikana sekä puulaji.

Maan ja maapeitteen laatu vaikuttaa hyvin 
ratkaisevasti valintaan. Hyvin laihalla hiekka- 
maalla, jossa kuivuus voi olla hyvin suuri, on 
edullisempi käyttää istutusta kuin kylvöä, tietysti 
aina edellyttämällä, että istutus toimitetaan mal
likelpoisesti. Kylvön varjopuolia tällaisella maa
perällä voidaan kuitenkin lieventää sillä, että 
kylvöruudut tai -vaot erinomaisen huolellisesti 
muokataan ja kylvön jälkeen huolellisesti taas 
painetaan tiiviiksi. Tämän kautta voidaan maan 
kapillariteetti-kykyä lisätä ja saada kylvöruudut
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ja -vaot tasaisesti säilyttämään kosteutensa kui
vanakin vuodenaikana. Kuivuuden tuottamaa 
vauriota voisi myös jonkun verran lieventää sen 
kautta, että toimitetaan kylvö mahdollisimman 
varhain keväällä, jolloin edullisen kevätkosteuden 
aikana siemenet nopeasti itävät ja niistä nouser 
vat hennot taimet nopeasti vaurastuvat ja ovat 
sitten voimakkaampia kestämään myöhempään 
alkukesästä tulevaa kuivuutta.

Toiselta puolen taas erittäin lihavallakin maa
perällä ollaan pakotettuja käyttämään istutusta, 
jolloin on istutettava vanhempia, voimakkaita ja 
suuria taimia. Voimakkaalla maaperällä, kun se 
hakkauksen jälkeen paljastuu, nousee nimittäin, 
kuten jo aikaisemmin on mainittu, erittäin re
hevä ruohokasvullisuus, joka tekee pienten tai
mien menestymisen täydellisesti vaaranalaiseksi. 
Samoin mainitsimme myös pitkän kanervan vai
kuttavan. Lyhyt kanerva sitävastoin ei ole niin 
haitallista, ja voidaan maalla, jolla sellaista kas
vaa, kylvää menestyksellä, jos muut olosuhteet 
sen myöten antavat.

Kylvölle haitallisia maita ovat vielä sellaiset 
maaperät, joilla kirsi voimakkaammin esiintyy, 
siis savi- ja mutamailla sekä kanervaa kasvavilla 
mailla. Itämisen vuoksi on tärkeätä toimittaa 
kylvö varhain keväällä, mutta silloin on näillä 
mailla se vaara tarjona, että hennot taimet, ke
väällä esiintyvien pakkas-öiden vaikuttaman kirren 
nostamina kohoavat juurineen maasta ja meneh
ty v ä t .N ä illä  mailla ei siis kylvöä voi käyttää.
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Toisestakin syystä ei muta- eli suomailla voi 
kylvöä käyttää. Nämä maat ovat nimittäin useim
miten siksi vesiperäisiä, että siementen itäminen 
on vaikeata ja  vesi voi pahimmassa tapauksessa 
kuljettaa siemenet poiskin.

Kauvan aukeina* olleet alat on myös metsi
tettävä istuttamalla ja käytettävä silloin suuria, 
voimakkaita taimia sekä muokattava istutuskuo
pat edellisenä vuonna valmiiksi.

Seuduissa, missä keväällä ja alkukesästä kui
vuus vallitsee, on kylvön jälkeen nousseilla pie
nillä taimilla kuivuuteen kuolemisen vaara paljon 
suurempi kuin vähän vanhemmilla, hyvin muo
kattuun kuoppaan istutetuilla taimilla. Toimitta
malla kylvön mahdollisimman varhain keväällä 
ja muokkaamalla kylvettävät kohdat, ruudut ja 
vaot, syvältä ja perusteellisesti, voidaan kuivuu
den aikaansaamaa haittaa lieventää, kuten jo 
aikaisemmin on huomautettu. Missä määrin eri 
paikkakunnat meidän maassamme ovat alttiita 
tälle kevätkuivuuden aiheuttamalle vaaralle, ei 
liene tarkimmin selvitetty. Mutta paikkakunnilla, 
missä kokeilemalla on tultu huomaamaan kylvön 
epävarmuus, on tietysti viisaampaa käyttää is
tutusta, joskin se on kalliimpaa.

Mainitsimme, että valintaan kylvön ja istu
tuksen välillä vaikuttaa myös puulaji. Tunnettua 
lienee, että eri puulajeilla on erilainen juurimuo- 
dostus. Esim. kuusella ja männyllä, joihin puu- 
lajeihin tällä kerralla olemme rajoittuneet, on 
kokonaan erilainen juurimuodostus. Kun män
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nyllä on syvälle tunkeva, vankka paalujuuri, on 
kuusella sitävastoin enemmän pitkin maapintaa 
kulkeva harojuuri. Puulajia, jolla on enemmän 
pinnalla kulkeva juurimuodostus, on helpompi 
istuttaa. Kylvölle edullisempia puulajia ovat ne, 
joilla juuri kulkee syvään; istutettaessa on hy
vin vaikeaa saada taimien juuria sillätavoin ase
tettua, ettei paalujuureksi myöhemmin kehittyvä 
juuri joudu väärään asentoon, joka seikka voi 
kokonaan tehdä istutustyön mitättömäksi. Pitäen 
silmällä ainoastaan mäntyä ja kuusta, voimme 
siis sanoa, että on edullisempi kylvää mäntyä 
ja istuttaa kuusta, jos eivät muut aikaisemmin 
mainitut olosuhteet vaadi muutosta tähän. Tähän 
päätökseen vaikuttaa vielä lisäksi sekin seikka, 
että männyn taimia vaivaa taimitarhoissamme 
toisinaan taudit siinä määrin, että ne tekevät 
männyn taimien viljelemisen niissä melkein mah
dottomaksi.

Loppupäätelmänä voimme sanoa, että metsän 
kylvöä on helppohintaisuutensa ja yksinkertai
suutensa vuoksi meillä käytettävä yleisemmin 
kuin istutusta —  ja etenkin männylle —  mutta, 
että istutus tulee kysymykseen paikoissa, missä 
kuivuus vaivaa, ja maaperällä, missä on ylen re
hevä ruohokasvullisuus tai missä kirsi esiintyy. 
Kylvölle sopivat erikoisesti paloalat, joissa maan
muokkaus ei ole tarpeen ja joissa muutamaan 
vuoteen palon jälkeen ei ole pelkoa ruohon kas
vusta. Samoin ovat hyvin kiviset maat edulli
sempia kylvölle, koska istutuskuoppia on vai
keampi maan kivisyyden vuoksi kaivaa.
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Kylvön ja istutuksen toimittamiselle soveliain vuo
denaika.

Paras vuodenaika metsän viljelykselle on 
kevät, ja siitä soveliain osa on aika lumen su
lamisesta ensimäisten lehtien puhkeamiseen. Ku
ten jo edellä on parikin kertaa huomautettu, on 
mitä tärkeintä, että meillä, jossa kevätkesästä 
melkein säännöllisesti vallitsee kuivuus, niinhyvin 
kylvön kuin istutuksenkin toimittamiseen ryhdy
tään mahdollisimman varhain keväällä, siis sil
loin kun maanpinta on sen verran sulanut, että 
sitä voidaan kylvöä varten muokata noin desi- 
metrin syvyiseltä ja istutusta varten niin syvältä, 
kuin taimien juuret vaativat, eli noin parin kol
men desimetrin syvyiseltä. Kevätkosteus on tar
peellista siementen itämiselle, ja mahdollisimman 
varhain keväällä varttunut puuntaimi voi kestää 
paremmin sitten myöhemmin esiintyvää kuivuutta. 
Istutettavat taimet taas eivät varemmin keväällä 
ole vielä ennättäneet »herätä talviunestaan“ , joten 
ne kärsivät siirtämisestä vähemmän kuin muul
loin. Istuttaminen onkin silloin lopetettava, kun 
elontoiminta taimissa on ennättänyt niin pitkälle, 
että ne ovat alkaneet muodostaa uusia kasvai
mia.

Kylvöä ja istutusta voidaan myös toimittaa 
syksyllä. Kylvö on toimitettava niin myöhään, 
etteivät siemenet enää voi itää; siis vähää en
nen maan jäätymistä, eli suunnilleen sen jälkeen, 
kun puut ovat alkaneet pudottaa lehtensä. Sa
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maan aikaan on myöskin istutus toimitettava, 
eli siis siihen aikaan, kun taimet ovat pääasiassa 
lopettaneet elintoimintansa. Syksy-istutusta voisi 
käyttää puulajeille, jotka varhain keväällä alot- 
tavat elintoimintansa, kuten esim. lehtikuusi. 
Kevät-istutus on kuitenkin edullisempi, sillä pa
rempihan on siirtää taimia juuri vähää ennen 
kasvukauden alkua kuin sen loputtua, koska tai
met edellisessä tapauksessa heti uudessa paikas
saan voivat kasvattaa juurensa kiinni maahan. 
Etenkään ei kanervakankailla ja savimailla, joilla 
kirsi on tuntuva, voi syksy-istutusta toimittaa.

Eri puulajien vaatimukset kasvupaikkaan nähden.

Metsän viljelykseen ryhtyessään on metsän
omistajan oltava selvillä' hyvinkin monesta tär
keästä seikasta. Yksi tärkeimpiä on se, millai
selle maaperälle hän kutakin puulajia kylvää 
tahi istuttaa. Puhuaksemme edelleen ainoastaan 
männystä ja kuusesta, on näillä kummallakin 
puulajilla mitä suurimmassa määrässä eroavat 
vaatimukset kasvupaikkaan nähden. Kuusi vaa
tii tuoreempaa ja voimakkaampaa maaperää, eikä 
voi hyvin menestyä kuivilla vierinkivikankailla 
ja nummimailla, joilla kasvipeitteenä on jäkälää ja 
kanervaa. Vaikkakin mänty tietysti paremmin 
kasvaa voimakkaammalla maaperällä, voi se sen
tään kasvaa verrattain hyvin äskenmainituilla lai
hemmillakin maanlaaduilla. Ainoastaan mäntyä
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on siis viljeltävä vierinkivimailla ja nummimailla, 
eikä missään tapauksessa kuusta.

Kun palanut ala useimmiten on myös kui
vempi kuin samanlainen maaperä, joka ei ole 
palanut, on paloalalle sopivampi kylvää tai is
tuttaa mäntyä. Kuusi sen lisäksi jostakin muus
takin syystä, jota ei tarkimmiten vielä tunneta, 
ei hyvin menesty palaneessa maassa, vaan saa
vat kuusen taimet sellaisilla paikoilla kituvan, 
kellertävän värin ja surkastuneen muodon.

Puulajien sekotus metsän viljelyksissä.

Tässä yhteydessä sopii ehkä ohimennen mai
nita myöskin puulajien sekotuksesta metsän vil
jelyksissä. Aikaisemmin on sekametsien aikaan
saamiseksi, joita monesta syystä pidetään toi
vottavina, metsän viljelyksiä toimitettu siten, että 
on joko kylvetty mäntyä ja kuusta samoihin 
kylvöruutuihin tahi kylvetty tai istutettu näitä 
kumpaakin puulajia vuoroon toinen rivi mäntyä 
toinen kuusta tahi pari riviä kumpaakin. Näin 
menetellen ei haluttua tulosta, sekametsää, ole 
saatu syntymään. Kun mänty voittaa kuusen 
nuoremmalla ijällä kasvussa melkoisesti, on seu
rauksena edellämainituista menettelytavoista ollut 
harvanlainen mäntymetsikkö, jossa kuusta on 
ollut ainoastaan alikasvuna. Lisäksi ei useinkaan 
ole otettu huomioon maaperää, vaan on koetettti 
saada kuusta kasvamaan liian laihalla ja kui
valla maalla, jolla, jos missääp, mänty pitää
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puolensa kilpailussa. Jos siis sellaista sekotusta 
halutaan, jossa kumpikin puulaji on pääpuulajina, 
ja jos maanlaatu sen sallii, on metsän viljelykset 
toimitettava siten, että mäntyä pannaan kuivem
mille ja korkeammille paikoille, s. o. mäkipai- 
koille, ja kuusta tuoreempiin kohtiin, kuten not
koihin ja mäkien pohjoisrinteille.

Tarvittava siemen- ja taimimäärä sekä kylvöruu-
tujen ja istutuskuoppien etäisyys toisistaan.

Voidaksensa määrätä, kuinka paljon kumman
kin puulajin siemeniä tai taimia jonakuna ke
väänä tarvitaan, täytyy metsänomistajan olla sel
villä siitä, kuinka paljon hänellä sillä kerralla 
on mäntymaata, kuinka paljon kuusimaata met
sitettävänä. Siitä pitää hänen käymällä metsässä 
etukäteen ottaa selvää. Tämän lisäksi täytyy 
olla tiedossa, kuinka paljon siementä eri kylvö- 
tapoja käyttäen menee hehtaarin alalle ja samoin, 
kuinka taajaan taimia on istutettava ja miten 
paljon niitä niinmuodoin menee hehtaarin alalle.

Aikaisemmin olemme mainineet, että kylvö- 
tapoja on pääasiassa kolme: hajakylvö, ruutu- 
kylvö ja vakokylvö. Kun hajakylvössä siemeniä 
pitää riittää tasaisesti kautta koko alan, on tätä 
tapaa käyttäen kohtalaisen hyvin itävää siementä 
kylvettävä hehtaarin alalle 3— 4 kg.

Ruutukylvössä, jossa siementä kylvetään, ku
ten kylvötavan nimikin jo osottaa, ainoastaan 
määrättyihin, sitä varten muokattuihin kohtiin,
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ruutuihin, riippuu siemenen menekki osaksi siitä, 
kuinka paljon sitä pannaan kuhunkin ruutuun, 
osaksi siitä, kuinka etäälle toisistaan kylvöruudut 
tehdään. Sen lisäksi on siemenmäärä riippuva 
siementen itäväisyysprosentista. Kokemuksesta 
on tultu siihen lopputulokseen, että mäntyä ja 
kuusta kylvettäessä sopii asettaa kylvöruudut 
toisistaan noin 1,5 metrin etäisyydelle. Kuhun
kin kylvöruutuun olisi pantava keskinkertaisen 
itävää siementä noin 20 kpl. Käsin kylvettäessä 
mahtuu näppiin, s. o. peukalon ja etusormen 
väliin suunnilleen tämä määrä. Näin menetellen 
menee ruutukylvössä hehtaaria kohti noin 1 kg. 
siementä. Viime aikoina on siementä käytettäessä 
pyritty liialliseen säästäväisyyteen —  esim. Ruot
sissa aina puoleen kiloon ja vähempäänkin heh
taaria kohti. Seurauksena tästä voi kumminkin 
olla se, että, vaikkakin saadaan riittävä määrä 
taimia, näistä taimista suuri osa on heikkoja, 
siis laadultaan huonoja. Tutkimus on nim. osot- 
tanut, että siemenissä on paljon sellaisia, että 
niistä kehittyy heikkoja taimia. Mitä vähempään 
siemenmäärään pyritään, sitä suurempi osa suh
teellisesti saadaan heikkoja yksilöitä uuteen met
sään. Jos taas kylvetään runsaammin siementä, 
joutuu kuhunkin ruutuun aina voimakaskin taimi, 
joka sitten, tukahuttamalla heikommat naapurinsa, 
pääsee sen ruudun herraksi. Näin menetellen 
saamme uuden metsän, joka on mahdollisimman 
elinvoimainen. Ruutukylvössä riittää, 1,5 metrin
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välimatkoja ruutujen välillä käyttäen, kuten sa
nottu, noin 1 kg siementä.

Vakokylvössä kylvetään siemen sahrojen muo
dostamaan vakoon. Kyntämällä vaot noin 1,5 
metrin päähän toisistaan ja kylvämällä siemenet 
niissä noin 3 ä 4 sm. etäisyydelle toisistaan, 
menee siementä noin 3 kg.

Taimien etäisyys toisistaan istutusta käy
tettäessä sopii asettaa yhtä suureksi kuin ruutu- 
kylvössä kylvöruutujen etäisyys on toisistaan. 
Männylle ja kuuselle sopii siis noin 1,5 metrin 
istutus-etäisyys kunkin taimen välillä. Kivisellä 
ja epätasaisella metsämaalla tietysti kunkin tai
men istutus-paikaksi valitaan lopullisesti se kohta, 
missä niillä on mahdollisuutta parhaiten kasvaa. 
Esim. kantojen ja kivien vieressä, niiden pohjois- 
ja itäpuolella on parhaat kasvupaikat, sillä siellä 
taimet ovat keskipäivä-auringon polttavalta ja 
kuivaavalta paahteelta suojassa. Näihin paikkoi
hin koetetaan taimet siis etupäässä sovittaa, pi
tämättä aivan jyrkästi kiinni tuosta sovitusta 
istutusetäisyydestä, 1,5 metristä. Mutta taimi
määrän laskemista varten ja yleiseksi ohjeeksi 
on se otettava. Jos tätä etäisyyttä käytetään, 
menee taimia 4,444 kpl. hehtaarin alalle. Tai
mia on kuitenkin tilattava jonkun verran run
saammin, esim. 1 0 ° / o  lasketusta määrästä, jotta 
istutettaessa voidaan valita pois huonot ja mah
dollisesti vikaantuneet taimet.
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Siementen hankinta ja itäväisyyden tutkiminen.

Nousee nyt kysymys, mistä metsänomistaja 
saa tarvittavat siemenet ja taimet. Mitä sie
menten hankkimiseen tulee, niin on kotimaista 
siementä käytettävä. Sitä saa ehdottomasti par
haiten siten, että jokainen metsänomistaja itse 
kokoo kävyt ja näistä karistaa siementä. Väärin
käytökset kylvösiemenen kaupassa voivat yleen
säkin olla mahdollisia, ja eritoten puunsiementen 
kaupassa se voi tulla kysymykseen sen vuoksi, 
että havupuun siemenet eivät säilytä monta vuotta 
itäväisyyttään. Siemenkauppiaille jää tietysti 
aina joku määrä siementä liian useiksi vuosiksi 
seisomaan; tätä kelvotonta siementä on heillä 
sitten suuri houkutus sekottaa kelvollisen sieme
nen sekaan. Oman karistuspuuhan puolesta pu
huu vielä sekin seikka, että tämä työ on mitä 
yksinkertaisinta ja helpointa toimittaa sekä ra
hallisesti sangen kannattavaa. Tässä yhteydessä 
emme voi lähteä selostamaan käpyjen keräystä 
ja karistamista. Siitä tehdään selvää Suomen 
Metsänhoitoyhdistys Tapion toimittamassa kansan- 
kirjasessa: „Ohjeita käpyjen kokoomisessa“ , jonka 
hinta lähetysmaksuineen on 5 penniä. Kirjasta 
voi tilata yhdistykseltä, osote Helsinki.

Jos kumminkin siementä muualta hankitaan, 
on välttämätöntä itse tutkia niiden itäväisyyttä. 
Miten se tehdään, neuvotaan myös edellä mai
nitussa kirjasessa. Siementen tilaus on tehtävä 
niin ajoissa, että idättäminen, joka kestää noin
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3 viikkoa, ennätetään ennen kylvöajan alkua toi
mittaa, ja mahdollisesti hankkia vielä uutta sie
mentä. Oman karistamankin siemenen itäväisyyttä 
on koetettava, jotta saisi tietää itäväisyysmäärän, 
josta taas riippuu se, kuinka paljon siementä 
on kylvettäessä käytettävä. Havupuun siemen 
on nim. eri määrässä itävää eri vuosina; sitä
paitsi on karistettaessa voinut tulla joku vaurio, 
jonka selville saamiseksi idätys on toimitettava. —  
Sääntönä, josta ei koskaan saa tehdä poikkeusta, 
on pe, ettei saa kylvää siementä, jonka itäväi- 
syydestä ei olla selvillä!

Taimien hankinta ja minkälaisia taimia on saata
vana.

Taimia saa metsänomistaja taimitarhoista, joita 
meidänkin maassamme on joitakuita. Tämän 
yhteydessä on mainittava pari sanaa siitä, miten 
taimia taimitarhoissa kasvatetaan, jotta metsän
omistaja tilausta tehdessään olisi selvillä, minkä
laisia taimia hän tilaa.

Taimitarhoissa kylvetään siemen tavallisesti 
pieniin vakoihin, joissa niistä nousevat taimet 
kasvavat melko tiheässä, tavallisesti aivan toinen 
toisissaan kiinni. Tässä kylvöpaikassa saavat 
taimet kasvaa sitten, männyn taimet tavallisimmin 
1, kuusen taimet 2 vuotta. Tämän ikäisinä niitä 
sitten myydään metsään istutettaviksi. Kun 
eräissä tapauksissa kumminkin vanhempiakin tai
mia tarvitaan, on niitä taimitarhoissa kasvatettava.
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Alkuperäisessä kylvövaossaan ei tai
mia kuitenkaan voi vanhemmaksi kas
vattaa, sillä tila käy ahtaaksi ja taimet 
kasvattaisivat liian pitkiä juuria, joten 
niitä olisi sitten myöhemmin vaikea 
enään siirtää toiseen paikkaan. 1— 2 
vuotisina siirretään taimet siis taimi
tarhassa toiseen paikkaan. Ne istute
taan tällöin kukin erikseen suuremman 
välimatkan, tavallisesti 1 desimetrin pää
hän toisistaan. Tätä tällaista siirtämistä 
ja uudelleen istuttamista taimitarhassa, 
kutsutaan taimien »kouluttamiseksi". 
Nimitys johtunee siitä, että samalla 
kuin taimi siirretään väljempään kasvu
paikkaan sitä samalla totutetaan eli 
koulutetaan kestämään siirtoa paikasta 
toiseen. Koulutuspenkissä saavat män
nyn taimet olla tavallisesti 1 vuoden, 
kuusen 2 vuotta, jonka jälkeen ne 
myydään tahi koulutetaan taas uudel
leen. Männyn taimien juurimuodostuk- 
sesta, paalujuuresta, josta jo aikaisem
min on mainittu, johtuu nim. se, että 

männyn taimia pidetään lyhyempi aika samassa 
paikassa kasvamassa kuin kuusen taimia. Yhden 
kerran koulutetut männyn taimet ovat siis tavalli
sesti 2 vuotta, kuusen taimet 4' vuotta vanhoja. 

5
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Hakkausalan raivaus ja risujen poltto.

Ennenkuin metsitettävällä alalla, joka tavalli
sesti on hakkausala, voidaan viljelystöihin ryhtyä, 
on siellä useimmiten toimitettava valmistavia 
töitä, joiden kautta ala saatetaan sellaiseen kun
toon, että kylvöä tai istutusta voidaan toimittaa. 
Hakkauksen jälkeen on tavallisesti runsaasti hak- 
kausjätteitä maassa, kuten risuja, kuorta, latvuk
sia ja lastuja sekä sitäpaitsi kasvamassa kaiken
laista roskapuuta, joka ei ole kelvannut talteen 
otettavaksi. Nämät sekä maassa makaavat että 
pystyssä olevaCjätteet, jos niitä on runsaammin, 
voivat olla suureksi haitaksi metsän viljelystä

Kuva 3. Hakkausala, jolla on niin paljon hakkausjätteitä, risuja, 
lastuja, y. m., ettei metsän viljelystöihin voida ryhtyä niitä pois 

raivaamatta. Samalla ovat myös pystyssä olevat jättöpuut 
poistettavat.
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toimitettaessa. Yksityisiä, siellä täällä kasvavia 
havupuiden taimiakaan, jotka jo ovat noin puoli 
metriä pitkiä tai sitä pitempiä, ei pidä raivaus- 
työtä tehtäessä säästää, sillä vaikka ne voivatkin 
varttua suuriksi puiksi, ottavat ne aivan liian suu
ren tilan vapaasti kasvaessaan ja tukehuttavat suu
relta alalta ympäriltään nuoremman, kylvön tai 
istutuksen kautta aikaansaadun taimiston. Tä
män johdosta tulisi metsikkö aukkoiseksi, jonka 
tähden tällaiset puut ja pensaat pitää raivata 
pois. Täysitiheitä, hyväkasvuisia taimi ryh m iä  
ei sitävastoin pidä poistaa, vaan jätetään ne 
kasvamaan.

Pienempi määrä risuja sitävastoin on vain 
hyödyksi, sillä ne estävät ruohon kasvua, kar
kottavat karjan kuljeskelemasta nuorennusalalla, 
säilyttävät otollisen kosteuden maanpinnassa ja 
suojelevat taimia lumen painolta. Etenkin kui
villa mailla on tarpeellista jättää risut maanpin
nalle ja levittää ne tasaisesti kautta koko alan. 
Samoin voisi kuivilla kankailla jättää toistaiseksi 
kasvamaan pystyssä olevat roskapuutkin maan 
suojaksi; ne on poistettava sitten, kun ne alka
vat olla taimille haitaksi. Liian runsaat hakkaus- 
jätteet ovat kumminkin pois raivattavat, koska 
kylvön ja istutuksen toimeenpano ei ole muuten 
mahdollista. Raivaustyö olisi toimitettava ker- 
naimmin jo syksyllä ennen sitä kevättä,jolloin vil
jelystöihin ryhdytään, koska kylvöön ja istutukseen 
soveliasta aikaa keväisittäin on vain siksi vähän, 
että raivaustyöhön tarvittavaa pitempää aikaa ei
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silloin oikeastaan riittäisi. Toiselta puolen ei taas 
ole hyödyllistä poistaa risuja aikaisemminkaan kuin 
vuotta ennen, sillä hakkausalalla hajallaan olevat 
risut estävät haitallisen ruohon kasvamasta ja 
samoin suojelevat maata liiaksi kuivumasta ja 
kovettumasta.

Sopiva keino hakkausjätteiden poistamiseksi 
nuorennettavalta alalta, jos ei niitä voida millään 
tavalla käyttää hyväksi, on niiden polttaminen. 
Laihalla maalla, hiekka- ja nummimailla, joilla 
multa- ja turvekerros on ohut, ei polttamista kum
minkaan saa millään muotoa toimittaa. Ainoas
taan hyvin pitkän kanervan polttaminen voi tulla 
kysymykseen, kun se toimitetaan aivan varhain 
keväällä, jolloin maa on vielä aivan jäässä. Mutta 
lihavammalla maalla voidaan polttoa käyttää. Sa
moin on polttaminen hyvin sopivaa soistuneilla 
mailla, ja voi sen silloin toimittaa hyvin perus
teellisesti. —  Etenkin männyn nuorennos menestyy 
hyvin polttamisen jälkeen.

Polttaminen olisi toimitettava vuotta ennen 
kuin viljelystöihin ryhdytään, jotta tuhka ennättää 
liueta ja siten menettää polttavan voimansa. 
Lisäksi on maa heti polttamisen jälkeen taval
lista kuivempana jonkun aikaa, joten taimet sil
loin voisivat joutua kärsimään tarpeettomasti 
enemmän kuivuutta.

Polttamista voidaan toimittaa sekä syksyllä 
että keväällä, eli siis sellaiseen vuodenaikaan, 
jolloin itse maa on niin kosteana, ettei ruoka- 
multa pala. Keväällä toimitetaan polttaminen
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niin varhain, että kirsi vielä on maassa, mutta 
risut ja maakasvullisuus siksi kuivuneita, että ne 
palavat. Syksyllä on polttaminen toimitettava 
myöhään jonakuna lämpimänä päivänä, koska 
maa on silloin kosteampi.

Jos risuja on hyvin runsaasti, poltetaan ne 
hajallaan, jos taas niitä on vähemmän, kerätään 
ne kasoihin. Hajallaan poltettaessa on erittäin 
tarkoin varottava, ettei tuli pääse leviämään 
ympärillä olevaan metsään. Sitä varten pois
tetaan risut metsän reunasta noin 5 metrin le
vyiseltä ja kaivetaan siihen pienempi oja. Sy
tyttäminen tapahtuu tuulen alta ja tulta johdetaan 
aluksi vasten tuulta. Kun tuli on saatu leviä
mään, sytytetään tuulen päältäkin. Silloin palo 
yhtyy keskellä alaa, ja tuli sammuu itses
tään. Kasoissa aletaan poltto myös tuulen alta, 
ettei savu haittaisi polttomiehiä. Tulen väki
valtaisen leviämisen estämiseksi on välttämätöntä 
pitää tarpeellinen määrä väkeä paloalalla, ja pol
ton jälkeen on kytevät kohdat tarkoin sammu
tettava ja paloalaa vartioitava pari vuorokautta 
sammuttamisen jälkeen.

Eri kylvötavat.

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, on pää
asiassa kolme erilaista kylvötapaa: hajakylvö, 
ruutukylvö ja vakokylvö.



Hajakylvö.

Hajakylvöä käytetään ainoastaan silloin, kun 
koko maapinta jostain syystä on tullut erikoisesti 
muokattua kylvölle otolliseen tilaan. Risujen ja 
maapeitteen poltto on hajakylvöä varten melkein 
aina välttämätön. Kulopalon jälkeen, jolloin 
maanpinta on tullut palaneeksi, voi erikoisen 
hyvin hajakylvöä toimittaa. Kylvö toimitetaan 
aivan samoin kuin viljan kylvö. Jotta siemenen 
kylväminen voitaisi toimittaa tasaisesti, sekote- 
taan koko alaa varten tarpeellinen siemenmäärä 
karkean hiekan kanssa, jota otetaan niin paljon, 
kuin kylväjä on tottunut kylvämään viljaa vas
taavan suuruiselle alalle. Kylvämisen jälkeen ei 
siementä tarvitse mullata, jos kylvö on toimitettu 
hyvin varhain keväällä. Jos se on jäänyt myö
häisempään, on multaaminen toimitettava. Se 
käy parhaiten päinsä vetämällä kylvöalan yli 
tiheätä kuusen latvusta tai kyntämällä kevyesti 
risukarhilla.

Erityinen muoto hajakylvöä on n. s. kaski- 
kylvö. Tämä kylvötapa tulee kysymykseen sil
loin, kun lihavalla maalla kasvavat arvottomat 
leppäviidakot on muutettava havupuumetsiksi. 
Tässä menetellään aluksi, kuten tavallisessa kas
kenpoltossa. Lepikko kaadetaan tavalliseen ai
kaan heinäkuussa puiden ollessa parhaassa teh
dessään ja jätetään kuivamaan seuraavaan kesään, 
jolloin juhannuksen aikaan sopivan, tyynen ilman 
vallitessa poltto toimitetaan. Poltettaessa on
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tietysti mitä suurinta varovaisuutta noudatettava. 
Polton jälkeen muokataan maa kaskisahroilla, 
sen jälkeen kylvetään siihen heinäkuun loppu
puolella ruis ja mullataan tavalliseen tapaan. 
Seuraavana keväänä, niin pian kuin lumi on 
ennättänyt sulaa kaskesta, kylvetään tähän ru- 
kiinoraaseen hajakylvöä käyttäen havupuunsie- 
mentä —  kernaimmin männyn siementä, koska 
tämä puulaji paremmin viihtyy poltetulla maalla
—  noin 3— 4 kg. Erikoista multausta ei juuri 
tarvitse toimittaa, mutta voidaan laihon yli vetää 
kuusen latvusta, kuten tavallisessakin hajakylvössä.

Kuva 4. Kaskikylvön kautta syntynyt 10-vuotinen männyn nuo- 
rennus Evon kruununpuistossa.



Jos maa on hyvin lihava, voidaan siitä ru
kiin jälkeen vielä ottaa kevätviljakin. Tällöin 
on männyn siemenen kylvö toimitettava kevät- 
viljan kylvön jälkeen kevättou’on yhteydessä. 
Kun vilja on kylvetty ja mullattu, kylvetään 
puunsiemen ja mullataan risukarhilla erikseen, 
sillä sitä ei saa peittää niin paksulta kuin viljaa. 
Kylväminen kevätviljan yhteydessä ei kummin
kaan ole yhtä hyvä kuin rukiinoraalle kylvö, 
sillä kylvö tulee edellisessä tapauksessa myö
hempään toimitettua, jolloin tarpeellinen kevät- 
kosteus jo on voinut hävitä, ja kaura ei muu
tenkaan liene niin hyvä suojusvilja puunsieme- 
nelle kuin ruis. Muuten on kaskikylvö yleensä 
antanut mitä suotuisimpia tuloksia.

Ruutukylvö.

Yleisimmin käytäntöön tuleva ja luotettavin 
kylvötapa on ruutukylvö. Sitä sopii käyttää 
melkein kaikenlaisella maaperällä; ainoastaan ko
vin kuivalla ja toiselta puolen aivan kostealla 
sekä sitäpaitsi ruohottumiseen kovin taipuisalla 
maalla se ei kuitenkaan anna hyviä tuloksia.

Ruutukylvön toimittamista varten pitää olla 
joku ase, jolla kylvöruutu muokataan. Tällai
seksi aseeksi sopii kapeateräinen, pienempi kuokka 
tai 2 ä 3 piikkinen rautakoura. Metsämaiden 
kivisyyden vuoksi pitää aseiden olla melko lujia, 
eikä niiksi kelpaa esim. sellainen ase, joka on 
tehty siten, että sopivaksi veistettyyn varteen



lyödään pari kolme suu
rempaa naulaa piikeiksi; 
tällaisia näkee toisinaan, 
mutta niiden avulla ei 
juuri maata saa kunnolla 
muokattua. Kylvökuokaksi 
sopii samanlainen kuokka, 
jota istutuksessakin käy
tetään ja josta jälempänä 
on kuvaus (sivulla 35).

Kylvöruudun valmista
minen on tehtävä huo
lellisesti. Ensin revitään 
kuokalla pois maapeite, 
tai jos maa on hyvin 
nurmettunutta, lyödään 

turve irti maasta. Pitkää kanervaa kasvavilla 
mailla revitään kanerva laajemmalta pois ruudun 
ympäriltä ja poljetaan sivulle kasvavan kaner
van alle, eikä jätetä johonkin lähettyville kas
vavan kanervan päälle, josta tuuli voi sen myö
hemmin puhaltaa kylvöruudun päälle. Kylvö- 
ruutu tehdään yleensä niin suureksi, että sivun 
pituus on noin 3 desimetriä. Pienempiä ruutuja 
voidaan käyttää sellaisilla mailla, jossa ruoho 
ja kanerva ei ole uhkaamassa kylvöruutuun 
nousevia taimia; ruohoisilla ja kanervaa kasvavilla 
mailla olisivat ruudut tehtävät ehkä vieläkin suu
remmiksi.

Kun turve on irrotettu, raapitaan siitä irti 
kaikki multa, ravintorikkain osa maata, kylvö-
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Kuva 5. Rautakouria, jotka 
vähemmän kivisellä ja vä
hemmän nurmettuneella 
alalla ovat sopivia kylvö- 

aseita.
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ruutuun. Sen jälkeen möyhennetään kuokalla 
ruutua noin desimetrin syvyiseltä, jolloin myös 
hiekka ja multa sekottuvat. Olemme jo aikai
semmin maininneet, että kylvöruudun muokkaa
misesta on hyötyä kuivuutta vastaan. Muokkaus 
auttaa myös taimien juuria helpommin pääse
mään syvempiin maakerroksiin. Kylvöruudun 
kunnollista muokkausta ei siis pidä millään muo
toa jättää tekemättä.

Muokkauksen jälkeen tasotetaan ruutu. Erittäin 
tärkeätä on, ettei ruudun pinta joudu alemmaksi 
kuin ympärillä olevan maan pinta, sillä silloin 
kokoontuu siihen helposti vettä, joka jäätyy. 
Jää pysyy sitten kauan tuossa kuopassa hidas
tuttaen taimien kasvua ja saaden aikaan kirren, 
joka kohottaa pienet taimet ylös maasta. Ruutuun 
on sivulta hankittava maata täytteeksi. Sitä saa 
kaivamalla lähistölle kuopan tai laajentamalla 
ruutua pohjoispuolelta —  kuivuuden estämiseksi
—  ja vetämällä sieltä maata sille kohdalle, johon 
aijotaan kylvää.

Näin muokatun ja tasotetun ruudun pinnalle 
kylvetään sitten näpillinen eli noin 20 kpl. sie
meniä, joita kylväjällä on pienessä kangaspussissa 
tai taskussa. Ne sirotellaan hajalleen tasaisesti 
kautta koko ruudun. Siemeniä pudotettaessa on 
aina kumarruttava alas ja pidettävä kättä kyl
vettäessä hyvin lähellä maan pintaa. Jos ei näin 
tehdä, vie tuuli korkealta pudotetut siemenet tai 
ainakin osan niistä sivulle. Tällaista huolimatto
muutta näkee toisinaan. Siemenet mullataan
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sitten ohuesti siten, että sormien päillä kevyesti 
sekotetaan ruudun pinnalla olevaa maata, jolloin 
siemenet joutuvat ohuen maakerroksen alle. Sen 
jälkeen puserretaan maa ruudussa jälleen hyvin 
tiiviiksi joko kuokan ulkolappeella tai kevyesti 
jalalla. Lujaan pusertaminen on tarpeellista kos
teuden säilyttämiseksi —  samoinkuin maan kuoh- 
keuttaminenkin oli tarkotettu. Jos kylvöalalla 
on saatavissa pieniä puun kapuloita, asetetaan 
pari sellaista ristiin kylvöruudun yli. Ne suojaa- 
vat ruutua elukoiden polkemiselta, jotka aina 
mielellään hakevat sorkalleen mahdollisimman 
pehmeän astuinpaikan. Lisäksi on pulikoista 
suojaa auringon paahdetta vastaan.

Kylvöruudut tehdään toisistaan 1,5 metrin 
etäisyydelle, mitattuna ruutujen keskeltä. Aivan 
tarkoin ei tästä määrästä ole kiinni pidettävä, 
vaan asetetaan ruudut sellaisiin paikkoihin, joissa 
taimilla on edullisin kasvupaikka. Tällaisia paik
koja on hakkausalalla kivien, kantojen ja suu
rempien juurien pohjois- ja itäpuolella, jossa tai
met ovat etelästä ja lännestä tulevilta auringon
säteiltä suojassa. Lisäksi on näissä paikoissa 
myös maa ravintorikkainta.

Vakokylvö.

Vakokylvöä voidaan käyttää ainoastaan ki
vettömillä ja kannottomilla mailla. Se tulee siis 
harvemmin kysymykseen.

Kylvövaot kynnetään kernaimmin idästä län
teen, jolloin vaon eteläreuna suojaa taimia
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auringon paahteelta. Mäkisellä maalla tehdään 
vaot poikki kaltevuussuunnan eikä mäen päältä 
alas notkoon, jotteivät siemenet rankkasateen 
sattuessa juoksisi vakoa myöten alas.

Niiden kuoppien tekemistä varten maahan, joi
hin taimet istutetaan, pitää olla jonkunlaisia istutus- 
aseita eli työkaluja. Hyvin sopiva ja kaikenlaisissa

Kuva 6. Istutuskuokka Tuomarniemen metsänvartijakoululla 
käytettyä mallia. 1/10 luonnollista suuruutta.

olosuhteissa kelpaava istutusase on kapeateräinen 
kuokka, jollaisia tavalliset perunakuokat ovat. 
Kuokkia voidaan myös erikoisesti valmistaa. Kuo
kan terän pituus sopii olla noin 15 senttimetriä, le
veys noin 7 senttimetriä. Terän syrjät voi tehdä 
ohuemmiksi, siis tavallaan terottaa kuokka, jotta 
sillä helpommin voitaisiin lyödä irti turve maan 
pinnasta, joka ruohoisella ja nurmettuneella maalla 
on hyvin sitkeätä. Terän reunoja ei kumminkaan 
kannata aivan teräviksi laittaa, koska terä maata

Istutusaseet.



r

muokattaessa tietysti aina tylsistyy. Tämjin vii
meksi mainitun seikan vuoksi käytetään myös 
sellaisia kaksipuolisia kuokkia, joissa toisena 
„teränä“ on noin 15 senttimetriä pitkä, nelis
kulmaiseksi taottu ja kärkeenpäin suippeneva 
piikki, jolla kuopan alkumuokkaus kivisellä maalla 
toimitetaan. Kuokka-terällä sitten nostetaan löy
säksi hakattu maa pois kuopasta. Kuokka kiinni
tetään varteen pitemmillä, varren ylä-ja alapuo
lella olevilla kiinnitysraudoilla, jotka varren läpi
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Kuva 7. Käsikuokka, sivulta ja edestä 
nähtynä. 1/15 luonnollista suuruutta.

kulkevalla ruuvipultilla kiristetään kiinni varteen. 
Tämä kiinnitystäpä on sen vuoksi käytännöllinen, 
että voidaan nopeasti kiinnittää uusi varsi kuok
kaan, jos se istutusta toimitettaessa sattuisi kat
keamaan. —  Varren pituus on sama kuin ta
vallisissa kuokissa.

Istutustyöt järjestetään tavallisesti siten, että 
on erikseen kuoppien kaivajat, erikseen istuttajat. 
Kun kutakin tainta varten pitää olla kaivettuna 
niin syvä kuoppa, kuin sen juuret vaativat, tar-



vitsevat istuttajatkin vielä erikoisen aseen, jolla 
he täydentävät kuopan kaivamista, jos se ei ole 
sopivan suuri. Istuttajilla ei kumminkaan tar
vitse olla niin suurta kuokkaa kuin vakinaisilla 
kuopan kaivajilla. Heille sopii keveämpi <}
käsikuokka, jonka terä on ohuempi ja 
kapeampi kuin edellä kuvatun kuokan.
Terä saa sitävastoin olla jonkunverran 
pitempikin, esim. 20 senttimetriä pitkä, 
jotta sillä voi helposti kuoppaa syven
tää tarvitsematta sitä erikoisesti muuten 
suurentaa. Kuokan varren pituus on noin 
3 desimetriä. —  Tällainen pienempi ja 
kevyempi kuokka on myös erinomaisen 
sopiva istutusase lapsille.

Kuten jälempänä tarkemmin kerro
taan, istutetaan kouluttamattomia pie
nempiä taimia myös muulla tavoin kuin 
kuokalla tehtyyn kuoppaan. Voidaan 
nim. rautakangella sorvattuun kuoppaan 
toimittaa istutusta. Tällaiseksi istutus- 
kangeksi sopii tavallinen taloudessa käy
tettävä pienempi rautakanki tai voidaan Kuva 8. 
valmistaa pienempi kanki erikoisesti tätä kankia" 
varten. Kangen kartionmuotoisen terän 
pituus pitää olla noin 20 senttimetriä, suuruutta. 
Kanki itse voi olla noin metrin pituinen 
ja melkoisen ohut.

Kanki-istutusta ja istutusta täytettyyn kuop
paan käytettäessä tarvitaan taimien lopullista 
kiinnittämistä varten myös vielä pieni käsipuikko,
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joka valmistetaan puusta. Tällaisessa istutus- 
puikossa on kartionmuotoinen, hyvin loivasti '  
suippeneva, noin 20 senttimetriä pitkä terä ja 
kädensija, jonka pää on pyöristetty.

Kuva 9. Täytettyyn kuoppaan pistetty istutus- 
puikko. 1/15 luonnollista suuruutta.

Täytemullan hankkiminen.

Kun kiviseen maahan, jollaisia meidän ta
valliset metsämaamme pääasiassa ovat, kaivetaan 
kuoppa, tulee siitä poistettavaksi koko joukko 
kiviä. Hienompaa, löysää maata, jollaista istu
tettaessa tarvitaan, jää niin vähän, ettei se enää 
täytäkään kuoppaa, kun se istutettaessa sinne 
syydetään takaisin ja tiiviisti painetaan kiinni. 
Istutuskuopan pintaa ei kumminkaan saa kirren 
muodostumisen vuoksi jättää alemmaksi kuin 
ympäröivän, koskemattoman maan pinta on, vaan 
on istutuskuoppa kernaimmin tehtävä vähän ko
holleen eli kukkuraiseksi. Hienomman löysän maan 
saamiseksi voidaan kaivaa esim. pieni kuoppa 
istutuskuopan läheisyyteen, josta otetaan hienoa
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maata. Mutta kun taimille niiden ensi vuosina 
istutuksen jälkeen olisi suureksi hyödyksi se, 
että ne joutuisivat ravintorikkaampaan maahan, 
olisi hyvin hyödyllistä hankkia täytemaaksi vähän 
ravintorikkaampaa mullansekaista maata. Itse 
istutusalaltakin voidaan tällaista maata saada 
jonkun verran kivien ja kantojen kupeelta. Jos 
istutusala on suurempi, on kumminkin tarpeellista 
hankkia täytemultaa muualta. Paras on ajaa se 
talvella kasoihin istutettavalle alalle. Täytemul- 
tana voi käyttää myös suomutaa, joka on saa
nut olla nostettuna yhden vuoden ja johon on 
sekotettu happojen lauhduttamiseksi joko tuhkaa 
täi kalkkia. Täytemaan hankkimisesta on jonkun 
verran kuluja, mutta ne ovat muihin istutus- 
kustannuksiin nähden melkoisen pienet. Täyte- 
mullan käyttäminen lisää kumminkin taimien kas
vua ensimäisinä vuosina melkoisessa määrässä, 
joten ei juuri koskaan pitäisi jättää sitä hankki
matta.

Minkälaisia taimia on istutettava?

Kuten aikaisemmin jo on mainittu, voi sekä 
isompien että pienempien taimien istuttaminen 
tulla kysymykseen. Milloin sitten kumpiakin on 
istutettava? Yleinen sääntö on, että käytetään 
mahdollisimman nuoria, siis n. s. kouluttamatto
mia taimia. Ensiksikin ovat ne huokeampia, joten 
kustannukset jäävät pienemmiksi, ja toiseksi kär
sivät pienet taimet siirrettäessä ja kuletettaessa
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vähemmän. Vanhempienkin, n. s. koulutettujen 
taimien istuttaminen on kuitenkin myös tavallista. 
Kuten jo on mainittu, on vanhempia, voimakkaita 
taimia käytettävä erikoisesti ruohottumaan tai
puisalla maalla ja yleensä sellaisissa paikoissa, 

{ missä taimet jollakin tavalla enemmän ovat alt
tiita vaurioille. Vanhempia taimia käytetään 
myös n. s. apu-istutuksissa, s. o. silloin kun on 
täydennettävä joko luontaista tietä nousseissa 
taimistoissa olevia aukkopaikkoja tahi kun paik
kaillaan niitä kohtia ennen toimitetuissa metsän 
viljelyksissä, joissa taimet syystä tai toisesta 
ovat kuolleet.

Taimien säilyttäminen ennen istutusta.

Kun taimet lähetetään taimitarhoista, ovat ne 
tiiviisti pakatut pärekoreihin, ja juurien ympä
rillä on kosteata rahkasammalta, jotteivät ne 
pääsisi kuivumaan. Jos ei taimia syystä tai 
toisesta, esim. huonojen ilmojen tai myöhästy
neiden valmistustöiden takia, heti päästä istutta
maan, on niitä säilytettävä jossakin viileässä ja 
varjoisassa paikassa, esim. kellarissa t. m. s., ja 
juurien ympärillä olevia sammalia on runsaasti 
kasteltava. Jos viivytys on pitempiaikaista, on 
parasta ottaa taimet pois koreista ja kaivaa ne 
kimputtain maahan johonkin varjoisaan paikkaan. 
Se tehdään siten, että kaivetaan sopivan syvyi
nen vako tai oja esim. johonkin pellon nurkkaan, 
jossa on kuohkeata maata, ja taimikimput asete-
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taan riviin pitkin vakoa siten, että taimien juuret 
tulevat vaon pohjalle, jonka jälkeen ne hyvin 
peitetään mullalla, joka tiiviisti puristetaan juu
rien ympäri. Taimet peitetään vielä esim. oljilla 
tai muulla tavalla. Kuivien ilmojen sattuessa on 
taimien ympärillä olevaa maata kasteltava. Tällä 
tavalla voidaan taimia säilyttää parikin viikkoa 
ilman vaurioita.

Taimien säilyttäminen niitä istutettaessa.

Istutusta toimitettaessa on sitten yhä edelleen 
hyvin tärkeätä pitää vaaria siitä, etteivät taimien

Kuva 10. Laatikko, jossa taimia säilytetään 
ja kuljetetaan istutettaessa. Oikealla puolella 
kulkee laatikon yli kangas, joka lasketaan 
juurien päälle. 1/12 luonnollista suuruutta.

1

juuret lyhyemmäksikään ajaksi jää paljaiksi. Pa
rissa minuutissa voivat hienot imujuuret kuivua, 
ja silloin on taimi mennyttä. Täytyy aina pitää 
kosteita sammalia juurien ympärillä. Taimia 
varten on hyvä laittaa kädensijalla varustettu 
noin l/2 metriä pitkä, pari desimetriä leveä ja
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desimetriä korkea puulaatikko, jossa taimien juu
ria sammalilla tai sopivalla kangaspeitteellä suo
jataan. Laatikosta ottaa istuttaja sitten taimen 
kerrallaan ulos juuri silloin, kun hän pistää sen 
kuoppaan istuttamista varten.

Taimien istuttaminen ja eri istutustavat.

Taimien maahan istuttaminen voidaan toimittaa 
hyvin monella tavalla, riippuen siitä, millä ta
valla ja minkämuotoiseksi se kohta maasta muo
kataan, johon taimi asetetaan, ja millä tavalla 
taimi sitten istutetaan. Seuraavassa teemme 
selkoa ainoastaan parista, tavallisella metsämaalla 
yleisimmin käytäntöön tulevasta istutustavasta.

Pienien taimien istutus avonaiseen kuoppaan.

Kun kuokalla kaivetaan maata ja samalla 
vedetään pois irtonainen maa kaivettavasta koh-

Kuva 11. Avonaiseen kuoppaan, lähelle 
pystysuoraa seinää istutettu pienempi 
taimi, a ja b ovat ravintorikkaampaa, c 

karkeampaa maata.



I

dasta, saamme me avonaisen kuopan. Istutus 
avonaiseen kuoppaan on tavallisin istutustapa ja 
se on lisäksi yksinkertainen ja helppo oppia, 
niin että pienemmälläkin harjotuksella voi kun
nollisesti toimittaa istutuksen. Tätä tapaa voi 
käyttää kaikenlaatuisilla, paitsi aivan vesiperäi- 
sillä mailla.

Kouluttamattomia, pieniä taimia istutettaessa 
kaivetaan kuopan yksi sivu mikäli mahdollista 
pystysuoraksi; lähelle tätä sivua taimi sitten is
tutetaan. Kaivaminen käy paremmin päinsä siten, 
että kaivettaessa pidetään kuokan vartta tavallista 
alempana. Tämä pystysuora seinä on kaivettava 
kuopan etelä- tai länsisivulle, eli siis kaivettaessa 
on kasvot pidettävä etelää tai länttä kohti. Tästä 
pystysuorasta seinästä on kuoppaan istutettavalle 
taimelle hyötyä useammalla tavalla. Kun tämä 
koskematon ja sen vuoksi tiivis seinä on etelän 
tai lännen puolella, josta auringon paahde tulee, 
on se suojana taimelle kuivumista vastaan. Sel
laisilla maanlaaduilla taas, joilla kirsi pyrkii ko- 
hottelemaan taimia, kuten esim. savimailla ja 
kanervakankailla, estää tämä lähellä oleva kiin
teä seinä tainta kohoomasta kirren nostamana 
ylös, ja on tämä istutustapa sen vuoksi mitä 
edullisin tällaisilla mailla. Kuopan syvyys riip
puu siitä, kuinka pitkät taimien juuret ovat: 
kuoppa pitää aina kaivaa jonkun verran syvem
mäksi, kuin mitä taimien juuret ovat, jotteivät 
nämä missään tapauksessa istutettaessa ]aä mut
kalle kuopan pohjaan. Lisäksi on taimelle ensi

43



44

aikoina paljon apua kuivamista vastaan siitä, 
että maa tulee vähän syvemmältä muokattua, 
sillä sen kautta kosteuden imeytyminen syvem
mältä maasta käy helpommin päinsä. Kun vain 
pidetään erikoista huolta siitä, että kuoppa tu
lee tarpeeksi syväksi, ei sitä muuten tarvitse 
kaivaa tarpeettoman avaraksi sivullepäin; kuopan 
ympäriltä on kumminkin ruohoisilla mailla edul
lista lyödä'pois turvetta vähän kauempaakin.

Näin valmistettuun kuoppaan ryhdytään sitten 
istuttamaan tainta. Taimia käsiteltäessä on huo
mioon otettava, että niitä on pidettävä kiinni 
juuren niskasta eli siitä kohdasta, joka taimen 
kasvaessa taimitarhassa on ollut juuri maan ra
jassa; ei pidä koskaan pitää kiinni ylempää 
latvasta, koska silloin voi vahingoittaa latvakas- 
vainta. Lisäksi ei myöskään pidä millään ta
valla katkoa juuria, vaikkakin ne tuntuisivat liian 
pitkiltä, vaan pitää kaivaa kuoppa tarpeellisen 
syväksi. Istutettaessa otetaan taimi vasempaan 
käteen, oikealla toimitetaan mullan syytäminen 
ja pusertaminen juurien ympäri. Istuttaminen 
toimitetaan siten, että ensin asetetaan vähän 
täytemultaa eli yleensä saatavissa olevaa ravinto- 
rikkainta mullansekaista maata kuopan pohjalle 
ja pystysuoraksi kaivettua seinää vastaan. Tä
män jälkeen riiputetaan tainta kuopassa lähellä 
pystysuoraa seinää ja aletaan syytää juurien ym
päri maata. Juurien ympärille asetetaan hienompi 
ja ravintorikkaampi osa maata —  yksi kouralli
nen täytemultaa esim. —  ja likistetään melkoisen
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tiiviisti juurien ympäri. Samalla kuin multaa 
juurien ympärille painetaan, kohotellaan tainta ta
van takaa kevyesti. Tämän kautta asettuvat 
juuret paremmin sopivaan asentoon, ja multaa 
tulee niiden ympäri kaikkialle ja tarttuu sitä 
tiiviisti kiinni hienoihin imujuuriin. Tämä seikka 
on hyvin tärkeä, sillä taimi ei voi juuriensa 
kautta imeä vettä ja ravintoaineita maasta, jollei
vät juuret ole hyvin tiiviisti kiinni mullassa.

Maan pusertamista kuopassa ei saa ennen 
jättää, ennenkuin taimi, sitä juurenniskasta koho
tettaessa, tuntuu olevan melko lujasti kiinni maassa. 
Pienellä nostamisella se ei saa juuri yhtään an
taa perään. Etenkin lasten kanssa istutusta toi
mitettaessa on tätä seikkaa useasti tarkastettava.

Savensekaisella maalla on kumminkin va
rottava, ettei maa tule liian kiinteästi puserrettua, 
sillä savi voi muodostaa kovan ja ilmaa läpäi
semättömän seinän aivan kuin muurilaasti, ja 
juuret niinmuodoin eivät saa tarpeellista ilmaa 
eivätkä voi kasvaa tähän kovaan maahan.

Kauemmaksi juurista ja siis kuopan loivaksi 
kaivetulle sivulle asetetaan sitten karkeampi osa 
maasta sekä turpeesta se osa, jota ei ole saatu hyvin 
pienennettyä sekä lopuksi kuopan päälle ympäri 
tainta kivet, jotka suojaavat tainta esim. kar
jalta. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, ei istu
tuskuopan pintaa saa jättää matalammalle kuin 
ympäröivä maan pinta, jottei taimien ympärille 
pääse kerääntymään vettä, joka jäätyessään saisi 
aikaan sen, että taimi kohoaisi näin syntyvän
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kirren mukana ylös. Kernaimminkin pitää laittaa 
niin, että istutuskuoppa muodostuu vähän kukku
raiseksi; istutuskuopan reunoille sopii jättää pieni 
oja eli vähän kauempana ympäri taimen kulkeva 
vako, johon vettä kokoontuu ja siitä vähitellen 
valuu maan sisään taimen juurien käytettäväksi.

Mitä taimen lopulliseen asentoon istutuspai
kassaan tulee, on sen lisäksi, mitä juurien asen
nosta jo mainitsimme, vielä pari seikkaa erikoi
sesti otettava huomioon. Ensiksi on tarkoin

pidettävä huolta siitä, että taimi tulee istutettua 
aivan suoraan. Toiseksi on hyvin tärkeätä, että 
taimi tulee istutettua juuri niin syvään, kuin mitä 
se on aikaisemmin taimitarhassa kasvanut. Tä
män näkee helposti taimen kuoresta, sillä se osa 
taimen runkoa, joka on ollut maan sisässä, on 
toisen värinen kuin maanpäällinen osa varresta. 
Etenkin on vahingollista, jos taimi tulee istu
tettua syvemmälle kuin mitä se aikaisemmin on 
ollut, sillä silloin eivät juuret saa tarpeeksi ilmaa,

rt

Kuva 12. Liian syvälle istutettu kuusen 
taimi. Aikaisemmat juuret ovat kuolleet, 
ja taimi on lähemmä maan pintaa muo

dostanut uusia juuria.
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jota ne tarvitsevat. Tästä on seurauksena se, 
että taimi on pakotettu muodostamaan itselleen 
uusia juuria lähemmäksi maan pintaa. Sen joh
dosta kituu taimi tietysti pitemmän aikaa, ja tuo 
vanhempi juuristo kuollessaan tarpeettomana pois 
on sitten mitä edullisin hyökkäyskohta lahosie- 
nille. Näin on huonosti istutettu taimi kuolemaan 
tuomittu. Etenkin kuuselle, jolla on enemmän 
maan pintaa pitkin kulkeva juurimuodostus, on 
liian syvälle istuttaminen turmiollista. Löyhällä 
hiekkamaalla voi männyn taimia istuttaa syvem- 
mällekin kuin mitä ne aikaisemmin taimitarhassa 
ovat olleet.

Isojen taimien istutus avonaiseen kuoppaan.

Koulutettuja, isompia taimia istutettaessa avo
naiseen kuoppaan on tietysti kuoppa kaivettava 
suuremmaksi. Pystysuorasta seinästä ei tällai
selle suurelle taimelle enää ole samaa hyötyä 
kuin pienelle taimelle, ja sen vuoksi ei niitä 
varten kuoppaa sellaiseksi kaivetakaan, vaan teh
dään pyöreä, joka puolelta yhdenmukainen kuoppa, 
jonka keskelle taimi istutetaan. Suurempia tai
mia istutettaessa on myös kiinnitettävä huomiota 
eri puulajien erilaiseen juurimuodostukseen. 
Niinpä on kuusen ja männyn koulutettuja tai
mia eri tavalla istutettava. Männyn taimen juuret 
saavat tulla suoraan alaspäin menevään asentoon, 
kuusen taimen juuri pitää saada sellaiseen asen
toon, että eri haarat alkavat kasvaa enemmän pitkin
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maan pintaa. Männyn taimi istutetaan sen vuoksi 
siten, että juuret riippuvat suoraan alaspäin ja 
pidetään tarkoin varalla, etteivät ne joudu kuo
pan pohjassa mutkalle. Kuusen taimen istutta
mista varten tehdään kuopan pohjalle löysästä 
maasta kartionmuotoinen keko, jonka korkeim
malle kohdalle juurien haarautumispaikka ase
tetaan ja juuret hajotetaan ympäri keon sivuja 
mahdollisimman luonnolliseen asentoon. Pidetään

Kuva 13. Vanhemman kuusen taimen istuttami
nen avonaiseen kuoppaan. Juurien hajottami
seksi luonnolliseen asentoon on kuopan pohjalle 

laitettu mullasta keko.

kuitenkin silmällä, etteivät juurien kärjet joudu
mutkalle. Kuopan täyttäminen toimitetaan sitten
samalla tavalla kuin aikaisemmin pienien taimien 
istuttamisesta on mainittu, nim. että ravinto-
rikkaampi maa tulee lähimmäksi juuria, multa 
tarpeeksi tiiviisti puserrettua ja juuret tainta
kohotellen hyvin asetettua, taimi pystysuoraan 
asentoon ja sopivan syvyiselle mullattua sekä 
istutuskuoppa lopuksi hieman kukkuralle. Jos



irtonaista maata jää jälelle, levitetään se taimi- 
kuopan ympärille, jolloin se tukehuttaa rikka
ruohon kasvun, josta on haittaa taimelle. Jos 
on isompi istutusala kysymyksessä, sopii kuopat 
kaivaa valmiiksi jo syksyllä. Savensekaisella 
maalla on tästä erikoisesti hyötyä vielä sen 
kautta, että kuopista kaivettu maa talvella pak
kasessa kuohkeutuu ja murenee istutusta varten 
soveliaammaksi.

Pienien taimien istutus kangella tehtyyn kuoppaan.

Kouluttamattomia taimia varten voidaan is
tutuskuoppa valmistaa myös istutuskangella, joka 
isketään maahan teräänsä myöten eli noin 20 
senttimetriä syvälle ja jota sit
ten sivulle päin vääntämällä kier
retään ympäri. Sopivalla tavalla, 
esim. jalalla, revitään kasvipei
tettä pois siltä kohdalta, johon 
kuoppa tehdään. Kuopan poh
jalle asetetaan vähän täytemul
taa, mitataan sopivalla tikulla 
kuopan syvyys, verrataan sitä 
taimen juurien pituuteen ja täy- 
temullan avulla osutetaan kuoppa 
sopivan syvyiseksi, jonka jälkeen 
samalla tikulla auttaen sovitellaan 
taimien juuret kuoppaan suoraan alaspäin riippu
vaan asentoon. Sen jälkeen syydetään kuoppaan 
multaa ja puserretaan sitä tiiviiksi juurien ympäri
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Kuva 14. Istutus- 
kangella tehtyyn 
kuoppaan istutettu 
taimi. Kangen vään
tämisestä kuopan 
pohjaan muodostu
neeseen laajennuk
seen a on pantu 

täytemultaa.
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istutuspuikon avulla, josta aikaisemmin on mainittu. 
Tämä mullan puserteleminen täytyy tehdä hyvin 
varovaisesti, ettei puikolla survota hentoja juu
ria rikki. Missään tapauksessa ei saa kuoppaan 
panna kiviä eikä turpeen palasia, vaan ainoas
taan hienoa maata. Puikolla sorvataan myös maata 
kuopan reunoista kuoppaan; täten voidaan maan 
pusertaminen juurien ympäri myös toimittaa il
man, että juuret vahingoittuvat. Huomioon on 
otettava, että taimi tulee suoraan ja ettei sitä 
istuteta syvempään kuin mitä se taimitarhassa 
on ollut.

Tätä istutustapaa sopii edullisesti käyttää hy
vin kivisellä metsämaalla, jossa on vaikea saada 
kuokalla tehtyä istutuskuoppia. Savimaalla ei 
sitä taas voida lainkaan käyttää, sillä kangen 
pyörittämisen kautta pusertuvat kuopan sivut 
niin tiiviiksi, etteivät taimen juuret voi tunkeutua 
tämän kovan seinän läpi. Kuten jo on mainittu, 
voidaan tätä istutustapaa käyttää ainoastaan pie
nille taimille ja kernaasti ainoastaan sellaisissa 
olosuhteissa, kun on tilaisuutta saada tottunutta 
työväkeä tai tilaisuutta sellaista totuttaa, sillä 
taimien tyydyttävän hyvä multaaminen vaatii 
tavallista enemmän tottumusta. Tätä tapaa ei 
sen vuoksi pidä käyttää niissä istutuksissa, joita 
lasten kanssa toimitetaan.

Pienien taimien istutus täytettyyn kuoppaan.

Kouluttamattomia taimia istutetaan myös n. k. 
täytettyyn kuoppaan. Lapiolla tai kuokalla muo



51

kattuun kuoppaan pannaan takaisin möyhennetty 
maa, josta on poistettu kivet ja suuremmat tur
peen kappaleet. Näin muokattuun maahan pis
tetään istutuspuikolla reikä, johon istutetaan taimi. 
Usein istutetaan samaan kuoppaan kaksi ja kolme 
tainta. Kun taimet joutuvat näin hyvin muo
kattuun maahan ja kun usein kuopan täytteeksi, 
joka ei saa jäädä vaille, pannaan parempaa 
täytemaata, on tämä istutustapa hyvin edullinen 
taimille, mutta työkustannukset tulevat lähimmiten

Kuva 15. Kolme täytettyyn kuoppaan 
istutettua pienempää tainta.

puolitoista kertaa niin kalliiksi kuin avonaiseen 
kuoppaan istutettaessa, jos työ toimitetaan pe
rusteellisesti, kuten se tietysti on tehtävä. Is
tutustapaa käytetään ruohottumaan taipuisalla 
maalla ja savimaalla, jolloin kuopat tehdään jo 
edellisenä syksynä. Kivisemmällä metsämaalla 
sitä ei voida edulla käyttää.

Töiden järjestäminen.

Aikaisemmin olemme jo maininneet, että ri
sujen poltto ja raivaus, istutuskuoppien kaivami
nen savimaalla sekä täytemullan hankkiminen
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olisi toimitettava edellisenä vuonna. Samoin on 
etukäteen otettava selvää siitä, kuinka paljon on 
eri puulajeille sopivaa maata. Lisäksi on sieme
nien ja taimien hankinta sekä siemenien itäväi- 
syyden tutkiminen hyvissä ajoin ennen kylvö- ja 
istutuskauden alkua keväällä toimitettava. Kylvö
jä istutusaseet on myös aikoinaan laitettava kun
toon. Tällöin ei saa unohtaa muutamien asei
den hankkimista varalta, ja etenkin on kylvö- ja 
istutuskuokkiin hankittava varavarsia, sillä niitä 
menee aina poikki työväeltä sekä vahingossa 
että usein myös ilkeyksissä.

Jos metsitettävä ala on suurempi ja työvä
keä on runsaammin, täytyy työn järjestämiseksi 
seipäillä tangottaa linja, josta otetaan ojennus, 
kun työtä tehdessä kuljetaan eteenpäin. Ensi- 
mäinen mies lähtee liikkeelle tätä linjaa pitkin. 
Kun hän on kaivanut pari ruutua tai kuoppaa, 
lähtee toinen mies liikkeelle ja mittaa 1,5 metriä 
pitkällä kepillä, jollaiset kaikilla on, välimatkan 
sekä eteenpäin siihen suuntaan, johon kuljetaan, 
että kohtisuoraan sivullepäin ensimäisen miehen 
ruudusta tai kuopasta. Kun toinen mies on 
saanut pari ruutua tai kuoppaa tehdyksi, lähtee 
kolmas mies liikkeelle j. n. e. Tällä tavalla 
tulee rintama viistoksi, ja jälessä tulevalla on 
aina mahdollisuus mitata välimatkat edellisen 
ruuduista tai kuopista. Täytyy erikoisesti pitää 
silmällä, etteivät jälessä tulevat rupea menemään 
ohi vuorostaan. Järjestyksen säilyttämiseksi olisi 
hyvä sijoittaa aina väliin joku tottuneempi hen
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kilö, jos sellaisia on mukana, jotka sitten pitä
vät järjestystä yllä. Tällainen järjestäminen on 
välttämätöntä, kun työväkeä on enemmän, muu
ten menee kukin toistensa tielle.

Jos kylvötyöhön käytetään lapsia, on parasta 
heitä varten vielä tarkemmin merkitä kunkin 
ruudun paikka. Se käy päinsä sillä tavalla, että 
lapset asetetaan suoraan rintamaan ja köydellä, 
johon joka puolentoista metrin päähän on joko 
sidottu solmu tai kiinnitetty joku merkki esim. vä
rillinen kangaspalanen, näytetään ruudun paikka. 
Kun köysi pingotetaan poikki kulkusuunnan ja 
lasketaan maahan, niin on jokaisen solmun tai 
merkin kohdalle kaivettava ruutu. Kun ruudut 
yhdellä linjalla ovat kaikki valmiit, siirretään 
köysi 1,5 metriä eteenpäin, ja niin yhä edelleen. 
Tällä tavalla saadaan erinomainen järjestys py
symään. Köysi voisi olla esim. 15 metriä pitkä, 
silloin siihen tulisi 10 merkkiä.

Kylvö- ja istutustyöt voitaisiin järjestää siten, 
että eri henkilöt toimittavat ruutujen ja kuoppien 
kaivamisen, eri henkilöt kylvämisen ja istuttami
sen. Kaivamiseen olisi käytettävä miehiä, mutta 
kylvämisen ja istuttamisen toimittavat naiset ja 
vähän aikuisemmat lapset erinomaisen hyvin. 
Tällä tavalla voitaisiin kustannuksia myös mel
koisesti alentaa, kun viimemainittujen työpalkat 
ovat alemmat.

Ruutukylvössä ennättää yksi henkilö kylvää 
kahdelle ruutujen tekijälle. Pienempiä taimia 
istutettaessa avonaiseen kuoppaan, on kutakin
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kuopan kaivajaa kohti yksi istuttaja. Tällöin 
ennättää kaivaja vielä hommata sivultapäin täy- 
temullankin istuttajalleen. Kanki-istutusta toimi
tettaessa ennättää yksi henkilö laittaa kuoppia 
kolmelle tai neljälle istuttajalle. Näitä varten 
pitää olla pari miestä täytemullan hankinnassa, 
jos sitä kaivetaan istutusalalta. Jos sitä on jo 
läjässä, riittää tähän työhön yksi mies. Täytet
tyyn kuoppaan istutettaessa ennättää yksi istut
taja istuttaa kahdelle kuoppien kaivajalle, jos 
hän istuttaa yksi tai kaksi tainta kuhunkin kuop
paan. Viittä tällaista joukkuetta kohti pitää 
olla yksi täytemullan hankkija.

Taimiston suojeleminen ja hoito ensi vuosina.

Kun suurella huolella ja melkoisilla kustan
nuksilla on saatu hankittua taimisto, on luon
nollista, että sitä koetetaan mikäli mahdollista 
suojata kaikenlaisia ulkonaisia vaurioita vastaan, 
jotka taimistoa, sen pahempi, usein uhkaavat. 
Varsinaisiin viljelys-kustannuksiin verraten koituu 
taimiston jälkihoidosta suhteellisesti vähän menoja. 
Tästä huolimatta pyritään ne useinkin kokonaan 
laiminlyömään.

Yksi vaara, jota ei ole pieneksi arvattava ja 
joka on estettävissä, uhkaa taimistoja laitumella 
kulkevien kotieläinten puolelta. Ne saavat va
hinkoa aikaan sekä tallaamalla kylvöruutuja ja 
taimia että pureskelemalla taimia. Pahinta va
hinkoa saavat aikaan lampaat. Ne syövät sekä
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Kuva 16. Lähellä kylää oleva ala, jolla lampaat vuosien ku
luessa ovat pureskelleet männyn taimet muodottomiksi pensaiksi.

havu- että lehtipuiden oksia. Etenkin ovat pie
net taimet ja puiden uudet vuosikasvaimet nii
den herkkua. Kun ne vielä lasketaan varhain 
keväällä laitumelle, jolloin ruohoa on niukalta, 
ovat puiden oksat ja kasvaimet niiden melkein 
ainoata ruokaa. Sama on laita nautaeläintenkin, 
jos ne lasketaan varhain laitumelle. Kun myö
hempään kesällä on ruohoa runsaammin ja pui
den vuosikasvaimet ovat ennättäneet kovettua, 
ei laitumella kulku ole niin tuhoa tuottavaa. 
Mutta aina siinä kumminkin ruohon mukana 
menee moni pieni puuntaimikin lehmän suuhun.
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Kun lampaat ja lehmät lisäksi hyvin kernaasti 
oleskelevat aukeilla paikoilla, jollaisia juuri kylvö
jä istutusalat ovat, tulevat ne kesän kuluessa 
yksin polkeneeksikin lukemattomia taimia. Lehmä 
sitäpaitsi koettaa aina sovittaa sorkkansa peh
meään kohtaan, ja sellaisia ovat juuri kylvöruu
dut ja istutuskuopat. Silloin tietysti hennot tai
met joko runneltuvat tai tulevat survaistua irti 
maasta. Voi nähdä kylvöaloja, jossa tuskin ai
noakaan ruutu on jäänyt ehjäksi, kun karja on 
saanut siellä käydä. Hevoset, jotka ovat hyvin 
liikkuvia, tulevat myös polkemalla tuhonneeksi 
paljon taimia.

Välttämätöntä on sen vuoksi, että nuorennos- 
alat suojellaan karjan käynniltä. Jos se muuten 
ei käy päinsä, on viljelysala aidattava. Vaara 
on vasta ohi silloin, kun taimet ovat tulleet 
noin 1,5 m pituisiksi, jolloin niiden latvakasvainta 
ei enää voida purra poikki. On ehdottomasti 
parasta, ettei ollenkaan ryhdytäkään metsää kei- 
nollisesti viljelemään, jos ei voida taimistoa suo
jella karjalta. Epäonnistumisesta, jonka syytä 
ehkei aina niin tarkoin kysytäkään, on vahinkoa 
metsän viljelyksen edistämispyrinnöille yleensä.

Paitsi suojelemista karjan käynniltä on tai
mistoa vielä muutenkin autettava. Syystä tai 
toisesta on esim, jostakin kohdasta taimet kuol
leet. Niiden tilalle on hankittava uusia, jottei 
taimisto jäisi aukkoiseksi. Noin viisi vuotta tai
miston perustamisen jälkeen on sopivata toimit
taa tämä täydennystyö. Se on toimitettava is-
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tuttamalla ja käytettävä silloin koulutettuja, suu
rempia taimia, jotteivät ne jäisi kovin paljon 
jälelle entisistä. Paremmalla maalla oleviin pie
nempiin aukkoihin istutetaan kuusta, joka voi 
vähän varjoonkin jääneenä kasvaa, isompiin 
aukkoihin istutetaan taas mäntyä, joka on nuo
ruudessaan nopeammin kasvava puulaji.

Samaan aikaan on taimistossa jo toimitettava 
päinvastaistakin työtä: on poistettava taimia sel
laisista kohdista, missä niitä on aivan liian pal
jon. Kylvöruuduista on otettava pois heikkoja 
taimia ja jätettävä jälelle toistaiseksi vielä pari 
kolme vaurainta tainta. Mutta etenkin on ve
sottava pois „kuokkavieraita“ , nim. omin lupinsa 
tulleita lepän, haavan ja koivun taimia ja vesoja, 
sillä nopeamman kasvunsa kautta ne tuota pikaa 
voivat tukahuttaa hidaskasvuisemmat havupuun 
taimet, joiden viljeleminen kumminkin on ollut 
tarkotuksena. Näkee hyvin usein etenkin palo- 
aloille ja kaskimaille luonnonsiemennyksen kautta 
nousseissa taimistoissa, miten männyn taimet var
joon jääneinä ja avun puutteessa taistelevat toi
votonta taistelua lehtipuiden taimia vastaan. 
Sellaisiin kohtiin, jossa on aukkopaikkaa, voi
daan kumminkin jättää kasvamaan joku hyvä
muotoinen koivun taimikin. Tässä ensimäisessä 
vesomisessa poistetaan myös viljelysalalle mah
dollisesti vielä toistaiseksi jätetyt roskapuut ja 
yksinäiset vanhemmat taimet, sillä ne voivat 
alkaa jo liiaksi varjostaa pienempiä taimia. —  
Taimiston vesominen on uudistettava joka viides 
vuosi.
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Kustannukset.

Kustannukset ovat tietysti hyvin suuressa 
määrässä riippuvia paikallisista olosuhteista, ku
ten maanlaadusta, työväen taitavuudesta, paikka
kunnalla käyvistä työpalkoista, taimitarhan etäi
syydestä, y. m. On sen vuoksi hyvin vaikeata 
antaa mitään yleispäteviä tietoja viljelyskustan- 
nuksista. Koetamme seuraavassa tehdä vain 
jonkunlaisia ylimalkaisia laskelmia näistä kus
tannuksista.

Hajakylvön toimittamiseen menee hehtaaria 
kohti korkeintaan yksi miehen päivätyö, jonka 
otaksumme maksavan 2 mk. 50 penniä. Siementä 
menee noin 3 kiloa, ja on sellaisena käytettävä 
pääasiassa männyn siementä, jos on kysymyk
sessä paloala tai kaski. Männyn siemen maksaa 
siemenvuosina 7— 8 mk. kilo. Hehtaarin alaa 
kohti menevä siemenmäärä maksaa siis noin 24 
mk. ja männyn hajakylvö kaikkiaan 26 ä 27 mk. 
Kun hajakylvöä tavallisesti käytetään sellaisissa ta
pauksissa, jolloin maanpinta on jostakin syystä 
tullut muokattua kylvölle otolliseen kuntoon, ku
ten esim. palon jälkeen tai kaskiviljelyksen yh
teydessä, ei maan raivaukseen tarvitse laskea 
mitään kustannuksia. Kaskesta saatavan viljan 
voi nim. varsin hyvin laskea korvaavan muokkaus- 
kustannukset.

Ruutukylvön toimittamiseen menee noin 4— 5 
miehen päivätyötä hehtaaria kohti. Työkustan
nukset nousevat siis, yllämainittua päiväpalkkaa
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käyttäen, 10— 12 :50 mk. hehtaaria kohti. Kun 
siementä menee 1 kg, niin maksaa siis männyn 
ruutukylvö kaikkiaan 18 ä 20 mk. hehtaaria 
kohti. Kuusen siemen maksaa siemenvuosina 
noin 3— 3: so mk. kilo. Kuusen ruutukylvö mak
saa siis kaikkiaan 13 ä 16 mk. hehtaaria kohti. 
Jos otaksumme, että kylvettävänä on sekä mänty- 
että kuusialoja yhtä paljon, voimme sanoa, että 
ruutukylvö tulee keskimäärin maksamaan 15 ä 18 
mk. hehtaarin alaa kohti. Jos kylvettävällä 
alalla on toimitettava hakkausjätteiden raivaus, 
on tämä vielä laskettava lisäksi kustannuksiin.

Pieniä taimia istutettaessa avonaiseen kuop
paan kaivaa tottunut mies päivässä maan kivi
syydestä riippuen 500— 1,000 kuoppaa eli keski
määrin noin 600 kuoppaa, ja apuihminen istuttaa 
saman verran taimia. Kun hehtaarin alalle on 
istutettava 4,500 tainta, menee siis hehtaarin alaa 
kohti kummankin päivätöitä 7 x/2. Jos otak
summe miehen päiväpalkaksi saman kuin edellä 
ja naisen päiväpalkaksi 1 : ö o  mk., nousevat 
työkustannukset 30 markkaan hehtaaria kohti. 
Kouluttamattomat taimet maksavat 1: 80— 2 mk. 
tuhat. Hehtaaria kohti menevä taimimäärä 
maksaa siis 8 ä 9 mk. Tähän tulee lisäksi vielä 
taimikorin hinta 50 penniä, taimien kuletusmaksu 
ja rautatierahti. Otaksumme sen 1 mk:ksi heh
taarin alaa kohti meneville taimille. Tarvittavat 
taimet maksavat siis noin 10 mk. Pienien 
taimien istutus avonaiseen kuoppaan maksaa siis 
kaikkiaan 40 mk. hehtaarin alaa kohti. Lisäksi
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tulee vielä kustannukset risujen raivauksesta ja 
täytemullan hankkimisesta.

Kanki-istutuksessa ennättää yksi mies tehdä 
kuoppia kolmelle istuttajalle, jotka istuttavat 
noin 700 tainta päivässä. Lisäksi pitää olla yksi 
mies täytemultaa hankkimassa. Hehtaarin alan 
istutustyö tulee maksamaan näin ollen noin 20 
mk. Kun taimet maksavat 10 mk., maksaa pie
nien taimien istutus kanki-istutusta käyttäen kaik
kiaan 30 mk. hehtaarin alaa kohti. Tämä istu
tustapa tulee halvimmaksi, mutta sitä olisi käy
tettävä vain silloin, kun on taitavaa istutusväkeä 
saatavissa.

Istutus täytettyyn kuoppaan tulee edellisiä 
tapoja paljon kalliimmaksi. Yksi mies ennättää 
valmistaa päivässä noin 350 kuoppaa ja istuttaja 
istuttaa noin 700 kuoppaa. Työkustannukset 
nousevat hehtaaria kohti siis 45 mk:aan. Kun 
taimia istutetaan 1 ä 2 kpl. kuhunkin kuoppaan, 
tulevat taimet maksamaan ainakin 15 mk. Is
tutus täytettyyn kuoppaan tulee siis kaikkiaan 
maksamaan ainakin 60 mk. hehtaarin alaa kohti. 
Istutustapa on kumminkin hyvin varma, kun tai
met saavat kasvaa ikäänkuin taimitarhassa.

Suurempien taimien istutus maksaa vielä 
enemmän. Tuhannen taimen istutukseen menee 
noin 3 kaivajan ja 3 istuttajan päivätyötä. Se 
maksaa 12 mk. Taimet maksavat taas noin 
15 mk. tuhat. Tuhannen taimen istutus maksaa 
siis kaikkiaan 27 mk. Isompia taimia ei siis



61

kannata istuttaa kuin ainoastaan vaikeimmissa 
tapauksissa ja apu-istutuksissa.

Edellä olevista kustannuslaskelmista nähdään 
siis, että kylvö tulee ainakin puolta halvemmaksi 
kuin istutus. Kylvöä olisi siis käytettävä silloin, 
kun se vain on mahdollista.

Kustannukset tulevat tietysti yleensä pienem
miksi, jos metsänomistaja itse karistuttaa sieme
net ja kotiväellään toimittaa viljelystyöt sellai
seen vuodenaikaan, jolloin ei ole kiireellisiä maan
viljely stöitä. Ja sellainen aika on juuri keväällä 
heti lumen sulattua, jolloin ei vielä voida päästä 
pellon muokkaustöihin. Mutta metsän viljelyk
selle on silloin mitä soveliain aika.
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