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Tutkimuksessa selvitettiin äestyksen sekä äestyksen ja viirukylvön vaikutusta mäntysiemenpuualan 
taimettumiseen ja taimikon alkukehitykseen. Koekenttä perustettiin mäntyvaltaiseen kuivahkon 
kankaan sekametsikköön Rovaniemen maalaiskuntaan keväällä 1989, jolloin koeruudut hakattiin, 
muokattiin ja kylvettiin. Koejärjestelynä oli satunnaistettujen lohkojen koe, jossa lohkojen määrä 
oli kolme. Käsittelyt olivat 0) muokkaamaton, 1) äestys sekä 2) äestys ja kylvö. Koe mitattiin 6, 10 ja 
12 kasvukauden kuluttua maanmuokkauksesta. Kokeen perustamiskeväänä Etelä- ja Keski-Lappiin 
saatiin hyvä männyn siemensato. Ylispuut poistettiin toisen ja kolmannen mittauksen välillä.

Vuonna 2000 12 kasvukauden jälkeen muokkauksesta männyntaimia oli muokkaamattomalla 
alalla keskimäärin 3 500 kpl/ha, äestetyllä 7 200 kpl/ha sekä äestetyllä ja kylvetyllä yhteensä 10 100 
kpl/ha. Kehityskelpoisia männyntaimia oli vastaavasti 1 100 kpl/ha, 2 300 kpl/ha ja 2 700 kpl/ha. 
Kuusentaimet mukaan lukien kehityskelpoisia taimia oli yli 2 000 kpl/ha myös muokkaamattomalla 
alalla. Kehityskelpoisten männyntaimien keskipituus oli 12 kasvukauden jälkeen muokatuilla aloilla 
noin 130 cm ja muokkaamattomalla alalla noin 100 cm.

Mäntysiemenpuuala taimettui hyvin, kun maa muokattiin ja erityisesti kun maa muokattiin 
ja kylvettiin. Poikkeuksellisen hyvän siemensadon, kokeen suppeuden sekä edullisten ilmasto- 
ja kasvupaikkatekijöiden vuoksi tutkimustuloksia ei voida laajasti yleistää männyn luontaiseen 
uudistamiseen Lapin eteläosissa.
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1 Johdanto

Mänty uudistetaan luontaisesti yleensä siemen-
puumenetelmällä, mutta joskus myös kaista-

lehakkuuta käyttäen (Hokajärvi 1997, Hyppönen 
ym. 2001b, Hyvän ... 2001). Noin puolet metsistä 
uudistetaan Lapissa nykyisin luontaisesti (Metsä-
tilastollinen ... 2000). Luontaista uudistamista sie-
menpuumenetelmällä on tutkittu Lapissa suhteelli-
sen vähän. Laajimmassa ja varhaisimmassa koko 
Pohjois-Suomea koskevassa tutkimuksessa havait-
tiin, että uudistaminen ilman maanmuokkausta joh-
taa usein huonoon tai vain välttävään uudistamis-
tulokseen erityisesti Lapin pohjoisosissa (Lehto 
1969). Lisäksi on havaittu, että uudistaminen poh-
joisilla äärialueilla ja korkealla merenpinnasta sijait-
sevilla alueilla kestää kauan (esim. Suoheimo 1982, 
Kubin ym. 1997). Syynä uudistamisvaikeuksiin ovat 
harvoin toistuvat, pienet ja vajaasti kypsyneet sie-
mensadot (esim. Henttonen ym. 1986, Pohtila 1995, 
Kubin ym. 1997).

Etelä- ja Keski-Lapissa männyn luontainen uudis-
taminen on johtanut parempaan tulokseen etenkin, 
jos uudistusala on muokattu (Punkkinen 1982, Es-
kelinen 2000, Hyppönen ym. 2001a). Maanmuok-
kauksen on todettu lisäävän luontaisen uudistami-
sen mahdollisuuksia myös pohjoisessa ja korkeilla 
mailla parantamalla taimettumista ja nopeuttamalla 
uudistumista (Hagner 1962, Bergan 1981, Norokor-
pi 1983, Eskelinen 2000). Paljastunut kivennäismaa 
luo siemenen itämiselle ja taimettumiselle edulliset 
mikro-olosuhteet, vähentää kilpailua vedestä ja ra-
vinteista sekä tarjoaa suojaa siemensyöjiä ja epä-
edullisia ilmasto-olosuhteita vastaan (esim. Jeans-
son 1995). Muokkauksen on myös todettu kompen-
soivan huonojen siemensatojen vaikutusta (Hagner 
1962).

Metsälaki (1996) alempiasteisine säädöksineen 
asettaa luontaisen uudistamisen käytölle vaatimuk-
sia mm. uudistamisen nopeudesta. Lapissa, suo-
jametsäaluetta lukuun ottamatta, uudistusalalle on 
saatava syntymään riittävä taimimäärä seitsemän 
vuoden sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vii-
den vuoden kuluttua uudistamistöiden loppuun saat-
tamisesta (Metsäasetus 1996). Muokkauksesta huo-
limatta metsäasetuksessa esitetty aika ei aina näy-
tä riittävän kyllin hyvään taimettumiseen erityisesti 

Pohjois-Lapissa ja Pohjois-Suomen korkeilla mailla 
(Suoheimo 1982, Kubin ym. 1997, Eskelinen 2000). 
Myös Pohjois-Ruotsin korkeilla mailla uudistumi-
sen on todettu olevan hidasta ja vajaata (Hagner 
1965). Luontaisen uudistamisen onnistumisesta ja 
erityisesti maanmuokkauksen vaikutuksesta uudis-
tamisaikaan ja uudistamistulokseen Lapin eri osissa 
kaivataan lisätietoa (Palén ja Lohi 1999, Hyppönen 
ym. 2001a).

Luontaiseen uudistamiseen liittyvän epävarmuu-
den vuoksi Pohtila (1995) on esittänyt erityisesti 
Pohjois-Lapissa sijaitsevien siemenpuualojen kyl-
vämistä, jos niiden uudistaminen edellyttää maan-
muokkausta. Nykyisissä metsänhoitosuosituksissa 
eräänä uudistamisvaihtoehtona onkin siemenpuu-
alan kylväminen tai istuttaminen taimettumisen var-
mistamiseksi ja uudistamisajan lyhentämiseksi (Ho-
kajärvi 1997, Hyppönen ym. 2001b). Kinnunen 
(1994) suosittelee siemenpuualan kylvämistä huo-
noina siemenvuosina myös Etelä-Suomessa. Sie-
menpuualojen kylvöstä Lapissa ei ole julkaistua 
tutkimustietoa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1) maan-
muokkauksen sekä 2) maanmuokkauksen ja kylvön 
vaikutusta siemenpuuasentoon hakatun männikön 
taimettumiseen Etelä-Lapissa.

2 Aineisto ja menetelmät

Koejärjestelynä oli satunnaistettujen lohkojen koe, 
jossa lohkoja oli kolme. Lohkot jaettiin kolmeen kä-
sittelyruutuun, joihin arvottiin seuraavat käsittelyt: 
0) muokkaamaton, 1) äestys sekä 2) äestys ja kylvö. 
Koeruudun koko oli 0,2 ha (40 m × 50 m). Koe-
kenttä sijaitsee Kemijokivarressa Rovaniemen maa-
laiskunnassa (kuva 1). Alueen korkeus merenpin-
nasta on 100 m ja keskimääräinen lämpösumma 900 
dd. Tutkimusmetsikön puusto oli ennen siemenpuu-
hakkuuta mäntyvaltaista sekametsää, jossa männyn 
osuus oli 70 %, kuusen 20 % ja lehtipuun 10 %. 
Puuston kokonaistilavuus oli 205 m3/ha ja männyn 
tukkipuuosuus 60 %. Kasvupaikkatyyppi on kui-
vahkoa kangasta. Lohkot hakattiin siemenpuuasen-
toon talvikautena 1988–1989. Siemenpuita jätet-
tiin keskimäärin 70 kpl/ha. Muokattavat ja kyl-
vettävät koeruudut äestettiin ja kylvettiin viiru-
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kylvönä kesäkuussa 1989 siemenviljelyssiemenellä 
(Parkkola 141) pyrkien silloisten metsänhoitosuo-
situsten (Metsänhoitosuositukset 1990) mukaisesti 
4 000–5 000 kylvöpisteeseen hehtaarilla. Siemenen 
itävyys oli 83 % ja 1 000-jyväpaino 6,0 g. Keväällä 
1989 Etelä- ja Keski-Lappiin saatiin runsas ja hyvin 
tuleentunut männyn siemensato (Eskelinen 2000). 
Siemenpuut poistettiin 10 kasvukauden jälkeen heti 
toisen mittauksen jälkeen keväällä 1999.

Koekenttä mitattiin syksyllä 1994, keväällä 1999 
ja syksyllä 2000 eli 6, 10 ja 12 kasvukauden kulut-
tua muokkauksesta. Kultakin käsittelyruudulta mi-
tattiin viisi 10 m2:n suuruista ympyräkoealaa (kuva 
1). Koealoilta mitattiin ko. vuosina taimien (havu-
puut ≥10 cm, lehtipuut ≥50 cm) ja taimiaineksen 
(havupuut <10 cm, lehtipuut <50 cm) kokonaismää-
rä puulajeittain sekä kehityskelpoisten taimien mää-
rä ja pituus puulajeittain. Vuonna 1999 lehtipuiden 
taimiainesta ei mitattu. Kehityskelpoisiksi taimiksi 
valittiin kuntonsa ja laatunsa puolesta parhaat eri 
puulajien taimet. Taimien oli sijaittava vähintään 80 
cm:n etäisyydellä toisistaan. Yhdeltä koealalta hy-
väksyttiin enintään viisi tainta kehityskelpoisiksi eli 
5 000 kpl/ha (Hyppönen 1998b). Taimien oli sopeu-
duttava sekä koealalla että siinä osassa taimikkoa, 
jossa koeala sijaitsi, pituutensa ja kuntonsa puolesta 
ympäröivään taimikkoon (Hyppönen 1998b).

Koealoilta määritettiin vuonna 2000 humuksen 
paksuus ja maalaji kenttämenetelmin (Taskupainos 
... 1990). Maalaji oli valtaosin karkeaa hietamoree-
nia, vain kahdella koealalla hienoa hiekkamoreenia. 
Humuksen paksuus oli keskimäärin 2 cm vaihtelu-
välin ollessa 1–3 cm.

Aineiston analyysissä havaintoyksikkönä oli 
koeruutu. Käsittelyjen ja lohkojen välisiä runkolu-
kujen ja pituustunnusten keskimääräisiä eroja eri 
vuosina testattiin satunnaistettujen lohkojen varians-
sianalyysillä, jossa käytettiin mallia:

yij = µ + αi + βj + εij

missä µ = yleiskeskiarvo, αi = käsittelyn vaikutus
(i = 1 – 3), βj = lohkon vaikutus (j = 1 – 3) ja εij = 
virhetermi. Pareittaiset vertailut tehtiin Tukeyn tes-
tillä 5 %:n riskitasolla.

3 Tulokset

3.1 Taimien kokonaismäärä

Männyntaimien kokonaismäärä lisääntyi vuosien 
1994 ja 1999 välisenä aikana ja väheni vuosien 1999 
ja 2000 välillä, jolloin siemenpuut korjattiin (kuva 
2). Taimia oli aina enemmän äestetyllä ja kylvetyl-
lä kuin muokkaamattomalla alalla, ja käsittelyjen 
väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä kaikilla 
mittauskerroilla (taulukko 1). Lohkojen väliset erot 
eivät olleet merkitseviä. Muokkaamaton ala poikke-
si aina merkitsevästi äestetystä ja kylvetystä alasta. 
Vuonna 2000, 12 kasvukauden jälkeen siemenpuu-
hakkuusta, männyntaimia oli äestetyllä alalla keski-
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Kuva 1. Koekentän sijainti ja koejärjestely.

Kuva 2. Taimien kokonaismäärä puulajeittain ja käsitte-
lyittäin eri mittausvuosina. Käsittelyt: 0 = muokkaamaton, 
1 = äestetty, 2 = äestetty ja kylvetty.
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määrin kaksinkertainen sekä äestetyllä ja kylvetyllä 
alalla noin kolminkertainen määrä muokkaamatto-
maan alaan verrattuna.

Kuusentaimien kokonaismäärä lähes kolminker-
taistui kahden ensimmäisen mittauksen välisenä ai-
kana, mutta väheni taas kahden viimeisen mittauksen 
välillä (kuva 2). Käsittelyjen väliset erot eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä millään mittauskerralla ku-
ten eivät myöskään lohkojen väliset erot. Koivuntai-
mien kokonaismäärä pieneni muokatuilla aloilla mit-
tauskerrasta toiseen (kuva 2). Muokkaamattomalla 
alalla taimimäärä sen sijaan lisääntyi kahden ensim-
mäisen mittauksen välisenä aikana, mutta sen jälkeen 
taas väheni. Muiden lehtipuiden taimien määrä vä-
heni jokaisen mittausjakson välisenä aikana (kuva 2). 
Käsittelyjen väliset ja lohkojen väliset erot eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä yhtenäkään mittausvuonna 
sen enempää koivulla kuin muilla lehtipuilla.

Taulukko 1. Varianssianalyysi ja Tukeyn testi (5 %:n riskitaso). Eri kirjaimilla merkityt käsittelyt poikkeavat merkitsevästi 
toisistaan. Käsittelyt: 0 = muokkaamaton, 1 = äestetty, 2 = äestetty ja kylvetty.

Vaihtelun lähde Männyntaimien kokonaismäärä, kpl/ha Kehityskelpoisten männyntaimien määrä, kpl/ha
/ käsittely x df MS F-arvo p x df MS F-arvo p

Vuosi 1994 / 6 kasvukautta
Muokkaus   2 23,560 17,409 0,011  2 1,391 5,397 0,073
Lohko   2 2,813 2,079 0,240  2 0,058 0,224 0,809
Jäännös  4 1,353    4 1,391

0 02 133 a       1 133 a

1 04 733ab     2 200 a

2 07 733 b     2 400 a

Vuosi 1999 / 10 kasvukautta
Muokkaus   2 38,111 15,580 0,013  2 1,764 11,676 0,021
Lohko   2 1,764 0,734 0,535  2 0,298 1,971 0,254
Jäännös  4 2,404    4 0,151

0 04 200 a     1 733 a

1 08 867 b     2 533ab

2 11 200 b     3 267 b

Vuosi 2000 / 12 kasvukautta
Muokkaus   2 32,804 8,684 0,035  2 2,138 8,084 0,039
Lohko   2 7,951 2,105 0,237  2 0,271 1,025 0,437
Jäännös  4 3,778    4 0,264

0 03 533 a     1 067 a

1 07 200 ab     2 333ab

2 10 133 b     2 667 b

3.2 Kehityskelpoisten taimien määrä

Kehityskelpoisten männyntaimien määrä oli suurim-
millaan vuonna 1999 ennen ylispuiden korjuuta (ku-
va 3). Taimia oli vähiten muokkaamattomalla alalla 
sekä eniten äestetyllä ja kylvetyllä alalla kaikkina 
mittauskertoina. Erot olivat vuosina 1999 ja 2000 
merkitseviä muokkaamattoman alan ja äestetyn ja 
kylvetyn alan välillä (taulukko 1). Vuonna 2000 ke-
hityskelpoisia männyntaimia oli muokatuilla aloil-
la kaksinkertainen määrä muokkaamattomaan alaan 
verrattuna (kuva 3). Lohkojen väliset erot eivät ol-
leet merkitseviä.

Kehityskelpoisten kuusentaimien määrä vaihteli 
runsaasti eri vuosien mittauksissa ja käsittelyissä 
(kuva 3). Käsittelyjen väliset ja lohkojen väliset 
erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhtenä-
kään mittausvuonna. Kehityskelpoisia koivuntaimia 
oli muutamalla muokatulla koealalla vain vuonna 
1994 (kuva 3).
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3.3 Taimiaineksen määrä

Männyn taimiaineksen määrä vaihteli runsaasti eri 
mittausajankohtina (kuva 4). Vuosina 1994 ja 2000 
taimiainesta oli kaikissa käsittelyissä useita tuhan-
sia, mutta vuonna 1999 vain muutamia satoja. Vähi-
ten taimiainesta oli jokaisena mittausvuonna muok-
kaamattomalla alalla sekä eniten äestetyllä ja kyl-
vetyllä alalla. Erot käsittelyiden välillä ja lohkojen 
välillä eivät olleet merkitseviä yhtenäkään mittaus-
vuonna.

Myös kuusen taimiaineksen määrä väheni jyrkäs-
ti ensimmäisen mittauksen jälkeen mutta lisääntyi 
taas kahden viimeisen mittauksen välillä (kuva 4). 

Muokkaamattomalla alalla kuusitaimiainesta oli vä-
hiten sekä äestetyllä ja kylvetyllä alalla eniten kai-
killa mittauskerroilla. Käsittelyjen väliset erot oli-
vat vuosina 1994 ja 2000 merkitseviä muokkaamat-
toman alan ja äestetyn alan sekä muokkaamatto-
man alan ja äestetyn ja kylvetyn alan välillä. Koivun 
taimiainesta oli runsaasti vuosina 1994 ja 2000 (ku-
va 4). Muiden lehtipuiden taimiainesta oli vähän 
kummallakin mittauskerralla (kuva 4). Vuonna 1999 
taimiainesta ei mitattu.

3.4 Taimien pituuskehitys ja uudistumis-
nopeus

Kehityskelpoisten männyntaimien pituuskehitys oli 
muokatuilla aloilla jonkin verran nopeampi kuin 
muokkaamattomalla (kuva 5). Vuosina 1999 ja 2000 
ero oli 20–30 cm. Ero suurentui hieman vuosien 
1999 ja 2000 välillä. Äestetyllä sekä äestetyllä ja 
kylvetyllä alalla pituuskehitys oli jokseenkin saman-
lainen. Käsittelyjen väliset erot eivät olleet tilastol-
lisesti merkitseviä yhtenäkään mittausvuonna. Ke-
hityskelpoisten kuusentaimien keskipituus kehittyi 
samaan tapaan kuin männyntaimien (kuva 5). Myös 
kuusentaimien keskipituus oli vuonna 2000 muoka-
tuilla aloilla hieman suurempi kuin muokkaamat-
tomalla alalla. Käsittelyjen väliset erot eivät olleet 
kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä.

Vuosikasvaimista laskettu kehityskelpoisten män-
nyntaimien keski-ikä oli muokkaamattomalla alalla 
7,8 vuotta, äestetyllä 8,1 vuotta sekä äestetyllä ja 

Kuva 5. Kehityskelpoisten männyn- ja kuusentaimien 
keski pituus ja -hajonta käsittelyittäin eri mittausvuosina.

Kuva 3. Kehityskelpoisten taimien määrä ja keskihajonta 
puulajeittain ja käsittelyittäin eri mittausvuosina. Käsit-
telyt: 0 = muokkaamaton, 1 = äestetty, 2 = äestetty ja 
kylvetty.

Kuva 4. Taimiaineksen määrä puulajeittain ja käsittelyit-
täin eri mittausvuosina. Käsittelyt: 0 = muokkaamaton, 1 
= äestetty, 2 = äestetty ja kylvetty.
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kylvetyllä 8,5 vuotta. Uudistumisnopeus oli näin ol-
len taimien keski-ikien perusteella lähes sama kai-
kissa käsittelyissä.

4 Tulosten tarkastelu

Männyntaimien kokonaismäärä 12 kasvukauden jäl-
keen oli äestetyllä alalla, mutta myös muokkaamat-
tomalla alalla suuri verrattuna useimpien aikaisem-
pien tutkimusten tuloksiin (Norokorpi 1983, Val-
tanen 1998, Eskelisen 2000, Hyppönen ja Hyvö-
nen 2000, Hyppönen ym. 2001a). Keskimääräistä 
suurempaan männyntaimien määrään vaikutti epäi-
lemättä poikkeuksellisen runsas ja hyvälaatuinen 
männyn siemensato Etelä- ja Keski-Lapissa vuonna 
1989 (Eskelinen 2000). Lapissa hyvät siemensadot 
toistuvat keskimäärin 10 vuoden välein, pohjoisosis-
sa harvemmin ja eteläosissa useammin (esim. Poh-
tila 1980, Henttonen ym. 1986), joskin jonkin verran 
itävää siementä saadaan lähes joka vuosi (Heikin-
heimo 1937). Hyvän siemensadon merkitys riittä-
välle ja nopealle uudistamiselle on Lapissa erittäin 
suuri (Norokorpi 1983, Eskelinen 2000). Harvoin 
toistuvien, hyvien tai keskimääräistä parempien sie-
mensatojen sattuessa siemeniä kerätään Lapissa aina 
metsänviljelyn tarpeisiin. Suurehkoja männyn sie-
menkeräyksiä on viimeisen kolmenkymmenen vuo-
den aikana ollut Lapissa talvikausina 1972–1973, 
1988–1989 ja 1997–1998 eli vain kolme kertaa. 
Vuonna 1973 tuleentunutta siementä saatiin koko 
Lapista pohjoisimpia alueita myöten. Muina vuosi-
na siemen kypsyi riittävästi vain Etelä- ja Keski-
Lapissa (Vuosikertomus 1973, Toimintakertomus 
1987, 1989, Lapin ... 1997). Pienehköjä, alueelli-
sesti suppeita keräyksiä on lisäksi tehty tuleentu-
misvuosina 1971, 1974, 1986, 1990 ja 1991 sekä 
niitä seuraavina keväinä (Männyn ... 2001). Pohti-
lan (1977) mukaan sellaisten vuosien todennäköi-
syys, joina männyllä on keräyskelpoinen siemensato 
(riittävän runsaasti käpyjä, joissa on tuleentunutta 
siementä), on Sodankylässä 0,06 ja Pudasjärvellä 
0,65.

Muokkauksella on eri tutkimusten mukaan ratkai-
seva vaikutus taimettumiseen ja uudistamisnopeu-
teen (esim. Norokorpi 1983, Kinnunen 1993, Valta-
nen 1998, Karlsson ja Örlander 2000, Kubin 2000). 

Myös tässä tutkimuksessa muokkaus paransi uudis-
tamistulosta merkitsevästi. Tulosta paransi entises-
tään se, että taimettuminen tapahtui nopeasti hyvän 
siemensadon ja muokkauksen ajoittuessa täsmälleen 
samaan ajankohtaan (ks. myös Norokorpi 1983, Es-
kelinen 2000). Maanmuokkaus tulisikin mahdolli-
suuksien mukaan keskittää hyvän siemensadon yh-
teyteen tai sen edelle (Kinnunen 1996, Karlsson 
ja Örlander 2000). Kubinin (1998) mukaan metsää 
muodostavat taimet syntyvät parina ensimmäisenä 
vuonna muokkauksen jälkeen. Mitä myöhemmin 
muokkauksesta taimet syntyvät, sitä suurempi osa 
niistä kuolee. Hyvään uudistamistulokseen liene-
vät käsillä olevassa tutkimuksessa hyvän siemen-
sadon, muokkauksen ja niiden ajoittumisen lisäksi 
vaikuttaneet myös Kemijokivarren otolliset ilmasto- 
ja kasvupaikkatekijät: korkea lämpösumma, kuivah-
ko kangas, ohuehko humuskerros ja sopiva maalaji 
(Kinnunen 1993, Hyppönen 1998b, Valtanen 1998, 
Kubin 2000).

Kylvö ei parantanut taimikon kasvatuskelpoisuut-
ta pelkkään muokkaukseen verrattuna tilastollises-
ti merkitsevästi. On kuitenkin ilmeistä, että etenkin 
huonoina siemenvuosina kylvön antama taimimää-
rän lisäys on uudistamisen onnistumisen kannalta 
tärkeä. Erityisesti Pohjois- ja Keski-Lapissa ja huo-
noina siemenvuosina myös Etelä-Lapissa luontaisen 
uudistamisen varmistaminen kylvämällä on varteen-
otettava vaihtoehto, jos sopivaa siementä vain on 
käytettävissä (Pohtila 1995). Erityisen hyvin uu-
distamisen varmistukseen sopii Kinnusen (1993) 
mukaan koneellinen kylvö, jonka työkustannukset 
ovat pienet käsikylvöön verrattuna (Kinnunen 1993, 
Hyppönen 2000a).

Tuloksissa kiinnittää huomiota kuusentaimien 
huomattavan suuri määrä. Tämä johtunee siitä, että 
myös kuusella oli Etelä- ja Keski-Lapissa huomatta-
van hyvä siemensato muokkausta seuraavana vuon-
na 1990 (esim. Toimintakertomus 1990). Suurin osa 
koekenttää ympäröivästä metsästä on kuusivaltais-
ta, joten siementä on voinut levitä runsaasti uudis-
tusalalle reunametsästä. Reunametsällä onkin tärkeä 
merkitys niin luontaisesti uudistettavien kuin vil-
jeltävienkin uudistusalojen taimettumisessa (esim. 
Kinnunen 1993).

Tulosten mukaan lehtipuiden taimien määrä vähe-
ni mittaus mittaukselta. Tulos vastaa niitä tutkimus-
tuloksia, joissa poron on todettu riipiessään puiden 
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lehtiä ravinnokseen vähentävän lehtipuiden taimien 
määrää ja hidastavan niiden pituuskehitystä kesälai-
dunalueilla sijaitsevilla uudistusaloilla (Hyppönen 
1998a, Mäkitalo ym. 1998).

Taimiainesta oli selvästi vähemmän keväällä 1999 
kuin vuosina 1994 ja 2000. Männyllä ilmiö selit-
tynee vuoden 1994 osalta vuoden 1992 ja vuoden 
2000 osalta vuoden 1998 keskimääräistä paremmal-
la siemensadolla (Eskelinen 2000). Männyn taimi-
aineksen suuri määrä vuonna 2000 erityisesti muo-
katulla alalla ilmentää myös sitä, että muokkausjälki 
oli pysynyt taimettumiskunnossa ainakin 10 vuoden 
ajan. Saman havainnon ovat tehneet aiemmin mm. 
Kellomäki (1972), Ferm ja Sepponen (1981), Noro-
korpi (1983) ja Eskelinen (2000). Metsähallituksen 
siemenkeskuksessa Rovaniemellä tehtyjen röntgen- 
ja pöytäitävyysselvitysten mukaan myös kuusella 
on ollut Pohjois-Suomessa itävää siementä vuosina 
1996, 1998 ja 1999, joskin siemenen laatu (tyhjien 
siemenien suuri osuus) on ollut heikohkoa (Rova-
niemen ... 2001).

Kehityskelpoisten taimien kokonaismäärä väheni 
kahden viimeisen mittauksen välillä eri käsittelyis-
sä keskimäärin noin 1100 taimella hehtaaria kohti 
(27 %). Suurin osa taimista lienee tuhoutunut ylis-
puuston korjuussa kesällä 1999, vaikka taimissa oli 
merkkejä myös sienitautien ja hirven aiheuttamis-
ta vaurioista. Korjuusta oli kulunut jo kaksi kasvu-
kautta, mikä vaikeutti korjuuvaurioiden erottamis-
ta muista tuhoista. Korjuuvaurioprosentti oli Lapin 
yksityismetsien ylispuiden korjuussa 1990-luvun 
alussa keskimäärin 17 % ja tiheissä taimikoissa 21 
% (Hyppönen 2000b). Korjuuvauriotutkimuksissa 
vaurioprosentti on ollut mänty-ylispuiden korjuussa 
keskimäärin 15–20 % kokonaistaimimäärästä (Hyp-
pönen ja Niemistö 1998).

Koejärjestelyjen puutteena oli, että koetta perus-
tettaessa ei ollut mahdollisuuksia alueellisiin, kas-
vupaikka- eikä vuositoistoihin. Poikkeuksellisen hy-
vän siemensadon sattuminen yhtäaikaa muokka-
uksen kanssa lienee antanut luontaisen uudistami-
sen onnistumisesta ja etenkin uudistamisnopeudesta 
keskimäärin liian hyvän kuvan, mutta toisaalta il-
mensi hyvin muokkauksen ja hyvän siemensadon 
yhteyden merkitystä. Edellä mainitun sekä koealu-
een edullisten ilmasto- ja kasvupaikkaolosuhteiden 
vuoksi tuloksia ei voida yleisesti soveltaa männyn 
luontaiseen uudistamiseen Lapin eteläosissa.
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