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Jaana Luoranen

Paakkutaimien kesäistutus – voidaanko
istutuskautta jatkaa istuttamalla kasvussa
olevia taimia kesällä?

Nykyisin valtaosa taimista istutetaan keväisin ja
jonkin verran syksyisin. Metsänviljelyoppaassa

(1993) on annettu suosituksia istutusajankohdista
kaikkien kolmen pääpuulajimme paljasjuurisille ja
paakkutaimille. Suositusten mukaisesti istutettavi-
en taimien tulisi olla lepotilassa, jolloin avomaalla
talvivarastoitujen taimien istutuskausi rajoittuu lä-
hinnä toukokuuhun ja syksyllä syyskuuhun. Nykyi-
sin istutuskautta on jo pystytty jatkamaan jonkin
verran kylmävarastoinnilla, jolloin lepotilassa ole-
via taimia on mahdollista istuttaa aina juhannukseen
saakka (Raulo 1981, Raulo ym. 1994). Sen jälkeen
istuttaminen lisää hallatuhoriskiä syksyllä, kun tai-
mien kasvukausi istutuksen jälkeen jää liian lyhy-
eksi, jotta taimet ehtisivät lopettaa pituuskasvunsa
ja karaistua ennen ensimmäisiä syyshalloja. Mutta
olisiko istutuskautta mahdollista jatkaa istuttamal-
la aktiivitilassa olevia taimia läpi kesän?

Suomessa koneellista kesäistutusta tehdään jon-
kin verran vuosittain. Ruotsissa taimia istutetaan jo
läpi kasvukauden johtuen lähinnä koneellisen istut-
tamisen asettamista kannattavuusvaatimuksista
(Hallonborg ym. 1995). Myös Kanadan Brittiläises-
sä-Kolumbiassa taimien istuttaminen läpi kasvukau-
den on jo rutiinia, mm. 25 % kuusen taimista istu-
tetaan heinä-elokuun aikana (Brazier ref. Folk ja
Grossnickle 1997). Miksei menetelmä soveltuisi
laajemminkin suomalaiseen metsänviljelykäytän-
töön? Entä onko aktiivitilassa olevien taimien istu-

tusajankohtaa tutkittu meillä tai muualla?
Tiedetään, että juurten kasvun ajoittuminen, maan

lämpötila ja kosteus vaikuttavat taimien juurtumi-
seen ja taimien kehitykseen istutuksen jälkeen.
Mutta kuinka nämä tekijät vaihtelevat kasvukauden
eri aikoina ja mikä merkitys niillä on istutustulok-
seen? Entä onko tekijöitä, jotka voisivat kyseenalais-
taa läpi kesän jatkuvan istuttamisen onnistumisen?

Istutusajankohtatutkimus

Istutusajankohtaa on tutkittu runsaasti sekä paljas-
juurisilla (Heikinheimo 1941, Tirén 1958, Huss
1958, Huuri 1974, Lähde ja Raulo 1977, Kinnunen
1989) että paakkutaimilla (Huuri 1965, 1973, Kin-
nunen ym. 1974, Valtanen ym. 1986, Kinnunen
1989). Paljasjuurisille taimille on suositeltu istutta-
mista yleensä keväällä tai syksyllä (Metsänviljely-
opas 1993), koska kasvukauden aikaisia istutuksia
tulisi välttää juurien kuivumisvaaran ja mekaanisen
vioittumisriskin ollessa suurempi (Heikinheimo
1941, Huuri 1974). Etenkään kuusen paljasjuurisil-
la taimilla kesäistutus ei ole heikentänyt taimien
kasvua eikä vähentänyt elossaoloa, jos taimet on
suojattu kuljetuksen aikana kuivumiselta, eikä
taimia ole varastoitu pitkään ennen istutusta (Hei-
kinheimo 1941, Tirén 1958, Huss 1958, Huuri
1974). Männyn paljasjuurisilla taimilla tulokset ovat
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olleet ristiriitaisia: joissakin tapauksissa kuolleisuus
on ollut suurta (Heikinheimo 1941, Huuri 1965,
1968, 1973), toisissa taimien elossaolossa ja kas-
vussa ei ole ollut eroja kevät- tai kesäistutusten vä-
lillä (Tirén 1958, Huss 1958).

Siirryttäessä paljasjuurisista paakkutaimien istut-
tamiseen on juurten kuivumisriski vähentynyt. Ke-
säistutuksesta on saatu hyviä tuloksia mm. männyn
(Huuri 1965, 1973, Kinnunen ym. 1974, Valtanen
ym. 1986), kuusen (Kinnunen 1989, Rantanen
1997), lehtikuusen (Valtanen ym. 1986) ja koivun
(Rikala 1996) paakkutaimilla. Paakkutaimikasvatus
mahdollistaa taimien istuttamisen jopa kylvökesä-
nä, vain muutaman kuukauden ikäisenä (Kinnunen
ym. 1974, Valtanen ym. 1986, Rikala 1996, Ranta-
nen 1997). Nuorien lyhyiden taimien istuttaminen
saattaa kuitenkin lisätä taimien kuolleisuutta, sillä
pintakasvillisuuden kilpailu (Valtanen ym. 1986) ja
esimerkiksi hyönteistuhot vaikuttavat eniten ja no-
peimmin pienimpiin taimiin. Toisaalta lyhyimpinä
(nuorimpina) istutetut taimet ovat kokeissa yleensä
kasvaneet parhaiten, niin että istutushetken pituus-
erot ovat tasoittuneet muutaman kasvukauden jäl-
keen (Valtanen ym. 1986, Rikala 1996). Sekä Val-
tasen ym. (1986) että Rikalan (1996) tutkimuksissa
taimet on kylvetty keväällä ja istutettu tietyin vä-
lein kesän ja syksyn aikana, eli taimien kehitysvai-

he, koko ja kasvukauden vaihe muuttuvat saman-
aikaisesti, eikä taimen koon vaikutusta pystytä erot-
tamaan esim. maan lämpötilasta tai juurten kasvu-
rytmistä.

Valtaosa Suomessa tehdyistä paakkutaimien is-
tutusajankohtatutkimuksista on tehty Pohjois-Suo-
messa, jossa sekä ilmastolliset (myöhäisempi kevät,
aikaisempi syksy) että maaperätekijät (karummat,
vähemmän heinittyvät maat) poikkeavat Etelä-Suo-
mesta. Julkaistuja tuloksia Etelä-Suomessa tehdyistä
kokeista on havupuun paakkutaimilla Kinnusella
(1989) ja koivun paakkutaimilla Rikalalla (1996).

Kinnusen (1989) kuusen ja männyn taimilla saa-
mat tulokset vaihtelivat kokeittain paljon, joten ne
antoivat epävarman kuvan menetelmästä. Rantasen
(1997) pro gradu -työssään saamien ensimmäisen
istutuksen jälkeisen kasvukauden tulosten mukaan
taimien istuttaminen kesällä on mahdollista. Tästä
kokeesta saadaan useamman kasvukauden tuloksia
myöhemmin.

Lehdellisten koivun paakkutaimien istutusta
keskikesällä on kokeiltu käytännössä ainakin Itä-
Savossa hyvin kokemuksin. Tutkimustulosten mu-
kaan heinä-elokuussa istutetut taimet menestyvät pa-
remmin kuin syyskuussa tai seuraavana keväänä is-
tutetut taimet (Rikala 1996). Pohjois- ja Itä-Savon
alueella on käynnissä tutkimushanke, jossa lehdel-
listen koivun paakkutaimien istutusajankohtaa sel-
vitetään laajemmissa kokeissa. Ennakkotulokset
näistä kokeista vahvistavat edelleen Rikalan (1996)
tulosta: parhaiten myöhempinä kasvukausina kas-
vavat taimet, jotka on istutettu kylvövuonna heinä-
kuussa (Luoranen ym. 1998). Meillä ja muualla saa-
tujen tulosten valossa paakkutaimien kesäistutus
vaikuttaa lupaavalta. Mutta mihin kesällä lyhyinä
istutettujen taimien parempi kasvu myöhempinä
kasvukausina perustuu?

Juurten kasvun ajoittuminen

Taimien istutuksen jälkeiseen menestymiseen vai-
kuttaa voimakkaasti se, kuinka nopeasti ne pysty-
vät kasvattamaan juurensa ympäröivään maahan ja
turvaamaan veden ja ravinteiden saannin (Kozlows-
ki ja Davis 1975). Juurten kasvuun vaikuttaa paitsi
taimien kehitysvaihe, myös maan kosteus, lämpö-
tila ja ravinnetilanne istutuksen jälkeen.
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Kuva 1. Koivun paakkutaimien istutuspituus (ruskea)
sekä ensimmäisen (musta), toisen (tummanvihreä) ja
kolmannen (vaaleanvihreä) vuoden pituuskasvu Metsän-
tutkimuslaitoksen Suonenjoen tutkimustaimitarhan pel-
lolle kesällä 1995 (18.7.–19.9.) ja keväällä 1996 (14.5.)
perustetussa istutusajankohtakokeessa. Pystyjanoilla on
kuvattu pituuden tai pituuskasvun keskiarvon keski-
virhettä. (Perustuu Luorasen toistaiseksi julkaisemat-
tomaan aineistoon)
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Pohjois-Suomessa kuusen, männyn ja lehtikuu-
sen paakkutaimien juuret kasvavat kylvökesänä suh-
teellisen tasaisesti läpi koko kasvukauden (Kinnu-
nen ja Lähde 1972). Kylvöajankohta vaikuttaa juur-
ten kasvuun, sillä toukokuussa kylvettyjen männyn
ja lehtikuusen taimien juurten kasvun on todettu
päättyvän elokuun lopussa, mutta myöhemmin kyl-
vettyjen männyn taimien juurten kasvu saattaa jat-
kua syyskuun puoliväliin (Valtanen ym. 1986). Koi-
vun paakkutaimien voimakkain juurten kasvu ajoit-
tuu kylvövuonna heinäkuuhun, jonka jälkeen juur-
ten kasvu heikkenee suoraviivaisesti kohti syksyä
(Rikala 1996). Kylvökesänä istutetuilla taimilla olisi
siis hyvät mahdollisuudet juurtua nopeasti, mikäli
ympäristötekijät eivät sitä estä.

Kylvövuotta seuraavana keväänä koivun taimien
juurten kasvu alkaa hitaasti ja nopeutuu selvästi vas-
ta kesäkuun alun jälkeen, kun lehdet ovat saavutta-
neet täyden koon (Rikala 1996). Lehtipuilla uusien
juurien kasvu on mahdollista vasta lehtien tuotta-
milla hiilihydraateilla (Abod ym. 1991), sillä tai-
met käyttävät syksyllä pääasiassa juuriin varastoi-
mansa hiilihydraatit lehtien kasvattamiseen, eikä
niillä siten ole merkitystä uusien juurien kasvulle
(Abod ym. 1991). Myös havupuilla juurten kasvun
on todettu tapahtuvan pääasiassa yhteyttämistuot-
teiden avulla, eikä varastohiilihydraateilla juurikaan
ole merkitystä (Burdett 1990). Taimien kannalta ti-
lanne keväällä on hankala. Taimien olisi pystyttävä
yhteyttämään, jotta juurten kasvu olisi mahdollista,
toisaalta yhteyttäminen taas riippuu juurten veden-
otosta (Burdett 1990).

Kevätistutusta perustellaan taimien lepotilan li-
säksi usein sillä, että maassa on runsaasti vettä lu-
mensulamisvesien ansiosta. Vedestä ei juurikaan ole
apua, jos alhainen maan lämpötila heikentää juur-
ten toimintaa (Ryyppö ym. 1998) ja hidastaa uusi-
en juurien muodostumista ja kasvua (Vapaavuori
ym. 1992, Ryyppö, ym. 1994, 1998). Kesällä maan
korkeammat lämpötilat mahdollistavat taimien no-
pean juurtumisen, sillä kasvukauden aikana juurten
kasvun optimilämpötilaksi on saatu 19–23°C (He-
ninger ja White 1974). Alhaisen lämpötilan ohella
myös maan kuivuus ja juurten kuivuminen kulje-
tuksen ja istutuksen aikana heikentävät taimien
menestymistä istutuksen jälkeen keväällä. Kuivu-
neet juuret estävät lähes kokonaan niin taimien ver-
son ja neulasten kuin uusien juurenkärkienkin kas-

vun kylmässä maassa (+12°C), mutta lämpimäm-
mässä maassa (+23°C) kasvu on mahdollista myös
juuriltaan kuivuneilla taimilla (Rikala ja Puttonen
1988).

Edut ja riskit

Parhaat tulokset taimien kesäistutuksesta on saatu,
kun taimet on istutettu kylvövuonna ajankohtana,
jolloin juurten kasvu on ollut voimakkainta ja istu-
tettavat taimet suhteellisen lyhyitä (Kinnunen ym.
1974, Valtanen ym. 1986, Kinnunen 1989, Rikala
1996). Näin juuret eivät kehity liian suuriksi paak-
kuun verrattuna taimitarhalla ja niiden tasapainoi-
nen kehitys maastossa on mahdollista (Valtanen ym.
1986). Hyvin juurtuneet, elinvoimaiset, kasvavat
taimet pystyvät nopeammin toipumaan kokemas-
taan istutusstressistä tai epäedullisten sääolojen ai-
heuttamasta rasituksesta kuin keväällä tai syksyllä
istutetut taimet.

Kesäistutuksen onnistumista ajatellen tärkein te-
kijä on taimien käsittely ja kuljetus taimitarhalta
maastoon. Kasvavat taimet ovat lepotilassa olevia
taimia herkempiä vaurioitumaan (McKay ym. 1993,
Stjernberg 1997). Sekä McKayn ym. (1993) että
Stjernbergin (1997) tutkimuksissa mekaaninen
stressi kuljetuksen aikana alensi taimien kasvua
ensimmäisten kasvukausien aikana, mutta ei lisän-
nyt kuolleisuutta verrattuna stressaamattomiin tai-
miin. Myös puutumattomat tai heikosti puutuneet
rungot ovat todennäköisesti herkempiä vaurioitu-
maan pakkauksen ja istutuksen yhteydessä, mutta
onko vaurioitumisherkkyys niin suuri, että se estäi-
si läpi kesän istuttamisen?

Nykyisin käytössä olevissa ns. kovamuoviken-
noissa kasvatettujen taimien läpi kesän istuttamises-
ta on julkaistu tuloksia vain koivulla (Rikala 1996).
Läpi kesän istuttamista ajatellen nämä muoviken-
nostot poikkeavat paperikennoista, joita on käytetty
Kinnusen ym. (1974), Valtasen ym. (1986) ja Kin-
nusen (1989) tutkimuksissa, sillä kovamuoviarkeis-
sa kasvatettujen taimien on oltava niin kookkaita, et-
tä juuristo pitää turvepaakun koossa ja istuttaminen
on mahdollista. Taimet pitäisi kasvattaa nykyistä ly-
hyemmässä ajassa pienissä paakuissa, jotta paras
juurten kasvun ajankohta keskikesällä voidaan hyö-
dyntää. Kullekin paakkukoolle ja paakkutyypille oli-
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si määritettävä soveltuvin ajankohta, jolloin ne voi-
taisiin istuttaa niin, etteivät taimet olisi liian pieniä,
mutta eivät liian isojakaan paakun kokoon nähden.

Etelä-Suomessa metsänviljelyalat heinittyvät var-
sin nopeasti hyvästäkin muokkauksesta huolimatta
(Kellomäki 1972). Pintakasvillisuus vähentää tai-
mien pituuskasvua ja lisää kuolleisuutta (Hytönen
ja Lilja 1995, Kolström ja Nuutinen 1995). Heinä-
ongelma on sitä pienempi, mitä nopeammin hak-
kuusta taimet istutetaan. Kesäistutuksella on mah-
dollista päästä hyvinkin nopeaan ketjuun, jossa hak-
kuu on talvella, maanmuokkaus alkukesästä ja is-
tutus heinä-elokuussa. Näin taimet saisivat huomat-
tavan edun pintakasvillisuuteen nähden ja odotet-
tavissa oleva istutustulos paranisi.

Istuttaminen jo hakkuunjälkeisenä kesänä voi vaa-
rantua tukkimiehentäi- ja muiden kärsäkästuhojen
vuoksi. Tukkimiehentäi tulee kohteille, joissa on
tuoreita kantoja ja hakkuutähteitä (Kurkela ja Löyt-
tyniemi 1982), jolloin tuhot saattavat olla suurim-
mat ensimmäisinä kesinä hakkuun jälkeen (von
Sydow 1997). Tuhoja on mahdollista vähentää käyt-
tämällä erilaisia torjuntakeinoja (kemikaalit, mekaa-
niset suojat, muokkaus) (Hagnar ja Jonsson 1995),
mutta kuinka hyvin ne soveltuvat kasvussa olevien
taimien suojaukseen, sitä ei tiedetä.

Eräs uhkatekijä kesäistutusten onnistumiselle saat-
taa olla taimien talveentumisen viivästyminen. On
kuitenkin oletettu, että istutusta seuraava lieväkin
kuivuusstressi lisää myös taimien kylmänkestävyyt-
tä (Amudson ym. 1993), jolloin aikaisistakaan
syyshalloista ei olisi vaaraa taimille. Lyhytpäivä-
(LP)-käsittelyllä on mahdollista aikaistaa kuusen
paakkutaimien kasvun päättymistä ja karaistumista
(Luoranen ym. 1994, Rantanen 1997), jolloin kuu-
sen paakkutaimien istuttaminen elokuun alusta alka-
en on mahdollista (Rantanen 1997). Vaarana tosin
on, että aikaisemman karaistumisen tuoma etu me-
netetään, kun LP-taimien silmut puhkeavat kevääl-
lä muutamia päiviä käsittelemättömiä aikaisemmin
(Luoranen ym. 1994, Rantanen 1997). Tutkimuksia
ja laajempia mittauksia kesällä istutettujen taimien
kylmänkestävyydestä tarvitaan, ennenkuin voidaan
olla varmoja, ettei suurempia menetyksiä aiheuteta
istuttamalla taimia, jotka eivät talveennukaan kun-
nolla tai jotka kärsivät keväthalloista maastossa.

Uusien vaihtoehtojen tuominen taimimarkkinoil-
le saattaisi lisätä istutuksen suosioita. Istuttamalla

taimia jo kylvökesänä voidaan säästää taimitarha-
kustannuksissa kasvatusajan lyhentyessä, kasvatus-
pinta-alan vähentyessä (kasvatustiheyden noustessa)
ja talvivarastoinnin puuttuessa. Mahdollisuus läpi
kasvukauden istuttamiseen saattaisi houkutella huo-
lehtimaan paremmin tällä hetkellä viljelemättä ole-
vista kohteista, joiden määrä viime vuosina on huo-
lestuttavasti lisääntynyt (Saksa ja Smolander 1998).

Kaiken kaikkiaan paakkutaimien kesäistutus vai-
kuttaa varteenotettavalta täydennykseltä kevät- ja
syysistutuksille. Menetelmän käyttöönotto Etelä-
Suomessa edellyttää kuitenkin vielä käytännön mit-
takaavassa toteutettuja istutusajankohtatutkimuksia
sekä tutkimuksia taimien kasvatuksesta taimitarhoil-
la ja etenkin selvityksiä aktiivivaiheessa olevien tai-
mien taimihuollosta (taimen kuivuuden sietokyvys-
tä, mekaanisesta kestävyydestä, oikeasta pakkaus-
menetelmästä jne.) sekä taimien stressinsietokyvystä
istutuksen jälkeen (sienet, hyönteiset, pakkanen,
kuivuus). Aihepiiriä tutkitaan Metsäntutkimus-
laitoksen ’Paakkutaimien kesäistutus’-hankkeessa,
joka on osa vuoden 1998 alusta alkanutta Etelä-Suo-
men metsänuudistamisen tutkimusohjelmaa.
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