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subordinated  to the  Ministry of  Agriculture and  Forestry.  Its main  task  is  to carry  out  
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strict  nature reserves.  Field  experiments  are  in  progress  in  all  parts of  the  country.  
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Kaikkiaan  tutkittiin 91 istutusalaa, jotka oli 1969 

perustettu  Satakunnan, Pirkka-Hämeen, Etelä-Pohjan  

maan ja Vaasan  piirimetsälautakuntien alueelle.  Inven  
tointi tehtiin 1979 —80. Satunnaisotoksen  suuruus oli 

vajaa sadannes  koko  ko.  vuoden  istutusalasta.  Tutkitut 

alat  keskittyivät  kuivahkoille  kankaille  (45 %), joka nel  

jäs sijaitsi pellolla, kuudesosa  mustikkatyypillä  ja kym  
menesosa rämeellä. Yli  neljä viidesosaa  oli  mänty-, 

loput kuusialoja. 

Istutusmännyistä oli  elossa  76  % ja -kuusista  85 %. 

Männyntaimikoissa oli keskimäärin  1380 kehityskel  

poista istutustainta hehtaarilla  ja kuusentaimikoissa  

1430. Kehityskelpoiset luonnontaimet  mukaanlukien  

männyntaimikoiden keskitiheys  oli  1865  ja kuusentai  
mikoiden  1720. Kehityskelvottomia luonnontaimia  oli  

keskimäärin  1565 kpl/ha. 

Männyn istutustaimien  keskipituus (2,3 m) oli  suu  

rempi kuin  kuusen  (2,0 m). Vaihtelu  oli kuitenkin  

suurta,  puolesta metristä  yli viiteen metriin.  
Tekniseltä  laadultaan  normaaleiksi  luokitettiin  43 % 

männyn  istutustaimista.  Yli  neljäsosa taimista  oli  haa  
roittuneita, vajaa neljäsosa  mutkaisia  ja 5 %  paksu  
oksaisia. Kuusen  istutustaimista  normaaleiksi  luoki  

tettiin  jonkin verran enemmän  kuin  männyntaimista. 
Keskimäärin  kolmasosa  kuusista  oli  haaroittuneita  ja 

mutkaisia  7 %.  

Taimikoiden  kehityskelpoisuus oli jonkin verran 

parempi nyt  kuin  aiemmassa, 1973  tehdyssä inventoin  

nissa,  johtuen pääasiassa luonnontaimien  lisääntymi  
sestä. Männyntaimikoiden kehityskelpoisuus oli  pa  

rempi kuin  kuusentaimikoiden.  

The investigation involved  91 plantations in  all, 
established  in  the  districts of the  Regional Forestry  
Boards of Satakunta, Pirkka-Häme,  southern  Bothnia  

and Vaasa in 1969. The survey  was carried  out in  
1979—80. Random  sampling comprised almost one 

hundredth  of the planted area of  the year  in  question. 
The investigated plantations were mainly on moderately 

dry mineral  soil  (45 %),  every fourth  was  in  a field, one 
sixth on Myrtillus site type and one tenth on pine 

swamp. More  than  four  fifths were  Scots pine plan  
tations and  the  rest  Norway spruce  plantations. 

The  survival  rate  of  planted pine was  76  %  and  that  
of spruce  85 %.  Pine  plantations had  1380  and spruce  

plantations 1430 saplings with  good developmental 
potential. If including wildlings capable of develop  
ment, the mean density of pine plantations was 1865 
and  spruce  1720 saplings/ha. There  were 1565  wild  
lings/ha on the  average,  that  showed  no capacity for  
further  development. 

Planted  pine saplings were taller  (2.3 m) on the 

average than  spruce  (2.0 m).  There  was,  however, great  

variation, from half  a metre to  over  five  metres.  

According  to their  technical quality, planted pine 

saplings were  classified  as normal  in 43  %  of cases. 
Over  one fourth of the saplings were forked, nearly a 

fourth  curved and  5 % thickbranched.  A slightly higher 

number of spruce  than  pine saplings were classified  
as normal.  One third  of  spruce saplings, on the  average,  

were forked and 7  % curved. 

The  plantations showed  a  slightly better  capacity  for  
development now than  in  the  1973  survey,  which  was  
mainly due  to an increased  number  of  wildlings. The 

pine plantations had  greater potential for  development 
than spruce plantations. Every fifth spruce  and  every  
tenth  pine plantation was classified  as poor. 
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1. JOHDANTO  

Metsänviljelyn  tuloksellisuutta on pyritty  
selvittämään lukuisilla inventoinneilla eri  

osissa maata (Juutinen  1961, Yli-Vakkuri 

ym. 1969, Solin 1970,  Etholen 1972, Raulo 

ja Rikala 1974,  Kinnunen 1977, Kinnunen ja 
Linnimäki 1977, Leikola ym. 1977,  Räsänen  

ym. 1979,  Rautiainen ja Räsänen  1980). Kar  

jula ym. (1982)  ovat vastikään kirjallisuus  
katsauksessaan  tarkastelleet melko laajasti  

cm.  julkaisujen  tuloksia, joten tässä ei ole  

tarpeen niihin yksityiskohtaisesti  puuttua. 
Tämä työ on jatkoseurantaa Kinnusen 

(1977)  aineistolle. Tarkoituksena on  saada 

käsitys  jatkokehityksestä  taimikoissa,  joiden 
lähtötilanne tunnetaan, aina  11—12 vuoteen  
saakka taimikon perustamisesta  lähtien. Sa  
malta alueelta inventoitiin myös samaan 
aikaan  perustettuja  kylvö-  ja luonnontai  
mikkoja,  joiden lähtötilanne ei  kuitenkaan 
ollut yhtä tarkoin selvillä,  koska  näitä taimi  
koita  ei ollut aiemmin inventoitu. Kylvö-  ja 

luonnontaimikoiden tulokset julkaistiin jo 
aiemmin (Kinnunen  ja Nerg 1982), samoin  
kuin kaikkien  kolmen uudistamismenetelmän 

päätulosten  karkea  vertailu männyn  osalta 

kangasmailla  (Kinnunen 1983). Tässä työssä 

käsitellään sekä kuusen että männyn istutus  
taimikoiden tuloksia yksityiskohtaisemmin  
kaikilla otokseen tulleilla kasvupaikoilla.  

Työ tehtiin  Metsäntutkimuslaitoksen  Parkanon  tut  
kimusaseman  ja metsänhoidon  tutkimusosaston  yhtei  
sesti rahoittamana.  Kaarlo  Kinnunen  suunnitteli  työn 

ja ohjasi sen toteutusta. Kenttämestari  Sulo  Lehtinen 
toimi  inventointiryhmän johtajana apunaan  tutkimus  
apulainen Jari Ilomäki. Tekijät suorittivat  aineiston 

käsittelyn yhteistyönä, jossa avusti  ATK-suunnittelija 
Veli  Haapanen. Jukka  Nerg laati  pääosan alustavasta  
käsikirjoituksesta, jonka Kinnunen  saattoi  päätökseen 
ja muotoili  lopullisen käsikirjoituksen, jonka kanslisti  

Paula  Häkli  kirjoitti puhtaaksi. Kuvat  piirsi  toimisto  
apulainen Irma  Honganpuhto. Professori Erkki  Lähde  
ja MML Jukka  Valtanen  lukivat  käsikirjoituksen teh  
den  varteenotettuja huomautuksia.  

Kiitämme  saamastamme avusta. 

2. TUTKIMUSAINEISTO JA  -MENETELMÄ  

Tutkimusaineistona  olleet istutusalat arvottiin ke  

väällä  1969 perustetuista yksityismetsien  viljelyistä  
Satakunnan, Pirkka-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja 

Vaasan piirimetsälautakuntien alueelta.  Alkuvaiheessa  
inventoiduista  156 taimikosta  oli vuosien 1979—80  

inventoinneissa  mukana  91. Metsänhoitoyhdistysten 
määrä vaihteli  piirimetsälautakunnittain 5—9 ja kusta  
kin  yhdistyksestä  inventoitiin  I—4  viljelyalaa.  Otoksen  
suuruus oli vajaa sadannes  koko  istutusalasta  (tau  
lukko  1). 

Kasvupaikkajakauma oli pääpiirteissään sama kuin 
edellisessä  inventoinnissa.  Suurin  vähennys tehtiin  kui  
vahkojen kankaiden  taimikoissa, joista tarkastettiin  

vain  2/5. Rämeiltä  ja pelloilta inventoitiin  kaksi viljely  
alaa vähemmän  kuin  aikaisemmin, koska  koealarypäitä 

ei enää löydetty maastossa. Muiden  kasvupaikkojen 
taimikot  olivat  mukana  täysimääräisenä. 

Viljelyalat ryhmittyivät pinta-alan mukaan  seuraa  
vasti:  

Viljelyalojen keskikoko  oli noin yksi hehtaari.  

Kooltaan  yhden hehtaarin  suuruisia  tai  sitä  pienempiä 
viljelyaloja oli 2/3 aineistosta.  

Taimikoiden  ensimmäinen inventointi  tehtiin  kaksi  
kasvukautta  viljelyn  jälkeen 1970.  Tällöin  inventoitiin  
koko aineisto  samoin  kuin vuonna 1973. Näiden  vuo  

tutusal la. "utkittuja  

kpl  

iteita  

% 

0,26—0,50 

0,51—0,75 

0,76—1,00 

1,01—1,50 

1,51—2,00 

2,01—3,00 

3,01—4,00 

> 4,00 
/U*   

21 

17 

22  

19 

6  

4  

1 

1 
n t 

23 

19 

24  

21 

7 

4 

1 

1 
i r\r» 
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Taulukko  1. Vuonna  1969  tehdyt istutukset  sekä  tutkimuskohtei  
den  määrä ja otosprosentti. 

Table  1. Planting in 1969, the number  of  investigated areas and  
sampling percentage. 

sien  välillä  inventoitiin  1/4 aineistosta. Tämän työn 
aineisto  kerättiin  Satakunnan  ja Pirkka-Hämeen  piiri  
metsälautakuntien  alueella  syksyllä  1979, 11 kasvukaut  

ta viljelyn jälkeen ja Etelä-Pohjanmaan sekä Vaasan 

alueella  1980, 12 kasvukautta  viljelyn jälkeen. 

Tutkimuskohteina olleet taimikot inventoitiin  alusta 

pitäen ryväsotannalla, missä ryväs  muodostui  25:stä 
4 m

2
:n suuruisesta  ympyräkoealasta. Koealat  sijaitsivat 

neliön  muodossa 5 m:n etäisyydellä toisistaan.  Rypään 

kulmat  ja koealojen keskipisteet  merkittiin  maastoon,  
jotta  uusintainventoinnissa  voitiin käyttää  samoja koe  
aloja otantavirheen  poistamiseksi verrattaessa  eri  vuo  
sien  tuloksia  toisiinsa.  Mitattavien  rypäiden  määrä riip  

pui viljelyalan pinta-alasta seuraavasti:  

Taimikkoa  koskevat  yleistiedot  koottiin  koko  kuvion  
alalta. Inventoinnissa  kiinnitettiin huomiota  lähinnä  

niihin tekijöihin,  jotka olivat edellisen  inventoinnin  
jälkeen muuttuneet. Näitä  olivat  mm.  päällyspuustoa 

ja metsänhoitotöitä  koskevat  tiedot.  Ympyräkoealoilla 
tehtiin yksityiskohtaiset  taimiin  ja niiden menestymi  
seen liittyvät havainnot.  

Jokaiselta  ympyräkoealalta luettiin yli  0.1  m:n taimet  
puulajeittain. Taimien  syntytapa pyrittiin selvittämään  

viljelyrivien, taimien  iän  yms.  seikkojen  avulla.  
Kaikki  taimet  jaettiin kehityskelpoisiin ja kehityskel  

vottomiin.  Yksittäisen taimen  kehityskelpoisuuden kri  
teerinä  pidettiin sen  elinvoimaisuutta, kokoa  ja käytet  
tävissä olevaa  kasvutilaa.  

Taimien elinvoimaisuutta  kuvattaessa luokitus  oli: 

kuollut, kituva, normaali  ja rehevä. Kehityskelpoiset 

taimet  jaettiin silmävaraisesti  laatuluokkiin:  normaali, 
paksutyvinen, haaroittunut, mutkainen  tai  paksuoksai  
nen ja  määritettiin vian  sijainti  taimessa. Vain  yksi,  
eniten haittaa  aiheuttava  vika  kirjattiin kustakin  tai  

mesta. 

Inventoinnit  tehtiin syksyllä  pituuskasvuvaiheen  pää  

tyttyä, niin  että kunkin  tutkimusvuoden  pituuskasvu  oli  

mukana  taimien  kokonaispituudessa. Pituudet  mitattiin  
1 dm:n tarkkuudella  ympyräkoealan keskipistettä lähin  
nä olevasta  kehityskelpoisesta istutus-  ja luonnontai  
mesta sekä kehityskelvottomasta taimesta. Samoista  

taimista mitattiin  myös  rinnankorkeusläpimitta 1 cm:  n 
tarkkuudella. 

Inventoinnissa  määritettiin  myös taimikoita  kohdan  

neet tuhot, jotka ryhmiteltiin kasvillisuuden, sienten,  

hyönteisten, selkärankaisten, mekaanisten  ja  kemiallis  
ten sekä  ilmaston ja kasvupaikan aiheuttamiin  vaurioi  

hin.  

Jokaiselta  ympyräkoealalta tehtiin  lisäksi  havaintoja 

taimien  kehitystä  haittaavasta  vesakosta  ja päällyspuus  

tosta, joka käsitti  siemen-, verho-ja jättöpuita. Vesoista  

mitattiin keskipituus  ja  todettiin  niiden  pääpuulaji. 
Jos koealalla  ei ollut kehityskelpoisia viljelytaimia, 

pyrittiin saamaan selville  syy  siihen.  

Koko viljelyalan osalta selvitettiin  tehdyt metsän  

hoitotyöt (perkaus, harvennus,  täydennysviljely ja vilje  

lyn uusiminen) sekä  arvioitiin  niiden  tarve  jatkossa. 

Taimikoiden  kehityskelpoisuutta tarkasteltiin  edelli  
sellä  inventointikerralla  kasvupaikoittain taimimäärän  

perusteella Keskusmetsälautakunta  Tapion ohjeen mu  
kaan  (Takala 1975). Sen  mukaisesti  tiheydeltään sellai  
senaan hyväksyttävien  taimikoiden  taimimäärän  alara  

jan tuli  olla  OMT:llä,  MT:llä  ja pellolla 1600, VT:llä  
1400  sekä  rämeellä  ja CT:llä 1200  tainta hehtaarilla.  

Uusintainventoinnissa  taimikot  jaettiin hyvyysluok  
kiin  hehtaarikohtaisen  taimimäärän perusteella. Luok  

kia  oli  neljä: hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko.  

'iirimetsäl 

district  

lautal cunta Istutettu 

kaikkiaan,  ha 

Planted, ha 

Tutkittu 1973 

Investigated  1973 
ha kpl % 

Tutkittu 1979—80 

Investigated  1979-80 
ha kpl % 

latakunta  

'irkka-Häme 

itelä-Pohjanmaa 
/aasa 

3000 

3400 

2800 

2200 

59 

31 

33 

32 

48 2,0 

36 0,9 

36 1,2 

36 1,4 

34 

23 

21 

17 

26 

27 

19 

19 

1,1 

0,7 

0,7 

0,8 

"hteensä 
11400 155 156 1,4 96 91 0,8 

Istutusala, ha Linja-  ja ryväsväli,  m Rypäiden määrä, kpl  

<0,4 

0,4—0,7 

0,8—1,1 

1,2—1,7 

1,8—2,7 

2,8—3,9 

> 3,9 

40 

50 

60 

70  

80 

90 

110 

1—2 

2 

2—3 

3 

3—4 

4—5 

5 

Casvu- 

)aikka 

lyvä  yydyttävä Välttävä 
Kehityskelpoisia  taimia/ha 

[ei] 

DMT 

VIT 

Pelto 

>1800  1401—1800  1000—1400  <1000 

>1600  1201—1600 900—1200  < 900 

"T  ja 
■äme  >1400  1001—1400 800—1000  < 800 
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3. VILJELYALOJEN  KUVAUS 

Viljelyalat on  kuvattu  yksityiskohtaisesti  
edellisen inventoinnin (1973)  tuloksia käsitte  
levässä  julkaisussa  (Kinnunen  1977). Käsillä  
olevassa työssä samat alat ovat kuivahkoja  

kankaita  lukuunottamatta lähes kokonaisuu  

dessaan mukana,  joten  seuraavassa  kuvataan  

viljelyaloja vain lyhyesti.  

Viljelyalat keskittyivät  suurelta osin kui  
vahkoille kankaille (45  %). Joka neljäs  vilje  

lykohde  sijaitsi pellolla  ja joka kymmenes  
rämeellä. Kanervatyypiltä  oli vain  kaksi  ja 
käenkaali-mustikkatyypiltä  ainoastaan yksi  

viljelyala  (taulukko  2).  
Osa tutkimusalueesta kuuluu Pohjanmaa-  

Kainuu metsätyyppialueeseen,  mutta  pääosa  
Etelä-Suomen alueeseen. Jatkossa käytetään  
vain eteläsuomalaisia metsätyyppinimiä.  

Jättöpuita ei inventointien välillä oltu 

poistettu juuri lainkaan,  sillä  niitä oli edel  
leen joka  viidennellä viljelyalalla (taulukko  

3). Jättöpuut olivat usein ryhmiin  jätettyjä 

kuusia,  mutta myös  muita puulajeja  esiintyi.  
Määrä oli enimmäkseen alle 40 kpl/ha,  vii  
dessä taimikossa kuitenkin yli 100 kpl/ha.  

Vuonna 1973 joillakin viljelyaloilla oli erit  
täin tiheä verhopuusto,  joka  tehokkaasti suo  

jasi taimia hallaa vastaan, mutta samalla  
joko esti tai  ainakin hidasti istutustaimien 
kasvua. Verhopuuston  todettiin uusintain  
ventoinnissa olevan kuusen  viljelyaloilla  yhtä 

yleinen kuin aiemminkin. Männyn  viljely  
aloilla verhopuustoa  oli kahdessa pellolla  
olevassa taimikossa ja siemenpuustoa  oli 
edelleen yhdellä istutusalalla.  

Joka kolmas ala luokitettiin kiviseksi.  Ki  

viset alat sijaitsivat  useimmiten kuivahkoilla 

kankailla,  missä myös soistuneita viljelyaloja  
oli enemmän kuin muilla kangasmaiden  kas  

vupaikoilla. Istutusalojen  soistuminen oli 
kaiken kaikkiaan vähäistä;  keskimäärin vain 

joka  kymmenes  ala oli soistunut (taulukko  4). 
Humuksen  paksuus  oli  noin 2/5:lla viljely  

aloista luokassa 6—lo cm ja l/5:lla luokassa 

yli 50 cm (taulukko 5).  Kuivahkoilla ja tuo  
reilla kankailla luokka 6—lo cm oli yleisin. 
Pellolla humuskerros vaihteli suuresti,  sillä 
mukana oli  aloja, missä humusta oli yli 
50 cm  ja toisaalta joillakin  aloilla humusta ei 

Taulukko  2.  Viljelyalojen jakaantuminen kasvupaikoittain, puulajeittain ja piirimetsälautakunnittain  (kpl). Mä — 
Mänty, Ku  = Kuusi.  

Table 2. Distribution  of  plantations according to sites,  tree  species  and  districts  (No.). Mä = Pine,  Ku  = Spruce. 

kasvupaikka  — Site Satakunta 

Mä Ku  

Pirkka-  

Häme 

Mä Ku  

Etelä- Vaasa 

Pohjanmaa 

Mä Ku Mä 

Yhteensä 

Mä Ku 

Lehtomainen  kangas  (OMT) 
Oxalis-Myrtillus site type  (OMT) 

1 1 

Tuore  kangas (MT-VMT) 

Myrtillus and  Vaccinium-Myrtillus site  types  (MT-VMT) 

3 1 5 3 1 2 10 5 

Kuivahko  kangas (VT-EVT) 

Vaccinium  and Empetrum-Vaccinium  site  types  (VT-EVT) 

11 6 10 14 41 

Kuiva  kangas  (CT-ECT) 
Calluna  and  Empetrum-Calluna site  types  (CT-ECT)  

1 1 2 

Räme  (VSR, TSR, TR ja KgR) 

Pine  swamp (Ordinary sedge pine swamp,  cotton-grass-sedge PS, 
cotton-grass  PS, PS with  shallow  peat  layer  

4 2 3 1 10 

Pelto 

Field  

3 4 4 6 4 1 12 10 

Yhteensä 

Total 

21 5 17 10 18 1 19 75 16 
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Taulukko  3. Jättöpuuttomien alojen osuus (%) inventointivuosit  
tain  sekä  jättöpuiden määrä  viljelyaloilla 1979 —80  (kpl/ha). 

Table  3. Proportion of  plantations without  standards  (%)  in different 
districts  and  surveying  years,  and  the  number  of  standards  in  
plantations 1979-80 (No./ha). 

ollut lainkaan. Kasvuolosuhteet vaihtelivat 

pellolla  varsin paljon.  Soilla humuksen pak  
suus oli yhtä viljelyalaa lukuunottamatta 

yli 50 cm. Muita ohutturpeisempi  suo oli 
kangasräme,  missä turvetta oli 31—40 cm. 

Viljelyalat  olivat varsin karkeajakoisia;  yli  
puolella  niistä  vallitseva  maalajite  oli  hiekka. 
Turvetta oli  10 %:lla  aloista ja  loppu  jakaan  
tui hiedan ja soran  kesken.  Vaasan alueella 
maaperä  oli karkeajakoisinta,  mutta  erot  pii  
rimetsälautakuntien välillä olivat pienemmät  
kuin  esim. metsätyyppijakauman  perusteella  
olisi olettanut. 

Viljelyalojen perustamisvuonna (1969) 
etenkin yksityismetsissä  käytettiin  lähes yk  
sinomaan paljasjuurisia  taimia. Niinpä  tutki  
tut  viljelyalat  olivatkin paljasjuurisilla  taimil  
la perustettuja.  

Taulukko  4.  Viljelyalojen kivisyys  ja soistuneisuus  (%). 
Table  4. Stoniness  and  peatiness of  different sites  (%). 

Männyllä  yleisimmin käytetyt  taimilajit 
olivat  kolmivuotinen 2A+IA ja kaksivuoti  
nen IM+IA-taimi.  Näitä oli käytetty  
85 %:lla  mäntyaloista.  Kuusi oli pääasiassa  
nelivuotisella 2A+2A-taimella istutettua,  
kolmivuotista IA+2A-tainta oli  käytetty  vain 
yhdellä viljelyalalla. 

Taulukko  5. Humuksen paksuus  kasvupaikoittain (%). 
Table 5. Thickness  of humus layer in  different sites (%). 

'iirimetsälautakunta 

district 

Ei jättöpuita  

No standars 
1973 1979—80 

Jättöpuita  kpl/ha  — Standars No./ha 

<20 21—40 41—100 >100 

iatakunta  

'irkka-Häme  

itelä-Pohjanmaa 
/aasa 

81 

78 

83 

69 

85 

67 

84  

68 

2  

1 

1 

2 

3 

1 

3 

4 2 

1 

2 

leskim./Yht.  

verage/Total 
78 76 4 9 

[änr -uusi 

2A+1A 1M+1A 1A+2A 2A IM Yht. 2A+2A IA+2A Yht. 

kpl 

%  

38 

51  

26 

35 

1 

1 

9 1 75 

12 1 100 

15 

94 

1 

6  

16 

100  

Casvu-  

)aikka 

lite 

Kivisyys  —  Stoniness Soistuneisuus 

(suokasveja  % 
pintakasvillisuudesta)  

Peatiness  (% of plants  
typical of peatland  in  

Kivetön Vähä- Kivinen ground vegetation) 
No stones kivinen Stony 0—25 26—50 > 50 

Few stones 

)MT 

AT 

T 

n 

täme 

'elto  

IMT 

IT 

100  

60  

12 

100  

82  

20 

37  

50  

5 

20 

51 

50 

13 

100 

100 

83 

50 

96 

17 

50 

4 

101 

47 22 31 79 10 11 
I  verage 

Kasvupaikka  

Site 

Humuksen  paksuus,  cm — Thickness of humus layer,  cm 
1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—40 50 

OMT 

MT 

VT 

CT 

Räme 

Pelto 

7 

10 

50 

60 

66 

100 

13 

17 

50 

5 2 

7 

14 9 14 9 14 

10 

4 

90  

36 

Keskim.  
3 3 42 15 2  20 

Average 
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4. TULOKSET 

41. Istutustaimien elossaolo  

Ensimmäisten viiden kasvukauden aikana 

(1969 —1973)  männyn  taimista oli kuollut 
19 % ja kuusen taimista 6  %. Sen jälkeen  
keskimääräinen taimikuolleisuus kasvukaut  

ta kohti oli  n. I—2 %,  joten 1979—80 istu  
tusmännyistä  oli elossa 76  % ja kuusista 
85 % (taulukko  6). Ero kuusen  ja männyn 
välillä oli siis  jonkin  verran  tasaantunut.  

Männyn menestyminen  oli paras puoluk  

ka-  ja kanervatyypillä,  joilla n. 4/5 taimista  
oli  elossa.  Mustikkatyypillä  kuusi  oli pysynyt  
selvästi mäntyä  paremmin  elossa.  Rämeellä 

ja pellolla  taimien elossaolo vaihteli enem  
män kuin kangasmaiden  kasvupaikoilla.  Rä  
meellä istutustiheys  oli ollut tutkituista kas  

vupaikoista  korkein,  mutta myös taimien 
kuolleisuus oli keskimäärin  varsin suuri  

(31 %). Pellolla männyn  menestyminen  oli 
heikompi  kuin kuusen.  Kahdella viidestä  

männyn peltoviljelyksestä  kuolleisuus oli yli  
60  %  ja  muutamassa  taimikossa lähes  kaikki  
istutustaimet olivat kuolleet. Kuusen taimi  

koissa  vain noin joka seitsemäs taimi oli  
kuollut ja korkeimmillaan kuolleisuus oli 
n. 40 %.  

Täydennystaimet  olivat mukana elävien 
taimien määrässä, joten  joissakin  taimikoissa 
istutustaimien määrä oli  myös suurempi  kuin  
edellisellä inventointikerralla (1973).  Elossa  
olosadannes ei siis  kuvaa täsmällisesti alku  

peräisten  istutustaimien elossaoloa. Täyden  
nystaimien  merkitys  oli  kuitenkin  vähäinen 
muualla kuin Vaasan alueella mustikka- ja 

kanervatyypillä.  

42. Kehityskelpoiset  taimet 

Metsänviljelysuunnitelmien  mukaan oli 

Satakunnassa, Pirkka-Hämeessä ja Etelä- 

Pohjanmaalla  istutustiheysohjeena  2500 män  

nyn  ja  2000 kuusen  tainta/ha,  Vaasan alueel  
la puolestaan  2000 männyn tainta/ha. Ohje  
luvut alitettiin kaikissa  piirimetsälautakun  

nissa  ja keskimääräinen viljelytiheys  oli  vuo  
den 1970 inventoinnin mukaan männyllä  
1663 ja  kuusella 1670 tainta/ha. Yksitoista—  
kaksitoista vuotta viljelystä männyntaimi  
koissa oli keskimäärin 1380 kehityskelpoista  
istutustainta hehtaarilla ja kuusentaimikoissa 
1430. Luontainen täydennys  huomioon ot  

taen  männyntaimikoiden  keskitiheys  oli  1865 

ja  kuusen  taimikoiden 1720 tainta/ha. 
Luontaisesti syntyneitä  taimia oli  eräissä  

taimikoissa Satakunnassa ja Pirkka-Hämees  

sä varsin korkeita määriä. Näissä taimikoissa 

istutustaimet olivat joko  kokonaan tai aina  
kin suurimmaksi osaksi kuolleet ja  kehitys  

kelpoiseksi  katsottiin  tällöin luontaisesti syn  
tyneet taimet,  tavallisesti lehtipuut.  Muuten 
luonnontaimia hyväksyttiin  istutustaimien 

täydentäjiksi  useimmiten alle 300 kpl/ha  (ku  

va 1). Luonnontaimien täydennys  oli  selvästi  

suurempi kuin edellisessä inventoinnissa,  

jossa viljelytaimikoihin hyväksyttiin  luon  
nontaimia keskimäärin n. 200  kpl/ha.  Nyt 
aritmeettinen keskiarvo oli 455 tainta/ha 

(männyntaimikoissa  485 ja kuusentaimikois  

sa 290). 
Luonnontaimien hyväksymiseen  uudistus  

alalle vaikutti kasvupaikan,  elinvoimaisuu  
den ja tilajärjestyksen ohella myös puulaji. 

Taulukko  6. Elävien istutustaimien  määrä verrattuna alkuperäiseen istutustihey  

teen (%). 
Table  6. Number  of  living planted saplings compared to  the  original planting density 

(%)■   

'iirimetsälautakunta 

district 

OMT MT 

Kuusi — Spruce  

VT CT Räme Pelto 

Mänty  -  Pine Kuusi Mänty 

Keskim. 

Kuusi Mänty 
e...,»»  

iatakunta  

'irkka-Häme  

itelä-Pohjanmaa 
/aasa 

89 

47 

90 

82 

88 

63 

100 

88 

70 

78 

86 

62 

100 

75 

74 

47 

98 

80  

90  

26 

83 

66 

40 

74 

90 

82 

77 

71 

69 

86 

ieskim. 
89 82 78 82 81 69 85 60 85 76 

Iverage 
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Kuva 1. Kehityskelpoisten viljely- ja luonnontaimien  
määrä taimikoissa  kumulatiivisella  summalla  kuvat  

tuna. 

kaikki  kehityskelpoiset taimet 

kehityskelpoiset viljelytaimet 

kehityskelpoiset luonnontaimet  
Fig. 1. Number  of planted and naturally regenerated 

saplings with developmental potential described as 
cumulative  sum. 

all  saplings with  developmental potential 
planted saplings  with  developmental potential 

wildling saplings with developmental potential 

Kuten yllä  jo mainittiin, hyväksyttiin  joissa  
kin taimikoissa Keskusmetsälautakunta Ta  

pion ohjelukuja  enemmän lehtipuita  ja kui  
vahkoilla kankailla myös kuusia istutustai  
mien täydennykseksi.  

43. Kehityskelvottomat  taimet 

Kehityskelvottomia  viljelytaimia oli keski  
määrin 164  kpl/ha,  mikä oli 10 % viljelytai  
mista  (taulukko  7).  Kasvupaikoittain  tarkas  
tellen niitä oli  eniten karulla  suolla,  peräti  
joka viides taimi. Myös  pellolla  kehityskel  
vottomia viljelytaimia  oli  useammin kuin  

kangasmailla  yleensä.  
Edellisessä inventoinnissa kehityskelvotto  

mia luonnontaimia kertyi  suunnilleen yhtä  
paljon  kuin kehityskelpoisia  luonnontaimia,  

n.  200  kpl/ha.  Uusintainventoinnissa kehitys  
kelvottomia  luonnontaimia oli kolminkertai  

nen määrä kehityskelpoisiin  luonnontaimiin 

nähden,  keskimäärin 1565 kpl/ha  (taulukko  
8). Kasvutilan puute katsottiin 2/3  tapauksis  
ta luonnontaimien kehityskelvottomuuden  

syyksi.  

Kehityskelvottomista  luonnontaimista oli  
keskimäärin  43  % mäntyjä,  49  % kuusia  ja 
8  % lehtipuita.  Nämä taimet kilpailevat  kehi  
tyskelpoisiksi  luokiteltujen  taimien kanssa  
vedestä,  ravinteista ja auringon  energiasta,  
mutta muodostavat reservin, jota voidaan 
hyödyntää,  mikäli inventointihetkellä kehi  

tyskelpoisiksi  arvioituja taimia tuhoutuu. 
Edistämällä karsiutumista ne parantavat 
myös  taimikoiden laatua.  Lehtipuiden  vähäi  
nen osuus  johtuu siitä, että  vesasyntyistä  ja 

havupuutaimikkoa  selvästi  pitempää  lehti  
puustoa ei  laskettu mukaan  kehityskelvotto  
miinkaan taimiin,  vaan se määritettiin vesa  

koksi,  josta  tutkittiin ainoastaan peittävyys.  

Taimikoiden pinta-alasta  14 % oli  vesojen  
peitossa.  Yli puolella  aloista vesojen peittä  

vyys  oli  alle 10  % ja kymmenesosalla  taimi  
koista  vesojen  peittävyys  oli yli  40 % (kuva  
2).  Yli puolet  vesoista oli hieskoivua,  seuraa  

vaksi  eniten oli  pajua  (15  %). Sekä haavan  
että lepän  osuus  oli 11  %,  rauduskoivua ja 

pihlajaa  oli  vähiten (3—4 %). 

Rehevillä kasvupaikoilla  havupuiden  luon  
taiset syntymisedellytykset  ovat pintakasvilli  
suuden kilpailun  vuoksi  heikommat kuin ka  
ruilla mailla. Luontaisesti syntyneiden  män  

tyjen  osuus  kehityskelpoisista  taimista olikin 
suurin karuilla kankailla. Pellolla luonnon  

taimien pääpuulaji  oli  tavallisimmin hieskoi  
vu. Kanervatyypillä  ja karulla suolla muita 
kuin mäntyjä  hyväksyttiin  kehityskelpoisiksi  
vain harvoin. 

44. Taimien pituus  ja läpimitta  

Männyn istutustaimien keskipituus  oli  

suurempi  kuin kuusen. Männyn  taimet olivat 

pisimpiä  mustikkatyypillä  ja pellolla (kuva  

3). Keskipituus  pieneni  kangasmailla  bonitee  
tin laskiessa  ja lyhimpiä  männyntaimet  olivat 
rämeellä. Kuusentaimien keskipituus  oli suu  
rin  pellolla,  muutoin kuusellakin pituus  pie  
neni boniteetin laskiessa. Sekä kuusen- että 

Räme  Peite 

Luonnontaimien osuus  

kehityskelpoisista 
taimista (%)  

17 9 25 39 30 30 

Kehityskelpoisten 
luonnontaimien puu- 

lajisuhteet (%)  

Mänty 

Kuusi 

Lehtipuut 

100 

48 

16 

36 

30 

48 

22 

84 

16 

73 

5 

22 

18 

24  

58 
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Taulukko  7.  Kehityskelvottomien  viljelytaimien määrä  (kpl/ha). 
Table  7.  Planted  saplings with poor  developmental potential (No./ha). 

Kuva  2.  Taimikoiden  jakautuminen luokkiin  vesojen 

peittävyyden mukaan  ja luokkien  kumulatiivinen  
summa. 

Fig. 2. Distribution  of plantations into  classes  according 
to  sprout  coverage,  and  the  cumulative  sum of  classes.  

männyntaimien  keskipituus  oli  suurin Pirk  
ka-Hämeessä  ja pienin Etelä-Pohjanmaalla  
(kuva  4).  Pisimmät  männyntaimet  yltivät  vii  
teen  metriin,  mutta  yleisimpiä  olivat  pituudet  
1,5—3,0  m (kuva  6).  Männyn  pituusjakauma  
oli  hyvin normaalijakauman  mukainen,  kuu  
sella oli sensijaan  selvää painottumista  pie  
niin  pituusluokkiin,  vaikka  pisimmät  kuuset  

Kuva  3. Kehityskelpoisten istutustaimien  keskipituus  
11—12  vuotta viljelystä  metsätyypeittäin.  

Fig. 3. Mean  height of saplings with developmental 
potential 11-12 years  after  planting  in  different forest 
site  types. 

olivatkin mäntyjä  edellä. Yleisimmät pituu  
det kuusella olivat I—2 m. Kehityskelpoisten  

luontaisesti syntyneiden  mäntyjen  keskipi  
tuus oli vain puolet  istutusmäntyjen  pituu  
desta (kuva  5).  Kuusen luontaiset ja istutus  
taimet olivat lähes samanmittaisia keske  

nään. Luontaisten koivujen  keskipituus  oli 
useita metrejä suurempi  kuin havupuiden.  

'iirimetsäl 

district 

lautal ;unta kasvupaikka  — 

VT CT 

17 te type  

Räme Pelto Keskim. 

Average 

OMT MT  

Satakunta  

Pirkka-Häme  

Etelä-Pohjanmaa 
Vaasa  

50  

370 

83 

266 

173 

95 

63 

103 

33 

50 

459 

233 

433 

133  

392 

86 

187 

300 

306 

96 

156 

101 

Keskim.  
50 160 110 42  373 211  164  

Average 

Taulukko  8. Kehityskelvottomien luonnontaimien  määrä  (kpl/ha). 
Table  8. Wildlings with poor  developmental potential (No./ha). 

'iirimetsälautakunta  

district  

OMT MT VT CT Räme  Pelto Keskim. 

Average 

iatakunta  

'irkka-Häme  

itelä-Pohjanmaa 
1 aasa 

550 

1149 

2487 

233 

1750  

1299  

2076 

1856  

1149  

3166 

2100  

2411 

3233  

2855  

3066 

604 

1095 

1084 

100 

1259 

1863 

1834  

1308 

keskim. 
550 1882  1497 2633 2756 891  1566  

verage 



Kuva  4. Kehityskelpoisten  istutustaimien  keskipituus  
Satakunnassa  ja Pirkka-Hämeessä  11 sekä  Etelä-  
Pohjanmaalla ja Vaasassa  12 vuotta viljelystä. 

Fig.  4. Mean  height of saplings  with  developmental 
potential 11 years  after planting in  Satakunta  and  
Pirkka-Häme,  and  12 years  after planting in southern  

Bothnia  and  Vaasa. 

Kuva 5. Kehityskelpoisten luonnontai  

mien  keskipituus  puulajeittain. 
Fig. 5. Mean  height of wildling species  

with developmental potential. 

Kehityskelpoisten  männyn  istutustaimien 
aritmeettinen keskiläpimitta  rinnankorkeu  
delta oli  kolme senttimetriä ja  kuusen  kaksi.  
Molemmilla puulajeilla  jakauma painottui  
selvästi pieniin  läpimittoihin (kuva 6), ja 
suuri osa  taimista ei ollut vielä saavuttanut  

rinnankorkeutta. Pieni osa taimista oli kui  

tenkin saavuttanut  jo nykyisen  kuitupuun  
minimimitan. Läpimitta korreloi voimak  
kaasti  pituuden  kanssa  ja  niinpä  männyntai  
mikoissa  eniten järeitä taimia oli mustikka  
tyypillä  ja pellolla  (kuva  7). 

45. Taimien elinvoimaisuus ja  tekninen  laatu 

Männyn  istutustaimet olivat elinvoimai  
suudeltaan jonkin  verran parempia  kuin  kuu  
sen.  Kituvia taimia oli likimain  yhtä  paljon,  
noin joka kuudes taimi, mutta rehevien tai  
mien osuus  oli männyntaimikoissa  kolmin  
kertainen kuusentaimikoihin verrattuna  (tau  
lukko 9). 

Männyn  istutusaloilla kituvien taimien 

osuus  suureni kasvupaikan  muuttuessa  ka  
rummaksi. Reheviä taimia oli  eniten tuoreel  

Taulukko  9. Kehityskelpoisten istutustaimien  elinvoimaisuus  kasvupai  
koittain  ja  puulajeittain (%). 

Table  9. Condition  classes  of planted saplings with  good developmental 
potential according to  site and  tree  species (%). 

10 

Mänt? — Pine Kuusi — 5/ iruce  

MT  VT 

Average  
CT Räme Pelto OMT MT Pelto Mänty Kuusi 

Pine Spruce  

Kituva  

Stunted 

6 11 17 33 14 7 22 25 16 18 

Normaali  

Normal  

51 49 50 58 48  83 76 53 51 71 

Rehevä  

Vigorous 

43 40 33  9  38 10 2 22 33 11 
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Kuva  6.  Kehityskelpoisten istutusmäntyjen ja -kuusien  jakaantuminen pituus-  ja läpimittaluok  
kiin.  

Fig.  6.  Distribution  of  planted pine and  spruce  with  developmental potential into  height and  diameter  
classes. 

la kankaalla ja  vähiten karulla  suolla. Kuu  
sella sekä kituvia  että reheviä  taimia oli pel  
lolla molempia n. 1/4. Tuoreella kankaalla 
kituvia  taimia oli  myös  n. 1/4,  mutta  reheviä 
taimia  vain hyvin  vähän. Kituvien istutustai  
mien määrä lisääntyi  kaikissa  neljässä  piiri  
metsälautakunnassa inventointien välillä 

(taulukko  10). Rehevien taimien osuus  oli 

myös  keskimäärin aiempaa  suurempi,  lisäys  
tä tapahtui  Etelä-Pohjanmaalla  ja Vaasan 
alueella,  vähennystä  Satakunnassa ja  Pirkka-  
Hämeessä. 

Kituvien luonnontaimien osuus lisääntyi  

muutamia prosentteja  kaikissa  piirimetsälau  
takunnissa. Samoin reheviä luonnontaimia 

oli selvästi  enemmän kuin vuonna 1973 sekä  

Etelä-Pohjanmaalla  että Vaasan alueella. Sa  
takunnassa ja  Pirkka-Hämeessä lisäys  oli  pie  

nempi. 

Männyn  istutusaloilla  laadultaan normaa  
leiksi luokitettiin 43  % viljelytaimista (tau  

lukko 11). Laatu parani lievästi  kasvupaikan  
muuttuessa  karummaksi.  Rämeellä laatu oli 

Kuva  7.  Tietyn rinnankorkeusläpimitan saavuttaneiden  
männyn istutustaimien  lukumäärä  eri  kasvupaikoilla.  

Fig.  7.  Number  of  planted pine with  certain  breast-height 
diameter  in different sites. 



kuitenkin alempi kuin vastaavalla kangas  
maalla. Tyvestä  paksuuntuneita  istutustaimia 
oli  vain vajaa  sadannes. Haaroittuneeksi luo  
kitettiin yli neljäsosa  taimista ja mutkaiseksi 

vajaa neljäsosa.  Paksuoksaisia oli 5  % istu  

tusmännyistä.  
Kuusen istutustaimista  luokitettiin nor  

maaleiksi jonkin  verran  enemmän kuin män  

nyntaimista.  Haaroittuneita kuusia oli  keski  
määrin joka kolmas,  pellolla sen sijaan  joka  
toinen taimi. Mutkaisia kuusentaimia oli  

7%.  

Istutustaimien vioista männyllä  noin puo  
let sijaitsi rungon keskiosalla,  kolmasosa  

tyvellä  ja viidesosa latvassa (kuva  8).  Mutkai  

suutta esiintyi eniten tyvellä, mutta paljon  

myös rungon keskiosalla. Latvassa oli vain 

haaroittumista,  jota oli paljon  myös keski  
osalla ja jonkin  verran  myös  tyvellä.  Kuusen  
taimien tyvellä  puolestaan  vioista oli vain 
vajaa  kymmenesosa  loppujen  jakautuessa  ta  

san keskiosan  ja latvan  kesken.  

Taulukko 10. Kehityskelpoisten istutustaimien  elinvoi  

maisuus  piirimetsälautakunnittain. 
Table 10. Vitality of  planted  saplings with good develop  

mental  potential in different districts. 

Kuva 8. Teknisten  laatuvikojen sijainti männyn istutus  
taimissa.  

Fig.  8. Frequency of technical  quality defects in  different 
parts  of  pine saplings. 

Satakunnassa oli selvästi enemmän haa  

roittuneita taimia kuin muualla (taulukko  

12). Muuten erot piirimetsälautakuntien  
välillä olivat vähäisiä. Maapohjan  ravintei  
suuden kasvu aiheuttaa etenkin parhaille  

kasvupaikoille  siirryttäessä mutkaisuuden,  

haaraisuuden,  lenkouden ja  oksaisuuden voi  
makasta lisääntymistä  nuorissa männyn  kas  

vatusmetsissä (Uusvaara 1981). Tässä tutki  
muksessa runsas haaroittuminen Satakun  

nassa  ei  ilmeisesti johtunut rehevyydestä,  

vaan nähtävästi jostain  alueellisesta tuhosta. 

Kehityskelpoisista  luonnontaimista sekä 
raudus- että hieskoivu olivat yli puolessa  

tapauksista  mutkaisia tai haaroittuneita 
(kuva  9). Rauduskoivun huonommuus hies  

Taulukko  11. Kehityskelpoisten  istutustaimien  tekninen  laatu  kasvupaikoittain ja 
puulajeittain (%). 

Table  11. Technical  quality of peatland  saplings with good  developmental potential 
in different sites and  tree species (%). 

12 

Sata- 

kunta 

Pirkka- Etelä- 

Häme Pohjan-  
maa 

Vaasa Keskim. 

Average 

1979—80 1973  

Kituva  

Stunted 

23 8 22  11 17 10 

Normaali  

Normal  

58 62 44 35 52 63 

Rehevä 

Vigorous 

19 30 34 54 31 27 

rekninen laatu 

"echnical quality  
MT 

W: 

VT 

Mänty  — Pine Mänty  — 

CT 

— Pine 

Räme 

Kuusi —  

Pelto OMT MT 

Kuusi — Spruce  Spruce  

Pelto 

Mänty Kuusi 
—

 Pine Spruce  
Keskimäärin 

Average 

N ormaali 

Normal  

41 44  50 42  37 62 69  44 43 58 

Paksutyvinen 

Thick-butted  

1 1 1 

Haaroittunut 

Forked  

23  26  33 28 34 31 22  52  29 35 

Mutkainen  

Curved  

29  24  13 26 23 7 9  4  23 7 

Paksuoksainen  

Thick-branched  

6  5 4  4 5 5 



Kuva  9. Kehityskelpoisten luonnontaimien  laatu  puu  
lajeittain. 

Fig.  9. Technical  quality in different wildling species  with  
developmental potential. 

koivuun nähden johtui rauduskoivujen  vä  

häisyydestä.  Valintaa ei voitu suorittaa sa  
massa  määrin kuin  hieskoivulla. Mänty  oli 

teknisesti koivua  parempi  ja kuusessa  vikai  
suuksia oli vähiten. 

46. Taimikoiden kehitystä  haitanneet tekijät 

Heinittyminen  oli  hyönteistuhojen  ohella 

ensimmäisinä kasvukausina pahin  tuhonai  

heuttaja.  Heinittymisestä  aiheutuva taimien 
kuoleminen lisääntyi  5. kasvukauteen saak  
ka. Vuosina 1979—80 pintakasvillisuuden  
aiheuttamia haittoja  havaittiin  enää 1 %:ssa  
taimien määrästä (taulukko  13). Heinät, ruo  
hot ja  varvut eivät enää aiheuttaneet taimien 

kuolemista,  mutta  2/3 tapauksista  ne  heiken  
sivät  taimien kuntoa  merkittävästi.  

Hyönteiset  aiheuttivat eniten haittaa ja  tai  
mien kuolemista 2.—4. kasvukauteen,  minkä 

jälkeen  niiden osuus  vähentyi  jatkuvasti  niin, 
että uusintainventoinnissa tuhoja  tavattiin 
vain hajatapauksina.  

Vesottuminen oli yleistä heti taimikoiden 

perustamisvaiheen  jälkeen.  Se ei kuitenkaan 
aiheuttanut taimien kuolemista samassa  

määrin kuin kaksi  edellämainittua tuhon  

aiheuttajaa,  vaan sen  haitta-aste oli  lievempi.  
Vesojen  aiheuttamaa haittaa havaittiin uusin  
tainventoinnissa 6 %:lla taimista, mikä oli  

aiempaa  vähemmän. Vesottumisen vaikutus  
on  pitkäaikaisempi  kuin  heinittymisen ja 
haitta-asteeltaan vuosi vuodelta lisääntyvä,  
ellei  hoitotoimenpiteitä  suoriteta. Todennä  
köisesti  niillä viljelyaloilla, missä viljely kat  
sottiin epäonnistuneeksi,  juuri viivyttely  
ensimmäisessä  perkauksessa  koitui taimille 
kohtalokkaaksi. 

Jättöpuita  oli  edelleen joka  viidennellä vil  
jelyalalla  ja  varsin  usein ne olivat osallisena 
viljelyn  epäonnistumisessa  aiheuttaen auk  
koisuutta ja  epätasaisuutta  taimikoihin. 

Taimikoiden alkukehityksen  aikana sieni  

taudit olivat  harvinaisia,  mutta esiintyessään  
ankaria. Uusintainventoinnin mukaan sieni  

tautien osuus  oli lisääntynyt  4 %:lla. Yleisin 

oli männynversoruoste,  jota oli runsaimmin 
MT:llä ja  VT:llä. Toinen tuhosieni oli män  
nynkariste.  

Eläintuhot arvioitiin yksinomaan  hirven 
aikaansaamiksi ja  niitä oli  kaikkiaan  5  %:lla  
taimista. Seurauksena oli usein selvästi hei  

kentynyt  kunto,  mutta  vain harvoin taimien 
kuoleminen. 

Hallavaurioita todettiin 1973 vain metsite  

tyillä pelloilla.  Vuosien 1974—80 jaksoon  
sisältyi  muutamia kasvukausia,  jolloin  esiin  
tyi  etenkin keväthalloja.  Hallan tuhot olivat  
lisääntyneet  rehevillä kasvupaikoilla,  joilla 
kuusentaimikot sijaitsivat.  Pahinta haitta oli 
pelloilla;  joka toinen taimi oli  vaurioitunut. 

Taulukko  12. Kehityskelpoisten istutustaimien  tekninen  laatu piirimetsälautakun  
nittain. 

Table  12. Technical  quality of  planted saplings  with  developmental potential in  
different districts. 

13 

'iirimetsälautakunta 
district 

Normaali 

Normal 

Paksutyvinen  

Thickbutted 

Haaroittunut  

Forked  

Mutkainen Paksuoksainen 

Curved Thickbranched 

latakunta  

'irkka-Häme  

itelä-Pohjanmaa 

32 

51 

50 

52 

1 

1 

40 

26 

26 

20 

23 

18 

21 

24 

4 

4 

3 

4 

30 22 
I verage  
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Taulukko  13. Kehityskelpoisten istutustaimien  pääasiallinen haittatekijä (%). 
Table  13. Main  causes of  damage in planted saplings  with  good  developmental 

potential (%). 

47. Taimikoiden hoito 

Taimikoiden hoitotyöt olivat  selvästi li  

sääntyneet 1973—80 verrattuna  viiden ensim  
mäisen kasvukauden aikana tehtyihin  töihin. 
Tällöin vain neljäsosaa  taimikoista oli hoi  

dettu, kun taas  myöhemmällä  jaksolla  hoitoa 
oli  tehty  73 % aloista. Ottaen huomioon,  että 
osalla taimikoista oli tehty  useampia  hoito  

töitä, niiden yhteismäärä  oli 93 % istutusalo  

jen määrästä (taulukko 15). Perkausta ja har  

vennusta  (valtaosa  perkausta)  oli  tehty  eniten 

(neljä  viidestä hoitotoimenpiteestä)  ja kym  
menesosalla  taimikoista  perkaus  oli tehty  jo 
kaksi  kertaa. Taimikoiden täydennystä  oli 

tehty  kuudesosalla taimikoista,  eniten Vaa  

san alueella,  jossa kolmasosa taimikoista 
oli täydennetty.  Viljelyn  uusimista ei oltu 

tehty  lainkaan ja  taimikoiden vapautustakin  

hyvin  vähän. 

Jatkossakin taimikoiden perkaus  arvioitiin 
tärkeimmäksi hoitotoimenpiteeksi.  Myös vil  

jelyn uusimista tarvitaan jonkin  verran, sa  
moinkuin taimikoiden vapautusta. Kuusi 

kymmenestä  taimikosta oli sellaisessa kun  

nossa,  ettei niiden arvioitu tarvitsevan hoi  

toa.  Joillakin aloilla puolestaan  tarvittaisiin 
kaksi tai useampia  hoitotoimenpiteitä,  joten 

hoitotoimenpiteiden  määrä oli  yli  puolet  alo  

jen määrästä. 

48. Taimikoiden kehityskelpoisuus  

Taimikoiden kehityskelposuus  oli jonkin  

verran  parempi  nyt kuin 1973 tehdyssä  in  
ventoinnissa (taulukko 16). Tämä johtui 
pääasiassa  luonnontaimien lisääntymisestä,  

mutta osittain myös täydennysistutuksesta.  
Hieskoivukin hyväksyttiin  kehityskelpoiseksi  

laittatekijä 

Causes of damage 

OMT 

Kuusi 

Spruce  

MT  

Mänty Kuusi  

Pine Spruce  

CT Räme 

Mänty — Pine 

Pelto  

Kuusi 

Spruce  

Ei haittaa 

No  damage 

59 71 36  65 35 37 52 34 

Pintakasvillisuus  

Ground  vegetation 

2  1 5 

Vesat 24 3 18 3 6 5 3 12 

Sprouts 

Puusto 

Overtopping trees  

6 1 34  2 2  3 

Männynkaristeet 

Pine  needle  cast 

1 2  1 4  

Männynversoruoste 
Pine twisting rust  

10 7 

Hirvi 6  1 9 4 5 14 2  

Moose 

Halla  

Frost  

11 8 2  48  

Kuivuus  

Drought  

Märkyys  
Wetness  

1 3 36  26 7 1 

Ravinnepuute 

Nutrient  deviciency 

1 4 4 20 

Ravinnehäiriö  

Nutritional  imbalance  

1 1 5 

Muut 

Other 

5 1 5 11 6 6  
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Taulukko  14. Kehityskelpoisten  luonnontaimien  pääasiallinenlhaittatekijä (%).  
Table  14.  Main  causes of damage in  wildlings with  developmental potential (%). 

Taulukko  15. Tehdyt ja tarpeelliseksi arvioidut  metsänhoitotyöt. 

Table  15. Effected and  proposed silvicultural  measures. 

taimeksi,  mutta ne alat, joilla hieskoivu oli 

vallitseva, luokitettiin enintään välttäviksi,  
vaikka ne olisivat olleet hieskoivut mukaan  

lukien tiheytensä  puolesta  hyviä  tai tyydyt  
täviä. Raulon (1981)  mukaan hieskoivu  kas  

vaa 15 ensimmäistä vuotta yhtä hyvin  kuin 
rauduskoivu. Tässä tutkimuksessa kehitys  
kelpoisiksi  hyväksytyt  hieskoivut olivat kes  
kimäärin 1,5 m pitempiä kuin  rauduskoivut. 

Näin ollen hieskoivun jatkokasvatus  energia  

laittatekijä  
Muses  of damage  

CT Räme  ! Pelto   

Kuusi 

Spruce  

Kuusi 

Spruce  

Mänty 

Pine 

Kuusi  

Spruce  
Mänty  — Pine 

Ei haittaa  

No  damage 

57 63 69 75 35 58 89 44 

Pintakasvillisuus  

Ground vegetation 

3 

Vesat 29 8 8 6 8 5 1 31 

Sprouts 

Muu puusto  

Overtopping trees  

19 3 7 

Muut taimet 

Other saplings 

14 2 3 

Männynkaristeet 

Pine  needle  cast 

4 

Männynversoruoste 

Pine  twisting rust  

1 3 

Hirvi  5 1  2  1 4 

Moose 

Halla  20 6 1 7 

Frost 

Märkyys  

Wetness 

1 2 47 15 1 4 

Ravinnepuute 
Nutrient  deficiency 

1 4 17 1 2 

Muut 2  3  9 3 1 

Tehty  — Effected Arvioitu tarpeelliseksi  — Proposed  

/letsänhoitotoimenpide  
>i  lvi  cultural measure  

c 

3 

"a 

I co | 
cS a =£5 a 

EC f Iiii 

£ > >-• $ ix uo. > 

£ "ö 
o 

>-  £ 

Prosenttia alojen määrästä — Per cent of the number  of plantations  

Vapautus 

Release  cutting 

4 4 2  4 7 5 4 

Perkaus/harvennus  

Cleaning/Thinning 

69 67 89 79 75 50 52 26 37 43 

Täydennys 

Supplementary planting 

15 11 11 32 16 5 1 

Viljelyn uusiminen  
Replanting 

8 4 16  5 8 

Yhteensä  

Total 

88 81 100 110 93 62 63 53 42 56  
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Taulukko  16. Taimikoiden  jakautuminen hyvyysluokkiin  kasvupaikoittain  (%). 
Table  16. Distribution  of  plantations into condition  classes  in  different sites  (%). 

Taulukko  17. Taimikoiden  jakautuminen hyvyysluokkiin  piirimetsälautakunnit  
tain  (%). 

Table  17. Distribution of  plantations into  condition  classes  in  different districts  (%). 

tai  kuitupuuksi  näyttää  tässä  vaiheessa edul  
lisemmalta  kuin välitön hakkuu. Tällaisia 

tapauksia  oli  aineistossa viisi,  joten  kokonai  
suuteen  niillä ei ole kovin  suurta  merkitystä.  

Yksi puolukkatyypin  ala  luokitettiin kuuselle 
liian karuna välttäväksi,  vaikka  sillä oli  täys  

tiheä luontaisesti syntynyt  kuusentaimikko. 

Männyntaimikoiden  kehityskelpoisuus  oli 
parempi  kuin kuusentaimikoiden;  kuusialois  

ta  heikkoja  oli  joka  viides,  mäntyaloista  vain 
joka  kymmenes.  Satakunnassa männyntaimi  
koiden kehityskelpoisuus  oli paras ja Vaasas  

sa huonoin (taulukko  17). Heikkoja  männyn  
taimikolta oli eniten Etelä-Pohjanmaalla  ja  
Vaasan alueella (16  %), Satakunnassa sen  

sijaan  vain 5  % ja  Pirkka-Hämeessä ei  lain  
kaan. 

No of 

plantations  

gooi 

klänty  MT  
3 ine VT  

CT  

Räme  

Pelto 

10 

41 

2  

10 

12 

40 

61 

100 

80 

33 

40 

15 

17 

20 

15 

10 

33 

10 

10 

17 

Yht./Keskim. 

Total/Average 

75 57 16 17 9 

Cuusi OMT 

■Spruce  MT  

Pelto 

1 

5 

10 

100 

40 

30 

20 

40 20 

40 

10 

Yht./Keskim. 

Total/Average 

16 38 31 12 19 

Kaikki  

All  

91 54 19 16 11 

No. of 
plantations 

gOO( 

»länty Satakunta 

'me Pirkka-Häme  

Etelä-Pohjanmaa 

Vaasa  

21 

17 

18 

19 

76  

53 

67 

37 

5 

35 

26 

14 

12 

16 

21 

5 

16 

16 

Cuusi Satakunta  

Spruce Pirkka-Häme  

Etelä-Pohjanmaa 

5 

10 

1 

20  

50  

60 

10 

100 

20 

20  

20  
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5.  TULOSTEN TARKASTELU 

Kestokoealamenetelmällä saadaan luotet  

tavampi kuva taimikoissa tapahtuneista  
muutoksista kuin kertakoealoja  käyttäen.  
Jonkin verran vaikeuksia esiintyi  vanhojen  

koealarypäiden  löytämisessä  ja niinpä osa 

jouduttiin jättämään tästä aineistosta pois.  

Alkuperäinen  aineisto sisälsi niin runsaasti  

puolukkatyypin  aloja, että niitä katsottiin 
voitavan kustannusten pienentämiseksi  vä  
hentää tulosten luotettavuuden oleellisesti 

kärsimättä. Satunnaisotannalla saatuun  ai  

neistoon tuli niin vähän OMT- ja CT-aloja,  
ettei niiden tuloksia  voida yleistää.  Sen si  

jaan muita edustettuina olleita kasvupaikkoja  

(MT,  VT, räme ja pelto) aineisto kuvannee  

tyydyttävästi.  
Istutustaimien elossapysyminen  oli edel  

leen hyvä, paljon  parempi  kuin Lounais-Suo  

messa (Leikola  ym. 1977) ja Itä-Savossa 

(Rautiainen  ja Räsänen 1980). Männyn  ja 
kuusen välinen ero  oli hieman pienentynyt,  

mutta edelleen kuusen taimia oli enemmän 

elossa. Kehityskelpoisten  luonnontaimien 
määrä oli nyt suurempi  kuin edellisessä  in  

ventoinnissa. Tästä johtui, että kehityskel  

poisten taimien yhteismäärä  oli suurempi  
kuin aikaisemmassa inventoinnissa. Kehitys  

kelpoisten istutustaimien määrä oli selvästi  

suurempi  kuin Leikolan ym. (1977) sekä 
Rautiaisen ja Räsäsen (1980) tutkimuksissa, 

kehityskelpoisten  luonnontaimien puolestaan  

jonkin  verran  alempi.  Kehityskelpoisten  tai  
mien yhteismäärä  oli käsilläolevassa tutki  
muksessa suurempi  kuin cm. tutkimuksissa. 

Pituuskehitys  puolestaan  oli samaa suuruus  
luokkaa. 

Taimien kunto oli kohtalaisen hyvä kiven  
näismaalla ja  pellolla,  rämeellä oli sensijaan  
runsaasti  (1/3)  kituvia taimia. Vikoja taimien 

teknisessä laadussa esiintyi  kaikilla kasvu  

paikoilla.  Kuusella vikaisuuksia oli vähem  

män kuin männyllä. Haaroittuminen oli  ylei  
sin  vika ja kuusella lähes yksinomainen,  

männyllä  myös mutkaisuus oli yleistä. Pak  
suoksaisiksi  luokitettiin männyn taimista 
melko vähän ja kuusista  ei lainkaan. On tie  

tysti  muistettava, että rajanveto  tässä suh  
teessa  on hyvin  vaikeaa ja tulokset ovat vain 

suuntaa-antavia, koska  tarkkoja  mittauksia 
ei  näin pienissä  taimissa  katsottu vielä aiheel  
liseksi.  Samanlaisen,  mutta  eri henkilön toi  

mesta tehdyn  luokituksen mukaan samaan 
aikaan perustetuissa  kylvö-  ja luonnontaimi  
koissa teknisiä laatuvikoja  esiintyi  selvästi  
vähemmän kuin  tämän tutkimuksen istutus  

taimissa (Kinnunen  ja Nerg 1982). Kärkkäi  

sen ja Uusvaaran (1982) mukaan syntytapa 
ei sinänsä vaikuta muuhun kuin lenkouteen 

(istutustaimissa  enemmän),  vaan kasvun  no  

peutuminen,  riippumatta siitä, mistä se 

aiheutuu, heikentää laatua. 

Taimikoiden hoito oli tehostunut ensim  

mäisen viiden vuoden jaksoon  verrattuna, 

mutta  hoidon tarvetta oli edelleen, vähäisessä 
määrin jopa viljelyn uusimista tarvittaisiin. 
Perkaus on kuitenkin edelleen tarpeellisin  
hoitomuoto taimikoissa. 

Suurin muutos, mikä metsän uudistami  

sessa  on tapahtunut  tämän tutkimuksen ai  
neiston perustamisen  jälkeen,  on maanmuok  
kauksen  yleistyminen.  Siksi  aineisto ei  välttä  

mättä anna kovin hyvää  käsitystä,  millaisia 
tänä päivänä  perustetut taimikot ovat 10 
vuoden kuluttua. Tosin järeää muokkauska  
lustoa käytetään  edelleen Länsi-Suomessa 
suhteellisen vähän,  pääasiallinen  menetelmä 

on lautasauraus,  joten mitään suurta  mullis  
tusta  ei ole tapahtunut  itse istutuksen  kan  
nalta. Suurin muutos  onkin,  että kivennäis  

maata  paljastuu enemmän, jolloin luonnon  
taimien määrä lisääntyy (esim.  Kinnunen ja 
Mäki-Kojola  1980).  
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6. YHDISTELMÄ  

Tutkimusaineisto arvottiin keväällä  1969 

perustetuista  yksityismetsien  viljelyistä Sata  

kunnan,  Pirkka-Hämeen,  Etelä-Pohjanmaan  

ja Vaasan piirimetsälautakuntien  alueelta. 
Kaikkiaan tutkittiin 91 istutusalaa,  joiden 
keskikoko  oli n. 1 ha. Otoksen suuruus  oli 

vajaa sadannes koko  istutusalasta. Tulokset 
taimikoiden alkukehityksestä  viiden vuoden 
ikään saakka julkaistiin jo aikaisemmin 

(Kinnunen  1977). Nyt taimikot inventoitiin 
Satakunnassa ja Pirkka-Hämeessä 11  kasvu  
kauden jälkeen  (1979) sekä Etelä-Pohjan  
maalla ja Vaasassa  12 kasvukauden jälkeen  

(1980). Alojen inventoinnissa käytettiin  
4 m2

:n  ympyräkoealoja,  jotka sijaitsivat  ne  
liön muotoisissa 25 koealan rypäissä  5 m:n 

päässä  toisistaan. Rypäiden  määrä uudistus  
alalla vaihteli yhdestä  viiteen pinta-alasta  

riippuen.  
Tutkitut alat keskittyivät  kuivahkoille  

kankaille  (45  %), joka neljäs  sijaitsi pellolla,  
kuudesosa mustikkatyypillä  ja kymmenesosa  
rämeellä. Kanervatyypillä  oli vain kaksi  ja 

käenkaali-mustikkatyypillä  yksi viljelyala. 
Yli neljä viidesosaa oli  mänty-,  loput  kuusi  

aloja.  

Istutusmännyistä  oli  elossa 76 % ja -kuu  
sista  85 %.  Männyn menestyminen oli paras  

puolukka-  ja kanervatyypillä,  joilla neljä  
viidestä taimesta oli elossa.  Mustikkatyypillä  
kuusi oli pysynyt  selvästi  mäntyä  paremmin  
elossa. Rämeellä ja pellolla  taimien elossaolo  
vaihteli enemmän  kuin muilla kasvupaikoilla.  

Männyntaimikoissa  oli  keskimäärin 1380 

kehityskelpoista  istutustainta hehtaarilla ja 
kuusentaimikoissa 1430. Kehityskelpoiset  
luonnontaimet mukaanlukien männyntaimi  
koiden keskitiheys  oli 1865 ja kuusentaimi  
koiden 1720 tainta/ha. Kehityskelvottomia  
luonnontaimia oli keskimäärin 1565 kpl/ha.  

Männyn istutustaimien keskipituus  (2,3  m) 
oli  suurempi  kuin  kuusen (2,0  m). Vaihtelu 
oli  kuitenkin suurta, puolesta  metristä yli  vii  

teen  metriin. Männyn taimien pituusjakauma  
oli  lähellä normaalijakaumaa,  kuusella sen 

sijaan  oli  selvää painottumista  pieniin  pituus  
luokkiin. Kehityskelpoisten  luonnonmänty  

jen keskipituus  oli vain puolet  istutusmänty  

jen pituudesta.  Kuusen luontaiset ja istutus  
taimet olivat lähes samanmittaisia keske  

nään. Kehityskelpoisten luonnonkoivujen  

keskipituus  oli 2—4 metriä suurempi  kuin 

havupuiden.  

Männyn istutustaimet olivat elinvoimai  
suudeltaan jonkin  verran  parempia  kuin  kuu  

sen. Kituvia taimia oli likimain saman verran 

(kuudesosa),  mutta rehevien taimien osuus  
oli männyntaimikoissa  kolminkertainen kuu  
sentaimikoihin verrattuna.  

Tekniseltä laadultaan normaaleiksi luoki  

tettiin 43  % männyn  istutustaimista. Yli nel  

jäsosa  taimista oli  haaroittuneita,  vajaa  nel  
jäsosa  mutkaisia ja  5  % paksuoksaisia.  Kuu  
sen istutustaimista  normaaleiksi luokitettiin 

jonkin  verran  enemmän kuin männyntaimis  

ta. Keskimäärin  kolmasosa kuusista  oli haa  

roittuneita ja mutkaisia 7  %.  
Yleisimmät haittatekijät  olivat vesat,  män  

nynversoruoste, hirvi ja liika märkyys.  Kuu  
sentaimissa esiintyi  myös hallan aiheuttamia 

tuhoja  yleisesti.  

Taimikoiden hoitotyöt olivat lisääntyneet  

verrattuna  ensimmäisen viisivuotisjakson  ai  
kana tehtyihin töihin. Hoitoa oli tehty  
73 %:lla uudistusaloista,  osalla näistä  useam  

piakin  toimenpiteitä. Neljä viidestä toimen  
piteestä  oli perkausta  tai harvennusta,  joita 
osalla taimikoista oli  tehty  kaksikin  kertaa. 

Täydennystä  oli  tehty kuudesosalla taimi  
koista. Jatkossakin taimikoiden perkaus  ar  
vioitiin tärkeimmäksi hoitotoimenpiteeksi,  

mutta  myös uusintaviljelyä  tarvitaan jonkin  
verran,  samaten  taimikon vapautusta pääl  

lyspuutosta.  Kuusi  kymmenestä  taimikosta 

oli  sellaisessa kunnossa,  ettei niiden enää 
arvioitu tarvitsevan hoitoa. 

Taimikoiden kehityskelpoisuus  määritet  
tiin kehityskelpoisten  taimien määrän ja kas  

vupaikkatyypin  perusteella.  Mukana olivat  
myös  kehityskelpoiset  luonnontaimet. Taimi  
koiden kehityskelpoisuus  oli jonkin  verran  

parempi  nyt kuin 1973 tehdyssä  inventoin  
nissa. Tämä johtui pääasiassa  luonnontai  
mien lisääntymisestä, mutta osittain myös 

täydennysistutuksesta.  Männyntaimikoiden  
kehityskelpoisuus  oli  parempi  kuin  kuusen  

taimikoiden,  joista heikkoja  oli  joka viides,  

mäntyaloista  joka  kymmenes.  Heikkoja  män  
nyntaimikolta  oli eniten Etelä-Pohjanmaalla  

ja  Vaasan alueella (16  %), Satakunnassa 5  % 

ja Pirkka-Hämeessä ei lainkaan. 
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SUMMARY 

The investigation material  was randomly selected  
from  the  private plantations established  in the  spring  of 
1969  in  the  districts belonging to the  Regional Forestry 

Boards of Satakunta, Pirkka-Häme, southern  Bothnia  
and  Vaasa.  The investigation involved  91 plantations 
with the  mean size  of  a. 1 ha.  The  sampling comparised 
nearly a hundredth  part of the entire planted area. 

Report on the  initial  development for  the  first 5  years  
has  been  published previously (Kinnunen 1977). Now  
the  plantation were surveyed in  Satakunta  and  Pirkka-  

Häme  after  11 growing seasons (1979) and  in  southern  
Bothnia  and  Vaasa  after 12 growing seasons (1980). 
The  areas were surveyed by  using 4 m 2 circular  sample 

plots which  formed  square-shaped clusters  of 25  plots, 
5 metres apart from  each  other.  The  number  of clusters/ 

plantation varied from one to five  depending on the 
area. 

The investigated plantations were mainly  on mo  
derately dry mineral soil  (45 %),  every  fourth  in  a field, 

one sixth  on Myrtillus site  type  and  one tenth  on pine 
swamp.  Calluna  site type was represented only  by  two 
and  Oxalis-Myrtillus site  type by  one plantation area. 
More  than  four  fifths were Scots  pine,  the  rest  Norway  

spruce  plantations. 
The survival  rate  of planted pine was  76  % and  

spruce  85 %.  Pine  grew best  on Vaccinium and  Calluna  
site  types  where  four  out of  five  saplings  had  survived.  
Spruce had  survived  clearly better than  pine on  Myrtil  
lus  site  type. The  survival  of saplings varied  more on 
the  pine swamp  and  field  than  other  sites. Pine  plan  
tations  had  an average  of 1380  saplings/ha with  good 
developmental potential and  spruce  plantations 1430.  
If including the  wildlings  with  capasity for further  
development, the  mean density of pine  plantations was 
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1865  and  spruce  plantations 1720  saplings/ha. There  
was  an average of 1565 wildlings/ha that had no 

potential for  development. 
The mean height of  planted pine saplings (2.3 m) 

was  greater  than  that of spruce  (2.0  m). However, great 

variation  occurred, from half a metre to over five  
metres.  The  height distribution  of  pine saplings  resem  
bled  the normal  distribution, but that of spruce was 

clearly focused  on small  height classes.  The mean 
height of wildlings with  developmental potential was 
only  half  the  height of planted pines.  The naturally 

regenerated and  planted spruce  saplings were nearly of  
the  same  height. The mean height of  birch  wildlings 
with developmental potential was 2—4 metres more 

than that  of conifers. 

Planted  pine  saplings were  slightly more vigorous 
than  spruce.  Approximately the  same number  (one 
sixth) of  stunted  saplings  were found, while  there were 

vigorous pine  saplings three  times more than  spruce 
saplings. 

According to their  technical  quality, planted pine 

saplings were classified  as normal  in  43  %  of cases. 
Over one fourth  of the  saplings were forked, almost a 
fourth  curved  and  5 % thickbranched.  A  slightly  greater 

number  of planted spruce  than  pine saplings were 
classified  as  normal.  One  third  of  planted spruce  sap  

lings, on the  average,  were forked  and  7  % curved.  
The most common causes of  damage were sprouts,  

pine twisting  rust, moose and  excessive  wetness.  Spruce  
saplings had  also  frequently suffered  from  frost damage. 

Silvicultural  measures were more numerous than in  

the  first five-year  period. Most  plantations (73 %) had  
undergone some tending, some involving several  silvi  
cultural  operations. Four  out  of  five  operations in  
volved  cleaning/thinning, which had  been carried  out 
even twice  in  some plantations. Supplementary planting 
had  been  carried  out on one sixth  of  plantations. 
Cleaning was  considered  the  most  important measure 
in  the future, although some reforestation  will  be  
needed  as well  as release  cuttings. Six out  of  ten 

plantations  were estimated  to need  no tending at  all.  
The developmental potential of plantations was  

determined  by  the number  of  seedlings having capacity 
for  further  development and  according to the  site  type.  
The  wildlings with  developmental potential were also  
included.  The  developmental potential of plantations 
was  slightly  better  now  than  in  the  1973  survey.  It was  
mainly due  to an increased  number of  wildlings and  in  

part also  to supplementary  planting.  Pine  showed  
more capasity  for  development than  spruce plantations, 
as every fifth spruce  and  every tenth  pine plantation 
was classified  as poor. The greatest number  of poor  

pine plantations were found  in  sourthern  Bothnia  and  
Vaasa (16%),  few in  Satakunta  (5%) and  none in  
Pirkka-Häme.  
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