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Tutkimuksessa selvitettiin pellonmetsityksen onnistumista Keski-Pohjanmaalla. Inventoitu otos
koostui 7–8 ja 15–16 vuotiaista mäntytaimikoista (40 kpl) ja 16–17 vuotiaista rauduskoivutaimi-
koista (14 kpl). Pellot ryhmiteltiin kivennäis-, multa-, ja turvemaan peltoihin. Yleisin maanmuok-
kausmenetelmä oli pallekyntö. Vanhemmista mäntytaimikoista oli täydennysviljelty 50 % ja nuo-
remmista 70 %.

Pahimmat tuhonaiheuttajat olivat hirvi, kasvuhäiriöt ja sienitaudit. Hirvien ja vesojen aiheut-
tamia tuhoja oli enemmän turvemailla kuin kivennäismailla. Vesoja oli keskimäärin 17 500 kpl/
ha, mutta taimikoiden välinen vaihtelu oli erittäin suuri (30–56 000 kpl/ha). Ojien kunto oli
huono. Pahimmat vikaisuudet olivat erilaiset latvakasvaimen häiriöt. Kasvatuskelpoisia taimia
oli turvepelloilla vähemmän kuin kivennäismaan pelloilla. Koivikoissa oli turvemaalla 410 ja ki-
vennäismaalla 620 alkuperäistä istutustainta hehtaarilla. Nuoremmissa männiköissä oli turve-
maalla 950 ja kivennäismaalla 1040 ja 15–16 vuotiaissa männiköissä turvemailla 640 ja kiven-
näismailla 1040 kasvatuskelpoista alkuperäistä istututainta hehtaarilla. Erityisesti luontaiset hies-
koivun taimet, vaikkakin olivat ryhmittyneet ojien varteen, täydensivät taimikoita merkittävästi.
Luonnontaimien ansiosta kasvatuskelpoisten taimien määrä nousi keskimäärin yli 800 kpl/ha.
Taimitiheys ja aukkoisuus huomioonottaen suurin osa taimikoista oli kasvatuskelpoisuudeltaan
vähintään tyydyttäviä. Huonoimmin oli onnistunut rauduskoivun viljely, erityisesti turvemaiden
pelloille.
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1 Johdanto

Peltojen metsitys Suomessa liittyy maatalouden
toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutok-

siin. Peltoalan lisääntyminen, maataloustuotannon
koneellistuminen ja intensiivisyysasteen lisääntymi-
nen sekä tuottavuuden kohoaminen näkyivät 1960-
luvun alussa maataloustuotteiden ylituotanto-ongel-
mina luoden tarpeen vähentää tuotantoa. Vuodesta
1969 lähtien pyrittiin rajoittamaan maataloustuotan-
toa erilaisilla maatalouspoliittisilla toimenpiteillä,
kuten pellonvaraussopimuksilla (1969–1988), ke-
sannoinnilla ja muilla vuosittaisilla sopimuksilla
sekä peltojen metsityksellä.

Tähän mennessä Suomessa on metsitetty peltoja
yli 220 000 ha. Metsityksille on ollut tyypillistä sen
pinta-alojen suuri vaihtelu eri aikoina. Peltojen met-
sittäminen on ollut runsasta erityisesti Itä-Suomes-
sa, mutta vähäistä Etelä- ja Länsi-Suomessa (Selby
1990). Niillä alueilla Suomessa, joissa maataloudel-
la on vahva asema metsityspinta-alat ovat koko ajan
olleet pieniä. Heikko maatalouden rakenne ja maa-
tilaomistukseen liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet
erittäin voimakkaasti pellon metsittämisen määrään
niin alueellisesti kuin paikallisestikin (Selby 1980a,
b). Samalla kun peltoja on metsitetty on myös uutta
peltoa raivattu. Peltoja metsitettiin koko 1970-luvun
ajan enemmän kuin uutta peltoa raivattiin. Sen jäl-
keen peltojen metsitys vähentyi ja raivausalat ylit-
tivät koko 1980-luvun ajan moninkertaisesti pellon
metsitysalat. Niinpä vuoteen 1990 mennessä pelto-
ja oli metsitetty vain 5300 ha enemmän kuin uutta
peltoa oli raivattu (Selby 1990).

Pellot poikkeavat kasvupaikkoina monin tavoin
metsämaista. Peltoviljelyssä muokkaus, lannoitus,
kalkitus ja muut maanparannustoimenpiteet sekä
koneiden käyttö ovat muuttaneet erityisesti maan
muokkauskerroksen (0–20 cm) fysikaalisia ja ke-
miallisia ominaisuuksia (Urvas 1985, Wall ja Hy-
tönen 1996, Hytönen ja Wall 1997, Wall ja Heiska-
nen 1998). Peltojen ravinnetila, erityisesti turvepel-
loilla, poikkeaakin metsämaiden ravinnetilasta
(Kaunisto 1991, Hynönen 1992, Hytönen ja Ekola
1993, Hytönen ja Wall 1997). Pääravinteiden mää-
rät ovat pelloilla yleensä melko suuria metsämai-
hin verrattuna. Myös kivennäismaan pelloilla on
typpeä runsaasti (Hytönen ja Ekola 1993). Ravinne-
peräinen kasvuhäiriö, joka liittyy yleensä typen run-

sauteen ja boorin puutokseen sekä ravinteiden väli-
seen epätasapainoon on pellonmetsityksessä varsin
suuri riskitekijä (Raitio 1979, Valtanen 1991, Hy-
nönen 1992, Hytönen ja Ekola 1993). Erityisesti
peltojen kalkitus voi ehkäistä puiden boorin ottoa
(Lipas 1990, Lehto ja Mälkönen 1994).

Metsitettävillä pelloilla pintakasvillisuuden kehi-
tys on hyvin nopeaa ja voimakasta. Resurssikilpai-
lun lisäksi pintakasvillisuus voi syksyllä kaatues-
saan taimien päälle vahingoittaa taimia mekaanisella
painamisella. Pintakasvillisuus vaikuttaa myös vä-
lillisesti puuntaimien menestymiseen. Monet pelloil-
la esiintyvät, erityisesti yksivuotiset rikkakasvit ovat
myyrien suosimia ravintokasveja (Teivainen ym.
1986) ja pintakasvillisuuden hyvällä torjunnalla
onkin voitu pienentää myyrätuhoja pelloilla (Ferm
ym. 1994, Hytönen ja Lilja 1995). Peltokasvillisuus
kiinnostaa myös hirviä, peuroja ja poroja. Ruohi-
kossa viihtyvän, erityisesti pelloilla esiintyvän
ruohokaskaan munintaviillot koivujen rungoilla voi-
vat johtaa sieni-infektioihin (Juutinen ym. 1976,
Ferm ym. 1994).

Peltojen metsityksen onnistumista on tutkittu Län-
si-Suomessa (Kinnunen ja Aro 1996), Pohjois-Sa-
vossa (Hynönen 1997, Hynönen ja Saksa 1997),
Pohjois-Pohjanmaalla (Valtanen 1991) ja Lapissa
(Rossi ym. 1993). Tutkimusten mukaan erityisesti
turvepeltojen metsitys on ollut vaikeaa. Tärkeäksi
on havaittu myös luontaisesti syntyneiden hieskoi-
vujen merkitys taimikoiden täydentäjänä ja jopa
tuhoutuneiden metsitysten korvaajana.

Keski-Pohjanmaalla oli vuoden 1990-luvun puoli-
väliin mennessä metsitetty peltoja yli 5500 ha
(Metsätilastollinen … 1970–1997). Huippuvuosina
1970-luvun alussa Keski-Pohjanmaalla metsitettiin
300–700 ha peltoa vuosittain, mutta 1980-luvulla
vain noin 60 ha vuodessa. Keski-Pohjanmaallakin
pellonmetsitys lisääntyi 1990-luvulla, niin että vuon-
na 1993 metsitettiin jo 545 ha. Pellonmetsityksissä
viljeltiin 1970-luvulla Keski-Pohjanmaalla eniten
mäntyä (58 %), mutta myös rauduskoivun osuus oli
suuri (38 %) (Hovila 1991). Kuusta Keski-Pohjan-
maalla viljeltiin sen sijaan vähän (4 % metsitys-
alasta).

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Keski-
Pohjanmaan metsäkeskuksen alueelle yksityisten
maanomistajien maille perustettujen pellonmetsitys-
ten metsitystulos sekä tutkia viljelytaimien kehityk-
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seen ja luontaiseen metsittymiseen vaikuttavia te-
kijöitä. Samoihin metsiköihin pohjautuen on aiem-
min on julkaistu tuloksia maan ja puuston ravinne-
tilasta (Hytönen ja Ekola 1993).

2 Aineisto ja menetelmät

Keski-Pohjanmaan metsälautakunnan arkistoista
arvottiin metsitettyjä peltoja inventointia varten.
Otannan perusjoukon muodostivat yksityismaille
männyllä 7–8 ja 15–16 vuotta sekä rauduskoivulla
16–17 vuotta ennen inventointia viljellyt pellonmet-
sitykset. Alle 0,3 ha kokoiset metsitykset hylättiin.
Männiköistä hylättiin 7 ja koivikoista 12. Yhteensä
8 kohdetta (4 männikköä, 4 koivikkoa) oli tehty uu-
destaan pelloksi. Neljä kohdetta oli kooltaan pieniä
(1 männikkö, 3 koivikkoa). Neljälle kohteelle oli
koivunviljelyn epäonnistuttua istutettu maanmuok-
kauksen jälkeen mäntyä ja yhdelle kuusta. Yksi
männikkö oli viljelty kuuselle, yksi ei löytynyt.
Maanomistajille ja metsänhoitoyhdistyksille suori-
tetun kyselyn mukaan uudelleenviljelyn ja puulajin
vaihdon syinä olivat alkuperäisten metsitysten hy-
vin voimakkaat hirvi- tai myyrätuhot. Viljelymateri-
aali oli ollut paljasjuurista, 15–16 vuotiaissa mänty-
taimikoissa pääasiassa 1M+2A taimia ja koivutai-

mikoissa kokoluokan II taimia. Yhteensä inventoi-
tiin 54 pellonmetsitystä (taimikoiden sijainti: ks.
Hytönen ja Ekola 1993, kuva 1), joiden yhteispinta-
ala oli 80,9 ha (taulukko 1).

Inventointi tehtiin linjoittaisena ympyräkoeala-
otantana (koealakoko 20 m2), jossa koeala- ja linja-
väli määräytyi kohteen koon mukaan. Koealamää-
rä taimikkoa kohti oli 8–29. Koealoja oli yhteensä
1017 kpl. Käytetyn inventointimenetelmän ovat
kuvanneet Hytönen ja Ekola (1993, s. 4–5) ja Rossi
ym. (1993, s. 5–6). Männiköt inventoitiin vuonna
1988 ja koivikot vuonna 1989. Taimia mitattiin yh-
teensä 8824 kpl, joista alkuperäisten viljelytaimien
osuus oli 23,5 %.

Mittaukset ja käytetyt luokitukset ovat samat kuin
Hytösen ja Ekolan (1993) ja Rossin ym. (1993, lii-
te 1) tutkimuksissa. Jokaiselta koealalta mitattiin
kaikki viljelytaimet, yli 0,1 m:n pituiset havupuun
ja 1,3 m pituiset koivun taimet. Vesoiksi määritel-
tiin kaikki pajut ja muista lehtipuista alle 1,3 met-
rin pituiset taimet. Niiden lukumäärä ja puulaji lu-
ettiin. Puista määritettiin puulaji, rinnankorkeus-
läpimitta, pituus, kunto, kaksi tärkeintä tuhonaihe-
uttajaa ja pahin vika. Peltojen sarkaleveys ja jokai-
sen koealan keskipistettä lähinnä olevan ojan kunto
arvioitiin. Koealan keskipisteestä määritettiin yhden
neliömetrin alalta peittävyydeltään yleisin pohja- ja

Taulukko 1. Inventoidut taimikot. Metsitysvuodet, peltojen lukumäärä, koealojen määrä ja peltojen pinta-ala sekä
maan kuivatuoretiheys, orgaanisen aineen osuus ja orgaanisen kerroksen paksuus.

Osite Metsitysvuosi Peltojen Koealojen Pinta- Maan Org. aineen Org. kerroksen
lukumäärä lukumäärä ala, ha tiheys, g/l osuus, % paksuus, cm

Nuoret mäntytaimikot 1981–1982 20 378 32,5
turvemaa 9 166 17,2 459 45,2 47
multamaa 5 98 11,0 591 33,4 26
kivennäismaa 6 114 4,3 905 12,8 6

Vanhat mäntytaimikot 1973–1974 20 390 32,1
turvemaa 7 140 9,3 301 61,6 81
multamaa 6 122 11,4 455 51,4 41
kivennäismaa 7 118 11,4 870 14,8 9

Vanhat rauduskoivun 1973–1974
taimikot 14 249 16,3
turvemaa 6 108 7,8 410 46,8 52
multamaa 4 64 5,0 682 18,7 33
kivennäismaa 4 77 3,5 860 14,0 5

Yhteensä 54 1017 80,9
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kenttäkerroksen kasvilaji. Jokaisesta metsiköstä täy-
tettiin yleistietolomake, johon kirjattiin maanmuok-
kaustapa ja tiedossa olevat taimikonhoitotyöt (täy-
dennettynä suunnitelmalomakkeen ja kyselyn tulok-
silla) sekä tehtiin ehdotus tarvittavista taimikonhoi-
totöistä viiden seuraavan vuoden aikana.

Taimien kasvatuskelpoisuuden kriteereinä käytet-
tiin puulajia, taimen kuntoa, taimien pituutta ja tai-
mien tilajärjestystä. Puulajeista hyväksyttiin kasva-
tuskelpoisiksi mänty, kuusi sekä siemen- että vesa-
syntyiset raudus- ja hieskoivut. Kasvatuskelpoisik-
si hyväksyttiin kuntoluokkiin 1 ja 2 (terve, lievä
tuho) taimet ja osa kuntoluokkaan 3 (heikentynyt)
kuuluvista taimista. Luontaisten taimien kasvatus-
kelpoisuus tilajärjestyksen perusteella arvioitiin
koealojen mittauksen yhteydessä. Luontaisten tai-
mien kasvatuskelpoisuuden arviointi pituuden pe-
rusteella tehtiin laskennallisesti. Jokaiselle koealalle
laskettiin kunnoltaan ja tilajärjestykseltään hyväk-
syttäville luontaisille taimille pituusehtoja vertaa-
malla kaikkien luontaisten taimien pituutta joko
koealalla tai metsikössä kasvaviin viljelytaimiin, tai
mikäli niitä ei ollut muihin luontaisiin taimiin. Ta-
voitteena oli estää mm. alikasvoksiksi jääneiden
havupuun ja ylispuiksi kehittyvien koivujen hyväk-
syminen kasvatuskelpoisiksi. Koivujen ja mäntyjen
pituussuhteelle voitiin antaa tarkat mittauksiin pe-
rustuvat ehdot.

Männiköissä hyväksyttiin kasvatuskelpoiseksi ne
luontaiset havupuun taimet, joiden pituus vaihteli
puolesta puoleentoista kertaan (0,5h–1,5h) koealalla
kasvavien viljelymäntyjen pituudesta. Mikäli koe-
alalla ei kasvanut viljelytaimia, luontaisista havu-
puun taimista hyväksyttiin kasvatuskelpoisiksi kun-
noltaan ja tilajärjestykseltään sopivat taimet. Hyväk-
syttävät luontaiset koivuntaimet eivät saaneet pi-
tuusehtojen mukaan olla alikasvoksia. Ne eivät
myöskään saaneet olla luontaisia havupuun taimia
pitempiä. Jos koealoilla kasvoi vain lehtipuita sai
niiden pituus olla korkeintaan kaksi metriä suurempi
kuin istutusmännyillä metsikössä keskimäärin.

Koivikoissa kasvatuskelpoiset luontaiset vesa- ja
siemensyntyiset hies- tai rauduskoivun taimet sai-
vat olla puolet lyhyempiä, mutta korkeintaan kaksi
metriä pidempiä verrattuna viljelykoivuihin koealal-
la. Kasvatuskelpoisten luontaisten havupuun taimien
pituus sai olla puolesta puoleentoista kertaan (0,5h–
1,5h) koealalla kasvavien viljelykoivujen pituudesta

tai mikäli niitä ei ollut luontaisten koivun taimien
pituudesta. Jos koealalla ei ollut viljelytaimia, eikä
luontaisia koivun taimia hyväksyttäville havupuun
taimille (> 1,3 m) ei asetettu pituusehtoja.

Lähes kaikilta männynviljelyalueiden koealoilta
(751 kpl) otettiin maanäytteet 0–10 cm:n pintaker-
roksesta ja koivikoista koostettiin viideltä koealal-
ta otetuista näytteistä yksi koko taimikkoa edusta-
va näyte. Näytteistä määritettiin kuivatuoretiheys,
hehkutushävio ja pH sekä osasta näytteistä ravinne-
pitoisuuksia (Hytönen ja Ekola 1993). Pellot jaet-
tiin turve-, multa- ja kivennäismaan peltoihin maan
pintakerroksen (0–10 cm) tiheyden, orgaanisen ai-
neen pitoisuuden ja turvekerroksen paksuuden pe-
rusteella (taulukko 1). Käytetty ryhmitys ja siihen
perustuvat maan ravinnemäärät on esitetty jo aiem-
min (Hytönen ja Ekola 1993). Tuloksia laskettaes-
sa taimikot ryhmiteltiin ositteisiin puulajin, istutus-
ajankohdan ja maaryhmän mukaan. Taimien kun-
toa, tuhoja ja vikaisuutta koskevissa laskelmissa ha-
vaintoyksikkönä oli yksittäinen taimi. Muutoin maa-
ryhmiä kuvaavat keskiarvot laskettiin taimikoittais-
ten arvojen keskiarvona. Maaryhmien välisten ero-
jen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin varianssi-
analyysillä.

3 Tulokset

3.1 Metsityskohteiden yleispiirteet

Suurimmalla osalla kohteista muokkaustapana oli
käytetty pallekyntöä (koivikoissa 86 %, männiköissä
83 % pelloista). Ojat metsitetyillä pelloilla olivat
yleisesti varsin huonossa kunnossa. Uusia ojia ei
metsityksen yhteydessä eikä sen jälkeen oltu tehty.
Ojien arvioitiin olleen huonoimmassa kunnossa ki-
vennäismaiden pelloilla. Koska kivennäismaita ei
yleensä ojiteta metsänkasvatusta varten, esitetään
kuvassa 1 vain multa- ja turvepeltojen ojien kunto-
jakauma. Ojat olivat selvästi huonoimmassa kun-
nossa vanhemmissa mäntytaimikoissa. Niissä 59 %
ojista oli välttävässä tai huonossa kunnossa, kun
vastaava luku nuorissa mäntytaimikoissa oli 39 %.
Sarkaleveys ei vaihdellut maaryhmittäin vaan se oli
keskimäärin 10–14 m.

Koealojen pohjakerros (havaintoja 552 mänty- ja
249:ltä koivukoealalta) muodostui pääasiassa karik-



701

Hytönen Pellonmetsityksen onnistuminen Keski-Pohjanmaalla

keesta. Varttuneimmissa taimikoissa kariketta (86
% koealoista) oli enemmän kuin nuoremmissa (53
% koealoista). Myös sammalia esiintyi enemmän
vanhemmissa (48 %) kuin nuoremmissa (15 %)
mäntytaimikoissa. Rahkasammalia ei esiintynyt.

Kenttäkerroksessa valtalajeina koealoilla esiintyi
yleisesti nurmilauhaa, horsmaa, kastikoita ja muita
heiniä (kuva 2). Nurmilauha oli erittäin yleinen
nuorten mäntytaimikoiden kenttäkerroksessa. Tur-
vemaiden taimikoissa sitä tavattiin 57 %:lla metsi-
köiden koealoista. Nurmilauhaa oli vähemmän van-
hemmissa taimikoissa. Erilaisia heiniä kenttäkerrok-
sessa oli nuorissa mäntytaimikoissa 64–85 %:ssa
koealoista ja vanhemmissa männiköissä hieman
vähemmän (54–67 % koealoista). Myös maitohors-
ma oli hyvin yleinen kenttäkerroksen kasvilaji.

Tehdyistä taimikonhoitotöistä männiköissä ylei-
sin oli heinäntorjunta (75 %:ssa nuorissa, 60 %:ssa
vanhoissa mäntytaimikoissa). Koivikoissa vain va-
jaassa kolmasosassa oli suunnitelmalomakkeiden ja
taimikon tarkastulomakkeiden mukaan tehty joko
kemiallista tai mekaanista heinäntorjuntaa. Vanhem-
mista mäntytaimikoista joka kolmas oli lannoitettu
(PK). Joka toinen vanha mäntytaimikko sekä 70 %
nuorista mäntytaimikoista oli täydennysviljelty, koi-
vikoista 57 %. Täydennysviljelyä oli tehty turve-
mailla keskimääräistä enemmän.

Perkausta oli vanhemmissa mäntytaimikoissa teh-
ty (80 % metsiköistä) enemmän kuin nuoremmissa
(20 % metsiköistä). Koivikoista oli perattu 43 %.
Perkaus oli keskittynyt ojalinjoille. Suurimmalla

osalla pelloista sarkaojat olivat voimakkaasti vesot-
tuneet (1 koivikossa, 9 männikössä ei vesoja sarka-
ojissa). Taimikoiden välinen vaihtelu vesojen mää-
rässä oli erittäin suurta (30–56 000 kpl/ha). Pajut ja
hieskoivut (pituus < 1,3 m) olivat yleisimpiä vesa-
puulajeja (taulukko 2). Rauduskoivuja oli niukasti,
kivennäismailla enemmän kuin turve- ja multamaa-
pelloilla. Leppää ja haapaa taimikoissa oli vähän.
Vesat olivat sitä pitempiä, mitä lähempänä sarka-
ojaa ne olivat (p < 0,001, n: 312 koealaa). Vesoja
oli koealalla sitä enemmän, mitä lähempänä koeala
oli ojaa (p < 0,001, n: 312 koealaa). Perkausta eh-
dotettiin tarpeelliseksi taimikonhoitotyöksi erityises-
ti nuorissa mäntytaimikoissa (75 % taimikoista).
Vanhemmista mäntytaimikoista 60 % ei tarvinnut
taimikonhoitoa.

3.2. Taimien kokonaismäärä

Viljelymäntyjen kokonaismäärä vaihteli 50:stä 2080
taimeen hehtaarilla 15–16 vuotiaissa männiköissä
ja 340:stä 2200 taimeen 7–8 vuotiaissa männiköis-
sä. Viljelykoivuja oli kohteilla 0–1190 tainta heh-
taarilla. Eläviä istutustaimia oli eniten kivennäismai-
den pelloilla ja vähiten turvemaiden pelloilla (kuva
3). Tosin maaryhmien väliset erot olivat tilastolli-
sesti merkitseviä vain vanhemmissa mäntytaimi-

Kuva 1. Ojien kunto multa- (B) ja turvemaalla (C). Kuva 2. Kenttäkerroksessa koealoilla esiintyneitä valta-
lajeja (%:a metsikkökohtaisista keskiarvoista maaryhmit-
täin, havaintoja 639:ltä mänty- ja 249:ltä koivukoealalta).
A = kivennäismaa, B = multamaa, C = turvemaa.
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koissa (F = 3,73; p < 0,05). Nuorissa mäntytaimi-
koissa maaryhmien väliset taimimääräerot olivat
pienet. Vanhemmissa turvemaalle perustetuissa vil-
jelyksissä taimimäärä oli pienin (männiköt turve-
pellolla keskimäärin 780 kpl/ha, koivikot turvepel-
lolla 460 kpl/ha). Tavoiteistutustiheys suunnitelma-
lomakkeiden mukaan oli koivikoissa 1600 kpl/ha
ja männiköissä 2000 kpl/ha. Mikäli tavoitellut istu-
tustiheydet ovat toteutuneet kivennäismaiden pel-
tojen koivikoissa taimista oli kuollut yli 50 %, tur-
vepelloilla jopa 71 %. Mäntytaimikoissa kuolleisuus
olisi vastaavasti alle 50 %, paitsi vanhoissa turve-
pelloille perustetuissa metsityksissä, joissa se olisi
keskimäärin 61 %.

Yli 1,3 metrin pituisia luontaisia koivuja taimi-
koissa oli runsaasti (taulukko 3). Koivut olivat lä-

hes yksinomaan hieskoivuja. Rauduskoivun taimia
oli eri maaryhmissä 20–110 kpl/ha, paitsi nuorissa
kivennäismaiden männiköissä 390 kpl/ha. Raudus-
koivuista vesasyntyisiä oli alle 5 %. Hieskoivuista
nuorissa mäntytaimikoissa 4 %, vanhemmissa män-
tytaimikoissa 47 % ja koivikoissa 48 % oli vesa-
syntyisiä. Tämä johtuu siitä, että vanhemmista tai-
mikoista oli perattu 80 % ja nuoremmista vasta 20
%. Luontaisten koivujen tilajärjestystä tutkittiin
vertaamalla koivuttomien koealojen sadannesta
metsiköittäin Poisson-satunnaisjakauman edellyttä-
mään arvoon. Mitä suurempi sadannes oli verrattu-
na jakauman edellyttämään arvoon, sitä ryhmittäi-
semmin koivut sijaitsivat metsitysalueilla. Vaikka
koivuja oli metsitysalueilla useita tuhansia hehtaa-
rille, tyhjiä koealoja oli huomattavasti enemmän

Taulukko 3. Luontaisten taimien määrät (kpl/ha; koivut yli 1,3 m, havupuut yli 0,1 m pituisia) sekä taimien määrän
metsiköiden välinen keskihajonta (s).

Osite Maaryhmä Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu
x̄ s x̄ s x̄ s x̄ s

Rauduskoivu Kivennäismaa 98 28 874 810 32 33 1116 904
Multamaa 180 279 289 292 16 18 1212 867
Turvemaa 313 717 53 47 22 36 1960 1996

Mänty, 7–8 v. Kivennäismaa 314 206 205 382 394 694 2624 3527
Multamaa 35 26 58 103 116 259 1405 1019
Turvemaa 238 166 276 409 94 257 2960 2185

Mänty, 15–16 v. Kivennäismaa 146 210 734 165 38 72 1513 1358
Multamaa 413 549 387 733 31 45 2740 1576
Turvemaa 253 331 553 1144 17 37 3552 4164

Taulukko 2. Vesojen esiintyminen koealoilla. Koivut, lepät ja haavat alle 1,3 m pituisia.

Osite Maaryhmä Vesojen kokonaismäärä, kpl/ha Koealoja (%), joilla eri puulajien vesoja esiintyi
x̄ s min max Raudus- Hies- Pajut Leppä Haapa Muut

koivu koivu

Rauduskoivu Kivennäismaa 15480 8690 8950 27580 6 33 77 6 9 5
Multamaa 13980 14900 500 32870 2 41 75 5 5 9
Turvemaa 11400 8010 1810 2513 1 35 49 0 1 6

Mänty, 7–8 v Kivennäismaa 13270 13050 30 32450 12 53 66 0 5 7
Multamaa 13180 14970 930 39180 3 58 58 0 1 0
Turvemaa 20460 9680 870 37750 5 60 82 0 2 1

Mänty, 15–16 v Kivennäismaa 26100 19800 4810 56290 3 43 76 0 0 8
Multamaa 16770 6880 5000 26140 0 51 70 0 3 1
Turvemaa 26700 12450 9040 42110 1 57 71 0 1 1
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kuin Poisson-jakauma olisi edellyttänyt. Siten koi-
vut sijaitsivat metsiköissä ryhmittäin (kuva 4). Tämä
johtui siitä, että pääosa koivuista kasvoi sarkaojien
läheisyydessä eikä keskisaralle ollut juurikaan syn-
tynyt luontaisia taimia. Lisäksi, etenkin koivikois-
sa ja vanhemmissa männiköissä ryhmittäisyyttä li-
säsi suuri vesasyntyisten koivujen osuus.

Luontaisia männyntaimia oli eri maaryhmissä 40–
410 kpl/ha ja kuusentaimia 50–870 kpl/ha (tauluk-
ko 3). Kuusentaimia oli vähiten nuorissa mäntytai-
mikoissa.

3.3 Taimien kunto, tuhot ja laatu

Viljelymännyistä suurin osa luokiteltiin terveiksi tai
luokkaan lievä tuho kuuluviksi (kuva 5). Multa- ja
turvemailla heikentyneiden ja kituvien mäntyjen
osuus oli 12–30 %. Nuorissa kivennäismaiden
mäntytaimikoissa heikentyneitä ja kituvia taimia oli
vain 7 %. Elävistä rauduskoivuista valtaosa luoki-

teltiin terveiksi. Lieviä tuhoja oli 17–24 %:ssa tai-
mista, eikä kituvia taimia ollut ollenkaan. Maaryh-
mien väliset erot olivat pieniä.

Jokaisesta taimesta arvioitiin enintään kaksi
tuhonaiheuttajaa. Erilaisia taimituhoja esiintyi sekä
männyllä että koivulla eniten turvemaiden metsi-
tysalueilla (taulukko 4). Taimia kohdanneista tuhois-
ta yleisimpiä olivat vesojen ja hirvien sekä männi-

Kuva 3. Elävien istutustaimien määrä (kpl/ha). A = ki-
vennäismaa, B = multamaa, C = turvemaa. Mukana alku-
peräiset istutustaimet (alku.) ja täydennysviljellyt taimet
(täyd.). Mä = mänty, Rako = rauduskoivu, Ku = kuusi.
Janat pylväissä kuvaavat istutustaimien määrän taimikoi-
den välistä hajontaa.

Kuva 4. Luontaisten koivuntaimien määrä ja tyhjien koe-
alojen osuus metsiköissä verrattuna Poissonin satunnais-
jakaumaan.

Kuva 5. Elävien istutustaimien jakautuminen kuntoluok-
kiin (% mitatuista taimista). A = kivennäismaa, B = mul-
tamaa, C = turvemaa.
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köissä myös sienitautien aiheuttamat vioitukset.
Sienituhot johtuivat lähes yksinomaan männynver-
soruosteesta ja vähäisessä määrin harmaakaristeen
esiintymisestä. Männynversoruostetta esiintyi
enemmän kivennäismailla, ja sielläkin eniten taimi-
koissa, joissa oli haavanvesoja tai haapaa esiintyi
reunametsikössä. Inventointihetkellä myyrien vioi-
tuksia puissa havaittiin hyvin vähän, koska yleensä
myyrätuhojen kohteeksi joutuvat pienet ja nuoret
taimet. Myöskään pintakasvillisuuden aiheuttamia
tuhoja, joita taimikoiden alkukehityksen aikana lie-
nee esiintynyt runsaasti ei enää 7–8 tai jopa 15–16
vuoden kuluttua viljelystä voitu yleensä todeta. Tur-
vemaiden pelloilla oli huomattavasti enemmän hir-
ven ja vesojen aiheuttamia vioituksia kuin kiven-
näismaiden pelloilla. Kasvuhäiriöitä oli eniten van-
hemmissa mäntytaimikoissa.

Vioista yleisimpiä nuorissa mäntytaimikoissa oli-
vat latvaviat sekä poikaoksat ja tyvi- ja runkomut-
kat (taulukko 5). Latvavikoja (latva poikki tai kuol-
lut, latvanvaihto, monilatvainen) esiintyi runsaasti
mäntytaimikoissa. Etenkin 7–8 vuotta sitten metsi-
tetyillä pelloilla latvaviat liittyivät hirvien aiheutta-
miin vaurioituksiin. Koivikoissa oli hyvin yleisesti
poikaoksia ja runkomutkia. Molemmat saattoivat
liittyä hirvien aiheuttamiin vioituksiin.

Rinnankorkeusläpimitaltaan yli 5 cm:n paksuisista
istutuskoivuista arvioitiin ulkoisen laadun perusteel-
la niiden mahdollisuutta kehittyä tukkipuuksi. Eri
maaryhmissä 17–22 % koivuista saattaa aikanaan
kehittyä tukkipuuksi.

Taulukko 5. Viljelytaimissa havaitut viat, % elävistä istutustaimista.

Osite Maaryhmä Ei Poika- Tyvi- Runko- Koro Kallistuma Latvaviat (vaihto,
vikaa oksa mutka mutka monilatvaisuus)

Rauduskoivu Kivennäismaa 15 35 0 40 2 2 4
Multamaa 4 45 2 36 3 1 9
Turvemaa 23 20 4 45 1 3 3

Mänty, 7–8 v. Kivennäiismaa 40 12 10 10 8 1 19
Multamaa 19 11 3 18 2 2 46
Turvemaa 23 5 7 5 3 2 55

Mänty, 15–16 v. Kivenäismaa 27 12 2 15 3 5 36
Multamaa 22 8 9 22 2 2 35
Turvemaa 23 9 9 15 0 6 37

Taulukko 4. Havaitut taimituhot, % elävistä istutustaimista.

Osite Maaryhmä Ei tuhoa Pintakas- Vesat Hirvituho Sieni- Myyrä Ravinne- Hyön-
villisuus ja puut taudit puute/kasvu- teiset

häiriö

Rauduskoivu Kivennäismaa 66 0 7 13 0 0 12 0
Multamaa 69 0 27 2 0 0 0 0
Turvemaa 43 0 10 23 0 0 4 0

Mänty, 7–8 v. Kivennäismaa 49 1 5 67 36 1 0 1
Multamaa 30 5 8 43 8 0 11 1
Turvemaa 28 1 27 42 5 1 2 0

Mänty, 15–16 v. Kivennäismaa 63 0 9 3 3 0 13 0
Multamaa 49 0 24 10 2 0 20 0
Turvemaa 41 0 9 23 2 0 15 0
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3.4 Taimien pituus ja läpimitta

Turvemaan pelloilla alkuperäiset istutetut männyn-
taimet olivat keskimäärin 2,9 metrin pituisia 15–16
v:n kuluttua istutuksesta. Kivennäismaiden pelloil-
la taimet olivat metrin pidempiä (kuva 6). Nuorem-
missa männiköissä alkuperäisten taimien pituus oli
maalajista riippumatta keskimäärin 1,5 m ja täyden-
nysmäntyjen pituus 0,6–0,9 m. Luontaiset hieskoi-
vut olivat nuoremmissa mäntytaimikoissa eri maa-
ryhmissä 0,4–1,2 m pidempiä kuin alkuperäiset is-
tutustaimet. Vanhemmissa mäntytaimikoissa hies-
koivut olivat turvemailla keskimäärin 0,6 m pidem-
piä ja kivennäismailla 0,3 m lyhyempiä kuin alku-
peräiset istutustaimet. Täydennysmännyt olivat nuo-
remmissa mäntytaimikoissa 0,6–0,9 m ja vanhem-
missa taimikoissa 1,7–2,0 m pidempiä kuin alku-
peräiset istutustaimet. Kaikissa maaryhmillä vesa-
syntyiset koivut olivat hieman lyhyempiä kuin sie-
mensyntyiset koivut.

Alkuperäisten viljeltyjen rauduskoivujen keski-
pituus oli eri pelloilla 4,6–10,8 m ja rinnankorkeus-
läpimitta 5–11 cm. Maaryhmittäiset keskipituudet

olivat 7–8 m. Täydennysviljellyt rauduskoivut sekä
luontaiset ja vesasyntyiset hieskoivut olivat 2–3 m
lyhempiä kuin alkuperäiset istutetut koivut. Luon-
taiset männyn ja kuusen taimet olivat huomattavas-
ti viljelytaimia lyhyempiä.

3.5 Metsitystulos

Taimien kasvatuskelpoisuuden arvioinnissa käytet-
tiin kriteereinä taimien kuntoa, tilajärjestystä, pituut-
ta ja puulajia. Puulajeista hyväksyttiin kasvatuskel-
poisiksi mänty, kuusi sekä siemen- ja vesasyntyiset
raudus- ja hieskoivut. Taimikoiden välinen vaihte-
lu eri maaryhmissä oli suuri (kuva 7).

Kasvatuskelpoisia istutustaimia oli turvepelloilla
keskimäärin vähemmän kuin kivennäismaan pelloil-
la. Koivikoissa oli turvemaalla 410 ja kivennäis-
maalla 620 alkuperäistä istutustainta hehtaarilla.
Nuoremmissa männiköissä oli turvemaalla 950 ja
kivennäismaalla 1040 ja 15–16 vuotiaissa männi-
köissä turvemailla 640 ja kivennäismailla 1040 kas-
vatuskelpoista alkuperäistä istututainta hehtaarilla.

Alkuperäisiä istutettuja kasvatuskelpoisia taimia
oli alle 800 kpl/ha noin joka toisessa vanhemmassa
männikössä (55 %) ja yli 2/3:ssa koivikoista (71 %)
sekä joka kolmannessa nuoressa männikössä (35 %).
Kun lisäksi otetaan mukaan täydennysviljellyt ja
luontaiset taimet lisääntyi kasvatuskelpoisten taimi-
en määrä huomattavasti. Tällöin vain 15 %:ssa män-
niköistä taimimäärä jäi alle em. rajan. Joka viiden-
nessä koivikossa kasvatuskelpoisia taimia oli vä-
hemmän kuin 800 kpl/ha ikäluokasta riippumatta.

Kasvatuskelpoisia taimia oli eniten kivennäismai-
den pelloilla. Erot maaryhmien välillä eivät kuiten-
kaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Turvemaiden
koivikoissa oli suuntaa antavasti vähemmän kasva-
tuskelpoisia taimia kuin multa- ja kivennäismailla
(F = 2,86, p < 0,10).

Taimikoiden kasvatuskelpoisuuteen vaikuttaa
kasvatuskelpoisen viljely- ja luonnontaimien mää-
rä sekä taimikon tilajärjestys. Aukkoisuutta kuvat-
tiin tyhjien koealojen sadanneksena, jota verrattiin
Poisson-satunnaisjakauman edellyttämään arvoon.
Kun sadannes oli jakauman edellyttämää arvoa suu-
rempi, sen katsottiin alentavan taimikon arvoa. Tai-
mikot noudattivat varsin hyvin Poisson-jakaumaa.
Jos olisi tarkasteltu pelkästään viljelytaimia tila-

Kuva 6. Viljelytaimien metsiköittäinen keskipituus ja
-läpimitta sekä ikäryhmittäiset keskiarvot, jotka on van-
hemmissa mäntytaimikoissa esitetty maaryhmittäin.
Mä = mänty, Rako = rauduskoivu.
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Kuva 7. Kasvatuskelpoisten taimien määrä taimikoittain eri maaryhmissä. Mä = mänty, Ku = kuusi, Rako
= rauduskoivu, Hiko = hieskoivu, alkup. = alkuperäiset istutustaimet, täyd. = täydennysviljellyt taimet,
luont. = luontaisesti syntyneet taimet.

järjestys olisi poikennut huomattavasti ryhmittäisyy-
den suuntaan.

Viljelytulosta (kasvatuskelpoiset istutustaimet) ja
metsityksen onnistumista (kaikki kasvatuskelpoiset
taimet) kuvattiin samanaikaisesti tyhjäkoealasadan-
neksella ja hehtaarikohtaisella taimimäärillä (tau-
lukko 6). Istutustulos oli huono sillä 45 %:ssa nuo-
rista mäntytaimikoista, 60 %:ssa vanhemmista
mäntytaimikoista ja 71 %:ssa koivikoista alku-
peräisiä kasvatuskelpoisia istutustaimia oli alle 800
kpl/ha ja tyhjien koealojen määrä yli 20 %. Koivi-

kot olivat kasvatuskelpoisuudeltaan heikoimpia.
Mikäli huomioidaan myös täysin uusintaviljellyt, in-
ventoimattomat koivikot epäonnistuneiden metsi-
tysten määrä koivun osalla kohoaa 80 %:iin. Kun
metsitystulosta tarkasteltaessa otettiin huomioon
myös muut kasvatuskelpoiset taimet vain 10–15 %
männiköistä ja 21 % koivikoista taimia oli alle 800
kpl/ha ja tyhjäkoealasadannes yli 20 %. Siten täy-
dennysviljelyn ja luontaisten taimien merkitys on
merkittävä.



707

Hytönen Pellonmetsityksen onnistuminen Keski-Pohjanmaalla

4 Tulosten tarkastelu

Keski-Pohjanmaalla metsitettiin 1970-luvun alus-
sa 300–700 ha peltoa vuosittain, mutta 1980-luvul-
la enää vain noin 60 ha vuodessa. Pellonmetsitys
lisääntyi uudelleen 1990-luvulla, niin että vuonna
1993 metsitettiin Keski-Pohjanmaalla jo 545 ha
peltoa. 1970-luvulla Keski-Pohjanmaalla viljeltiin
eniten mäntyä (58 %), mutta myös rauduskoivun
osuus oli suuri (38 %) (Hovila 1991). Kuusta Keski-
Pohjanmaalla viljeltiin sen sijaan vähän (4 % met-
sitysalasta).

Tutkimuksen kivennäismaiden pellot olivat hieno-
lajitteisia. Yleisimmät maalajit olivat karkea hieta
ja hiesu (Wall 1994), kuten Oulun maatalouskes-
kuksenkin alueella (Kähäri ym. 1987). Kivennäis-
maan peltojen pienen lukumäärän vuoksi maalajin
merkitystä ei voitu kuitenkaan tarkastella. Turve-
maan pelloilla ei tässä tutkimuksessa varmistettu
maanparannusaineena yleisesti käytetyn kivennäis-
maan lisäystä eikä sen vaikutusta puuston kehityk-
seen siten voitu arvioida. Kivennäismaalisäys vai-
kuttaa kuitenkin suuresti turvepeltojen muokkaus-
kerroksen ravinnemääriin ja fysikaalisiin ominai-
suuksiin (Wall ja Hytönen 1996, Hytönen ja Wall
1997, Wall ja Heiskanen 1998). Keski-Pohjanmaalla
peltojen viljavuustutkimuksen näytteistä 1960-luvun
alkupuolella oli turvemailta 23 % ja multamailta 19
% (Kurki 1969, 1972). Tämän otoksen pelloista 41
% oli turvepeltoja ja 28 % oli multamaalla. Pelto-

jen metsitys Keski-Pohjanmaalla on siten painottu-
nut erityisesti turvepeltoihin. Myös metsitettyjen
multamaapeltojen osuus oli suurempi kuin niiden
osuus alueen pelloista. Tutkimuksen pellot olivat
ravinnetaloudeltaan keskimäärin heikompia kuin
alueen pellot yleensä (Hytönen ja Ekola 1993).
Metsitys oli Keski-Pohjanmaalla, kuten muuallakin
Suomessa painottunut heikkotuottoisiin ja syrjäisiin
peltoihin (Selby 1980a, b, Mustonen 1990, Petäjis-
tö ja Selby 1994).

Pintakasvillisuus ei muistuttanut vielä 16–17 vuo-
den kuluttua metsityksestäkään metsäkasvillisuut-
ta. Valtalajeina olivat vielä heinät (ks. myös Rossi
ym. 1993, Hynönen 1997, Hynönen ja Saksa 1997),
joiden runsas esiintyminen heikentää ainakin parin-
kymmenen vuoden ajan metsityksestä luontaisen
taimiaineksen syntymismahdollisuuksia. Heinien
vallitsevuuden pienentyminen metsityksestä kulu-
neen iän funktiona sopii hyvin Törmälän (1982)
kuvaamaan peltojen sukkessiomalliin. Kasvillisuu-
den erilainen ja nopeampi sukkessio ojissa kuin var-
sinaisella pellolla (Törmälä 1982) näkyi hieskoivu-
jen ja pajujen runsautena vanhoissa sarkaojissa.
Metsätyyppien käyttö kasvupaikan puuntuotosky-
vyn arvioinnissa, kun metsityksestä on kulunut noin
15 vuotta näyttäisi olevan hyvin hankalaa. Vertailu
metsämaihin onnistuukin parhaiten pituusboniteet-
tien avulla (Kinnunen ja Aro 1996).

Ojat pellonmetsitysalueilla ovat yleisesti huonossa
kunnossa (ks. myös Valtanen 1991, Rossi ym. 1993,
Hynönen 1997, Hynönen ja Saksa 1997). Vanhat
peltoviljelyn aikaiset sarkaojat eivät riitä takaamaan
hyvää kuivatusta sillä ne ovat usein matalia, tuk-
keutuvat helposti ja vesottuvat nopeasti. Maan-
muokkausmenetelmänä ei tutkimuksen aikaan käy-
tetty ojitusmätästystä. Kuivatustilanteen parantami-
nen olisikin useissa vanhoissa turvepeltojen metsi-
tyksissä tarpeellista. Pääasiassa pajujen ja hieskoi-
vujen vesoja, erityisesti sarkaojissa ja niiden var-
silla, oli pellonmetsitysalueilla Keski-Pohjanmaal-
la kuten Pohjois-Savossa ja Lapissakin runsaasti
(Rossi ym. 1993, Hynönen 1997).

Täydennysviljely oli varsin yleistä pellonmetsi-
tyksessä. Mäntytaimikoista oli täydennysviljelty
Keski-Pohjanmaalla 50–70 %, Lapissa 60–70 %
(Rossi ym. 1993) ja Pohjois-Savossa turvepelloilla
ja 9-vuotiaissa kivennäismaiden metsityksissä 50 %
(Hynönen 1997, Hynönen ja Saksa 1997). Suuri täy-

Taulukko 6. Taimikoiden jakautuminen kasvatuskelpoi-
suusluokkiin (% taimikoista) kun tarkastellaan A) alku-
peräisä istutusmäntyjä ja B) kaikkia kasvatuskelpoisia
taimia.

Luokka Mäntytaimikot Koivikot
7–8 v. 15–16 v.

A B A B A B

a 5 40 5 25 0 7
b 20 15 15 30 0 50
c 30 30 20 35 29 22
d 45 15 60 10 71 21

a ≥ 1600 kpl/ha ja tyhjäkoelalasadannes ≤ 4 %
b ≥ 1200 kpl/ha ja tyhjäkoelalasadannes ≤ 9 %
c ≤ 800 kpl/ha ja tyhjäkoealasadannes ≤ 20 %
d < 800 kpl/ha ja tyhjäkoelalasadannes > 20 %
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dennysviljeltyjen taimikoiden osuus kuvastaa pel-
lonmetsityksen onnistumisen riskialttiutta. Täyden-
nysviljely on eräissä pahoin tuhoutuneissa taimi-
koissa nostanut merkittävästi kasvatuskelpoisten
taimien määrää.

Tärkeimpiä taimien tuhonaiheuttajia pellonmet-
sityksessä olivat tässä kuten muissakin inventointi-
tutkimuksissa: pintakasvillisuus, sienitaudit, hirvi,
vesat ja ravinnepuutokset sekä kasvuhäiriöt (Valta-
nen 1991, Rossi ym. 1993, Hynönen 1997, Hynö-
nen ja Saksa 1997). Tuhonaiheuttajien painotus
vaihtelee taimikoiden iän ja alueen mukaan. Monta
vuotta viljelyn jälkeen tehdyissä inventoinneissa ei
enää saada luotettavaa kuvaa taimien kehityksen
alkuvaiheen tuhoista (esim. myyrät ja pintakasvil-
lisuus) ja niiden merkitys voi siten tulla huomatta-
vasti aliarvioiduksi. Tosin pelloilla pintakasvillisuus
on havaittu merkittäväksi tuhonaiheuttajaksi 19-
vuotiaissa koivikoissakin (Hynönen ja Saksa 1997).
Turvepelloilla oli enemmän hirvituhoja kuin kiven-
näismaapelloilla (myös Valtanen 1991, Rossi ym.
1993). Taimikoiden ravinnetaloudelliseen tilaan on
syytä kiinnittää huomiota, sillä kasvuhäiriöt on to-
dettu tämän tutkimuksen lisäksi muissakin pellon-
metsityksen onnistumista selvitelleissä tutkimuksis-
sa yleisiksi tuhonaiheuttajiksi (Valtanen 1991, Rossi
ym. 1993, Hynönen 1997). Neulasanalyysien mu-
kaan Keski-Pohjanmaalla esiintyi turvepelloilla ylei-
sesti kaliumin puutosta ja kaikissa maaryhmissä
boorin puutosta (Hytönen ja Ekola 1993). Mäntytai-
mikoissa neulasten booripitoisuuden laskiessa alle
6 mg/kg lisääntyivät silmin havaittavat kasvuhäiri-
ösymptomit puissa jyrkästi (Hytönen ja Ekola
1993).

Pellonmetsitystaimien yleisiä vikaisuuksia ovat
poikaoksat, tyvi- ja runkomutkat sekä erilaiset lat-
vaviat. Taimituhoista ja vikaisuuksista johtuen saha-
puuksi kehittyvien taimien määrä voi olla pellon-
metsitysmänniköissä pieni. Tässä tutkimuksessa tai-
mien vielä melko pienen koon vuoksi arviota saha-
puuksi kehittyvistä männyistä ei tehty. Valtanen
(1991) arvioi Pohjois-Pohjanmaalla turvepelloilla
vain noin 14 % istutetuista männyistä kehittyvän
sahapuiksi kun kivennäismaapelloilla vastaava arvio
oli kaksinkertainen. Pohjois-Savon kivennäismaa-
peltojen männiköistä vain noin joka kymmenennestä
elävästä istutustaimesta voisi kehittyä sahapuu
(Hynönen ja Saksa 1997). Peltomäntyjen teknistä

laatua olisikin selvitettävä tarkemmin.
Koivikoissa esiintyi runsaasti poikaoksia ja runko-

mutkia. Suuri osa mutkista ja poikaoksista oli il-
meisesti syntynyt jo aiemmin tapahtuneesta, luul-
tavasti hirvien aiheuttamasta latvan katkaisusta, sillä
vioitus oli usein vajaan kahden metrin korkeudella
puussa. Tuhonaiheuttajan päätteleminen kauan si-
ten tapahtuneesta tuhosta oli epävarmaa. Koivikois-
sa arvioitiin Keski-Pohjanmaalla tukkipuuksi kehit-
tyvän noin joka viidennen koivun. Valtanen (1991)
arvioi Pohjois-Pohjanmaalla turvepelloilla joka kol-
mannen ja kivennäismaapelloilla joka toisen voi-
van kehittyä tukkipuuksi.

Muissakin inventointitutkimuksissa on todettu
männyn, kuusen ja rauduskoivun taimien menesty-
vän turvepelloilla huomattavasti huonommin kuin
kivennäismaiden pelloilla (Valtanen 1991, Rossi
ym. 1993, Kinnunen ja Aro 1996, Hynönen 1977,
Hynönen ja Saksa 1997). Turvepelloilla on inven-
tointihetkellä istutusmäntyjä ollut vähemmän ja ne
ovat olleet lyhempiä kuin kivennäismailla (Valta-
nen 1991, Rossi ym. 1993, Hynönen 1977, Hynö-
nen ja Saksa 1997), ja taimien kunto on ollut huo-
nompi (Valtanen 1991, Rossi ym. 1993). Saman-
suuntaisia tuloksia on saatu myös pellonmetsitys-
kokeista (Hytönen 1995).

Keski-Pohjanmaalla oli kasvatuskelpoisia män-
nyn viljelytaimia 8–16 vuoden kuluttua metsityk-
sestä (700–1000 kpl/ha) selvästi enemmän kuin
Lapissa (400–600 kpl/ha, Rossi ym. 1993). Pohjois-
Savon turvepelloilla oli eläviä taimia männyntaimia
keskimäärin 690–830 kpl/ha (Hynönen 1997) ja
Pohjois-Pohjanmaan turvepelloilla 16 vuoden ku-
luttua metsityksestä turvepelloilla keskimäärin 960
kp/ha (Valtanen 1991). Kasvatuskelpoisia taimia
näilläkin alueilla oli ilmeisesti huomattavasti vä-
hemmän. Taimimääriä tarkasteltaessa on huomat-
tava, että kaikilla alueilla oli täydennysviljelty n. 50–
70 % taimikoista.

Hieskoivuja, jotka esiintyvät usein ryhmittäin
vanhojen sarkaojien reunoilla, syntyi enemmän tur-
vepelloille kuin kivennäismaapelloille (myös Val-
tanen 1991, Rossi ym. 1993, Hynönen 1997, Hy-
nönen ja Saksa 1997). Maanmuokkaus lisää synty-
vien koivuntaimien määrää (Valtanen 1991, Hytö-
nen 1995, Hynönen ja Saksa 1997). Koivut täyden-
tävät metsitystä, vaikka kasvatuskelpoisten hieskoi-
vuntaimien määrää vähentääkin niiden suuri ryh-
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mittäisyys (Valtanen 1991, Rossi ym. 1993, Hynö-
nen 1997). Sen sijaan luontaisilla havupuiden tai-
milla on pellonmetsitysalueilla vain pieni merkitys
taimikoiden täydentäjänä (myös Valtanen 1991,
Rossi ym. 1993, Hytönen 1995, Hynönen 1997, Hy-
nönen ja Saksa 1997). Ilman täydennysviljelyä ja
luontaisia taimia metsitystulos olisi ollut hyvin heik-
ko. Kasvatuskelpoiset luonnontaimet, taimikon ti-
heys ja aukkoisuus huomioonottaen männyn lopul-
linen metsitystulos oli Keski-Pohjanmaalla männyn
osalta yllättävän hyvä (alle 800 tainta/ha: 10–15 %
kohteista). Tulos oli huomattavasti parempi kuin
Lapissa, jossa nuorista mäntytaimikoista katsottiin
uudistettaviksi 74 % ja vanhemmista 15 %. Poh-
jois-Savon turvepelloilla mäntytaimikoissa 25 %:ssa
jäätiin alle 800 kasvatuskelpoisen taimeen ja kiven-
näismaapelloilla ikäluokasta riippuen 0–17 %:ssa
taimikoista oli alle 800 tainta hehtaarilla (Hynönen
1997, Hynönen ja Saksa 1997).

Rauduskoivikoiden tila Keski-Pohjanmaalla oli
selvästi heikompi kuin männiköiden. Erityisen huo-
nosti olivat menestyneet turvepelloille viljellyt koi-
vikot. Rauduskoivikot olivat menestyneet kivennäis-
maan pelloillakin huomattavasti heikommin kuin
Pohjois-Savossa (Hynönen ja Saksa 1997). Eroa
saattaa selittää alueiden välinen ero kivennäismai-
den peltojen maalajijakaumassa. Pohjois-Savossa
koivikot kasvoivat hietaisella tai hiesuisella mo-
reenilla (Hynönen ja Saksa 1997), kun taas Keski-
Pohjanmaalla hietaisella tai savisella hiesulla (Wall
1994). Koivikoiden viljelytulosta tarkasteltaessa on
lisäksi syytä huomioida että viisi arvotuista taimi-
koista oli tuhoutunut ensimmäisinä vuosina niin
pahoin, että ne oli uusintaviljelty joko männylle tai
kuuselle. Maanomistajien mukaan syynä uudelleen-
viljelyyn oli voimakas hirvi- tai myyrätuho. Koivi-
koissakin luontaisen koivun täydennys paransi mer-
kittävästi metsitystulosta. Myös Lapissa rauduskoi-
vulla metsittäminen näytti olevan hyvin epävarmaa:
tutkituista neljästä rauduskoivunviljelystä vain yksi
oli onnistunut (Rossi ym. 1993).

Peltojen maalajijakuma vaihtelee huomattavasti
maan eri osissa (Kähäri ym. 1987). Tämä voi vai-
kuttaa metsitystulokseen ja aiheuttaa alueellisia ero-
ja. Turvepeltojen metsittämiseen on tulosten mu-
kaan syytä suhtautua kriittisesti. Erityisesti raudus-
koivun viljely turvepelloille on tulosten mukaan
hyvin epävarmaa. Maan ominaisuuksien lisäksi tu-

lokseen vaikuttavat hyvin paljon pintakasvillisuu-
den kilpailu sekä taimien kehityksen alkuvaiheeseen
ajoittuvat tuhot (Hytönen 1995). Monia taimien al-
kukehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ei voida luo-
tettavasti arvioida 8 tai 16 vuotta metsityksestä. Siksi
tarvitaan myös alkukehityksen tarkkaa seurantaa.
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