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LUONTAINEN KOIVU ISTUTUSTAIMIKOISSA 

Jarmo Hämäläinen Fred Kalland Päivi Salpakivi-Salamaa 

Tutkimuksessa selvitettiin luontaisten koivujen esiin
tymistä ja taimikoiden rakennetta lwhsivuotiaissa 
männyn ja kuusen istutustaimikoissa. 

Taimikoissa oli puulajista riippuen keskimäärin 
1 830 - 1 940 istutustainta, 470 - 520 luontaista ha
vupuun tainta ja 1 680 - 2 050 luontaista koivun tain
ta hehtaaria kohti. Istutustaimien valtapituus oli 
yleensä 35 - 40 cm. Luontaiset koivut olivat keski
määrin 10- 15 cm pitempiä kuin istutustaimet. 

Luontaisten koivujen määrä vaihteli suuresti met
sätyypin, topografian, maalajin ja maanmuokkaus
menetelmän mukaan. Kosteissa painanteissa koivu
ja oli 1,5 - 2-kertainen määrä topografialtaan tasai
siin maihin verrattuna. Vähiten koivuja oli haruilla 
rinnemailla. Koivuja oli enentmän mätästetyillä tai 
auratuilla aloilla lwin äestetyillä tai laikutetuilla 
aloilla. Luontaisia koivuja oli syntynyt noin 60 %:lle 
koealoista. Koivujen lisäksi istutusalailla oli runsaas
ti pihlajia, haapoja ja muita lehtipuita. 

Tulol~set viittaavat siihen, että vuosien välinen vaih
telu koivun taimettumisessa on suurta. Vuonna 1993 
istutetuilla aloilla luontaisia koivuja oli kahden vuo
den kuluttua viljelystä noin kolmannes vähemmän 
kuin vuotta aiemmin istutetuilla aloilla. 

JOHDANTO 

Menneiden vuosikymmenten metsänuudistamisen 
kritiikkitilaisuus olisi hyödyllistä pitää ensiharven
nusmetsikössä. Ensiharvennuksen hakkuukertymä 
sisältää lähes aina liian pieniläpimittaista puuta, 

jonka korjuu on kallista ja käyttöarvo massateolli
suudessa alhainen. Runkojen pieni läpimittajohtuu 
ensiharvennusvaiheeseen kehittyvi en nuorten met
sien liiallisesta tiheydestä, mikä puolestaan johtuu 
siitä, että runkoluku on jäänyt taimikonviimeisessä 
harvennuksessa liian suureksi. 

Toisaalta ensiharvennusmänniköt ovat valitettavan 
usein liian oksaisia tukin laadun kannalta. Oksai
suuteen on vaikuttanut kasvupaikan viljavuuden 
ohella taimikoiden harvuus niiden nuoruusvaihees
sa. Aikaiset ja voimakkaat taimikonkäsittelyt ovat 
olleet omiaan heikentämään havupuiden laatua 
(esim . VarmoJa 1980, Vuokila 1982, Ikäheimoja No
rokorpi 1986, Kellomäki ym. 1992). Ovatko taimi
kot si is ihannetilanteeseen verrattuna liian harvoja 
ja nuoret metsät liian tiheitä? 

Lääkkeeksi ensiharvennusmetsien korjuun kannat
tamattomuuteen tarjotaan yleisesti hakkuun lykkää
mistä, "laatuharvennu ta" ja energiapuun korjuu
ta. Taimikoiden teknisen laadun parantamiseksi esi
tetään istutustiheyden lisäämistä, 1 uontaista uudis
tamista tai kylvöä. Varsin vähän on kiinnitetty huo
miota luontaisesti syntyneen koivun täydentävään 
vaikutukseen istutustaimikossa. Tämäjohtunee seu
raavi sta syistä: 

• koivun pituuskehitys on ollut istutusta imien k -
hitystä nopeampaa ja koivusta on tul lu t istutus
taimikon uhka 

• koivun aiheuttamaa uhkaa on yliarvio itu ja tai
mikoita on perattu turhan aikaisin 

• koivun havupuiden oksien kasvua rajoittavaa 
vaikutusta ei ole tarpeeksi tunnettu. 
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Koivun on todettu parantavan kilpailunaan havu
puiden laatua (esim. Kellomäki ym. 1992), täyden
tävän taimikkoa (esim. Saksa 1992, Kaila 1993) ja 
tuovan taimikkoon ekologisia etuja, joita ovat esim. 
maan laadun ja taudinkestävyyden paraneminen. On 
perusteltua olettaa, että mikäli taimikkoon saadaan 
runsas koivusekoitus ja taimikon harvennus siirre
tään myöhäiseen kehitysvaiheeseen, 5 - 7 metrin 
pituuteen, tiheä taimikkovaihe vaikuttaa myöntei
sesti tulevan tukkipuukertymän laatuun. Toisaalta 
myöhäinen taimikon harvennus on mahdollista teh
dä niin voimakkaana, että ensiharvennuksesta saa
daan nykyistä parempaa käyttöpuuta. 

Tärkeimmät käytännön ongelmat ovat siinä, millä 
toimintamalleilla ja tekniikoilla hyvälaatuinen koi
vu onnistutaan kasvattamaan yhdessä havupuiden 
kanssa. Luontaisen koivun syntyminen ja kehitys
dynamiikka sekä vaikutukset havupuihin ovat tällä 
hetkellä metsänuudistamisen tärkeimpiä tutkimus
ja kehityskohteita. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luontaisten 
koivujen määrää männyn ja kuusen istutustaimikos
sa taimikon varhaiskehitysvaiheessa. Lisäksi tarkas
teltiin olosuhteiden vaikutusta koivun taimettumi
seen sekä verrattiin koivujen ja istutustaimien pi
tuuskehitystä. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimusaineistona oli Tehdaspuu Oy:n metsänuu
distamisen varhaistuloksen inventointiaineisto Kym
mene Oy:n taimikoista vuodelta 1994. Aineisto ke
rättiin Metsätehossa kehitetyllä uudistamisen var
haistuloksen inventointimenetelmällä (Hämäläinen 
& Räsänen 1993). Tehdaspuu Oy:n kenttähenkilös
tö vastasi aineiston keräyksestä yhteisen menetel
mäkoulutuksen jälkeen. 

Inventointikohteena oli uudistusala. Sillä tarkoitet
tiin yhtenäistä, samana vuonna uudistettua aluet
ta. Samaan uudistusalaan saattoi kuulua eri uudis
tamis- ja muokkausmenetelmillä käsiteltyjä osia. 
Inventoinnissa käytettiin linjoittaista koeala-arvioin
tia, ja linjat suunnattiin kohtisuoraan uudistusalan 
pisintä halkaisijaa vastaan. Mittaukset tehtiin 20 
neliömetrin ympyräkoealoilta (säde 2,52 m). Tavoi
temääränä oli 20 koealaa uudistusalaa kohti. 

Inventointikohteelta määritettiin tunnistetietojen 
lisäksi pinta-ala sekä uudistamisajankohtaa ja -me
netelmiä koskevat yleistiedot. Koealakohtaisesti kir
jattiin olosuhde-ja menetelmätietoina ravinteisuus, 
maalaji, topografia ja kivisyys, muokkaus- ja uudis
tamismenetelmä sekä puulaji ja viljelymateriaali. 
Koealojen puustosta mitattiin normaalikuntoistenja 
heikentyneiden viljelytaimien määrä, luontaisten 
havupuiden ja koivujen määrä sekä viljelytaimien 
ja luontaisten taimien valtapituus. 
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Luettavien luontaisten taimien minimipituus oli 10 
cm ja minimietäisyys toiseen samaan taimiluokkaan 
kuuluvaan taimeen 20 cm. 

Tutkimukseen otettiin mukaan männyn ja kuusen 
istutustaimikot, yhteensä 206 uudistusalaa. Taimi
kot oli viljelty vuonna 1992, eli tulokset kuvaavat 
tilannetta kahden kasvukauden kuluttua istutukses
ta. Aineisto kattoi 38 % Tehdaspuu Oy:n kyseisen 
vuoden istutusalasta ja jakautui seuraavasti: 

ha koealoja 

kuusen istutus 
männyn istutus 

478 
330 

1975 
1768 

yhteensä 808 3 743 

Kuusen ja männyn istutustiheysohjeena oli vuonna 
1992 äestys- ja aurausjälkeen 2 200 tainta/haja mä
tästysjälkeen 2 000 tainta!ha. Pääosa taimista oli 2-
vuotiaita paakkutaimia. Yleisimmät muokkausme
netelmät olivat äestys ja mätästys (taulukko). 

Tulosten laskennassa aineiston keruualue jaettiin 
maantieteellisesti kahteen osaan karttakuvan mu
kaisesti (kuva 1). Aluejako perustui lämpösumma
kartalta määritettyyn 1 200 d.d. °C:n lämpösum
marajaanja piirijakoon. Samaan lämpösummarajaan 
perustuvaajakoa on käytetty aiemmin Kailan (1993) 
inventointitutkimuksessa. 

POHJOINEN ALUE 
- kuusen istutus 376 ha 
- männyn istutus 247 ha 

Kuva 1. Tutkimuksen aluejako ja aineiston määra 
osa-alueittain 



TAULUKKO 

1 

Muokkaus-
menetelmä 

Muokkaamaton 
Laikutus 
Äestys 
Auraus 
Mätästys 

Yhteensä 

Aineiston jakauma muokkausmene
telmän ja istutustaimien iän mukaan. 
Taimet olivat paakkutaimia 

Kuusi Mänty 
Yh-

1-vuo- 2-vuo- 1-vuo- 2-vuo- teensä 
tias tias tias tias 

Pinta-ala, ha 

2 7 2 14 25 
8 7 0 7 22 

61 183 2 184 430 
33 40 10 8 91 
23 114 7 96 240 

127 351 21 309 808 

Perusaineistosta saatuja tuloksia verrattiin eri vuo
sina istutettujen taimikoiden inventointituloksiin. 
Vertailuaineistot oli kerätty Kymmene Oy:n vuosi
na 1991 ja 1993 perustetuista istutustaimikoista. 
Vuoden 1991 aineisto käsitti 739 ha (3 845 koealaa) 
ja vuoden 1993 aineisto 684 (3 023 koealaa). 

TULOKSET 

Taimikoiden keskitiheys 

Kuusen taimikoissa oli elossa noin 1850 istutustain
ta, runsaat 500 luontaista havupuun tainta ja noin 
2 000 luonta ista koivun tainta hehtaaria kohti. Män
nyn taimikoissa oli noin1 950 istutustainta, 450 luon
taista havupuun tainta ja 1 700 luontaista koivun 
tainta (kuva 2). Viljelytaimien ja luontaisten havu
puuntaimien keskimäärissä ei ollut olennaista eroa 
alueiden välillä. Männyn taimikoissa oli luontaisia 
koivuja keskimäärin enemmän pohjoisella alueella. 
Ero näytti kuitenkin johtuvan kasvupaikkaolosuh
teista eikä maantieteellisestä alueesta. 

13 Luontaisia koivuja 
o Luontaisia havupuun taimia 
l!ll Viljelytaimia Taimia/ha 
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4000~-IE3---~~------t 

3500~-IE3---~3-------~I---

3000 ~-I~---~~------~I---

2 500 -f- l==j--

2 000 

1 500 -f-1~---~ 

1 000 -f-1~---~ 

500 1-lmtt--
0 -j---liili1..-f-

Kuusi Mänty 
Pohjoinen 

Kuusi Mänty 
Eteläinen 

Kuusi Mänty 
Yhteensä 

Kuva 2. Taimikoiden rakenne kahden vuoden kuluttua 
viljelystä istutuspuulajin ja maantieteellisen alueen mu
kaan 

Taimimäärien vaihtelu 

Istutustaimien lukumäärä osui useimmiten luokkiin 
1 500- 2 500 tainta!ha, ja sitä tiheämpiäja harvem
pia koealoja oli suunnilleen yhtä paljon. Tyhjiä koe
aloja oli vain pari prosenttia. Luontaiset havu- ja 
lehtipuut esiintyivät huomattavasti epätasaisemmin, 
ja niiden lukumäärä vaihteli suuresti. Sellaisia koe
aloja, joilla ei ollut yhtään luontaista havupuu ta, oli 
63-67 % koealoista,ja sellaisia, joilla ei ollut yhtään 
luontaista koivua, oli 36- 42 % koealoista (kuvat 3 ja 
4). Luontaisten havupuiden koealakohtainen mak
simimäärä oli 23 500 tainta!ha ja luontaisten koivu
jen 55 000 tainta!ha. 

-lstutustaimet -- Luont. havupuut ·- · Luont. koivut 
% 
70 .--------------

60 \ ---
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50 - 1 
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40 1 

\ ·. \ -"" 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 >5500 
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Kuva 3. Koealojen jakauma taimimäärän mukaan 
kuusen istutustaimikoissa 
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Kuva 4. Koealojen jakauma taimimäärän mukaan 
männyn istutustaimikoissa 

Kuusen taimikoissa istutustaimien lukumäärän kes
kihajonta oli 740 tainta!ha, luontaisten havupuun 
taimien 1 490 tainta!ha ja luontaisten koivun taimi
en 3 500 tainta!ha. Männyn taimikoissa istutustai
mien keskihajonta oli 700 tainta!ha, luontaisten ha
vupuuntaimien 1 050 tainta!ha ja luontaisten koi
vujen 3 230 tainta!ha. 

Pienehkö koealakoko aiheuttaa osan taimimäärien 
koealakohtaisesta vaihtelusta. Sen merkitystä on 
tarkastellut lähemmin Kaila (1993) omassa inven
tointitutkimuksessaan. 
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Koivujen määrä eri olosuhteissa 

Luontaisten koivujen esiintymistä tarkasteltiin tai
mikon puulajin, maantieteellisen alueen sekä olosuh
de-ja menetelmätunnusten mukaan. Taimikon pää
puulajien ja maantieteellisten alueiden välillä ei ol
lut systemaattisia eroja, joten jatkotarkasteluissa 
aineistot yhdistettiin. 

Koivujen määr ä vaihteli varsin johdonmukaisesti 
metsätyypin, maalajin, topografianja muokkausme
netelmän mukaan. Turvemaalla koivuja oli noin 
kaksinkertainen määrä kivennäismaahan verrattu
na . Rehevillä metsätyypeillä koivuja oli enemmän 
kuin karuilla mailla. Auratutja mätästetyt maat oli
vat taimettuneet paremmin kuin muilla menetelmillä 
käsitellyt alueet (kuva 5). 

Taimia/ha 

7000 

ll:l Kohouma 9 Paljastettu maanpinta 

mMT § VT Taimia/ha 

2500 ,---------------------------------------

1 500 

1 000 

500 

0 

maton Lalkutus Äestys Auraus Mätästys 

Kuva 6. Koivujen määrä muokkausmenetelmän ja metsä
tyypin mukaan tasamaalla (kivennäismaa) 
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Kuva 5. Koivujen maarä metsätyypin, maalajin ja 
muokkausmenetelmän mukaan tasamaalla (ei painanne 
eikä .rinne) 

Erityisen runsaasti olivat taimettuneet ympäristö
ään alempana sijaitsevat painanteet, joissa koivuja 
oli l,l? - 2-kertainen määrä muuten vastaaviin, mut
ta täsamaaksi luokiteltuihin maastokohtiin verrat
tuna; Rinnemaat olivat taimettuneet hiukan heikom
min kuin tasamaat. Kivennäismaalajit poikkesivat 
~elvästi ttirvemaista, mu.tta hienojen, keskikarkei
Q.en ja· karkeiden kivennäismaalajien välillä ei tai-

·.·· mettumisessa tod_ettu yksiselitteisiä eroja. Viljelyn 
· : , ' onnist)lrrtisen ja luontaisten koivujen esiintymisen 

välillä ei ollut selvää yhtejttä. 

·Muokkaus!'nenetelmien jako kohoumamuokkauk
seen ja kivennäismaan _palja'stamiseen oli perustel
tua; koska ryh.iilät erosivat selvästi toisistaan (kuva 
6). Kysymys lienee ainakin osaksi siitä, että auratut 

·· · fa mätästetyt maat ovat kosteampia ja taimettuvat 
·- _ _: .· siita syystä herkemmin. ' 
1 : • ~ • ;. ~~ • 1 1 • ( : . : • ' ' • . • 

. , · .. ' Öl~~,uhtei'dehja . rri:enetehnien me-rkitystä ta:rkastel
, ' ; - ·:- : tiin -ro_·yös käjttämällä mittarina· tyhjien koealojen 

maäräa. Tulokset olivat h§vih samanlaiset kui~ tai
-min'l'äärien avulla tehdyissä tarkasteluissa. Tasa-· 
~aalla koivu~tomien koealojen osuus vaihteli ·nai~ 

' , -lO:n ja 60, o/o:n v~lillä (k~va 7). Kun myös painan
.. .. ,_,. ti~t ja' ririteet otettiin tarkasteluun mukaan, osuus' 

vaihteli 5:11 ja 7Ö o/o:n v~li_llä . 
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Kuva 7. Koivutlomien ko~alojen osuus metsätyypin, maa
lajin ja muokkausmenetelmän mukaan tasamaalla 

Taimien pituus 

Istutustaimien valtapituus oli kahden kasvukauden 
j älkeen keskimäärin 35 - 40 cm. Luontaiset havu-
puun taimet olivat keskimäärin 15 cm lyhyempiä ja 
luontaiset koivut 10 - 15 cm pitempiä kuin istutus- • 
taimet (kuva 8). 

!!!! lstutustaimet El Luontaiset havupuut m Luontaiset koivut 

dm 

6 ,----------------------------------------

_3 

2 

0 

Kuusi Mänty 

Kuva 8. Taimieri pituus lstutustaimikoissa kahden 
vuoden kuluttua viljelystä 



Luontaisten koivujen pituuden kehitysnopeus vai
kuttaa niiden kasvatusmahdollisuuksiin täydentä
vinä taimina ja niiden merkitykseen taimikon laa
tukehityksessä. Tätä varten verrattiin koivujen pi
tuusjakaumaa istutustaimien pituuteen. Keskimää
rin 43 % kuusitaimikoiden koealoista oli sellaisia, 
että lehtipuut olivat enintään saman mittaisia kuin 
istutuskuuset. Männyn taimikoissa enintään istu
tusmäntyjen pituisten lehtipuiden osuus oli 52 % 
(kuva 9). Olosuhteiden ei havaittu vaikuttavan koi
vujen pituuteen eikä havupuiden ja koivujen pituus
eroon. 

• Kuusen taimikot GJ Männyn taimikot 

Osuus koealoista,% 

20 

15 
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~ 1· 
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Kuva 9. Koealojen jakauma luontaisten koivujen ja 
istutustaimien pituuseron mukaan 

Vuosien välinen vaihtelu 

Koivujen ja muiden lehtipuiden määrää tarkastel
tiin vertaamalla vuosina 1991 - 1993 istutettujen 
taimikoiden inventointitu.loksia. Ensimmäisessä in
ventoinnissa luettiin kaikkien lehtipuiden taimet ja 
kahdessajälkimmäisessä inventoinnissa vain koivun 
taimet. 

Vertailu viittasi siihen, että vajaa puolet istutustai
mikoiden luontaisista lehtipuun taimista on koivuja 
ja loput pihlajaa, haapaa, leppääja muita lehtipuita 
(kuva 10). Tulos ei ole kuitenkaan luotettava, koska 
myös koivujen määrässä saattaa olla huomattavia 
eroja, kuten vuosien 1992 ja 1993 tuloksista näkyy. 

1m 1991 GJ 1992 II] 1993 Taimia/ha 
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Kuva 10. Luontaisten lehtipuiden määrä kahden vuoden 
kuluttua viljelystä eri vuosina perusteluissa taimikoissa. 
Vuonna 1991 perustetuista taimikaista luettiin kaikki 
lehtipuut, muina vuosina vain koivut 

TARKASTELU 
Tutkimusaineisto oli laaja ja olosuhteiltaan varsin 
kattava, mikä antoi hyvät edellytykset tarkastella 
taimettumista eri olosuhteissa. Luontaisia koivuja 
oli taimikoissa keskimäärin suunnilleen sam~n ver
ran kuin istutustaimiaja noin nelinkertaisesti luon
taisiin havupuiden taimiin verrattuna. 

Luontainen taimettuminen vaihteli selvästi enem
män kuin istutustulos, ja koivuttoman pinta-alan 
osuus oli tässä kehitysvaiheessa noin 40 %. Uudis
tusalojen olosuhteet selittivät varsin johdonmukai
sesti osan vaihtelusta. Tavanomaisilla, olosuhteiltaan 
vaihtelevilla uudistusaloilla koivuja näyttää esiin
tyvän mosaiikkimaisesti, eniten kosteilla mailla ja 
vähiten karuilla rinteillä . Turve- ja kivennäismaa
painanteissa sekä turvemailla ylipäätään koivuja oli 
tavallisesti 3 000- 7 000 kpl/ha, ja täysin tyhjiä koe
aloja oli vain 5 - 20 %. Tällaisten tiheästi taimettu
neiden kasvupaikkojen osuus oli noin 12 % koko
naispinta-alasta. Inventoinnissa ei eroteltu hies- ja 
rauduskoivuja, mutta todennäköisesti painanteiden 
ja turvemaiden koivut olivat enimmäkseen hieskoi
vuja. 

Keskimäärin tarkasteltuna koivuja oli vähemmän 
kuin inventointitutkimuksissa on yleensä todettu 
olevan. Ero johtunee lähinnä inventointiajankohdas
ta, mittauskriteereistä ja taimikonhoidosta. Esim. 
Saksan (1992) samalla maantieteellisellä alueella 
tehdyn inventointitutkimuksen aineisto käsitti pää
osin 4 - 9-vuotiaita istutustaimikoita. Siinä siemen
syntyisiä koivuja oli tuoreen ja kuivahkon kankaan 
äestys- ja aurausalailla keskimäärin 1 400 - 4 700 
taintalha. Lisäksi uudistusaloilla oli runsaasti vesa
syntyisiä lehtipuita, keskimäärin 8 300 - 12 400 taih
ta/ha. Siemensyntyisiä koivuja oli keskimäärin joka 
toisella koealalla, ja vesasyntyisiä koivuja · 80 - ~0 
%:lla koealoista. 

Siemen- ja Vesasyntyisten taimien määrään vaikutta-
vat luonnollisesti kohteilla tehdyt taimikonhoitotyöt. 
Taimikon perkauksen seurauksena syntyy useita . 
kantovesoja jokaista sahattua puuta kohti . Tässa 
tutkimuksessa ei eroteltu siemen- ja vesasyntyisiä 
koivuja, mutta voidaan olettaa, että pääosa koivuis-
ta oli siemensyntyisiä, koska kohteita ei ollut vielä 
perattu ja toisaalta uudistusaloja ei ole vi~me aikoi- · 
na r aivattu samassa määrin kuin aiemmin. . · 

Tutkimuksessa luettiin vain sellaiset koivun t~imet, · 
joiden etäisyys lähimpään koivun taimeen oli vähin-
tään 20 cm, mikä lienee johtanut todellista pienem- · 
piin taimimääriin. Taimikon alkt~kehitysvaiheessa . · 
tiheämpikin kasvuasento 'on mahdollinen, mutta ' .... ' 
taimikon varttuessa keskinäinen kilpail~ nujertaa 
osan lähekkäin kasvavista taimistaja kaikilla alku
vaiheen luontaisilla taimilla ei ole enää merkitystä 
taimikon täydentäjänä. Teoteettinen maksimitihe--
ys 20 cm:n minimietäisyydellä olisi 250 -000 tainta/ 
ha, eikä sellaisia tiheyksiä esiinny varttuneis'sa bti~ ' 
mikoissa. 

·s 



1stotusmäntyjen laatukehityksen kannalta koivujen 
tiheys saisi olla suurempi ja tilajärjestys tasaisempi 
kuin tässä tutkimuksessa havaittiin. Koivun taimet
tuminen oli ilmeisesti vielä kesken. Saksa (1986) 
totesi, että Siemensyntyisten lehtipuiden määrä kas
voi tuoreen ja kuivahkon kankaan uudistusaloilla 
vielä 6 - 8 vuotta muokkauksen jälkeen ja oli esi
merkiksi aurausaJoilla enimmillään 7 - 8 vuoden 
kuluttua muokkauksesta. Taimettumisjakson pituu
teen vaikuttanevat mm. muokkausmenetelmä ja 
kasvupaikan rehevyys. Koivun taimettumisproses
sinja sen edistämismahdollisuuksien tarkempi tun
teminen ovat tärkeitä jatkotutkimusten aiheita. 

Muita lehtipuita vaikutti olevan taimikoissa runsaas
ti . Nekin parantanevat osaltaan havupuiden laatu
kehitystä mutta ennen kaikkea monimuotoisuutta 
ja maisemaa. 

Vuosien välinen vaihtelu koivujen taimettumisessa 
vaikutti olevan huomattavaa. Taustalla lienevät lä
hinnä erot siemensadoissa ja eri vuosien taimettu
misolosuhteissa. Mittauksen varhainen vaihe koros
taa vuosien välisiä eroja, ja ne tasoittunevat taimi
koiden varttuessa. 

Lehtipuiden pituusjakauma verrattuna istutostai
mien pituuteen viittasi siihen, että osassa tapauksia 
ei selvitä pelkällä taimikon harvennuksella, vaan 
lehtipuustoa joudutaan jatkossakin poistamaan jo 
taimikon nuoruusvaiheessa. Luontaisten lehtipuiden 
hyödyntäminen korostaakin yksiselitteisesti havu
puiden alkukehitysnopeuden tärkeyttä. Jos lehti
puusto pääsee ensimmäisen 5 - 10 vuoden aikana 
etukasvuiseksi, joudutaan hallitun puulajisuhteiden 
säät.elyn sijasta lehtipuiden torjuntakierteeseen, 
mikä tuo lisäkustannuksia (Hämäläinen ja Kaila 
1990) ja heikentää samalla lehtipuiden laatua. Leh
ti- ja havupuuntaimien pituuskehitys ja kilpailudy
namiikka ovatkin tärkeimpiä lisätutkimusta ja mal
lintamista vaativia alueita, jotta sekataimikoiden 
kasvatusvaihtoehtoja ja niiden taloudellisuutta voi-
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taisiin systemaattisesti vertailla. Myös lehtipuiden 
mosaiikkimainen esiintyminen ja sen vaikutukset 
käsittelyn ajoitukseen ja käsittelyalueiden rajauk
seen ovat selvittelyä vaativia seikkoja. 
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NATURALLY REGENERATED BIRCH IN PINE AND SPRUCE PLANTATION 

The study Jooked into natural supplementary restocking 
by birch in 2-year-old plantations of pine and spruce. 

The average number of seedlings per hectare were 1 830 
to 1 940 planted seedlings, depending on the species, 470 
to 520 natural conifer seedlings and 1 680 to 2 050 natu
ral birch seedlings. The height of the planted stock was 
usually between 35 and 40 cm. Natural birch seedlings 
were on average 10 - 15 cm greater. 

The amounts of natural birch seedlings varied greatly 
depending on forest site type, topography, soi! type, and 
site preparation. In low moist sites, the numbers of birch 
were 1.5 - 2.0 times greater than on flat sites. The num-
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bers of birch were at their !east on nutrient-poor slopes 
and higher on mounded and ploughed sites than on patch 
scarified or disc plower sites. Natural birch seedlings oc
curred on ca. 60 % ofthe sample plots . In addition to birch, 
there was an abundance ofrowan, aspen and other broad
leaves in the plantations. 

These results indicate that the year-to-year variation in 
restocking by birch is great. On sites planted in 1993, the 
numbers of natural birch seedlings two years later was 
one-third less than on sites planted a year earlier. 

Key words: forest regeneration, 
natural supplementary restocking, birch 
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