


Metsanjalostussäätiö (per. v. 1947) har- 
joittaa käytännön metsänjalostustoimin- 
taaseka taimituotantoa. Jalostustoimin- 
ta rahoitetaan lähes kokonaan valtion- 
avulla, jonka suuruus vuonna 1992 oli 
noin 12 miljoonaa markkaa. Omara- 
hoitteisen taimituotannon liikevaihto 
oli samana vuonna noin 18 miljoonaa 
markkaa. Säätiön osuus maamme koko 
taimituotannosta on noin 5 %. 

The Foundation for Forest Tree Bree- 
ding (establ. 1947) conducts practical 
forest tree breeding and production ~6 
plant msterial. The breeding work) 
almost entirely funded by agovernment 
support which in 1992 amounted to 
approx. 12 million FIM. The turnover 
for self-financed plant production for 
the same year was approx. 18 million 
FIM. The Foundation's share of all tree 
plant material produced in Finland is 
approx. 5 %. 

Tänra vuosijulkaisu on osa 
säätiön v~~osikertomr~sta 1992. 
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Metsänjalostl/~ on 
pith~änteiftä tointintaa, 

joka S I I M I ~  oloissa zvi 
tapahtua vain valtion 

rahoit~~ksella. 
- Mämyn risteyttat~tiski'. 

Klna: Jaakko Napola. 

The M i n g  4 f m t  t m  is 
a long-tm ac-fivity and in 

Finland it req~~it-es 
Fnancing Ly the state. 
- Crossing Scots pine. 

MUUTOKSIA METSANJALOSTUKSEEN JA SIEMENHUOLTOON 
Ylimtsanhoitaja Joz~ko Paloniemi, Maa- ja metsitalousntinisteriö 

MetsanjaiostussZtiim haiiituhen jajen 

Maa- ja metsätalousministeriö kaynnisti taan. Kysymyksessä oli carve varmistaa 
vuoden 1991 lopulla metsänjalostusta ja naiden,metsataloudenpenisteitaluovien 
siemenhuoltoa koskevanselvi tystyön. Syy- tehtävien jatkuminen. 
nä ei ollut epäily kyseisiä toimintoja koh- Valtiontalouden etsiessa säästttkoh- 

C.  - -  i 

teita on jokaisen rahoitettavan toiminnon 
pystyttävä perustelemaan hyödyllisyy- 
tensa-saavutettuja, pysyviä asemiaei ole. 

Selvitystä varten koottiin työryhmä, 
jossa oli jäseniä valtionhallinnosta, yksi- 
tyis- ja valtionmetsataloudesta, metsän- 

r omistajajärjestöstä jametsäntutkimukses- 
ta. Viimeksimainittua edusti professori 

Veikko Koski Metsäntutkimuslaitokses- 
ta. Ryhmä jätti muistionsamaa- jametsa- 
talousministeri Martti Puralle marras- 
kuussa 1992. 

Maamme mecsanviljelyala vuonna 
1991 oli 131 000 hehtaaria. On mah- 
dollista, että metsänviljelyn osuus koko 
uudistusalasta kasvaa. Metsänjalostuksella 



aikaansaatu metsänviljelyaineiston perin- 
nöllisen laadun paraneminen hyödynne- 
taan metsänviljelyssä. O n  arvioitu, että 
kayttämallä metsänviljelyssä nykyisillä 
siemenviljelyksillä tuotettuja siemeniä tai 
niistä kasvatettuja taimia, havupuiden 
tuotostavoidaan lisätä 10-1 5 96 ja koivun 
tuotosta tätäkin enemmän verrattuna luon- 
nonmetsistä kerättyyn siemeneen. 

Metsänjalostuksella voidaan parantaa 
myös puiden teknista laatua ja erilaisten 

Jalosteiden käyttöä Tyiiryhmä selvitti siemenhuollon ja met- 

~ " I ~ s J  lisätä sänjalostuksen nykyiset järjestelyt ja nii- 
den pohjalta arvioi kehittämistarpeita. 
Siemenhuollon osalta nähtiin parantami- 
sen aihetta seuraavissa kohdin: 
- Metsätalouden kannalta metsänvil- 
jelyssä tulisi käyttäämahdollisimman täy- 
simääräisesti jalostettua aineistoa: Täma 
tavoiteei ole tällä hetkellä täysin toteutu- 
nut. Jotta hinta ei nousisi jalostetun 
siemenen kaytön esteeksi, valtion tulee 
jatkossakin huolehtia siemenviljelysten 
pemstamisen ja alkuvaiheen hoidon ra- 
hoittamisesta. 
- Siemenen jatkuvan saannin turvaa- 
miseksi valtion tulee osallistua siemenen 
tasausvarastoinnista aiheutuvien kulujen 
kattamiseen. Lisäksi valtion varoja tarvi- 
taan harvoin tehtäviin suuriin siemen- 
keräyksiin. 
-Siemenviljelysten uusiminen onaloitet- 
tava mahdollisimman pian. 

Kun otetaan huomioon nykyisten 
siemenviljelysten ikijakautuma ja se, että 
siemenviljelyksen perustamisesta kuluu 
siementuoton alkamiseen 15-20 vuotta, 
olisi nykyisten avomaalle perustettujen 
männyn ja kuusen siemenviljelysten kor- 
vaaminen uusilla viljelyksillä jo pitänyt 
aloittaa, jottaolisi kyetty valttämään kat- 
kos jalostettujensiementen saannissa. Met- 
sanjalostustoiminta on myös edennyt sii- 
nämäärin,ettäuudet viljelykset voitaisiin 
perustaa aikaisempaa parempilaatuisella 
aineistolla. 

tuhojen kestävyyttä. Metsänjalostus on 
myös väline, jolla voidaan reagoida suur- 
ilmaston muutoksiin Iähivuosikymme- 
nina. Tamä on mahdollista, koska sie- 
menviljelyssiemenet ovat perinnöllisesti 1 
monimuotoisempia javaihtelevampiakuin 
metsikkösiemenet. Suurempi perinnölli- 
nen vaihtelu edesauttaa siemenvilje- 
lyssiemenellä perustettujen metsien so- 
peutumista ilmaston vaihteliiihin. 

Metsfnjalostuksesta ryhmä totesi, että 
sen työnjako on osoittautunut onnis- 
tuneeksi. Kuitenkin tehtävien jakautu- 
minen monelle itsenaiselle organisaatiol- 
le on vaikeuttanut toiminnan ia varoien 
kaytön ohjaamista ja toiminnan tulok- 
sellisuuden seurantaa. Näitä ongelmia ei 
metsänjalostustöitä tekevien organisaa- 
tioiden yhteistyölläeikä toimintoja koor- 
dinoivien elinten avulla voitu kokonaan 
poistaa. Kehittamistarpeiksi katsottiin 
kokonaisohjauksen parantaminen ja or- 
ganisaatioiden työnjaon tarkentaminen 
seka töiden painottumisen täsmentämi- 
nen eri osa-alueiden valilla. 

Siemenhuollon ja myös metsänjalos- 
tuksen organisaatio on toiminut lähes ny- 
kymuodossaan 50-luvulta lähtien, vaikka 
tilanteen muuttamiseksi on tehty eräitä 
esityksiä. Työryhmä päätyi tarkastele- 
maan kehittamismahdollisuuksia kolmen 
vaihtoehdon pohjalta: 
1. maa- ja metsätalousministeriön har- 
joittaman tulosohjauksen soveltaminen 
2. siemenhuollon keskittäminen metsä- 
hallitukselle, ja 
3. erillisenmetsän jalostus- jasiemenhuol- 
tokeskuksen perustaminen. 

Toteuttamiskel~oisimmiksi ia tarkem- 
min selvitettäviksi katsottiin tulosoh- 
jauksen soveltaminen ja erillisen keskuk- 
sen perustaminen. 

Tulosohjausvaihtoehdon eduksi ver- 
rattuna nykytilaan nihtiin, että varojen 
kokoaminen yhdeksi määrärahaksi hel- 



poccaa merkittavasci maa- ja mersatalous- laliinna toimintojen yhteensovitramises- 
ministeriön tekemäävarojen kaycön ohja- ta aiheutuvia ongelmia, jorka johtuvac 
usta ja seurantaa. Tassä vaihtoehdossa ei tehtävien jakautumisesta usealle orga- 
kuitenkaansudaratkaistua kaikkia niitä, nisaatiolle. 

Toimikunta ehdottaa Timän vuoksi ~ S d v t t i i n  ehdotrarnaan. 
L ,  

metsänjalostus- ja ettäministeriön alaisuuteen perusrecrai- 
siin uusi. budjettisidonnainen liikelaitos, 

siemenkeskusta metsänialoscus- ia siemenkeskus. Kes- 
kuksen tehtiiviii olisivat: 
- kokonaissuunnittelu 
- siemenviljelysren perustamisen koordi- 
nointi ja rahoitus 
- siemenren tasausvarastoinnin suunnit- 
telu, ja 
- pitkän ja lyhyen rahtayksen metsänja- 
losrus. 

Keskukselle siirrettäisiin vastuu Mer- 
sanjalosrussäatiön, metsiintutkimuslai- 
coksen, Metsäkeskus Tapion ja metsälial- 
lituksen nykyisin suorktamista käytän- 
nön metsänjalostustöistä. Metsanjalosrus- 
tutkimussamoin kuin jaloscukseen liitty- 
vät viranomaistehtavat iiiisivat edelleen 
met+~ntutkimuslaitokselle. 

Keskuksen henkilöstö muodostuisi 
pääosin Metsänjalostussäätiön henkilöis- 
tä. Keskuksen liikevaihto olisi noin 28 
milj. mk, josta siemenhuollon osuus olisi 
9 ja jalostuksen 19 milj. mk. Tuloja kes- 
kus saisi siemencen myynnistii arviolta 3 
milj. mk, joten valtion nettorahoitustar- 
peeksi jäisi noin 25 milj. mk. Suunnilleen 
vasraavallasummallavaltionytkinrahoit- 
taametsinjalostusta ja jalostetunsiemenen 
tuotantoa. 

Toiminnan keskittäminen voi työryh- 

män käsityksen mukaan tapahtua vasta 
sitten, kun vireillä olevat metsähallitusta 
ja yksityismetsätalouden organisaatioita i 
koskevat peri,aacteellisec ratkaisut on teh- 
ty. Yksityiskohtaisen, virkatyönä tehca- 
van jatkovalmistelun kaynnistäii maa- ja 
metsaralousministeriö. TyUhön luonnol- , 
lisesti osallistuvat tvöryhmässiikin edus- 
rerruina olleet tahot. U b  

Siirtymiivaiheen toimenpiteeksi ryh- 
mä esicci, etta vuoden 1994 valtion ta- 
lousarviossa erilliset määrärahat kootaan 
yhdeksi ja niillä rahoitetravat toiminnot 
saatetaan tulosohjauksen piiriin. Maa- ja 
metsatalousminisreriö on ryhtynyt asiaa 
valmistelemaan ciilta pohjalta. 

Yhreenvetonavoidaan todeta,ettamet- 
satalouden harjoittaminen maassamme 
nykyisellii, tuloksiltaan kohtuullisen hy- 
vällä tasolla, edellyttää metsien uudista- 
mista viljellen. Mecsänviljelyssä on mo- 
nesra syystä tarkoituksenmukaista käyt- 
tai perinrötekijoiltaan korkealaatuista 
mecsänviljelyaineistoa. Sen tuottaminen 
edellyttää pitkajanceista metsanjalostus- 
ta, joka rneidan oloissamme voi tapahtua 

i 
vainvaltion rahoituksella. Metsätalouden 
eri osapuolten tulee yhdensuuntaisesti 
vaikuttaa siihen, etta tämä ra- 
hoitus tuleerurvatuksi.Myös- 
kZn siemenhuolto ei toimi 
ilman valtion rahoitusapua. 



GENEElllNEN MONIMUOTOISUUS 
Prof~~sms~ Veikko Koski, MetsantutkimsIaitos - 3 

MetsanjaIartussckZti8n halIituksen j&en 

Perinnöllinen monimuotoisuus on tärkeä 
osa eliömaailman rikkautta eli biodi- 
versiteettia. Toistuvasti esitetään väittei- 
ta, että metsänviljely ja erityisesti met- 
sanialostus ovat kaventaneetsuomen met- 
sien luontaista monimuotoisuutta ja että 
tulevaisuudessa tämänsuuntainen kehitvs 
vain pahenee. Asia on pikemmin päinvas- 
toin; metsanjaiostus varmista periycyvän 
vaihtelun säilymisen jaeräissä tapauksissa 
jopa lisää sitä. 

Metsänjalostusta on Suomessa harjoi- 
tettu mainittavassa laajuudessa 1960-lu- 
vun lopulta lähtien. Tahan asti kaytetyt 
jalostusmenetelmät ovat olleet sellaisia, 
että jaiostetun viljelymateriaalin geneet- 
tinen monimuotoisuus on käytännollises- 
ti katsoen vhta suuri kuin luonnonmetsi- 
en. Metsänjalostuksen edistyessä on kui- 
tenkin näköpiirissä, ettasyntyy lajikkeita, 
jotka ominaisuuksiltaan selvästi poikkea- 
vat jalostarnattomasta materiaalista. Täs- 

Khnitaimza hytetaan 
me t säm'~dys~ä  vielä suhtdlisen 

vähän. - Kuusen pistokkaih 
korrlintaa H a u p t q y j a n  

jalostuskerkuksasa. 
Kuva: J. Napola. 

As yet c l m  piants are not wed very 
mzub injbat ty .  - Transpianting 

N m q y  spIute mtting a t  the 
Haupatenrytja M i n g  c e m .  

sä yhteydessä voi herätä epäilys, että teho- 
kas jalostus on mahdollista vain supista- 
malla periytyvä monimuotoisuus äärim- 
mäisen pieneksi. Pidetäänhan esimerkiksi 
kotielaimilla puhdasrotuisuutta ja vil- 
jelyskasveillalajikkeen yhtenäisyyttä kor- 
kealle jalostetun kannan tunnusmerkkei- 
na. 

Metsäpuiden jalostus on puusuku- 
polvissa mitattuna ollut niin vähän aikaa 
käynnissä, ettei yhtenäisiin lajikkeisiin 
ole vielä päästy. Nyt kun uusia keinoja, 
kuten biotekniikka ja kloonaus, on kay- 
tössa myös metsanjalostuksessa, voi tun- 
tua ilmeiselta uhalta ajautua geneettisesti 
yhtenäiseen ja samalla tuhoille alttiiseen 
~ilje~~materiaaliin. Mielikuvaametsapui- 
den vhdenmukaistumisesta on ruokkinut 
eräistä erikoistapauksista, kuten kapea- 
latvaisista mannvista ia kuusista seka 
kloonatuista koivuntaimista markkinoi- 
tu tieto. 



Osa metsist&m t u l h  
aiM wrdbtamaan 

Geneettinen 
köyhtyminen ei. uhkaa 

Metsänjalostajien omassa keskuudessa on 
katsottu, ettei jalostusaineiston ja met- 
sänviljelyaineiston geneettisen köyhty- 
misen uhkaa ole olemassa. Jalostuksen 
opetuksessa ja tiedottamisessa on ehkä 
liikaa korostettu jalostushyödyn tavoitte- 
lua ja annettu aihe epäilla pahinta. Asiaa 
on kuitenkin ajateltu hyvin vastuullisesti 
suunniteltaessa metsänjalostusta, jopa sa- 
toja vuosia eteenpäin. 

Jalostaja puhuu erilaisista populaa- 
tioista. Yleisesti populaatiolla tarkoite- 
taan biologiassa joukkoa saman lajin yksi- 
löitä, jotka lisääntyvät keskenään yhtei- 
sessä rajallisessa elintilassa. Erikoismer- 
kityksessä kaytetään mm. seuraavia käsit- 
teit2 

1. Luonnonpopulaatio on puulajin 
luonnonvaraisesti syntynyt esiintymä. 
Tavallisilla metsäpuilla (kuusi, mänty, 
koivu) luonnonpopulaatiot voivat olla suu- 
ria, tuhansista puista koostuvia. 

2. Puuntuotantopopuiaatio, talous- 
metsä, metsikkö, joka kasvatetaan ja kor- 

jataan puuraaka-aineeksi. Puuntuotan- 
topopulaation lähtökohtanaon näihinasti 
ollut yleensä luonnonpopulaatio, mutta 
tulevaisuudessa yha useammin viljely. 

3. Jalostuspopulaatio on joukko va- 
littuja puuyksilöita, joita kaytetään jalos- 
tustyössä. Tavallisesti tarkoitetaan pitkan 
aikavälin toimintaa, jolloin uusi suku- 
polvi tuotetaan risteyttämällä populaa- 
tion yksilöitä keskenään. Ilrnastollisest' 
yhtenäisen alueen eli jalostusvyöhykkeei. 
jalostuspopulaation yksilömääräon m u u d  
tarnia satoja. 

4. Lisayspopulaatio on sellainen va 
littujen yksilöiden joukko, joka tuotta 
siemeniä, pistokkaita tai muuta viljely- 
materiaalia. Nykyisin tunnetuin sovellus 
lisäyspopulaatiosta on siemenviljelys. 
Lisayspopulaatiossa on normaalisti muu- 
tamia kymmeniä yksilöitä, mutta äärita- 
pauksessa yksilöitä voi olla vain kaksi, 
jopa yksi. 

Suomen metsämaan pinta-ala on yh- 
te~nsä melko tasan 20 miljoonaa hehtaa- 



Metsiä 

ria eli 200 000 km'. Tästii noin miljoona 
hehtaaria on rajattu erilaisiksi suojelu- 
alueiksi. Loput 19  miljoonaa hehtaaria 
ovat ainakin potentiaalista puuntuotan- 
topopulaatiota. Jalostustyössä kaytettä- 
vat populaatiot ovat varsinaisiin metsiin 
verrattuina Lilliputtikokoa. Vaikka ne 
kaikki lasketaan yhteen, pinta-ala on vain 
noin 10 000 hehtaaria eli 0,5 promillea 
metsii-maan alasta. Yksittäiset jalostus- 
populaatiot saattavat olla kokoonpanol- 

uudistetaan myös Suomen metsistä yli puolet tulee näillä 
luontaisesti näkymin säilymaan luontaisen uudistu- 

misenpiirissa. Luontaisessa uudistamises- 
sa siemen on aina peräisin monien kym- 
menien siemenpuidenvapaapölytyksestä, 
iossaristisiittoisuus vallitsee. Luontaisesti 
uudistuneilla alueilla ei ole huolta periy- 
tyvän vaihtelun katoamisesta. Toisaalta 
on huomattava, että näiden populaatioi- 
den geneettinen rakenne tulee silti aikaa 
myöten muuttumaan. Siitepölyn kulke~i- 
t~iminen y mpäristössii kasvavista viljely - 
metsistä, metsien kasittelytavat ja ympä- 
ristön mu~itokset, kuten saasteet ja kasvi- 
kiuoneilmiövaikuttavat siihen systeemiin, 
joka tuottaa~i~~deniaisiageeniyhdistelmiii 
ja jättiiä vain tietyn tyyppiset yksilöt elä- 
mään. 

Viljelymetsän geneettinen rakenne 
määräytyy tietenkin hyvin pitkiille siiri, 
mika on käytettävän viljelymateriaalin 
koostumus. Asiaa pohdittaessa on heti 
tehtiivä selväksi, mikä on kasiteltävä yk- 
sikkö; onko se uudistusala, metsiilö, kun- 
ta tai jokinsuuralue. Jos jokin muutaman 
hehtaarin ala viljellään iiiaritapauksessa 
yhdellä koivukloonilla, kaikki ympäröi- 
vät alueet eivät muutLi kloonimetsäksi. 
Pinnanmuodostuksesta ja maaperästä ai- 
heutuva kasvupaikkavaihtelu tekee Suo- 
men metsaluonnosta pienipiirteisen. Tis- 
ta seuraapuulajisuhteidenvaihtelunohes- 
sar myös luontaisesti uudistuneiden ja 
vilieltyjen kuvioiden vuorottelu. Etelä- 

taan hyvinkinerikoisia, mutta niidenomi- 
naisuuksia ei voida yleistai tavallisiin 
metsiin. 

Metsien geneettisen monimuotois~iu- 
den kannalta on olennaista se, mikii on 7 - 
puuntuotantopopulaatioiden eli talous- 
metsien perinnöllinen koostumus. Ajan 
mittaan myös jalostuspopulaatioiden ko- 
koonpano ja omaksuttu jalostusmenetel- 
mä vaikuttavat viljelymateriaaliin ja sitä 
kautta suureen osaan talousmetsiä. 

Suomessa, johon intensiivinen viljely- 
metsätalous ilmeisesti rajoittuu, metsän- 
omistuksen rakenne lyö leimansa. Yksi- 
tyisiä metsänomistajia on noin 300 000, 
ja metsälön keskimaaräinen pinta-ala on 
35 hehtaaria. Kun metsänomisraja ei 
koskaan kerralla viljele koko al~iettaan, 
tulee erilaisia metsiköitä rnoninkertai- 
nen määrä omistajien lukuun verrattuna. 

Suomalaisen metsänkasittelvn valli t- 
seva käytäntö on tasaikaisten metsiköiden 
kasvattaminen. Toisaalta p i d e t i n  huoli 
siitä, että eri-ikäisiä metsiköita on koko 
ajan olemassa, toisin sanoen pyritaan ta- 
saiseen ikäl~iokkajakautumaan. Geneetti- 
nen monimuotoisuus niveltyy tähän ja- 
losteiden raiallisen määrän ia mark- 
kinointiajan kautta. Sekä biologisesti että 
teknillisesti ei ole mahdollista tuottaa 
yhden ainoan geneettisen kokoonpanon 
omaavaa materiaalia maan eteläpuoliskon 
koko tarvetta varten. Jalosteet ja niitii 
tuottavat lisäyspopulaatiot vanhenevat ja 
niiden tilalle tulee uusia. 

Sirmenviljelys on kaytännöllisesti kat- 
soen ainoa lisäyspop~ilaation laji metsan- 
jalostuksessa. suomien perustettiin 1960- 
ja 1970-luv~il la  yli 3000  hehtaaria 
siemenviljelyksia, joista noin 9 0  prosent- 
tia on mäntyii. Suurin osa perustetuista 
viljelyksista on virallisesti rekisteröity, eli 
niiden tuottamaa siementa voidaan käyt- 
tää metsänviljelyssä. 























Eri laatutunnusten keskinäisestä ca- 
loudellisesta merkityksestä saatiin vihiä 
mairittämiillä tukin arvo t~ikista saatujen 
saheiden cilav~iusyksikköi kohti. Ilmeni 
etta laat~it~innukset, kuten oksan pak- 
SLILIS. s~ihteellinen oksan paksuus ja oksa- 
k~ilmaolivat taloudelliseltaarvoltaan SLILI- 

rin piirtein saman veroisia. Niiden kor- 
relaatioarvot yksikköarvon kanssa olivat 
likimiiiirin yhti korkeita, noin +!- 0,30. 
Merkillepantavaa oli, etri  puiden silmä- 
varaisesti arvioid~in (3 luokkaa) oksik- 
kuuslaadun korrelaatio t~ikkien yksikkö- 
arvon viilillä oli tätä samaa su~iruusluok- 
kaa. Tällä t~iloksella voi olla merkitystä 
tulevia mictauksia su~inniteltaessa, sillä 
silmiivarainen laatuarvostrlu on huomat- 

Rungon suoruude~ta Savitaipaleen kokeessa "Kanervan män- 

ei pidä tinkiä nyn" jdkeläisten poikkeav~i~iskokeen 
muusta aineistosta tuli jälleen hyvin rsil- 
le. Jiilkelaisistii saatujen tyvitukkien ra- 
Iiallinen arvo oli keskimiiiirin kaikkein 
viihäisin, vaikka ko. p ~ i ~ i t  olivat keskimiii- 
rin järeampiii kuin muissa erissä. Tulos 
johtui ennen m~i~i tasi i tä ,  etcii "Kanervan" 
jälkeläisten rungot olivat huomattavan 
m~itkaisia verrattuna muihin koepuihin. 
M~itkaisuuden takia runkojen hyvää 
jareytymistii ei kyetry hyödyntämään 
tukkien saliauksessa, vaan sahatavaran 
saanto per tukki jäi alhaiseksi. Vercailu- 
eränä kaytetysti metsikkösiemeneriistä 
saatujen tukkien sahaust~ilos oli hieman 

tavasti nopeampi toimenpide kuin monen 
laatuominaisuuden mittaus. 

Sivutuotteena t~itkimuksessa saatiin 
lisätietoa jalustajien lempilapsesta, "Ka- 
nervan männystä" eli kantapuu nro 
E l  101 :stä. PLIU kasvaa Punkaharjulla ja 
se on saanut nimen löytäjänsä metsänhoi- 
taia Yriö Kanervan mukaan. E l  1Ol:n 
jälkeläisissä on ~isein todettu "mendelis- 
tinen" periytymiss~ihde: noin puolet 
jalkeläisista muist~ittaa kapean latv~ik- 
sensa, hentojen oksiensa ja suoran oksa- 
k~ilmansa sekä rungon mutkais~iuden 
puolescaerikoistaemovanhempaansa; toi- 
nen puoli ei taas j~iurikaan eroa keskimiiii- 
riiisestii männyn "villityypistä". &,. 

parempi kuin y h d e n k ~ n  kantap~iueran. 
Vertailueriissä p~i iden r~inkomuoto oli 
varsin hyvä, vaikkakin rungon tilav~i~is oli 
vain aineiston keskitasoa. 

Tulokset osoittavat, että rungon suo- 
ruudelle pitäisi männyn jalostuksessa an- 
taa entista enemmän painoa, erityisesti 
"Kanervan männyn" perintötekijöiti kan- 
tavan jalostusaineiston yhteydessä, mutta 
myös yleisemmin. Tulevaisuudessa run- 
gon s~ioruuden arvioimistamännyn iälke- -. , , 

Iäiskokeiden prrusmittauk- * 
sissa voidaan näiden t~ilosren *// 
miikaan pitiiii hyvin periistel- \/ 
tuna. 





Met~anjdost~fis&itiö on 
viime wosina t t ~ m t ~ t  

markkinoille rrrnsamti 
kotimaisten p u i h  

erikoistn~~otojen tahia, 
kttva~sa lirxrRa- 

lehtikoiur~. 
K~rvia: Pentti Ahnko. 

The Fot~nCiation fw F m t  
Tm Bueeding is also engaged 

in reprodr~fing special 
jnm o f indogeniotu tree 

s p w i ~ ;  pict~~red h is 

KORISTEPUIDEN JALOSTUKSEN TARVE JA MAHDOLLISUUDET 
Yliassistentti Pentti Alanko, Helsiggin yliopisto 

Ympäristömme vihreyttämisessä ovat 
puut kaikkein tärkeimpiä kasveja. Viher- 
rakentamiseen joudutaan yhä enemmän 
turvautumaan ympäristömme muuttu- 
misen myötä. Tarvitaan nopeasti kasva- ' 

via, vihreyttä antavia puita. Valitettavasti 
nykyisin käytetään paljon huonolaatuista, 
usein jopa ulkomailta tuotua kasviainesta, 
joka ei ole sopeutunut riittävän hyvin 
meikaläisiin kaswoloihin. 

Vuosina 1984-1988Helsingin yliopis- 
ton Puutarhatieteen laitoksella toteute- 
tun KESKAS-projektin tarkoituksena oli 
'kestävien ja aitojen emokasvien hankki- 

'' minen ja kasvatuksen järjestäminen puis- 

to- ja maisemakasveista Suomessa'. Tut- 
kimuksen loppuraportissa (Alanko & 
Tegel1988)esitetäänehdotuksia jatkotut- 

i 
kimuksiksi, joista yhtenä tärkeimmistä &. ' 
pidettiin viherrakentamisen puuvalikoi- 
maan kohdistuvia toimenpiteitä. Niitä 
olivat kotimaisten jalojen lehtipuiden 
kantavalintakokeiden aikaansaaminen ja 
viherrakentamiseen sopivien puulajik- 
keiden jalostuksen aloittaminen. 

Projektin aikana eri tahojen kanssa 
kaydyissa keskusteluissa ei päästy yksi- 
mielisyyteen siitä, kenelle puisto- ja mai- 
semapuiden tutkiminen ja jalostus meillä 
kuuluisi. Maatalouden tutkimuskeskuk- 
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sen mielestä tällainen toiminta kuuluu 
metsäalan tutkimuslaitoksille, joilla on 
pitkaaikaista kokemusta metsänjalostuk- 
sesta ja -tutkimuksesta. Toisaaltametsän- 
jalostus on tähän saakka kohdistunut 1ä- 
hinnä vain puuntuotannon kannalta tar- 
keisiin metsäpuihimme. Myöskään Maa- 
ja metsätalousministeriön asettama puu- 
tarhakasvien kasvinjalostustyöryhmä ei 
selonteossaan mainitse koristepuiden ja- 
lostamisen tarvetta puutarhakasvien ja- 
lostuksen yhteydessä (Anon. 1990). 

Puisto- ja maisemapuiden jalostuksen 
laiminlyönnissä emme ole suinkaan yksin 
Pohjolassa. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne 
ei ole yhtään parempi (Jonsson & Eriksson 
1986). Toisaalta olemme viheralalla voi- 
neet hyödyntää metsänjalostuksen saavu- 
tuksia. Nopeakasvuiset, ilmastoomme hy- 
vin sopeutuneet ja terveet koivut, kuuset 
ja männyt ovat arvokkaita viherpuita ja 
niitä käytetään laajalti. Usein kuvitellaan, 

että viherala kaima vain erilaisia erikois- 
muotoja, vaikka suurin kysyntä kohdis- 
tuu hyvän kasvutavan omaaviin, no- 
peakasvuisiin puihin. Erikoismuotoja to- 
ki tarvitaan ja siinä suhteessa odotamme 
paljon Metsänjalostussäätiönmarkkinoil- 
le laskemista monista kuusen ym. puiden 
erikoismuodoista. Ovathanerikoismuodot 
hyvin suosittuja Keski-Euroopan puutar- 
hoissa - miksei myös meillä. Erikois- 
muotojen tarve on kuitenkin aina hyvin 
vähäistä verrattuna puistoissa ja maise- 
manhoidollisissa istutuksissa tarvittaviin 
tavallisiin puihin. 

Hyviamännyn, kuusen ja koivun taimia 
on riittävästi tariolla viherrakentamisen 
tarpeisiin. Myös eräiden erikoismuotojen 
tarionta on melko riittävää. esimerkkeinä 
visákoivu (~etukzpendulav~. mrelica), pirk- 
kalankoivu (B. penduia f. bircalensis), pilari- 
tervaieppä (Alnus glutinosa f. f dg ia ta )  ja 
sulkaharmaaleppä (A. inrana 'Laciniata'). 



Sdl-leaved /im (Tilia 
cwdata) zk a lowlr tm 

Toisaaltaesimerkiksi riippakoiwaon tuo- Suuria odotuksia on kohdistunut Oulun 
cu meille rahan mennessä vain ulkomailta läheltä löytyneeseen punakoivuun (Betu- 
(lajike 'Tristis'). Suomestakin on löytynyt lapukcm f. mbra), jonka lehdet pysyvät 
hyviä riippakoivuklooneja, jotka olisi saa- koko kesän tumman purppuranpunaisi- 
tava viljelyyn. Niin ikään kotimaisia loi- na. 
maankoivuja kaivataan markkinoille. 

Jalojen lehtipuiden 
jalostusta tehostettava 

Jalot Ie l i t i~~ui i r  ov;ir siiosiriiinipia koris- 
repiiitamme. J; i lost~istyiir~ niiillii lajeilla 
on tehty jo kaiian, tosin res~irssic ovar 
olleec vihiiiset. Metsiinti i tkim~isl~ ,IICOS ' on 
v;ilinniir kniiral~iiicasekii istiictaii~it klooni- 
kokoelmia ja koeviljelyksiii. iLiersiihalli- 
riisori periiscanuc siemeiiviljelyksiii, joista 
tatenkin ja1;ivan siernenviljelykser ovat vii- 
m e  aikoina [Liocrarieec runsaasti sacon. 
iLiecsiinjalostiissiiiiriii on kokeilliir jalojen 
leli~ipuiden siementuotantoa niiiovihuo- 
neissa varsin menesty ksellisesri. 

Kiiiterikin jaloja lehtip~ii ta on  ruotii - 
iilkoni;iilraviin~eaikoiliiri siakka. Javaik- 
ka riiiillii kns\~arettiija raimia olisikin s'ia- 
tavilla, ei ole aina cakcira niiden kotiniai- 
s~iiiclesta. Sienien o n  suatectu keriira u lk~i-  
aan ~ilkomailca c~ioduista piiisra tai niiiii- 
[en geneettisesti Iiiionolaariiisist;i piiisra. 

Kaikki korin1;iiser luonnonkannackaan 
eivicv~lr~i-i-iiictiiole liyviii. Taimet saacra- 
vac keliittyii Iiicaasti, p~ii tcen oksakiilmac 
ovat Iiiionoja, kasvi1 on eparas;iista j;i 

~>akknsvaurioc tainiir;irhassa ovat ravalli- 



sia. useimpien kotimtiisten jalojen lehti- maitten puukantoihin. 
puiden luonnonpopulaatiot ovat meillä Luonnonpopulaatioiden geneettisen 
pienia ja niiden geneettinen vaihtelu voi perimän suppeus näkyy selvimmin koti- 
osoittautua liian suppeaksi. Tulevaisuu- maisella tarnmella. Sen luontainen levin- 
dessavoimme joutua turvautumaan jalos- neisyysalue ulottuu juuri ja juuri maam- 2 
tusaineiston rikastuttamiseksi naapuri- me lounaisosiin. Taimet kehittyvätepäta- I 

saisesti ja ovat kasvutavaltaan pensasmai- 
sia. Kun Norjassa tehtiin sikäiäisilla puu- 
alkuperillä varhaistesteja taimitarhaolo- 
suhteissa, todettiinmm. metsäiehmuksella 
suurta vaihtelua jälkeläistössä. Pohjoisia 
alkuperiä pidetään arvokkaina ilmastolli- 
sista syistä, mutta suuri hajonta kaswta- 
vassa, kasvurytmissä ym. ominaisuuksissa 
tekee ne vähäarvoisiksi viherrakentamista 
ajatellen. 

Nähtävästi suomalaisiin tammiin 
qosituhansien kuluessa kohdistunut voi- 

makas hakkuu on jättänyt jäljelle vain 
huonoimpia yksilöitä. Sama pätee ilmei- 
sesti myös vaahteraan, jota esiintyy usein 
vain yksittäisinä puina. Viljelty vaahtera 
villiintyy helposti, joten kannan kotimai- 
suuden selvittäminen ei aina ole yksin- 
kertaista. Myös saamen, kynä- ja vuori- 
jalavan luontaiset kannat ovat pienia ja 
tutkittaessa niiden vaihtelua voidaan pää- 
tyä samanlaisiin tuloksiin. Ehkä paras ti- 
lanne on metsälehmuksella, jota kasvaa 
luontaisena, paikoin pieninä metsiköinä- 





kin, ainaPohjois-Savoonasci. Kotirnaises- 
ta siemenestä kasvatetut puuyksilöt ovat 
osoittautuneet nopea- ja hyvakasvuisiksi. 

Ratkaisua viheralan puuongelmaan ei 
tuo eri puukantojen keraaminen ja niiden 
testaaminen, vaan vasta kasvinjalostuksen 
av~illasaadut nopea- ja hyvakasvuiset puu- 
lajikkeet. Jalojen lehtipuiden jalosteille 
Iöydecciiisiin culevaisuudessa codennaköi- 
sesti käyttöä myös rnecsapuina. Onhan 
monien jalojen lehcipuiden puuaines ta- 
loudellisesti arvokasta raaka-ainetta, jota 
cuodaan meille ulkomailta. Lisäksi nämä 
puulajit sopisivat hyvin maanviljelyscii 
poisjaavien peltojen mecsittamiseen. Tar- 

Eri tarkoituksiin Maisemassa ja puistossa emme väittämät- 

erilaisia puita ti pidäkauneimpana komeasci kasvavaa 
salskeata rninnikkoi cai kuusikkoa. Va- 
lintamme kohdistuu johonkin Akseli 
Gallen-Kallelan tai Pekka Halosen ikuis- 
ramiin kakkiiriimancvihin. Heräakin hel- 
posti kysymys, picaisikö valita ja jaloscaa 
myös sellaisia puica, jocka muodostavat 
huonosci runkoa, ovat paksu- ja mutka- 
runkoisia jne. Usein tällaiset maisernalli- 
sesti kauniina ~ i r i m a m m e  muckarun- 
koiset, lakkapaiset männyt ovat hakamaa- 
kulttuurin aikaansaannoksia. Mänty on 
arka puu erilaisille typistyksille ja latva- 
vaurioille ja tällaiset pahoinpidellyt puut 
eivät koskaan kasva 'kunnon nuiksi'. ios , , 
ajattelemme taloudellista tuocosta. 

joillakin nuillamutkarunkoisuus tms. 
kasvumuoto voi olla täysin sisatyntyinen, 
peritty ominaisuus. Tallaisia puuklooneja 

vetca näiden puiden laajalle käytölle syn- 
cyy jo lähivuosina. 

Jalojen lehtipuiden merkitys voi tule- 
vais~iudessa kasvaa janiidenviljelymahdol- 
lisuudet paranevat, jos ilmas con Iämpene- 2 
misestä culee totta. Tascäkin syystä taytyi- 
si kiireimmiten tehostaa kocirnaiscen 
jalojen lehtipuiden valinta- ja jalostuscyö- 
ta. Vaikka kotimaiset havupuumme, man- 
cy ja kuusi tulevat varmaan aina sailytta- 
miiiin asemansa tarkeirnpinii metsa- 
puinamme, culee lehtip~iiden, myös mui- 
den kuin koivujen osuus rnaisemanpuina, 
mutta myös talouspuun tuoctajina lisään- 
tymään. 

ei saisi aliarvioida valittaessa puukancoja 
viherrakencamisen carneisiin. Ecen kin 
yksittaisp~iiksi puiscoihin ja puucarhoi- 
hin olisi mutka- ja paksuoksaisilla puilla 
kayttöa. 

Meillä on suuri tarve lisätä koristepui- 
hin kohdistuva.a valintaa ja jalostusta. Jo 
kohtuullisilla panoksilla saataisiin viher- 
rakentamiseen kotimaista. laadultaan hv- 
vai siementa. Perustamalla varhaistesteja 
eri alkuperilla, saataisiin selville, mitkii 
metsiköt tuottavat viherrakentamiseen 
parhaiten soveltuvaa siementa. Parhaat 
metsiköt voitaisiin valita siemenkeruu- 
metsiköiksi, jotka täydentaisivat siemen- 
tuotantoa siihen astj, kunnes 

\- saamme varsinaisia puulajik- \/ 
keicaviherrakencamiseneri tar- \/ 

Kirjallisuus Alanko, P. & Tcgel, S. 1989: KESKAS- .rri~/inuuri 10.9.1 990. h l h l ~ :  kusz~irr- 
trltkinrr/.i. K~tui~iäk~ri.rteku.iz~~uz7ht7rcl- ju/o.rtr~ksen koor~Gnointityh~rra. 24 s. 
kentu~r~iien turfiejsiin. SITRA. .iu+r B Jonsson, A. & Eriksson, G. 1986: An oi~tline 
9R:l-110. f;jr hreedi)l<q ernun~entul trees in Sii,eden. 

Anon. 1990: Prrr~tur.hukus~~ir ju/o.rt~ik.ren C'hrorrita Hortir.li/t~rrur 26(4):55-56. 
~rikoi.r/r/onnr. Pr/r/turhkusz7et1ju/o.rt11.r- 



SUMMARIES 

CHAIVGES IN FOREST TREE BREEDING AND SEED PRODUCTION 
Joziko Palonimzi. Senim Fwestyy Offzcer 

Mtnistry of Ag~i~zlture and Fmestry 

At the end of 1991, the Ministry of Agri- 
cultureand Forestry initiated aclarification 
concerning forest tree breeding and the 
supply of forest tree seed. A working 
group composed of representatives of the 
government, private and public forestry 
sectors, woodlot owners organisations and 
forest research was appointed for the task. 
The group handed over its memorandum 
to Martti Pura, Minister of Agriculture 
and Forestry, in November of 1992. 

Among the chings pointed out by the 
workinggroupin thematterofseed supply 
were thefollowing: thegovernrnent should 
continue to provide funds for the estab- 
lishment and initial tending of seed 
orchards so as to prevenc the price of 
irnproved seed from becoming a problem; 
chegovernrnent should contribute towards 
covering the costs of maintaining of 
balancing stores of seed; the renewing of 
seed orchards should be begun as soon as 
possible. 

With regard to forest tree breeding, 
tliegroup'sassessment was that thedivision 
of tasks appears to have been successful. 
Nevertheless, the hc t  that so rnany inde- 
pendent organisations are involved has 
hindered activities, [he steering of fund 
application, and [he monitoring of results 
achieved. 

The working group suggested that a 
new, budget-related business unic - a 
forest tree breeding and seed centre - be 
established under [he jurisdiction of the 

ministry. The projecced centre would have 
the following tasks: 1) overall planning, 
2) coordination of the establishment and 
financing ofseed orchards, 3) planning of 
the balancing storageofseed,and 4) long- 
term and short-term forest tree breeding. 

Thecentrewould takeover the respn-  d 
sibility for practical forest tree breeding 
currently performed by the Foundation 
for Forest Tree Breeding, ' the Forest 
Research Institute, Forest Centre Tapio 
and the Forest and Park Service. Official 
functions connected to forest tree breed- 
ing and research would continue to be 
actended to by the Forest Research lnsti- 
tu te. 

The centre would be staffed mainly by 
personnel of the Foundation for Forest 
~ r e e  Breeding. Its turnover is envisaged 
to be c. FIM 28 million, of which seed 
supply functions would take up FIM 9 
rnillion and breeding FIM 19 million. 
The centre's income would consists of 
sales of seed (c. FIM 3 million) with the 
government providing the remaining c. 
PIM 25 rnillion. This is about [he same as 
the current government funding offorest 
treebreedingandproductionofimproved& .. 
seed. 

The above centralisation of activities 
will not be possible until the on-going 
organisational changes affecting theForest 
and ParkServiceand theforest- 
ry organisations in the private 
sector have been implemented. 



Koivun mikrolisäystä 
Haapastmyrj&sa. 

Kuva: J.  Napola. 

TREE BREEDING, CULTIVATED FORESTS AND GENETIC DIVERSITY 
Professm Veikko Koski, Finnish Fmest Resurch Institute 

Mim-propagation af 
bircb at Haapastensyrja 

Forest geneticists and tree breeders are 
well aware of the value of large genetic 
variation. Measures have been taken to 
ensure the preservationofgeneticdiversicy 
both in cultivated forests and in nacural 
woodlands. However, one is frequently 
confronted by clairns to theeffect that tree 
breeding erodesgeneticvariation and will 
eventually minimize it. 1 wish to take this 
opportunity to put into perspective che 
relationship between tree breeding and 
cultivation and the forest system as a 
whole in Finland. 

Forestry and tree breeding deal with 
various kinds of populations - naciiral 

populations, timber production popu- 
lations, breeding populations, seed produc- 
tion populations, and gene conservation 
wilulations. One must not fall into the . A 

trap of extending generalisations per- 
taining to specific features of breeding 
populations and seed orchards as apply- 
ing to forests as a whole. The area of forest 
land in Finland comprises over 20 mil- 
lion hectares; of this one million hectares 
have been set aside as various kinds of 
protected areas. Combined, all special 
populations related to breeding make up 
a totalof 10000 hectares; i.e. 0.05 percent 
of all forest land. 



Genetically improved material from 
seed orchards has been available only since 
the 1980s. Thegenetic diversity o fa  seed 
crop ofa clonal seed orchard is certainly at 
least as large as that of bulk seed obtained 
from a regular forest stand. The average 
number of clones in a Scots pine seed 
orchard is over 100. There are now 169 
registered seed orchards of Scots pine, 
each ofthem with a clonal cornposition of 
its own. The utilization areas of several 
seed orchards overlap, and consequently 
material from manv seed orchards is used 
in a particular locality. The pattern of 
woodlot ownership facilitates a mosaic 
pattern offorests ingeneral. There are over 
300 000 forest holdings in Finland and 
the average holding is 33 hectares in size. 
The behaviour and mode of regeneration 
used by private woodlot owners is far 
from uniforrn. 

It is to be ex~ected that in the future. 
too, more than a half of forest renewal 
will take place relying on natural regene- 
ration. The reforestation materialobtained 
from seed orchards contains broad genetic 
variation. If the number of clones is 100, 
for example, there will be 4 9  900 parent 
combinations among them. In addition 
we will always have some background 
pollination in the present-day Open air 
seed orchards. Seed orchards of birch in 
polythene houses are based on smaller 
numbers of parent genotypes at the one 
time. O n  the other hand, the turnover 
time of a birch seed orchard is only S - 7 
years, after which another set of parents 
will be established. The proportion of 
birch in planted forests is only few per- 

cent, and each of the individual parcels is 
small in area. 

The clonal option is often thought to 
represent a threat in the form ofvulnera- 
ble monocultures. Clonal forestry in Fin- 
land has been practised on an experimen- 
ta1 scaleonly. High production costs have 
been the main constraint to the wider 
application ofvegetative propagation. As 
methods will indubitably be improved 
and costs reduced. clone material will 
become more competitive. There is al- 
ready legislation thatdetermines thelimits 
to the use of individual clones as well as 
the minimurn requirements for clonal 
combinations. W 

Even though silvicultural rneasures 
have not restricted or changed the genetic 
variation of forest trees, precautionary 
measures have been taken to ensure the 
preservation of broad genetic variation 
among forest tree species. The esta- 
blishment of Special in .ritl/ gene reserve 
forests ofthe main s~ecies  has been started. 
By early 1993, there were ten approved 
areas. For minorspecies, noble broadleaved 
species in particular, ex situ gene reserves 
have been planned. As regards the breeding 
stock, separate long-term breeding popu- 
lations have beenplannedforeach breeding 
zone. It isnowconsidered that thenetwork 
of gene conservation populations will be 
complete by the year 2000. 

~ r e e  breeders are certainly aware of the 
value of genetic diversity and 
they have takensteps toencure 
the preservation of this heri- 
tage. 



SOLUTIONS SOUGHT FOR ENSURING SUPPLY OF SEED IN NORTHERN FINLAND 
Dr. Ptrtti Pzdkkinen and Anne Pakkanen 

Forcndztion fm I;(rest TW Breeding 

Five years ago, the Foundation for Forest 
Tree Breeding launched a forest regenera- 
tion materia1 developrnent project for 
northern Finland as it appeared that the 
supply of forest tree seed in northern Fin- 
land was running into problerns. The 
forernosr airns of the project were to find 
out how well the seed orchards established 
for northern Finland were fulfilline their 
task and how suitable the seed obYtained 
frorn thern was for application in their 
areas of origin. 

It appears that background pollination 
in seed orchards serving northern Finland 
is always so abundant that the seed 
collected frorn them cannot, as such, be 
used in their areas of origin. Two Iines of 

action are proposed. One is to increase the 
efficiency of internal pollination in seed 
orchards, prevent penetration by external 
pollen, and concentrate on collecting 
resistant clones. The second one is to select 
hardy plants; this can be done either by 
resorting to natural selection (Le. sowing) 
or by picking OLI[ those plants that are 
first to develop winter hardiness. 

Next, theproject will beconcentrating 
on putting into practice its findings. The 
airn is to develop such seed orchard 
rnerhods and plait sorting 
rnethods as will enable us to 
raise the resistivity of seed 
orchard seedat rninimum cost. 

SAWING TRIALS PROVIDE INFORMATION ON SCOTS PINE QUALITY 
Matti Haapanen, Finnish Fmest Raedrcb Institclte 

Tapani Pöykkö, Foandztionjr Fme.rt Tree Breeding 
Dr. Pirkko VeLLing, Finni-rh Fm.rt Resturch Institute 

The longevity of forest trees species is an 
irnportant constraint in rnost tree breeding 
programs. Contrary to the breeding of 
rnost animal and crop plant species, [he 
deterrnination of the genetic value of trees 
cannot bedelayed once they reach maturity 
in econornical and biological terms. 
Selection decisions in tree breeding prog- 
rams are consistently based on inforrna- 
cion provided by offspring trees planted 
in field trials and rneasured at a relati- 
vely early age. 

The standard prameters rneasured in 

progeny trials are tree height and stem 
diarneter. The ageing of the trees forrning 
the trial plots is accornpanied by an in- 
crease in the nurnber ofmeasurable traits. 
Finally, these includeseveralquality traits 
such as branch diarneter and angle, stem 
straightness and wood density. In order to 
ease the job of rneasuring and sirnplify the 
selection process, the nurnber of traits 
measured should be lirnited to as few as 
practicable. An important task in any 
breeding program is to identih the speci- 
fic group of traits showing both high 
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heritability and good correlation with the 
fiiture economic value of trees. Secondly, 
in order to increase selection gain, the tree 
breeder should be able to determine the 
relative economic importance of each 
trait with respect to other traits. 

These issues were empirically studied 
in a cooperation project launched by the 
Finnish Forest Research Institute and the 
Foundation for Forest Tree Breeding. A 
sarnple of 70 trees from a 30-year-old 
field progeny trial of Scots pine was 
measured for growth and quality traits. 
Once the trees had been measured, the 
butt log was recovered from each of them. 
The summed value of the sawn planks 
obtained from the butt log - divided by 
its volume - was the main criterion used 
to describe the economic value of each 
bole. Simplecorrelations between the traits 
and this target value were used as measures 
of the relative economic importance of 
each trait. 

The results obtained showed that the 
individual quality traits measured were of 
fairly similareconomicvalue. Correlations 
with the unit values of the logs varied 

around +/- 0.30. Interestingly, the sub- 
jective classification of branch quality, 
which is quick and easy to carry-out in 
field, appeared to correlate as strongly as 
the measured branch traits. This obser- 2 
vation may be of value when future 
measurement proceduresofprogeny trials 
are planned. 

Saw logs from sarnple trees belonging 
to the progeny of the well-known "Ka- 
nerva pine", plus-tree El  101, generally 
yielded a relatively low value, even 

i 
thoueh the stem volume of the trees was 1 " 
somewhat higher than on average. This 
was obviously due to the poor straight- 
ness of the trees, a typical feature of the 
progeny of E 1101. Trees belonging to 
an unselected seed lot, and showing a 
relatively good stem form, actually 
produced the most valuable butt logs. 
Thus, it can be suggested that subjective 
evaluation of stem straightness should 
be included arnong the stan- - 
dard parameters recorded in 
connection with Scots pine 
progeny trials in the future. 

THE NECESSITY AND POSSIBILITIES FOR 
BREEDING ORNAMENTAL TREES IN FINLAND 

Dr. Pentti Alanko, Helsinki Uniwsity 

During the past 45 years, extensive 
breeding programs for commercially 
important forest trees have been conducted 
in Finland by the Foundation for Forest 
Tree Preeding. This work has been mainly 
directed at breeding Norway spruce(Piceu 
d ia ) ,  Scots pine (Pinta sylmtris) and, 
during past decade, Silver birch (Betula 

pendulu). In Finland, these trees are also 
important in landscaping and parks. The 
most urgent need at the moment in 
greening is for fast-growing, healthy trees 
that possess winter-hardiness appropriate 
formost parts of the country. The new tree 
varieties produced in the course of this 
breeding work will, therefore, play an 
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important role environmentally in green- 
ing and park constmction. 

The breeding work by the Foundation 
for Forest Tree Breeding has produced 
some new commercial cultivars of Nor- 
way spmce, Scots pine, Silver birch and 
others. Some of these new varieties have 
great ornamental value and potential 
demand for them is expected to come 
from abroad, tcm. They include hardy, 
low-growing forms of Norway spruce, 
which can be used as wergreen ornamen- 
ta1 shmbs in parks and gardens. The 
narrow-crowned varieties of Picea abies 
'Pendula' are useful in landscaping and 
they have also attracted some interest in 
forestry. Some cut-leaved varieties of Sil- 
ver birch and grey alder have also been 
made available. All these special forms 
have, however, less importance in land- 
scaping and in private gardens. 

Breeding work ismost urgently needed 
forotherhardy nativedecid~~ous trees such 
as lime(Tiliaet~mpea),elms (Ulnzusglabra, 
U. laevis), ash (Fraxinrrs exrelsior), oak 
(Qrrwczts robttr) and maple (Acerplatanoih). 
These trees are among the most important 
trees in to be found in Finnish parks and 
gardens. Regrettably, many of these trees 
have, until recently, been imported as 
plants or as seed, mostly from Central 
Europe. We should make it a policy to 
grow native Finnish provenances and 
avoid importing plant material as prove- 

nances from Central Europe have not 
proved to be hardy enough for Finnish 
conditions. This became most evident 
during the exceptionally cold winters of 
the mid-1980s when trees and shmbs of 
the wrong provenance were seriously 
damaged or, in many cases, killed. 

The above hardy deciduous trees grow 
in Finland on the northern limits of their 
natural distribution. In some cases, reg- 
eneration from seed is p r  (e.g. lime) and 
native material in many natural stands is 
genetically tcm heterogenous to result in 
g d  quality trees. The demand for g d  
qualicy trees is especially great in t h e b  
establishing of plantations along streets 
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and roads. In parks and gardens it is 
wssible also to use trees which erow more 
k e l y  and while it is not a p k b i m  ifsuch 
trees are more irregular in growth, they 
should be hardy enough for the climatic 
conditions of Finland. 

Therefore, the most urgent need is for 
selection and breeding of Finland's native 
deciduous trees. This can be expected to 
result in well-growing, healthy and hardy 
trees for our ~ a r k s  and eardens. New " 
foreign tree varieties should also be tested 
and used inconjunctionwith the breeding 
of new varieties for Finnish 
condi tions. This is sure to yield -/ 
some new varieties differing 
in growth habit, leaf form or 
colour. 

se 

FOREST TREE NURSERIES 
Pentti Tyystjawi, Fotmdztim fm Fmt Trae Brding 

The Foundation for Forest Tree Breeding speciesproduced (5 1 %), birch \- has three commercial nurseries producing Betula is the second (27 %) \/ 
a total of 1 I million plants annually. and Scots pine Pinur silwstris >< 
Norway spruce Pii-ea abies is the main is third (21 %). 
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Metsä ja puut ovat innoittaneet monia suomalaisia taiteilijoita. 

- Werner Holmberg: Maantie Hämeessä, 1860. Ateneumin ta ihuseo ,  Helsinki. 

Tbe f m t  and trea bave inspired many Finnish artists. 
- Wwnw Holmberg: A road in H ä m ,  1860. Ateneum, Helsinki. 
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