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HAAVAN U U S I  TULEMINEN 

Jalostusjohtaja M M L  Jouni Mikola 
Metsänjalostussäätiö 

Haapa on jo pitkään ollut metsätaloudessamme hyljeksitty 
puulaji. Sitä on pidetty Iahinna vain sitkeänä rikkaruoho- 
na, jonka puuaines on useimmiten lahon pilaamaa. Män- 
nynversoruosteen väli-isäntänä haapaa on vihattu ja hävi- 
tetty. 

Viela muutama vuosikymmen sitten haapa oli arvostettu 
tulitikkuteollisuuden raaka-aine. Haapa muodosti myös 
näyttävän paänavauksen Suomen metskjalostustoiminnalle 
aivan 1950-luvun alussa: kotimaisen ja amerikkalaisen haa- 
van risteyttämisellä aikaansaatu hybridihaapa osoittautui 
puuntuotokseltaan ylivoimaiseksi tavalliseen luonnonhaa- 
paamme nähden, joka jo sellaisenaan tunnettiin Suomen 
nopeimmin kasvavaksi puulajiksi. Maahamme perustettiin 
1950- ja 60-luvuilla tulitikkuteollisuuden tuella sadoittain 
pieniä hybridihaavikoita. Vielä 60-luvun lopulla arvioitiin 
tulitikkutehtaittemme raaka-aineen saannin turvaamiseksi 
tarvittavan 1000 ha haavan viljelyä vuosittain. Tämän teol- 
lisuudenhaaran hiipumisen myötä hybridihaavan viljely kui- 
tenkin lopahti täysin 1970-luvulle tultaessa. Osasyynä haa- 
van maineen menetykseen olivat viljelyssä ilmenneet vaikeu- 
det. Haapaistutuksia kohdanneet myyrä-, jänis- ja hirvi- 
tuhot olivat jotain aivan muuta kuin mihin havupuiden vil- 
jelyssä oli totuttu. 

Järeällä ja terveellä haapapuulla on ollut jatkuvasti me- 
nekkiä mm. saunanlauteiden ja hirsimökkien rakennuspuu- 
na seka vanerin valmistuksessa. Nämä pienet e r ik~iskä~t tö-  
muodot ovat kuitenkin hyödyntäneet vain murto-osaa luon- 
nonhaavikoittemme hakkuumahdollisuuksista. Suurteolli- 
suutemme ei ole juuri haapaa kaivannut. Sellunkeittoon se 
on koivun sekapuuna jotenkuten hyväksytty, koska siita ei 
ole ollut varsinaista haittaakaan. Heikon kuitusaannon ta- 
kia haapa ei kuitenkaan ole ollut mitenkään haluttua. Sen 
hankinta on ollut satunnaista ja metsänomistajalle makset- 
tu hinta ajoittain varsin alhainen. Vahäistä kayttöa vastaa- 

vasti haavan osuus metsissämme on viime aikoina lisaantynyt, 
vaikka sitä on männyn viljelyn yhteydessa järjestelmällisesti 
hävitetty. 

Haavasta paperia 4 
Aivan viime vuosina massateollisuudessa on virinnyt vakavaa 
kiinnostusta haapaa kohtaan. Haapakuidulla tiedetään olevan 
erikoisominaisuuksia, jotka tekevät siita erinomaisen koivu- 
ja havupuumassan täydentäjän erinäisten hienopaperilaatujen 
valmistuksessa. Lyhyt- ja vahvakuituisena se sopisi korvaamaan 
eukalyptustuontipuun, jota Suomen selluteollisuus on viime 
aikoina kayttänyt paino- ja pehmopaperimassojen laadunpa- 
rantajana. Erillään muista puulajeista keitettäessä haavan kui- 
tusaantokin on aivan tyydyttävä. Haapakuidun luontainen vaa- 
leus on lisäksi lyömätön etu pyrittäessä vähentämaan massa- 
teollisuuden kemikaalien kayttöä ja ympäristöhaittoja. 

Vaikka haapasellua valmistavia tehtaita on Suomessa vasta 
muutama, haapapuun kysyntä on viime vuosina selvästi lisään- 
tynyt. Vuotuinen poistuma lähentelee 0,5 milj.m3, mika vas- 
tannee jo noin puolta metsiemme luonnonhaavan kestävistä 
hakkuumahdollisuuksista. Saha- ym. erikoisp~uka~tön osuus 
on viime vuosina jäänyt alle 5 %:n haapapuun kokonaispois- 
tumasta. 

Runsastuneista haapavaroistamme huolimatta puun saata- d 
vuus rajoittaa haavan hyväksikäyttöä massateollisuudessa. 
Haapaa saadaan lähinnä vain pieninä sekapuuerinä pääpuula- 
jiemme hakkuiden yhteydessa, ja näiden yhteenhaaliminen on 
kallista puuhaa. Määrätietoisen haavan viljelytoiminnan käyn- 
nistäminen loisi ilmeisesti edellytykset haapapuun hankinnan 
rationalisointiin. Samalla teollisuuden maksukyky haapapuusta 
voisi parantua merkittävästi, ja metsänomistajat voisivat asen- 
noitua paljon nykyistä luottavaisemmin haavan viljelyn kan- 
nattavuuteen. Haavasta maksetaan tosin jo nyt selvästi enem- 
män kuin viime vuosikymmenellä. 

t 



b - -  , -- 
Dendrologion Seura on nimennyt haown Vuoden Puuksi 1996. Kuva: luonnonkuvoilrkisfo/Erkki Makkonen 
ihe Rnnnh Sociefy of Dendmllogy has named mpen os 7ree of fhe Yeor' for 1996. 



Monimuotoisuuden ylläpitäjä 
Samalla kun suurteollisuudelle on avautunut uusia mah- 
dollisuuksia haaparaaka-aineen käytön tehostamiseen, toi- 
saalla ovat voimistuneet vaatimukset, että luonnonhaapava- 
rojamme on säästettäva ja kartutettava. Haapa on nostettu 
todellisen arvo- ja avainpuulajin asemaan metsäluontomme 
monimuotoisuuden yllapitäjäna ja rikastuttajana. 

Metsänhoidon uusien suuntausten mukainen vanhojen 
haapojen saastäminen hakkuualoilla ei sodi juuri ollenkaan 
metsätalouden puuntuotantotavoitteiden kanssa, koska ihan- 
teelliset jattöpuut ovat lahovikaisuutensa takia yleensä talou- 
dellisesti käyttökelvottomia. Haapaa välttämättä tarvitsevil- 
le kolopesijalinnuille, liito-oravalle sekä lukuisille hyönteis-, 
sieni- ja jakalalajeille on kuitenkin turvattava riittävät ja toi- 
vottavasti paranevat elinolot kauas tulevaisuuteen. Siksi myös- 
kään nuorten ja terveiden haavikoiden hakkuita ei voi enää 
paljoa nykyisestään lisätä. 

Haapapuun hyötykäytön kehitysn*mät ja uudet paineet 
luonnon haapavarojemme säästämiseksi puhuvat voimakkaas- 
ti haavan viljelyn uudelleenkäynnistämisen puolesta. Tahän 
onkin nyt monessa suhteessa hyvät edellytykset, paljon pa- 
remmat kuin hybridihaapainnostuksen aikana 1950- ja 60- 
luvuilla. Maataloudesta vapautuu runsaasti haavan kasvatuk- 
seen sopivia peltomaita, j a ~ u - t u k i a  on saatavaa niiden met- 
sitykseen. Haapa sopisi maisemal- r lisen vaihtelun antajanakin hyvin 
tähän toimintaan, Iihinnä koivun 
ja kuusen vaihtoehdoksi. 

Pelot haavan tuhonalttiudesta 
ja viljelyn vaikeudesta perustuvat 
paljolti turhiin ennakkoluuloihin. 
Koivun viljelyssakin kohdattiin 
1970-luvun alkutaipaleella suuria 
vastoinkäymisia. Nyt koivun vil- 
jelytekniikka kuitenkin hallitaan, 
ja haapaan voidaan varmasti so- 
veltaa hyvin pitkäiie samoja oppe- 
ja. Esimerkiksi eläintuhot voidaan väittää lähes sataprosent- 
tisella varmuudella. Tämä tietysti lisää kustannuksia ja edel- 
lyttäisi parempaa hintaa tdptettavalle puulle. Haavan kanto- 

hinta ei e h h  nykyisellään houkuttele suuriin panostuksiin vil- 
jelyksia perustettaessa, muttavastapainona on muistettava, että 
hybridihaavan kiertoaika peltoviljelyssa on vain 25-35 vuot- 
ta, keskimääräisen kasvun ollessa 1 5m3/ha/v. 

Haapa kloonaa itseään 
Metsänjalostussäätiö on 25 vuoden tauon jälkeen aloittamas- 
sa taas intensiivisen toiminnan hybridihaavan parissa. Metsa- 
puiden biotekniikan kehitys on avannut tähän aivan uusia mah- 
dollisuuksia. Solukk~viljel~n kautta tapahtuvan mikrolisayk- 
sen avulla pyritaan nyt monistamaan tunnettuja haavan huip- 
puyksilöitä kiooneina laajaan viljelykäyttöön. Näin jalostuk@ 
sen kehitystyö jatkuu vilkkaana ja jotakin todella uuttakin viela 
aloitetaan, taloudellisesti vaikeista ajoista huolimatta 

Jo pelkkä sana "kloonaaminen" herättää varmaankin viela 
monella taholla epäilyksia perustettavien viljelymetsien tuho- 
alttiudesta ja ekologisesta kestävyydestä. Haapa sopii kuiten- 
kin erityisen hyvin tämän uuden biotekniikan sovelluksen aloit- 
tajaksi: kamupaikalleen sopeutuneet haapayksilöthän kloonaa- 
vat joka tapauksessa itse itseään tehokkaan juurivesomisen avul- 
la. Luonnonmetsiemme haaparyhmät ja pienet puhtaat met- 
sikötkin koostuvat lähes järjestään yksittäisistä kiooneista. Ve- 
sauudistamisen mahdollisuus tekee haavasta erityisen lupaa- 
van ja houkuttelevan viljelykasvin: uusi sukupolvi saadaan no- 

peasti, varmasti ja B e s  ilmaiseksi, 

I 
ja se on kasvultaan ja laadultaan en- 
tista ehompi. 

Dendrologian Seura on nimen- 
nyt haavan Vuoden Puuksi 1996. 
Toivotaan tälle metsiemme hiljai- 
selle havisijalle menestyksellistä e 
vuotta sekä valoisaa ja monimuo- 
toista tulevaisuutta niin metsatalo- 
uden hyötypuuna kuin metsiemme 
luonnonarvojen rikastuttajanakin!. 

12 vuoden ikäinen hybridihoovikko Hoopostemyrjäsä. Kuvo on wodeho 1975. 

12-ye~r old hybrid ospen stond oi H~~opostensyriä. fiotogroph fokm in 1975. 



MML Martti Lepistö, 
Metsanjalostussä2tiö 

HAAVANJALOSTUKSEN TULOKSET KAYTTOON 

Metsäpuiden jalostus alkoi Suomessa 
1940-luvun lopulla pluspuiden vaiimaiia 
luonnonmetsistä, jota on sittemmin tehty 
aina näihin päiviin asti. Risteytysjalostuk- 
sella saavutettiin ensimmäiset näyttävät 
tulokset jo 1950-luvun alussa käyttämäUä 
aineistona kotimaista haapaa (Populus 
tremula) ja sille lähisukuista Pohjois- 
Amerikan mantereella kasvavaa haapaa 
(l? tremuloides). Teknisesti risteytykset 
suoritettiin hankkimalla l? tremuloidesin 
siitepölyä Kanadasta postitse ja pölyttä- 
mälla kotimaisen haavan emipuista ote- 
tut parimetriset vesiastiassa kukkimaan 
hyödetyt oksat. Siemen valmistui leikko- 
oksissa noin neljwa viikossa. 

Hybridihaavat osoittautuivat useissa 
tapauksissa hyvin nopeakmuisiksi saa- 
vuttaen parhaimmilaan 2-3-kertaisia 

Haavan vilielyn 
edellytykset 

paranemassa 

Haavan osuus metsiemme puustosta on 
noin 1,3 prosenttia eli 24 miljoonaa kuu- 
tiometriä. Teollisuuden nykykäyttö on 
400 000 m3, josta noin 70 000 m3 tuo- 
daan Venäjältä. Haapaa käytetään raaka- 
aineena tiettyjen paperilaatujen mm. 
korkealaatuisten paino-paperien, kopio- 
ja pehmopapereiden valmistamiseen, ja 
näitä prosesseja on viime aikoina pyritty 
kehittämään edelleen. Tulevaisuuden 
näkymät ovat hyvät myös haapamassan 
valmistusprosessin ympäristöystäväilisyy- 
den takia. 

Haaparaaka-aineen edulliset ominai- 
suudet ovat tehneet siitä varteenotetta- 
van puulajin myös viljelyssä. Uusi tilan- 

tuotoslukuja kotimaiseen haapaan verrat- 
tuna. Toisaalta kun hybridihaavan vilje- 
lystä ei niina aikoina ollut mitään koke- 
muksia, viljelyksiä sijoitettiin väärille 
maapohjille eikä taimia suojattu hirvia, 
janiksia tai myyriä vastaan. Joissakin ta- 
pauksissa suuri osa taimista tuhoutui jo 
alkuvaiheessa. Osa aineistosta ei ehka 
myöskään ollut ilmastoomme riittävästi 
sopetunutta, mikä nakyi joissakin vilje- 
lyksissä sienitautien vioituksina. Hyvin 
onnistuneita kokeita ja viljelyksiä löytyy 
huomattava määrä Suomen eteläpuolis- 
kosta. Eri risteytysyhdistelrnien sopeutu- 
neisuuseroista ei tässä vaiheessa ole var- 
maa tietoa. Erilaisista vaikeuksista joh- 
tuen ja tulitikkuhaavan kysynnän sam- 
muessa haavan viljelyinnostus lopahti 
kuitenkin 1970-luvulle tultaessa. 

ne johtuu siitäkin, että haavan viljelystä 
on nyt tietoa enemmän kuin työtä aloi- 
tettaessa 1950-60-luvuilla. Koivun vilje- 
lyssä saatuja kokemuksia voidaan myös 
hyödyntää. Haavan viljelyä puoltavat 
myös metsien monimuotoisuuden ja 
maisemanhoidolliset näkökohdat. Haa- 
van vesomisominaisuuden ansiosta seu- 
raavaa puusukupolvea ei useissa tapauk- 
sissa tarvitse istuttaa, vaan se saadaan 
korjuun jälkeen syntyvästä vesakosta. 

Hybridihaavan kamullisesta mikrolisa- 
yksestä on karttunut tutkimustietoa ul- 
komailta ja viime vuosina myös koti- 
maassa Metsänjalostussäätiön ja Metsän- 
tutkimuslaitoksen suorittamien selvitys- 



Valinnan pohjana 
kiertoaian mittaiset 

tulokset 

ten tuloksena. Eukalyptuksen kioonimet- jalojen lehtipuiden ja kuusen ohella. Tai- 
sataloudesta saadut myönteiset koke- mien suojausmenetelmät ovat kehitty- 
mukset rohkaisevat soveltamaan samaa neet viime vuosina monenlaisten taimi- 
myös hybridihaavalla. Toisaalta haavan ja tyvisuojen ansiosta. Entisista koke- 
viljelymahdollisuuksia lisaa EU:n pelto- muksista viisastuneena haapaviljelykset 
jen metsityksen myöntämät tuet, ja haa- onkin syytä suojata ainakin janiksiä ja 
pa on tästäkin syystä varteenotettava myyriä vastaan. 
vaihtoehto peltojen metsityksessa koivun, 

Maassamme suoritetun haavanjalostuk- 
sen on pääosin Metsäntutki- 
muslaitoksen toimesta perustettu 85 koe- 
viljelystä yhteispinta-alaltaan 43 hehtaa- 
ria. Poppelit poislukien varsinaisia haa- 
pakokeita on 54 koeyksikköä ja 26 ha. 
Kun hybridihaapa varttuu tukkikokoon 
jo 25-30 vuodessa, suurimmasta osasta 
kokeita on jo kiertoajan mittaiset tulok- 
set olemassa eiki valintoja tarvitse perus- 
taa varhaistesteihin tai muihinkaan väli- 
tuloksiin, kuten metsäpuiden jalostukses- 
sa yleensä on pakko tehdä. 

Osa haapakokeista on eriasteisten 

Kloonauksella Parhaiksi osoittautuneiden hybridihaa- 

liSii ja(OStUShy~tyi Van risteytyserien tuottaminen uudelleen 
risteyttämallä on Iahes kokonaan poissa 
laskuista, koska valtaosa Suomeen varte- 
tuista isäpuista on kuollut. Toisaalta on 
todettu, ettei l? trernuloidts yleensä ky- 
kene tuottamaan siitepölyä Suomessa. 
Uusien risteytysyhdistelmien teko taas 
merkitsisi jalostuksen kannalta tavallaan 
paluuta lähtöviivalle. 

Hybridihaapaperheissä esiintyy useis- 
sa tapauksissa huomattavaa yksilövaihte- 
lua. Siementaimia kaytettaessä tulee nain 

tuhojen takia kokeina kayttökelvottomia 3 1 
mutta jalostuksessa eteenpäin valinnassa 
silti hyödynnettävissä. Varsinaisten jälke- 

I 
Iaiskokeiden lisaksi on Metsäntutkimus- 
laitos selvitellyt v. 1970-72 670 hybridi- 
haapametsikön menestymistä ja mitan- 
nut yli 60 000 koepuuta. Vaikka tutki- 
mus rahoituksen puutteessa on jouduttu 
keskeyttämaan, on sen tuloksena noin 
300 hybridihaapametsiköstä (yhteensä 
146 ha) tiedossa mm. alkuperä,- sijainti-, 
kasvu- ja elävyystietoja, joten niistakin on 
saatavissa valintaan lisaaineistoa. 

1 

joukkoon keskinkertaista ja huonoakin 
ainesta. Hyvistä perheistä tapahtuvalla 
yksilövalinnalla voidaan poimia joukos- ) ! 
ta kasvun, laadun, terveyden tai muiden 
tavoiteltavien ominaisuuksien suhteen 
parhaat puut tai etsiä sopiva kompromis- 
sipuu mainittujen ominaisuuksien suh- 
teen. Yksilövalinnalla saavutettu lisaetu 
voidaan hyödyntaa kloonaamalla valitut I 

puut viljelyaineistoksi ja näin päästään 
I 

parempaan lopputulokseen kuin siemen- 
taimia käytettäessä. 



18-vuotiosfo hybridihoovikkoa laifiolan korfonosso Hollolosso v. 1974. Tämä 
Metsäntu~kimuslaitoksen suunnittelema jälkeläiskoe oli nopeokasvuisimpia 
hoavikoito Suomessa, kokonoistuotos 28 vuoden iällä oli noin 400 nr? 

Soma kohde marraskuussa 1995. Alkuperäinen puusto koodeniin v. 1984 jo tilalle 
kasvoi vesametsää. Puksuimmot puut ovat nyi 17-20 cm rinnontosolto. Vesupuuston 
laatu on myös parempi kuin alkuperäisen. Puustoa on horvennenu kaksi kertoo. 

An 18-yeor-old hybrid uspen plontotion ot Hollola, soufhern Finland, in 1974. The The some site in November 1995. The ospen trio1 wus felled in 1984 and replaced by 
hybrid ospen progeny trio/, plonned by fhe Finnish Forest Reseorch Institute, wos o dense ospen coppice. The fhickest trees ore now 17-20 rm 01 breost height. The 
one of \he fustest growing aspen stunds in finlond, ond reoched o toto1 production quolity of the coppiced sfond is also bener thon the originol. 
of obout 400 m' af the oge of 28. 

Hybridihaavan 
mikroli~aysmenetelmää 

kehitetään 

Metsanjalostussaatiö on solminut yhteis- rolisaysmenetelman kehittämiseen. 
työsopimuksen Metsäliitto-Yhtymän Haapastensyrjaan on valmistunut vuo- 
kanssa v. 1775 päätarkoituksena hybridi- denvaihteessa uusi mikrolisayslaborato- 
haavan mikrolisaysmenetelman kehitta- rio. Lisaystyössa on mukana pari kym- 
minen. Lisaysaineistoksi Metsanjalostus- mentä valittua hybridihaapakloonia, ja 
säätiö valitsee haapakokeista ja viljelyk- lisaa on tulossa valintavaiheiden edetes- 
sista muutamia satoja hyväkasvuisia, hy- sä. Sopivimmat monistusalustat on tes- 
välaatuisia ja terveitä puita. Tämä ensim- tattu ja juurrutus- ja varastointikokeet 
maisen vaiheen valinta suoritetaan lop- menossa. Koekasvina on kaytetty myös 
puun alkuvuodesta 1776. Valinnan toi- pilarihaapaa. Syksyyn 1996 mennessä on 
nen vaihe käsittaa paperiteknisten omi- tarkoitus tuottaa 10 000 istutuskelpois- 
naisuuksien selvittelyä ja tapahtuu tilaa- ta hybridihaavan mikrotainta. Taimet is- 
jan toimesta. Valintaprosessit Iapikäynei- tutetaan klooni- ja viljelykokeiksi tilaa- 
ta klooneja käytetään hybridihaavan mik- jan maille kevaallä 1997. 



O8 K E S T A V A A  MANNYN SIEMENTA P O H J O I S - S U O M E E N  
FM Anne Pakkanen ja 
MMI: FT Pertti Pulkkinen, Metsdnjalostussddtiö 
MMKAnssi Ahtikoski, Metsdhallitus 

Männyn siemenviljelykset Pohjois-Suo- 
mea varten on perustettu Etelä- ja Kes- 
ki-Suomeen. Siementä niissä tuottavat 
pohjoisten hyvälaatuisten ja hyv&asvuis- 
ten kantapuiden vartteet. Nämä siemen- 
viljelykset ratkaisivat kaksi keskeistä män- 
nyn siementuotannon ongelmaa: siemen 
on hyvin tuleentunutta ja sitä syntyy riit- 
tävästi. Puiden pitkä siirto etelään on 
vaikuttanut myös epaedullisesti, sillä vil- 
jelykset taustapölyttyvät suurelta osin 
niitä ympäröivistä metsistä, jolloin syn- 
tyvän siemenen sopeutuneisuus Pohjois- 

Siemenvilielykset Keski-suomeen perustetuilla siemenvil- 
t ~ ) ~ s s a  tuotantokuntoon jeIyksiIIä voidaan taustapölytyksestä huo- 

limatta tuottaa siementä, jonka kestävyys 
on  jopa parempaa kuin pohjoisten 
emokloonien kotiseutuja vastaavan pai- 
kallisen metsikkösiemenen. Siemenvilje- 
lykset koostuvat useasta kantapuusta mo- 
nistetusta vartejoukosta eli kioonista, joi- 
den tuottamien taimien sopeutuneisuus 
pohjoisen ankaraan ilmastoon vaihtelee 
kiooneittain erittäin kestävistä heikosti 
kestäviin. Erittäin kestäviä kantapuita 
löytyy kaikkialta Lapista. 

Keraamalla siemen ainoastaan kestävia 
jälkeläisiä tuottavista klooneista voidaan 
siernen~iljel~ssiernenen kayttöalue saada 

Suomen olosuhteisiin vastaavasti heikke- 1 
nee. Tämä taustapölyttynyt siemen on 1 
sellaisenaan erinomaista kaytettävaksi sie- 4 1 menviljelyksen sijaintipaikan ja sen kan- 

l 
tapuiden alkuperäpaikkakuntien puolivä- 
ligä. 

Ta11a hetkellä yli 1 500 hehtaaria poh- 
joisilla kantapuilla perustettuja viljelyk- 
siä on parhaassa tuotantoiässaan, joten on 
korkea aika paastä hyödyntamaan niiden 
tuottamaa fysiologisesti hyvälaatuista sie- 
mentä myös Pohjois-Suomessa. 

kattamaan Pohjois-Suomi aina Keski- 
Lappia myöten. Siemenviljelyssiemenen 
viljelyvarmuus on aina, käyttöalueen 
pohjoisrajallakin, keskimäärin parempi 
kuin paikallisen metsikkösiemenen. 

Kevääseen 1996 mennessä harvenne- 4 : , 
taan 75 ha Metsähallituksen omistamia 
männyn siemenviljelyksiä tuottamaan 
Pohjois-Suomeen sopivaa siementä pois- 
tamalla niiltä heikoimmin kestävää tai- 
miainesta tuottavat kloonit (kuva s.9). 
Tämän lisäksi joillakin viljelyksillä kes- 
tävien kloonien vartteet merkitään vali- 
koivaa keruuta varten. Kaikkiaan näiden 
kunnostettujen viljelysten odotetaan 
tuottavan yli 300 kg pohjoiseen sopivaa 



käy&nön harve~nka, jassa viljelykseltä paistetaan heikoimmin kesfövbä faimiainesia tuottavat klmnit. Kuva: Teija Nikkonen. 

A Scofs pine seed orchard is genetically thinned af Korpilahfi, Parkkola. ln fhe foregrwnd on experiment on the efficency of different thinning methodsI ond in the 
hckground an example of praaical fhinning in which clones praducing fhe /east hardy seedlmg materia1 are rernoved. 

siementä vuodessa. Vuosina 1997-98 
harvennetaan lisäksi 149 ha siemenvilje- 
lyksiä, jonka jäikeen pohjoiseen sopivan 
siemenen tuotanto noussee lähes tuhan- 
teen kiloon vuodessa. 

Valitsemalla pohjoista alkuperää olevan 
siemenviljelyksen kiooneista kestävim- 
mat saadaan siementä alueelle, jonka Iäm- 
pösumma on 850-950 dd (kartta s. 10). 
Isoilla siemenviljelykFiila voidaan kioo- 
nivalintaa tehostaa, jolloin siemen sopii 

käytettäväksi jopa alueilla, joiden Iämpö- 
summa on alle 850 dd. Ilman kestavyy- 
teen perustuvaa kloonivalintaa kaikilta 
pohjoista varten perustetuilta viljelyksil- 
ta saatava siemen on kestävää alueella, 
joka sijaitsee viljelyksen ja sillä olevien 
kloonien alkuperäalueen puolivälissä. 
Sopivilla kloonivdinnoilla keruut voi- 
daan suunnitella joustavasti alueellista 
siementarvetta vastaavaksi. 



Kestäviiä männyn siemenwie/yssie- 
mentä nyf myös Pohjois-Suomeen. 
Ommlle vyähykkeelle voidaan 
kunnostuksen jälkeen tvoitaa hyvää 
siemenl lähes koikissa pohjoista 
vomn perustetuissa siemenvi/je/yksis- 
sä jo joissakin myös vihreälle 
merkifylle vyöhykkeelle. 

Hardy kofs pine orchard seed 
now ako far northern Rnhnd. 
Aher tfrinning, good seed for he 
orange zone can be produced 
in almo~loll the orchords 
e s t o b t i  for the northI 
ond in soma of them, 
ako for the green zone. 

Talveenturnisnopeus Kestävien kloonien valinta perustuu nii- 
kestävyyden mittana den jäikeiäistöjen syksyiseen talveentu- 

misnopeuteen; aikaisin syksylla talveen- 
tuvat kloonit ovat kestavimpia. Valintaa 
varten siemenviljelykselta klooneittain 
kerätyt siemenet kasvatetaan taimiksi tar- 
koin säädellyissa Iämpö- ja valo-olosuh- 
teissa muovihuoneessa. Näiden testieri- 
en ohessa kasvatetaan useita metsikköeria 
eri puolilta Pohjois-Suomea vemiluerik- 
si. Kasvatusjakson jäikeen taimet talveen- 
nutetaan laskemalla kasvatusiämpötilaa ja 
lyhentämäila päivän pituutta. Talveentu- 
misjakson aikana kustakin Moonijäike- 
Iaistösta ja metsikköerästa paicastetaan 
taimia kahdesti viikossa ja sen jäikeen 

taimista arvioidaan paleltumisesta aiheu- 
tunut neulasvaurioiden määrä. 

Ensimmäisissä pakastuksissa lähes 
kaikki taimet kuolevat kokonaan, mutta 
vähitellen nopeimmin talveentuvien tai- 
mien nedasvauriot vähenevät ja viimei- & 
sissa pakastuksissa lähes kaikki taimet 
ovat talveentuneet ja pysyvät elossa Neu- 
lasvaurioiden perusteella jäikläisperheet 
ja niiden emokloonit voidaan asettaa kes- 
tavyysjärjestykseen ja niitä verrataan tes- 
tissä mukana olleisiin pohjoisiin metsik- 
köeriin. Pakastustestausmenetelmasta 
löytyy yksityiskohtaiset tiedot Metsänja- 
lostussäätiön tiedonantoja -sarjan nume- 
rosta 1 1. 



Siemenviljelyssiemen on kookkaampoa sekä 
paremmin ja tarmokkaammin itävää kuin paikallinen, 

emokloonien kotiseudulta kerätty metsikkösiemen. 
Vasemmullo kaksi metsikkösiemenerää ja niistä 

oikealla neljä siemenviljelysiemenerää. 
Kuva: Aulis leppönen 

Orchord seed is larger and ulso germinotes better and 
more vigorously than local stond seed collected from 

the areo where the mother clones originote. On the 
Ieh hvo lots of stond seed, and on their right four 

orchard seed lots. 

Siemenvilielyksiltä 
laadukasta 

kerataan Kestävien pluspuukloonien jälkeläiset siemenen hyvästä fysiologisesta laadusta 
siementa kasvavat kenttikokeissa vähintah yhta johtuva taimien ripeä alkukehitys lisää 

hyvin kuin vertailuerinä olleet paikalli- viljelyvarmuutta sekä pohjoisen metsäis- 
set metsikköerät, usein jopa paremmin- tutuksissa ja -kylvöissa että myös väiialu- 
kin. Siemenviljelysten eteläisen sijainnin een metsanviljelyssa. Siemenviljelyksilla 
vuoksi siemenviljelyssiemen on kookas- tuotettu siemenen on perinnöllisesti va- 
ta ja itaa paremmin ja tarmokkaammin hintaan yhta monimuotoista kuin paikal- 
kuin pohjoinen metsikkösiemen. Tästä liset metsikkösiemenerat. 

Siementuotanto vilielyksilla on 
taloudellisesti kannattavaa 

Tarkasteltaessa Pohjois-Suomen eri sie- lossa. Siemenviljelyksia harventamalla tai 
menhuoltovaihtoehtojen kustannuksia valikoivda keruulla voidaan viljelyksilta 
ns. kustannus-hyötyanalyysin a d a  voi- muutaman vuoden paata kerätä ainakin 

* daan varsin perustellusti väittaa, että pa- kaikki taimitarhoilla tarvittava siemen . kastustestauksella saavutetaan merkitta- (kuva 1). Jos tämän lisáksi seuraavan pol- 
via säästöjä Pohjois-Suomen siemenhuol- ven siemenviljelyksiika saavutettaisiin 60- 



/ilmi 1. 
M d e n  eri siemenhuoltovaihtoehdon kustannukset 
vuodesta 1996 vuoteen 2026. "MMIKKO"- 
voihtoehdom koko siemenhuolto 14000 kg) 
toteutetoon metsäkerayksin. "Si'1En-vaihto- 
ehdow tuotetaan 500 kg siemeniä vuodeao 
siemenviljelyksillä, mikä laskee myös 
meisäkeruun yksikkökustannuksia. 

Fig. 1. 
The rosts of hva diffeent seed produdion alternatives 
from 1996 up to 2026 cal~ulated using 4% interest. In 
he " l € l l / ~ ~ d e r n o t i v e  the whole seed supply & 
(4 000 kdyear] is pmcured by stand co//edion. In the 
"SVME" alternative 500 kg seed/yeor ore p rodud  in 
seed orchords, the rest by forest rolledion. 

70 %:n metsakylvöpinta-alan kattavuus, 
olisi tilanne hyvä valtiontalouden kannal- 
ta. 

Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä sie- 
menviljelysten kannattavuudelle on kes- 
kimaaräinen hehtaarikohtainen siemen- 
sato. Siementuotanto on ns. Suurtuotan- 
non etujen mukaista", mikä tarkoittaa 
sitä, että tuotantoa nostamalla voidaan 
siementuotannon yksikkökustannuksia 

Kuva 2. 
Siemenvilielyssiemenen jo oluekeräyssiemenen 
tuotontokustonnukset 9000 hehtaarin vuotuidle 
kylvöoIaIIe vuosina 1993-2000. 
laskennom käytetty 4%:n korkokontou. 

Fig. 2. 
Production costs of orchard seed ond stond seed on on 
annuol sowing oreo of 9 000 ho during the period 
1993 - 2000.4% interest is used in the colulhtions. 

alentaa merkittävästi. Tamä näkökulma 
C 

on tärkeä suunniteltaessa uusia siemenvil- 
jelyksiä, sillä jatkossa panostus siemenvil- 
jelysten huolelliseen suunnitteluun ja in- 
tensiivisempään hoitoon tuo markat ta- 
kaisin korkojen kera. Esimerkiksi kolmin- 
kertaiset vuotuiset hoitokustannukset ovat 
taloudellisia, jos viljelysten tehokkaam- 
maila hoidolla voidaan kaksinkertaistaa 
hehtaarikohtainen siementuotanto. 



Taimitarhakylvöt kannattaa tehdä ~ohjois-~uomessa kerätään taimitarhojen 
Siemenvilielyssiemenella tarvitsema siemen ohjattuina hakkuuke- 

rayksina hydaatuisista metsiköista (noin 
23 mk / käpylitra), minkä lisaksi kulla- 
kin siemenkeraysalueella kerataan alue- 
kerayssiementa, jonka alkuperää ei tun- 
neta tarkemmin (noin 9 mk / kapylitra). 
Siemenviljelysten vaikutus pohjoisen sie- 
menhuollon kustannuksiin on kaksiosai- 
nen. Ensinnäkin siemenviljelykset tuot- 
tavat taimitarhoille tarvittavan siemenen, 
mika vähentaa kalliin ohjatun hakkuu- 
keräyksen tarvetta ja täten pienentää 
metsistä keratyn siemenkilon keskimaa- 
raistä hintaa selvästi. Toiseksi siemen- 
huolto tulee kokonaisuudessaan halvem- 
maksi, kun osa Oulun ja Lapin läänissä 
tarvittavasta siemenestä tuotetaan sie- 
menviljelyksilla (kuva 1). 

Metsistä kerätyn siemenen kilohinnak- 

Jalostettua siementä 
myös metsakylvöihin 

Siemenviljelyssiemenella saavutettava ja- 
lostushyöty perustuu kahteen tekijään: 
siemenen fysiologisesta laadusta saatavaan 
hyötyyn seka varsinaiseen jalostushyö- 
tyyn eli metsan nopeampaan kasvuun ja 
parempaan laatuun. Siemenviljelyssieme- 
nen hyvän fysiologisen laadun vuoksi 
metsakylvöissa tarvittava siemenmaara 
jäänee vähäisemmäksi kuin kaytettaessa 
metsikkösiementa. Jos siemenviljelyssie- 
menta tarvitaan pohjoisen koneellisissa 
metsakylvöissa esimerkiksi vain 200 glha 
ja metsikkösiementa esimerkiksi 400 g/ 
ha, on siemenviljelyssiemenen käyttö tai- 

si muodostuu noin 1600 mk (2 %:n las- 13 
kentakorkokannalla), jos osa keruusta on 
ohjattua hakkuukeruuta ja vastaavasti 
vain noin 1400 mk kilolta pelkkänä alue- 
kerayksena, jos taimitarhoilla tarvittava 
siemen saadaan siemenviljelyksilta eika 
ohjattua hakkuukeruuta tarvita lainkaan. 
Vaihtoehto, joka muodostuu seka met- 
sakeruista että siemenviljelystoiminnas- 
ta on kokonaisuudessaan halvempi kuin 
pelkästään metsakeruilla toteutettava 
vaihtoehto ja myös luotettavampi, koska 
siemenviljelykset tuottavat siementa 
myös huonoina vuosina. Pelkastaan sie- 
menhuollon kustannussyistä taimitar- I 
hoilla on edullisinta kayttaa siemenvilje- 
lyssiementa ja lisaksi siemenviljelyssie- 

l 
menta kayttamallä saadaan hyödynnet- 
tyä sen jalostushyöty. 

mitarhakylvöjen lisaksi myös metsakyl- 
vöissa hyvinkin kannattavaa (kuva 2). 

Toinen siemenviljelyssiemenella saavu- 
tettavan hyödyn osa, metsän nopeampi 
kamu ja parempi laatu heijastuu tukki- 
puuosuuden nopeampana kasvuna, met- 
sän lyhyempänä kiertoaikana ja suurem- 
pana hakkuutulojen nykyarvona. On tar- 
keaa huomata, että metsan nopeampaa 
kasvua ei ole huomioitu edellä mainituis- 
sa laskelmissa (eika kuvissa 1 ja 2) lain- 
kaan, mika aliarvioi siemenviljelystoi- 
minnan kannattavuutta oleellisesti. 

Uudet siemenvilielykset Perusteilla olevilla männyn Pohjois-Suo- 750-850 dd. tarvittava siemen. Nämä 
pohioisemmaksi men siemenviljelyksilla pyritaan aluksi uudet siemenviljelykset perustetaan ai- 

tuottamaan taimitarhakylvöissa alueella empaa pohjoisemmaksi, Oulujarven ja 



Tornion seudulle, missä siemenviljelyk- 
sille tuleva taustapöly on pohjoisempaa 
alkuperää kuin nykyisika Keski-Suomessa 
sijaitsevilla viljelyksilla, mikä osaltaan 
parantaa saatavan siemenen kestävyyttä. 
Kun viljelyksille lisäksi valitaan ainoas- 
taan kestäviksi todettuja klooneja, voi- 
daan näilka uusilla viljelyksilla tuottaa vil- 
jeiyvarmaa mannyn siementä aiempaa 
pohjoisemmaksi, alueille, joiden Iämpö- 
summa on alle 850 dd. 

Siemenen tuotantokustannukset pysy- 
vät kohtuullisina, kun siemenviljelysten 
satoisuus nostetaan mahdollisimman 

korkeaksi kloonivalinnalla ja kasvuolo- 
suhteita parantamalla. Uusille viljelyksille 
kelpuutetaan ainoastaan runsaasti kuk- 
kivia klooneja ja kaikkien valittujen Moo- 
nien siementuottokyky testataan et&- 
teen. Viljelykset perustetaan hyville kas- 
vupaikoiile, viljaville etelärinteille, joiden 
ilmasto-olosuhteet ovat mahdollisimman I I  

edullisia. Viljelysten satoisuutta paranne- 
taan lisäksi hoitotoimia tehostamalla. 
Näin voidaan uusillakin siemenviljelyk- 

i 
sillä tuottaa kannattavasti laadukast 
mannyn siementä Pohjois-Suomen tai- 
mitarhoille ja metsäky1vöihin.e 
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JALKELAISTEN L A A D U N  A R V I O I M I N E N  
- P L U S M A N T Y J E N  T E S T A U K S E N  L A H I A J A N  U R A K K A  

MMKMartti Knahinen, Metsdntutkimuskzitos 
MHJubani Habl ja MMT Tapani Pöykkö, 
Metsanjalostussädtiö 

Mita alosta'a 
tarkoittaa \ aadul 1 a 

Jalostuspopulaatioiden testaus käsittää 
eri puulajien kasvu-, laatu- ja kestävyys- 
tietojen kokoamisen koeviljelyksistä, mit- 
tausaineistojen laskennan ja analysoinnin 
sekä tietojen päivittämisen kantapuiden 
testaustulosrekisteriin. Tuloksia käytetään 
valtakunnallisen jalostusohjelman edel- 
lyttämien jalostuspopulaatioiden koosta- 
miseen ja uudistamiseen sekä lyhyellä 
tähtäyksellä viljelyaineiston jalostukselli- 
sen tason parantamiseen. 

Männyn laatumittauksissa ensisijainen 
tavoite on maan etelä- ja keskiosien ja- 
lostusvyöhykkeiden 1-4 plusmäntyjen 
testaus 1. polven ydinpopulaatioiden 
koostamista seka uusien valiosiemenvil- 
jelysten kloonivalintaa varten. Laatumit- 
tauksia tehda& Metsänjalostussäätiön ja 
Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä. 
Mittaukset on suunnattu tulosten käy- 
tön kannalta kiireellisimpiin ja tuloksel- 
lisimpiin kokeisiin organisaatioiden ra- 

jat ylittaen. 
Säätiön ja Metlan yhteistyöryhmän 

toimesta ja myös aikaisempiin selvityk- 
siin nojautuen on luotu menetelmä, jos- 
sa genéettisiin ja metsikk~d~namiikkaan 
sekä toisaalta mittaustekniikkaan ja bio- 
meuiaan liittyviin kysymyksiin on pyritty 
löytämään ratkaisut. Menetelmän ydin 
on silmävaraisesti arvosteltava yleislaatu, 
joka perustuu puutyyppiteoriaan eli vaih- 
teluun rungon ja oksiston muodostaman 
kokonaisuuden rakenteessa. Koepuut 
luokitellaan suhteessa mallimäntyyn ts. 
ideotyyppiin, jonka suurella satoindek- 
sillä ja edullisilla laatuominaisuuksilla 
saavutetaan korkea kokonaistuotto heh- 
taaria kohti. Yleislaadun lisaksi mitataan 
tilavuustunnuksia, elävyys, kehityshäiri- 
öiden esiintyminen seka luokitellaan nii- 
den ja mahdollisen mutkarunkoisuuden 
vaikutus puun kayttöarvoon. 

Metsänjalostajan hityksen laadusta on Jäikeläistestauksessa mittausmenetelmäl- 
oltava sama kuin puutavarakauppiaan tä vaaditaan paljon: 
käsitys. Se on jotain sellaista, josta asiak- - Mitattavat kokeet ovat nuorehkoja 
kaat ovat valmiita maksamaan. Männyn (yleensä 10-30 v), joten menetelmällä on 
kohdalla sahatavaran laatu näyttää edel- ennustettava metsikön ja puiden kehi- 
leen ainoalta hintaerojen perusteelta. Se tys 40-60 vuoden päähän. 
puolestaan riippuu ratkaisevasti oksien - Laatuun liittyvien lukuisten tunnusten 
koosta ja määrästä (kuva 1). joukosta on löydettävä ne ominaisuudet, 



jotka parhaiten kuvaavat rungon taiou- 
dellisen arvon kehitystä. 
- Mitattavilla ominaisuuksilla on oltava 
riittävästi todettavissa olevaa periytyvyyt- 
ta. 
- Kokeet ovat erilaisia; erien m w a  ja 

ruutukoko, ikä, kasvupaikka, puuston 
koko seka puuston tiheys ja tasaisuus 
vaihtelevat. Menelmän on tuotettava ver- 
tailukelpoisia aineistoja olosuhteista riip- 
pumatta. 

- Eri ominaisuuksien jalostusarvojen tu- 

lee olla yhteismitailisia, (esim. laatu 
=arvo/tilavuusyksikkö), jotta tehokkai- 
den valintaindeksien käyttö mm. valio- 
siemenviljelysten koostamisessa on mah- 
dollista. 
- Kokeita ja mitattavia koepuita on pal- 
jon ja toisaalta tuloksilla on kiire. Saman- 
aikaisesti taloudellisia resursseja on kui- 
tenkin vähennetty. Menetelmäitä vaadi- 
taan nopeutta ja tehokkuutta. 

Q 
Suhtoollinon arvo 

PIM/m5 
Kuva 1. 240 - 
Oksien enimmäiskoko 25 x 125 mm:n laudan SUHTEEUINEN ARVO IERVE OKSA 

RESH KNOT 1 1  / 
huonoimmolla me~rillä eri lu~luoki#cr  ja luokkien 21 0 - 
whteellliet arvot (arvoa 100 vasfauvu ubsoluuffinen 
arvo on nykyisin noin 2000 mk/m3). luokka A 180 
vastuu suunnilleen aikaisempaa u/s-Ioofuo. 

150 
Fig. 1. 
laximum knot size in the wont meter of o 25 x 125 120 - 
mm board in different grades und relative value af the 90 - 
grades (the value rorresponding to 100 is nowadays 
ahuf FIM NOO/m31. Grode A is approximaiek 60 
equivolent to the earlier "u/s grude: 

L C  
4 

30 l 

n 

A2 A3 A4 B 
L A A T U L U O K A T  G r a d s s  

Laatu arvioidaan Pluspuiden jäikeliäisten laadun arvioimises- työlästä ja havaintojen analyysissä joudu- 
15-20 vuoden iässä sa on yieimti käytöss'a b i  erityyppistä taan hankaluuksiin, kun useita ominai- 

tapaa. Kummankin soveltaminen edellyt- suuksia täytyisi yhdistellä yhdeksi tun- 
tää, että rungot ovat vähintään 15-20 vuo- nukseksi, jonka perusteella jäikelaistöjä 
den ikäisiä. Toinen tapa on mitata usei- voitaisiin panna paremmuusjärjestyk- 
ta eri osaominaisuuksia latvuksesta, ok- seen .Tian  hankaluuden väittää toinen 
sistosta ja rungosta. T i a  on käytännössä mahdollinen tapa. Puuta tarkastellaan 



kokonaisvaltaisesti eli holisusesti. Tarkas- 
telija antaa puulle yhden tarvittavan ar- 
vosanan silmänvaraisesti, silta pemteel- 
ia, miltä puu näyttää. 

Metsikön harvennuksessa, siemenpui- 
den jättämisessa ja erityisesti pluspuiden 
valinnassa silmänvaraisuus on ollut kaut- 
ta aikain itsestaanselvyys (Oskarsson 
1995). Mikäpä olisi sen luontevampaa- 
jälkeläisten arvostelussa. Tällaiseen luo- 

kitteluun sisältyy kuitenkin aina vaara, 
että luokittelijan oma käsitys poikkea 
suunnitellusta asteikosta. Mielivaltaisuu- 
den vaaraa yritetään tassa holistisessa rne- 
netelmässä vähentää ideotyyppijalostuk- 
sata tutuilla malleilla. Asettamalla rin- 
nakkain viljelypuun ihannemalli ja sen 
vastakohtatyyppi, kauhein kuviteltavissa 
oleva susipuu, saadaan muodostumaan 
silmänvaraisessa arvioinnissa käyttökel- 

Toulukko I. Nuoren mäniyrungon laohrluokun määräyiyminen oksan paksuuden, oksakulman ja mngon kwn perusfeella (1=huonoI IO=hyväI. 1 w 1. Defermimhi. of L q~b das of y u n l  lir on ifre of hadi iI)idr~~ss~ kand  ~ g i e  n d  b m  PBi (1  = l o  = # d l .  

o= iso 
b= keskimaiiriiistä isompi 
c= keskimaatöistä pienempi 
d= pieni 

a = lorge 
b = lorger thon average 
c = smoller ihon averoge 
d = smoll 



poinen asteikko. Verrattaessa yksittäisiä 
puita ääripäitä edustaviin puutyyppeihin 
tulisi jokaisen vastaantulevan puun aset- 
tua johonkin kohtaan niiden välille 
(Pöykkö 1993). 

Ihannepuuta tuskin löytyy todellisesta 
metsiköstä, mutta jokaisesta metsiköstä 
löytyy hyvä ja huono puu. Niiden perus- 
teelia asteikko asetetaan jokaiseen met- 
sään ja jälkeläiskokeeseen erikseen. Met- 
sänjalostussäätiön ja Metsäntutkimuslai- 
toksen yhdessä käyttöön ottamassa ar- 
vointiohjeessa äärityyppien väli on jaet- 
tu 10 luokkaan (taulukko 1). Tietyllä 
koepaikalla arvioitavan koepuujoukon 
oksien paksuus ja rungon koko jaetaan 
silmänvaraisesti neljänneksiin ja oksakul- 
ma kolmanneksiin. Laatuarvosana mää- 
räytyy sen mukaan, mihin neljännekseen 
tai kolmannekseen yksittäinen puu mis- 

säkin ominaisuudessa kuuluu. Arvoste- 
lijalle on annettu mahdollisuus muuttaa 
arvosanaa ylös- tai alaspäin, jos vaikutel- 
ma Iähinna poikkeuksellisen hyvän tai 
huonon runkomuodon johdosta ei vas- 
taa taulukon arvosanaa. Rungon mutkai- 
suus ja muut viat arvioidaan erikseen, 
eivätkä ne saa vaikuttaa laatuarvosanaan. 

Rungon puumäärä ja sen laatu voidaan 
yhdistää kokonaisarvoksi kayttamalla 
yhteisenä mittana kummankin rahallista 
arvoa, joka johdetaan mäntytukkien j a  
-kuitupuun kantohintojen a d a .  Raaka- 
puun hinta ja nuorten runkojen muun- 
nettu laatujakauma (Venäläinen ym. 
1996) kiinnitetaan toisiinsa (kuva 2) 
kiinnityspisteiden a d a  Kiinnityspistei- 
den välinen muutos oletetaan yksinker- 
taisuuden vuoksi suoraviivaiseksi. Hyva- 
laatuisesta nuoresta rungosta oletetaan 

Rungon rahallinen awo (mk/ns) 
Monekry valwo of iho siem (CIM/nJ) 

~ o r j u ~ n  tukki~ngon mhollnen arvo 
ennusieftvtw nuoren tz~ngon w'/~nvuraisen 
h r v i o i n n i n  pd,bL. Emerkkik kenniikokeossa 

-3 -2 . -1. 0 1 2 3 
MUUNNITTU RUNOON LAATU Modified rtem quallty 



joskus erikoishyvä tyvitukki ja m3. Sitä vastoin huonolaatuiset nuoret 
sille erikoishinta. Tyvi edustaa puolta rungot kehittyvät 100 %:n varmuudella 

koko tukkiosuuden tilavuudesta ja lop- kuiturungoiksi, joten niiden laadun arvo 
lY I 

pupuoli rungosta saa normaalin tukin on kuitupuun arvo eli tassi 78 mWm3. 

hinnan. Laadun arvoksi saadaan täten 
esim. 440 x 0.5 + 223 x 0.5 = 331 mk/ 

Kuva 3. 
Vuorotellen eri perusteilla valittiin 21 perhettä 104 
perheestä ja verrattiin va/ihn joukon kokonoistuoton 
keskia~oa koko kokeen keskiarvoon. "Pituus 1983" 
viittaa samassa kokem tehtyyn pituusminaukseen jo 
" p i t u u s j ä r j ~ "  yli 200 kokeen testoustulosrekiste- 
riin. 

fig. 3. 
Twenty one fomilies selected ahernutively using 
different criteria from 104 fomilies, ond h e  mean 
toto1 prodvaon of h e  selected group compored to the 
meon for h e  &ole experiment. Height "1 983" refen 
to h e  height meosurements made in the some 
experiment, ond "height ronking" to the testiig resvlt 
register of over 200 triols. 

KUKUWAI> FmJn IYUJ r!lUU> 

SATO PIKA-ALA Qwlity Hsight 1983 JARIESTYS 
Heighl mnking 

VALINTAPERUSTE Selection Criterion 

laatu Kenttäkoe 30912 Leppävirralla on yksi 
niistä kokeista, joissa silmänvaraista Iaa- 
tuluokittelumenetelmää on kehitelty. 
Kokeessa arvioitiin kaikkiaan 3072 puu- 
ta. Puut jakautuivat laatuluokkiin kuvan 
2 osoittamalla tavalla. Parhaan mahdol- 
lisen arvosanan puu voi saada yhdellä 
ehdolla: sen oksakulman on oltava suuri 
ja sen on kuuluttava oksanpaksuudeltaan 

, ohuimpaan ja rungon kooltaan paksuim- 
paan neljännekseen. Oksanpaksuuden ja 
rungon koon välinen positiivinen korre- 

laatio tekee tuollaisen yhdistelmän har- 
vinaiseksi. Samda tavaila harvinaisia ovat 
arvioijien mielestä ne puut, jotka vastaa- 
vat heidän mielikuvaansa ihannepuusta. 
Ainakaan tä&a aineistossa ei näytä esiin- 
tyvän pelättyä laadun ja puumäärän vä- 
listä negatiivista korrelaatiota. Laadussa 
toiseksi paras jäikeläistö on kokonaisar- 
voltaan paras. O n  siis mahdollista löytää 
h y v h i s i a  ja samalla hyvalaatuisia jäi- 
keläistöjä, miki puoltaa pluspuiden jou- 
kossa tehtävää toistuvaa valintaa. 



Vaiintaan ja sen vasteeseen kytkeytyy 
monia kiinnostava jalostushyöty. Kysei- 
sessä koeaineistossa tehtiin kuvan 3 mu- 
kainen simulointi. Vaiittiin 104 perheestä 
21 vuoronperään eri vaiintakriteerillä ja 
laskettiin, kuinka paljon vaiitun joukon 
keskimääräinen kokonaisarvo poikkesi 
koko kokeen keskiarvosta. Poikkeamas- 
ta eriteltiin laadun paranemisen ja puu- 
maarän lisääntymisen osuudet. Aivan en- 
simmäiseksi valinta tehtiin itsensä koko- 
naisarvon perusteella, jotta tiedettäisiin 
saavutettavissa oleva maksimihyöty. 

Johtopäätös kuvasta 3 on, että vaikka 
kokeiden mittaaminen on kallista, mei- 
dan on saatava tietoja jäikelaistöjen to- 
dellisista puumääristä ja laatueroista, ja 
perustettava jaiostuksen etenemisen kan- 
naita ratkaisevat valinnat niistä muodos- 
tettavaan kokonaisarvoon. Tällöin vai- 
tun pluspuujoukon laadullinen ja puun- 
tuotannoiiiien potentiaali on turvallisella 
tavalla tasapainossa ja valintahyöty suu- 
rempi kuin pelkkään pituustietoon luo- 
tettaessa. i 

Tulevaisuudessa tuoton lisä jopa 20 % 

Kuinka paljon lisaa tuottoa jalostettu 
mäntyaineisto sitten käytännön metsän- 
viljelyssä saattaisi antaa? Tatä koetettiin 
päätellä esimerkkinä olleen kenttäkokeen 
tuloksista koskien nyt perusteilla olevia 
mannyn vaiiosiemenviljelyksiä, jotka al- 
kavat tuottaa satoa noin 10 vuoden ku- 
luttua. Näyttaa alustavasti siltä, että mi- 
käii muut kuin jalostukselliset seikat ei- 
vät sanele kloonivalintoja liikaa, saavu- 
tettavissa oleva lisäkasvu nykyisiin sie- 
menviljelyksiin verrattuna olisi 12 % ja 

laadullinen lisa 8 % eli tuoton lisa yh- 
teensä jopa noin 20 %. 

Valiosiemenen tullessa markkinoille 
mannyn viljelyä on harjoiteltu 50 vuotta, 
elleivät uhkakuvat männyn viljelyn lop- 
pumisesta kokonaan toteudu sitä ennen. 
Se on vähän verrattuna vaikkapa siihen, 
että vehnän viljelyä on harjoiteltu yli 5000 
vuotta. Hyvä kuitenkin, että osaamme jo 
väittaa monta virhettä, jotka voivat joh- 
taa viljelytuloksen turmioon.. 

Oskonson, 0.1995. Silm6llli tehty savotta. Plwpuiden valinnan historia io arki. Metsiinhikimuslaitoksen tiedonontop 579.68 s. 
Pdiipiunainen sdiatwora. 1994. Moniy- jo kuusisohatovomn loiitteluahieet. Suomen Sahotdlisuuuniesten Y h d i i .  
Gurnrns~s Kiriopino Oy. lyvaskylli. 64 s. + 16 liites. 
Pöykkö, T. 1993. Seleciion critwia in Scots piw breeding with special reference to ideotype. Männyn iolosiuksen volintopenisteet 
erityisesti viljelypuun ihannemallia soveltaen. Mehonplostwsaliliiln tiedonantoja 6: 1-66. 
Venäläinen, M., Hohl 1.8 Pöykkö, 1.1996. Hyvisto ililkeiiiisistwn todellinen pluspuu tunnetwn -nuorten runkoien laatu 
pluspuiden t e s t o u b .  Kaaikirpiius Mets6ntutkimuslaitoksen iiedonantoio -sarjaan. 
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1 22 T A M M E L L A  O N  KYSYNTAA - MISTA V I L J E L Y M A T E R I A A L I ?  
FM Anu Mattila, FM Pekka Vakkari ja 
MMT FT Pertti Pulkkinen, Metsanjalostzcssddtiö 
MMK Juha Raisio, Metsantutkimushitos 

Kiinnostus jalojen lehtipuiden viljelyyn 
ja suosimiseen on lisääntynyt koko 90- 
luvun ajan. Tähän ovat vaikuttaneet mm. 
luonnonsuojelun ja maisemahoidon ko- 
rostuminen metsätaloudessa sekä muu- 
tokset maatalouspolitiikassa. Jo ennen 
vuosituhannen vaihdetta tuhansia heh- 
taareja peltomaata poistuu viljelystä met- 
sittäen tai m u d a  tavoin. Pellonmetsityk- 
sessä on etsitty vaihtoehtoja havupuille 
ja koivuille, jolloin etenkin tammi ja ter- 
-ïaeppibvarvartemmavia efRfoKKai- 
ta. Varsinkin Etelä-Suomessa jdot lehti- 
puut sopivat hyvin entisten lehtomaiden 
metsittämiseen. Myös menetelmät ja tie- 
tämys jalopuiden viljelystä ovat parantu- 

Tammipuutavara Kova ja kestävä tammipuu on kysytty 
tuodaan ulkomailta puusepänteollisuuden raaka-aine. Tam- 

mea käytettiin vuonna 1993 teollisesti 
arviolta 26 400 m3 raakapuuta vastaava 
määrä, joka tuotiin lähes kokonaan ul- 
komailta joko pyörwa  puuna, sahata- 
varana tai viiiuna. Suomen metsädou- 
dessa jaloilla lehtipuilla ei kuitenkaan ole 
ollut juuri merkitystä. Järeän tammen 
kasvattaminen onnistuu Suomessakin. Se 
vaatii pitkän kiertoajan, 100-200 vuot- 
ta, mutta jo 50-vuotiaista tarnmimetsi- 
köistä voidaan saada tukkipuuta, jos hoi- 
totoimenpiteet tehdään maaratietoisesti 
ja ajallaan. 

neet. Metsätalouden ympäristöohjelman 
mukaisesti peltojen metsittämistä jaloil- 
la lehtipuilla tuieekin edistää niiden luon- 
taisilla levinneisyysaiueilla. 

I 
Uudet metsänhoito-ohjeet korostava& 1 

monimuotoisuuden merkitystä. Hak- 
kuissa pyritaan säästämään aiemman 
puusukupolven puita tai puuryhmiä, 
joista arvokkaimpien joukkoon kuuluvat 
jalot lehtipuut. Puulajivaiikoiman kasva- 
essa metsäkuva elavöityy, mutta muut 

v a i k u ~ e t ~ t t a ~ k a ~ l t a n t o i s e m - p  
pia: jalopuissa ja jalopuumetsiköissa elää 
lukuisia harvinaisia kasvi-, eläin- ja sie- 
nilajeja, jotka ovat mkeita metsäiuonnon 
monimuotoisuuden kannata. 

Hyvän varhaiskehityksen waamisek- 
si on vdttMatöntä suojata tammen tai- 
met myyriitä, jäniksiltä, peuroilta ja hir- 

i 
viltä. Markkinoille tulleet taimisuojat 
ovatkin huomattavasti parantaneet tarn- 
men viljelyvarmuutta. Laatupuun tuot- 
taminen vaatii lisäksi jatkuvaa ja pitkä- 
jänteistä hoitoa ~ a m k e n  kanssá &idaan 
viljelka nopeampikiertoisia puulajeja ku- 
ten kuusta ja harmaaleppää. Kilpaildaan 
ne jouduttavat taimikon alkukehitystä ja 
tuovat tarpeellista varjostusta kehittyvil- 
le tammen rungoiile. Lisäksi voidaan saa- 
da hakkuutuloja tammen nuoruusvai- 
heen aikana. 





Hyvälaatuisia toimia pitää olla Tammen laajamittaisen viljelyn edelly- 

ioka vuosi tyksenä on kestävän ja hyvälaatuisen li- 
*materiaalin jatkuva saatavuus. Täilöin 
voidaan väittää soveltumattomasta alku- 
perästä tai huonolaatuisesta siemenestä 
johtuvat epäonnistumiset. Suumitelmal- 
lista siemenhuoltoa ei kuitenkaan ole, ja 
tammen taimien saatavuus on vaihdel- 
lut vuosittain. Tatä nykya terhot joudu- 
taan keräämään sieltä missä niitä kdoin-  
kin on saatavilla, ja kestävyyteen tai pe- 
rinnölliseen monimuotoisuuteen ei ole 
aina kiinnitetty tarpeeksi huomiota. 

muihinkin metsänviljelyaineistoihin. 
Metsänjalostussäätiössä käynnistyi 

vuonna 1995 hanke, jonka pitkän aika- 
välin tavoitteena on luoda yhteistyössä 
Metsäntutkimuslaitoksen kanssa edelly- 
tykset tammen kestävän ja laadukkaan 
viljelymateriaalin tuottamiseksi. Lisäksi 
kehitetään tammen viljelytekniikkaa sekä 
siirretään materiaali- ja viljelycietous käy- 
täntöön Metsäntutkimuslaitoksen ja 
metsäkeskusten toimesta. Hanke pyrkii 
palvelemaan metsänviljelyn, maisemoin- 
nin, suojavyöhykkeiden rakentamisen, Q 

Metsityksessä käytettävään tammimate- monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
riaaliin pitää kuitenkin suhtautua kuten tarpeita. 

Kotimaiset metsiköt ovat Tammen pitkä kiertoaika korostaa taimi- 
perinnöllisesti monimuotoisia en fysiologisen ja perinnöllisen laadun 

merkitystä. Heikko kylmänkestävyys ja 
alttius pakkashalkeamille saattavat t d a  
nakyviin vasta epätavallisen ankarana tal- 
vena vuosikymmenien kuluttua. Pakkas- 
vauriot voivat myös huomattavasti hei- 
kentää kasvua ja vaikuttaa puiden muo- 
toon. Kotimaisen viljelymateriaalin etu- 

Perinnöllisen muuntelun merkitys Tammen esiintymisaiue Suomessa kaven- 

korostuu muuttuvisa olosuhteiaa tui suuriImaston kyimetessä muutamia 
tuhansia vuosia sitten, ja jäljelle jaaneet 
metsät pirstoutuivat pellonraivauksen 
seurauksena. Tämä muutos on saattanut 
köyhdyttää tammimetsiköidemme peri- 
mää, mutta toisaalta on syytä olettaa, että 
ne pohjoisen sijaintinsa vuoksi ovat eri- 
tyisen kestäviä. Perinnöllisen muuntelun 
maara kussakin metsikössä ja metsiköi- 
den väliset erot vaikuttavat koko lajin ja 
sen eri esiintymien mahdollisuuksiin so- 
peutua muuttuviin olosuhteisiin. Moni- 
puolisen materiaaiin pohjalta on myös 

na on sen sopeutuneisuus maamme il- 
mastoon; ulkomaista alkuperää ilman 
provenienssikokeita voidaan Suomen 
oloissa pitaa turvallisena vasta toisessa 
sukupolvessa. Keski-Euroopassa tammi- 
alkuperien välillä on todettu suuria eroja 
paitsi ilmastoon myös paikallisiin ekolo- 
gisiin oloihin sopeutumisessa. 

mahdollista kestävyystestauksen ja valin- 
nan avulla laajentaa tammen viljelyaluet- 
ta pohjoisemmaksi. Siksi on tiedettävä, 
kuinka paljon muuntelua tammimetsis- \ (, 
sämme on, ja kuinka paljon ne poikkea- 
vat toisistaan. 

Perinnöiiisen monimuotoisuuden kar- 
toituksessa on entsyymigeenien muun- 
teluun perustuvilla menetelmillä keskei- 
nen asema, sillä niiden avulla voidaan 
suoraan arvioida geenin eri muotojen, 
alleelien, suhteellisia osuuksia. Näiden al- 
leelifrekvenssien avulla saadaan tietoa 
kunkin metsikön muuntelun kokonais- 
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määrästä sekä siitä, kuinka tehokasta 
metsiköiden väiinen siitepöly- tai siemen- 
virta on. Muuntelun säilyttämiseen täh- 
täävät suunnitelmat perustuvat muun 
muassa näihin arvioihin. Kotimaisten 
tammien perimölliin muuntelun selvit- 
tärniseksi aloitettiin Metsänjalostussääti- 
ön, Metsäntutkimuslaitoksen ja Turun 
yliopiston yhteistyönä lajin luontaisen le- 

vinneisyydueen kattava kartoitus, ääri- 
päin& idassa Porvoon Sannäs, pohjois- 
reunalta Laitila ja Lohjan Jalassaari. Vil- 
jelymetsiköistä tärkeimpinä mukana ovat 
Fiskarsin tenniskenttä, Tammisaaren 
Brötet ja Helsingin Malmin hautausmaa, 
joita käytetään yleisesti taimituotannos- 
sa siemenlähteinä. Vertailumateriaalia 
hankittiin Virosta ja Ruotsista. 

I 
i 

! 

Perinnöllaiä muunte~ua on riiltävhti Kartoituksen tulokset o+ar rohkaisevia. men tutkituissa viijelymetsiköissä Suo- b, \ 
Tammen suomalaisissa luonnonmetsi- messa, ehkä myös Virossa, näyttäisi ole- 
köissa on yhtä paljon perinnöllistä muun- van hieman vähemmän muuntelua kuin 
telua kuin rauduskoivun standardimet- luontaisissa. Vanhemmat viljelykset on 
sikköerissa (rauduskoivu: Wang 1996). hyvinkin voitu perustaa vain muutarnis- 
Luontaisissa tammimetsiköissämme on ta puista keratyilka terhoilla, mikä osal- 
muuntelua saman verran kuin vertailu- taan johtaa perintöaineksen kaventumi- 
na olleessa ruotsalaisessa metsikössa ja seen. Täsmäilistä tietoaviljeltyjen metsi- 
jopa enemmän kuin virolaisessa, eikä ero köiden historiasta ja taustasta on kuiten- 
Keski-Eurooppaankaan ole suuri (kuva 1, kin harvoin saatavilla. 
Ranskan tiedot Bacilieri ym. 1995). Tarn- 

1 runsimstiperinnoll~ mudw (1, odote~fv 
hferofsygofian &"i; R d a n  arvo Bmlieri ym. 
19951, ia odotehrsti arvo on korkein hlin lerinneriyy- 
den keskwI& Ranskassa. 

lhe levd of gsnelic v a ~  (1, esiinmie for Fmrm, 
from llaciiieri 8 a/. 1995) in nafum/ and uhivufed 
oak stirnds is mtfrer highI ond m e e 1  highet in 
he moin mnge of l speries in Fmm. 
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Metsiköt ovat erilaistuneita Tuulipölytteisill~ puuiajeiiia metsiköiden 
väliset erot ovat entsyymigeeneihin pe- 
rustuvissa selvityksissä yleensä olleet var- 
sin pieniä, esimerkiksi Lapin ja eteläisim- 
män Suomen mäntymetsiköt ovat hyvin 
samanlaisia. Tammimetsiköiden väliset 
erot ovat kuitenkin yli kaksinkertaisia 
mäntymetsiköihin verrattuna (kuva 2, 
männyn tiedot Harju 1995). Lajien vä- 
lisen eron merkitys viela korostuu, kun 
se suhteutetaan tammen luontaisen esiin- 
tymis alueen kokoon maassamme. 

Tulos on kuitenkin ymmärrettävä. 
Tammen siemenet jäävät yleensa varsin 
lähde emopuuta - nahetkään eivät usein 
kuljeta terhoja yli kilometrin pituisia 
matkoja. Siitepölyn kulkeutuminen on 
yleensä siementen leviämistä tehokkaam- 
paa, ja sitä pidetäänkin tuulipölytteisillä 
lajeilla tärkeimpänä metsiköiden välisten 
erojen tasaajana. Viimeaikaiset mittaus- 

6-  " 

5 - 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

0 - 
TAMMI M Ä N T Y  
0 A K  PINE 

tulokset Ruissalosta yhteistyössä Turun 
yliopiston Aerobiologian yksikön kanssa 
osoittavat kuitenkin, että tammen siite- 
pölyä ei juurikaan ole ilmassa Ruissalon 
ulkopuolella. Onkin todennäköistä, että 
siitepöly kulkeutuu vain poikkeustapauk- 
sessa peltojen tai muiden puulajien ym- 
päröimästä tammimetsiköstä toiseen. 
Tästä johtuen metsiköt voivat kehittyä 
toisistaan erillään, mikä on geenivarojen 
hyödyntämisen ja säilyttämisen kannal- 
ta erittäin keskeistä. Metsiköiden erilais- 
tuminen pituuskasvun tai viljelyvarmuu- 
teen liittyvien ominaisuuksien kuten pak- 
kaskestävyyden ja kamurytmiikan suh- 
teen on yleensa suurempaa kuin erilais- 
tuminen entsyymigeenien suhteen; mm. 
männyllä on tunnetusti sopeutumiseen 
liittyvissä ominaisuuksissa selvia alueel- 
lisia eroja, vaikka erilaistuminen entsyy- 
migeenien suhteen onkin vähäistä. 

Kuva 2. 
Tammen metsiköt erolivat toKistoan 
IF sfirndurdoilv olleelihekvenssien varianssi) 
Yfioksi kertoo niin paljon kuin männyn 
Iminnyn tiedot Harju 1995) 
huolimatta lajin sehösti 
pienemm&" esiinty~~~iUr/ueesta. 

Fig. 2. 
Oak sfands are m e  than 
two times w differentiuted (FA 
w pine stands 
festimab hom Harju 19951, 
despite th significundy m l l e r  
orea covered by mk. 



Jatkossa vieläkin p a r e m r  Kotimaisten alkuperien testauksen tarve puiden heikko ulkonäkö ole rohkaissut 
viljelymateriaa ia? korostuu haluttaessa lisätä tammen vil- keräämään niistä terhoja metsänviljelyyn. 

jelya nykyisen luontaisen levinneisyyden Suomen kenties laadukkain tammimet- 
pohjoisrajoilla. Laatuominaisuudet puo- sa Fiskarsissa on peräisin Salon h i n n e s -  
lestaan vaativat erityishuomiota, koska ta, joka lienee ulkomaista alkuperää. 
jokseenkin kaikki vanhat tammimetsat Sama pätee parhaisiin virolaisiin ja tans- 
ovat jossain vaiheessa olleet valikoivan kalaisiin viljelymetsiköihin. Hoidon ja 
hakkuun alaisia. Suomen, sekä myös Vi- kasvatustekniikan osuus puiden hyvab 
ron ja Tanskan, luontaisten tammimet- laatuun selviää kuitenkin vain jäikeläis- 
siköiden puiden runkomuoto nayttaakin ja viljelykokeissa. 
usein olevan viljeltyja huonompi, eikä 

Siemenhuollon iäriestaminen Tammen siementen tasaisen saannin tur- 
on monitahoinen ongelma vaaminen on haastava tehtävä. Runsaita 

terhosatoja on keskimäärin 4-8 vuoden 
väiein, lähes täydelliset katovuodet eivat 
ole harvinaisia ja tammenterhojen varas- 
tointi pidemmäksi aikaa kuin yli talven 
on vaikeaa. Jatkuvaa viljelyä ei voi myös- 
kään perustaa vain muutamien nykyis- 
ten siemenlähteiden käytön varaan. Kos- 
ka istuttamalla voidaan lisätä huomatta- 
vasti koko maan tammien lukumäärää, 
laajamittaisen tammenviljelyn vaikutuk- 
set koko lajin geenivarantoon ovat pal- 
jon suuremmat kuin pääpuulajien vilje- 
lyssa. Myös viljelyvarmuuden tumaami- 

Uusia siemenlahteita Suomen ainoa tammen siemenviijeiys, 
tarvitaan Metsähallituksen Inkoon Westergilrd, on 

vasta tulossa tuottoikään, ja nykyiset vil- 
jelymetsiköt eivat ole perinnöllisesti ai- 
van yhtä monimuotoisia kuin luontaiset 
tammimetsamme keskimäärin. Suurin 
osa tammen luonnonmetsiköistä ei kui- 
tenkaan ole luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettuina kaytettavissa siementen 
keruuseen ja valtaosa suojelemattomista 
metsiköistä on yksityisomistuksessa. Use- 

nen edellyttää perinnöllisesti monimuo- 
toista taimimateriaalia. Metsityksessa 
käytettävän siemen- tai taimierän ko- 
koonpanossa olisikin hyvä noudattaa 
muiden puulajien metsänviljelyaineiston 
määräilisia ohjeita. 

Teoriassa sukusiitoksen määrä sukupol- 
vea kohti nousee nopeasti alle 20 lisään- 
tyvän puun metsiköissa, mutta jo 30 
puun metsiköissä sen määrä on alle 2 %. 
Siksi aivan pienistä metsiköistä ei tulisi 
kerätä siemeniä, etenkään, jos kukinta- 
vuosi on ollut heikohko ja vain muuta- 
massa puussa on terhoja. 

at luontaiset ja viljellyt esiintymät ovat C C 
siemenlähteiksi myös liian pieniä. Luon- 
taisten esiintymien perinnöllistä vaihte- 
lua voidaan kuitenkin hyödyntaa perus- 
tamalla uusia siemenviljelyksia ja säily- 
tyskokoelmia, ja tuomalla yhteen useita 
eri akuperia voidaan muuntelun määraa 
viljelymateriaalissa lisatä. Samalla on toki 
huolehdittava myös alkuperäisten met- 
siköiden säilymisestä ja uudistumisesta. 

Nyt avomaalle perustettavat viljelykset 



Risteyiyspuaeja tammen Inkoon Westergdrdin 
siemenvil~lyksellä keväällä 1995. 
Kuva: Juho Raisio. 

d vouno mk seed orchard lesiablished in 19781. 

tulevat tuottoikiiän vasta 20-25 vuoden 
kuluttua. Titaviivetta voidaan oleellisesti 
lyhentää perustamalla varteviljelys rnuo- 
vihuoneeseen. Metsanjalostussaatiön 
Haapastensyrjwa 1980-luvulla toimin- 
nassa ollut tammen muovihuonekoevil- 
jelys tuotti jo viiden vuoden iässä koh- 
tuullisen sadon. Viljelyksen toiminta te- 

hostuu astiavartteiden k?iytölla, jolloin 29 
voidaan jajestää vartteita lepovuoroon ja 
~adelka terhosadon koostumusta. Täiiöin 
myös erilaisten jalo~tus~opulaatioiden 
kasittely olisi joustavaa, ja halutunlaisen 
materiaalin rnonistus onnistuu Haapas- 
tensyrjassa jo nyt käytössä olevalla kas- 
vullisen lisäämisen menetelmälka. Vilje- 
lys voidaan perustaa kotimaisella mate- 
r i d i a ,  koska suomalaisten tammien pe- 
rinnöllisen muuntelun määrä ja metsi- 
köiden erilaistuminen tarjoavat hyvia 
mahdollisuuksia kestävän ja laadukkaan 
viljelymateriaalin vaiintaan ja kehittämi- 
seen.. 
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morphologicol, ecologicol ond phenologicol diierenh'oiion 
h e e n  Quernis petioeo (Mm.) liebl. ond Quercus robw 1. in o 
mixed stond d Norihwesl of Fmnce. Silvoe Genetica 44: 1- 10. 
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Focton influendng ievels of genetic divenity in woody piant 
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to conserve our natural aspen stands 
strongly support the cultivation of aspen. 
A considerable amount of arable land is 
currently being released from agricultur- 
ai production, and EU grants ue availa- 
ble for their dforatation. Aspcn would 
be very suitable for this purpose by add- 
ing aesthetic variety to the landscape. 

k s  about the problems in cultivat- 
ing aspen u e  in most cases unfounded: 
pest damage, fbr instance, can be almost 
completely avoided. The  current 
stumpage price of aspen does not encour- 
age cultivation, but it should be remem- 

bered that the rotation period for hybrid 
aspen in field cultivation is very short, 
only 25-35 years, the mean annual 
growth being 15-20 m3/ha. 

The Foundation for Forest Breeding is, 
after a break of 25 years, again stuting 
to work intensively with hybrid aspen. 

,-', 
The development of biotechnology has 
opened up new opportunities. Micro- 
propagation techniques are now being 
developed to propagate clona of high- 
quaiity aspen individuais for lqe-scale 
cultivation.. 

I .. . A  

, - 1 9  



S U M M A R I E S  

1 32 PUTT ING THE RESULTS O F  ASPEN BREEDING I N T O  PRACTICE 
Martti Lepistö, 
Foundztion for Forest Eee Breeding 

l 

The first impressive results in aspen 
breeding were obtained aiready at the 
beginning of the 1950's by crossing Finn- 
ish aspen (Populus tremula) and the 
North Arnerican aspen (l? tremuloides). 
l? tremuloides pollen was procured from 
Canada, and used to pollinate branches 
from femaie aspens flowering in water 
jars. The seed were ready in about four 
weeks. 

At its best the production of hybrid 
aspen was two to three times that of the 
domestic aspen. However, some of the 
plantations were established on the 
wrong sorts of site and the seedlings were 
not protected against elk, hare or vole 
damage. In some cases most of the seed- 
lings were destroyed. A part of the mate- 
riai may aiso not have been sufficiently 
adapted to our climate. However, a con- 
siderable number of very successful tri- 
als and plantations are to be found in the 
southern half of Finland. In Finland, d- 
together 54 aspen triais covering an area 
of 26 ha have been established, primari- 
ly through the activities of the Finnish 
Forest Research Institute (FFRI). As hy- 
brid aspen reaches log size aiready with- 
in 25-30 years, results covering the whole 
rotation period are already available for 
most of the trials. In addition to proge- 
ny tests, the FFRI also investigated the 
success of 670 hybrid aspen stands in 
1970-72, measuring over 60 000 sam- 
ple trees in the stands. Although the study 

had to be terminated owing to a lack of 
funds, it has provided origin, location, 
growth and survivai information from 
about 300 stands (totalling 146 ha). 

The production of new crossing lots 
of the best hybrid aspens through cross- 
ings is aimost impossible because most 

G 
of the paternai trees grafted in Finland 
have died. Furthermore, l? tremuloides 
is not usuaily able to produce pollen un- 
der Finnish conditions. Producing new- 
crossing combinations would, from the 
breeding point of view, mean a return to 
the starting line. 

The fästest and most effective approach 
is individuai selection and cloning. The 
hybrid aspen families usually contain 
considerable individual variation. The 
best trees could be selected from good 
families, and then cloned to produce cul- 
tivation materiai. The result would be 
better than with seedlings produced from 
seed. The Foundation for Forest Tree 
Breeding has signed a CO-operation agree- 
ment with Metsäliitto-Yhtymä, the main & 
purpose of which is to develop micro- 
propagation techniques for hybrid aspen. 
The propagation materia1 will be select- 
ed by the Foundation during 1995- 
1996, and consist of a few hundred trees 
from field trials and plantations. In the 
second selection stage, Metsaliitto- 
Yhtymä will investigate the technical 
properties of pulp and paper made from 
the clones. The clones which pass both 
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selection processes will be used in devel- 
oping a rnicropropagation procedure for 
hybrid aspen. 

A new rnicropropagation laboratory 
was opened at the beginning of the year 
at the Haapastensyrja Breeding Centre. 
About 20 hybrid aspen clones are being 
propagated, and rnore will be added as 

.&HARDY SCOTS PINE SEED FOR NORTHERN FINLAND 

the selection work proceeds. The rnost 33 
suitable propagation media have been 
tested, and rooting and storage experi- 
rnents are underway. By Septernber 1996 
it is intended to produce 10 000 hybrid 
aspen rnicroseedlings. The seedlings will 
be planted as clone and cultivation ex- 
perirnents in spring 1977.. 

Anne Pakkanen and Pertti Pulkkinen, 
Foundation for Forest Tree Breeding 
Anssi Ahtikoski, 
The Finnish Forest 
and Park Service 

Seed orchards established in central and 
southern Finland using Scots pine plus 
tree grafts frorn northern Finland have 
solved the two rnain problerns in the pro- 
duction of pine seed for north Finland: 
the seed produced by this rnethod is well 
rnatured and the arnount of seed suffi- 
cient. However, the long transfer to the 
south has also had sorne-detrirnental ef- 
fects, because the orchards are rnainly 
pollinated by background pollen from 
the surrounding forests. This has result- 
ed in a corresponding weakening of the 
adaptability of the seed to northern Fin- 
land conditions. However, despite back- 
gound pollination, the seed orchards 
established in central Finland can be used 
to produce seed with a hardiness that is 
even superior to that of the seed produced 
in local stands in the north. 

The seed produced by the hardiest 
northern clones in the seéd orchard can 

be used in areas where the effective tern- 
perature surn is 850-950 d.d. (Map p. 10). 

Intensive clone selection in large seed or- 
chards can provide seed that is even suit- 
able for use in areas where the effective 
ternperature surn is below 850 d.d. Se- 
lection of hardy clones is based on the 
cold acclirnation rate of their progenies 
in the auturnn: the clones with the fast- 
est cold acclirnation rate are the hardi- 
est. The cold acclirnation rate is deter- 
rnined by estimating the degree of nee- 
dle darnage caused by freezing the seed- 
lings when they are in the cold-acclirna- 
tion stage. The availability of a suitable 
range of clones means that collection can 
be planned flexibly to correspond to the 
local need for seed. In Field trials the prog- 
eny of hardy clones grow at least as well 
as local stand lots, in sorne cases even 
better. 

A total of 75 ha of seed orchards owned 
by the Forest and Park Service to pro- 
duce seed suitable for northern Finland 
will have been thinned by spring 1996. 
Clones producing seedling rnaterial with 
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ESTIMATION OF PROGENY PUALITY 
- PLUS PtWf 'fESTlH6, THE WElT MMO& UIOERTAKli6 

Martti Vmalainen, tbe Finnish Fomt Reseccmh Imtitute 
Jichani Hahl and +ni Pqkk6, tbe F o u d t i o n  fir Fomt Twe Bncding 

The short-term target of Scots pine 
breeding is to atimate the quality of plus 
pine progeny from Southern and centrd 
Finland for compihtion of the 1st gen- 
ention nucleus populations and selec- 
tion af dones for die new elite seed or- 
chards. The quaiity measurements are 
being carried out w a joint effort by the 
Foundation for Forest Tree Breeding and 
the Finnish Fomt Research Institute 
(FFRI). 

A total of 17 trials and 1200 lots from 
the Foundation's and FFRIS quality 
mcasurement databases w r e  calculated 
and andysed in 1994. In 1395 the Foun- 
dation measured seven experimental 
plantations, as weii as two in co-opera- 
tion with the FFRI. The totd number of 
plus tree lou was 550. Quality measure- 
ments are now available for the progeny 
of 306 different trees, corresponding to 
54% of the plus pines included in the 
experimentai plantation in the 4 south- 
ernmost breeding zone. 

High demands are set on the measure- 
ment methods used in progeny testing: 
- they must predict stand and tree devel- 
opment 40 - 60 years ahead 
- they must prcduce comparable materi- 
ais, indgrendent of the experimental con- 
ditions 
- they must be quidc and effective 
- they mun identify the properties which 

best depict development of the commer- 
ciai vaiue of the Stern 
- the parameters to be m m r e d  must be 
sufficiently inheritable 
- the breeding d u e  of the d i f f m t  prop- 
ertia must be commensurable 

The me breeders' concept of quaiity 
must be the same as that of the timber 
merchants. As fir as pine is concerncd, 
sawn timber quaiity is still the ~ n l y  basis 
for price differences. Quaiity is decisive- 
ly dependent on knot sizc and number. 

Co-operation befween the Foundation 
and the FFRI has redtcd in a quaiity 
measuring technique that is based on vis- 
ual estimation of m r a l l  quaiity. The sun- 
ple trees are clusified with respect to the 
ideorype, the high yield index and fawur- 
able qudity characteristics ofwhich give 
a high total productionlha. In addition 
to overail quality, volume parameters, 
survivai and the occurrence of develop- 
ment distuhances are aiso measured. 

The amount of stem wood and its 
qudity can be combined into an overail 
vaiue by means of the monetary value of 
both properties, derived from the 
stumpage prices. 

Field trial N:o 30912 is one of the 
triais where the visuai quality grading 
method has been developed. A totai of 
3072 trees were estimated in the triai. In 
this materiai at least there does not seem 



to be any negative correlatioh between 
quaiity and unount o f d ,  which lends 
suppon to the repeatd selection that has 
been performed in the group of plus t r a .  

The genetic gain is conneaed to selec- 
tion and ies rcsponse. A simulation ac- 
cording to Fig. 3 (p. 19) was carried out 
on this experimentd material. 21 fami- 
lia were selecced using dternative selec- 
tion criteria from the 104 families, and 
the extent to which the mean overail vd- 
ue of the selected group differed from the 
mean for the whole triai was then calcu- 
lated. The proportions of the difference 
attributable to quality irnprovernent and 
the increase in the amount of wood were 
dcuiated. 

The condusion to be drawn fiom Fig. 3 

is that, aithough measurement of the tri- 5 
ais is cxpensive, we must obtain infor- 
mation about rfie actual differences in the ' 
amount of wmd and quality of the p q -  %i -. 
enies, and then base tree selection on the 
m d  d u e  of these difirenccr. The se- 
lection benefit in this case is greater than 
that to be gin& by relying on height 
data aione. 

At the present time it would a p p r  1 
that the increase in growth obtlinable - 
with the elite n e  4 0 s  now b e a  
ing established will be 12 % greatcr than 
hait of the existing seed orchards, and 
the increase in quaiity 8 %; the cornbined 
increase in yield wiil be as much as about 

Närhi on bhokas tommnterhajen levittäj~, mnnrnp 
keskimääräiset etäisyydet ovat kuitenkin melko lyhyitii. 

Kuva: luonnonkuvo-orkkto/rapni Räsänen. 
d 

lays are the most sfffrent &ura/ 
seed dispersion agenfs of oak. 
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O A K  AS A N  ALTERNATIVE IW REFORESTATION 
Anu Mattila, Pekka Vakkari and Pertti Pulkkinen, Foundationfor Forest Tree Breeding 
Juha Raisio, the Finnish Forest Research Institute 

Recent changes in Finnish agricultural 
and forestry policies have increased the 
interest in rare hardwoods in Finland. By 
the end of the century thousands of hec- 
tares of arabte tand will be released from 
agricultural use, and Pedunculate Oak 
(Quercus robur L.) and Common Aider 
(Ainus glutinosa L.) especially have been 
suggested as alternatives to conifers and 
birches in afforestation. Noble hard- 
woods are also favoured in silviculture 
because of their importance for biodiver- 
sity: many endangered plant, animal and 
fungus species are dependent on them. 

Oak has been of very limited interest 
in forestry in Finland, but there is a ris- 
ing trend in oak planting. New Special 
support grants for oak and other rare 
hardwoods compensate for their higher 
cultivation costs compared to the main 
tree species. However, practically no at- 
tention has been paid to the hardiness 
and genetic diversity of the oak materia 
used in seedling production. 

A number of processes have almost cer- 
tainly affected the genetic structure of 
Finnish oak stands. In Finland oak is on 
the northern limit of the its natural dis- 
tribution and the present oak zone is 
narrow. Moreover, agricultural activities 
have fragmented the oak forests that were 
earlier more continuous. With these fea- 
tures in mind, the genetic structure of 
Finnish natural and cultivated oak stands 

was analyzed electrophoretically in co- 
operation with the Finnish Forest Re- 
search Institute and the University of 
Turku. Two stands from Estonia and one 
from Sweden were also included. 

The results are encouraging: natural 
oak stands in Finland are as variable at 
isozyme loci as the Swedish and Estoni- 
an ones, and the difference compared to 
the main oak area is not large (Fig. 1, 
p. 26). Cultivated stands seem to be 
somewhat less variable than natural ones, 
possibly due to the establishment of old- 
er plantations with acorns colected from 
a limited number of trees. The level of 
variability among populations was 5 %, 
more than twice the estimate for Finnish 
pine stands (Pinus sylvestris), even 
though the significantly smaller area cov- 
ered by oak (Fig. 2, p. 27). In the case of 
windpollinated species eficient disper- 
sion of pollen is considered to homoge- 
nize the stands. However, measurements 
carried out in CO-operation with the Aer- 
obiology unit of the University of Turku 
suggest that oak pollen has a surprising- 
ly low dispersion ability. Practically no 
airborne pollen was found outside Ruis- 
salo Island, which has by far the largest 
oak stand in Finland. It is probable that 
pollen migration between isolated oak 
stands is not common and, as a conse- 
quense, the stands can evolve independ- 
ently. In adaptive traits like growth 



rhythm and f'st tolerance, differentia- 
tion is usuaily more pronounced than in 
isozyrnes, and both clind and ecotypic 
variation have been found in Central 
European &. 

The establishment of reiiable rdiable d- 
ling production is a demanding task as 
the acorns can only be stored for a limit- 
ed period of time and flawering is irreg- 
ular. Cultivation of oak cannot be b;ised 
only on the few smi wurccs available at 
& rnornent. The totd nurnber of o& 
in Finland could bc significantly in- 
c d  by planting, and the Iwai gene 
pod of the spacies would thaefore be 
much more sensitive to the consequenc- 
es of cultivation than that of themain 
tree species. 

The genetic variability of Finnish o?k 
stands can be stored, evni i n d ,  in 

exsitu cdlections, which in the future 
could be used as seed sources, or in seed . 1, 
orchards. These new plantations would 
be productive in 20-25 years. This delay 1 
could be shortened by establishing a graft 

I 
I 

collection in the greenhouse, of which 
our institution gained positive experienc- 
es in the 1980s. Containerized gr& with 
outdoor resting periods muld be used to 
muimize the seed crop andlor to con- 
trol the genetic composition. The han- 
dling of different breeding populatio 5 
would d m  be flexible, and the rnaterid 
could bc mulciplied using the microprop 
agation rnethodology dready in use. The 
gr& aliecfion couid be set up with Finn- 
ish mataial since thc kvel of genetic var- 
iability and rhe relatively high differen- 
tiation of oak stands offer possibilities for 
the selecsion and imprwement of hardy 
and qudified materiai.e 

- 
. . - q <*-,. ;, J.+! 
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Head Office 
Viljotie 4 A 5 
FIN-00700 Helsinki flNL4ND 

bl. t358-0-359 011 iox t35B-0-359 720 

Haapastensyrjä Breeding Centre 
Korkkilontie 247 
flN- 12600 läyliäinen FINLAND 
te/. t358-14-443 260 fox t358- 14-443 030 

Pieksämäki Experimental Station 
Toimitorhontie 34 
flN-76850 Nooroiärvi fINL4ND 
tel. t358-58-6 11 773 fox t358-58-422 454 

The foundotion for forest Tree Breeding employs opprox. 60 people. 
The following list includes the nomes of those in executive positions ond those responsible 
for plonning breeding work. The office where the person is working is morked oher h e  nome: 
Hki=Helsinki, Hs=Hoopostensyrjä, P=Pieksömäki. 

Anni lsooho (Hkil Monoging director 
louni Mikolo (Hkil Director of R 8 D 

B r e e d i n g  s e c t i o n  
Tosks: Mointenonce ond improvement of breeding populotions, 
short-term breeding, development of breeding methods ond strotegies. 
Toponi Pöykkö, D. for. (HS) Section leoder 
luhoni Hohl (Hkil Pine breeding, progeny testing 
Morjo-Leeno Uopolo (HS) Spruce breeding 
Ville Pirttilöf HS) Selection 8 Mointenonce 
Risto Hogqvist (HS] Birch breeding 

F i e l d  & P r o d u c t s  s e c t i o n  
Tosks: Test plontotions, production 
of reforestotion moteriol, propogotion of bosic moteriol for breeding. 
Mortti Lepistö (Hkil Section leoder 
S o k ~ n  Voinikoinen {HS) Test plontotions, Southern finlond 
Morio-Leeno Kilpeläinen IPI Test plontotions, Centrol finlond 
Morkku Altonen (Hsl Groh production 
Sirkku Soorelo /HS] Seed production 
Sinikko Solonen IHsl Plontlet production of ospen 

D e v e l o p m e n t  s e c t i o n  
Tosks: Development of techniques for breeding ond for 
multiplicotion of improved moteriol. 
Pertti Pulkkinen, D.for, Ph. D, (Pl Section leoder 
lukko Antolo, IHkil Seed orchord estoblishmeni ond monogement 
Ari Kinnunen IHkil Controlled seed production techniques, flower induction 
Aulis Leppänen (P) Seed orchords for northern finlond 
Anu Monilo, IHkil Seed produrtion of rore hordwoods 
Anne Pokkonen, IHkil Developmeni of forestry plonting moteriol for notihern finlond, 

pollen contominotion 
Moijo Solonen IHsl Vegetotive propogotion 

I n f o r m a t i o n  
Iookko Nopolo IHsl Publicotiom 

C o m p u t e r  t e c h n o l o g y  
Pekko Vokkori IHkil Statistin 
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H a l l i t u s  V u r ~ s e t ~ s ~ t  

Puheenjohfoju, 
R o M  P A A  T rsfedt 
~ e t s ä t a ~ o ~ ~ ~ i i E  M ken 
R o M  Veikko Koski 
lohiaio Antti Koskimäki 
Vommetsä@foja Timo W i n e n  
M e t s ä n ~ " 1 h k k Ö  lukko Pekkarinen 
lohtaja Omi Puh& 
letsänhd@ Sakori Pönniä 
A~ue@tajo Oivo Solmi 

T y ö v ~ ~ n t a  
PuIreen~jaI  
M e t s ä n w l i k k ö  lukko Pekkarinen 
Toiminnanjohtaja Antti Iswh 
Prof- Veikko Koski 
Metsä&@ Sakari Pönniö 
Pro feMFMA Tiflersted 

hol te levat  '"senet 
k o ~  OII~ iu&a 
Metsäneuvos Yrjö Hm' 
letsänewos VJ. i b h u ~  
P r o f m .  Viljo h@"rvi 
R o h  Ame Rousi 
P r o f m .  Pwvo Yli-Vakkwi 

MM1 Risfo Rikolo 
Puufarhoneuvos Pekka lyränkö, t 27.11.1995 
MM1 Pirkko Velling 
Pankinid,taja Raim Tammilehto 
Toiminnanjohtaja Arto Mäkelä 
Aeisänhdaia Erkki IYärä 
Metsänhoitaja Moiti Valli 
Dir& Anden Porfin 
MetsänhoifopWIIikkö Pauli WaIienius 

lolostusvaI1unta 
hhpr,fojaI 
Professori Veikko Koski 
loh~@h~ja Jouni M i k h  
Rofessori i!MA T I  



Metsänjalostussäätiän palveluksessa on noin 60 henkilää. Seuraavassa luetellaan eri toimintalohkojen 
vastuuhenkilät. Toimipikka, jossa henkilö työskentelee, on ilmoitettu nimen jälkeen kirjainlyhenteenä: 
Hki=Helsinki, Hs=Haapastensyrjä, P=Pieksämäki. 

Pääkonttori t'limetsänhoitaia Anni Isoaho (HkiJ Toiminnanjohtaja 
Viliatie 4 A 5 MML Jouni Mikola (Hkil Jalostusjohtaja 

b00700 Helsinki Atk-merkonomi Inkeri Jokinen (Hkil Talouspäällikkö 

uhelin 90-359 022 faksi 90-359 720 MH Jaakko Nopola (Hsl liedotuspäällikkä 
FK Pekka Vakkari IHkil Atk-päällikkö 

l 

Haapastensyriän metsänialostuskeskus 
Karkkilantie 247 
12600 läyliäinen 
puhelin 9 14-443 260 faksi 9 14-443 030 

Pieksämäen koeasema 
Taimiturhantie 34 
76850 Pieksämäki 
puhelin 958-6 1 1 773 faksi 918-422 454 

J o l a r t u r f o i m i o l o  
Tehtävät: 
lolostusoineistojen ylläpito jo kehittäminen, 
jolosteiden luominen jo jolostusmenetelmien kehittäminen 
MM1 Tapani Pöykkä IHsl Toimialapäällikkö 
MH Risto Hagqvist (HsJ Koivun ialostus 
MH Juhani Hahl (HkiJ Männyn jalostus, jalostusaineistojen testaus 
MMK Marja-leena Nopola (Hsl Kuusen ialostus 
Mti Ville PirttiIi (HS] Jalostusaineistoien valinta ja säilytys, 

erikoispuiden ialostus 
K e n t t ä -  j a  f u o t e t o i m i o l a  
Tehtävät: 
Koeviljelytoiminto, jolostetun metsänvil~elyoineiston 
tvottominen io iolostuksen oerusmoterioolin lisääminen 
MML Martti 1epistä IHkil ' Toimialapäällikkö 
Mti Sakari Vainikainen (HS] Koeviljely, Etelä-Suomi 
Mti Maria-Leena Kilpeläinen (PJ Koeviljely, Keski-Suomi 
MtiMorkku Ahonen (HS] Vartetuotanto 
LuK Sinikka Salonen (Hsl Haapahanke 
Mti Sirkku Saarela (Hsl Siementuotanto 

K e h i t t ä m i s t o i m i o l o  
Tehtävät: 
lolostustekniikoiden 
jo jolostetun aineiston lisäysmeni 
MMJ FI Pertti Pulkkinen IPI 
MMKJukka Antola IHkil 
Mti Ari Kinnunen (Hkij 
Mtt Aulis Leppänen (Pl 
FK Anu Mattila (Hkil 
FM Anne Pakkanen (Hkil 

FL Maija Solonen (HsJ 

:telmien kehittäminen 
Toimialapäällikkö 
Siementuotannon kehittäminen 
Kontrolloidut siementuotantomenetelmät 
Pohjois-Suomen siemenvilielykset 
Jaloien lehtipuiden siemenhuolto 
Pohiois-Suomen metsänvilielymatehalin 
kehittäminen, taustapälytysongelmat 
Kasvullinen lisäys, mikrolisäys 



M E T S Ä N J A L O S T U S S Ä Ä T I ~ N  J U L K A I S U J A  

Työraportteja MeMnja las t~ä t iön  työr~portlejo -rnanistesorja on tarkoitettu lähinnä soötiän sisäiseen käflöön ja kotimaisille 
ja1astu~)ryanisaatioilIe. Työaportit torjaavat yksityiskohtaista tietaa myös muille melsönjalastuksesta kiinnastu- 
neille. 

14. Raimo Jaatinen ja Pertti Pulkkinen. 

15. Marja-Leena Napola. 

Virhevartteet ja niistä johtuva saneeraus- 
tarve Pohjois-Suomea varten peruste- .. 

l 
t u i h  mäntysiemenviljelyksillä. 1995. Q# 

Kuusen kantapuujälkelaistöjen varhais- 
kehitys - välituloksia koeviljelyksista nro 
1073/1/2 ja nro 1130/1/2. 1995. l 

1 6  Metsänjalostussädtiön toimintasuunnitelma 1995. 

17. Metsänjalostussdätiön toimintakertomw 1994. 

18. Matti Haapanen. Muunnos v.5.0. Metsanjalostusaineisto- 
jen esikäsittelyohjelma. 1995. 

19. Mam' Haapanen, Tapani Pöykkö, 
Risto Hagqvistja Martti Vmalainen. 

Mannyn ja koivun tilavuusyhtälöt 
(d ,,3, d ,,, h) nuorille puille. 1995. 

20. Hallamaa M., Korhonen M-L., 
Lepistö M. 6 Vainikainen S. 

Metsänjalostussäätiön koeviljelytoimin- 
ta v. 1994. 

21. Martti Lepistö ja Markku Altonen. 

22. Jukka Antola ja Juhani Habl. 

Uusi pistokashuone Haapastensyrjass'i ja & 
sen rakenneratkaisut. 1995. 
Mannyn 1,5-polven siemenviljelyksen 
kloonivalinta. 1995. 

23. Hanna Pasonen ja Markku Kipu&. Siitepölyhiukkasten väliset vuorovaiku- 
tukset ja siitepölykilpailun mahdollisuus 
koivun muovihuonesiemenviljelyksessa. 
1995. 

24. Metsänjalostwsdätiön toimintasuunnitelma 1996 
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25. Antola J., Pulkkinen I? 
&Pakkanen A. 

26 Ari Kinnunen. 

Taydennyspölytyksen tehokkuus Keski- 43 
Suomeen perustetussa pohjoissuomalais- 
ta alkuperaa olevassa mannyn siemenvil- 
jelyksessa. 1996 

Kontrolloidun siementuotannon mah- 
dollisuudet kuusella. 1996 

Tiedonantoja MetsäniuIostussäätiön tiedonontuju -sorjusso julkuistoun säätiön tutkimus- jo koetuloksio sekä myäs muitu 

RePOrtS meisäniolosiustu koskevio, erityisesti kunsoinvölistä mielenkiintuu omouviu tieteellisiä urtikkeleitu. 

The uim of the series B to report genetic reseurch ond upplied tree breeding work curried out by the foundution. I i  
muy ulso contoin reports und reviews on subiects rlosely reloted to the octivities of the foundution und of potentiul 
internutionul interest. 

10. Anssi Ahtikoski: 

1 I.  Pertti Pulkkinen: 

12. Hanna Ranta: 

Männyn ja rauduskoivun siemenviljelys 
ten kannattavuus. Surnrnaty: Profltabili- 
ty of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and 
Silver birch (Betula pendula R.) seed 
orchardc in Finland. 1995 

Valikoivalla keruulla mannyn siemenvil- 
jelyssiementa entista pohjoisemmille 
kayttöalueille. Surnrnaty: Enlarging the 
seed utilimtion areas toward to north by 
selective harvesting of Scots pine seed 
orchardc. 1995. 

Tammen ja eräiden muiden lehtipuiden 
tuholaiset Suomessa ja Euroopassa; lajis- 
to, merkitys ja ilmastonmuutoksen seu- 
raukset. Surnrnaty: Pests of oak and cer- 
tain other broadleaved hees i n  Finlandand 
Europe; species, signiflcance and irnplica- 
tions of clirnatic change. 1996. 



Metsänjalostussäätiön video-ohjelma Metsapuista viljelykasveja kertoo metsänjalos- 
tuksen tavoitteista, menetelmistä, saavutuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Ohjel- 
ma on valmistunut v. 1993 ja sen pituus on noin 12 min. Video on saatavana myös 
motsin- ja englanninkielisinä versioina. Kasetteja voi lainata Metsänjalostussäätiöstä 
(puh. 90-359 022Nijakainen) ja Opetushallituksen myyntipaivelusta (puh. 90-774 
774 50). 

Diasaria metsänialostuksesta 
Diasarja metsänjalostuksesta on lainattavissa Metsänjalosnissäätiöstä (puh. 90-35902 @ 
Viljakainen). Diasarja on valmistunut vuonna 1992, kustantanut opetushallitus ja 
kuvannut Teijo Nikkanen metsäntutkimuslaitokselta. 

Nöyttely visakoivusta 
Visakoivunäyttely kertoo sanoin ja kuvin tämän ehkä arvokkaimman erikoispuum- 
me kasvatuksesta ja käytöstä. Metsänjalostussäätiön ja Visaseuran yhdessä toteutta- 
ma näyttely koostuu seinäkkeistä sekä pöydästä, jolle on kerätty eri valmistajien visa- 
esineitä. Nayttelyn pysyvä sijoituspaikka on Haapastensyrjän jalostuskeskus, mutta 
sitä on mahdollista lainata myös ulkopuolisille, esimerkiksi metsäoppilaitoksiin. Tie- 
dustelut 9 14-443 26OlPirttil.a. 

Metsöntufkimajörj~~töjen komoinvölisen liiton 
IUFROn, 20. maailmankongressi 

pidettiin 6.- 12.8.1995 Tampereella. 
Kongressin jälkeen järjestetyn 

metsänjalmshiJretkeilyn ohjelmaan 
kuului käynti säätiön Pieksämäen k ~ m o l l o ,  

jossa tutustuttiin koivun siemenhiotantoon 
muovihuoneessa. Kuvo: Teijo Iikkanen 

Tlre Internationol Union of Forestry Researd 
Organisotiom (IUFRO] held its 20th World Congress 

in finlond on 6-12.8.1995. The forest breeding 
excu~sion, arranged oher the congress, included o 

Stotion to see birch seed produdion 
visit to the foundation's Pieksämäki Experimental 1 

in plostic greenhouses. 
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Telefax+358-0-359 720 
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