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ENSIMMAISET U U D I I  VALIOSIEMENVIU ELY KSET ISTUTETiU 

Kehittamismetsanhoitaja Männyn 1. polven siemenviljelykset ovat tusasteen kohottamisen mahdollisuudet on 

Jukka Antola jo 30 vuoden ikaisia ja niiden siemen- kaytetty hyvaksi. Kuusella siemenviljelys- 
tuotannon arvioidaan vähenevän ja sie- ten vanheneminen on yhtä väistämätöntä 

Metsdnjalostzlssautiö n-ienen keruun vaikeutuvan jo lahimman kuin n-iännylla. Koivulla metsakylvön yleis- 
10-20 vuoden aikana. Vanhoja siemen- tyminen lisää tarvetta perustaa uusia sie- 
viljelyksia korvaamaan tarvitaan pitkästä menviljelyksia. Myös kuusen osalta on 
nuoruusvaiheesta johtuen hyvissä ajoin pe- tarvetta uudistaa siemenviljelyksiä niiden 
rustettuja uusia viljelyksiä, joissa jalos- siernentuotannon vaikeuksista huolimatta. 

4 

Tarkistettu siemenviljelysten 
perustamisohjelma valmistuni~t 

Siementuotannon suunnitteluryhmä, jo- 
hon kuuluu jäseniä Metsahallituksesta, 
Metsanjalostussaatiöstä, Metsantutki- 
muslaitoksesta ja Metsätalouden kehitta- 
miskeskus 'rapiosta, luovutti laatimansa 
muistion Männyn, kuusen ja koivun sie- 
menviljelysten perustamissuunnitelmat 
maa- ja metsätalousministeriölle maa- 
liskuussa 1997. Muistio perustuu pitkälti 
siemenviljelytyöryhmän vuonna 1989 
laatimaan Metsäpuiden siemenviljely- 
ohjelmaan vuosille 1990-2025, mutta siinä 
on lukuisia tarkistuksia metsanuudista- 
misessa ja metsanjalostuksessa tapahtunei- 
den muutosten ja kehityksen vuoksi. 

Siementuotannon suunnitteluryhmän 
muistiossa on perustettavia mannyn sie- 
rnenviljelyspinta-aloja tarkistettu reilusri 
alaspäin eli puoleen vuoden 1989 ohjel- 
maan verrattuna. Tämä johtuu mannyn 
viljelyn vähenemisestä seka siitä, että 
rnetsakylvöista esitetään katettavaksi sie- 
menviljelyssienienellä vain puolet. Sie- 
menviljelystarpeen rnitoituksessa apuna 
kaytetyt luvut uusien ~iernenviljel~sten sie- 
rnentuottoarvioista, siemenen taimisaan- 

noista ja kayttömaarista metsakylvöissa on 
pidetty ennallaan vuoden 1989 ohjelmaan 
verrattuna. Uuden ohjelman toteutusaika 
on pienentyneen volyymin vuoksi lyhyem- 
pi ja sen toteutuskustannukset ovat man- 
nyn osalta 20 miljoonaa markkaa pienem- 
mät kuin vuoden 1989 ohjelman. 

Muistiossa mannyn vuotuisen siemen- 
tarpeen on arvioitu olevan Etela-Suomes- 
sa 7500 kg ja Pohjois-Suomessa 4900 kg. 
Tästä siemenviljelyssienienen tarve on 
Etelä-Suomessa 4000 kg ja Pohjois-Suo- 
messa 2700 kg. Kuusen siementarpeen 
on arvioitu olevan noin 1250 kgvuodes- 
sa. Koivun vuotuiseksi sien-ientarpeeksi 
on arvioitu 410 kg, josta sv-sien-iencr 
tarve on 260 kg. d 

Mannyn ja koivun siementarvetra kos- 
kevat laskelmat lahtevat oletuksesta, että 
siernenviljelyssiemenella katetaan taimi- 
tarhakylvöjen lisäksi puolet metsakylvö- 
siemenen tarpeesta. Mannyn taimisaanto- 
arviona on kayteny 50 000 tainta kilosta 
siementa ja metsakylvössa on laskelmien 
pohjana kaytetty siementarvetta 0,3 kglha 
(Pohjois-Suomessa 0,4 kglha). 





Paikanvalinnassa oltava huolellinen Siemenviljelyksen perustaminen alkaa 
siemenviljelyspaikan etsimisella. Paikan- 
valinnassa on oltava hyvin huolellinen. 
Siemenviljelyksen tulee sijaita käyttöalu- 
eellaan ja mieluimmin sen keskiosissa. 
Parhaita ovat hyvät peltomaat makroil- 
mastollisesti edullisella seudulla esim. 

suurten vesistöjen läheisyydessä. Mikro- 
ilmastollisesti ja edafisesti suotuisimpia 
paikkoja ovat lampimat hiekkaiset tai 
hietaiset rinnemaat, jotka viettävät loi- 
vasti etelään. Sekä paikanvalinnasta että 
siemenviljelyksen perustamisesta on laa- 
dittu erilliset ohjeet. 

Vain parhaat ~ l u s ~ u u t  kelpuutetaan 

Kontopuu = joloshiksen perusaineistoksi valittu 
puu. Vrt. pluspuu. 

Klooni = perinnöllisesti mmonloisten yksilöiden 
ioukko. Esim. sientanviljelykseliä yhdestii konto- 

Pluspuu = ulkomun toi iälkeiäiiokeiden perus- 
tee110 hyväksi todettu kontopuu. Vrt. kontopuu. 

Vortfominen = kmvullinen monistusmenetelmö, 
/osa kontopuun oks liitetään nuoren toimgn eli 
m. perusrungon Iotvoon. 

Puiden vaiinta l1I2 -polven siemenvilje- 
lyksiä varten perustuu kantapuiden jäl- 
keläistestaukseen (ks. piirros s. 6-7). Va- 
linnassa painotetaan erityisesti laatua ja 
kasvua, ja mitä pohjoisemmasta siemen- 
viljelyksen käyttöalueesta on kyse, myös 
taimien elävyyttä. Koska siemenvilje- 
lyksen tehtävänä on tuottaa siementa, on 
valittavan puun ylitettava myös tietty sie- 
mentuotannon kynnysraja. Pluspuun 
osuus siemenviljelyksen siemensadon 
geenikokoonpanossa on lähes merki- 
tyksetön, jos se ei tuota siementä, olkoon- 
pa pluspuu kuinka hyvä tahansa. Kanta- 
puiden siementuotto-ominaisuudet on 
selvitetty siemenviljelysvartteilla tehdyis- 
sä laajoissa kukinnan mittauksissa. 

Jotta viljelykseen valittavila kantapuil- 
la saavutettaisiin valintahyötyä, on testa- 
tun lähtöjoukon oltava riittävän suuri, 
mutta valitun puujoukon mahdollisim- 
man pieni. Toisaaita geneettisen moni- 
muotoisuuden turvaamiseksi kloonien 
maaraa ei voi laskea kuinka alas hyvänsä. 
Niinpä käytännössä kloonimäärä on uu- 
sissa l1I2 -polven siemenviljelyksissä ollut 
25-35 eli selvästi pienempi kuin 1. pol- 

ven viljelyksissa. Mahdollisimman ta- 
saisen geneettisen jakautumisen toteu- 
tumiseksi siemensadossa vartemaärat 
klooneittain eivät saa vaihdella liiaksi. 
Toisaaita kukinnan runsaudessa on hy- 
vin suuria eroja senkin jäikeen kun hei- 
koimmin siementä tuottavat on pudotet- 
tu pois, joten em. vaatimus ei helposti 
toteudu ja ehdottoman tasaisia vartemää- 
ria ei ole syytä tavoitella. Tarvittaessa voi- 
daan kukinnasta johtuvia tuottoeroja ta- 
soittaa kloonikohtaisten vartemaarien 
avulla. 

Varttaminen tapahtuu kaksi vuotta en- 
nen istutusta. Entsyymitekniikalla suori- 
tetun vartteiden oikeellisuuden tarkas- 
tuksen jälkeen siemenviljelyksilta kevät- 
talvella kerätyt vaiittujen kantapuide di 
oksat vartetaan keväällä muovihuonee- 
seen edellisenä vuonna koulittuihin pe- 
rusrunkoihin. Varttamista saatetaan jou- 
tua täydentämään heikosti onnistuneiden 
kloonien osalta seuraavana kevaan'a. Vart- 
teiden jatkohoito tapahtuu tarhalla ja 
käsittää mm. tukemista ja epäonnistu- 
neen varttamisen seurauksena syntynei- 
den perusrunkojen poistoa. 



!. Mets&allitukscn siemm- 
1 uirj&alw Jorohten 

C C, Suhoha kesaUilI996. 
Vartteidm istutuskohht 

on merkitty kepeilk. 
Kuva: Jukka Antola. 

A seed orcbard administe- 
red by the Finnish Fomt 

and Park Service in 
Joroinen, in eastern 

Finhd ,  in 1996. The 
planting spots f0r 

the grujk haue bem 
murked with sticks. 

Photo: Jukka Antola. 

l 
SiemmvilH@ueen paaiutus eli istutus- 
ohtien merkhtti muovikepeiiiä tapah- @ uu istuwtei, edeltäv-hä sy-8. Ylei- 

simmin uuaiila miintysiemenviljdyksii1'a 
on bytetty 5 x 8 metrin istutusasentoa. 
Paaiutuksessa pyritään huomioimaan 
edullisin rivisuunta, joka määräytyy 

I vallitsevan tuulensuunnan, taustapöly- 
mittausten, alueen geometrisen muodon 
tai maaston kaitevuyden pukaan. Pyr- 
kimyksenä on mini~idq4iIjelykselle le- 
viävän taustapölyn määrä ja vaikeakul- 

kuisessa maasto& mahdollistaa konei- 
den käyttö ilman liiallista sivukalrevuut- 
ta. Paaiutuksen yhteydessä maanpinta 
muokataan istutusta varten ja savisilla 
mailia tuodaan multaa istutuskuoppia 
varten. Lisäksi rakennetaan tiestö, kaive- 
taan tarvittaessa kuivatusojat ja pystyte- 
tään hitviaita. 

Seuraavan talven aikana paaiutuskart- 
ta muutetaan tietokonepohjaiseksi, jol- 
loin sille vdidaan a r p a  kioonie ja vart- 
teet. Tämä perustuu edellisenä syksynä 

&mi&a-m viimeisimpään var- 

teinventaarioon, josta selviää jokaisen 
kloonin käytettävissä oleva vartemäärä. 
Kloonikartan arvonnassa kunkin Moonin 
vameet pyritaan hjauttamaan mahdol- 
lisimman kauas toisistaan itsepölytysris- 
kin minimoimiseksi. Vartejhurnat py- 
ritaan saamaan mahdollisimman tasaisik- 
sija kiooneja, joiden varttaminen on on- 
nistunut heikosti, saatetaan joutua kor- 
vaamaan varadooneilla, mihin vartmmi- 
sessa aina varaudutaankin. 



SIEMENVIUELYSTEN PERUSTAMINEN 
ESTABL IWM ENT OF SEED ORCHARDS Siemenen keruu. 

Collection of seed. 

Jölkelöiskokeiden perustaminen. .-+ 
Gioblishiny of progeny trials. 3 

luonnonmetsistä. 

L 
Ulkoasuun perustuva pluspuuvalinta 

Phenoiype-bosed selection of plus irees in 
noturol forests. 

., . 
Materiaalia 

ci - - I- Tietoa 1. polven siemenviqelysten perustaminen. 

Giublishing of ht yenerotion seed orchords. 



Roguing of seed orchards: culliig of clones with poorest growth, 
quality and flowering. ' 

Gtablishing of I 1 generdion (improved first generafion) 
seed orchard, 

m - - m m  





Vartteet istutetaan arvotun kloonikartan mukaan 

Istutuskevaanä klooninumeroidut vart- 
teet nostetaan ja kuljetetaan taimitarhal- 
ta siemenviljelykseiie. Vartteet istutetaan 
paalutetulle siemenviljelykselle arvotun 
vartekartan mukaan. Myyrätuhojen va- 
ralta vartteet suojataan metaiiiverkoiiia. 

Metsähallituksen hankkimista ensim- 
mäisistä viidestä Etelä- ja Keski-Suomen 

mäntysiemenviljelysalueesta on varttei- 
den istutus aloitettu yhdellä ja paalutus 
tehty kahdella viljelykseiia. Vuoden 1998 
aikana istutetaan jäileen kaksi ja paalu- 
tetaan kaksi jäijelka olevaa aluetta, joiden 
istutus tapahtuu 1999. Kloonivalinta ja 
varttaminen näitä siemenviljelyksia var- 
ten tehtiin vuosina 1995- 1997. 

Vasaistutettuja 
tndnnynvartteita 
Suhokan simenvi&e~kselcllii 
Jorohissa heinaRuussa 1997. 
Kuva: Jukka Antoka. 

A nnuly-pkanted 
seed orchard 
of Scotr pinc in Joroinen, 
emtmr Finland, in 1997. 
Phoco: jukka Antoka. 

iäimitarhah d u t  vartteet 
udlivarastoidaan simenvi&e~k- 

selk ennen Lttutusta. Warastoinnin 
aikana vprtteita on kasteltava 

sai& mukaan. 
Kuva: Jukka Antola. 

Grajh brought to the planting rite 
j b m  the nursey are placed in 

tnnporary storage at the m-be seed 
owhard b+ thepkznting. 

Imgation during storage dqends 
on weather conditions. 

Photo: Jukka Antola. 

Hyvä hoito aikaistaa ia lisää siemensatoja 

Istutuksen yhteydessä tai pian sen jäikeen vitcaminen vartteiden juurelle ja lannoi- 
siemenviljelyksella alkavat hoitotyöt ku- tukset. Hoitotoimenpiteiden tarkoituk- 
ten mataijdcasvuisten heinälajikkeiden sena on nopeuttaa vartteiden alkukehi- 
kyl* rivNäleihin ja heinän saannöllinen tystä ja lyhentää tuottamatonta nuoruus- 
niitt;, herbisidien tai kuorimurskan le- vaihetta seka lisätä siemensatoja. 



JALOSTETIU KOIVU KASVULTAAN JA LAADULTAAN SELVASTI METSIKKOALKUPERIA PAREMPAA 

Koivunjalostaja 
Risto Hagqvist 

vun... 1997) mukaan rauduskoivun hän mennessä ei ole ollut kaytettävissä 
Metsanjalostussäatiö kaikki taimitarhasiemen ja puolet met- selvitystä, jossa olisi mitattu useissa kent- 

säkylvösiemenesta pyritaan maamme ete- täkokeissa realisoituneita monien omi- 
Iäpuoliskoa varten tuottamaan muovi- naisuuksien jalostushyötyja metsikkösie- 
huonesiemenviljelyksilla, mikäli ohjel- meneriin verrattuna. 
man vaatima rahoitus järjestyy. Myös Aikaisemmat arviot jalostushyödyistä 
ruotsalaiset jalostustutkijat suosittelevat, ovat koskeneet lähes pelkästään pituus- 
että Keski-Ruotsissakin ryhdytään kayt- tai tilavuuskasvua. Ne ovat perustuneet 
tämaan suomalaista jalostettua koivun joko jalkelaiskokeissa mitattuun vaihte- 
siementä käytännön mitassa. lun määrään ja siitä tehtyihin johtopää- 

Jalostetun siemenen käyttäjiä ja taimi- töksiin tai sitten vain yksittäisten kokei- 
en ostajia kiinnostaa koivun jalostukses- den tuloksiin. 

Ensimmöiset Metsänjalostussäätiössä päättyi vuonna perheiden pisimpien taimien joukosta. 

muovihuonesiemenviIielykset 1997 koivun jalostushyötyja selvitellyt Mukana oli seka etelä- että keskisuoma- 
hanke uusien tulosten julkaisemiseen laisia klooneja. 1-askennassa nämä ryh- 

tarkastelussa (Hagqvist ja Hahl 1997, 1998)  Tutki- mät kisitelriin erillään. Siemenviljelyr 
musten aineisto käsittdi kolme ensini- 336 sisälsi vain keskisuomalaisia p u i t a d  
maista maahamme perustettua raud~is- jotka oli valittu nuorehkojen kokeiden 
koivun monen kloonin muovih~ionesie- mitta~istulosteii perusteella. 
menviljelysta. Ne oli suunniteltu 1970- Siemeiiviljelys 287 oli toiminnassa 
luvulla Metsanjalostussaatiön toimesta ja vuosina 1970- 1975, sv 288 vuosina 
perustettu Haapastensyrjan jalost~iskes- 1972-1 978 ja sv 336 vuosina 1977-1987. 
kukseen Lopelle. Siementa viljelykset tuottivat 

Kloonit siemenviljelyksia (lylienteenä 414 kg, iiiista mäirista on mahdollista 
SV) 287 ja 288 varten oli valitt~i nuorten kasvattaa t,iitiiitarhalla noin 83 miljoo- 
jalkelaiskokeiden nopeakasvuisinipien nda taiiita. 



Laskelmat jalostettujen 
koivujen paremmuudesta 
perustuvat varttuneisiin 
koeviljelyksiin. Alakuvassa 
koivukokeen 61 1 istutusta 
Nurmijärvelld v. 1971; 
yldkuvassa sama koe 21 
vuotta myöhemmin. 
Kuvat: M]S ja R. 
Hagqvist. 

Calulations on the superiority of 
geneticaiiy-improved birches are 
based on the results obtainedfiom 
advanced ttralplantations. 
The hwerpicture, taken in 1976, 
shows the planting of birch trial #611 in  Nurmijarvi, 
southern Finkzd the picture at the top shows 
the same trialplantation 21 years later. 
Photo: MJS ja R. Hagqvist. 



Kenttakokeissa siemenviljelyserien kas- 
vua verrattiin metsikköalkuperien kas- 
vuun. Metsikköalkuperät olivat kotoisin 
samoilta jalostusvyöhykkeilta kuin sie- 
menviljelyseratkin. 

Mukaan tutkimukseen otettiin kaikki 
em. siemenviljelysten jälkeläistöilla pe- 
rustetut kenttakokeet, jotka täyttivät seu- 
raavat vaatimukset: kokeessa mukana 
edustava näyte sv:n klooneista ja vahin- 
tään yksi metsikkösiemenerä vertailuna. 

~~~Bvuuskasvun lisäys yli 25 % Mirattujen muuttujien paatulokset on esi- 
tetty kuvassa sivulla 1 3  erikseen erela- ja 
keskisuomalaisille siemenviIjelysalkuperil- 
le. Kasvunopeuden lisäys oli merkittavi ja 
kiistaton. Tilavuuden jalostushyöty oli Ete- 
lä-Suomen alkuperillä 29.1 % ja keski- 
suomalaisilla 26.3 %. Tilavuuden osateki- 
jät eli pituus ja rinnankorkeusläpimitta li- 
saanryivät E-Suomessa 9.3 ja 10.8 % seka 
K-Suomessa 6.9 ja 10.0 %. Yläläpimitassa 
(D, ,) jalostushyöty oli odotetusri suurem- 
pi kuin rinnankorkeusläpimitassa, 11.3 O/o 

(E-Suomi) ja 1 1.6 % (K-Suomi). 
Tilavuuden jalostushyötyä mitattiin 

nyr noin 10 vuoden iällä, mikä on noin 
viidesosa kiertoajasta kyseisillä rehevillä 
kasvupaikoilla. Jalostushyödyn kehitty- 
misestä myöhemm~llä  iillä ei toistaisek- 
si ole ollut tietoa suomalaisilla metsäpuil- 
la, mutta nyt päättyneessä hankkeessa 
saatiin tästäkin seikasta ensimmäiset alus- 
tavat tulokset. 

Erillisessa vanhemmassa koeaineistos- 
sa rarkasteltiin rauduskoivun tilavuuden 
jalosrushyödyn tai kasvunopeudeltaan 
erilaisten klooniryhmien valisten suhteel- 
listen erojen kehitrymistä pitkälla aika- 
välilla kahdessa suonialaisessa ja yhdessä 

Kokeen iän tuli olla vähintään 10 vuotta 
tai keskipituuden vähintäin 8 metriä. 
Hyväksytyt kahdeksan kenttäkoetta oli- 
vat kaikki Metsänjalostussäätiön perus- 
tamia, ja ne oli perustettu peltomaille 
Etelä- ja Keski-Suomeen. 

Hankkeen alussa kehittiin laadun ar- 
viointiin uusi entistä yksityiskohtaisem- 
pi mittausmenetelmä, joka o n  yhdistel- 
mä tarkkoja mittauksia ja kokonaisval- 
taista silmävaraista Luokittelua. 

ruotsalaisessa vanhassa jalkelaiskokeessa. 
3 

Näiden tulosten mukaan näyttää silta, 
että koivun 8-10 metrin pituusvaiheessa 
mitattu suhteellinen tilavuuden jalostus- 
hyöty useimmiten suurenisi tai pysyisi 
ennallaan myöhemmällä iälli. Mukana 
olleet kaksi vanhinta koetta olivat kasva- 
neet jo 213 kiertoajastaan, ja niiden pi- 
tuus oli 20-22 metriä. 

Osa edellämainitusta jalostushyödyn 
ikitrendistä saartaa johtua jälkelaiskokei- 
den pienissä ruuduissa havaittavasta ns. 
reunavaikutuksesta, joka etenkin kokei- 
den vanhalla iällä saattaa erien välisen kil- 
pailun vuoksi johtaa jonkinasteiseen ja- 
lostushyödyn yliarvioon. Tärniin vaiku- 
tuksen määrää tässä aineistossa on vai- 
kea arvioida. Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan kilpailuvaikutus koivukokeissa 
on kuitenkin pieni. 

3 
Jalosrushyödyilla on usein tapana muo- 

dostua suuremmiksi rehevillä kuin ka- 
ruilla kasvupaikoilla. O n  täten mahdol- 
lista, että tilavuuden jalostushyöty jäisi 
esimerkiksi mustikkatyypin metsämailla 
nyt arvioitua hieman pienemmäksi, kos- 
ka selvityksen kaikki kokeet kasvoivat 
pelloilla. 
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IKSANPAKSUUS 

SUiiiEEWNEN OKSANPAKSUUS 

OKSAMRÄ,  KPL 

1 vai 
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hdoC 
I jäisi 
nailla 

HAAROJA, 

AUMMAN HMRAN KORKEUS rn 
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Jareästä tukista 
parempaa vaneria 

Parempaa 

Lisaantynyt järeys on myös tärkeä laatu- 
tekijä koivun mekaanisen jatkojalostuk- 
sen kannalta. Vaneriteollisuudessa tukin 
läpimitta on tärkein raaka-aineen arvoon 
vaikuttava tekijä, koska paraslaatuisen 
pintaviilun saanto kohoaa nopeasti järey- 
den lisääntyessä. Virheetön pintaviiiu on 
vaneriteollisuudelle 6-8 kertaa arvok- 
kaampaa kuin laadultaan heikompi väii- 
viilu. Myös ruskotäplakarpäsen toukan 
aiheuttamat, esteettisesti haitalliset viirut 
puuttuvat rinnankorkeudelta tukin 24 
cm halkaisijaltaan olevan ytimen ulko- 
puolelta. Tästäkin syystä n y b s t a  järeäm- 
män koivun kasvatus on perusteltua. 

Nyt saadut tulokset kmnopeuden  li- 
sääntymisestä tukevat hyvin aikaisempia 
suomalaisia arvioita koivun jalostushyö- 
dyistä. Pohjois-Ruotsissa kasvavan koivu- 

laatua Myös runkomuoto parantui jalostuksel- 
la merkittävästi arvokkaimman rungon 
osan eli tyvitukin alueella. Kapeneminen 
vähentyi Etela-Suomessa 10.2 % j a  Kes- 
ki-Suomessa 3.4 %. Kapeneminen pro- 
sentteina rinnankorkeusläpimitasta eli 
suhteellinen kapeneminen vähentyi vie- 
lä enemmän, eli 13.6 % ja 9.7 %. Täma 
on merkittävä etu koivua käyttävälle 
mekaaniselle metsäteollisuudelle. Jalos- 
teiden metsikköalkuperia pienempi run- 
gon kapeneminen johtui yläiäpimitan 
rinnankorkeusläpimittaa suuremmasta 
jalostushyödystä. Yleensä viljelykoivikois- 
sa kapeneminen on sitä suurempaa, mitä 
paksummista puista on kysymys, joten 
jalostuksen ~aikutus runkomuotoon on 
näin ollen selvä ja yleisestä säännöstä 
poikkeava. 

koesarjan 39 vuoden iäiiä tehtyjen mit- 
tausten perusteella tutkijat ovat päiitel- 
leet 20 % tilavuuskasvun lisäyksen ole- 
van mahdollista ensimmäisessä jalostus- 
sukupolvessa, vaikka onkin kyse suoma- 
laista huomattavasti suppeammasta jalos- 
tusaineistosta. 

Koivun nopeakasvuisuuteen yhteydes- 
sä olevia @siologisia ja anatomisia teki- 
jöitä on tutkinut perusteellisesti Helsin- 
gin yliopistossa vuonna 1996 aiheesta 
tohtoriksi väitellyt kiinalainen Tongli 
Wang. Hänen mukaansa diaisia tekijöitä 
ovat ainakin lehtipinta-ala, latvuksen yla- 
osan lehtien nettofotosynteesin taso, leh- 
tien ilmarakojen maärii (tiheys lehdellä) 
ja rakenne, kasvujakson pituus seka kas- 
vun tehokkuus kasvukauden keskivai- 
heilla. 

Silmävaraisesti luokitellussa rungon suo- - 
ruudessa ei näytä tapahtuneen muutok- 
sia. Täma lienee seurausta suomalaisen 
koivun poikkeuksellisen hyvästä luontai- 
sesta suoruudesta. 

Oksanpaksuus säilyi ennallaan Etelä- 
Suomessa, mutta suureni hieman (4.4 %) 
KeSki-Suomessa. Kun rungon koko otet- 
tiin huomioon, pieneni suhteellinen ok- 
sanpaksuus kummassakin ryhmässä huo- 
mattavasti: 10.1. % (E-Suomi) ja 6.2 % 
(K-Suomi) . 

Edellämainittuja laatua koskevia tulok- 
sia voidaan pitaa hyvänä saavutuksena, 
vaikka esimerkiksi oksanpaksuudella ei b 
koivulla olekaan vaikkapa mäntyyn ver- 
rattuna yhtä suurta laadullista merkitys- 
tä. Koivulla normaalityyppiset oksat 1ä- 
hes poikkeuksetta karsiutuvat itsestään 



Vanm'teollisuus maksaa noin 80% 

etenkin vaneri- ja sahateollisuudeIle 
tärkeitä ominaisuuksia. Kuvassa vanerin 
valmistusta Schauman Wood Oy:n 
Savonlinnan tehtaassa. 
Kuva: Stppo Kaksonen. 

Theplywood indmtrypays about 80% of 
tbe stumpage reuenues obtainedffom sales 
of timbmfiom birch plantations. 

1 The woodproperties valued by theplywood 
and sawmilling industries are especially 
emphasised in the breeding of birch. 
The picture shows plywood manufacturing 
at the Savonlinna production 
plant of Schauman Wood Oy. 

pois rungon a~okkaimmasta tyviosasta, 
joskin karsiutumisnopeudessa on eroja eri 
pluspuujälkelaistöjen välilla. 

Silrnavaraisesti luokiteltu oksikkuus- 
laatu, jossa otettiin huomioon oksien 
paksuuden, (pituuden,) lukumagan ja 
kulman kokonaisuus, näyttää parantu- 
neen Etelä-Suomessa, mutta heikenty- 
neen tai pysyneen ennallaan Keski-Suo- 
messa. Suurimpana syynä keskisuomalai- 
sen aineiston tulokseen oli todennäköi- 
sesti näiden ensimmäisten siemenviljelys- 
ten nykyisestä poikkeava rakenne, jossa 
E- ja K-kloonit olivat sekaisin samassa yk- 
sikössa, missä ryhmien välinen ristipöly- 
tys heikensi keskisuomalaisten alkuperi- 
en parempaa oksalaatua. 

Oksien lukumaarassa ei tapahtunut 
mainittavia muutoksia. Oksakulma heik- 



16 keni lievästi Etelä-Suomessa ja parani 

I hiukan Keski-Suomessa. 
Latvakasvaimen kehityshäiriöt aiheut- 

I tavat koivussa usein laatuvikoja. Jos kar- 
kisilmu tai latvakasvaimen karkiosa syysta 

I tai toisesta vaurioituvat, on seurauksena 
alempana sijaitsevien sivuversojen kasvun 
voimistuminen niiden ryhtyessä kilpai- 
lemaan uuden latvan paikasta. Myöhem- 
min kasvainvaurion kohdalla on usein 
havaittavissa normaalia paksumpien ok- 
sien ryhmä, yksi tai useampia poikaok- 
sia, mutka tai pahimmassa tapauksessa 
haarautunut runko. 

Poikaoksien määrä ei muuttunut tämän 
julkaisun aineistossa Etelä-Suomen alkupe- 
rillä. Keskisuomalaisten siemenviljelysten 
jälkeläistöis~d poikaoksien maarä sen sijaan 
lisääntyi ( 1 3  1 --> 1,43 kpllpuu). Syytä 

tähän ei tarkkaan tiedetä, mutta kysees- 
sä saattaa olla eteläsuomalaisen perimän 
merkittävä osuus näissä ensimmäisissä 
siemenviljelyksissä. Tätä ilmiötä ei nykyi- 
sissä siemenviljelyksissä enää ole olemas- 
sa. Haarojen maarissä oli molemmissa 
aineistoryhmissä havaittavissa noin vii- 
den prosentin lisäys. Ilmiön taustalla lie- 
nevät samat syyt kuin poikaoksienkin 
kohdalla. Alimman haaran korkeus maas- 
ta nousi kummassakin ryhmässä 6-7 %. 

Kokonaislaatu arvioitiin silmämää- 
räisesti määriteltyihin luokkiin ottaen 
huomioon seuraavia osatekijöitä: oksik- 
kuuslaatu, rungon suoruus, kasvuhäi- 
riöt, puun koko. Menetelmää on ulko- 
maillakin käytetty latvuksen ja rungon 
laadun kokonaisvaltaiseen arviointiin ha- 
vupuilla. Kokonaislaatu parani Etelä- 

Uusimmat siemenviljelykset vieläkin parempia 

Tässä hankkeessa todettiin merkittäviä 
parannuksia koivun metsänviljelyaineis- 
tossa jalostuksen seurauksena, vaikka 
kyseiset siemenviljelykset oli perustettu 
jo koivunjalostuksen alkutaipaleella 
1970-luvulla. Koska kantapuiden luon- 
nonmetsissä tapahtuneessa valinnassa oli 
kasvunopeuden ohella painotettu paljon 
myös laatua ja jälkeläiskoetuloksiin pe- 
rustuvassa toistuvassa valinnassa erityises- 
ti kasvunopeutta, on luonnollista, että 
kummallakin osa-alueella on kokonai- 
suutena katsoen tapahtunut myönteistä 
kehitystä. 

Se, että kaikissa laatuominaisuuksissa 
ei tässä aineistossa ole saavutettu edistys- 

tä, johtunee osittain toistuvan valinnan 
teosta nuorella iällä, jolloin kaikki laatu- 
ominaisuudet eivät vielä olleet havaitta- 
vissa, mika on lisäksi saattanut peittää 
alleen osan alkuperäisen kantapuuvalin- 
nan vaikutuksista laatuominaisuuksiin. 
K-kloonien kohdalla osasyynä oli toden- 
näköisesti myös E-kloonien esiintyminen 
K-kloonien kanssa samassa siemenvilje- 
lyksessä (sv:t 287 ja 288) ja siitä seuran- 
nut ristipölytys. 

Nykyiset edistyneet siemenviljelykset 
on suunniteltu huomattavasti monipuo- 
lisempaan ja pidempiaikaiseen testaustie- 
toon perustuen kuin 1970-luvulla perus- 
tetut. Niinpä nykyisen jalostetun sieme- 

Suomessa selvästi tai lievästi. Keski-Suo- 
messa kokonaislaatu parani hieman tai 
pysyi ennallaan. Tämä lopputulos vaikut- 
taa hyvin loogiselta aikaisemmin esitet- 
tyjen laadun osatekijöiden muutosten va- 
lossakin. Silmävaraiselle kokonaislaadulle 
on mitattu männyllä varsin korkeita pe- 
riytyvyysarvoja, yleensä korkeampia kuin 
yksittäisille laatutunnuksille, mika on  
myös hyvä syy käyttää kokonaislaatuar- 
vostelua jalostuksessa entistä enemmään. 

Elävyydessä ei koeaineistoryhmien vä- 
lillä havaittu suuria eroja. ~tel~suomalais& 
ten siemenviljelyserien suhteellinen elä- 
vyys oli keskimäärin hieman parempi 
kuin vastaavien metsikköerien (ero 3,5 
%). Keskisuomalaisissa aineistoissa oli 
vastaavaa suuruusluokkaa oleva ero (2,4 
%) toiseen suuntaan. 

nen voidaan odottaa olevan edellä esitel- 
tyä parempaa. Kuinka paljon parempaa, 
siihen pystymme vastaamaan 6-9 vuoden 
kuluttua. 

Erityisesti viimeisen kolmen vuoden 
aikana Metsänjalostussäätiö on  voimak- 
kaasti panostanut koivun laatuominai-& 
suuksien mittausmenetelmien kehittämi- 
seen, ja työ jatkuu edelleen. Tämän ansi- 
osta rungon laatutekijät voidaan tällä 
hetkella ottaa huomioon entistä painok- 
kaammin uusia siemenviljelyksiä suun- 
niteltaessa. Varttuneet koeviljelykset an- 
tavat jälkeläistöjen laadun arvioinnille 
yhä paremmat mahdollisuudet. 
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Jalostettu siemen ja siitä kasvatetut puut 
tuottavat taloudellista hyötyä paitsi met- 
sänviljelijälle, niin myös kansantaloudel- 
le. Ahtikosken (1975) tutkimuksen 
mukaan koivun jalostus ja siementuotan- 
to on kansantaloudellisesti kannattavaa, 
jos kasvunopeuden jalostushyöty on Ete- 
Ia-Suomessa vähintään 7 % ja Keski-Suo- 
messa 5 %. Uusimpien tassa julkaisussa 
esitettyjen tulosten mukaan nämiä raja- 
arvot ylitetään moninkertaisesti. Saavu- 
tetut jalostushyödyt lisäävät myös yksi- 
tyisen metsänomistajan koivunviljelyn 
kannattavuutta huomattavasti mm. ly- 
hentämäila kiertoaikaa yli kymmenellä 
vuodella. 

Ahlikoski, d. 1995. Männyn ia raudus-n : . 
koivun siemenvilielyrten kannaltawm. 
Meisänjalostussäätiön Tiedonantoia 10. 
Pp. 1-32. 

H~gpvist, R. & Hahi. I 1997. Raudus- 1 .. 
koivun siemenvilielysten jdptushyöty: 
koaaineistot ja s i e m e n v i i i ~ d i t s i  tu-, 
hbt. M e i s ä n j a l M ö n  tyomportte- 
ja 46. Pp. 1-47. 

I Hagqvisi, R. 8 Hahl. J. 1998. Raudus- 
koivun siemenvilielysten ialostushyöty 
Hei& ia KerkCSuomesso. Mehoiialastus- 
siioliiin Tiedonantoja 13. Kiisiiiaifus. 

1 hiännyn, k u m  ia koivun siemvili* 
ten ~enirtnmissuumitelmcit. 1997. Sie- 
meniuolannon suunMnduryhmiin muis- 

\ tio. Monde. Pp. 1-43. 



SIITEPOLYN LAADULLA ON MERKITYSTA KOIVUNJALOSTUKSESSA 

FM Hanna Pasonen, JyviiskyIiin yliopisto 
F7; M M T  Pertti Pulkkinen, Metsänjalostussiiiitiö 

Koivun siementuotanto on Suomessa 
keskittynyt muovihu~nesiemenviljel~k- 
siin, joiden tehtävänä on tuottaa jalos- 
tettua koivunsiementa metsanviljelyyn. 
Valtaosa taimitarhoilla käytettävästä sie- 
menestä onkin peräisin siemenviljelyksis- 
ta. MetsanjalostussaatiöIIä on tällä het- 
kellä käytössä kymmenen koivun muo- 
vihuonesiemenviljelysta, joiden klooni- 
maara vaihtelee kahden ja neljankymme- 
nen välillä. 

Pölytys n~uovihuoneissa tapahtuu mas- 
sapölytyksena, jossa perinteisen käsityk- 

sen mukaan mika tahansa siemenviljelyk- 
sen puista voi toimia pölyttajana. Teki- 
jöitä, joiden on uskottu vaikuttavan tie- 
tyn kloonin todennäköisyyteen toimia 
pölyttajana, ovat olleet ensisijaisesti tuo- 
tetun siitepölyn maara ja sattumanvarai- 
nen asettuminen emin luotille. 

Useista tutkimuksista 1970-luvulta 
lähtien on saatu viitteitä siitä, että pöly- . . 

tys ei tapahdu sattumanvaraisesti ja että 
tarkea tekijä pölytyshetkella on siiteput- 
ken kasvunopeus. Siitepölyn toimivuut- 
ta genotyypeittain ei ole kuitenkaan tut- 

Siitepölyn itavyydessä on klooneittaisia eroja 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkittiin 
Pieksämäellä sijaitsevan Savon Koivu - 
siemenviljelyksen (nro 378) kloonien 
seka kahden JR-kloonin ( E l 9 7 0  ja 
E1980) siitepölyjen itavyydet keinotekoi- 
sella agar-alustalla. Agar-alustalla tehty 
idätystesti on kohtalaisen helppo tapa 
testata siitepölyn elinkykyisyytta. Testat- 
tujen 35 kloonin itavyysprosenteissa oli 
huomattavia eroja (kuva s. 19), mika saat- 
taa vaikuttaa kurikin kloonin kykyyn toi- 
mia hedelmöittäjäna. Käytännön kannal- 
ta tarkea havainto on, että siitepölyn itä- . . 

vyys agar-alustalla korreloi positiivisesti 

ernin luotilla tapahtuvan itarnisen kans- 
sa. Näin ollen kaytetylla nienetelmalla 
paastaan kiinni kaytannön siementuotan- 
non kannalta tärkeään ominaisuuteen. 

Tähän mennessä risteytyskokeista saa- 
tujen tulosten perusteella näyttaa silta, 
että eri kloonien menestys hedelmöityk- 
sessa ei ole sattumanvarainen, sillä erai- 
den kloonien siitepöly toimii jatkuvasti 
paremmin kuin muiden. Siitepölyn me- 
nestymiseen nayttaa vaikuttavan siiteput- 
ken kasvunopeuden lisäksi se, minkä 
muun kloonin pölyä emin luotilla on 
samanaikaisesti. Tämä kaikki saattaa sie- 

kittu metsänjalostuksen kannalta tarkeil- 
ta puulajeilta eikä siitepölyn laatuorninai- 
suuksiin ole metsanjalostuksessa kiinni- 
tetty riittävästi huomiota. Vuonna 1995 

48 
alkaneen Jyväskylän yliopiston ja Metsan- 
jalostussäätiön yhteisen koivun siitepö- 
lytutkimuksen tavoitteena onkin ollut 
lisätä tietämysta eri klooneista peraisin 
olevan siitepölyn toimivuudesta ja siite- 
pölyn laadun ja taimien laadun välisestä 
yhteydestä rauduskoivulla. Jatkossa nämä 
tulokset tullaan hyödyntämään jalostus- 
työssä ja siementuotannossa. 

menviljelysten kannalta merkitä sitä, että 
todellisina pölyttajina massapölytystilan- 
teessa toimivat vain tietyt parhaiten ita- 
vaä siitepölyä tuottavat kloonit. Siitepö- 
lykilpailun merkitys jalostuksessa ja sie- & 
mentuotannossa saattaakin tulla koros- 
tetusti esille, kun perustetaan vain muu- 
tamia klooneja käsittäviä siemenviljelyk- 
sia. Ei riita, että näiden "eliittikloonien" 
laatu- ja kasvuominaisuuden ovat erin- 
omaiset, vaan myös siementuotanrion 
pitää täyttää korkeat laatu- ja maaravaa- 
timukset. 



ERI KLOONIEN 
KESKIMÄÄRÄISET 
ITAVYYSPROSENTIT 

Ra+koivun simrmvifie~ksm nro 378 
kloonim sekd plucpuidm EI970 ja EI980 
siittpöIJr'cn keskimaaraiset itiiuyysprosmtit 
agar-alustalla Uiatettynd. Jana pylvdiden 
paiir~a ilmaisee keskiarvon keskivirhcen, joka 
on laskettu kolmen ihtyksen pmteeUa. 

The average germination pcrcentages of 
polkn fiom the thirty-three clones of seed 
orchard #378 of Silver birch andfiom 
the plus trees EI970 and EI980 on agar 
substratc. Standard error of the mean 
computed on the b k  of three germinations. 



Kuuden rauduskoivukloor~in 
0.08 

siiteputkien keskipituudet 

1 2  tunnin idiityikokeen 
l (agar-alusta) jälkeen 0.06 

viidessä eri Iärnpötilassa. 

1 Auerlzge lengtbs ( m m )  o f  tbe 0.04 
I pollen tubes frum six clorres 

1 o f  silver birc/~ a j e r  

LI 1 2  h ~ e r m i n a t i o ) ~  test 0.02 
(on agar) u>~derfiue 

1 dzfferent temperature 

Siitepölyn laatu taimien 
laadun indikaattorina 

Ajatus siiteputken kasvunopeuden ja tai- 
mien laadun välisestä yhteydestä perus- 
tuu siihen, että suurin osa ~ i i t epö l~hiuk-  
kasessa ilmentyneena olevista geeneista 
on ilmentyneenä myös kyseisen siitepö- 
lyhiukkasen siittamissa taimissa. Jos sii- 
tepölyä on runsaasti, kuten massapöly- 
tystilanteessa siemenviljelyksillä, vain 
nopeimmin siiteputken kasvattavat siite- 
pölyhiukkaset pääsevät toimimaan hedel- 
möittajinä, koska hedelmöitettäviä sie- 
menaiheita on vähemmän kuin siitepö- 
lyhiukkasia. Tästä on johdettu teoria, 
jonka mukaan syntyvien siementen ja 
taimien pitäisi olla keskimääräistä parem- 

pia jo pelkästään sen vuoksi, että ne ovat 
parhaiden siitepölyhiiikkasten siittamiä. 

Alustavien tulostenime mukaan rau- 
duskoivun siiteputken kasvunopeus kor- 
reloi positiivisesti siemenen keskimääräi- 
sen painon, siementen itävyyden ja alki- & 
ollisuuden kanssa. Jatkotutkimuksilla sel- 
vitetään vielä vaikuttaako siiteputken kas- 
vunopeus taimien kasvunopeuteen ja 
kylmänkestävyyteen. Tavoitteena on Iöy- 
tää useita siiteputken kasvuominaisuuk- 
siltaan erinomaisia isäklooneja, joita oli- 
si mahdollista entista tehokkaammin 
hyödyntää siementuotannossa. 



Mikroskooppikuva siitrpölyhiukka- 
sisra koivun etnikukan luoteilla 12 
mnnin i t ä m k  jäikeen. Siikput- 
ket nakyvatfluonsoivina tummaa 
tawtm vasten. 

PoUen fiom siIver birch 
chne V5794germinating on the 
pLctih of chne V5788. Eme of 
germination 1.2 hoïrs. 
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Posonen, H., Käpylä, M., Pulkkinen, P. 1997. Sitepöly- 
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koivun siitepölyn itämiselle on yleensä koostumukseltaan erilaisia jälkeläisiä 0"Kä"iwus. 

ollut noin % 06 jota alhaisemn&a tai kuin aihaisemmissa lämpötiloissa tapah- 
hunl ,,., hlkkinr p,, IM Y. 1998. tkrmol ef- 

korkeammissa kwpö&issa siiteputken tunut pblytys. h i a n  varmistaminen vaa- on plb bb g r w h  r ~ a .  impb<oliom for 
frasvtro&&.&+-- tivi*nkins&*, seleaion. Kärikirioitus. 
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HY BRIDI HAAPAAN PANOSTETAAN: 
Satatuhatta mikrolainta istutuksiin, MML Martti LepWtöja FT MMT 
mittava tutkimus- ia kehitysohjelma alkamassa Pertti Pulkkinen, Metsanjalostwsiiatiö 

Metsänjalostussäatiön ja Metsaliiton hyvin menestyneet luontaiset tai istute- 
vuonna 1995 aloittama mikrotaimituo- tut mecsiköt. Hybridihaapametsikötkin 
tannon kehittämishanke on tuottanut ovat jo 30-40 vuoden aikana seuloutu- 
kunnon tuloksia. Hankkeen aikana tuo- neet niin, että huonoin aines on kuollut 

m e t r i i n  107 000 tainta, joista 7 000 istu- pois. Vuonna 1997 oli lisäyksessä 25 hyb- 
tettiin v. 97 ja loput kevääilä 98. Seuraa- ridihaapakloonia ja kaksi haapakloonia, 
vaksi tartutaan mikrotaimituotannon jotka valittiin 300 ehdokkaan joukosta. 
kustannuksiin, joita alennetaan mm. ver- Jatkossa tätä materidia laajennetaan vie- 
sojen kylmävarastointia kehittämäiläseka lä noin 150 hybridihaavdla ja 300 koti- 
versojen lisäyskerrointa nostamalla. Myös maisella haavalla, joista puuainesanalyy- 
taimien laatua parannetaan taimitarha- sien jälkeen otetaan parhaimmisto mik- 
vaiheessa. Näihin asioihin keskitytaan rolisäykseen. 
Metsäiiiton ja Metsänjalostussaatiön yh- Varsinainen hybridihaavan mikrolisät- 
teishankkeessa. tyjen taimien tuottaminen jatkuu Met- 

Selvittelyt eivät kuitenkaan jaa tähän, sänjalostussaatiössä sopimustuotantona. 
sillä Suomen Akatemia ja maa- ja met- Toisena tuottajana on Taimikolmio Oy 
sätalousministeriö rahoittavat vuosina kahden alihankkijan avustamana, kuten 
1998-2001 hankekokonaisuuden, jossa vuonna 1997. Mikrotaimia tuotetaan 
tutkitaan hybridihaavan ja haavan sovel- 300 000 kpl vuonna 1998, ja niiden 
tuvuutta paperin raaka-aineeksi. Tämä markkinoinnin hoitaa Metsäliiton tytär- 
työ koostuu Helsingin yliopiston kasvi- yhtiö Metsämannut Oy. Hybridihaavan taimia 
biologian laitoksen johtamista kasvutut- Suositeltava hybridihaapojen istutus- Haapastewarrä, 

imuksista, Metsänjalostussäätiön vas- määrä voisi olla 1000 kpllha, ja taimet 6 ulla olevista lisäykseen ja perinnöllisyy- kannattaisi suojata ainakin myyriä, mah- H y b d  mpenpbntr 
teen keskittyvistä selvityksistä sekä J y a -  dollisuuksien mukaan myös jäniksiä ja ar HaaPastq+ä. 
kylän yliopiston sovelletun kemian osa- hirviä vastaan. Tyvi- tai taimisuojien kayr- 
tolla tehtävistä puuainetutkimuksista. tö saattaisi mahdollistaa myös nykyistä 
Muina yhteistyökumppaneina ovat Met- pienemmän taimikoon, mikä vaikuttaisi 
säliitto ja Metla. taimi- ja viljelykustannuksia alentavasti. 

Materiaalia Suomessa riittää niin hyb- Erilaisia istutusaikoja ja taimikokoja sel- 
ridihaavan kuin haavankin osalta. Pää- vittävät tutkimuksen onkin tarkoinis aloit- 
asiallisena lähteenä ovaf'~uomessa tuk- taa jo vuoden 1998 aikana. Istunistiheys- 
kipuukokoon kasvaneet haapakokeet ja kokeet ovat jo Metlan toimesta meneill~in. 



Metsanjalostussaatiön 50-vuotisjuhlia 
JALOSTUSUUTISIA vietettiin Haapastcnsyrjän jdostuskes- 

kuksessa helteisenä loppukesän päivänä 
27.8.1997. Säätiö saavutti puolen vuo- Metsän~a1ostussäätiön sisadan iän itse asiaJsa jo 12. huhtikuuta 

50-vuotisiuhlat 1997, mutta juhlallisuudet haluttiin käy- 
Haapastensyrjässä tännön syista siirtää kesään. 

27.8.1 998 Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen 
toi erityisavustaja Jan Heino maa- ja met- 
sätalousministeriöstä, juhlapuheen piti 

säätiön hallituksen puheenjohtaja profes- 
sori P.M.A. Tigerstedt. Tilaisuuden isan- 
tana toimi säätiön toiminnanjohtaja Jou- 
ni Mikola. 

Juhliin osallistui yli sata vierasta seka 
puolensataa säätiön työntekijää. Vierail- 
le esiteltiin laajasti jalostuskeskuksen toi- 
mintaa. Tilaisuuden muistoksi Haapas- 
tensyrjan puistoon istutettiin Metsänja- 
lostussaatiön 50-vuotisjuhlahaavikko. 



Mectanjalosc~cct%?tiÖ vietti 50-vuotijuhliaan 
H a a p a s t ~ ' & s d  27.8.1377. Tilaisuudrn 
isäntämä toimi satiön uusi toiminnanjohtaja 
Jouni Mikola. Kuvat: Esa Virtanen. 

The Foundation fir Forest Tm Breeding 
cekbrated its 50 anniversary at Haapastemyr- 
jd on 27.8.1797. Jouni Mikola, the 
Foundationi new CEO, hosted the occasion. 

Haapastensyrjön 
tila OKOlta 

Metsahallitukselle 

Haapastensyrjän tila, jossa Metsanjalos- 
tussaatiön jalostuskeskus sijaitsee, siirtyi 
elokuussa 1997 tehdyllä kaupalla Osuus- 
pankkien keskuspankilta (OKO) Met- 
sänhalliniksen omistukseen. Lopen Läyli- 
äisissa sijaitseva Haapastensyrja tuli 
0KO:n haltuun 1950-luvun lopulla ja 
vuonna 1960 pankki luovutti maatilan 
Metsanjalostussaatiön kayttöön 50 vuo- 
deksi. Vuokra tästä lähes 200 hehtaarin 
laajuisesta maatilasta on ollut muodolli- 
nen, viime vuosina ainoastaan 1 markka 

Muovihuone Kiinaan Metsänjaiostusäätiö on toimittanut Har- 
biniin Koillis-Kiinaan muovikasvihuo- 
neen, jota tullaan käyttämään koivun sie- 
mentuotannossa. Kaupan ensimmäinen 

, osa, itse muovihuoneen rakentaminen 
toteutettiin syksyllä 1997. Huoneen pi- 
tuus on 70 m, leveys 20 m ja korkeus 8 
m. Hankkeen toisessa vaiheessa, kevad- 

vuodessa. Jalostuskeskuksen toimintaan 
kaupalla ei ole suoranaista vaikutusta, sil- 
lä Metsanjalostussäätiö jatkaa vuokralai- 
sena entisin ehdoin. 

Haapastensyrjan tilaan kuuluu taimi- 
tarha-alueen lisäksi ns. rotupuisto, joka 
on kotimaisten puulajien erikoismuoto- 
jen kokoelma, useita jalostustarkoituksiin 
perustettuja puukokoelmia ja koeviljelyk- 
sia seka yksi kuusen siemenviljelys. Noin 
puolet tilan pinta-alasta on normaalia 
tdousmetsaa. 

Ia 1998 muovihuone varustettiin tarpeel- 
lisilla laitteilla, joihin kuului mm. kaste- 
lu-, varjostus- ja tuuletusautomatiikkaa. 
Muovihuoneen tilaaja on Koillis-Kiinan 
metsäyliopisto, jonka metsänjalostuksen 
asiantuntijoiden, erityisesti professori 
Yang Chuan Pingin kanssa saatiölla on 
ollut yhteistyötä jo useiden vuosien ajan. 



S U M M A R I E S  

FIRST NEW SEED 
ORCHARDS 
PRODU CING ELITE 
SEED ESTABLISHED 

Jukka Antola 
Foundation for 
Forest Tree Breeding 

First-generation seed orchards of pine in 
Finland are already 30 years old. It is es- 
timated that their seed production capac- 
ity will decrease and collecting of seed 
during next 10-20 years will become 
more difficult. Due to their long juve- 
nile stage, new seed orchards ernbody- 
ing the utilisation of breeding potential 
need to be established in good time to 
replace old seed orchards. 

The Seed Production Planning Group 
presented its rnemorandum titled Plans 
for Establishing Seed Orchards of Scots 
Pine, Norway Spruce and Birch to the 
Ministry of Agriculture and Forestry in 
March of 1997. The memorandum pro- 
poses that the annual need for pine seed 
is 7500 kg in southern Finland and 4900 
kg in northern Finland. The need for seed 

orchard seed is 4000 kg and 2700 kg, 
respectively, of the total amounts. It is 
estimated that the need for spruce seed 
is about 1250 kg per year. The annual 
need for birch seed is 410 kg, of which 
the need for seed orchard seed is 260 kg. 

For pine and birch, the calculations are 
based on the assumption that seed or- 
chard seed can be used to meet the total 
seed need at nurseries and additionally 
half of the need for forest-sowing of seed. 
It is proposed that a total of400 hectares 
of pine seed orchards be established in 
southern Finland during the years 1998- 
2020 (of which 92 ha are already being 
established) and 2560 hectares in north- 
ern Finland (35 ha already on the way). 
The proposal for new spruce seed or- 
chards is for 140 hectares to be estab- 
lished during the years 1998-20 10. In the 
case of birch, the seed orchard area in 
polytunnels is proposed to be added to 
by about 4000 rn2 during the years 1998- 
2007, with 13 000 m2 of existing seed 
orchards to be regenerated. 

New l1I2 -generation (i.e. improved 
first-generation) seed orchards of pine of 
southern Finland origin are estimated to 
yield seed resulting in trees with 12% 
gains in growth and 8% gains in quality 
when compared to 1st-generation seed 
orchard offspring. In the case of north- 
ern Finland, the primary objective ahead 
of growth and quality is that of produc- 
tion of seed reliable from the viewpoint 
of gerrnination. With spruce, the new 
seed orchards have production objectives 

in addition to breeding objectives. The 
physiologically high-quality seed of 
spruce easily collected from seed orchards 
enjoys growing demand. New seed or- 
chards of birch are estirnated to yield seed 
of southern Finland provenances result- 
ing in trees with 20-25% greater volume 
growth than that obtained in non-irn- 
proved stands of birch. 

Seed orchards should be located with- 
9 

in the region that the seed will be used - 
in and preferably in its central part. The 
rnost advantageous places in terrns of the 
rnicroclirnate and soi1 conditions are 
south-facing, warrn, sandy-loam fields on 
slopes. 

The clones for 1'12 -generation seed or- 
chards are selected on the basis of the base 
trees' progeny trials. Ernphasis is placed 
especially on quality and growth. The 
rnore northerly the seed orchard in ques- 
tion, the more important plant vitality 
becomes. The selected clone rnust exceed 
a certain threshold limit in terrns of seed 
production, too. The number of the 
clones in the new l1I2 -generation seed 
orchards is between 25-35, i.e. clearly less 
than in 1st-generation seed 0 r c h a r d s . d  
Grafting takes place two years before 
planting with the scions being collected 
in late winter from selected base trees and 
then grafted in the spring onto root stock 
transplanted into a polytunnel a year 
earlier. 

The spots where gafts are to be plant- 
ed to forrn the seed orchard are marked 
with plastic sticks during the autumn pre- 



ceeeeding the planting. The idea is to ori- 
entate the rows of grafts so that the de- 
gree of background pollination in the 
seed orchard is minimised and machine 
access is enabled without excessive side- 
ways tilting. During the following win- 
ter, the map of the seed orchard is con- 

& 
verted into computerised format. This 
enables the random ailocation of clones 
and grafts in compliance with the latest 
grafi inventory obtained from the nur- 
sery. The purpose of the graft rnap is to 
distribute the grafts in each clone as far 
apart as possible to minimise the risk of 
self-pollination. 

The grafts (numbered according to 
clone) are brought co the site of the to- 
be-established seed orchard and planted 
as indicated by the map. 

To date, the Finnish Forest and Park 
Service has acquired five new seed or- 
chard areas for pine, with the firsc of them 
planted in 1997, the next two in 1998, 
and the fifth one due to be planted in 
1999. 

In conjunction with planting, or soon 

6, 
thereafter, tending of the seed orchards 
begins, e.g. sowing of low-growing grasses 
in corridors between the rows of grafts 
and regular mowing of the grass, spread- 
ing of herbicides or bark mulch around 
the bases of the grafts, and fertilisation. 
The purpose of these tending creatments 
is to accelerate the initi! development 
of the grafts and to shorten the unpro- 
ductive juvenile stage and to promote 
seed production. 

S U M M A R I E S  

Metsamaulla ja me~iteqilla pelloilla kulotw on kwökelpoinen maan- 
parannusmenetelmd siemenviIje~std perustettaessa. Kuvassa Metrahal- 
lituksen siernenviljelsalueen kulotw Vuolijoen Ruunamiicssa 1997. 
Kuva: Jukka Antola 

Prescribed burning on forestland sites and afforestedjekh is a usef.1 soil- 
improvement method when establishing seed orchards. The photo shows 
prescribed buming in preparation for establishing a seed orchard on land 
administered ly the Finnish Forest and Park Service in Vuolijoki, in the 
very miaYle of Finland, in 1997. Pboto: Jukka Antola 
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Koivun kukintoja 
kasvihuoneessa. 

Flowering of birch 
in a polytunnel. 

The malcflowers 
hang down whilc 

femaiejlowetr 
are in an 

upright position. L 

1 GAINSWITHBIRCH 

Risto Hagqvist 
Foundation for 
Forest Tree Breeding 

I 
The Foundation for Forest Tree Breed- 
ing recently brought to conclusion a 
project delving into breeding gains with 

' 

birch. Realized breeding gains in growth 
and quality traits were measured in the 
progenies of the three first seed orchards 
of Betuiupenduiu grown in plastic green- 
houses in Finland. They were established 
in the 1970s. The clones for the seed orq - 
chards were mostly selected from among 5 
the best families of young (post-planting 
age between 1 and 4 years) progeny tri- 
als with height as the selection criterion. 
Two of the seed orchards consisted main- 
ly of seedlings and one of grafted clones. 
There were 45, 115 and 120 clones in 
the three seed orchards. 

The seed-orchard material was com- 
pared with material of stand origin col- 



lected in the corresponding breeding 
zones. The trials consisted of seven prog- 
eny trials (ages varying from 8 to 12 years 
at the time of measurement) and one 10- 
year-old gowth-and-yield trial. These 
were established on agricultural land in 
southern and central Finland. 

The stem volume of the orchard ma- 
& t e r i a l  from southern Finland increased 

significantly (by 29.1%) when compared 
to control stock; the corresponding fig- 
ure for the material from central Finland 
was 26.3%. Similarly, diameter growth 
figures were 10.8% and 10.0%. D, , in- 
creased a little more, i.e. by 11.3% and 
1 1.6%, respectively. The breeding gains 
attained in height gowth were 9.3% and 
6.9%. Improvement in stem form also 
took place: absolute stem taper decreased 
significantly in the seed-orchard materi- 
al by 10.2% and 3.4%, and relative stem 
taper (as per cent of d,  ,) decreased by 
even more, i.e. by 13.6% and 9.7%. The 
changes in stem slimness were very small. 

Branch thickness was of the same or- 
der in the material from southern Fin- 
and, but increased slightly (by 4.4%) in 

C h  e materia1 obtained from central Fin- 
land. Relative branch thickness, howev- 
er, was significantly smaller in the seed- 
orchard entries than in the control stock 
(10.1% and 6.1%, respectively). The 
number of branches remained more or 
less unchanged. Branch angle (measured 
above che branch) in the material from 
southern Finland was reduced by 6.8%, 
while in the material from central Fin- 

land it increased by 2.4%. The number 
of ramicorns remained unchanged in the 
material from southern Finland, but in- 
creased by 9.0% in the material from 
central Finland. The number of forks 
increased by 4.8% and 5.3%, respective- 

1 Y 
The  visually-scored quality traits, 

straightness of stem (SS), quality of 
branchiness (QB), overall quality (OQ), 
all improved distinctly, or a least slightly, 
in the seed orchard material from south- 
ern Finland. In the seed orchard materi- 
al from central Finland, SS remained 
unchanged or improved slightly depend- 
ing on seed orchards; QB was slightly 
impaired, distinctly impaired or it re- 
mained unchanged; and O Q  usually 
improved slightly or remained un- 
changed. 

O n  the basis of another set of older 
test material, it was estimated that the 
breeding gain in volume growth would 
increase or remain unchanged with in- 
creasing age up to 32-36 years when com- 
pared to the gain obtained at tree height 
of 8-10 metres. 

Existing knowledge on breeding of 
birch shows that it is economically prof- 
itable. In the light of the present knowl- 
edge, the limit values of breeding gains 
for profitability will be exceeded mani- 
fold. The breeding gains now obtained 
considerably increase the profitability of 
birch cultivation by foresc owners, e.g. 
by shortening the rotation by more than 
ten years. 



S U M M A R I I S  

Koivun siemenvi~elyksiUii 
muovihuoneissa siitcpöly saadaan 
kntdmaiin puhaktimien avulla. d 

.. 
Fans a n  used in seed orchardr 
of birch in polytunnelr to get 
thc polkn on the move. 

POLLEN QUALITY 
IS IMPORTANT 
I N  BREEDING BIRCH 
Hanna Pmonen 
University of]yv/isky&, 
Pertti Pulkkinen 
Foundation for 
Forest Tree Breeding 

In Finland, genetically-improved birch 
seed for forestry is produced at seed or- 
chards established in polytunnels. The 
Foundation for Forest Tree Breeding cur- 
rently has ten such orchards in operation. 

Pollination in polytumels taka place 
as mass poilination during which poilina- 
tion and fertilization are assurned to be 
random. In forest tree breeding not 
enough attention has been paid to the 
function of pollen and to the phenomena 
benveen pollination and fertilization. 
The main objective of the research 

project started in 1995 as CO-operation 
between the University of Jyväskylä and 
the Foundation, is to increase our knowl- 
edge of the functioning of the pollen 
from different genotypes. We also want 
to fmd out whether there is a relationship 
benveen polen and seedling quality. 

Considerable differences in the po1len.- 
germination percentages between d i f f e r d  
ent clones have been observed. Fertiliza- 
tion has aiso been obsewed to be non- 
random because there is polen from cer- 
tain genotypes that outcompete other 
pollen across severai recipients. Further- 
more, the ambient temperature appears 
to have a clone-specific impact on pol- 
len tube growth rate. Fertilization suc- 
cess is not only dependent on the intrin- 
sic potentiaiicy of the polen, but appears 
to be influenced aiso by other pollen 
grains present on the stigma. From the 
point of view of seed orchards, there is 
the possibility that only the fastest-grow- 
ing pollen tubes achieve fertilization dur- 
ing mass pollination. 

According to our preliminary results, 
pollen tube growth rate correlates posi--* 
tively with the quaiity of seeds m e a s u r e d  
as seed weight, seed germination percent- 
age and percentage of seeds with embry- 
0s. It is quite possible that birch clone 
selection requires more attention to be 
paid to flowering traits, not only because 
it ensures a sufficient seed yield, but aiso 
because uniformity in the genetic com- 
position of the seed crop can thus be in- 
creased. 



S U M M A R I E S  

, ,ONE HUNDRED THOUSAND MICRO-PROPAGATED 
' ' iHYBRID ASPEN FOR FORESTRY PLANTINGS 

Martti Lepistö and Pertti Pulkkinen 
Foundationfor Forest Tree Breeding 

In 1995, the Fowdation for Forest Tree wood-materia tests, with about haif of 
Breeding and Metsaliitto, a l d i g  Finn- these being native aspen. Wood-materia 
ish forest-industry company, entered into anaiyses wiii be conducted to screen 25- 
an agreement concerning the production 50 elite tre-es to be micro-propagated. 
of rnicro-propagated hybrid aspen (Pop- What the suitable planting density 
h m u l a  x trmuloidcs) plants for tri- might be is being currently researched in 
ai purposes and for reforestation. The triais esmblisiled by the Finnish Forest 
project has been very successful - by the Research Institute. The rewmmended 
ipring of 1998, more than 100 000 planu density could be about 1000 plants per 
will have been produced for forestry hectare, Regarding post-planting tend- 

ing, the rewmmendation is that all as- 
~rob& encountered in piant produc- 

tion, e.g. cold-storage of shoot cultiva- 
tions, the raising of the method's success- 
of-propagarion coefficient, and the con- 
trolling af plant growth are the subjects 
of future development projects. 

The rree individds sdected to be mi- 
propagated have bmn selected from 

within aspen trid plantations, which have 
aiready attained wwtimber dimensions, 
and from wirhin well-growing forest 
stands. There were twenty-five hybrid- 
aspen clones and two clones of native 
aspen selected for micro-propagation in 
1997; these were c h w n  fi$n among 300 
candidates. The inthtion in 1998 is to 
select about 500 trees to be subjected to 

pen plantings be protected at l w t  + 
voles, and where possible aiso against 
hares and elk. Research concerning time 
of planting and plant sizes will be 
launched in the fiear future. 

The Finnish Academy and the Minis- 
try of Agridture and Forestry provide 
the funding for a project enuty sched- 
uled for the period 1998-2001, which 
will be lookiig intd the mamer of suita- 
bility of aspen wood as raw materia1 in 33-vuotias 
paper manufacturing. The parties in- bbridihaauikko 
volved in the various subprojects are the Haapastpnsyrj&sd. 
Foundation for Forest Tree Breeding, the 
Finnish Forest Research Institute, Met- A stand of bybdaspcn, 
säiiitto and the Universities of Helsinki age 33 years, 
and Jy~aslrylä. at Haapastensyrjd. 
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PERSONNEL OF THE FOUNDATION 1998 

/ Pieksämäki 

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 the nome: Hki=Helsinki, Hs=Hoopostensyrjä, P=Pieksämäki. 

l 
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louni Mikola (Hkil Chief Exetutive Officer 
Anne Vilfikoinen (Hkij CEO's seoetory 

Experimental Station 
Toimitorhontie 34 
FIN-76850 Noorojärvi FINLAND 
Tel. t 3 5 8  15611 773 
Fox t 3 5 8  15 422 454 

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 strategies 
Pertti Pulkkinen, D.Sci.(Forl, Ph.D, (HS) Section leoder 
Risto Hogqvist (HS) Birch breeding 
Juhani Hohl (Hkil Pine breeding, progeny testing 
Marjo-leeno Nopola (HS) Spruce breeding 
Ville Pirttilä (HS) Selection & Mointenona 
Sirkku Pöykkö (HS) Seed production 

F i e l d  8 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 
Martti lepistä (Hkil Section leoder 
Sokori Voinikoinen (Hsl Test plontotions, Southern Finland 
Marjo-leeno Kilpeläinen (Pl Test plontotions, Central Finland 
Markku Altonen (HS) Groh production 
Sinikka Solonen (HS) Micropropogotion 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.Sci.(Forl,Ph.D, (HS) Section leoder 
lukko Antolo, (Hkil Seed orchord establisment ond monogement 
Anu Mattila, (Hkil Seed production of rore hordwoods 
Anne Pakkanen, (Hkil Development of forestry plonting moteriol for northern Finland 
Moijo Solonen, Ph.D. (HS) Vegetotive propogotion 
Ari Kinnunen (Hkil Controlled seed production techniques, flower induction 
Aulis leppönen (Pj Hordiness testing 

I n f o r m o t i o n  
lookko Nopola (HS) Publicotions 

C o m p u t e r  t e c h n o l o g y  
Pekka Vokkori ( i k i )  Stotistics 
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Pääkon ttori 
Kljutie 4 A 5 
00700 Helsinki 
puhelin (091 350 5140 
foksi 109) 350 5141 1 
sähköposti: hki-tsto@mjs.fi 
internet: http://www.mjs.fi 

Haapashnsyr~n 
metsänialostuskeskus 
~arkkilantie'247 
12600 läyliäinen 
puhelin (019) 428 5500 
faksi (01 9) 428 5555 
sähköposti: hs-tsio@mjs.fi 

Pieksämäen koeasema 
Taimiturhantie 34 
76850 Pieksämäki 
puhelin (01516 1 1 773 
faksi (015) 422 454 

Metsänjalosfuaöätiön palvelukswso on noin 60 henkilöä. Seuraavassa luetellaan eri toimintaloh- 
kojen vasfuuhenkilöt. Toimipaikka, jossa henkilö työskentelee, on ilmoitettu nimen jälkeen 
kirjainlyhenteenä: Hki=Hekinki, Hs=Haapastensyrjä, P=Pieksämäki. 

MM1 Jouni Mikola IHki) 
Dipl. siht. Anne Vilokainen IHki) 
Atk-merkonomi Inkeri Jokinen (HkD 
MH Jaakko Napola (HS) 
fM Pekka Vakkari (HkD 

Toiminnanjohiaju 
Toiminnanjohtajan sihteeri 
TalouspäälIikkö 
TiedotuspiiiIIikkö 
A tk-päällikkö 

Ia lostus toimiala 
Tehtäviif: Jahaineistojen yihpito ja kehiftäminen, 
jalosteiden luominen ja jaIostumenetelmien kehittäminen 
MMI; Fi Pertti Pulkkinen (HS) Toimialapäällikkö, ota. 
MH Risto Haggvist (HS) Koivun jalostus 
MH Juhani Hahl (HkQ Männyn jalostus, jalost~~(~ineistojen testaus 
MMM Marja-leena Nopola (HS) Kuusen jalostus 
Mti Ville Pirfiilä (HS) lalo~tusoineisfojen valinta ja säilyiys, erikoispuiden jalostus 
Mti Sirkku Pöykkö (HS) Ialosfetun siemenen tuottaminen ja myynti 

Kenttä-  ja t ro te to imia la  
Tehtävät: K o e v i l ~ ,  jolostetun metsonvil~e/yuineiston tvottominen 
ja jaIosfvksen pemmaterMoIin lisääminen 
MM1 Martti lepirfo IHkil - Toimiala öällikkö 
Mti Markku Ahonen (HS) Jalostus eskuksen johtaja, vartetuotunto 
Mti Sakari Vainikuinen (HS) Koeviljelyloiminta, Etelä-Suomi 
Mti Marja-leena Kilpeläinen IPI Koeviljelytoiminta, Keski-Suomi 
luK Sinikka Salonen (HS) Haavan mikrolisäys 

KeLit täa~istoimiala  
Tehtävät: Julostustekniikoiden ja jolostetun aineiston 
lisäysmenetelmien kehittäminen 
MMJ ti Pertti Pulkkinen (HS) Toimialapäällikkö 
MMM Jukka Antolo (Hki) Siementuotannon kehittäminen 
Mti Ari Kinnunen (Hki) Kontrolloidut siementuotantomenetelmöt 
Mtt Aulis leppänen (P) Kestävyystestaus 
fM Anu Matti10 fHki1 Jaloien lehtipuiden siementuotunnon järjestäminen 
FM Anne Pakkanen (Hki) Pohjois-Suomen metsönviljelymaterrioolin kehittöminen 
Fi Maija Salonen (HS) Kwvullinen lisäys, mikrolisäys 



METSÄNJALOSTUSSÄÄTI~N J U L K A I S U J A  

Työrapor t teia 

Metsänjalostussäätiön työraportteja -monistesarja on 
tarkoitettu lähinnä säätiön sisäiseen kävttöön io kotimaisille 
ja~astusaqonisaotioiIle. vöraportit tor jhvat ;ksityiskohtoisto 
tietoa myös muille metsanjolostuksesta kiinnostuneille. 

36. Metsan~alostussööiiön 
toimintosuunniteima 1997. 

37. Pertti Pulkkinen, Anu Mattila 
ja Pekka Vakkari. 1997. 
Miten yhdistää tammello vilielyvarmuus, 
monimuoioisuus sekö tehokas terhotuotanto? 

38. Honno Pasonen, Markku Käpylä 
jo Pertti Pulkkinen. 1997. 
Siitepölykilpailu koivulla IBetulo pendula R.). 

39. Marja-leeno Nopola. 1997. 
Kuusen risteytysjölkelaistöien valinta kasvullista 
joukkomonistusta varten. 

40. luhoni Hohl. 1997. 
Tuloksia Etelä- ja Keski-Suomen kantomäntyjen 
ialkelaiskokeiden laatumittauksista. 

41. Metsanjolostussaatiön 
toimintakertomus 1996. 1997. 

42. Anne Pakkanen ja Pertti Pulkkinen. 1997. 
Kestövyysvaihtelu kuusen P-siemenvilielyksilla. - 
Pakastudestaustuloksia Heinämäen 

I kuusisiemenviljelyksen vuoden 1989 sadosta. 
43. Marja-leeno Nopola. 1997. 

Kuusen jalostuksen oineistot 
, Metsanjalostussaatiössa. 

& L 4 .  Y k a  Antola ja Y o n i  Hohl. 1997. 
Kloonivalinta mannyn 1,5-polven 
siemenviljelykseen (sv 408) Viialan Hinkkaan. 

45. lukko Antola jo luhoni Hohl. 1997. 
Kloonivalinta männyn 1,5-polven 
siemenviljelykseen (sv 405) Joroisten Perasuolle. 

46. Risto Hogqvist jo luhoni Hohl. 1997. 
Rouduskoivun siemenvilielysten jalostushyöty: 
koeaineistot ja siemenvilielyskohtaiset tulokset. 

47. Metsanjalostussaatiön 
toimintasuunnitelma 1998. 

Tiedonan toia / Reports 

Metsönjalostussaötiön tiedonantoja -sarjassa iulkaistaan söötion tutkimus- io 
koetuloksia sekö myös muita mets'anjalostusta koskevia tieteellisia artikkeleita. 

The aim of the series is to report genetic researth ond applied tree breeding work 
torried out by the Foundation. I t  may also tontoin reports and reviews on subjects 
tlosely related to the octivities of the Foundation. 

12. Hanna Ranta: 
Tammen jo eräiden muiden lehtipuiden tuholaiset Suomessa ja Euroopassa; lajisto, 
merkitvs ia ilmastonmuutoksen seuraukset. Summorv: Pests o f  ook ond certoin 
other bra'adleoved trees in Finland ond Europe; spechs, significance ond implications 
o f  climatic chonge. 1996. 

Video-ohielma 
Me tsapuis ta vilielykasveia 

Metsanjalostussaatiön video-ohjelma Metsapuista vilielykasveia kertoo metsanjalos- 
tuksen tavoitteista, menetelmistö, saavutuksista io tulevaisuuden nökymista. 
Ohjelma on valmistunut v. 1993 ia sen pituus on noin 12 min. Video on saatavana 
myös ruotsin- ja englonninkielisina versioina. Kasetteio voi ostaa ja lainata 
Metsönjolostussaatiöstö (Viljokainen, puh. (09) 350 51 40). Video on lainattavissa 
myös Opetushallituksen myyntipalvelusta, puh. (09) 774 774 50. 

Metsiinialos tussaii tiön 
kotisivut In ternetissii 

Metsanjalostussaatiön kotisivut Internetissa sisaltövat mm. yleistietoa saötiösta, 
tärkeimpien hankkeiden ia henkilöstön esittelyn. Kotisivuilta iöytyy myös s'aötiön 
iulkoisuluettelo, yhteystiedot, ajankohiaista-palsta ia linkkeia muihin orgonisaatioi- 
hin. Lis'iksi kerrotaan lyhyesti metsanialostuksen tavoitteista, saavutuksista io 
menetelmistä. Verkkosivuihin voi tutustua seka suomeksi että englanniksi. 
Säätiön nettisivujen sisallösta vastaa Jaakko Napola Metsanjalostuss'aatiöstö ja 
toteutuksesta Päivi Mäkinen Opengate-yhtiöstä. 
Mets'anjalostussaatiön osoite Internetiss'a on http://mm.mjs.fi 



Taimikolmio Oy 

PMKONTTORI 
RÖYKÄN TAIMITARHA 
Kiqavantie 664 
051 00 Röykkä 
Puhelin (09) 2765 721 
Faksi (09) 2765 582 

PIEKSÄMÄEN TAIMITARHA 
Taimitarhantie 34 
76850 Naara jiirvi 
Puhelin (01 5) 61 1 788 
Faksi (01 5) 6 1 1 786 

KEURUUN TAIMITARHA 
Myllymäentie 263 
42700 Keuruu 
Puhelin (014) 7544 51 1 
Faksi (01 4) 720 513 

Taimikolmio Oy tuottaa toimia 
parhaista kotimaisista 
lisäysaineistoista nykyaikaisia 
menetelmiä käyttäen. 
Meillä on laaja valikoima 
metsänviijeiytaimia, 
koristetaimia sekä erityisesti 
vi herra kentamiseen soveltuvia 
metsikkötaimia. 
Tervetuloa Taimikolmio Oy:n 
asiakkaaksi ! 






