Metsänjalostussäätiö (per. v 1947)
harjoittaa käytännön metsänjalostusta
ja rnetsapuiden siementuotantoa.
Jalostustoiminta rahoitetaan suurimmaksi
osaksi valtionavulla, jonka suuruus vuonna
1998 oli 10 miljoonaa markkaa.
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etsäpuiden jalostus on erittäin pitkájänteistä toimintaa. Suomen oloissa sita
voidaan toteuttaa laajamittaisesti ja suunnitelmallisesti vain valtion rahoituksella.
Valtiovallan taholla jo pitkään valmisteltu yhteiskunnan rahoittaman metsänjalostuksen uudelleenjärjestämistä siten,
että toiminnan kauaskantoinen jatkuvuus
varmistuisi ja siihen käytettävissä olevien
voimavarojen hyödyntäminen tehostuisi.
Käytännön metsänjalostusta on maassamme toteutettu viimeisten 40 vuoden
ajan usean organisaation yhteistyönä vapaamuotoisten 10-vuotisohjelmien puitteissa. 1990-luvulla valtiontalouden kiristymisen ja metsänviljelyn vähenemisen
myötä metsanjalostuksen rahoitus o n
kääntynyt laskuun. Metsanjalostus o n
joutunut puolustuskannalle toimintaedeliytystensä
turvaamiseksi samalla kun toi. .
minnan on todettu vaativan entistä pitkajänteisempää suunnittelua.
Metsänjalostussäätiöllä on aina ollut
hyvin keskeinen rooli kaytännön jalostustyössä. Viime vuosina saatiö on saanut
lähes 213 tähän toimintaan suunnatusta
15-16 milj. mk:n valtionavusta. Valtion
taholla on kuitenkin vähitellen paadytty
siihen, että yksityisoikeudellinen saatiö ei
voi kantaa päävastuuta näin laajamittaisesta ja kauaskantoisesta yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä, vaan toiminnot
tulisi keskittää pysyvän valtion laitoksen
lakisääteiseksi velvollisuudeksi.
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Metsanjalostus
muutosten
edessä
Toiminnanjohtaja Jouni Mikolo
Metsónjalostussóöti6

Kuva viereisellä sivulla:
Risteyttärninen on olennainen vaihe
jalostuksessa. Uusi jalostussukupoivi
luodaan risteyttämälläparhaita puita
keskenään. Risteytettävien puiden kukat
eristetään pusseilla ulkopuoliselta
siitepölyltä. Kuva: Jaakko Napola.
Photo on the next page:
Cmssing is an essential stage in breeding.
The new generation is created by crossing

Uudelleen järjestelyssä
paadytty Metlaan

the best trees among thernselves.
The flowen of the trees to
be cmssed are isolated against
external pollen in bags.

Maa- ja metsatalousministeriön johdolla
tehdyssä metsanjalostuksen uudelleenjärjestelyn valmistelussa paadyttiin jo v. 1992

siihen, että paras ratkaisu olisi uuden erillisen valtion laitoksen perustaminen metsäpuiden jalostus- ja siemenhuoltotoimintaa varten. Metsänjalostussäätiö asettui
voimakkaasti taman esityksen kannalle ja
on puolustanut sita viimeiseen asti. Valtiovallan taholta o n kuitenkin todettu,
että uuden pienen valtion laitoksen perustaminen olisi nykyoloissa hyvin vaikeaa eikä turvaisi toiminnan jatkuvuutta
yhtä varmasti kuin keskittäminen johonkin jo olemassaolevaan suureen laitokseen.
Sekä Metsähallitus että Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio ovat ilmaisseet
halukkuutensa ottaa hoitaakseen koko
Suomen kaytännöllisen metsänjalostustoiminnan. Koska ne kuitenkin ovat myös
maan suurimpina metsänviljelysiemenen
ja -taimien tuottajia,
yhteiskunnan rahoit.
.
taman jalostustoiminnan keskittämistä
kumpaankaan niistä ei ole katsottu hyväksi ratkaisuksi kilpailunäkökohtien takia.
Maa- ja metsätalousministeriö teki vihdoin 12.2.1999 paatöksen, että valtion
rahoittama yhteiskunnallinen metsänjalostustoiminta keskitetään vuoden 2000
alusta lukien Metsäntutkimuslaitokseen
(Metla). Uudelleenjärjestelyn toteutus
valmistellaan ministeriön johdolla Metlan ja Metsänjalostussäätiön kesken käytävissä neuvotteluissa.

Uudet ohjelmat
toiminnan pohjaksi
Yhteiskunnallisen metsanjalostuksen ja
siemenhuoltotoiminnan ohjaus ja mitoitus on jatkossa tarkoitus perustaa kahteen
maa- ja metsätalousministeriön toimesta

laadittavaanja vahvistettavaan ohjelmaan:
siemenviljelyohjelmaan ja pitkän aikavalin jalostusohjelmaan. Ministeriö johtaa
suoraan valtion rahoituksella tapahtuvaa
yhteiskunnallista siemenhuoltotoimintaa,
mm. siemenviljelysten perustamista, johon osdistuvat samat kaupalliset siementuottajat kuin tähänkin asti. Jaiostusorganisaatio eriytetään selvästi kaupallisesta siemen- ja taimituotannosta: sen yhteiskunnalliseksi päätehtäväksi tulee
pitkän aikavälin jalostusohjelman toteuttaminen, josta se myös yksin vastaa.
Siemenviljelyohjelma sisältää suunnitelmat ja ehdotukset männyn, kuusen ja
koivun siemenviljelysten perustamiseile
vuosien 1998-2020 aikana. Ohjelman
keskeisenä tavoitteena on turvata pääpuulajiemme jaiostetun siemenen jatkuva ja
riittävä saanti metsänviljelyyn. Lähes kaikki perustettavat uudet viljelykset tulisivat
luonnollisesti olemaan jaiostustasoltaan
nykyisia ensivaiheen siemenviljelyksia
edistyneempia, männyila ja kuuseila pääasiassa jalkelaistestauksen perusteella
muodostenuja ns. 1.5-polven viljelyksia,
koivuilla osittain jo selviä 2. polven viljelyksia.
Männyn ja kuusen siemenviljelysten
elinkaareksi on laskelmissa arvioitu 60
vuotta, josta 15-20 vuotta on tuottamatonta nuoruusvaihetta ja 40-45 vuotta
tehokasta tuotantoaikaa. Koivuilla muovihuone-siernen~iljel~ssakoko siementuotannon kiertoaika on vain 7-10 vuotta. Siemenviljelysten määrää arvioitaessa
lähtökohtana on ollut, ettäkaikki taimitarhasiemen pyritään tuottamaan siemenviljelyksissa. Ohjelman mitoitus on kuitenkin viela auki silta osin, missä määrin
männyn metsakylvöihin mittavat suu-

ret siemenmäärät pyrirään jatkossa kattamaan jalostetulla siemeneka. Uusien siemenviljelysten perustaminen on jo aloitemr W
a puulajeilla täysin suunnitelmien mukaisesti, vaikka ohjelma odottaa
vieta lopullista vahvistarnistaan.

Ja lostuksessa
aikajdnne 50 vuotta
Metsbjdostusorganisaation tehtävät keskittyisivät jatkossa pitkän aikaväiin jalostusohjelman toteuttamiseen. Jalostusohjelman dmistelu on vielä kesken, mutta
se antaa jo luonnosvaiheessa suuntaviivat
toiminnan järjestämiselie. Ohjeima sisäitaa toimintamallit jalostuksen toiselle sukupolvikierrokselleeli risteytys-, vaiintaja testaustoiminnanjatkamiselle nykyisistä yhden valinta- ja testawaiheen Iäpikäyneistä luonnonpuista 2. polven jalostettuihin aineistoihin. Periaatteessa m a a
menettelyä voitaisiin jatkaa useammassakin sukupolvessa kauas tulevaisuuteen.
On kuitenkin todennäköisempää, että
suunnitelmia joudutaan tarkistamaan jo
nyt aikavan jalostuskierroksen aikana. Jalostusohjelman tarkoituksena ei suinkaan
ole esittää tarkkaa työohjelmaa vuosiliymmeniksi eteenpäin. Se vain asettaa toiminnaiie vähimmäistavoirteet ja osoittaa keinovalikoiman, jolla näihin tavoitteisiin
olisi nykypäivän tiedolla ja tekniikalla
mahdollista päästä.
Pitkän aikaväiin jaiostusohjelma rakennetaan s(romm siemen~jelysohjelmasta
Iähtevaksi ja sirä palvel
i. =vuosien työe keskittyvät t a
tidbn kokoamiseen olemassaolevistajiiikeläi&okeista
vuosina 2000-2020 pe&stettavia uusia
siemenviljelyksiä vartek Kaikki edem-

$

sina 2040-2060 eIt silloin kufi & .
uuden siemenviljelysvaiheen p e w m i nen tulee ajankohtaiseksi.

Myös lyhyen aikavdlin
jalostusta tarvitaan
Pitkän aikaväiin jalostusohjelman laadinnassa on iähdetty siis olettamuksesta,että
jalostuksen tulosten siirtäminen käytänn ~ metsänviljelyyn
n
tapahtuu vielä 50
vuoden kuluttuakin pääosin siemenviljelyn kautta. TaUa iinjalia eteneminen saattaa tuntua aivan liian hitaalm, jotta käytännön metsätalous saataisiin merkittävässä määrin mukaan toiminnan A o i tukseen. Juuri siksi onkin katsottu
vdttämättomaksi, että ~ a l t i o d t huoleha
tii siemenviljelyyn tähtäävästä pitkän aikaväiin jdossuksesta, On kuirenkin syytä
odottaa, että mm. kwvullisesta monisniksata ja b i o & i t a
saadaan kehitettfl
uusia meneteimi& j a a jalostuksen tulokset saadaan ~iirrertyämetsänviljelyyn
monin verroin nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisellä siemenviijelylla. Tällöin valtion rahoitpemjalostuksen ja siemenviljelyn rinnalle voisi
syntyä myös yksityissektorin rahoittamia
lyhyen aikavälin jalostushankkeita ja jalosteiden tuotantotoimintaa. Lupaavana
esimerkkinä tästä oli viime vuosina käynnistynyt haavan jalostus ja taimituotanto.
JaIostushyÖdyn tuottaminen 40-50
vuoden vdein pwtetmvia uusia siemenviljelysvaiheitavartenei ole yhteiskunnal-
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lisen jalostustoiminnan ainoa tavoite. Pitkänaikaväiinjalostusohjelman tärkeä tehtävä on ylläpitää laajaa, geneettisesti rnonimuotoista jalostusaineistoa ja tuottaa
jatkuvasti täsmentyvää tietoa sen ominaisuuksista. Näin se parantaa jalostuksen
mahdollisuuksia vastata metsätalouden
tarpeisiin tulevaisuudessa, puun käyttötapojen ja ilmaston mahdollisesti muuttuessa, sekä vahvistaa edellytyksiasiemenviljelyä tehokkaampien jaiostustulosten
hvödvntämiskeinoien esiinmarssille.

Voimavarojen keckityksella
tehokkaampaan
jcitiiosruttsw-
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Tätä kirjoitettaessa huhtikuussa 1999
Metsänjalostussäätiönhallitus ja henkilökunta seuraavat huolestuneina, miten
neuvottelut metsänjalostuksen keskittämisestä Metsäntutkimuslaitokseenetenevät. Säätiön hallitus on asettanut tavoitteekseen koko valtakunnallisen jalostustoiminnan tehokkaan keskittämisen siten,
että säätiön henkilökunta siirtyisi kitkattomasti Metlan tybntekijöiksi, kaikkia
säätiössä viime vuosina menestyksellisesti harjoitettuja jalostus- ja tuotantohankkeita voitaisiin jatkaa Metlan toimintoina, ja niissä tarvittava säätiön omaisuus
siirtyisi Metiaan. Säätiö jäisi toimimaan
vain aatteellisena organisaationa m u d a
kuin vaition rahoituksella hankitun omaisuutensa turvin.
Jos keskittäminen ei onnistu Metsänjalostussäätiötä tyydyttäväiiä tavalla, ts.
esimerkiksi vain säätiön valtionapuosuus
siirtyy Metlaan,
saatiö joutuu
;.-.- tuotantosopirnusvelvoitteidensaja henkdokuntan-

-.

sa aseman järjestämisen takia harkitsemaan toimintansa jatkamista ja uusia toimintamuotoja TKa saattaisi johtaa uudelleenjärjestelyltäalunperin edellytetyn
jalostuksen ammattihenkilöstönja toimitila- ym. resurssien keskittämisen ja käytön tehostamisen sijasta voimavarojen
uuteen hajautumiseen.
MetsänjalostussäätiöpitäävälttämattömKa, että vdmkunnallisesta metsänjaiostuksesta vastaavalle organisaatiolle luodaan edellytyksetja voimakkaat kannustimet myös muun kuin valtion rahoituksen hankkimiseen, erityisesti jalostuksen
tutkimus-, kehittämis- ja tuotantopalveluiden tarjoamiseen yksityissektorille.
+d-dGtkuYasti
pyrkiä toimintansa vaikuttavuuden tehostamiseen. Muutoin on vaarana, että toiminta urautuu vain pitkän aikavälin jalostusohjelman toteuttamiseen, josta jaiostushyödyt realisoituvat havupuilla noin 50
vuoden välein tapahtuvan uusien siemenviljelysten perustamisen kautta.

Puiden kasvatus muovihuoneissaon hyva
esimerkki menetelmästä, jolla jalostusta
voidaan ratkaisevasti nopeuttaa.
Koivut saadaan muovin alla tuottamaan
siemeniäjopa alle vuoden ikäisina.
Kuva: Jaakko Napola.
Gmwing of trees in polyhouses is a good
example of a method, which can be used to
dramatically accelerate tree breeding.
Under plastic, birch can be made to
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pmduce seed when less than a year old.

Bloteknilkan
sovellukset

DosenttiTuija Aronen
Mets&ntutklrnuslaltos

etsapuiden biotekniikkaan kuuluvat
puiden solukkoviljely, materiaalin
säilytys syvajäädytyksen avulla, geenitekniikan menetelmät ja erilaisten molekyylimarkkereiden kdyttö. Kasvullisen lisayksen tekniikoista myös pistokasmonistusta voidaan tehostaa biotekniikan keinoin,
kuten käyttämäUa kasvihormonikasittelyja, agrobakteereja tai sienijuurisieniaapuna juurrut&e.sa. Geenitekniikka puolestaan sisäitää eri ominaisuuksiin vaikuttavien perintötekijöiden tunnistamisen,
eristamisen, toimintatavan tutGmisen ja
mahdollisen muokkaamisen. Molekyylimarkkerit ovat helposti ja luotettavasti
havaittavissa olevia biokemiailisia merk-
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keja, jotka kytkeytyvät johonkin tiettyyn
ominaisuuteen. Perinteisesti markkereina
on käytetty esimerkiksi terpeeneja ja isoentsyymeja. Nykyään valtaosa käytetyistä markkereista on perintöaineksesta itsestään eri menetelmilka Iöydettävissa olevia DNA-merkkejä.
Metsänjaiosniksen tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet puiden hyvä kasvu, ilmas-

tollhen kestaqrys ja mekaanisen puunjalostusteoliisuuden laatuvaatimukset, kuten rungon suoruus, hieno-oksaisuus ja
suuri oksakulma.Jalostuksen erillislinjoina on tutkittu esimerkiksi kapealatvaisia
ideotyyppejä havupuilla tai nisäkäskestavyyden lisäämistä koivulla. Uutena kiinnostuksen kohteena ovat nyt mahdollisuudet vaikuttaa puuraaka-aheen laatuun

jacuja
~isia

n-

liun

Siirtogeenisiakoivuja on tuotettu
maassamme vain tutkimustarkoituksiin,
esimerkiksi kasvihonnonien toiminnan
selvittämiseksi. Syksyisess8kuvassa
vasemmalla siirtogeeninen, oikealla
tavallinen taimi. Siirrettyjen hormonigeenien
vaikutus nakyy mm. pensasmaisena
kasvutapanaja normaalia pienempinä
lehtinh. Kuva: Jouko Lehto, Metla.
Transgenic birch plantlets have been
producedfor researchpurposes,
i.e. for studying different genes affecting
phytohonnonebalance. In these autumn
plantlets the effects of transgenes

can be seen as bushy growth habit
and smaller leaves.

Solukkoviljelystä
välitöntä hyötyä

selluloosan- ja paperintuotantoa ajatellen.
Täilaisia hankkeita ovat esimerkiksi Metsäiiiton kaynnistamä ohjelma kuitu- ja
kestävyysominaisuuksiltaanihanteellisten
haapojen valitsemiseksi ja Suomen Akatemian metsäalan tutkimusohjelma, jossa selvitetään mm. ligniinin muodostumista ja sen geeniteknistä muokkaamista
suomaiaisilla metsapuilla.

Biotekniikkaa ei toistaiseksi ole juuri hyödynnetty metsapuiden jalosruksessa, Iahinna koska osa menetelmistä o n kotoisilla lajeillamme vielä tutkimus- ja
kehitdmisvaiheessa. Ulkomaiset esimerkit osoittavat kuitenkin, että biotekniikan
keinoista voi tulevaisuudessa olla hyötyä
myös suomalaisten metsapuiden jalostuksessa.

Kasvullisella lisäyksellä voidaan yhdestä
yksilöstä monistaa perinnöllisesti "emokasvinsa" kaltaisia ja keskenaan samanlaisia taimia, jotka muodostavat kloonin.
Käyttämällä kloonimateriaalia puita testattaessa voidaan perimän ja ymparistön
vaikutukset jalostettavaan ominaisuuteen
arvioida yksilötasolla, samoin perintötekijöiden ja ymparistön mahdollinen yhdysvaikutus. Valinta tehostuu ja myös
nopeutuu, kun puiden testaamiseksi ei
tarvitse kasvattaa niiden jälkeläisiä. Kasvullisesta lisäyksestä on hyötyä myös jalostuksen tulosten siirtämisessa käytannön metsänviljelyyn joko siemenviljelyssiemenen tai kloonimateriaalin kautta.

Geenitekniikankäyttö edellyttää
yleensä solukkoviijely8.
Geeninsiirto siitepölyyn ja sen
käyttö kontrolloiduissa risteytyksissä tarjoaa mahdollisuuden
saada taimia ilman solukkoviijelyä.
Kuusella ja männyllä geeninsiitio
siitepöiyhiukkasiin onnistuu hyvin.
Kuvassa on idätettyj8 siiiepölyhiukkasia,joissa siirretyn
reportterigeenintoiminta
nakyy sinisenä värinä.
Kuva: Tuija Aronen.

Tissue cuiture has been a
prerequisite for gene technology.
Gene transfer into pollen and
its use for contmlied pollinations

provide altemative means for
production of transgenic seedlings. Transfonnationfrequencies,
measured as repotier gene
function, are high both in
Scots pine and Norway
spnice pollen.

Perinteisesti puita on monistettu kloonikokoelmiin ja siemenviljelyksille varttamalla. Kuitenkin esimerkiksi koivulla
solukkoviljellyt taimet tuottavat ViheräAarnion ja Ryynäsen (1994) tutkimusten
mukaan siementä enemmän kuin vartteet.
Parhaat puut voidaan myös monistaa
sellaisenaan metsänviljelyaineistoksi, jolloin niiden sisältämä perintötekijöiden
edullinen yhdistelmä tulee kokonaisuudessaan hyödynnetyksi eika hajoa, kuten
suvullisessa lisäyksessa. Esimerkiksi kanadalaisten tulosten mukaan kuusen (R
glauca tai l? gkzuca x I? cngelmannii) pituuskasvua voidaan kloonimateriaalia
käyttämällä parantaa 22-45 %, minka lisäksi samalla pystythän karsimaan joukosta mm. hyönteistuhoille alttiit puut.
Kloonimaceriaalissa jalostushyöty myös
siirtyy nopeammin metsänviljelyyn kuin
siementuotannon kautta.
Tarkeimmista suomalaisista metsäpuista kasvullinen lisays
mittakaa. käytännön
.
vassa onnistuu koivulla, kuusella ja haavalla. Koivua ja haapaa voidaan monistaa
solukkoviljelyn avulla kayttaen Iähtömateriaalina joko nuorten tai aikuisten puiden silmuja. Havupuilla kasvullinen lisäys sen sijaan onnistuu vain nuorista puista. Kuusen solukkoviljelyssä monistettavana aineistona ovat siemenalkiot, joista
pystytään tuottamaan kasvullisia alkioita. Pistokaslisäys puolestaan onnistuu
kaytännön laajuudessa vain nuoresta, alle
10-vuotiaasta taimimateriaalista.
Männyn kasvullinen lisays on hankalaa, vaikka siihen on olemassa useita menetelmiä. Pistokaslisäys onnistuu 2-4vuotiaista taimista hormonikäsittelyjen

avulla, mutta ongelmia on niin juurtumisen kuin taimien kasvutavankin suhteen. Männyn solukkoviljelymeneteImistä
kasvullisten akioiden tuotanto on vielä
kehitteillä, ja organogeneesiin eli erilliseen
versojen tuottoon ja juurrutukseen perustuvan menetelman monistusteho on alhainen.
Yhteistä kaikille lajeille ja monistusmenetelmille on se, että puiden joukossa on
aina yksilöitä, joiden kasvullinen lisays
onnistuu muita huonommin. Tällä on
merkitysta valittaessa monistettavia puita metsänviljelyaineiston tuotantoa varten. Jalostusohjelmien testauskokeisiin
riittää kuitenkin huomattavasti pienempi taimimaara, joten puuyksilöiden vaihteleva monistumisteho on tuskin esteenä
kloonimateriaalin hyödyntämiselle niissä. Kasvullisten alkioiden tuotantoon solukkoviljelyllä liittyy jalostuksen kannalta olennainen piirre: vain osa kaikista yksilöistä alkaa tuottaa kasvullisia alkioita,
joten edellytyksenä menetelman käytölle
on solukkoviljeltävyyden ja jalostuksen
kohteena olevien ominaisuuksien välinen
riippumattomuus.
Metsäliiton aloittamassa haapahankkeessa tutkimus- ja jalostustyö on suunniteltu toteutettavaksi kloonikokein ja
monistustekniikkana kaytetaan solukkoviljelyä. Hankkeeseen liittyy myös solukkolisayksena tapahtuva taimituotanto,
jossa lähivuosien tavoitteena on miljoonan taimen vuosituotanto. Muiden puulajien pitkäntähtäimen jalostusohjelmia
suunniteltaessa on yhtenä vaihtoehtona
koivun ja kuusen osalta ollut risteytysjälkeläisten testaus ja perhe- ja yksilövalinnan tekeminen kloonikokein.

Geenitekniikka

- tutkimuksesta

kaytannön
sovelluksiin tulevaisuudessa

Kukkageenejämuokkaamalla
siirtogeeniset puut voitaisiin
tehdä kukkimattomiksi,
jolloin siirtogeenien
leviäminen luontoon
siitepölyn tai siementen
kautta estyisi.
Kuva: Teijo Nikkanen, Metla.
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Genetic manipulationof
flower genes provides
a means to induce sterility
thus preventingexcape of
transgenes by the pollen or
seeds of transgenic trees.

Geenitekniikka tarjoaa oivallisen tavan
selvittää perintötekijöiden rakennetta ja
toimintaa, oli kyse sitten puista tai muista eliöistä. Geeninsiirtojen soveltamisessa metsanjalostukseen on viela kuitenkin
monia avoimia kysymyksiä. Parhaita kohceita geeninsiirroille olisivat vanhat, ominaisuuksiltaan hyvin tunnetut puut. Nykyisin käytössä olevat geeninsiirtomenetelmät perustuvat kuitenkin taimien tuottamiseen solukkoviljelyn kautta, mikä ei
onnistu aikuisilla havupuilla. Geeninsiirtoja voidaan tietysti tehda myös nuoresta
puusta peräisin olevaan solukkoon tai
jopa siitepölyyn, mutta tällöin kohdeyksilöt eivät välttämättä ole toivotunlaisia
muilta ominaisuuksiltaan. Myös siirtogeenisten puiden hyödyntäminen kaytannön
viljelyssa edellyttäisi lajin kasvullisen lisäyksen hallintaa, sillä vielä ei ole olemassa
tietoa siita, miten siirtogeenit kayttäytyvät siirtogeenisten puiden risteytyessä siemenviljelyksilla keskenään tai muiden
puiden kanssa.
Metsäpuiden ominaispiirteet ja metsäluonnon monimuotoisuus luovat oman
viitekehyksensa geenitekniikan soveltamiselle metsänjalostuksessa. Tärkeimpien
metsäpuidemme populaatioissa on paljon
perinnöllistä muuntelua, ja ne ovat sopeutuneet hyvin monenlaisiin ympäristöihin.
Tämän monimuotoisuuden ylläpito siirtogeenisessä aineistossa edellyttäisi, että
sama geenitekninen muunnos pystyttaisiin tekemään moniin eri yksilöihin. Puut

ovat pitkaikäisia, joten siirtogeenin tulisi
toimia halutulla tavalla vuosikymmeniä
ja siita korjuuhetkellä saatavan hyödyn
pitäisi vastata kehittamiskustannuksia.
Puiden ristisiittoisuus ja tuulipölytteisyys
puolestaan levittävät siirtogeenit ymparöiviin luonnonmetsiin, jollei siirtogeenisistä puista tehda kukkimattomia. Siirtogeenien vaikutukset ympäröivään eliöyhteisöön riippuvat tietenkin paljon geeneista itsestään: esimerkiksi puiden omien,
latvuksen haluttuun muotoon vaikuttavien geenien ja bakteeriperaisten hyönteiskestävyytta lisäävien geenien yleistyminen vaikuttavat varmasti eri tavoin
metsän muihin eliöihin.
Suomalaisista puulajeista geeninsiirto
koivuun ja haapaan onnistuu jo lähes rutiininomaisesti, ja kuusestakik on saatu
tuotettua siirtogeenisiä taimia, vaikkei
tuloksia ole julkaistu. Männystä on olemassa siirtogeenisiä solulinjoja, ja siirtogeenistä siitepölyä on kaytetty kontrolloiduissa risteytyksissa, mutta siirtogeenisten taimien tuottaminen ei ole toistaiseksi
onnistunut.
Geenitekniikkaa käytetään kotoisilla
lajeillamme, erityisesti koivulla, monien
mm. kasvi+siologisten tai puiden stressinsietoon liittyvien kysymysten tutkimisessa. ~etsänjhostuksenkannalta katsottuna tärkeimmät tutkimuskohteet ovat
kuitenkin puiden lisääntymisjärjestelmaan ja puuraaka-aineen kemialliseen
laatuun, lähinnä ligniinin määrään ja
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koostumukseen liittyvien geenien toiminta. Kukkageenejä muokkaamalla toivotaan puista saatavan joko kokonaan kukkimattomia, mikä voisi estää siirtogeenien leviämisen ja osaltaan myös parantaa
kasvua, tai sitten kukintaa pyritään aikaistamaan. Puiden pitkä nuoruusvaihehan
on yksi metsänjalostuksen etenemistä
eniten hidastavia tekijöitä. Ligniinin pitoisuuden vähentäminen muutamalla
prosenttiyksiköllä tai sen koostumuksen
muuntaminen helpommin hajotettavaksi voisi puolestaan vähentää huomattavasti
selluloosan tuotannon kustannuksia ja
ympäristöhaittoja.

Markkerit tarjoavat tietoa.
entd valinta-apua?
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Markkeritekniikoiden avulla saadaan tietoa puiden populaatioissa olevasta perinnöllisestä muuntelusta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää valittaessa puita metsanjalostusohjelmien piiriin, kun tavoitteena on esimerkiksi saada olemassa oleva
muuntelu mahdollisimman edustavasti
yhteen joukkoon. Markkereita käyttämällä voidaan myös puuyksilöt tunnistaa,
mistä voi olla hyötyä tarkistettaessa vaikkapa tehtyjen risteytysten tai siemenviljelyksille vartettujen kloonien oikeellisuutta, tai valvottaessa klooniaineiston
kauppaa.
Suuret odotukset markkeritekniikoiden
soveltamisesta metsänjdostukseen koh-

-* siemenvilielysten kloonl

kwiPuhin-

Kaavio biotekniikan menetelmien hyödyntämismahdollisuuksistapitkäntähtaimen
met~jalostusohjelmissa.Kaavio p e ~ s t u ydinpopulaatiomalliin
u
ja kloonimateriaalin
kayttMn testauksessa, mutta markkdavusteinen valinta voitaneen yhdistää myös
jalkeläiskokeisiin perustuvaan testaukseen.
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Markkereista käytetyimpia ovat nykyisin
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erilaiset DNA-merkit. Kuvassa on DNAmerkeistä koostuvia viivakoodeja, joilla on
pyritty erottamaan toisistaan niskotäpläkarpaselle kestäviä (näytteet 1-2) ja alttiita koivuja
(näytteet 3-4). Kuva: Tuija Aronen.
DNA rnarkers can be used for many different
purposes. In the picture is an example on a
study in which rnarkers have been searched
for distinquishing birches that are either
resistant (samples 1-2) or susceptible
(samples 3-4) for Phytobia fly.

distuvat niiden avulla tehtavaan valintaan.
DNA-merkkeihin perustuvan markkeriavusteisen valinnan toivotaan nopeuttavan ja tehostavan jalostusta, erityisesti
kun kohteena ovat ominaisuudet, jotka
ovat useiden geenien säätelemia, huonosti
periytyviä tai joita on vaikeaa luotettavasti
mitata nuorista taimista. Ominaisuuksia,
joille eri poppeli- ja eukalyptuslajeistaseka
loblollymännysta on löydetty DNAmerkkejä, ovat mm. tiettyjen sienitautien
kestävyys, puun tiheys ja pituus- tai tilavuuskasvu. Luotettavien merkkigeenien
löytäminen edellyttää riittävän tiheän
geenikartan laatimista. Geenikarcat puo-

lestaan yleensä perustuvat jostakin tierysta risteytyksestäjohdettuun sukupuuhun.
Markkereiden löytämisen jälkeen on vielä varmistuttava niiden käy ttökelpoisuudesta erilaisessa perinnöllisessa taustassa eli toisista risteytyksista syntyneissä
perheissä ja myös eri-ikaisessä materiaalissa.
Kotimaisista lajeistarnme markkeritutkimuksia on tehty niin koivulla, kuusella
kuin rnannyllakin. Seka kuusesta että
männystä on julkaistu ulkomailla DNAmerkkeihin perustuvat geenikartat, mutta jalostuksen kohteena oleviin ominaisuuksiin kytkeytyneita markkereita ei ole

Kirjallisuutta

toistaiseksi raportoitu. Suomessa markkereita, lähinnä isoentsyymeja, on hyödynnetty erityisesti siemenviljelystutkimuksessa, jossa niiden avulla on selvitetty mm.
taustapölytyksen osuutta siemenviljelyksissa ja tuotetun siemenen perinnöllistä
monimuotoisuutta.

Metsdnjalostus asettaa
haasteita biotekniikalle
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Metsanjalostuksen tehostamisen ja sen
tulosten kaytäntöön siirtämisen kannalta
vanhojen havupuiden kamullisten lisäysmenetelmien kehittäminen on avainasemassa. Vaikka tämä p a h W a näyttää vielä kaukaiselta, kannattaa muistaa, että
esimerkiksi kotoista mäntyämme pidettiin aiemmin solukkolisayksen kannalta
toivottomana lajina, mutta viime vuosien aikana sille on kehitetty useita solukkoviljelymenetelmia. Geenitekniikan sisäilyttäminen metsanjalostukseen vaatii
vielä menetelmien parantamista, ja lisaksi tutkimustietoa jalostuksen kannalta
merkittävien ominaisuuksien muokkaamisen seurauksista.
Yhdistettynä tehokkaaseen kasvulliseen
monistukseen voitaisiin geeninsiirtoja
käyttää myös harvinaisten geenien siirtamiseen lajin sisäilä hajottamatta muuten
edullisia perintötekijöiden kokonaisuuksia, mikä väistämättä tapahtuu risteytettäessa puita keskenään. Esimerkkeinä tällaisista geeneista kotoisilla lajeillamme

voisivat olla kapeaiatvaisuutta aiheuttavat pendula-geeni kuusella ja "Kanervan geeni" männyllä. Markkeriavusteinen valinta voi teoriassa hyödyttää metsänjalostustasuuresti. Lähivuodet tuonevat mukanaan esimerkkejä odotusten
toteutumisesta muiden lajien jalostusohjelmissaja sen myötä mahdollisuuksista soveltaa tekniikkaa myös suomalaisilla lajeilla.
Biotekniikan menetelmien soveltamista kaytäntöön haittaavat myös niiden kustannukset. Menetelmien kehittäminen, automatisointi ja yhdistäminen, esimerkiksisolukkotaimien jatkomonistus pistokaslisäyksenä, voivat
alentaa yksikköhintoja. Sovelluksia
suunniteltaessa on myös muistettava,
että tutkimustyön tulokset voivat olla
patentoituja. Ainakin geenitekniikanja
osin myös markkeritekniikoiden osalta monet menetelmät ja myös geenit
on suojattu kaupalliselta käytölta. Huolimatta näistä rajoituksista biotekniikalla on monia sovelluksia niin metsageneettisessa tutkimuksessa kuin käytännön jalostustyössäkin. Tärkeää tulokselliselle toiminnalle on aktiivinen
vuoropuhelu tutkimuksen ja käytännön edustajien kesken, myös kansainvalisella tasolla. Ovathan ongelmat
metsapuiden biotekniikassa ja sen soveltamisessa metsänjalostukseen samoja
eri lajeilla, ja siksi ratkaistavissa parhaiten yhteistyön avulla.
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Laboratoriossa mikrolisätyt
haavan versot juumtetaan
tavallisesti kasvihuoneessa.
missä myös taimien
jatkokasvatus tapahtuu.
Kuva: Jaakko Napola
Aspen plantlets
micropropagated in the
laboratoiy are usualiy
rooted in a greenhouse
where the subsequent
gmwing also takes place.

FT. MMT Pertti Pulkkinen
ja MML Martti LepistO.
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Pintaa syvemmälle - haavan puuaineen
ominaisuudet jalostuksen kohteena

nsimmäiset kotimaisen haavan (Populw tremula)ja pohjoisamerikkalaisen haavan (Populw tremuloides) risteytykset tehtiin Suomessa 1950-luvun alussa.
1950-60-luvuilla perustettiin sadoittain
pieniä hybridihaavikoita, joihin istutettiin
toista miljoonaa haapaa yli 170 erilaisesta
risteytysyhdistelmästä. Ensikokemukset
kertoivat hyvästä kasvusta: metri pituutta ja sentti paksuutta vuodessa. Tulitikkuteoilisuuden taantuminen sekä istutuksia kohdanneet tuhot kaansivät kuitenkin

haavan suosion laskuun. Haavan kohtaloksi tulikin joutua vesakontorjuntakohteeksi 1970-luvun loppupuolella.
Tässä hybridihaavan ensimmäisessä aailossa tavoitteena oli tuottaa tulitikkuteollisuudelle raaka-ainetta. Tällöin ei ollut
näköpiirissä haavan hyödyntäminen paperin raaka-aineena, mutta haapaa on toki
jonkin verran käytetty muun massan seassa. Viime vuosina paperin laatuvaatimukset ovat jatkuvasti kiristyneet, mika
on luonut kysyntää lyhyille kuiduille.

Haapa kuten muutkin lehtipuut on lyhytkuituista siten täyttäen eräät laadukkaan paperin perusvaatimukset, mutta
miten on muiden tulevaisuuden oletusten laita?

Mitä paperiteollisuus
odottaa puuraaka-aineelta?
Paperia tullaan jatkossakin tekemään primääriraaka-aineesta, vaikka kierrätysmateriaaiin määrä kasvaakin. Samanaikaisesti

tuotantopanokset ts. energia- seka materiamaeat pienenevät. Tämän seikan yhdistäminen tiukkeneviin ympäristövaatimuksiin ja parempaan paperin laatuun
ei ole aivan helppoa. Näiden vaatimusten täyttäminen ei voine perustua siihen,
että Suomella olisi jokin etulyöntiasema
puuntuottamisessa vaan pikemminkin
taitoon ja tietoon. Paperiteollisuus tarvitsee tulevaisuudessa täsmätuotteita, jolloin
perusraaka-aineen täytyy olla tasalaatuista, helposti työstettavää ja riittoisaa.
Jotta puuntuotanto olisi kannattavaa
sekä metsänkasvattajalleettä paperintekijäile, puun täyryy täyttää sekä laadulliset
että ma*älliset vaatimukset. Haluttuja
ominaisuuksia paperinvalistuksen kannalta ovat lyhytkuituisuus, hyva kuidun rakenne ja muoto seka alhaiset ligniinipitoisuudet. Toivottavia puuntuotantoon liittyviä ominaisuuksia ovat nopeakasvuisuus, hyvä uudismmiskyky vesoista sekä
kestävyys tuhoja vastaan. Jalostusta ajatellen kaikkien tavoiteltavien ominaisuuksien suhteen pitäisi esiintyä perinnöllistä
muuntelua. Täma mahdollistaisi toivottavien ominaisuuksien kehittämisen ja keskittämisen hyödynnettäviin klooneihin.

vasti kotimaisten haapojen arvot olivat
väiillä 0,82 ja 1,19 mm, keskiarvona 0,99
mm. Myös kuidun muoto vaikuttaa paperin laatuun, ja jalostukselle eka jatkovaiinnoilie luokin mahdollisuuksia havaittu muotoluvun vaihtelu (kuva s. 18). Kun
muocoluku on pieni, kuidunmuoto on
mahdollisimman optimaalinen. Kuidunpituus puolestaan on pieni, silloin kun
kuitujen lukumäärä grammassa puuta on
suuri. Mitä pienempi on kuidun muotoluku ja mitä enemmän on kuituja grammassa, sitä parempaa raaka-ainetta puu on
paperinvalmistuksen kannalta.
Tuotantoon on valittu Mooneja, joilla
kuidunpituus on ollut mahdollisimman
pieni ja kuidunmuoto on mahdollisimman nelikulmainen. Näiden ominaisuuksien lisäksi valittujen kloonien ligniinipitoisuus on alhainen, ja niitä on helppo
monistaa ja juurruttaa tuotantovaiheessa. Täma useiden, mahdollisesti heikostikin toistensa kanssa korreloivien ominaisuuksien mukaan tehtävä valinta luo
paineita laajan lähtömateriaalin käyttöön,
sillä pienestä puujoukosta ei useinkaan
löydy yksilöitä, joissa yhdistyisivät kaikki
toivotut ominaisuudet.

Uuituorninaisuuksissa
suurta vaihtelua

Viqelyyn vain hyviä klooneja

!
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Paperin laatuun vaikuttavat kuituominaisuudet vaihtelevat runsaasti tutkituissa yli
800 hybridihaavassa ja haavassa. Myös
kloonien väliset erot näyttävät suurilta.
Tutkittujen hybridihaapojen kuidunpituus vaihteli väiillä 0,62 ja 1,12 mm keskiarvon ollessa 0,86 millimetriä. Vastaa-

Haavan mikmlisäystapahtuu
laboratoriossaaseptisissa
olosuhteissa.
Kuva: Jaakko Napola.

Kaikki nyt tuotannossa olevat kloonit
ovat laatuominaisuuksiltaan tutkittujen
kloonien aatelia. Ne ovat paperintekoominaisuuksien suhteen huomattavasti
parempia kuin luonnonmetsistä korjattu
tavallinen haapa.
Nykyinen haavan taimituotanto perustuu pitkälti mikrolisaykseen (ks. piirros

Micmpmpagationof aspen
takes place in aseptic
laboratoiy conditions.
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s. 20-21). Työvaltainen laboratoriovaihe

Haavan ja hyWdihaavan kahden kuituominaisuuden

nmu tuotantokustannukset aikaisemmin
varsin korkeiksi. Panmcukt tuommtekniikan kehittämiseen ovw kuitenkin johtaneet jo tuloksiin, mika n*
dentuneina taimien hintoina,Aleneva hin&hirys tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.
Usko haavan menestykseen on luja.
Kevm 1999 istutuksiin ovat Metsänjal o s ~ t i jaTraimioimio
ö
Oy tuottaneet
noin 275 000 hybridihaavan tainta. Uuden vuosituhannen ensimmäinen tuotantosopimus koskee 440 000 taimen
tuottamista, joten isnitutettavaa riittää
jatkossakin. Myös valtiovaita on pannut
merkille tamän tärkeiin puulajin suosion
kasvun. Meqinomistajan ja miksei taimit u o n a j a n k i ~ ' z uon
~ ivalmisteilla haavan viljelyä &k&t uudet Moonis'idökset, jotka saiiivat hybridihaavikoiden perustamisen &oniqäärillä, joita luonnonhaavikoissaciA esiintyy,

versatlu,
pienempi on kuidun muatdukuja mit8
enemmh on kuitujagrarnrnassa, sitg parempaa
raaka-ainettapuu on paperinvalmistuksenkannaita.
Comparison of two fibm properties of aspen and
hybiid aspen. The smalier the fibre f o m factordis and
the more fibm there are in a gram of woody tissue,
the bettedthe raw material of such a tree is from the
point of view of papermaking.
23-vuotias hybridihaavikkoNurmijärvellä, puuston
tilavuus 330 maha. Kuva: Kalervo Herrala

A 23-ym-old stand of hybrici aspen in Nurmijärvi
wrth a valume per hectare of 330 cub. me-.

Aiheesta enemmän:
Napokz, ]. (toim.) 1998.
Haapa, uusi tuottoisa viJeIpuu.
Metsänjalosttlssiiatiön tiedote 1/1998. 1Gs.
Ranua, J. 1996 Miksi haapa kiinnostaa
metsäteoiiisuutta. Sorbifolia 27(4): 178- 181.

Haavan taimien tuottaminen
mikrolisayksen avulla
Piirroskaavio seuraavalla aukeamalla.
Teksti: FT Maija Salonen
Piirros: graafikko Salla Savolainen
1. Haavan mikrolisäys aloitetaan valittujen, täysikasvuisten
puiden kärki- tai hankasilmuista. Oksat keriitään lepovaiheen
aikana. Viljeimän aloitukseen käytetään tavallisesti
puhjenneista silmuista hyotämisen jälkeen
kehittyneitäpieniä versoja.
2. Puhtaissaeli aseptisisissa laboratorio-olosuhteissa
materiaali pintasteriloidaan hypokloriitissa. Kasvatusalusta
sisältää kivenniiisaineita, sokeria, vitamiineja ja kasvuaineita.
Aloitus- ja monistusvaiheissaalustassa on kasvuaineena
sytokiniinia, joka edistää silmujen ja versojen kehittymistä.
3. Versoviljeimiä monistetaan pidentyneiden versojen palasista,
joissa on 1-2 lehteä.
4. Versot voidaan juunuttaa laboratoriossa (in vitm, 4a.).
mutta yleensä juurrutus tapahtuu kasvihuoneessa
~ u N ~ S ~ O ~ (ex
S ~vitm).
S S ~
jolloin aloitetaan myös
versojen totutus kasvatuspurkin ulkopuolelle (4b.).
Auksiineja tarvitaan juurten muodostukseen.
5-6. Tarhakasvatuksenjälkeen taimet ovat valmiita
kenttäkokeisiin ja metsänviljelyyn.
7. Puut kojataan paperin raaka-aineeksi.

Production of
micropropagated aspen
Series of drawings on the following two pages.
1. Aspen cuitures are initiated from apical or axillary buds
excised from selected adult donor trees. The branch materia1
is collected during the winter. Elongatedflushed buds
after forcing are generally used as the explant matenal.
2. The explants are suriace-sterilisedin hypochloriteunder
aseptic laboratory conditions. The growth medium contains
minerals, sugars, vitamins and growth regulators. Cytokinins
stimulate the development of buds and shoots and they act as
growth regulators during initiation and multiplication.
3. Nodal segments with 1-2 leaves are used in multiplication.
4. The shoots can be moted in the laboratoty (in vitm, 4a.),
but usually this is done in garden peat in a greenhouse
(ex vitro) where acclirnatingof the micropmpagated
shoots can be started at the same time (4b.).
Auxins induce mot formation.
5-6. After being gmwn in the nursery, micmpropagated aspen
plants are ready for field trials and forest cultivation.
7.Aspen wood is used in the paper industry.

HAAVAN TAIMIEN TUOTTAMINEN MIKROLISAYKSEN AVULLA
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I . Metsänkasvarus
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Tree growing for
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Rooting in greenhouse
conditions
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uusen viljelyala on viime vuosina ollut 40000 hehtaarin luokkaa. Viljelystä valtaosa tapahtuu istuttamalla, joten
perinnöllisesti korkeatasoisen materiaalin
täysimääräiseen hyödyntämiseen on hyvät edellytykset. Jalostetun aineiston eli
siemenviljelyssiemenenosuus taimitarhojen käyttämästä kuusen siemenestä onkin
noussut jo yli 40 %:n tasolle.
Nykyiset siemenviljelykset ovat ns. 1polven siemenviljelyksiä, joihin on koottu ulkoasun perusteella valittuja pluspuita. Ns. 1,5-polven siemenviljelyksiin valitaan jälkeläiskokeissa hyviksi todettuja
pluspuita. Kuusella näitä uusia siemenviljelyksia ei ole viela päästy perustamaan.
Syynä tähän on kuusen jälkelaiskokeiden
pieni määrä ja nuori ikä.
Koska jälkeläiskokeiden tuloksista on
puutetta, onkin esitetty erilaisia vaihtoehtoja korvaamaan nykyisiä vartesiemenviljelyksia. Kyseeseen voisivat tulla siementaimilla perustettavat siemenviljelykset, jolloin olisi mahdollista yhdistää
samassa paikassa jalkelaistestaus ja jalostetun siemenen tuotanto. Siemenviljelyksiä voidaan ajatella perustettavaksi myös
pistokaskiooneilla. Ei toki perinteisia vartesiemenviljelyksiakään ole unohdettu.
Uusien vaihtoehtojen kiistattomana
etuna o n se, että testaus voidaan hoitaa
samanaikaisesti kehittyvän viljelyksen
kanssa. Valitettavasti tämä tuo mukanaan
myös ongelmia. Siemenviljelyksen toimivuuden sekä hyvän ja tasapainoisen siementuotannon ja toisaalta tehokkaan
valinnan sallivien koejärjestelyjen sovittaminen yhteen ei ole aivan ongelmatonta.
Pelkona onkin, että kompromissi tuottaa

joko tehottaman valinnan tai huonosti
tuottavan siemenviljelyksen tai pahimmassa tapauksessa huonosti siemeniä
tuottavan viljelyksen, jonka kioonit ovat
huonosti valittuja. Kaikkien edellä mainittujen vaihtoehtojen rinnalla kannattaakin kehittää kontrolloitua siementuotantoa, jossa pölytys ja siementuotantokin voi
tapahtua muovikasvihuoneessa. Tähän
pitaa lisäksi kytkeä taimien monistus
kasvullisesti eli kloonaamalla. Tietenkin
myös valvottuun siementuotantoon liittyy aikaa vievä koetuloksiin perustuva
valinta, joten tätäkään menetelmää ei voi
pitaa oikotiena onneen.

Siementd muovihuoneista
Kontrolloidussa siementuotannossa risteytetaan haluttujen ominaisuuksien perusteella valittuja klooneja mahdollisimman nuorella iällä. Kukitettavien kioonien vartteita kasvatetaan astioissa muovikasvihuoneessa, jotta sukukypsyys ja
tuottok8ko saavutetaan mahdollisimman
nopeasti. Kun vartteet ovat muutaman
vuoden ikaisiä, niille tehdaan kukkasilmujen muodostumista edistävä h i t t e l y
gibberelliini-hormonilla (GA,,,).
Vartteisiin seuraavana kevaana syntyvät
emikukat pölycetaän valittujen kloonien
siitepölyllä. Ei-toivottu siitepöly torjutaan
joko aikaistamalla astiavartteiden kukintaa Iämmitetyssä muovihuoneessa niin
paljon, että avomaan kuusikoiden siitepölyä ei vielä ole ilmassa, tai eristämalla
vartteiden emikukat suurilla pusseilla.
Muovihuoneen lämpötila pidetään suotuisana kukinnalle ja siemenen kehitty-

itävyys, %
Genninabiiii, %

Itäviä siemeniä, kpl,
Number of genninable seeds

Siemenen itävyys ja itävien
siementen lukumäärä käpy8
kohti kuusen astiavaitteissa
Haapastensyjässä ja
Iäheisellilsiemenviljelyksella
nro 388 Lopella
Seed germinabiiii and
the number of gerrninating
seeds per cone in pot grafts
of spruce at Haapastensytjä
and in the nearby seed orchard
No. 388 in Loppi.
Astiavameet

Astiavameet ulkona

Siemenviljelys

muovihuoneessa

Grafts outdoors

Seed orchard

Grafts in polyhouse

miselle. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa häiriöitä pölytyksessa ja hedelmöiryksessa, jolloin itavien siementen määrä
jää vihaiseksi.
Vaikka kontrolloitua siementuotantoa
käytetään e t u p w a jalostuksen'tarpeisiin,
niin menetelmää kehitetään myös siemenen massatuotantoon. Sitä tarvitaan, jotta jalostuksen tuloksia voitaisiin hyödyn-

taa entista tehokkaammin. Tähänastiset
tulokset viittaavatkin siihen, että kontrolloitu siemenen massatuotanto on mielekästä, jos siliä voidaan tuottaa siementa,
joka on oleellisesti parempaa kuin avomaasiemenviljelystentuottama materiaali.
Vuonna 1998 kuusella oli runsas kukinta. Sekä kontrolloidun siementuotannon vartteet Haapastensyrjan muovihuo-

neessa että laheisen siemenviljelyksen (nro
388) vartteet avomaalla tuottivat paljon
kapyja. Niin koko kukinnan ajan muovihuoneessa pidetyissä kuin ulos kukkimaan
viedyissa astiavartteissakin oli itaviä siemeniä käpya kohden yli 30 kpl ja itavyys
oli hyvä, yli 90 % (kuva yllä). Avomaan
siemenviljelyksensiemenmäära oli samaa
tasoa, mutta itävyys merkitsevästi alem-

,
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pi, vain noin 75 %. T i a johtui avomaan
siemenviljelystä vaivanneista siemen- ja
kapytuholaisista, jotka puuttuivat astiavartteista. Tuhojen vähäisyyden ja korkean siernentuotoksen ansiosta näillä vain
kaksimetrisilla ja viisivuotisilla astiavartteilla saatiinkin hehtaarikohtaiseksi siemensaannoksi yli 10 kg.
Naita tuloksia voidaan pitaa lupaavina,
joten muovihuoneista pyritaankin jatkossa saamaan laadultaan sekä maeäitäan yhä
parempia siemensatoja. Jotta tähän paastaisiin, on kayrettava tuoretta ja hyvin itavaa siitepölyä ja kontrolloitava olosuhteita muovihuoneissa tarkasti. Muovihuoneista ei kuitenkaan koskaan saatane niin
paljon siementa eikä riittävän edullisesti,
että sitä kannattaisi käyttaa suoraan metsanviljelytaimienkasvattamiseen, vaan siementairnet on ensin monistettava pistokastaimiksi.

Parhaat yksilöt
minisiemenviljelyksiin
Kukinnan lisaamista koskeva tutkimus ja
kehittamistoiminta on tärkeää kuusen
pitkan aikaväiin jalostusstrategian kannalta. Kukittamisen avulla voidaan aikaistaa
ja tehostaa sekä jalostuspopulaatioissa että
parhaita puita sisältavissa ydinpopulaatioissa tehtäviä risteyryksia.Jalostuksellisesti
merkittävin hyöty kukittamisesta saadaan,
kun geneettisesti korkeatasoisia siemeneria tuotetaan muovihuoneissa ns. minisiemenviljelyksilla, jossa siemenerat tuote-

taan valvotusti tarkoin valittuja genotyyppeja edustavissa astiavartteissa.
Minisiemenviljelyksiin otettavien varteaineistojen on edustettava ydinpopulaatioiden parhaimmistoa tai testattujen risteytysten vanhemmaisyksilöita. Varteaineistojen valinnassa käytettyjä kriteerejä
voidaan ja pitaa kontrolloidussa siementuotannossa painottaa haluttuun suuntaan. On mahdollista saada aikaan jalkeläistöja, joissa yhdistyvät esim. optimaalinen kasvurytmi seka korkea kasvun
intensiteetti. Taimitarhalla tehtavallä varhaisvalinnalla täilaisten aineistojen kestavyytta ja sopeutuneisuutta pystytaan edelleen parantaa. Näin voidaan tuottaa juuri toivottuja erityisominaisuuksia omaavia taimia, joista metsänomistajankin
kannattaisi maksaa hieman korkeampi
hinta kuin "maatiaistaimista".
Kontrolloidun siementuotannon edut
avomaan vartteilla tehryihin risteytyksiin
. .
ja siementuotantoon verrattuna ovat selvät. Testatut, perinnöllisesti korkeatasoiset yksilöt saadaan kukkimaan ja tuottamaan siementa huomattavasti nuorempina ja useammin kuin avomaan vartteissa.
Myöskaan tuhohyönteiset tai ulkopuolinen pöly eivät pääse sotkemaan risteytysohjelmien toteutusta. Myös viimeaikaiset tutkimustulokset kuusen kasvurytmin merkityksestä valinnan kannalta
rohkaisevat kukittamisen parissa tehtävän
työn jatkamiseen ja tehostamiseen tavoitteena tuote, joka palvelee käytännön
metsätaloutta.

Presidentti Ahtisaarelle esiteltiin Haapastensyjässä
mm. haavan mikrotaimien tuotantoa. Kuva: Leo Holopainen.
Among the topics demonstrated to President Ahtisaari during
his visit to Haapastensyjtiwas the production
of the micropmpagated aspen plants.
Metsänjalostussääti6nkoivunjalostaja
Risto Hagqvist selosti presidentille, miten koivun siementa
tuotetaan muovihuoneessa. Kuva: Leo Holopainen.
Risto Hagqvist, the Foundation's birch breeder,
descnbed to the ~r$sidenthow birch seed is
- pmduced in polythene tunnels.

Jalostusuutisia

Presidentti Ahtisaari
vieraili Haapastensyrjassa
asavallan presidentti Martti Ahtisaari vieraili Haapastensyrjan metsanjalostuskeskuksessa Lopen Layliaisissa
27. toukokuuta 1998. Presidentille esiteltiin monipuolisesti Metsänjaiostussäätiön toimintaa, mm. risteyttämista, varttamista, koivun siementuotantoa ja haavan mikrocaimien kasvatusta. Vierailun
muistoksi presidentti istutti nimikkopuunsa Haapastensyrjän puistoon. Presidentin mänty V 1998 on kahden valiomännyn, kalvolaiaisen E 104:n ja tammelaiaisen E 112:n risteytysjäikelainen.

T

Presidentin istuttama manty on
kahden eteläsuomalaisen valiomännyn
nsteytysjiilkeliiinen.
The pine planted by the President
is the hybrid descendant of two pnme
pines fmm southern Finland.

Jalostusuutisia

METSÄHALLITUS

Metsdhallitus osti
Taimikolmio Oy on ollut

0 Taimikolmio Oy:n

edelläkävijä kotimaisten
puulajien erikoismuotojen
tuotannossa. Kuvissa
sulkaharmaaleppä ja
mansikkakuusi.
Taimikolmio Oy was
among the first to launch
the production of special
foms of indigenous tree
species in Finland.
Pictured are Alnus
incana f. laciniata and
Picea abies f. cruenta.

Metsänjalostussäätiöntaimituotantoyhtiö
Taimikolmio O y siirtyi 1 1. syyskuuta
1998 tehdyllä kaupalla Metsähallituksen
omistukseen. Taimikolmio O y harjoittaa
metsä- ja puistotaimien tuotantoa kolmella taimitarhalla Nurmijärven Röykassä,
Naarajarvella Pieksämäen mlk:ssa seka
Keuruulla. Yhtiö on viime vuosina luovuttanut metsänviljelyyn n. 10 miljoonaa
metsatainta vuosittain, ja sen osuus maan
koko metsataimituotannosta on ollut 6 7 %. Taimikolmio O y syntyi v. 1995, kun
Mecsanjalostussaäciön taimicuotanto yhtiöitettiin. Jatkossa Metsähallituksen siemen- ja taimituotanto seka Taimikolmio
Oy:n toiminta sulautetaan toisiinsa. Näin
metsa- ja puistotaimialalle muodostuu
vahva ja monipuolinen yritys.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvulliseen
lisäykseen vuosina 1969-83 otettujen
kiooniaineistojen seka kloonien alkuperäryhmien menestymistä ja pituuskehirysta seka arvioitiin kantayksilöiden valintamenetelmien tehokkuutta.
Eräs paatulos oli se, että alustavasti testatuista erista valitut klooniaineistot olivat merkitsevästi vertailueria nopeampikasvuisia. Sitä vastoin testaamattomista
taimierista valittujen klooniaineistojen
keskirnaeäinen pituuskasvu ei poikennut
siementaimivertailujen kasvusta. Lisäksi
kavi ilmi, että kloonien kantayksilöiden
pituuksien vaihtelu ei vaikuttanut kloonien pituuksiin tutkituissa kokeissa.
Tutkimus vahvistaa tietopohjaa kuusen
kasvullista lisäystä koskevien saadösten ja
lisäysmenetelmien edelleenkehittämistä
varten.
Kuusen pistokasklooni V 383 on
tuottanut koeviljelykselläNunnijä~ellä
20 vuodessa puuta peräti 380 m3/ha!

Pistokaskuuset
kasvaneet "turbovauhtia"

eii

n
aa

The Norway spruce cutting clone V 383

J-

380 m3/hain 20 yean.

has yielded a record amount timber

3,

Ira
0-

aa
UI
D

-

lil

hle-

tio

rin
uu

Tutkimus kuusen
pistokaslisayksesta
Metsänjalostussäätiön kuusenjalostajan
MMM Marja-Leena Napolan lisensiaattitutkimus "Valintamenetelmän, alkuperän seka lähtöaineiston jalostuksellisen
tason vaikutukset kuusen (Picea abies (L.)
E(árrt.) pistokaskioonien kasvuun" tarkastettiin Helsingin yliopistossa 3.3.1999.

Kuusen pistokasklooni V 383 on tuottanut 20 vuodessa puuta 380 m3/ha. Tama
ennaryksellinen tulos on saavutettu Nurmijärvellä Metsänjalostussaatiön naytealaviljelyksen nro 2020 koeruudussa, jonka
pinta-ala on noin 4 aaria. Puiden pituus
klooniruudussa oli keskimäarin 13,4 m,
läpimitta 17,6 cm ja runkoluku 2416 kpll
ha. Mittauksen jälkeen koe harvennettiin.
Kyseessä on epäilemättä yksi nopeakasvuisimmista kuusikoista Suomessa. Klooni V 383 on aikanaan valittu suomalaissaksalaisesta risteytyserästä,jonka koeruutu on sekin kasvanut suhteellisen nopeasti (194 m3/ha), mutta ei vedä vertoja
kloonikuusen kasvulle.
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Koeviljely on paljon ty6iä ja aikaa vaativa, mutta v8lttämitön osa jalostusta.
Tnal cultivation is time and work consuming, but a necessary pait of breeding.

f orest tree

breeding
faced with
changes
d

lounl Mikola.-CEO.
foundatlon for
Forest Tree Breeding

he Foundation for Forest Tree Breeding has had a central role in the practical forest tree breeding work carried out
in Finland. Nevertheless, the government
has gradually come to the conclusion that
a private foundation cannot bear the main
responsibility for forest tree breeding, and
that therefore its functions should be concentrated in a public institute.
The preparatory work done under the
leadership of the Ministry of Agriculture
and Forescry on the reorganising of forest tree breeding in Finland concluded in
1992 that the best solution would be to

T

establish a separate government department responsible for forest tree breeding.
Management and s t d a t the Foundation
for Forest Tree Breeding were strongly in
favour of this view. Since then, however,
the government has made it known that
such a new department would be very
difficult to establish given the country's
present economic situation.
Both the Finnish Forest and Park Sewice and Forestry Development Centre
Tapio have indicated their willingness to
take on forest tree breeding. However, as
they are the country's biggest suppliers of
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seed and plants for forestry, it is felt that
if either of them were given the rnain responsibility for breeding, it could distort
cornpetition in seed and plant production.
The Ministry of Agriculture and Forestry at long last took the decision on
12.2.1999 according to which forest tree
breeding financed with public moneys
will be concentrated at the Finnish Forest Research Institute (METLA) at the
turn of the millennium. The implementation of the reorganisation will be prepared under the leadership of the Ministry as discussions are held between METLA and the Foundation.
In hture, then, forest tree breeding and
the supply of seed will be based on two
prograrnmes to be drawn up at the Ministry: a seed-production programme and
a Long-term breeding programrne.
The seed production programme contains plans for the establishing of seed
orchards of pine, spruce and birch during the years 1998 - 2020. The Central
objective of the programme is to ensure
the sufficient availability for forest cultivation of genetically-improved seed of the
main tree species. The Ministry continues to be in charge of seed supply based
on public funding, incl. the establishing
of seed orchards with the participation of
comrnercial seed producers, as has been
the practice already now. The tree-breeding organisation will be clearly separated
frorn cornmercial seed and plant production.
The tasks of the forest tree breeding
organisation are envisaged to concentrate
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on the carrying out of the long-terrn
breeding programme. This includes operating models for the second generation
round of breeding. The long-term breeding programrne is closely connected to the
seed-orchard programme. During the
next few years, the breeding programme
will focus on collecting of trial data from
progeny trials in preparation for the new
seed orchards to be established during the
years 2000 - 2020.
There are grounds for expecting that
new methods (e.g. in biotechnology) enabling faster and more eficient application of breeding result in forest cultivation will be developed in the future.
Thereby short-term breeding projects
financed by the private sector and production focusing on genetically-improved
products could arise alongside publiclyfunded basic breeding and seed production.
Even as 1 write this, the Foundation is
following with some concern how the
negotiations on the centralisation of forest-tree breeding in the METLA infrastructure are proceeding. As regards this
centralisation, the Foundation has set as
its target that all breeding and production projects practised in the Foundation
could be continued following integration with METLA. The Foundation would
remain as an ideological organisation. If
centralisation should not succeed in a way
satis$ing the Foundation, it would then
have to consider the resurnption of its
former functions. This could lead to the
scattering of resources instead of their
rnore efficient use.

Integration
biotech
into forest tree breeding

'Orest

niija Aronen.
The Innish
Research Institute

B

iotechnology is cornprised of several
research fields, i.e. tissue culture and
cryopreservation of tree materia!, gene
technology and application of rnolecular
markers. ,411 these techniques provide excellent rneans for research in forest genetics, but they can also be applied in tree
improvernent prograrnrnes. In the case of
Finland, the integration of biotechnology
in forest tree breeding has so far been somewhat restricted, rnainly because techniques
still need improving before being applicable for the indigenous tree species.
Vegetative propagation through tissue
culture or cutting production can be utilised to accelerate breeding and to increase
selection eficiency when testing breeding
rnaterial. Moreover, rnultiplication of the
very best genotypes enables the transfer of
the whole genetic gain obtained by breeding to forestry. As to the rnost irnportant
tree species in Finland, vegetative propagation has succeeded on a cornrnercial
scale with birch, aspen, and spruce. Mature broadleaved trees can be rnultiplied
by rnicropropagation, while with conifers
only juvenile rnaterial is suitable for propagation. The eficiency of rnultiplication
varies one tree individual to the next, and
so far we don't have rnuch knowledge on
the potential correlations between tissue
culture ability and other traits.

Gene technology is a powerful research
tool, but its integration with tree breeding raises several questions. From the
breeding point of view, the best targets
for -Rene transfers would be well-known
rnature trees, but the current transforrnation rnethods are based on tissue culture
systems not applicable with mature conifers. Also, the effective utilisation of
transgenic trees in silviculture would require their vegetative propagation, as well
as public and oficial acceptance. Other
aspects to be considered are rnaintenance
of genetic variation, proper functioning
of transgenes over lengthy rotations, escaping of transgenes into natural populations, and their impact on forest ecosysterns. O f Finland's indigenous species,
birch and aspen can be routinely transforrned but gene transfer into conifers still
needs irnprovernent. The rnost irnportant
target traits in relation to tree breeding
are lignin biosynthesis and flowering.
Molecular rnarkers provide a rneans for
studying genetic variation within breeding populations. They can be used to distinguish tree individuals or clones, e.g. in
seed orchards and in cornrnercial forestation rnaterial. Marker-assisted selection
could also facilitate breeding especially
in the case of quantitatively inherited
traits that have low heritabilities or are

Metdiehmuksenversoviljdtnii.

KUVZ Maija Sabnen.
S b o t culture of linden.
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diGcult to measure reliably at an early
age. Gene maps, a prerequisite in the development of markers, have been published aiso b r native tree species of Finland, but so far we have no reports on
markers connected to commercially important traits.
The integration of biotechnology with
forest tree breeding continues to provide
challenges. The m a t important research
topic in biotechnology, in relation to
breeding, should be the development of
vegetative propagation methods for mature conifers. Gcne technology can, enlarge the variation at the disposai of breeders, but more knowledge is needed on the
functioning and impacts of transferred
genes prior to launching practicai applications. Marker-assisted selection continues to hold a big promise for breeding,
and the experiences reported in other
countries will, hopefully, in the near future show how these expectations are
reaiised. Also, it should be possible to
reduce the costs of using biotechnological methods to facilitate their applications.
Most importantly, active collaboration
benveen researchers and breeders, both
nationaily and internationally, is needed
to integrate biotechnolggy with tree
breeding in a rational and sustainable
manner.
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Haavan putkisoluja ja kuituja.
Lähde: Ilvessalo-Pfäffli,M-S.,
Puu ja sen kemia,

teoksessa Puukemia, 1977.
Vessels and fibers of aspen
(Populus tremula).

Properties of the W O O ~ Ytissue
of a spen a s the subject of
ge net ic improveme nt
Perttl Pulkkinen and Marttl Lepistö.
foundatlon for forest mee Breeding
Nina Tarvainen. University of iyvaskyid
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he first hybrids of the indigenous aspen (Populw tremula) and a North
Arnerican aspen ( P o p u b tremuloide~)in
Finland were formed in the early 1950s.
Hundreds of srnall stands of hybrid aspen were established in the 1950s and
1960s as over a million aspens representing rnore than 170 hybrid cornbinations
were planted. The first experiences prornised good growth: a rnetre in length and

centirnetre in thickness per year. The decline of the rnatchstick industry and the
biotic damage inflicted on plantations led,
however, to a fall in the popularity of
aspen in the 1970s.
The use of aspen as raw material in
papermaking has distinctly increased
during the past few years. The quality
requirernents of paper have becorne stricter by the year and this has brought about
rnore dernand for short fibres. From the
point of view of paper engineering, other
desirable properties are good fibre structure and forrn, and low lignin content.
The fibre properties affecting paper
quality have been found to vary considerably arnong the more than 800 hybrid
aspens and aspens that were examined in
the present study. The fibre length of
hybrid aspens varied within the range of
0.62-1.12 mm, with the average vaiue
being 0.86 mm. The corresponding values for the dornestic aspen were 0.821.19 mm and 0.99 mm. Variation was
also observed in regard to the form factor
(fig. on p. 18).
The clones selected for production are
short-fibred, quadrangular in form, and

low in lignin content. Furtherrnore, selected clones are easy to propagate and to
induce to becorne rooted. Selection based
on severai, possibly weakly interrelated,
properties requires the use of a broad initiai materia].
Current production of aspen planting
stock is largely based on rnicropropagation (see the drawing on p. 19-2 1). While
the situation earlier was that the labourintensiveness of the laboratory stage
caused production costs to rise quite high,
development in production techniques
has already lowered plant prices. The decline in prices is expected to continue into
the future.
The Foundatim for Forest Tree Breeding and Taimikolmio Oy have produced
about 275 000 hybrid aspen plants in
readiness for plantings in the spring of
1999, and the target for the followingyear
is 440 000 plants. New clone regulations
concerning the cultivation of aspen are
just now under preparation, and these will
allow the establishing of stands of hybrid
aspen using the numbers of clones which
are also to be found in the natural stands
of aspen.
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ue to the small number of progeny
triais, ic has not yet been possible in
Finland to establish new 1.5-generation
seed orchards of Norway spruce. Therefore, it is necessary to seek alternatives
ways of replacing the present graft-based
seed orchards. The seed orchards to be
established could be based on seedlings
or cutting clones. The advantages of the
new aiternatives lie in the observation that
testing can be taken care of concurrently
with the development of the orchard. O n
the other hand, this has its problems; e.g.
fitting together of the experiment layouts
allowing seed production and efficient
selection is not easy. One alternative is
controlled seed production and the vegetative propagation connected to it.
Controlled seed production means that
grafts are grown in polyhouses so as to
have them achieve sexual maturity as
young as possible. When the grafts are a
few years old, they are subjected to a
g$bbirelline (GA,,,) treatment promoting
the formation of flower buds. The female
flowers formed the following spring are
then pollinated using pollen of selected
clones. The temperature in the polyhouse
is kept at a level favourable to flowering
and seed development. Too high a temperature can cause disturbances leading
to inadequate formation of germinating
seeds.
Spruce flowered abundantly in 1998
and spruce grafts in the polyhouse as well
as in seed orchards produced a good cone
crop. There were, on average, more than
30 seeds per cone on the grafts grown
both in the polyhouse and outdoors, and
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Alternatives in
spruce seed
production
are under
development

M

the germinability of the seed was good,
over 90% (see p. 24). The number of seed
produced by the outdoor seed orchard
was of the same order, but their germinability was significantly lower, only about
75%. This was due to seed and cone pests
attacking the outdoor seed orchard.
Although the results obtained can be
considered to be promising, it is probable that polyhouses will never yield as
much seed nor at a sufficiently low price
for them to be worth resorting to when
growing planting stock for forestry planting. Indeed, seedlings must first be used
to produce cutting plants.
Development work focusing on promoting flowering is important from the
point of view of the long-term spruce
breeding strategy. Genetically, the main
benefit will be gained when seed of high
genetic quality are produced in polyhouses in what may be called mini seed
orchards. The trees chosen for inclusion
in these seed orchards must represent the
elite of the breeding populations or the
best parents of tested hybrids. The criteria used in selection can be underscored
in seed production in the desired direction. It will be possible to obtain progenies in which optimal growth rhythm and
high intensity of growth, for example, are
combined. The early selection done in
nurseries enables the further improvement of the adaptability of the material.
Recent research results on the significance
of the growth rhythm of spruce from the
point of view of selection serve to encourage us to continue with our work connected to flowering.
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President Ahtisaari
visited Haapastensyrja
he President of Finland, Martti Ahtisaari, visited the Forest Tree Breeding
Centre in Läyliäinen on the 27th of May,
1998. Cross-breeding, gr&ing, seed production of birch, and the growing of the
micropropagated aspen plants were among
the many aspects of the work done at the
Foundation for Forest Tree Breeding sides
that he was acquainted with during his visit. The President planted a tree bearing his
name in the park at Haapastensyrja. The
presidential pine, V 1998, is the hybrid
descendant of ovo prime pines, E 104 and
E 112 fiom southern Finland.
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PresidenttiAhtisaari istutti
nimikkomäntynsäHaapastensyjän
puistoon 27.5.1998.
The President planted a tree bearing
his name in the park at Haapastensyj ä
on the 27th of May, 1998.
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Polytunnel to China
Paikallisia tyontekijdita asentarnassa
tuuletusluukkuja Metsänjalostussäätiön
Kiinaan toimittamaan muovihuoneeseen.
Kuva: Sirkku Pöykkö.
Ventilation hatches being mounted on
the polytunnet delivered by the
Foundationto China.

he Foundation for Forest Tree Breeding has delivered a palytunnel to
Harbin, NE China, as a faciiity for birch
seed production. It was erected in the
spring of 1998 and is 70 m in length, 20
m in width and 8 m in height. Its equipping includes irrigation automation,
shading automatism and ventilation automatism. The client is the Northeast
Forestry University, whose experts in
forest tree breeding, especially vice president Yang Chuan Ping, have engaged in
CO-operation with the Foundation for
several years.
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Kiinalaisia metsänjaiostajia
Metsän~aiostussäätiön
toimittaman
muovihuoneen edustalla Harbinissa
kevää1181998. Kuvassa kolmas henkilö
oikealta on Koillis-Kiinan metsäyliopiston
vararehtori Yang ~ h u a n
Ping.
Kuva: Sirkku P6ykkö.
Chinese tree breederswith their new
poiytunnel deliwered by the Foundationfor
Forest Tree Breeding to Harbin m the
spring of 1998. Third from the nght is Yang
Chuan Ping, the Vice President of the
Northeast Forestiy University.

Research on
cutting propagation
of N w a y spruce
he Licentiate thesis by Marja-Leena
Napola, M.Sc., the Foundation's
spruce breeder, titled "The Effect of Selection Methods, Provenance and Genetic
Quality of Ortets on the Subsequent
Growth of Cuttings of Norway spruce
(Picea abies (L.) Karst.)" was examined
at heuniversity of Helsinki on 3.3.1999.
This research investigated the survivai,
height growth and mean performance of
Norway spruce clones produced by the
vegetative propagation programmes in the
years 1969 to 1983. The effect of provenance, genetic quality and the eficiency
of the methods of selection of the ortets
are reported.
Clones produced from ortets that were
selected on the basis of preliminary tests
grew significantly better than standard
seedling controls. In contrat, the height
growth of dones produced from non-tested ortets did not differ significantlyfrom
the standard seedling controls. Furthermore, it appeared that the variation in
height of the ortew did not influence the
heights of the clones derivgd from them.
This research increases our knowledge
of the growth of vegetatively propagated
Norway spruce and will be indispensible
in the development of regulations for
clonai forestry and for the hrther development of propagation methods.
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The Finnish Forest and Park
Service bought Taimikolmio Oy
aimikolmio Oy, the Foundation for
Forest Tree Breedings the plant production enterprise, was transferred to the
ownership of the Finnish Forest and Park
Service on September 11th, 1998.Taimikolmio Oy produces forest planting stock
and ornamentai plants at three nurseries;
at Röykka (Nurmijärvi), Naarajärvi (10cai district of Pieksämäki) and Keuruu.
In recent years, the company's production
has amounted to about 10 million plants
for forestry and its share of the domestic
forestry planr production has been between 6-7%. Taimikolmio O y was
formed in 1995 when the Foundation's
plant production was incorporated. The
Foundation has traditions of long standing in plant production; its first nursery
at Pieksämäki was founded in 1959.

T

TaimikolmioOy on tunnettu
laajasta puulajivalikoimastaan.

Kuvassa tammen taimia
PieksämBen krirnitarhalla.
Kuva: Leo Holopainen.
Taimikolmio Oy is reknown for
the wide range of tree species
included in its plant produotion.
The picture showa oak planting
stock at the company's

Pieksämäki nursery.

: Personel of the foundation 1999
The Foundatii for Faiest

Tree Breeding empioys apprw.
55 geopb. The foflowjng list
inclridhtb names af those
in executiie positim and thos
responsi'bliefar planning
bremg work. The dfice
Wmre tb person is worklng
SS isrkerked aftér tha narne:
Hki=tieisinki,
Hsmmsyrla.
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Jouni Mikola (Hki)
Anne Viijakainen (Hki)
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Breeding sectlon
Tasks: Maintenance and improvement of breeding popuiations,
shori-term breeding, development of breeding methods and strategies
Pertti Pulkkinen, D.Sci. (For), Ph.D, (HS) Section leader
Risto Hagqvist, (HS)
Birch breeding
Juhani Hahl, (Hki)
Pine breeding, progeny testing

I

Marja-Leena Napola, (HS)
Ville Pirttilä, (HS)
Sirkku Pöykkö, (HS)

.

Td. 1358 9350 514tl
Fax +35% 9 950 51411
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Brmding Centre
KprldrlWa 247
flW-126OQUytiSiinen HWLAMI)
Tel. +358 19 428 5SIW
Fax 4 5 8 19 4 8 5556
E-rnail: ha-tStoQ~1.j~
fi
Pigksämdki
E x p e r i r n e n t a l CMtion
Taindhirbantie 34
FiN-76gSO t i a u a w v i F I W W
bl.*358 15 811 775
fax +31815 422 454
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Chief Executive Officer
CEO's secretary

Spruce breeding
Selection & Maintenance
Seed production

Field t P r o d u c t s sectlon
Tasks. Test plantations, production of reforestatlon
materlal, propagation of basic material for breeding
Martti Lepistö (Hki)
Sakari Vainikainen (HS)
Maria-Leena Kilpeläinen (P)
Markku Altonen (HS)
Sinikka Salonen (HS)

Section leader
Test plantations, Southern Finland
Test plantations, Central Finland
Grafi production
Micropropagation of aspen

Development sectlor
Tasks: Development of techniques for breeding and
for multiplication of improved material
,
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Pertti Pulkkinen D.Sci. (For), Ph.D, (HS) Section leadtv
+
.,.- '(.--,,. . - Jukka Antola (Hki)
b
Seed orchard esfablisment and managemenf ' Anne Pakkanen (HS)
Development of forestry planting materia1 for y
. ,b l
Maija Salonen Ph.D. (HS)
Vegetativepropagation
..
Ari Kinnunen (Hki)
Controlled seed production techniques, flower inductioff
Aulis Leppänen (P)
Hardiness testing
7,7.:-,.7

Information
Jaakko Napola (HS)

Publications

C o m p u t e r technology
Pekka Vakkari (Hki)

Statistics
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Työraportteja

Metsanjalostussaatiön työraportteja -monistesarja on tarkoitettu lähinnä
saatiön sisäiseen käyttöön ja kotimaisille jalostusorganisaatioille.
Työraportit tarjoavat yksityiskohtaista tietoa myös muille metsanjalostuksesta kiinnostuneille.

47. Metsanjalostussaatiön toimintasuunnitelma 1998.
48. Martti Lepistö, Markku Altonen, Ville Pirttila ja Jaakko Sirviö. 1998.
Kuusen varltamisessa ilmenneiden ongelmien selvittäminen.
49. Metsanjalostussaatiön toimintakertomus 1997. 1998.
5D. Martti Lepistö, Risto Hagqvist ja Sirkku Pöykkö. 1998.
Maanvalkaisunvaikutus koivun siementuotantoon muovihuoneessa.
51. Anne Pakkanen, Jukka Antola ja Kari Lahtinen. 1998.
Vaihtoehtoja mantysiemenviljelysten perustamiseksi.
52. Ari Kinnunen. 1998. Talvisailytysmenetelmien vaikutus
kuusen astiavartteiden kukintamahdollisuuksiin,
kasvuun ja juuripaakun Iampötilaan.
53. Metsanjalostussaatiön toimintasuunnitelma 1999.
54. Martti Lepistö, Sirkku Pöykkö, Ritva Linnamaki ja Minna Makinen.
1999. Tammen siemen- ja taimihuollon menetelmät.
Tiedonantoja / Reports

Metsanjalostussaatiön tiedonantoja -sarjassa julkaistaan saatiön
tutkimus- ja koetuloksia seka myos muita metsanjalostusta koskevia
tieteellisia artikkeleita.
The aim of the series is to report genetic research and applied tree
breeding work carried out by the Foundation. It may also contain
reports and reviews on subjects closely related to the activities of
the Foundation.
13. Risto Hagqvist & Juhani Hahl:
Rauduskoivun siernenviijelysten jalostushyöty Etelä- ja Keski-Suomessa
Summary: Genetic gain provided by seed orchards of silver birch in
Southern and Central Finland. 1998.

Video-ohjelma
Metsapuista viljelykasveja

Metsanjalostussaatiön video-ohjelma Metsapuista viljelykasveja
kertoo metsanjalostuksen tavoitteista, menetelmistä, saavutuksista
ja tulevaisuuden näkymistä. Ohjelma on valmistunut
v. 1993 ja sen pituus on noin 12 min. Video on saatavana myös
ruotsin- ja englanninkielisina versioina. Kasetteja voi
ostaa ja lainata Metsanjalostussaatiösta
(Viljakainen, puh. (09) 3505 1425).
Metsanjalostussaatiönkotisivut Internetissa

Metsanjalostussaatiön kotisivut Internetissa sisältävät mm.
yleistietoa säätiöstä, tärkeimpien hankkeiden ja henkilöstön
esittelyn. Kotisivuilta löytyy myos saatiön julkaisuluettelo,
yhteystiedot, ajankohtaista-palsta ja linkkeja muihin
organisaatioihin. Lisäksi kerrotaan lyhyesti metsanjalostuksen
tavoitteista, saavutuksista ja menetelmistä. Verkkosivuihin
voi tutustua seka suomeksi että englanniksi.
Säätiön nettisivujen sisallösta vastaa Jaakko Napola
Metsanjalostussaatiösta ja toteutuksesta Päivi Makinen Opengateyhtiöstä.
Metsanjalostussaatiön osoite Internetissa on http://www.mjs.fi
Metsanjalostussaatiön historiikki

Metsanjalostussaatiön 50-vuotishistoriikki "Ei kirveellä vaan
geeneillä, Metsänjalostussäätiö 1947-97" ilmestyi keväällä 1998.
Historiikin kirjoittaja metsänhoitaja Tyystjarvi on lähes neljakymmenta vuotta ollut mukana metsanjalostuksen ja taimituotannon
kehittämisessä työskennellessaän useissa tehtävissä säätiön
keskijohdossa. Kirja vie lukijan mielenkiintoiselle matkalle halki
vuosikymmenten: alkuaikojen pluspuiden valinnasta nykyajan
mikrolisaykseen asti.
Teoksessa on 100 sivua ja mustavalkokuvitus. Kirjaa voi tilata
Metsänjalostussaatiösta (Anne Viljakainen p. (09) 3505 1425)
edulliseen tarjoushintaan 50 mk (sis. alv).

