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Miksi käyttöalueet päivitettiin?

• Nykyiset käyttöalueet laadittu jakson 1961-1990 

lämpösummajakson perusteella

• Muuttuva lämpösumma ei riitä ainoaksi sopeutumisen 

selittäjäksi 

• Tuleva ilmastonmuutos ennakoitava käyttöalueissa

• Tutkimustieto vanhojen käyttöalueiden taustalla puutteellista

• Subjektiivisia korjaustekijöitä (mm. siirtojarru)

• Jalostuskokeista kertynyt runsaasti kasvu- ja elävyystietoa

• Näkökulman muutos

– riskin minimoinnista tuotoksen maksimointiin
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Suomalais-ruotsalainen kenttäkoeaineisto

• 378 kenttäkoetta, 276 eri alkuperää

• ~3000 erilaista siemensiirtoa

• Yhteensä 775 000 mitattua puuta (FI: 413 000, SE: 362 000)
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Tarkasteltavat ominaisuudet

• Kokeet mitattu 8-35 –vuoden iällä, ennen ensiharvennusta

• Kokonaispituus 

• Elävyys 

• Pituus x elävyys eli pituussumma 

– pinta-alakohtaisen puuntuotoksen ennuste
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Pituus

Ikä

Viljelyvuosi

Lämpösumma

Viljelypaikan ja alkuperän 
leveysasteiden erotus

Yhdysvaikutus 
(lämpösumma x  
viljelypaikan ja alkuperän 
leveysasteiden erotus)

Elävyys2.5m Lämpösumma

Viljelypaikan ja alkuperän 
leveysasteiden erotus

Yhdysvaikutus (altitudi x  
viljelypaikan ja alkuperän 
leveysasteiden erotus)

Paikallinen Siirron vaikutus

Mallit

Tulevaisuuden ilmaston lämpeneminen 

huomioidaan pituusmallin soveltamisessa
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Viljelyvuosi-1945

Ikä

Viljelypaikan 
lämpösumma

Viljelypaikan ja alkuperän leveysasteiden erotus

Lämpösumman ja leveysaste-erotuksen 
yhdysvaikutukset

Viljelypaikan lämpösummana TS käytetään ilmastoskenaarioista 

laskettua arviota vuodelle 2050 (= 2020+30 vuotta)

30 vuoden ikä 

(nopeimman 

kasvun vaihe)

Viljelyvuosi = 2020
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Elävyysmalli
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Ennustettu elävyysprosentti keskipituudeltaan 2.5 m taimikossa

Lämpösumma 
vuonna 2020

Viljelypaikan ja alkuperäpaikan leveysasteiden erotus

Viljelypaikan korkeus merenpinnasta

Mallien soveltaminen

• Suomi on jaettu 10x10 km hilapisteeseen (3685 kpl)

• Hilapisteiden ilmastotiedot tunnetaan 

• Hilapisteille ennuste paikallisen alkuperän pituudelle ja 

elävyydelle

• Vastaavat ennusteet siemenviljelysiemenelle ottaen 

huomioon 1) siirron vaikutus ja 2) jalostushyöty

• Jalostetun siemenen ennuste suhteutetaan paikallisen 

alkuperän ennusteeseen → suhteellinen indeksi
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Siemenviljelyssiemenen vastekäyrät
Esimerkin siemenviljelys sijaitsee leveysasteella 63
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Jalostushyödyt
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Jalostushyöty = tuotoksen tasokorjaus
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Viljelypaikan leveysaste

Jh 0%

Jh 12.5%

Aineiston levaste

Paikallinen

• Siemenviljelyssiemenen oletetaan käyttäytyvän metsikkösiemenen tavoin 

Siemenviljelyksen käyttöalueen määritys: 

”leikkurin” asetus
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15

Aikaisempi 

käyttöalue

Uusi käyttöalue, 2020 

(elävyys) ja 2050 (kasvu) 

lämpösummilla
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Aikaisempi 

käyttöalue

Uusi käyttöalue, 2020 

(elävyys) ja 2050 (kasvu) 

lämpösummilla
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Yhteenvetoa

• Elävyyden ennuste nykyilmaston ja kasvun ennuste 

tulevaisuuden ilmaston mukainen

• Uudet käyttöalueet siirtyvät lievästi (n. 50 km) 

pohjoiseen, säilyvät likimain entisen suuruisina

• 1,5 polven siemenviljelysten ka:t laajenevat hieman

• Käyttöalueiden rajat seuraavat entistä enemmän 

leveysasteita lämpösummien sijasta

• PxE –viljelyksille sovelletaan laskennallista pohjoisrajaa

• EVIRA tuottaa uudet käyttöaluekartat 2017 aikana
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