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Havupuilla, männyllä ja kuu-
sella, tehokkain kasvullisen 
lisäyksen menetelmä on 

alkioiden tuotanto solukkoviljelyl-
lä eli somaattinen embryogeneesi. 
Solukkoviljelmät aloitetaan siemen-
alkioista, jotka ovat peräisin tunnet-
tujen puiden välisistä risteytyksistä. 
Siemenaloituksesta johtuen ei mo-
nistettavien puiden ominaisuuksia 
tunneta tarkkaan, vaan ne on sel-
vitettävä kenttäkokeissa. Tulosten 
saaminen vie vähintään 10-15 vuot-
ta, ja tämän ajan viljelmiä säilyte-
tään kryopreservoituna eli syväjää-
dytettynä nestemäisessä typessä.  
Jatkuvassa kasvatuksessa viljelmi-
en ylläpito olisi työlästä ja niiden al-
kiontuotantokyky vähitellen hiipuisi. 
Syväjäädytetyt viljelmät muodosta-
vat siis tulevaisuuden metsänviljely-
aineistojen geenipankin. 

Metsäntutkimuslaitoksessa on 
tutkittu männyn solukkoviljelmien 
pitkäaikaissäilytystä kryopreser-
voituna. Tutkimuksessa oli mukana 
108 solukkoviljelmää, joita säilytet-
tiin nestetypessä 2-12 vuotta ennen 
sulatusta ja taimien tuotantoa. 2-10 
vuotta syväjäädytettynä olleista vil-
jelmistä 80-93 % lähti kasvamaan 
sulatuksen jälkeen, 12 vuotta neste-

typessä olleista viljelmistä toipui 59 
%. Kaikki syväjäädytyksestä toipu-
neet viljelmät kasvoivat yhtä hyvin, 
säilytysajan pituus ei vaikuttanut nii-
den kasvuun.  

Syväjäädytettyjen mäntyviljel-
mien alkiontuotantokyky vaihte-
li, eri vuosina säilöttyjen viljelmien 
keskimääräisen tuotannon ollessa 
55-326 alkiota /g solukkoa. Ly-
hyen ajan nestetypessä olleet vil-
jelmät tuottivat enemmän alkioita 
kuin pitkään säilytetyt, mutta ero 
ei ollut merkitsevä. Genotyyppien 
alkiontuotannossa on suuria eroja, 
ja eri vuosina syväjäädytettiin eri 
genotyyppejä. Pitkään säilytetyt vil-
jelmät olivat jäädytyshetkellä olleet 
kauemmin solukkoviljelyssä kuin 2 
vuotta kryopreservoidut, mikä to-
dennäköisesti heikensi niiden al-
kiontuotantoa. 

Tutkimuksen tulokset kertovat 
havupuiden solukkoviljelymenetel-
mien kehittymisestä viimeisten 15 
vuoden aikana: syväjäädytyksestä 
sulatettujen viljelmien alkiontuotan-
to oli parempi kuin ennen syväjää-
dytystä. Syynä on se, että viljelmien 
ollessa nestetypessä on solukkovil-
jelyalustojen koostumusta, viljely-
olosuhteita ja käsittelytapoja saatu 

Tulevaisuuden metsänviljelyaineistot 
viettävät 10 vuotta syväjäässä 

Tulevaisuudessa 
metsänviljelyaineistoja 
tuotetaan todennäköisesti 
nykyistä enemmän 
kasvullisesti, eli valittuja 
– ominaisuuksiltaan 
toivotunlaisia - 
puita monistamalla. 
Lisäyksessä käytettäviä 
solukkoviljelmiä 
säilytetään 
syväjäädytettyinä eli 
kryopreservoituna. 
Pitkäaikaiseen 
säilytykseen käytettävän 
menetelmän on oltava 
luotettava.  
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parannettua. Voi arvioida, että ka-
uimmin (12v) syväjäädytettyinä ol-
leiden viljelmien muita huonompaan 
toipumiseen ovat vaikuttaneet nii-
den jäädytyksen aikaiset, nykyistä 
selvästi huonommat kasvatusolo-
suhteet.  

Tutkimuksessa käytetyllä kryo-
preservaatiomenetelmällä voidaan 
siis säilöä mäntyaineistoja turvalli-
sesti vähintään 10 vuodeksi, mikä 
on tarpeen kenttätestauksen ajaksi.  
Havupuiden solukkolisäyksen ja -vil-
jelmien syväjäädytyksen tutkimus 
jatkuu Metsäntutkimuslaitokses-
sa. Erityisen huomion kohteena on 
nyt kuusi, jonka solukkolisäyksestä 
odotetaan sovelluksia sekä metsän-
viljelyaineiston että koristepuiden 
tuotantoon.  
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