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ETUKANNEN SELOSTE. ADVANCE-10K-projektin kannalta oli ratkaisevaa, että aloimme kehitellä 1990-luvun 
alussa Metlan Rovaniemen tutkimusaseman dendrokronologian laboratoriossa laitesukeltamista hyödyntä-
viä aineistonkeruumenetelmiä. Opettelimme myös laatimaan lustokalentereita uusinta tekniikkaa sovel-
taen. Vuonna 1994 valmistui ”kisälllityönä” 1911 vuoden pituinen lustokalenteri sisältäen vuodet 83–1993. 
Kuvassa näkyy näytteetön aukko vuosien 200-370 välillä, mutta se täyttyi myöhemmin.  
 

Ylin kuva. Oheinen 212 näytteen esitutki-
musaineisto on koottu useista järvistä ja met-
siköistä (värikoodit). Kukin vaakaviiva kuvaa 
muinaismännyn (mäntysubfossiilin) kiekko-
näytteestä löytyneiden lustojen aseman ka-
lenterivuosiasteikolla. Siirryttäessä ajassa 
taaksepäin näytteiden lukumäärä vähenee, 
jolloin saattaa syntyä näytteettömiä ”auk-
koja”..  

Keskimmäinen kuva. Lustoleveyksistä voi-
daan laskea kalenterivuosittaisia keskiarvoja. 
Ne eivät kuitenkaan ole kovin käyttökelpoi-
sia, koska niissä ei voida huomioita puun kas-
vuun suuresti vaikuttavan iän vaikutusta. Esi-
merkiksi 300–luvun ja 400–luvun alkupuolen 
hyvät kasvut eivät johdu suotuisasta ilmas-
tosta vaan nuorten hyväkasvuisten puiden 
painottumisesta kyseiselle ajanjaksolle.  

Alin kuva. Normaalimenettelyksi on muodos-
tunut ikätekijän poistaminen ns. standardoin-
timallilla, jolloin lopputuotteena muodostu-
neet vuosilustoindeksit ovat erittäin käyttö-
kelpoisia mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. 

Oheisesta vuosilustoindeksistä nähdään esimerkiksi, kuinka lämpimät ja kylmät jaksot vuorottelevat enem-
män tai vähemmän säännönmukaisesti keskitason 100 molemmin puolin. Näitä indeksejä voidaan soveltaa 
esimerkiksi ilmaston vuotuisten ja pitempiaikaisten vaihteluiden, metsien kasvumuutosten ja –trendien 
sekä puu- ja metsikkökohtaisten tapahtumien (harvennus- ja lannoitusreaktiot, metsätuhot, metsäpalot, 
ympäristömuutokset jne.) analysointiin ja mallintamiseen. 
 

 
Takakannen seloste: Vuonna 1999 valmistunut vuodentarkka 7520 vuoden pituinen lustokalenteri avasi 
uusien mahdollisuuksien kansainväliselle ilmastotutkimukselle. Oheiseen posteriin on koottu joukko ta-
pahtumia.

http://lustialab.com/data/pdf/Metla_1911-sarja.pdf
http://lustialab.com/Lustia/adva3fin_gb.pdf


2. ALKUSANAT 

 
Monitieteiseen kysymyksenasetteluun perustuva ympäristömuutosten tutkimus on 
yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Uusissa kansainvälisissä ympäristöohjelmissa on 
alettu painottaa yhä enemmän pitkien aikasarjojen merkitystä, sillä on huomattu, että 
menneisyydestä saadaan yllättävän paljon tietoa selitettäessä nykyisiä tai tulevia tapah-
tumia. 
 
Aikaperspektiivi on laajentunut myös METLAssa tehdyissä kasvutrenditutkimuksissa 
kymmenistä ja sadoista vuosista tuhansiin vuosiin. Syynä ovat ilmaston pitkäaikaiset 
luontaiset vaihtelut ja niiden erityispiirteet, joiden tunnistaminen ja erottaminen muista 
puiden kasvuun vaikuttavista tekijöistä on tullut ajankohtaiseksi. Tieto on sitä varmem-
paa, mitä pitempiä havaintosarjoja on käytettävissä.  
 
Parin viime vuoden tapahtumat METLAn lustontutkimusrintamalla osoittavat, että mo-
nitieteinen lähestymistapa yhdistettynä kansainvälisen tiedeyhteisön tukeen ja kurin-
alaiseen laboratoriomuotoiseen tiimityöskentelyyn johtavat innovatiiviseen ja uusia nä-
kökulmia aukovaan tutkimusotteeseen. Rovaniemen tutkimusaseman dendrokronolo-
gian laboratorio toimintoineen ja saavutuksineen sekä ADVANCE–10K -hankkeen kysy-
myksenasettelun kehittyminen ovat tämän ajattelun hedelmiä.  
 
ADVANCE–10K -hanke tulee luotaamaan Lapin metsien kehityshistoriaa ja kasvunvaihte-
lua sananmukaisesti pohjamutia myöten. Se on samalla paljon muutakin kuin pelkästään 
mielenkiintoinen tutkimus: se on yritys laajentaa ja suunnata METLAn kasvututkimusta 
kohti 2000–luvun kansainvälistä ympäristö- ja ilmastomuutostutkimusta. Tulevat 3–5 
vuotta näyttävät, kuinka pitkälle tämä uudistuvan kasvututkimuksen ajatusmalli on vie-
tävissä. Jos kehitys jatkuu yhtä suotuisana kuin muutaman viime vuoden aikana, ovat 
tulevaisuuden näkymät todella lupaavat, MMT Aarne Reunalan sanoja uudelleen muo-
toillakseni: “METLAn kiehtova tulevaisuus piilee vuosilustoissa!” 
 
Rovaniemellä 16.2.1996 (päivitetty 3.10.2019) 

Mauri Timonen 
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3. VIITEKEHYS 

31. Aikaperspektiivit 

Erosen (1995) mukaan on suuri määrä ympäristö-
ongelmia, joita ei voida kunnolla ratkaista ilman tie-
toa aikaisemmasta kehityksestä ja nykyisin kaiken 
aikaa vaikuttavista geologisista prosesseista. Näkö-
kohta on otettu huomioon uusissa kansainvälisissä 
ympäristöohjelmissa, joissa on tullut keskeiseksi 
pitkien aikasarjojen kokoaminen. Korhola (1994) 
korostaa aikaperspektiivin merkitystä pitkien ha-
vaintosarjojen yhteydessä. Perusteluiksi hän esittää 
seuraavat “teesinsä”: 

• Ihmisen vaikutus luontoon tunnistetaan parhai-
ten vain silloin, kun luonnon oma vaihteluryt-
miikka tunnetaan riittävän hyvin. 

• Tulevia tapahtumia arvioitaessa on tiedettävä 
mahdollisimman paljon menneisyydestä.  

• Ilman pitkäaikaisia havaintoja tutkijoilta puuttuu 
aikaperspektiivi, mikä seikka voi johtaa heidät 
helposti harhaan.  

Aikaperspektiivit ovat tulleet tärkeiksi myös MET-
LAssa tehtävässä kasvututkimuksessa. Syynä on 
tutkimustoiminnan laajentuminen aihepiireihin, 
joissa tarvitaan luotettavaa ja pitkiin aikasarjoihin 
perustuvaa vertailutietoa kasvusta. Aihepiireistä 
mainittakoon suurilmaston ja ihmisen toiminnan 
vaikutukset (ilmansaasteet, laskeumat, kasvihuo-
nekaasut jne.) metsien kasvuun ja uudistumiseen. 
Riittävän pitkä aikaperspektiivi tarvitaan myös 
luonnon oman vaihtelurytmiikan ja harvinaisten ta-
pahtumien tunnistamiseen. Näiden tekijöiden huo-
mioonottaminen on olennaisen tärkeää ilmastotut-
kimuksessa, kasvutrenditutkimuksessa ja pieniä 
kasvumuutoksia käsittelevissä tutkimusaiheissa 
(esimerkiksi hyönteistuhojen puuntuotannolliset 
vaikutukset). 

METLAssa viime aikoina tehdyissä trenditutkimuk-
sissa on ollut tyypillisesti tutkimusasetelmana jon-
kin puunkasvussa trendimäisesti näkyvän ympäris-
tötekijän tunnistaminen ja sen vaikutusten arvioi-
minen. Trenditutkimuksia on tehty mm. Euroopan 
kasvutrendeistä (Spiecker ym. 1996), Suomen kas-
vutrendeistä (Mielikäinen ja Timonen 1996) ja Kuo-
lan metallisulattojen päästöistä (Nöjd ja Reams 
1996).  

Luotettavan vertailutason määritteleminen on 
osoittautunut trenditutkimuksissa ongelmalliseksi, 
sillä useinkaan ei ole käytettävissä tarkoitukseen 

 
1 BP. tarkoittaa radiohiilivuosia ennen vuotta 1950 

sopivia aikasarjoja. Tutkija joutuukin tällöin luotta-
maan ammattitaitoonsa asettaessaan vertailutason 
harkinnanvaraisesti, mikä ei aina tuota parasta 
mahdollista lopputulosta. 
 
Metsätieteissä on totuttu suhteellisen pitkiin aika-
jänteisiin. Mikola (1950) ulotti kasvunvaihtelututki-
muksensa 1750-luvun puoliväliin. Ilvessalo (1970) 
tarkasteli Pohjois-Lapin männiköitä koskevassa tut-
kimuksessaan puiden kasvuja 300–400 vuoden 
ajalta. Pisimmästä julkaistusta sarjasta vastaa pro-
fessori Gustaf Sirén, jonka elävistä puista ja keloista 
laatima sarja yltää vuoteen 1181 jKr. (Siren 1961).  
 
Metsäntutkimuksen aikaperspektiivi kasvoi kulu-
neena vuonna (1996) tuhansiin vuosiin, kun Rova-
niemen tutkimusaseman dendrokronologisen labo-
ratorion “kisällityönäytteenä” valmistui 1911–vuo-
tinen (83–1993 jKr.) metsänrajamännyn lustosarja. 
Samasta, vuonna 1994 kerätystä esitutkimusaineis-
tosta on voitu laatia myös kelluva 7500 vuoden pi-
tuinen sarja, joka täydentyy ADVANCE–10K -hank-
keen myötä. 

32. Katsaus suomalaiseen ilmastohistoriaan 

Vanhimpia Suomesta löydettyjä puufossiileja lie-
nee Vuotson kanavan kaivutöiden (1978–1981) yh-
teydessä löytynyt lehtikuusen järeä kahdeksanmet-
rinen runko, jonka iän todettiin ylittävän radiohii-
liajoituksen määrityskyvyn (49 200 vuotta). Lehti-
kuusen löytöpaikan stratigrafia sekä kerrostuman 
mikro- ja makrofossiilisisältö viittaavat puun kasva-
neen viime jääkautta edeltäneellä Eem-interglasi-
aalikaudella 130 000–117 000 BP1 (Mäkinen 1982). 
Jääkautisten moreenikerrostumien alta löydetyt 
siitepölyt todistavat, että myös tammet ja päh-
kinäpensaat kasvoivat tuona ajanjaksona yleisinä 
aina Pohjanmaalla saakka ja että jalojen lehtipui-
den osuus metsissä oli muutenkin paljon nykyistä 
suurempi (Eronen 1991).  

Syynä Eem-kauden puulajien nykyistä laajempaan 
levinneisyyteen oli muutaman asteen nykyistä läm-
pimämpi ilmasto (Dawson 1992). Viime jääkauden 
jälkeisten ensimmäisten tuhansien vuosien ilmasto 
oli myös nykyistä suotuisampi, jonka vuoksi Lappi 
oli lähes kokonaan mäntymetsien peittämä.  

Mietittäessä nykyilmaston kehityssuuntia ja niiden 
vaikutuksia metsien kehitykseen on perusteltua 
tarkastella hiukan ilmastomuutoksia ja niiden syitä. 
Ilmastotieteilijöiden nykykäsityksen mukaan 

http://lustialab.com/Lustia/Growthtrends.htm
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1950_MTJ38_Mikola_PuidenKasvunvaihteluista.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1970_Ilvessalo_PohjoislapinLuontaiset.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
http://lustialab.com/Lustia/VariationInGrowth_sf.htm
http://lustialab.com/Lustia/Advance-10K_sf.htm
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1982_Makinen_VuotsonLehtikuusi.pdf
http://lustialab.com/data/pdf/bks/1991_meron2.pdf
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suurilmasto on jatkuvassa muutostilassa, jossa ka-
oottiset tapahtumat kuten isot tulivuorenpurkauk-
set, suurten meteoriittien törmäykset maahan ja 
vaikkapa ääritapauksessa maapallon joutuminen 
tähtienväliseen “pölypilveen” ohjailevat tapahtu-
mia (Broecker 1995). Luonnonkatastrofit aiheutta-
vat usein äkillisen ilmastonmuutoksen, mikä voi 
johtaa kokonaisten elämänmuotojen tuhoutumi-
seen. Esimerkiksi dinosaurusten katoaminen noin 
65 miljoonaa vuotta sitten saattoi johtua paitsi evo-
luutiosta myös maahan törmänneen meteoriitin 
jälkivaikutuksista, jotka tekivät lajin elinolosuhteet 
mahdottomiksi. 

Luonnonkatastrofin ei tarvitse aina olla dramaatti-
nen ja yhtäkkinen. Paleontologisten tutkimusten 
perusteella tiedetään, että suhteellisen pienetkin 
muutokset säätekijöissä ovat toimineet laukaise-
vana tekijänä suurilmaston muutoksille (Eronen 
1991). Jääkauden kehittyminen ja loppuminen voi-
vat perustua vain muutamien asteiden pysyvään 
muutokseen vuotuisessa keskilämpötilassa. Ilmas-
ton lämpeneminen voi aloittaa vastaavan epäva-
kaan suurten vaihteluiden kehitysvaiheen, joka syn-
tyi nykyistä suotuisammalla Eem-kaudella (Seppä 
1994). 

Eem-kauden loputtua alkoi jääkausivaihe, joka kesti 
ajan 117 000–10 000 BP. Sen alkuvaiheessa oli pari 
jäätöntä jaksoa, mutta noin 75 000 BP alkoi pysyvän 
jään vaihe, joka väistyi vasta jakson lopussa. Grön-
lannin GRIP-jäätikkökairauksista on selvinnyt, että 
tuolloin lämpötilan vaihtelut olivat rajuja: peräkkäi-
sinä kymmenvuotisjaksoina talvien keskilämpötilat 
saattoivat poiketa toisistaan jopa ±10 astetta. Me-
neillään olevaa holoseenikautta2 on pidettävä poik-
keuksellisen rauhallisena ajanjaksona maapallon il-
mastohistoriassa. Jään väistyessä noin 10 000 
vuotta sitten tapahtui yhtäkkinen ja pysyvä käänne: 
lämpötila nousi lähes 10 astetta ja lämpötilan vuo-
tuinen vaihtelu pieneni murto-osaan entisestään. 
Syyksi on epäilty Golf-virran suunnanmuutosta ny-
kyiseen asemaansa Norjan rannikon tuntumassa 
(Broecker 1995). 

Jään alta paljastuneet alueet valtasi ensimmäisenä 
koivu. Sen syrjäytti noin 1 000 vuotta myöhemmin 
mänty, joka saapui Lappiin atlanttisen kauden 
alussa 8 000–7 500 vuotta sitten ja levisi pian ny-
kyistä levinneisyysaluettaan pohjoisemmaksi. Il-
masto lämpeni hitaasti aikaan 6 000–5 000 BP, jol-
loin mäntymetsät olivat Lapissa laajimmillaan. Sen 
jälkeen olosuhteet ovat vähitellen viilenneet aina 

 
2 Holoseenikausi: viime jääkauden jälkeinen noin 10 000 

vuoden pituinen ajanjakso, nykyhetki mukaan lukien. 

nykyhetkiin saakka (kuva 1). Eroksi 5 000 vuoden 
takaiseen tilanteeseen on arvioitu Suomessa 2–3 
astetta (Donner 1974). Kuusi tuli Suomeen paljon 
myöhemmin: se aloitti leviämisensä idästä noin 
5 000 vuotta sitten ja saavutti nykyisen levinnei-
syysrajansa 3 000–2 500 BP.  

33. Aikaperspektiivien laajentaminen  

Luonnon muutosprosessit ovat usein hitaita ja 
edellyttävät esimerkiksi ilmastonvaihtelututkimuk-
sissa satojen tai tuhansien vuosien, tai vieläkin pi-
tempiä aikaperspektiivejä. Kun instrumentaalimit-
taukset yltävät parhaimmillaankin vain 200–300 
vuoden päähän (lämpötilamittaukset), joudutaan 
usein toteamaan, ettei kunnollista vertailukohtaa 
ole käytettävissä. 

Eräs keino aikaperspektiivien pidentämiseksi on 
hyödyntää ns. proksitietoja (proxy data). Proksitie-
dot tarkoittavat lähteitä, jotka kertovat epäsuorasti 
tutkittavan ilmiön vaihtelusta. Sellaisia ovat esi-
merkiksi Lapin mäntyjen vuosilustot, jotka kuvaa-
vat varsin hyvin muinaisten kesien kesä–heinäkuun 
lämpöoloja. Bradleyn (1985) mukaan ilmastonvaih-
teluiden tutkimuksessa käytettäviä proksitiedon 
lähteitä ovat mm. jääkairaussarjat, järvenpohja- ja 
maakerrostumat, puulustot, siitepölyt, kasvima-
krofossiilit ja myös historialliset muistiinpanot. Nii-
den aikaskaala ulottuu muutamista sadoista vuo-
sista satoihin miljooniin vuosiin. 

Lapin pikku järviin ja soihin on tallentunut eri aika-
kausille ajoittuvia jäänteitä (subfossiileja). Tutki-
malla niiden vuosilustoja on mahdollista saada 
proksitietoa vuosituhansien takaisesta ilmaston 
vaihteluista. Suomessa alan uranuurtaja on 

Kuva 1. Holoseenin aikainen lämpötilan yleismaail-
mallinen kehitys Imbrien ja Imbrien (1979) mukaan 
(yhtenäinen viiva) ja lämpötilan kehitys Etelä-Suo-
messa Donnerin (1974) mukaan (katkoviiva). Lähde: 
Eronen 1981, s. 8. 
 

http://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1995_broecker_chaotic_%20climate.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1995_broecker_chaotic_%20climate.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_(statistics)
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professori Matti Eronen, joka jo 1970–luvulla aloitti 
Lapissa subfossiilimäntyjen radiohiiliajoitukset. Hä-
nen ja fil.lis Pentti Zetterbergin SILMU-projektissa 
laatima 7500-vuotinen kronologia kattaa lähes ko-
konaan metsänrajamännyn viime jääkauden jälkei-
sen esiintymishistorian (Zetterberg ym. 1995a, 
1995b). 

Uudet ympäristöorientoituneet tutkimusongelmat 
trendejä koskevine kysymyksenasetteluineen ovat 
laajentaneet myös METLAn kasvututkijoiden aika-
perspektiivejä. Esimerkiksi “Kasvun vaihtelu” -tut-
kimushankkeen (3042) osahankkeessa “Kasvun pit-
käaikainen vaihtelu” on tarvittu trendien paljasta-
miseen satojen vuosien aikajännettä. Tutkimuksel-
lista tarvetta on ollut myös pitempiinkin aikaper-
spektiiveihin, josta johtuen vuonna 1994 kerättiin 
männyn metsänrajalta noin 300 kiekkonäytteen 
subfossiiliaineisto. Tuloksia esitellään liitteissä 2 ja 
3.  

Uudessa EU-projektissa ADVANCE–10K aikaper-
spektiiviä ollaan laajentamassa koko holoseenikau-
den ajalle. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan 
lähemmin, mistä on kyse. 

4. ADVANCE–10K JA SEN TEHTÄVÄJAKO 

Kolmivuotinen EU-projekti ADVANCE–10K alkoi vi-
rallisesti 1.3.1996. Yhdeksän maan (Englanti, 
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Hollanti, Sveitsi 
ja Venäjä), kuuden professorin, 17 muun tutkijan 
yhteishanketta koordinoi Itä-Anglian yliopisto (Eng-
lanti) ja sen tieteellisenä johtajana toimii ilmasto-
tieteilijä tri Keith Briffa. Tutkimuksen suomalaisesta 
osasta vastaavat Helsingin yliopisto (Eronen), Joen-
suun yliopisto (Zetterberg ja fil.lis. Markus Lind-
holm) ja METLA (Mauri Timonen). Helsingin yli-
opisto toimii hankkeessa EU-käsitteistöä soveltaen 
roolissa “contractor”. Sen yhteistyökumppaneita 
“associated contractors” ovat METLA ja Joensuun 
yliopisto. METLAa edustavat hankkeessa myös pro-
fessori Kari Mielikäinen (tieteellinen esimies) ja ase-
manjohtaja Martti Varmola (hallinnollinen esi-
mies).  

ADVANCE–10K -projektissa tutkitaan vuosilustojen 
perusteella holoseenikauden ilmaston luontaisia 
vaihteluita pohjoisboreaalisessa havumetsävyöhyk-
keessä. Kyseessä on monitieteellinen tutkimus, 
jossa kohtaavat niin metsä- ja ilmastotieteilijöiden 
kuin geologien ja muidenkin tieteenalojen edusta-
jien tutkimustarpeet.  

METLAn tehtäväksi projektissa on sovittu Pohjois-
Suomea koskevien alueellisten 7 500–8 000 vuoden 

pituisten lustosarjojen laatiminen. Tämän lisäksi 
METLAlla on omat metsätieteelliset tutkimusintres-
sinsä, jotka se pyrkii toteuttamaan projektin yhtey-
dessä. ADVANCE-10K:n yleinen kysymyksenaset-
telu sopii sinällään hyvin myös metsätieteellisiin 
tarkoituksiin, sillä suurilmaston vaihteluilla on 
suora yhteytensä Suomen ja erityisesti Lapin met-
sien kasvuun ja uudistumiseen. Ilmastomuutosten 
tutkimisen tärkeyttä korostaa myös mahdollisesti 
voimistuva kasvihuoneilmiö, jonka vaikutus saattaa 
olla dramaattinen Suomen koko metsätaloudelle 
(Kellomäki 1996).  

Metsäntutkimuksen ja METLAn kysymyksenaset-
telu ADVANCE–10K -hankkeessa perustuu edellä 
esitettyyn johdantoon, ADVANCE–10K -hankkeelta 
saatuun viitekehykseen (Analysis of Dendrochro-
nological Variability ... 1995) ja METLAn omiin ta-
voitteisiin. Tässä tutkimussuunnitelmassa keskity-
tään METLAN osuuteen projektissa. Toiminta- ja 
työsuunnitelma kuvataan seuraavilla sivuilla ja liit-
teessä 1. Raportointisuunnitelma on alustava sekä 
otsikoiden että tekijöiden osalta. Neuvottelematta 
on esimerkiksi vielä, millä osuudella Briffa, Eronen, 
Mielikäinen, Nöjd, Lindholm, Zetterberg ja muut 
mahdolliset tutkijat osallistuvat julkaisuihin.  

5. METLAN KYSYMYKSENASETTELU 

ADVANCE–10K -projektin pääasiallinen kysymyk-
senasettelu on ilmastotieteellinen. Tavoitteena on 
laatia mäntyjen vuosilustoihin perustuvia pitkiä ai-
kasarjoja ja muuntaa ne mm. muinaisia sääoloja ku-
vaaviksi ilmastotunnuksiksi, esimerkiksi keskiläm-
pötilakäyrästöiksi. Muuntaminen perustuu tietoon, 
että lämpötila on kasvun minimitekijä metsänra-
jalla (Mikola 1950, Sirén 1961, Pohtila 1980, Lind-
holm 1994). Puiden ominaisuus säilyä tuhansia vuo-
sia lahoamattomina kylmien ja vähähappisten jär-
vien mutapohjissa mahdollistaa jopa lähes 8 000 
vuoden pituisten keskilämpötilasarjojen laatimisen. 
Kun ottaa huomioon, että pisimmät instrumentaa-
lisarjat yltävät vain noin 200 vuoden pää hän, on pa-
rannus huomattava.  

METLAn kysymyksenasettelu on metsätieteellinen, 
mikä tarkoittaa keskittymistä vuosilustoanalyysei-
hin ja puiden kasvun vaihteluiden selvittämiseen. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat: 

• millainen on Lapin ilmastohistoria? Useiden 
kymmenien vuosien heikot ja trendiltään alene-
vat tai nousevat kasvujaksot ovat usein vaikeut-
taneet ja jopa harhauttaneetkin päätöksente-
koa. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin toimia met-
sätaloudessa entistä varmemmalla pohjalla, on 
tärkeää tuntea ilmaston mahdollisia toiminta-

http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1950_MTJ38_Mikola_PuidenKasvunvaihteluista.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1980_pohtila_climatic_fluctuations_and_forestry_in_Lapland.pdf
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malleja (kuva 2) ja niiden mahdollisia vaikutuk-
sia metsien kehitykseen.  

• miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsien uu-
distumiseen ja kehitykseen? Lapin mäntymet-
sien uudistuminen perustuu siihen, että kukki-
mista edeltävä ja sitä seuraava vuosi ovat ylittä-
vät tietyt kynnysarvot (Pohtila 1980). Keskiläm-
pötilan lasku, vuotuisen vaihtelun äärevöitymi-
nen tai muutokset lämpimien kesien ryhmitty-
misessä heikentäisivät ratkaisevasti uudistumis-
tulosta, josta seuraisi metsien harveneminen ja 
lopuksi metsänrajan aleneminen. Keskilämpöti-
lan nousu puolestaan todennäköisesti parantaisi 
uudistamis- ja samalla metsätalouden harjoitta-
misen olosuhteita, mutta toisaalta tuhojen 
osuuden ennustetaan kasvavan (Kellomäki 
1996). 

• miten ennakoidaan metsien tuleva kehitys? Ih-
misen toiminnasta johtuva ympäristön muuttu-
minen on havaittavissa monin tavoin, mm. ilma-
kehän kasvaneena CO 2-pitoisuutena. Kasvihuo-
neilmiön vaikutusten ennustetaan nostavan 
keskilämpötilaa jopa useilla asteilla Suomessa. 
Lapissa se merkitsisi nykyisten mäntymetsien ti-
hentymistä, kiihtynyttä kasvua sekä polaarisen 
että alpiinisen metsänrajan ylenemistä. Jos il-
maston lämpiäminen tapahtuu ennusteiden 
mukaisesti, ollaan ennen pitkää 5 000 vuoden 
takaista lämpökautta muistuttavassa tilan-
teessa.  

Pohdittavia kysymyksiä ovat myös:  

• millainen oli 1900–luvun ilmasto verrattuna 
aiempaan ilmastohistoriaan; miten vuosisadan 
säänvaihteluiden erityispiirteet näkyvät metsien 
kasvussa ja kasvunvaihtelussa? 

• miten voitaisiin ottaa pitkäaikaiset kasvunvaih-
telut nykyistä luotettavammin huomioon käy-
tännön metsätaloudessa? 

• millaisiin metsätaloudellisiin toimenpiteisiin 
kannattaa tulevaisuudessa ryhtyä?  

6. HANKKEEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIA 

Lapin ilmaston holoseenin aikaisia vaihteluita sekä 
metsänuudistumista koskevat tutkimustulokset an-
tavat perustan arvioitaessa metsänuudistamisen 
riskejä muuttuvassa ilmastossa. Tieto voidaan välit-
tää käytännön metsätalouden tarpeisiin esimerkiksi 
päätöksentekomalleissa.  

ADVANCE–10K -projektin tyyppisessä kansainväli-
sessä monitieteisessä tutkimussuunnittelussa on 
tarkasteltava tutkimusongelmia monipuolisesti, 
mikä asettaa myös metsätieteelliset kysymykset to-
tuttua laajempaa taustaa vasten. Tällä perusteella 
ADVANCE–10K on paitsi ajankohtainen kasvututki-
mus myös uutta tutkimusotetta kehittävä innovaa-
tiohanke, jonka koko merkitys selviää vasta vuosien 
päästä. Uusista näkökulmista on hyötyä esimerkiksi 
suunniteltaessa METLAn 2000-luvun kasvututki-
muksen viitekehystä. Projekti toimii suunnannäyt-
täjänä kehitettäessä Rovaniemen tutkimusaseman 
dendrokronologian laboratoriota monitieteelliseksi 
ja kansainväliseksi lustotutkimuksen huippuosaa-
jaksi. 

Hyvä yhteistyö projektin kansainvälisesti arvostet-
tujen asiantuntijoiden kuten Erosen, Briffan, pro-
fessorien Mike Bailley, Fritz Schweingruber tai Roy 
Switsur kanssa edesauttaa METLAn mahdollisuuk-
sia osallistua vaativiin kansainvälisiin tutkimushank-
keisiin jatkossakin.  

61. Advance–10k-hankkeeseen liittyviä vaikutta-
vuuksia luettelomaisesti esitettynä ovat: 

611. Hyöty tieteelle  

▪ metsäntutkimuksen aikaperspektiivin laajentumi-
nen 7 500–8 000 vuoteen; 

▪ uutta tietoa Lapin ilmastohistoriasta ja metsien kas-
vunvaihtelusta viime jääkauden jälkeiseltä ajalta; 

▪ perustietoa Lapin metsien uudistumisesta; 

▪ lisäperusteita mahdollisesti voimistuvan kasvihuo-
neilmiön Lapin metsille aiheuttamien muutosten 
arviointiin. 

▪ kotimaisen monitieteellisen yhteistyön voimistumi-
nen ilmasto- ja ympäristömuutosten tutkimuk-
sessa; 

▪ kansainvälisen monitieteellisen yhteistyön voimis-
tuminen ilmasto- ja ympäristömuutosten tutkimuk-
sessa; 

 

Jaksollinen vaihtelu

A

B

C

D

Kvasijaksollinen vaihtelu

Vakaat keskimääräiset 
yleissuunnat
(pysyvät olot)

Aleneva trendi keskimääräisessä
yleissuunnassa

Kasvava vaihtelu

Aika

Äkillinen muutos keskimääräisessä
yleisuunnassa

Kuva 2. Esimerkkejä erilaisista ilmastonvaihteluista ja -
muutoksista (Haren mukaan). Lähde: Eronen 1991, s. 
236. 
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612. Hyöty käytännön metsätaloudelle 

▪ tarkentuvaa kasvunvaihtelu- ja uudistumistietoa 
Lapin metsätalouden suunnittelun tarpeisiin; 

613. Hyöty Metlalle 
▪ monitieteellisen ja kansainvälisen tutkimusyh-

teistyön oppiminen;  

▪ erityisasiantuntemuksen kehittyminen ilmasto- 
ja ympäristömuutosten tutkimuksessa; 

▪ hankkeesta saatavat kokemukset suuntaavat 
METLAssa tehtävää 2000-luvun kasvututki-
musta; 

▪ hankkeesta saatavat kokemukset edesauttavat 
METLAn dendrokronologisten laboratorioiden 
kehittämistä kansainvälisiksi huippuyksiköiksi: 

▪ hankkeen erinomainen uutis- ja PR-arvo; muinai-
suus koskettaa laajoja kansalaispiirejä.  

▪ hanke edistää lustotutkimuksen ART-markki-
nointia METLAssa; 

▪ projektin hyvät yhteydet muihin tutkimuksiin 
PR-hyöty Suomelle, METLAlle ja hankkeen 

suomalaisille osallistujille; 

▪ METLAn ja Rovaniemen tutkimusaseman kan-
sainvälisen PR-arvon kasvaminen. 

62.  Advance-10k:n lustotutkimuksen ja Metlan 
kasvututkimuksen yhteiset tavoitteet 

621. Pohjoissuomalaisen männyn kasvua ja kasvun-
vaihtelua kuvaavien alueittaisten lustosarjojen 
laatiminen viimeisen 7500–8000 vuoden ajalle. 

▪ tavoitteena luoda kolme alueellista 7500–8000 
vuotta pitkää sarjaa (metsänrajaseudut, Länsi-Lappi, 
Itä-Lappi).  

622. Männyn kasvun vuotuisen ja pitkäaikaisen vaihte-
lun ominaispiirteiden selvittäminen tutkimalla 
vaihtelun voimakkuutta, äärevyyttä, jaksolli-
suutta, trendisyyttä ja muun tyyppisiä analogi-
oita. 

Perusteluina Korholan (1995) “teesit”: 

▪ Ihmisen vaikutus luontoon tunnistetaan parhaiten 
vain silloin, kun luonnon oma vaihtelurytmiikka tun-
netaan riittävän hyvin. 

▪ Tulevia tapahtumia arvioitaessa on tiedettävä mah-
dollisimman paljon menneisyydestä.  

▪ Ilman pitkäaikaisia havaintoja tutkijoilta puuttuu aika-
perspektiivi, mikä seikka voi johtaa heidät helposti 
harhaan.  

623. Säätekijöiden ja puunkasvun yhteyksiä kuvaavien 
mallien laatiminen. 

▪ vuosiluston leveyden ennustaminen säätekijöillä 
(vastefunktiot); 

▪ holoseenin aikaisten kesä-heinäkuun keskilämpötilo-
jen ennustaminen vuosilustoilla (siirtofunktiot); 

▪ trendipintamallin kehittäminen Lapin metsien holo-
seenin aikaisen kasvun ja kesä-heinäkuun keskiläm-
pötilojen kuvaamiseksi.  

624. 1900-luvun Lapin metsien kasvunvaihtelun ja 
menneiden vuosituhansien kasvunvaihtelun ero-
jen selvittäminen 

▪ Tulokset antavat perustan arvioida ilmaston luontai-
sen vaihtelun “normaaliutta” tai “epänormaaliutta” 
1900-luvulla. Tiedolla on merkitystä mm. tutkittaessa 

kasvihuoneilmiön voimistumista tai metsänuudistu-
misen yleisiä ilmastollisia perusteita (vertaa Korholan 
teesi 3).  

625. Lapin 2000-luvun metsien hoidon ja käsittelyn 
perusteiden selvittäminen. 

▪ Tulokset tärkeitä tulevaisuuden metsätalouden toi-
mintastrategioita ajatellen (vertaa Korholan teesi 2). 
Analogiat aiemmin tapahtuneiden kehitysvaiheiden 
kanssa antavat mahdollisuuden haarukoida tulevaa il-
mastoa ja metsien kasvua. 

626. Lapin metsien holoseenikautta koskevien lusto-
aineistojen järjestäminen tietokannaksi tutki-
musta ja käytännön sovelluksia varten 

▪ ADVANCE–10K -projektin yhtenä tavoitteena on 
koko pohjois-boreaalisen havumetsävyöhykkeen 
lustotietokannan kokoaminen ilmastotutkimuksia 
varten. Lustotietokannat ovat osoittautuneet myös 
arvokkaiksi metsäntutkimuksen apuvälineiksi. Osa 
datoista on jo talletettu KINSYS-järjestelmään.  

627. ADVANCE-10K:n tutkimusmenetelmien ja Lapin 
metsiä koskevien keskeisten tulosten kokoami-
nen yleiskäyttöiseksi, tutkimusta ja käytännön 
metsätaloutta palvelevaksi digitaaliseksi julkai-
suksi.  

▪ Työ toteutetaan pääosin Lustia-sivustolla.  
 

 

Jälkikirjoitus: 

7. MITÄ SAAVUTETTIIN? 

ADVANCE–10K-hankkeessa toteutui vihdoin se, 
missä lukuisissa aiemmissa projekteissa oltiin epä-
onnistuttu: Lapin yli 7500-vuotisen lustokalenterin 
vuodentarkkuuden estänyt aukko välillä 350–170 
eaa. saatiin vihdoin suljetuksi. Samalla saavutettiin 
enemmänkin, sillä työskentely alan eurooppalais-
ten huippututkijoiden kanssa johdatti tutkimuskult-
tuuriin, joka mahdollisti suomalaisen dendrokrono-
logian nousun osaksi kansainvälistä huippututki-
musta.  

ADVANCE–10K-hankeen jälkeen käynnistyneessä  
Lustia-hankkeessa (2003-2006) keskityttiin mene-
telmäosaamisen, tiedonhallinnan ja kansainvälisen 
toiminnan kehittämiseen. Dokumentissa Lustotut-
kimuksen laboratorio- ja kehittämishanke kuvataan 
nelivuotiskauden keskeiset ajatukset ja loppurapor-
tissa hankkeen saavutukset. 

Lustia-hankkeen jälkeen kehitys kulki entistäkin 
kansainvälisempään suuntaan. Yllätyimme mielui-
sasti, kun lustotutkijoiden Pekingin maailmanko-
kouksessa vuonna 2006 Suomi valittiin neljän vuo-
den kuluttua pidettävän seuraavan kokouksen isän-
näksi (s. 21). Se oli hieno arvostuksen ja luottamuk-
sen osoitus 12 vuoden uurastuksestamme suoma-
laisen dendrokronologian hyväksi!  

Parivuotinen valmistelutyömme huipentui Rova-
niemellä pidettyyn konferenssiin, johon osallistui 
350 lustotutkijaa yli 40 maasta. Työ jatkuu uusien 
entistä korkeatasoisempien projektien puitteissa 
ennen kaikkea MMT Pekka Nöjdin (Luke) ja FT 
Markku Oinosen (HY) johtamien tutkimusryhmien 
johdolla. Lustia.fi-sivusto toimii edelleenkin aktiivi-
sesti informoiden tieteenalan edistymisestä.   

http://lustialab.com/Lustia/kinsys_sf.htm
http://lustialab.com/Lustia/
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke.htm
http://lustialab.com/Lustia/1_lustia2511_hs40.pdf
http://lustialab.com/Lustia/1_lustia2511_hs40.pdf
http://lustialab.com/Lustia/2511_Final2006B_public.pdf
http://lustialab.com/Lustia/2511_Final2006B_public.pdf
http://lustialab.com/data/lustia/2009_finnish_dendro_history.pdf
http://lustialab.com/data/lustia/Lustialabs_2008.pdf
http://lustialab.com/data/lustia/Lustialabs_2008.pdf
https://lustialab.com/Lustia/wd2010.htm
http://lustialab.com/Lustia/data/pdf/lustiafi.pdf
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Erityiskiitoksen kotimaisen lustotutkimuksemme 
kansainvälistämisestä ansaitsee professori Matti 
Eronen, jonka ja muidenkin ansioista kerrotaan lus-
totutkimuksemme pähkinänkuori-esityksessä (laa-
jempi kuvallinen versio englanninkielisenä).  
 
Päätän ADVANCE-10K-projektin käsittelyn viittaa-
malla koosteartikkeliin, julkaisuluetteloon ja 
Lustia.fi-sivustoon, jossa lisää lustotutkimuksesta 
yli 300 dokumentin verran. 
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