
 1 
§



 2 

 
 
 
 

 
Metlan 

lustotutkimuksen 
suuret haasteet 

- Katsaus menneeseen ja tulevaan 

 
 

Mauri Timonen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.11.2006 (päivitetty 261219) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

 http://lustialab.com/data/lustia/lustialabs_2008.pdf 

http://lustialab.com/data/lustia/lustialabs_2008.pdf


 3 

Lukijalle 

Julkaisin tämän raportin ensimmäisen version marraskuussa 2006. Suunnitelles-
sani, toukokuussa 2017, uutta lustotutkimusta hyödyntävää hanketta, päivitin 
tekstiä lisäämällä siihen joitakin asiayhteyteen sopivia tuoreempia linkkejä. Nyt,  
joulukuussa 2019,  on päivitys tarpeen  pääosin teknisistä syistä aiheutuen. 

En ole kuitenkaan antanut lisäysten vaikuttaa alkuperäiseen asiasisältöön, jossa 
pohdittiin muun muassa Metlan lustotutkimuksen tulevaisuutta vuoden 2006 ai-
kaperspektiivistä katsoen. Mielenkiintoisen näkökohdan ja linkin nykyhetkeen 
muodostaa tuolloin laatimani lustotutkimuksen toimintasuunnitelma kuluvaan 
vuoteen 2017 asti. Tosin Metla lakkasi olemassa vuoden 2014 lopussa, joten 
suunnitelmalla voisi ajatella olevan on lähinnä historiallista merkitystä. 

No ei onneksi sentään ihan niinkään: lustotutkimus on jatkunut myös uudessa 
organisaatiossa Lukessa ja tulevaisuuden suunnitelmillekin on Luken johdosta 
näytetty vihreää valoa. Näin ollen uutta suunnitelmaa voi jollain tapaa pitää 
aiemman suunnittelun jatkumona.  

Viittaan tässä paperissa useampaan uudempaan suunnittelu- ja historiikkipape-
riin. Niitä ovat tämän paperin lisäksi seuraavat: 

(1984) Dendrokronologian menetelmiä ja sovellutuksia (Methods and applicati-
ons of dendrochronology) 

(1994) Kansainvälisen vuosilustotutkimuksen nykynäkymät ja suomalais-
amerikkalaisen yhteistyön kehittäminen.  

(1995) Introduction to Dendrochronological Research in the Finnish Forest Re-
search Institute. 

(2003) https://lustialab.com/Lustia/1_lustia2511_hs40.pdf . 45 s.  

(2006) https://lustialab.com/Lustia/2511_Final2006B_public.pdf. 34 s. 

(2009  http://lustialab.com/data/pdf/finnishdendrohistory.pdf 

(2009) Puiden vuosilustotutkimus eilen, tänään ja huomenna: historiikkia, saavu-
tuksia ja tulevaa tutkimusta. 19 s. 

(2015) Lustotutkimus metsäntutkimuksen ytimessä lähes 100 vuoden ajan! 1 s. 

(2017) Älykäs erikoistumsinen, Tietämyksenhallinta, liiketoiminta ja TRAPTHOR-
projektin tulevaisuus. 20 s. (psw bye) 

 

Uutta suunnitelmaa tehtäessä voidaan hyödyntää myös vanhaa suunnittelua.  

Rovaniemellä 29.11.2006  
Mauri Timonen 

http://lustialab.com/data/pdf/1984_heikkinen_dendrokronologian_menetelmia_ja_sovellutuksia.pdf
http://lustialab.com/data/pdf/1984_heikkinen_dendrokronologian_menetelmia_ja_sovellutuksia.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF
https://lustialab.com/Lustia/1_lustia2511_hs40.pdf
https://lustialab.com/Lustia/2511_Final2006B_public.pdf
http://lustialab.com/data/pdf/finnishdendrohistory.pdf
https://lustialab.com/data/lustia/2009_Timonen_Finnish_dendro_history.pdf
https://lustialab.com/data/lustia/2009_Timonen_Finnish_dendro_history.pdf
http://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Trapthor2017.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Trapthor2017.pdf
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Kuva 1. Lapin metsänrajamänty on yksi parhaista 
ilmastomittausasemista: se muistaa ilmaston vaih-
telut ja paljon muutakin tuhansien vuosien ajalta. 
Kuva Levitunturin laelta. 

 

1 PUUN MUISTI  

1.1 Puiden ajantieto  

Puut reagoivat herkästi kasvuympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin, joiden aiheuttajina 
ovat esimerkiksi ilmasto, hakkuut, lannoituk-
set, metsäpalot, hyönteistuhot, saasteet, 
myrskyt, tuulet ja tulvat. Muutokset tallentu-
vat lustoihin eli puun ”muistiin”. Puun muisti 
toimii tietokoneen muistin tavoin: kerran sinne 
tallentuneet tiedot säilyvät niin kauan kun 
muisti pysyy toimintakykyisenä. Tietokoneen 
muistin toimivuus, joka on korkeintaan muu-
tamia kymmeniä vuosia, on kuitenkin vaatima-
tonta luokkaa verrattuna puun muistiin, joka 
saattaa säilyä tulkintakelpoisena tuhansia vuo-
sia tai pitempäänkin. Vanhimmat Lapin män-
nyn subfossiilijäänteet ovat yli 7600-vuotisia ja 
Vuotson kanavan kaivutöiden yhteydessä löy-
tyneen lehtikuusen lustot kertovat eemikau-
den ilmastosta 130 000-118 000 vuotta sitten.  

Puun muistin tutkimiseen erikoistunutta tie-
teenalaa kutsutaan dendrokronologiaksi. Voi-
daan puhua myös puulustotieteestä, ajantie-
dosta tai lustotutkimuksesta. Dendrokronolo-
gian ominaispiirteitä ovat vuodentarkat ajoi-
tukset, tilastotiedettä hyödyntävät tutkimus-
menetelmät sekä eri tieteenalojen tiivis yhteis-
työ. 

Lustotutkija voi jäljittää dendrokronologisin 
menetelmin hyvinkin mutkikkaita ympäristöön 
ja ihmisten toimintaan liittyviä tapahtumia. 
Mielenkiintoisimmat tarinat tulevat lustotietoa 
soveltavasta arkeologiasta eli dendroarkeolo-
giasta: esimerkiksi puujäänteistä (rungonosat, 
kannot) tulvajälkiä tutkimalla on voitu paikallis-
taa autiomaan hiekkaan hautautuneen muinai-
sen joen uoma, sen rannalla eläneiden kadon-
neiden kulttuurien asuinpaikkoja ja vieläpä 
tunnistaa jotain ihmisten elintavoistakin. Toki 
näin pitkälle menevissä tutkimuksissa tarvitaan 
tieteenalojen yhteistyötä, mutta ilman dend-
rokronologiaa ei olisi vuodentarkkoja ajoituk-
sia, millä on usein ratkaiseva merkitys tieteen-
alojen välisessä vuorovaikutuksessa.  

Dendrokronologian monet mahdollisuudet 
jalkautuivat vuonna 2001 Kolarin tutkimus-

asemalle. Tässä artikkelissa kerrotaan historii-
kin ohella lustotutkimuksen kehittämismahdol-
lisuuksista Kolarissa.  

1.2 Lapin männyt luonnon järjestämiä ilmasto-
asemia 

Mänty on ihanteellinen puulaji pitkän ajan kas-
vun vaihtelun tutkimiseen, sillä sen säilyvyys on 
pihkan, tervaisuuden ja muiden kemiallisten 
ominaisuuksien ansiosta omaa luokkaansa mui-
hin puulajeihin kuten kuuseen ja koivuun ver-
rattuna. Mänty kestää pystypuuna tai maakelo-
na lahoamatta jopa yli tuhat vuotta. Kylmissä, 
vähähappisissa järvissä ja soissa osittain tai ko-
konaan mutaan hautautuneet rungot (megafos-
siilit, subfossiilit) voivat säilyä mittauskelpoisina 
ainakin yli 7500 vuoden ajan.  

Nykyisen männyn metsänrajan ylä- tai pohjois-
puolisissa jääkylmissä pikku lompoloissa säily-
neet muinaismäntyjen jäänteet ovat tiedonläh-
teitä, jotka kertovat vuosituhansien takaisesta 
ilmastosta. Jäänteitä löytyy esimerkiksi Enonte-
kiön Pöyrisjärven suunnalta ja Inarinjärven poh-
joispuolisista järvistä. Vanhimmat tunnetut 
muinaismännyt syntyivät yli 7600 vuotta sitten. 
Keski-Ruotsin tuntureilta on löydetty yli 9000 
vuoden takaisia puujäänteitä. Kajaanin seudulla 
tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa löydettiin 
hiljakkoin (2002) jopa noin 10 000 vuotta van-
haa puuhiiltä.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.140364425986059.18464.100000375080100&l=a1bc6f2667
http://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
http://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
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Lapin metsänrajamäntyä (Kuva 1) pidetään 
jopa maailman tarkimpiin kuuluvana muinaisia 
ilmastonvaihteluita kuvaavana luonnonmittari-
na (proksina), sillä sen lustoihin ovat taltioitu-
neet erityisesti kesä-heinäkuun aikaiset paikalli-
set lämpöolot (Kuva 2). 

Männystä on tällä hetkellä olemassa yli 
7600-vuotinen vuodentarkka lustokalenteri, 
mikä merkitsee sitä, että tunnemme kohtalai-
sen hyvin metsänrajametsien kesänaikaiset 
ilmastot tuolta ajanjaksolta.  

 Maailmalta löytyy ainoastaan yksi Lapin 
mäntykronologiaa pidempi yhtenäinen havu-
puulustosarja: amerikkalaisen vihnemännyn 
kasvuihin perustuva noin 8800-vuotinen sarja. 
Se pitenee jopa 12 000-vuotiseksi, kunhan noin 
200 vuoden pituinen näytteetön aukko saadaan 
suljetuksi (Romney 2002).  

1.3 Suomen suurilmasto 

Ilmaston- ja ympäristönmuutosta koskevaa 
tutkimusta tehdään yhä enemmän kansainväli-
sessä yhteistyössä. Tuoreen tutkimuksen perus-
teella on käynyt ilmeiseksi, että Suomenkin 
ilmastonmuutoksen tutkiminen edellyttää laa-
jasti maan rajojen ulkopuolelle ulottuvaa tar-

kastelua. Suomen suurilmasto näyttää olevan 
eräänlaisessa laaksossa, jonka rajaavat Kölivuo-
risto lännessä, Uralvuoret idässä ja Alpit eteläs-
sä (Kuva 3).  

 Metsänrajamännyn lustoihin on tallentunut 

Kuva 2. Metsänrajamännyn vuosilustoihin tallentunut ilmastosignaali näkyy vuosilustoindeksin ja heinä-
kuun keskilämpötilan samansuuntaisina vaihteluina sekä minimien ja maksimien sattumisena samoille 
vuosille. Ylimmän kuvan murtoviiva osoittaa sarjojen välillä vallitsevan vaihtelevan 0.05−0.75, mutta kes-
kimäärin yli 0.50 suuruisen korrelaation, mitä on pidettävä hyvänä vastaavuutena luonnonmittareista 
(prokseista) puhuttaessa. Vastaavuus on kuitenkin pudonnut 0.1:n tasolle 1980-luvulla. Syynä on kesien 
samanlaisuudesta aiheutuva lämpötilavaihtelun pienentyminen, jolloin muiden säätekijöiden vaikutus 
alkaa näkyä kasvussa.  

Kuva 3. Suomen ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ovat 
maan laaksomainen sijainti Kölivuorten tuntumas-
sa, vallitsevat lounaistuulet (positiivinen NAO) ja 
Golf-virran lämpimyys. Tällaisessa tilanteessa ovat 
talvet lauhoja, kesät viileitä ja vaihtelut pieniä. Itäis-
ten tuulten vallitessa olivat kesät kuumia ja talvet 
kylmiä.  

https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1657/1523-0430(2004)036%5B0565%3AGVOSPP%5D2.0.CO%3B2
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myös pohjoisen pallonpuoliskon suurilmaston 
vaihteluiden jäljet, joita mitataan mm. NAO-
indekseillä. Havainto tekee asiasta erityisen 
mielenkiintoisen ja haastavan, sillä se kytkee 
Lapin männyn lustotutkimuksen kansainväli-
seen ilmastonmuutostutkimukseen.  

 Metsänrajamännyn mahdollisuudet ilmasto-
tutkimuksessa, Kolarin tutkimusaseman sijainti 
metsänrajan välittömässä läheisyydessä, ase-
malla toimiva lustotutkimuslaboratorio sekä 
Kolarin profiloituminen ilmastonmuutostutki-
mukseen muodostavat luontevan kokonaisuu-
den, josta on mahdollista kehittää tutkimuksen 
kansainvälisesti toimiva kasvupiste Metlassa.  

 Lapin lustotutkimuksella on edessään ”isom-
piin saappaisiin” siirtyminen, jos suunnitelmat 
koko pohjoisboreaalisella havumetsävyöhyk-
keellä tapahtuvasta ilmastonmuutostutkimuk-
sesta yhdessä amerikkalaisten ja venäläisten 
huippututkijoiden kanssa toteutuvat. 

 

1.4 Heikkisen haaste  

Ouun yliopiston professori Olavi Heikkinen kir-
joitti Terrassa 1984 dendrokronologista tutki-
musta koskevassa artikkelissaan: 

" . . . Suomalaisten metsien miesten tutkimusin-
to tai –mahdollisuudet ovat laantuneet. Liian 
harvat suomalaiset sitten Hustichin (esim. 1945 
ja 1956), Mikolan (esim. 1950) ja Sirénin (esim. 
1961) aktiivisempien työvuosien ovat todella 
keskittyneet dendrokronologisiin tutkimuksiin. 
Artikkelin päätarkoituksena on valottaa puulus-
totutkimuksen näkymiä siinä toivossa, että 
dendrokronologia alkaisi jälleen Suomessa 
nousta hyötynsä ja mahdollisuuksiensa mittai-
seen arvoon. . ." 

Heikkisen näkemys metsämiesten tutkimus-
innon laantumisesta oli ainakin Metlan osalta 
liioiteltu, sillä lustotutkimuksen keinoin tutkit-
tiin tuolloin, 1980-luvulla, monia asioita: har-
vennus - ja lannoitusreaktioita, kasvun ilmas-
tollista vaihtelua, metsien terveydentilaa, il-
man epäpuhtauksien aiheuttamia puustovaiku-
tuksia ja hyönteisten aiheuttamia kasvutappi-
oita. Lustotutkimuksen tarvetta lisäsivät vuosi-
kymmenen alussa tapahtuneet tuhoepidemiat, 
joissa eräät hyönteiset, kuten ytimennävertä-
jät, mäntypistiäiset ja mäntymittari, aiheuttivat 
kasvutappioita laajoilla alueilla Etelä-
Suomessa. Näiden tutkimusten toteuttamiseen 

tarvittiin tuhansittain lustonäytteitä, joista val-
taosa oli puun ytimeen ulottuneita kasvu-
kairauksia.  

Heikkisen haasteesta on kulunut jo 20 vuot-
ta. Metlassakin on ehditty tehdä täysipainoista 
dendrokronologista tutkimusta jo kymmenen 
vuoden ajan. Nyt jälkikäteen voi arvioida, että 
se lustotutkimus, jota Metlassa harjoitettiin 
1990-luvun alkuun saakka, oli hyvää dendro-
kronologista tutkimusta. Menetelmät toki 
poikkesivat kansainvälisessä dendrokronologi-
assa yleisesti käytetyistä, mutta sehän on pel-
kästään tieteenalan rikkautta! Tuolloin tutki-
musongelmien ympärille mukautetut täs-
mäsovellukset ovat edelleenkin varteenotetta-
via analysoinnin välineitä ja ansaitsevat tulla 
laajemminkin käyttöön kansainvälisessä tutki-
muksessa.  

On ollut kannustavaa havaita, kuinka paljon eri 
organisaatioissa toimivilla suomalaisilla dend-
rokronologian tutkijoilla onkaan annettavana 
maailman dendrokronologialle. Meillä on tar-
vittavat puitteet menestyksekkääseen huippu-
tutkimukseen:  

1) käytössämme on maailman parhaisiin luet-
tavat lustoaineistot;  

2) tutkimustiimimme ovat kouliutuneet tehtä-
viinsä;  

3) voimme hyödyntää tieteenalan uusimpien 
menetelmien lisäksi oman kehittämistyöm-
me innovaatioita (KINSYS);  

4) olemme edelleen kehittämässä lustotiedon 
kansainvälistä arkistointia; 

 5) verkostoyhteistyömme toimii mainiosti ja 

 6) tieto kulkee, sillä ylläpidämme omaa suo-
men- ja englanninkielistä kansallista verkko-
sivustoamme.  

Hyvät puitteet eivät kuitenkaan sellaisenaan 
riitä: tarvitaan myös resurssointia, kansainväli-
siä projekteja − ja työntekijöitä. Lustotutki-
muksen tulevaisuutta varjostaa edelleenkin 
sama huoli, mikä oli Heikkisellä 1984: dendro-
kronologian tutkijoita saisi olla Suomessa 
enemmän; erityisesti nuorta väkeä kaivattaisiin 
dosentti Jouko Meriläisen lanseeraaman ”ajan-
tiedon” tutkimukseen. 

https://lustialab.com/Lustia/kinsys_sf.htm
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2 LUSTOTUTKIMUSMENETELMIEN KEHITTY-
MINEN  

2.1 Dendrokronologian laboratorio ja KIN-
SYS  

Lustotutkimusta kehitettiin 1980- ja 1990-
lukujen vaihteessa uudistuvan tietotekniikan 
aiheuttamassa murroksessa. Aiemmin Vax-
keskustietokoneilla toimineen KINSYS-
järjestelmän muokkaaminen mikrotietokoneil-
le osoittautui vaativaksi tehtäväksi. Antti Iso-
mäen vuosina 1992-2000 vetämä ”Koetoimin-
nan kehittäminen ja tukipalvelu” –hanke 
(3019) tarjosi puitteet, paitsi lustotutkimusme-
netelmien ja ohjelmistojen, myös Metlalle so-
pivan lustolaboratorioinfrastruktuurin kehit-
tämiseen. Jo vuonna 1993 oli käytettävissä 
KINSYS-lustotietojärjestelmän mikrotietokone-
versio, joka sisälsi ajanmukaistetun tietotek-
niikkaa hyödyntävän ja Metlan lustotutkimus-
tarpeisiin sovitetun lustotutkimuksen koko-
naispaketin. Siihen oli saatu sisällytetyksi myös 
uuden dendrokronologian tutkimuslaboratori-
on toimintamalli. 

Dendrokronologian laboratorio perustettiin 
vuonna 1993 Rovaniemen tutkimusasemalle 
lisärakennuksen valmistumisen yhteydessä. 
Uusi laboratorio osoittautui heti alusta pitäen 
menestykseksi. Siihen myötävaikutti professori 
Kari Mielikäisen johtaman viisivuotisen ”Kasvun 
vaihtelu” -tutkimushankkeen (3042) käynnis-
tyminen vuonna 1993. Hanke oli sekä tutki-
mus- että kehittämishanke, jossa tutkittiin uu-
silla tekniikoilla kasvutapahtumaa päivästä 
vuosituhanteen yltävässä aikaskaalassa (Mieli-
käinen ym. 1998). Tutkimus jäi aikakirjoihin 
myös ensimmäisenä ”sukeltavana” metsäntut-
kimushankkeena (Kuva 4). 

Hankkeen tutkijoista kirjoittaja tutustui Ari-
zonan yliopiston lustotutkimusyksikön (Labora-
tory of Tree-Ring Research, LTRR) toimintaan 
Tucsonissa touko-kesäkuussa 1994. Siellä pi-
dettiin samaan aikaan lustotutkijoiden kan-
sainvälinen kokous ja heti sen perään Pohjois-
Amerikan dendroekologinen kenttäviikko Chi-
ricahuan luonnonpuistossa Uudessa Meksikos-
sa (Timonen 1994). Niiden merkitystä Metlassa 
tehtävän dendrokronologisen tutkimuksen 

viitekehyksen suunnittelussa tuskin voi liiaksi 
korostaa. Mielikäinen meni vuodeksi Freibur-
gin yliopistoon tutustumaan arvostettuun sak-
salaiseen lustotutkimukseen. Pekka Nöjd suun-
tasi vuodeksi Yhdysvaltojen New Orleansiin 
valmistelemaan väitöskirjaansa tilastotieteilijä 
Paul van Deusenin ohjauksessa. Hänen kehit-
tämänsä Dynaclim-ohjelma (Van Deusen 1993) 
oli eräs Metlaan hankituista uusista tilastollisis-
ta dendrokronologian tehotyökaluista, jossa 
grafiikka tukee ilmastomallitusta ja ristiinajoit-
tamista.  

Maailmalta hankitut dendrokronologiset 
näkemykset ja käytäntö määrittelivät KINSYS-
järjestelmän kansainvälisen version kehittämis-
tarpeet. Seuraavan viisivuotiskauden (1995-99) 
aikana valmistuneessa ohjelmistoversiossa 
kohtasivat Metlan perinteisen kasvututkimuk-
sen ja dendrokronologian teoriat, menetelmät 
ja käytännöt. Lisäksi uusi KINSYS sisälsi koko 
joukon uusia dendrokronologisia innovaatioita, 
jotka tukivat maailmanlaajuisesti käytössä ole-
vaa DPL- ohjelmistoa (Holmes 1994).  

2.2 Kansainvälisessä huippuhankkeessa − 
vihdoinkin!  

Tutustuin tunnettuun ilmastotieteilijään Keith 
Briffaan Uudessa Meksikossa vuonna 1994 jär-
jestetyllä Pohjois-Amerikan dendroekologisella 

Kuva 4. Metlan Kasvun vaihtelu-hankkeen sukel-
tavat tutkijat, professori Kari Mielikäinen (oikealla) 
ja Metlan 1911-vuotisen nimikkosarjan kokoami-
sesta vastannut Mauri Timonen testaamassa kehit-
tämiään vedenalaisen metsäntutkimuksen mene-
telmiä Saariselän Koierijärvellä. Vuosi oli 1994. 
Kuva: AlmaMedia/Matti Aho) 

https://lustialab.com/Lustia/kinsys_sf.htm
http://ltrr.arizona.edu/
https://lustialab.com/data/pdf/5th_Annual_North_American_Dendroecological_Fieldweek_1994.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/data/Dyna/dynamanual.pdf
https://www.ltrr.arizona.edu/software.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Briffa
http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Briffa
http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Briffa
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kenttäviikolla. Viikon aikana käytyjen keskuste-
luiden saldona oli kutsu osallistua hänen suun-
nittelemaansa EU-rahoitteiseen Advance-10K –
projektiin.  

Kun yhteistyö Briffan kanssa jo aiemmin 
työskennelleen professori Matti Erosen kanssa 
oli myös päässyt hyvään alkuun, oli helppoa 
osallistua vuosina 1996 -1999 toteutuneeseen 
kuuden maan tutkijoista muodostuvaan EU-
projektiin. Suomen osuudesta projektissa vas-
tasi Helsingin yliopiston edustajana Eronen. 
Kirjoittajan vastuulla oli Metlan osuus Suomen 
projektissa, jossa oli mukana edellisten lisäksi 
myös Joensuun yliopisto.  

Advance-10K oli suomalaisittain menestyk-
sekäs, sillä sen päätteeksi valmistui Lapin 7520-
vuotinen mäntylustokronologia (Kuvat 5 ja 6).

Tämä maailman toiseksi pisin havupuulustosar-
ja on täydentynyt myöhemmin (2008) 7642 
vuoden pituiseksi. Sarjan ”isä”, professori Ero-
nen, aloitti työnsä jo vuonna 1974 ja jatkoi sitä 
1980- ja 1990-luvuilla useiden projektirahoitus-
ten tuella. Neljännesvuosisadan kestäneen 
projektin viimeisessä vaiheessa, ajanlaskumme 
alkua edeltävän parinsadan vuoden pituisen 
aukon täyttämisessä, oli Rovaniemen dendro-
kronologian laboratoriolla ratkaiseva osuuten-
sa (Eronen ym. 2002).  

Lustosarjan kehittämistyö jatkuu edelleen: 
tavoitteena on mm. parantaa aineiston edus-
tavuutta lisäämällä näytemäärää sekä piden-
tämällä sitä ainakin 1000 vuodella, yli 8500 
vuoteen.  

Kuva 5. Nykyisen männyn metsänrajan ylä- tai pohjoispuolella sijaitsevat pikku lompolot mutaisine poh-
jineen ovat tutkijoille tiedonlähteitä, joiden perusteella on mahdollista arvioida niin mennyttä, nykyistä 
kuin tulevaakin ilmastoa sekä samalla myös Lapin metsien kehitystä. Tämän hetepohjaisen lammen 
kätkemät mäntyrungot saivat Metlan dendrokronologian laboratorion tutkimusryhmänkin haukkomaan 
"ensikohtaamisella" henkeään. Lompolon vastarannalla kasvoi joskus järeä mäntymetsä, jonka rantaa 
lähinnä olevat yksilöt sortuivat veteen. Paksuudeltaan yli puolimetriset rungot lojuvat edelleen ran-
tasyvänteessä sekä rungot että juuret hyvin säilyneinä. Niiden tyvet ovat veden alla rannan läheisyydes-
sä ja latvat sojottavat kohti lammen keskikohtaa. ADVANCE-10K-projektissa valmistuneen yli 7500-
vuotisen vuodentarkan lustokalenterin perusteella on voitu selvittää, että puut kasvoivat ns. atlanttisel-
la kaudella 6000 -7000 vuotta sitten. 

https://lustialab.com/data/jpg/dscn2228ps.jpg
http://hol.sagepub.com/content/12/6/673.abstract
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Kuva 6. Lapin metsänrajamännyn 7520 vuoden pituinen lustosarja valmistui vuonna 1999. Nyttemmin sen 
pituus on 7644 vuotta (2011). 
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3 PUIDEN LUSTOT OSA MAAILMANPERIN-
TÖÄ 

Dendrokronologian vahvistumiseen tieteenala-
na on vaikuttanut ratkaisevasti kerättyjen ai-
neistojen säilyttäminen myöhempää käyttöä 
varten. Kansainvälinen lustodata-arkisto ITRDB 
(International Tree-Ring Data Bank) perustettiin 
lustotutkijoiden kansainvälisessä kokouksessa 
Arizonan Tucsonissa vuonna 1974. Arkiston 
tavoitteena oli tarjota pysyvä sijoituspaikka eri 
puolilta maailmaa kerätylle vuosilustoaineistol-
le. Samalla haluttiin estää aineistojen väärin-
käyttö ja turvata niiden jatkuvuus esimerkiksi 
silloin, kun lustolaboratorio lakkaa olemasta, 
sen toiminta muuttuu tai tutkija siirtyy toisiin 

tehtäviin. ITRDB:n toiminta perustuu aineisto-
jen vapaaehtoiseen luovutukseen ja ilmaiseen 
jakeluun.  

ITRDB toimi aluksi Arizonan yliopiston lus-
to- tutkimuslaboratoriossa, mutta siirtyi myö-
hemmin NOAAn alaisuuteen. Arkiston hallin-
noinnista vastaa lustotutkijoiden kansainväli-
nen komitea. 

 Suomen ensimmäinen lustoarkisto on Sa-
vonlinnan Saima-laboratoriossa, jonka verkko-
sivuille dosentti Jouko Meriläinen yhteistyössä 
kirjoittajan kanssa kehitti uuden, kansainvälis-
täkin huomiota herättäneen arkistointimallin. 

4 LUSTIA-HANKE 

Metla on aktiivisesti kehittänyt 1980-luvulta 

http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data
https://lustialab.com/Saima/homepage3/dataa1.htm
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alkaen lustotutkimusta muun muassa järjestä-
mällä lustotietoa hyödyntäviä laboratorio- ja 
tutkimushankkeita, perustamalla lustolabora-
torioita, hankkimalla niihin laitteistoja ja ra-
hoittamalla lustotutkijoiden opintomatkoja 
alan kansainvälisiin kokouksiin ja huippulabo-
ratorioihin.  

Kehittämistyössä (liite 1) päästiin vuonna 
2004 vaiheeseen, jossa laitoksen lustotutki-
muksesta ja sen aineistoista oli mahdollista 
aloittaa yhtenäisen asiantuntijajärjestelmän 
kehittäminen. Pilottivuonna 2003 tehtyjen ko-
keilujen ja saadun palautteen jälkeen laitoksen 
johto päätti perustaa vuosiksi 2004-2008 Lus-
tia-hankkeeksi nimetyn Metlan lustotutkimuk-
sen valtakunnallisen kehittämis- ja ajantieto-
hankkeen. Rovaniemen ja Kolarin tutkimus-
asemien välisenä yhteistyönä ja vuosina 2004-
2008 toteutetussa hankkeessa oli tavoitteena 
ajanmukaistaa laitoksen perinteikäs kotimai-
nen vuosilustotutkimuksemme siten, että se 
pystymme vastaamaan kansainvälisen ympä-
ristön- ja ilmastonmuutostutkimuksen haastei-
siin. 

Lustian hankesuunnitelma on perusteellisen 
pohdinnan tulos: siihen osallistui yli 40 koti-
maista ja yli 20 ulkomaista kasvu- ja lustotutki-
jaa sekä joukko muita asiantuntijoita. Suunni-
telma perustuu myös aiempiin lustotutkimuk-
sen kehittämistyössä saatuihin tuloksiin, Met-
lan nykyisen lustotutkimuksen tilan ja kehittä-
mistarpeiden arviointiin sekä seuraavien kes-
keisten kysymysten analysointiin:  

1) Mitä Metla tarvitsee lustotutkimuk-
seltaan?  

2) Mitä kansainvälinen tiedeyhteisö tar-
vitsee Metlan lustotutkimukselta?  

3) Miten lustotutkimus tulee järjestää 
Metlassa?  

Hankkeen päätavoitteeksi asetettu ”Metlan 
vuosilustotutkimuksen tehostaminen” toteu-
tuu, kun:  

1) yhtenäistetään laboratoriotoiminnot,  

2) kehitetään yhteinen laatujärjestelmä,  

3) vakiinnutetaan pysyvä arkistointijärjes-
telmä,  

4) tuotteistetaan lustotutkimustiedon In-
ternet-pohjainen tiedonvälitys sekä  

5) järjestetään lustotutkimukselle hyödyl-
lisiä projekteja muun muassa kansain-
välisen verkostoyhteistyön välityksellä. 

Lustia on edellisen erittelyn perusteella jaettu 
viiteen toisiaan tukevaan osahankkeeseen ja 
vaihtuvaan määrään toimintaosioita, joita esi-
merkiksi vuonna 2005 oli 54 (Liite 6). 

 Osahankkeessa 1 (Lustialaboratoriot) tuote-
taan lustotutkimuksen perusaineistoja ja alu-
eellisia lustosarjoja, kehitetään valmiuksia laa-
dukkaan vuosilustotiedon tuottamiseen, yhte-
näistetään Metlan lustotutkimusta sekä pal-
vellaan asiakkaita. Osahankkeessa 2 (Lustia-

arkistot) luodaan helppokäyttöinen ja kansain-
välisesti yhteensopiva arkistointijärjestelmä 
vuosilustotiedon ja sen oheistiedon, ns. meta-
tiedon, saatavuuden ja käytettävyyden pysy-
väksi turvaamiseksi. Osahankkeessa 3 (Lustia 

Ajantieto) muokataan Lustia-arkistojen aineis-
toista ajantasaista kuvailevaa ympäristötietoa 
tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja 
muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen tar-
peisiin. Osahankkeessa 4 (Lustiamaa) esitellään 
käyttäjäystävällisessä verkkosovelluksessa 
suomalaista lustotutkimusta ja tuotteistetaan 
Lustia-arkistojen tietosisältöä tutkimuksen ja 
käytännön tarpeisiin nykyaikaisen mediatie-
teen keinoin. Osahankkeessa 5 (Lustia projekti) 
mukautetaan hankkeen toimintoja toiminnan 
tehostamiseksi ja muodostetaan erillisprojek-
teja kansainvälisen verkostoyhteistyön, projek-
tityöskentelyn ja rahoitusmahdollisuuksien 
parantamiseksi. 

5 KOLARIN LUSTOTUTKIMUS 

5.1 Toiminnan järjestäytyminen 

Tarve Kolarin tutkimusaseman dendrokronolo-
gian laboratorion perustamiseen kävi ilmeisek-
si sen jälkeen, kun toimintaa alettiin suunnata 
lustotutkimusta edellyttäviin metsänraja-, il-
masto- ja metsäpalotutkimuksiin eikä Rova-
niemen tutkimusasemalla ollut tarjota riittäviä 
resursseja sitä varten. Perustamistoimiin pääs-
tiin vuoden 2000 kesällä asemanjohtaja Marja-

Liisa Sutisen päätöksellä ja aktiivisella myötävai-
kutuksella.  

https://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke.htm
https://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke.htm
https://lustialab.com/data/lustia/Lustia2511_hs41.pdf
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb1.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb2.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb2.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb3.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb3.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb4.htm
http://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke_gb5.htm
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Kolarin lustotutkimuksen tavoitteita mietit-
tiin saman vuoden syyskuussa pidetyssä kehit-
tämispalaverissa, johon kutsuttiin edustajia 
Metlasta, Metsähallituksesta, GTK:sta sekä 
Helsingin, Joensuun ja Oulun yliopistoista. Ko-
kous suositteli Kolarin lustotutkimuksen suun-
taamista kansalliseen ja kansainväliseen tutki-
mustoimintaan. Tämä sopii hyvin ajatuksiin 
Kolarin tutkimusaseman profiloitumisesta Met-
lan kansainväliseksi metsänrajatutkimuksen 
yksiköksi.  

Kolarin lustotutkimus käynnistyi ripeästi Ko-
larin ja Rovaniemen tutkimusasemien välisen 
yhteistyön (Kuva 7) ja mtt Hannu Hervan teke-
män koulutustyön ansiosta. Lustolaboratorio 
sai toimitilansa Kolarin tutkimusasemanpäära-
kennuksesta, kun aiemmin tutkimusnäytteiden 
esikäsittelytilana toiminut huone kalustettiin

 lustolaboratoriotoimintaan soveltuvaksi (Kuva 
8). Lustonmittauslaitteisto saatiin Rovaniemel-
tä heinäkuussa 2000. Tämä mtt Kari Sauvalan 
ns. Eklund-tyyppisestä laitteistosta moderni-
soima yksikkö koostuu mittausalustasta, mik-
roskoopista, videokamerasta, videomonitorista 
ja mikrotietokoneesta. Mittaaminen suorite-
taan joko mikroskoopin läpi tai videomonitoril-
ta hiusristikkoa apuna käyttäen.  

Lustolaboratoriolle on kehitteillä myös toi-
nen niin sanottu innovaatiolaitteisto, jota kehi-
tetään yhteistyössä Sauvalan ja Arizonan yli-
opiston puulustolaboratorion (Dr. Martin Mun-

ro) kanssa. 

Kuva 7. Rovaniemen ja Kolarin lustolaboratorioiden välinen työnjako koskee lähinnä kotimaista tut-
kimusta. Kansainväliset työt ja kuvan alaosassa näkyvät viisi toimintoa hoidetaan yhteisesti sopien. ” 
Lustia-vaunu” kulkee hankesuunnitelman mukaisesti tutkimusasemalta toiselle lastinaan lustotutki-
muksen uusia oppeja ja asemakohtaisia kehittämisohjelmia. Vaunu symboloi myös pitkiä etäisyyksiä, 
jotka käytännössäkin edellyttävät runsasta rattaiden päällä istumista!  
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Kuva 8. Kolarin lustotutkimuslaboratorion 
tiloissa on käytössä yksi KS-Eklund-
tyyppinen lustonmittausjärjestelmä ja tois-
ta kehittyneempää järjestelmää odotellaan. 
Tämä ns. Lustia-laboratorio toimii myös 
museona ja näyttelytilana. 

 Laadukkaisiin lustoaineistoihin tai perus-
teellisempiin lustoanalyyseihin pyrkivät Metlan 
hankkeet ovat löytäneet kolarilaisen lustotut-
kimusosaamisen. Metlan oman toiminnan 
ohella Kolarissa pyritään organisaatioiden ja 
valtioiden rajat ylittävään monitieteiseen ver-
kostoyhteistyöhön. Alku onkin ollut lupaava: 
aktiivisia yhteistyökumppaneita ovat olleet 
Metsähallitus, Tapio, Helsingin, Joensuun ja 
Oulun yliopistot, GTK, Heureka, Ilmatieteen 
laitos, IVO, Lusto, SYKE, Turun Maakuntamuseo 
ja HY:n luonnontieteen museo. 

Seuraavat esimerkit kertovat yhteistyön 
käynnistymisestä ilmasto-, ajoitus- ja ympäris-
tötutkimuksessa sekä dendrokronologiassa 
(tieteenalatutkimus):  

- Holoseenin ilmastonvaihtelut (Helsingin yli-
opisto, Geologian laitos), 

- Keskiajan lämpökausi, hiili-isotooppitutkimus 
(Helsingin yliopisto, Ajoituslaboratorio), 

- Ilmastonmuutos Suomessa (Ilmatieteen lai-
tos), 

- Suurilmaston vaihtelut (Barcelonan yliopis-
to), 

- Keskiajan rakennusajoitukset (Turun yliopis-
to, arkeologia), 

- Saamelaiskodat (Tromssan yliopisto, ar-
keologia), 

- Syötteen metsäpalohistoria (Metsähallitus, 
LIFE-projekti), 

- UKK-puiston metsäpalohistoria (Metsähalli-
tus, Sodankylä), 

- Talkkipäästöt Vuokatissa (Geologian tutki-
muskeskus, Rovaniemi) ja 

- Lustotutkimuksen arkistointityö (Arizonan 
yliopisto, puulustolaboratorio, Kuva 9) 

Vuokatin Lahnaslammen talkkikaivoksen pääs-
töjen vaikutus metsän kasvuun ja terveyteen 
on esimerkki Kolarissa tehtävästä ympäristö-
tutkimuksesta. Lustolaboratoriossa on tehty 
Heikki Kauhasen johdolla metsäpalojen ajoituk-
sia, jotka palvelevat Olvassuon luonnonpuiston 
ja UKK-kansallispuiston ja Etelä-Petsamon met-
säpalohistoriatutkimuksia.  

Kolarin lustolaboratoriossa ajoitetaan 
myös kaikenlaisia puurakenteita, muun muassa 
vanhoja rakennusten hirsiä ja subfossiilipuita. 
Tuoreimmat ajoitukset ovat koskeneet vanho-
jen rajankäyntien merkkipuita yhteistyössä 
historiantutkija Voitto Viinasen kanssa.  

Rovaniemen ja Kolarin tutkimusasemat osal-
listuivat vuonna 2002 Pellon maaseutunäytte-
lyyn. Lustotutkimus on saavuttanut vastaavissa 
yleisötilaisuuksissa suuren suosion. Tutki-
musasemalla vierailee vuosittain koululaisryh-
miä tutustumassa tutkimusaseman toimintaan. 
Lustojen tutkiminen näyttää kerta toisensa jäl-

Kuva 9. Arizonan yliopiston puulustotutkimusla-
boratorion (Laboratory of Tree-Ring Research) 
kuuluisa ajoitustutkija Thomas P. Harlan opasti 
kesällä 2003 Kolarin tutkimusaseman lustotutki-
joita näytteiden oikeaan käsittelytapaan.  

Kuva 10. Nuori tutkija maaseutunäyttelyssä 
etsii luupilla vuoden 1601 poikkeuksellisen 
kapeaa lustoa Saariselän vinosti leikatusta yli 
500-vuotisen männyn poikkileikkauspinnasta.  
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Kuva 11 (oikealla). Osa Metlassa kerätyn 1911 vuoden 
pituisesta lustokalentereista.  
 

keen innostavan nuoria tutkijanalkuja (Kuva 
10).  

Lustotutkimuksen erikoisuuksia esitellään 
lustolaboratorion pienoisnäyttelyssä, joka koos-
tuu käytävän postereista, lustolaboratorion 
tiloissa olevasta vitriinikaapista, Bruno Hietalan 
savottakulttuuria esittelevistä puutöistä sekä 
Lustia.fi-verkkosivuston postereista ja artikkeli-
kokoelmasta.  

Kolarin tutkimusasema on sitoutunut vetä-
mään Lustian arkistointiosahanketta (Lustia-
arkistot). Aseman Teuravuoman toimitiloihin 
sijoitettuun näytearkistoon tullaan kokoamaan 
Metlan kansainvälisesti tärkeimmät lustoaineis-
tot.  

Tällä hetkellä (2008) ovat käsiteltävänä Met-
lan 1911-vuotisen (Kuva 11) ja Advance-10K:n 
7641-vuotisen mäntylustosarjan sekä Metlan 
metsäpalotutkimuksen näytteet (Kuva 12). Nii-
den kokonaismäärä on noin 2000. Kaikki näyt-
teet merkitään viivakoodeilla, jolloin näytteisiin 
liittyvä mittaustieto- ja muu oheistieto (meta-
data) saadaan tietokannoista näkyviin myös 
paikan päällä, kun mukana on viivakoodikynä, 
kannettava mikro ja langaton Internet-yhteys. 

 

Kuva 12. Metlan 1911-vuotisen Lapin metsänrajamännyn 
lustosarjan kiekot ovat käsittelyssä päätyäkseen myö-
hemmin Kolarin tutkimusaseman Teuravuoman arkis-
toon. Kiekot merkitään viivakoodeilla, mikä kytkee ne 
lustotutkimuksen metadatatietokantaan. 

http://www.lustia.fi/
https://lustialab.com/Lustia/Document_main.htm
https://lustialab.com/Lustia/Document_main.htm
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5.2 Kolarin lustotutkimuksen rooli kansain-
välisessä toiminnassa  

Kolarin ja Rovaniemen lustotutkimuslaborato-
rioissa toteutettu lustotutkimuksen kehittämis-
työ on käynnistänyt kehityskulun, joka on 
suuntaamassa Metlankin toimintaa yhä voi-
makkaammin kansainvälisen huippututkimuk-
sen suuntaan ympäristön- ja ilmastonmuutok-
seen liittyvässä tutkimuksessa. Kolarin lusto-
tutkimuksesta on viime vuosina kehittynyt tie-
teenalan kasvupiste Metlassa. Kolarissa on 
osattu kanavoida yhteistyökumppaneiksi hen-
kilöitä ja tahoja, jotka omalla erityisosaamisel-
laan tai välineistöllään ovat edesauttaneet uu-
siin tieteellisiin aluevaltauksiin.  

Metlalla on nyt hyvät yhteydet venäläiseen 
metsänraja- ja ilmastonmuutostutkimukseen. 
Kolarin tutkimusasema on lisäksi kehittänyt 
suhteita kanadalaiseen metsänrajatutkimuk-
seen. On mahdollista, että Metlan voisi jatkos-
sa toimia koko pohjoisboreaalisen havumetsä-
vyöhykkeen keskeisenä vaikuttajana metsänra-
ja- ja ilmastonmuutostutkimuksessa. Ajatusta 
tukee Suomen keskeinen asema pohjoisbore-
aalisella tai ”Boreal humid” –vyöhykkeellä (liit-
teet 1 ja 4).  

Kolarin tutkimusyksikön sijainti alpiinista 
metsänrajaa runsaasti (noin 4000 km!) sisältä-
vän Pallas-Ylläs -kansallispuiston ja Länsi-Lapin 
tunturialueen välittömässä läheisyydessä mer-
kitsee tarjoaa Metlalle erinomaiset puitteet 
osallistua kansainvälisiin metsänraja- ja ilmas-
tonmuutosprojekteihin. Siksi on tärkeää, että 
laitoksessa kehitetään aktiivisesti dendrokro-
nologista tutkimusta. Metlan Lustia-hanke on 
tarkoitusta varten perustettu erikoishanke, 
joka kartoittaa lustotutkimuksen tulevia tutki-
mustarpeita, järjestetään siihen liittyvää tie-
teellistä koulutusta sekä organisoidaan kan-
sainvälisiä tutkimusprojekteja. 

Kolarin lustotutkimuksen aihealueita Metlan 
hanketoiminnan ohella ovat muun muassa 
ilmastonmuutostutkimus, maisemaekologinen 
tutkimus, ajoitustutkimukset ja verkostoyhteis-
työhön liittyvät tehtävät. Tehtävien yksityis-
kohtainen määrittely tapahtuu Kolarin tutki-

musaseman oman hankesuunnittelun ja Lustia-
hankkeessa tehtävän vuosisuunnittelun puit-
teissa.  

Lustia-hankkeella on yhteyksiä Boulderin pa-
leodata-arkistoinnin kehittäjiin (Woodhouse, 

Bauer) sekä Tucsonin puulustolaboratorion 
arkistointiprojektien vetäjiin (Hughes, Harlan, 

Munro, Swetnam). Vihnemännyn arkistointityö-
tä johtava Thomas P. Harlan (Kuva 9) sekä pro-
fessori Malcolm K. Hughes (Kuva 13) tutustuivat 
vuosina 2003 ja 2004 Teuravuoman Lustia-
arkistoihin. Molemmat tahot seuraavat Lustian 
viivakoodia soveltavan arkistointisysteemin 
kehittymistä. Tavoitteenamme on tehdä hei-
dän kanssaan mahdollisimman paljon yhteis-
työtä välttyäksemme päällekkäisiltä ratkaisuil-
ta.  

Professori Hughes on kuulunut jo vuosikym-

menien ajan kansainvälisesti merkittävimpien 
ilmastotutkijoiden joukkoon. Hän on tehnyt 
vuodesta 1986 lähtien ajan yhteistyötä Venä-
jän Tiedeakatemian jäsenen, akateemikko Eu-

gene A. Vaganovin kanssa. Vaganov johtaa Sipe-
rian metsien tutkimusta Krasnojarskissa sijait-
sevassa VN Sukachev-instituutin johtajana. 
Hughesin mielestä Lapin metsänrajamänniköi-
den vuosilustojen voimakas ilmastovaste ja 
7638-vuotisen vuosilustosarjan poikkeukselli-
nen pituus ovat ainutlaatuinen yhdistelmä, 
jolla on paljon annettavaa kansainväliselle il-
mastonmuutostutkimukselle. Koska Suomi 
lisäksi sijaitsee yli 4000 km:n pituisen taiga-
metsävyöhykkeen (Liite 5) länsireunalla, piti 
Hughes tärkeänä myös laajapohjaisen suoma-

 
 
Kuva 13. Professori 
Malcolm K. Hughes 
(oik.) vieraili Lapissa 
kesällä 2004. Amerik-
kalais-venäläis-
suomalaisen yhteis-
työn ja Metlan lusto-
tutkimuksen kehittä-
miseen liittyvien kes-
kusteluiden ohella 
hän tutustui Lapin 
pitkän lustosarjan 
tutkimusaineistoon. 
(Kuva: AlmaMedia -
Pekka Mauno).  
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lais-venäläisen lustotutkimusyhteistyön käyn-
nistämistä osana taigametsien ilmastonmuu-
tostutkimusta. Projekteissa voisi olla mukana 
myös Keski-Euroopan metsänrajatutkijoita (Al-
pit, Tatra, Pyreneet, ym.).  

6 METLAN LUSTOTUTKIMUS LAAJENEE 
ITÄÄN 

6.1 Vaganov-Shiyatov-Hughes -yhteistyö  

Metlan lustotutkimuksen kehittäminen vauh-
dittui kenties jopa vuosilla laitoksen ylijohtajan 
Hannu Raition toiminnan ansiosta. Todettuaan 
Hughesin ja Vaganovin potentiaalisen merki-
tyksen Metlan ilmastonmuutostutkimukselle, 
hän kutsui heidät esitelmöimään maaliskuun 
lopussa 2005 kansanedustajille ja tiedotusväli-
neille pidettyyn ilmastoseminaariin. Seminaa-
rin tarkoituksena oli myös tiivistää Metlan ja 
Ilmatieteen laitoksen välistä yhteistyötä, jonka 
osoituksena seminaarin esiintyjiksi valittiin 
edellä mainittujen pääpuhujien lisäksi laitosten 
tutkimusjohtajat.  

Metlan lustotutkijoiden jo vuonna 1994 al-
kanut tiivis yhteistyö amerikkalaisten kollego-
jen kanssa on mahdollistanut Metlan dendro-
kronologisen tutkimuksen kehittämisen kan-
sainväliselle vaativuus- ja osaamistasolle. Sen 
seurauksena on nyt myös Venäjän lustotutkijat 
kiinnostuneet yhteistyöstä kanssamme.  

Allekirjoittaneen ja tutkimusjohtaja, profes-
sori Kari Mielikäisen Venäjälle 12-25.09.2005 
tekemään neuvottelumatka oli jatkoa keväällä 
2005 pidetylle Pallaksen ilmastoseminaarille.  

Venäjän metsäntutkijat ovat akateemikko 
Vaganovin mukaan erittäin kiinnostuneet ke-
hittämään metsällistä osaamistaan Metlan 
kanssa. Vaganov tutustutti suomalaisen pie-
noisdelegaatiomme (Kuva 14) instituuttinsa 
toimintaan ohjaamalla meidät useiden profes-
soreiden ja tutkijoiden puheille. Laadimme 
tapaamisemme viimeisenä päivänä yhteis-
suunnitelman Metlan ja VN Sukachev-
instituutin laajapohjaisen yhteistyön käynnis-
tämiseksi.  

Vaganov halusi meidän tutustuvan myös 
professori Stepan A. Shiyatovin ja hänen tutki-
musryhmänsä lustotutkimuksiin Jekaterinbur-
gissa toimivassa IPAE.instituutissa1 (Kuva 15). 
Heidän tutkimuskohteensa sijaitsevat Ural-
vuoriston metsänraja-alueilla ja lähiympäris-
tössä. 

Shiyatov tutkijaryhmineen arvioi ilmaston-
muutosta biodiversiteetissa tapahtuvia muu-
toksia mittaamalla ja analysoimalla. Tämä 
”Uralin tutkimusmalli” sopisi ilmeisen hyvin 
Metlankin metsänrajatutkimuksen suunnitte-
lun pohjaksi.  

Metsänrajatutkimus ja siihen liittyvä ilmas-
tonmuutostutkimus ovat Metlan Venäjä-
yhteistyön keskeistä toimintaa, jossa erityisesti 
Kolarin tutkimusyksiköllä on luontaiset mah-
dollisuudet kehittyä osaksi laajempaa ”Boreal 
humid”- havumetsävyöhykkeen tutkimusta 
(Liite 1). 

6.2 Yhteistyön virittelyä  

Suomen alue jää Kölivuoriston ja Ural-vuorten 
muodostamaan laajaan ”laaksoon”, jonka läpi 
lounaistuulet puhaltavat (Kuva 3). Kun ilmasto 
molemmilla vuoristoalueilla on lämmennyt, 
mutta ei kuitenkaan vastaavassa mitassa meillä 

 
1 IPAE = Institute oh Plant and Animal Ecology, Ural 

Branch of the Russian Academy of Sciences 

Kuva 14. Akateemikko Eugene A. Vaganov neuvot-
telemassa Metlan edustajien Mauri Timosen (vas.) 
ja Kari Mielikäisen kanssa tulevista Metlan ja Venä-
jän välisistä yhteistyökuvioista.  
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Suomessa, antaa se aihetta olettaa, että läm-
penevällä ympäristöllä olisi seurausvaikutuk-
sensa meilläkin. Mutta millaiset? Sitä ei juuri 
kukaan liene tutkinut! 

Shiyatovin yksikön tutkijan Pavel Moiseevin mu-
kaan olisi hyödyllistä kehittää Fennoskandian-
Siperian alueella yhteistyötä, joka keskittyisi 
tässä vaiheessa Ruotsissa Kölivuoriston rinteil-
le, Suomessa metsänraja-alueille ja Venäjällä 
pääasiassa Ural-vuorille. Hän ehdottaakin, että 
Metla pyrkisi hankkimaan EU-rahoituksen yh-
teistä suomalais-venäläistä metsänraja- ja il-
mastonmuutosprojektia varten. Projektiin 
otettaisiin pääsääntöisesti mukaan vain ”Bo-
real humid”-vyöhykkeen tutkijoita, mutta jois-
sakin, erityisesti metsänraja-alueita koskevissa 
projekteissa, voisi olla mukana myös Keski-
Euroopan metsänrajatutkijoita (Alpit, Tatra, 
Pyreneet, ym.).  

Venäjä-yhteistyön kehittämisessä on oltava 
aktiivinen, sillä myös muut tahot, erityisesti 
keskieurooppalaiset, pyrkivät yhteistyöhön ja 
kansainvälisiä projekteihin huipputasoisen ve-
näläisen tutkimuksen kanssa. Meillä suomalai-
silla on mahdollisuutemme tässä asetelmassa 
mukana Metlan organisaation ja Lapin metsän-
rajamännyn 7638-vuotisen lustosarjamme an-
siosta. Vahvan ilmastosignaalin sisältävän lus-
tosarjamme on Suomen panos kansainväliselle 
ilmastonmuutostutkimukselle. Se samalla tar-
joaa meille etulyöntiaseman kansainvälisessä 
ympäristön- ja ilmastonmuutosta koskevassa 
huippututkimuksessa.  

Venäjä on tarjoamassa meille, samaa biomia 
edustavalle kasvillisuusvyöhykkeen tutkijoille, 
etulyöntiasemaa yhteistyössä. Meidän Metlas-
sa on kuitenkin otettava johto käsiimme taval-
la, kuten Shiyatovin lustotutkimuslaboratorion 
tutkija, Dr. Pavel Moiseev esittää: ”Ottakaa te 
Metlassa johto käsiinne ja tehkää aktiivisesti 
Boreal humid–vyöhykettä koskevia EU-
rahoitusesityksiä. Me autamme teitä laatimaan 
huippututkimuksen tarvitsemat kysymyksen-
asettelut.”  

6.3 EURACLIMATES  

EURACLIMATES-tutkimussuunnittelun ytimenä 
on Metlan ja Venäjän metsäntutkimuksen väli-
sen tutkimusyhteistyön kehittäminen. Koska 
sen aihepiiriksi on muotoutunut pohjoisen ha-
vumetsävyöhykkeen ilmastonmuutos ja sen 
metsäekologiset vaikutukset, on ollut tarkoi-
tuksenmukaista laajentaa kysymyksenasettelu 
koko Euraasian aluetta koskevaksi.  

Suunnittelun alkuvaiheessa keskusteltiin 
kansainvälistä ilmastonmuutosta koskevan 
projektikokonaisuuden luomisesta. Myöhem-
min tultiin siihen päätelmään, että varsinainen 
ilmastonmuutos ei ole kiinnostava asia, vaan 
ilmaston vaihteluiden ja trendimäisten muu-
tosten aiheuttamien metsäekologisten vaiku-
tusten analysoimisesta. Näin ollen ajatus kul-
kee samansuuntaisesti kuin Metlan omassa 
ilmastonmuutosta koskevassa tutkimusohjel-
man suunnittelussa. Tosin lähestymistavat 
saattavat poiketa huomattavastikin toisistaan, 
toki riippuen siitä, kuinka paljon suunnittelussa 
tehdään yhteistyötä ja toimitaan yhteisin me-
netelmin.  

EURACLIMATES-suunnittelussa on tavoit-
teena laatia Euraasian laajuista metsäekologi-
sesti painottunutta ilmastonmuutoksen tutki-
musta koskeva viitekehys, jossa hyödynnetään 
alueen ekosysteemien ominaispiirteiden vaih-
telua ja eri rytmeissä kehittyvien paikallisilmas-

Kuva 15. Professori Stepan Shiyatov (vas.) johtaa 
kokousta, jossa sovitaan Metlan ja IPAEn kanssa 
tehtävästä yhteistyötä. Kuvassa Shiyatovista 
myötäpäivään: Rashit Khantemirov, Mauri Timo-
nen, Marina Gurskaya, Ludmila Gorlanova, Pavel 
Moiseev, Kari Mielikäinen ja Valeri Mazepa. 

https://lustialab.com/Lustia/euraclimates_nutshell.pdf
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tojen aikaviivettä alueellisten ekosysteemien 
tulevan kehityksen kuvaamiseksi. Miten se 
tapahtuu? 1) kartoitetaan eri alueilla ja erilai-
sissa olosuhteissa kehittyneiden paikallisten 
ekosysteemien ominaisuudet 2) projisoidaan 
verrokkialueiden jo kehittyneet olosuhteet 
niille alueille, joilla kehitys on hitaampaa. Hy-
vään lopputulokseen pääseminen tietenkin 
edellyttää, että verrokkialueiden ilmasto- ja 
ekologiset historiat ovat yhteismitallisia.  

Kuvatun tyyppinen ilmastonmuutoksia hyö-
dyntävä ekosysteemitutkimus voisi olla tehok-
kaimmillaan tilanteissa, joissa ilmaston lämpe-
neminen toisi mukanaan sellaisia metsäekolo-
gisia ei-toivottua vaikutuksia, jotka tavalla tai 
toisella uhkaavat ja vaikeuttavat metsätalou-
den harjoittamista. Sellaisia ovat esimerkiksi 
hyönteisten ja sienien puustolle aiheuttamat 
metsätaloudelliset vahingot.  

Metlan Venäjä-yhteistyötä siihen tukeutu-
vaa EURACLIMATES-suunnittelua kehittävät 
professori Kari Mielikäinen (KM) ja allekirjoitta-
nut (MT) ovat osallistuneet useisiin tilaisuuksiin 
sekä Euroopassa että Aasiassa selvitelläkseen 
edellytykset laajan tutkimuskokonaisuuden 
käynnistämiseksi. Käydyissä keskusteluissa on 
tullut esiin ajatus koko pohjoisboreaalista ha-
vumetsävyöhykettä koskevan jättiprojektin 
suunnittelemisesta.  

Vastaavantyyppinen työ Aasian monsuuni- 
ilmaston dynamiikasta on jo käynnissä eteläi- 
sellä pallonpuoliskolla Dr. Ed Cookin johdolla 
ja USAn tiedesäätiön (NSF) Lamont Dohertyn 
lustolaboratoriolle (LDEO) myöntämän huike- 
an 5.5 miljoonan dollarin rahoituksen turvin! 

Euraclimates-suunnittelua on esitelty ja ”lo-
battu” mm. seuraavissa yhteyksissä:  

- Metlan ilmastonmuutoksen tutkimusoh-
jelman suunnittelukokoukseen Vantaalla 
27.01.2006 (KM, MT); 

- Millennium-projektin alkukokous Mallor-
calla 12-17.02.2006 (MT);  

- Max Planck-Instituutti: professoreiden Eu-
gene Vaganov ja Ernst-Detlef Schulze ta-
paaminen Jenassa 04-09.03.2006  

-  Jekaterinburgin kansainvälisesä ilmastoko-
kouksesssa 05-07.06.2006 useita kahden-
keskisiä neuvotteluita, mm. Vaganov, 
Schweingruber, Lopatin)  

- Neuvottelu Shiyatovin ryhmän kanssa Je-
katerinburgissa IPAE:ssa (Institute of 
Plant and Animal Ecology); 

- Pekingin kansainvälisessä lustotutkijoiden 
kokouksessa 11-17.06.2006 lukuisia kah-
denkeskisiä palavereita eri maiden tutki-
joiden kanssa (mm. Ed Cook, Malcolm 
Hughes, Thomas P. Swetnam, Tom Mel-
vin) 

- Tiibetin retkeilyllä (18-24.06.2006) useita 
kahdenkeskisiä palavereita eri maiden 
tutkijoiden kanssa (mm. Qi-Bin Zhang, 
Thomasz Wazny) 

- WSL:n tutkimusjohtajan Jan Esperin vie-
railun yhteydessä Metlan Kolarin tutki-
musyksikössä 15-21.09.2006 

- Suunnitteilla neuvotteluiden jatkaminen 
vuoden 2007 matkoilla Saksaan, Sveitsiin 
ja Latviaan (Trace-kokous). 

EURACLIMATES-suunnittelun ensimmäisenä 
konkreettisena tavoitteena on projektioesityk-
sen jättäminen FP7-puiteohjelmaan vuoden 
2007 alussa.  

7 YHTEYDET KIINAAN  

7.1 Lustotutkijoiden kv. kokous Pekingissä 

Osallistuin professori Kari Mielikäisen kanssa 
11─17.6. Pekingissä pidettyyn lustotutkimuk-

sen kansainväliseen kokoukseen “The 7th 

ICD International Conference of Dendrochron
ology. Kokoukseen osallistui noin 320 henki-
löä yli 40 maasta. Mielikäinen esitteli Lapin 
metsänrajamännyn 7639 vuoden pituista lus-
tosarjaa posterissaan "Climate from the 7639- 
year unbroken Scots pine tree-ring chronolo-
gy for Finnish Lapland". Samaa aihepiiriä kos-
kevan esitelmäni aiheena oli "Tracking past 
climate from tree-rings". 

7.2 Tutustuminen kenttäkokeisiin ja yhteis-
työ kiinalaisten lustotutkijoiden kanssa 

Sain erinomaisen tilaisuuden tutustua Tiibetin 
retkeilyn merkeissä 18-24.06. Tiibetin ylängöllä 
tehtävään havupuiden lustotutkimukseen ja 
siihen läheisesti liittyvään dendroklimaattiseen 
tutkimukseen, jossa selvitetään mm. monsuu-
nisateiden historiaa niin pitkälle kuin lustoja 
riittää.  

http://www.ldeo.columbia.edu/tree-ring-laboratory/tree-ring-research/asian-monsoon/asian-monsoon-research
http://www.ldeo.columbia.edu/
http://www.ldeo.columbia.edu/news/2004/06_03_04.htm
https://lustialab.com/data/pdf/cypress_trees_in_the_high_mountains_intsm.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/ICD_summary.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/ICD_summary.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/ICD_summary.pdf
https://lustialab.com/Lustia/7639-pisyfi3.pdf
https://lustialab.com/Lustia/7639-pisyfi3.pdf
http://lustiag.pp.fi/7639-pisyfi3.pdf
http://lustiag.pp.fi/7639-pisyfi3.pdf
http://lustiag.pp.fi/7639-pisyfi3.pdf
https://lustialab.com/Lustia/BeiFi7639.pdf
https://lustialab.com/Lustia/BeiFi7639.pdf
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Keskustelin samassa yhteydessä Tiibetin 

retkeilyä johtaneen Dr. Qi-Bin Zhangin (Kuva 
16) kanssa suomalais-kiinalaisen tutkimusyh-
teistyön kehittämismahdollisuuksia erityisesti 
EuraClimates–tutkimussuunnittelussa. Hän 

on Kiinan lustotutkimuksen johtava tutkija, 
joka oli myös päävastuussa Pekingin lustoko-
kouksen järjestämisestä, työskentelee tutkija-
ryhmänsä kanssa lustotutkimuslaboratorios-
saan Kiinan Tiedeakatemian alaisessa Institu-
te of Botany–laitoksella. Hän toteaa: 

”My lab also welcomes collaboration with tree-ring 
scientists around the world as we put in our 
webpages. I understand that climate reconstruction 
at large spatial scale (such as Eurasion wide) is im-
portant in research. Please let me know what bene-
fits will the collaboration bring to both sides, and 
what is the responsibity and rights in China's re-
search group. Clear description of this point will 
help processing by the institute.  

Sovimme palaavamme yksityiskohtiin syk-
syllä 2006. Vierailun viimeisellä viikolla (25-
30.06.) keskityttiin tutkimusyhteistyön virittä-
miseen kahdenvälisin keskusteluin. 

 

8. POHJOISBOREAALISTEN HAVUMETSIEN 
SUPERPROJEKTI 

Metlassa on meneillään professori Kari Mieli-
käisen johtama laitoksen omaan ilmastonmuu-
toksen tutkimusohjelmaan liittyvä hankesuun-
nittelu, jonka tavoitteena on selvittää Suomen 
metsien kokonaiskasvun 1970-luvulla alkaneen 
lisääntymisen (55 milj. m3/v => 97 milj. m3/v) 
syyt. Metsänhoidon aiheuttamien kasvupaikan 
tuotoskyvyn (ojitus, lannoitus) ja metsien ra-
kennemuutosten (ikä, tiheys, puustopääoma) 
ohella ympäristön muutokset ovat kiinnostuk-
sen kohteena. Kasvumuutosten tarkka analy-
sointi on tärkeää menneiden ja tulevien met-
sänhoitopanosten kannattavuuden arviointiin 
ja mahdollisen ilmastonmuutoksen alkuvai-
heen havaitsemiseen ja jatkon ennustamiseen.  

Hanke toimii myös emohankkeena Venäjän 
tiedeakatemian (akateemikko Eugene Va-
ganovin tutkijaryhmä Krasnojarskissa ja pro-
fessori Stepan Shiyatovin ryhmä Jekaterinbur-
gissa), Arizonan yliopiston lustotutkimuslabo-
ratorion (professori Malcolm K. Hughes), Frei-
burgin yliopiston (professori Heinrich 
Spiecker), Sveitsin metsäntutkimuslaitoksen 
(WSL, Dr. Jan Esper) sekä Kiinan tiedeakatemi-
an (Dr. Qi-Bin Zhang, Peking) kanssa suunnitel-
tavalle yhteishankkeelle, jolle hankitaan ulko-
puolinen rahoitus). 

Kuva 16. Lustotutkimuksen maailmanko-
kouksia järjestetään joka neljäs vuosi. Tänä 
vuonna (2006) se pidettiin Pekingissä. Eräs 
kokouksen jälkeisistä retkistä suuntautui 
Tiibetin ylängölle. Kuvassa Kiinan lustotutki-
muskonferenssin johtaja Qi-Bin Zhang (puna-
takki) kokousvieraiden ympäröimänä. Paik-
kana Tiibetin ylänkö 4800 m mpy ja taustalla 
Himalajan vuoristo. Katso myös 54 kuvan 
esitys. 

http://trl.ibcas.ac.cn/Personnel.asp
http://trl.ibcas.ac.cn/
http://trl.ibcas.ac.cn/
https://lustialab.com/data/pdf/cypress_trees_in_the_high_mountains_intsm.pdf
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9. WORLDDENDRO 2010 

Pekingin lustotutkimuskokouksen yhteydessä 
pidetyssä lustotutkimuksen kattojärjestöjen 
Tree-Ring Society ja Association of Tree-Ring 
Research kokouksessa professori Kari Mieli- 
käinen laati esityksen seuraavaan maailmanko- 
kouksen saamiseksi Metlaan ja Suomeen. 

APPLICATION 
I have the pleasure to inform You that Finnish Forest 
Institute (Metla) is ready to arrange the 8th International 
Conference on Dendrochronology in Finland in June 
2010. In the following chapters I shall tell, why we are 
willing to take this “heavy load” on our shoulders: 

1. Finland and Scandinavian countries are a part of the 
huge boreal forest area (Taiga). Our 20 Mio. hectares 
of forest land and 100 000 lakes form an excellent 
archive of living, dead and subfossil trees (mainly 
Scots pine and Norway spruce) for dendrochronolog-
ical research. 

2. Metla is a big research organization with a staff of 
800 persons (300 researchers and 20 professors) and 
70 000 ha of own research forests filled with experi-
ments beginning in the 1920´s. Metla has research 
stations all over Finland. Metla has also experience in 
arranging big meetings (IUFRO World Congress 1995 
in Tampere). 

3. Metla has good co-operation with the Universities of 
Helsinki and Joensuu and with the European Forest 
Institute (EFI). EFI is a global network of about 150 
research organizations aiming to find co-operation in 
solving big questions in sustainable management of 
forest ecosystems and in disseminating science-
based information to decision makers. The head-
quarters of EFI is situated in Joensuu, Finland.  

4. If the meeting is held in Rovaniemi at the Arctic Cir-
cle, we can arrange a post-congress excursion cover-
ing interesting places in Finland, Sweden, Norway 
and North-West Russia. 

5. Metla has started a wide and deep co-operation with 
Russian (professor Shiyatov in Ekaterinburg and 
Academician Vaganov in Krasnojarsk), European 
(professor Spiecker in Freiburg and professor Esper 
in WSL, Schwitzerland and other research teams in 
order to get more information on tree rings in the 
whole Eurasia. In 2010 we hope to be able to show 
results of this co-operation. 

6. Finnish and Scandinavian dendrochronology is quite 
narrow and the financing of dendro-research is de-
clining. In order to keep Scandinavian (European?) 
dendro alive and vigorous we need more visibility. A 
world-class international dendro conference could 
open the eyes of our decision-makers and financers 

(European Union, National ministries and Academies 
of Science, Nordic Council of Ministers) to see the 
importance of dendrochronology as an excellent tool 
for solving several forest and environment related 
questions. 

On the basis of the above-mentioned facts I send our 
application to the Election Committee. 

Bejing 13.06.2006  
 
Kari Mielikäinen 
Professor of growth and yield studies, Metla 
 

Kokouksesta olivat kilvoittelemassa myös Van-
couverin ja Arizonan yliopistot. Meillä paikalla 
olleiden suomalaisten tunnelma oli kuin olym-
pialaisten hakukomitean jäsenillä odotelles-
samme kokouksen päätöstä. Käydyn äänestyk-
sen jälkeen oli kuitenkin selvää, että dendroyh-
teisö haluaa tulla seuraavalla kerralla Suo-
meen. Tree-Ring Societyn Presidentti Peter M. 
Brownille (Kuva 17) jäi miellyttävä tehtävä 
ilmoittaa seuraavaa: 

“And finally, on behalf of Dr. Heinrich Spiecker, Presi-
dent of the Association for Tree-Ring Research, and 
myself, I am very pleased to announce that Dr. Kari Mie-
likäinen of the Finnish Forest Institute (Metla) has kindly 
offered to host the 8th International Conference on Den-
drochronology in Finland, tentatively scheduled for June 
of 2010. I'm very much looking forward to seeing every-
one again in four years, this time perhaps north of the !” 

 
Olympialaisten tapaan neljän vuoden välein 
järjestettävät lustotutkimuksen kansainväliset 
konferenssit kokoavat tieteenalan huippututki-
jat yhteen, mikä tarjoaa isäntämaalle mahdolli-
suuden esitellä heille tieteellistä toimintaansa 
ja luoda heihin välttämättömiä kontakteja. 
Samalla on mahdollisuus saada rahoitushan-
kinnassa tärkeää mediajulkisuutta. 

Seuraava lustotutkimuksen maailman- kon-
ferenssi (WorldDendro 2010) järjestetään Ro-
vaniemellä Lapin yliopiston tiloissa. Seitsenpäi-
väistä pääkokousta edeltää noin 40 osallistujan 
dendrokronologinen kenttäviikko. Kokoukseen 
jälkeen retkeillään Pohjois-Kalotin ja Kuolan 
alueilla. Vieraita odotetaan saapuvaksi yli 40 
maasta ja heidän lukumääränsä arvioidaan 
nousevan yli 400:aan.  

http://www.treeringsociety.org/
http://www.tree-ring.org/
http://www.tree-ring.org/
http://www.tree-ring.org/
https://lustialab.com/Lustia/wd2010Lustia_sf.htm
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Kuva 17. WorldDendro 2010:n suunnittelu käynnistyy professori Kari Mielikäisen ja lustotutkimusyh-
distysten presidenttien Heinrich Spiecker (ATR) ja Peter Brown (Tree-Ring Society) yhteisellä päätök-
sellä. Taustalla näkyvä porotaideteos tulee kokousvieraille tutuksi, mikäli kokouspaikaksi vahvistuu 
Rovaniemi.  

WD2010 suunnitellaan toteutettavaksi yh-
teistyössä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekun-
nan kanssa. Tavoitteena on soveltaa uusinta 
matkailualan osaamista vaikuttavan kokonai-
suuden synnyttämiseksi.  

Ajatuksena on myös hyödyntää tieteellisesti 
WD2010:n mahdollisuuksia. Siksi suunnitteilla 
on ulkopuolista rahoitusta hyödyntävä Lapin 
yliopiston ja Metlan välinen tutkimusprojekti. 
Silloin WD2010:n lopputuotteiksi tulisi varsi-
naisen kokoustapahtuman lisäksi joukko tie-
teellisiä tutkimusraportteja.  

Metlan lustotutkimusprojektin Lustian 
verkkosivustolla tiedotetaan WD2010-
projektin etenemisestä, joten − pysykäähän 
”kanavalla. 

Lisäys 14.08. 2011 
 
WorldDendro 2010-konferenssiin osallistui 
330 henkilöä yli 42 maasta. Järjestelyt sujuivat 
jopa erinomaisesti ja osallistujat olivat Talous-
tutkimus Oy:n tekemän selvityksen mukaan 
kokemaansa tyytyväisiä. Konferenssin tapah-
tumista enemmän raportissa. 
 Lopuksi linkki koosteeseen, jonka otsikkona 

on Metlan lustotutkimuksen tiivis historiikki. 
Se osin tiivistää, osin laajentaa tämän katsauk- 
sen näkökulmaa. 
 

http://www.lustia.fi/
http://www.lustia.fi/
https://lustialab.com/data/WD2010/WD2010_osallistujat_maittain.pdf
https://lustialab.com/data/WD2010/WD2010_taloustutkimus.pdf
https://lustialab.com/Lustia/wd2010report_sf.htm
https://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf


 

 23 

Viitteet: 

Eronen, M., Zetterberg, P., Briffa, K., Lind-
holm, M., Meriläinen, J. and Timonen 
M. 2002. Part 1: The supra-long Scots 
pine tree-ring record for northern Finnish 
Lapland; Chronology construction and in-
itial inferences. The Holocene 12(6): 673-
680. 

Helama, S., Lindholm, M., Timonen, M., Ero-
nen, M. and Meriläinen, J. 2002. Part 2: 
Interannual-to-centennial variability in 
summer temperatures in northern Fen-
noscandia during the last 7500 years ex-
tracted from tree-rings of Scots pine. The 
Holocene 12(6): 681-687 

Heikkinen, O. 1984. Dendrokronologian 
menetelmiä ja sovellutuksia (Methods 
and applications of dendrochronology). 
Terra 96:1, pp. 1-22. English summary. 

Mann, M.E., Bradley R.S., Hughes, M.K. 1999. 
Northern Hemisphere temperatures dur-
ing the past millennium: inferences, un-
certainties, and limitations. Geophysical 
Research Letters, 26, 759–762. 

Hustich, I. 1945. The radial growth of the pine 
at the forest limit and its dependence on 
the climate. Commentationes Biologicae, 
Societas Scientiarum Fennica 9:11, 1-30. 

ꟷ 1956. Notes on the growth of Scotch 
pine in Utsjoki in Northernmost Finland. 
Acta Botanica Fennica 56, 1-13. 

Mielikäinen, K., Nöjd, P., Pesonen, E. & Timo-
nen, M. 1998. Puun muisti. Kasvun vaih-
telu päivästä vuosituhanteen. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 748. 54 s. 

 

Mikola, P. 1950. Puiden kasvunvaihteluista ja 
niiden merkityksestä kasvututkimuksissa. 
On variations in tree growth and their 
significance to growth studies. Commu-
nicationes Instituti Forestalis Fenniae 
38.5:1-131. 

Romney, L. 2002. A Memory Bank for the 
Planet. 

Siren, G. 1961. Skogsgränstallen som indikator 
för klimatfluktuationerna i norra fennos-
kandien under historisk tid. Commun. 
Inst. Forest. Fenn. 54(2), 1-66. 

Timonen, M. 1994. Kansainvälisen vuosilusto-
tutkimuksen nykynäkymät ja suomalais-
amerikkalaisen yhteistyön kehittäminen. 
Asiantuntijavierailu Yhdysvaltoihin 11.5.-
3.7.1994. Moniste. Rovaniemen tutki-
musasema. 

ꟷ 1995. Introduction to Dendrochronologi-
cal Research in the Finnish Forest Re-
search Institute. Review 30-Mar-1995. 

ꟷ 2006. The 7th International Conference 
of Dendrochronology: 1) kuva kotivusta; 
2) Suomalaisten esitelmät ja Tiibetin ret-
keily. 

ꟷ 2010. Snapshots from the Finnish timber-
line of Scots pine. Diasarja. 37 kuvaa.  

ꟷ 2015. Lustotutkimus metsäntutkimuksen 
ytimessä lähes 100 vuoden ajan! Lustia-
raportti 2015(1b):1-10. 

Van Deusen, P. C. 1992. User’s manual. 
DYNACLIM version 3.2. Institute for 
Quantative Studies. United States De-
partment of Agriculture, Forest Service.  

https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Eronen_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Eronen_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Eronen_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Eronen_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Helama_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Helama_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Helama_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Helama_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Helama_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/1984_heikkinen_dendrokronologian_menetelmia_ja_sovellutuksia.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/1984_heikkinen_dendrokronologian_menetelmia_ja_sovellutuksia.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/1984_heikkinen_dendrokronologian_menetelmia_ja_sovellutuksia.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1945_hustich_radial_growth_on_the_climate.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1945_hustich_radial_growth_on_the_climate.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1945_hustich_radial_growth_on_the_climate.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1956_Hustich_notes_on_the_growth_of_scotch_pine_in_utsjoki.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1956_Hustich_notes_on_the_growth_of_scotch_pine_in_utsjoki.pdf
https://lustialab.com/Lustia/VariationInGrowth.htm
https://lustialab.com/Lustia/VariationInGrowth.htm
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1950_MTJ38_Mikola_PuidenKasvunvaihteluista.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1950_MTJ38_Mikola_PuidenKasvunvaihteluista.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF
https://lustialab.com/data/figs/icd2006.jpg
https://lustialab.com/data/pdf/ICD_summary.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/ICD_summary.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.140364425986059.18464.100000375080100&l=a1bc6f2667
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.140364425986059.18464.100000375080100&l=a1bc6f2667
https://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
https://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf


 

 24 

Liite 1. Suomen on hyödyllistä kehittää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä erityisesti niiden maiden kanssa, joiden metsät ovat samankaltaisia. 
Suomessa vallitsevaa ”Boreal humid” -metsäkasvillisuusvyöhykettä esiintyy Kanadassa, Fennoskandiassa ja Aasiassa, siellä erityisesti Venäjällä. 
Metlan mahdollisuudet kehittää Fennoskandian ja Venäjän metsäntutkimuksen välistä yhteistyötä mainitulla biomilla ovat luotujen yhteistyöpuit-

teiden vuoksi erinomaiset. Kartan lisäykset Mauri  

Biomi (engl. biome) on ekologinen termi, jolla tarkoitetaan laaja-alaisia eliöyhteisöjen yhdistymiä. Biomeja ovat muun muassa tundra, taiga, savanni, 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/use/worldsoils/?cid=nrcs142p2_054002
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Liite 2. EuraClimates -tutkimussuunnitteluun osallistuvat tahot pyrkivät luomaan Euraasian laajuisen ilmaston- ja ympäristönmuutostutki-
musohjelman. Menestyksekäs tutkimus edellytyksenä on Euraasian laajuisen tutkimusaineiston hankinta. Hyvän perusverkoston muodostavat 
ilmaston vaihteluihin herkästi reagoivat havupuut. Kuva pohjustaa vuoristoalueiden ilmastoja ja ilmastonmuutoksia hyödyntävää tutkimus-
ta. Tässä ns. EURAMOUNTAINCLIMATES –projektissa tutkitaan vuoristojen metsänrajametsiä koko Euraasian alueella. Tavoitteena on löytää 
erilaisissa ilmastonmuutoksen vaiheissa olevia alueita. Niiden ekologiaa tutkimalla on mahdollista tehdä arvioita tulevasta kehityksestä. 
Täten esimerkiksi Alppien ja Uralin lämpenevät ilmastot saattaisivat kertoa Suomen tulevan ilmaston olosuhteista.  
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Liite 3. Kotoista mäntyämme (Pinus sylvestris) tutkitaan SPINEACLIMATES-projektissa. Kartan  distribution of the pines of the . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scots%20Pine


 

 27 

Liite 4. Yhtenäiset metsäkasvillisuusvyöhykkeet (biomit) tarjoavat hyvän lähtökohdan tutkimustiedon siirtämisestä paikasta toiseen. Projektissa 

BOREAL ZONE CLIMATE BIOMES keskitytään ”Boreal Humid” and ”Boreal Interfrost” biomeihin. Kiina mahdollisesti liittyy mukaan tähän tutki-

mukseen. Kartan lähde. Lisämerkinnät: Mauri Timonen. 
 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/use/worldsoils/?cid=nrcs142p2_054002


 

 28 

Liite 5. Pohjoisten metsänrajavyöhykkeiden ilmastoja tutkitaan TAIGACLIMATES -projektissa. 
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Liite 6. Esimerkki Lustia-hankkleen projektinhallinnasta. 
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Takakannen seloste  
Takakannen lehtileikkeet ovat otteita tiedotusvälineiden monivuotisesta mie-
lenkiinnosta Metlassa tehtyä lustotutkimusta kohtaan.  

Kuvan alaosassa mikroskoopilla Skeleton plot –ajoitusta tekevä Arizonan yli-
opiston tutkija Thomas P. Harlan on arkistoimassa vihnemäntyä (Pinus longaeva) 
koskevaa tutkimusaineistoa ja oheismateriaalia Bristlecone Web Project –
työssään. 

 Arkistointityö ei kuitenkaan ole hänen päätavoitteensa: hän on jo vuosien ajan 
yrittänyt pidentää maailman toiseksi pisintä, 8702-vuotista vihnemännyn lusto-
sarjaa noin 11 000 vuoteen. Sen esteenä on noin 150 vuoden pituinen näyttee-
tön ’aukko’ yhtenäistä osaa edeltävällä ajanjaksolla. Puuttuvan linkin etsintä jat-
kuu hänen Bristlecone Collection Project –työssään.  

Mauri Timonen on osallistunut Harlanin projekteihin saadakseen vaikutteita 
vetämänsä Lustia-projektiin. Koska Metlalla on kokemusta aukkojen täyttämises-
tä, siitä toivotaan olevan apua Harlanille lähes elämänkysymykseksi muodostu-
neen ongelman ratkaisemisessa. Tietoja on voitu vaihtaa avoimesti, mikä on 
edistänyt molempien yhteistyökumppanien tavoitteita.  

Kuvan Reed Flat kukkula sijaitsee yli kolmen kilometrin korkeudella White 
Mountains-vuorten Schulman Grove –alueella. Edmund Schulman (vas. kesk.) 
löysi alueelta 1950-luvulla kaikkiaan 17 yli 4000-vuotista vihnemäntyä. Kuoltuaan 
nuorena, vain 49-vuotiaana, hän ei koskaan ehtinyt merkitä löytämiensä puiden 
paikkoja, vaan ainoastaan valokuvata ne. Harlanin arkistointiprojektiin liittyvä 
Schulmanin koepuiden uudelleen paikallistaminen mustavalkoisten valokuvien ja 
muun dokumentaation perustella on työllistänyt viime vuodet kymmeniä vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Löydetyille puille annetaan GPS-koordinaatit ja ne kuvataan 
uudelleen. 
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Vihnemäntyjen jäljillä 

Pohjois-Kalifornian White Mountains-vuorten ylängöillä yli 3000 metrin korkeudella 

kasvaa vihnemänty (Pinus aristata). Lajin vanhinta edustajaa, yli 4750-vuotiasta Me-

tusalem-mäntyä, pidetään maailman vanhimpana elävänä ”asiana” (The oldest living 

thing on earth). Vihnemännystä on laadittu 8802 vuoden pituinen havupuulustokalen-

teri, mikä on sarjassaan maailman pisin. Lapin metsänrajamänty 7641 vuoden sarja-

pituudellaan pitääkin kunniakkaasti maailman toiseksi pisimmän havupuulustosarjan 

titteliä. 
 

Kuvassa on 3600 metriin kohoava Reed Flat-kukkula, jolta Edmund Schulman 

löysi jo 1950-luvulla 17 yli 4000-vuotiasta lajin edustajaa. Valitettavasti hän kuoli nuo-

rena, 49-vuotiaana, jättäen jälkeensä vain lustonäytteet, muistiinpanot ilman kunnollisia 

karttoja sekä joukon mustavalkoisia kuvia. 
 

Nykytutkijat ovat jo vuosien ajan yrittäneet uudelleen paikantaa näitä kuuluisia 

puita. Työ on hidasta, sillä tutkittava alue useiden tuhansien hehtaarien laajuinen ja 

maasto vaikeakulkuista vuoristoseutua. Kuvan katselupisteen ja huipun välistä korkeus-

eroa on 60 m ja matkaa huipulle liki  2 km! 
 

Margit Pudas-Timonen on kokenut Schulmanin koepuiden etsijä, sillä hän on 

osallistunut neljälle Harlanin johtamalle leirille vuosina 2001-2005. Hän on myös me-

nestynyt hyvin etsintätyössään. Esimerkkikuvien kaksi vasemmanpuolimaista puuvan-

husta, WHT4931 ja WHT4929 (“Tähtipuu”) ovat hänen löytämiään. Hiukan huvitta-

vaakin, on, että myös Reed Flat-kukkula oli 50 vuotta ”hukassa”. Hän onnistui senkin 

paikallistamaan mustavalkokuvan perusteella. Oikealla olevat WHT4763 ja WHR4764 

ovat allekirjoittaneen paikallistamia. Asiasta enemmän matkaraportissa. 

 

 

 Liite . Pohjoisten metsänrajavyöhykkeiden ilmastoja tutkitaan TAIGACLIMATES -projektissa. 

http://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1958_Sch_BPOldestknownLivingThing.pdf
http://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1958_Sch_BPOldestknownLivingThing.pdf
http://maputi.blue/tahtipuu_v3o.pdf
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