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Siemenpuun määritelmä metsälaissa:

● Luontaisessa uudistamisessa alueella on oltava puuston, maaperän ja 
pintakasvillisuuden perusteella ennalta arvioiden riittävät edellytykset 
hyväksyttävien taimien syntymiselle luontaisesti. Lisäksi luontaisen uudistamisen 
edellytyksenä on, että uudistettavalla alueella tai sen reunalla kasvaa riittävästi 
siemeniä tuottamaan kykeneviä kasvatuskelpoisia puita tai että uudistettavalla 
alueella on riittävästi uudistushakkuussa säilyviä, hyväksyttäviä taimia

●

●  ...kasvatuskelpoisella puulla metsälain (1093/1996) 8 a §:ssä tarkoitetun puulajin 
latvukseltaan elinvoimaista puuta, jossa ei ole vaurioita ja jonka 
rinnankorkeusläpimitta on vähintään seitsemän senttimetriä;



  

Esityksen taustaksi:



  

Mahdollisia perusteita yksittäisen, hyvän siemenpuun 
ennalta arviointiin:

 
● Järeys
● Latvussuhde
● Kasvutila
● ”Käpyhistoria”



Hagner (1957): 
yksittäisten kuusten käpysato (laskennalliset satoarviot) 5



  

Heikinheimo (1932): mäntykoepuiden käpysato (kävyt laskettu) 



Valtapuut, lisävaltapuut ja välipuut siementuottajina



  



  

Latvussuhteen kehitys männyllä
(Huuskonen, sposti  18.2.2021)



  

Kasvutilan vapautuminen mä sp-hakkuussa
(Karlsson 2004)



  

Kasvutilan vapautuminen mä sp-hakkuussa
(Kinnunen 1993)



  

Siemenpuiden kasvutila: yksittäisten puiden sadot kuusen ERIKA-koealoilla

Nygren ym. 2017; For. Ecol. Manag. 390 



”Käpyhistoria”: siemenpuiden valinta
käpyrunsauden (A) tai järeyden (B) perusteella;
seuranta sp/sjp asennossa 4 – 7 v. (Hagner 1965)



Logistic regression model (GLMM) for an 
individual bearing at least 60 cones:

Variable      Parameter estimate (SE) p-value

Constant -5.883   (0.808)  <0.001
Dbh          0.197   (0.0167)  <0.001
Cones 2012  1.965   (0.328)  <0.001
Basal area -0.0814 (0.0345)    0.018
(spruce, d1.3>10 cm)

[AUC: 0,873 (0,01)]

”Käpyhistoria”: yksittäiset kuuset ERIKA-koealoilla
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