
Koto- ja vierasperäiset 
metsien tuholaiset

Jarkko Hantula, Michael Müller, 
Jussi Uusivuori, Tuula Piri, Taina 
Pennanen & Juha Honkaniemi



Esitelmän sisältö

Juurikääpä
– kuusen- ja männynjuurikääpä
– 50 miljoonan euron tappiot
– leviää jatkuvasti huolimatta kantokäsittelystä

Vierasperäiset metsäpatogeenit
– Suomessa toistaiseksi merkittävästi pienempi 

ongelma kuin muualla
– Suomen metsät vähälajisina ja taloudellisesti 

poikkeuksellisen tärkeinä erityisen riskialttiita



Juurikäävän levinneisyys
• Kuusenjuurikääpä esiintyy 

VMI:n mukaan koko 
kuusen 
levinneisyysalueella

• Männynjuurikääpä koko 
Etelä-Suomessa
– leviää kohti pohjoista

• Molemmat lajit ovat 
yleistymässä

Kuva: Müller, Henttonen, 
Nevalainen & Piri



Talvi lyhenee

Kesä lämpenee

Juurikääpärihmaston kasvu 
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Nykyiset juurikäävän 
torjuntamahdollisuudet

Kantokäsittely tai talvihakkuu
– vähentävät uusien infektioiden syntyä
– ei vaikuta rihmastotartuntaan

Kannonnosto
– vähentää uusien infektioiden syntyä
– vähentää rihmastotartuntaa ehkä hiukan

Puulajirotaatio
– poistaa juurikäävän kasvupaikalta



Milloin juurikäävän kantokäsittelyä 
tarvitaan?

Nykyinen ohje edellyttää torjuntaa 
äitienpäivän ja isänpäivän välisenä aikana
– keväällä itiötuotanto alkaa viikon pari kevään 

koiton jälkeen 
• lämpötila viisi astetta? 

– syksyllä itiötuotanto loppuu viikon pari 
pakkasten jälkeen

Käytännössä kantokäsittely loppuu heti 
pakkasten alkaessa



Ruotsalainen kenttätutkimus
Oliva ym. tutkivat 12-14 vuotta sitten 
harvennettuja ja käsiteltyjä metsiköitä
– käsittelyn jälkeen juurikäävättömällä 

kasvupaikalla juurikääpäisyys oli yhtä vähäistä 
kuin talvihakkuissa tai harventamattomassa 
metsässä

– juurikääpäisellä kasvupaikalla kantokäsittelyn 
vaikutus peittyi rihmastotartunnan kautta 
levinneeseen juurikääpään

Paras hyöty kantokäsittelystä saavutetaan 
metsässä, jossa juurikääpää ei vielä ole



Kantokäsittelyn vaikutus 
nettotuloihin 3% korkokannalla

Metsikkö
MT, istutuskuusikko (1800 kpl/ha), 
mätästys

Metsänhoito
Tapion Hyvien metsänhoitosuositusten 
mukainen, kaikki hakkuut kesäaikaisia
• kiertoaika 61 v.
• ensiharvennus 34 v.
• 2. harvennus 46 v.

Juurikääpätasot
Matala
• Ei lahoa edellisessä 

puusukupolvessa
• Itiöinfektion todennäköisyys 20%

Keskitaso
• 10% edellisen puusukupolven 

kannoista lahoja
• Itiöinfektion todennäköisyys 50%

Korkea
• 30% edellisen puusukupolven 

kannoista lahoja
• Itiöinfektion todennäköisyys 90%

• Onnistunut käsittely nostaa 
nettohakkuutuloja 146 
euroa/ha 

• päätehakkuu ja 
molemmat harvennukset 
kesällä, kolme käsittelyä

• hyöty 25 euroa/ha yli 
käsittelykustannusten

• vain päätehakkuu 
kesällä

• hyöty 71 euroa/ha yli 
käsittelykustannusten



Torjunnan merkityksestä 
tuleville puusukupolville

Etelä-Suomi
– Jos oletetaan nykytilanteeksi juurikääpäisyys edellisessä 

puusukupolvessa 10% ja itiöinfektion tn. 50% (kuvan ”keskitaso”)
– 1. kiertoajan aikana juurikääpäisyys kasvaa n. 50 prosenttiin 

käsittelemättömässä metsikössä ja n. 37 prosenttiin käsitellyssä

Keski-Suomi
– Jos oletetaan nykytilanteeksi juurikääpäisyys edellisessä 

puusukupolvessa 0% ja itiöinfektion tn. 20%
– 1. kiertoajan aikana juurikääpäisyys kasvaa n. 22 prosenttiin 

käsittelemättömässä metsikössä ja n. 6 prosenttiin käsitellyssä



Kokonaistarkastelu

Kantokäsittely mahdollistaa koneyrittäjien 
ympärivuotisen toiminnan
Kantokäsittely mahdollistaa teollisuuden 
ympärivuotisen puuhuollon
Ilmastonmuutos lyhentää 
juurikääpäturvallisen talvikauden pituutta
Mikä on näiden taloudellinen merkitys?



Ongelmia

Kantokäsittelyn työn jälki on 
kuljettajakohtaista
– työn jälki vaihtelee paljon
– myrskytuhoalueilla käsittely on vaikeaa
– mitä pienemmät kannot (energiapuu), sitä 

enemmän kuljettajan ammattitaito korostuu
Kuljettajien koulutus ja motivointi ovat 
avainasemassa



Työn laadun merkitys

• Iso-Britanniassa 
(Webber ym) 
Korsikanmännyllä 
testattiin 
harmaaorvakka-
käsittelyn 
peittävyyden 
merkitystä 
kantokäsittelyn 
tehokkuudelle

Percentage of stumps 
colonized by H. annosum

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

100 % 75 % 50 % No treatment



Epäonnistuneen kantokäsittelyn 
vaikutus nettotuloihin, 3% 

korkokannalla Metsikkö
MT, istutuskuusikko (1800 kpl/ha), 
mätästys

Metsänhoito
Tapion Hyvien metsänhoitosuositusten 
mukainen, kaikki hakkuut kesäaikaisia
• kiertoaika 61 v.
• ensiharvennus 34 v.
• 2. harvennus 46 v.

Juurikääpätasot
Matala
• Ei lahoa edellisessä 

puusukupolvessa
• Itiöinfektion todennäköisyys 20%

Keskitaso
• 10% edellisen puusukupolven 

kannoista lahoja
• Itiöinfektion todennäköisyys 50%

Korkea
• 30% edellisen puusukupolven 

kannoista lahoja
• Itiöinfektion todennäköisyys 90%

• Epäonnistunut käsittely nostaa 
nettohakkuutuloja 37 euroa/ha 

• päätehakkuu ja 
molemmat harvennukset 
kesällä, kolme käsittelyä

• käsittelyistä tulee 
tappiota 84 euroa/ha

• vain päätehakkuu 
kesällä

• käsittelystä tulee 
tappiota 38 euroa/ha



Käsittelyjäljen laatu on keskeistä

Osa potentiaalisesta hyödystä jää 
saamatta
– huono käsittely voi olla jopa tappiollista

Korjauskeinoja
– omavalvonta tai työjäljen tarkastaminen 

voisivat motivoida kuljettajia
– koulutus



Juurikääpäinen kasvupaikka

Millä tavoin juurikääpäistä kasvupaikkaa kannattaa 
käsitellä?
Uudistaminen lehtipuulle olisi juurikääpäisillä 
kasvupaikoilla periaatteessa kantokäsittelyä parempi

kasvupaikan laatu, hirvi, kantohinta, ilmastonmuutos...
Pitäisi kehittää taloudellisesti kannattava menetelmä 
juurikäävän poistamiseksi metsästä sen jo levittyä 
sinne

 Mahdollistaisi terveen kuusen tai männyn 
kasvattamisen juurikääpäisellä kasvupaikalla



Uutta tutkimusta tarvitaan



Juurikääpäviruksista ratkaisu?
• Virustaakkaa kasvaa 

juurikääpäisellä 
kasvupaikalla
– ovatko virukset syy 

juurikääpäkloonien 
rajalliseen elinikään?

• HetPV13-an1 –virus 
ehkäisee juurikäävän 
kasvua tehokkaasti
– sotkee 680 

juurikääpägeenin säätelyn



Mykoritsat antagonisteina?

• Eräät pintajuurisienet 
ovat antagonistisia 
juurikääpää vastaan

• Voisiko 
juurikääpäongelmia 
ratkaista 
muokkaamalla kuusi-
tai mäntymetsien 
juuristosieniyhteisöjä?

Kuva: Elina Lemström



Vierasperäiset tuhonaiheuttajat



Vuoristonilurituho
• Kanadassa noin 

Suomen metsäpinta-
alan kokoiset tuhot

• Tuhon primaarinen 
syy oli järeän 
kontortametsän 
runsastuminen
– lisäksi lämpimät talvet 

edesauttoivat

3.11.2014 20

Kuva: Jarkko Hantula

 16 suurta sahaa 
lopettaa toimintansa

Kaupungit autioituvat?



Kirjanpainaja
• Viime vuosien epidemia laantui 

kolean kesäkuun 2014 ansiosta
– populaatiokasvun syinä olivat 

myrskytuhot ja kaksi 
sukupolvea mahdollistaneet 
lämpimät kesät 

• Suomessa kuusimetsät yleistyvät 
ja kesät lämpenevät?

 Kirjanpainajaepidemiat voivat 
nousta yhtä vakaviksi kuin nykyisin 
Keski-Euroopassa



Vierasperäiset tuhonaiheuttajat
Merkittävästi ilmastonmuutosta 
realistisempi uhka metsiemme 
terveydelle 
– tuhojen laajuus ennalta arvaamaton

Suomi on melkein säästynyt
– saarnensurma
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Kuva: Jarkko Hantula



Suomen kannalta vaarallisiksi 
tiedettyjä tuhonaiheuttajia

• Vuoristoniluri
• Mäntyankeroinen
• Juurilahoa aiheuttava 

Phellinus weirii
• Lännenpahkaruoste
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Kuvat: Jarkko Hantula

Kuva: Jarkko Hantula



Esimerkkinä mäntyankeroinen
• Pieni sukkulamato

– Kotoisin Pohjois-Amerikasta
– Vektorina Monochamus-suvun 

sarvijäävät, esim. suutari
• Portugaliin 1999

– torjuttu 50 miljoonalla eurolla
– ei enää hävitettävissä

• Kuolleen puun ulkonäkö kuin 
männynjuurikäävällä
– leviää paljon nopeammin



Esimerkkinä lännenpahkaruoste
Merkittävä tuhonaiheuttaja metsämännyllä 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Mahdollinen saapumisreitti elävien kasvien 
mukana
Leviäminen Suomeen ja Suomessa erittäin 
nopeaa
Kuollutta puuta syntyisi muutamassa vuodessa 10 
– 100x enemmän kuin suurten myrskytuhojen 
jäljiltä

 korjuuongelmia
 ennennäkemättömiä seurannaistuhoja

3.11.2014 25



Tuntemattomat vaarallisimpia
Kastanjansurma
– hävitti amerikankastanjan lähes kokonaan

Hollanninjalavatautisienet
– hävittäneet jalavan melkein koko Euroopasta ja 

Pohjois-Amerikasta
Ceratocystis platani
– hävittää parhaillaan Etelä-Euroopan plataaneja

Versopolte eli Phytophthora ramorum
– tuhonnut laajalti USA:n länsirannikon tammimetsiä ja 

Iso-Briannian lehtikuusikoita
Kuinka tuntematon torjutaan?
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Voisiko tämä olla Suomen 
metsien tulevaisuudenkuva?

Kuva: Courtesy of The Forestry Commission, UK

Versopoltetta lehtikuusella Iso-Britanniassa
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Saarnen jalosoukko: 21 000 ihmisen 
kuolemaan johtanut katastrofi

• 6113 alempiin hengitysteihin liittyvää 
ylimääräistä kuolemaa 
• puiden ilmaa puhdistava vaikutus

• 15 080 verenkiertojärjestelmään liittyvää 
ylimääräistä kuolemaa 
• stressin lisääntyminen



Katsaus historiaan
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Euroopan maissa vieraiden 
kasvipatogeenien määrä on kasvanut 
eksponentiaalisesti 200 vuoden ajan

Kuva: Santini ym 2013: New Phytologist 197, 238-250
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Leviämisreitit
Vieraspatogeenien 
leviämisreiteistä 
ylivoimaisesti yleisin on 
elävien kasvien kauppa
– yli 70% 1980-luvun 

jälkeen
– koristekasvikauppa, 

puuntaimet, isot 
puistopuut, bonsai-
puut, jne... Kuva: Santini ym 2013: New Phytologist 197, 238-250
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Hybridipatogeenit
Viimeisten vuosikymmenien 
ilmiö
Vieraspatogeenien ja 
paikallisten sukulaislajien 
risteytymiä
Isäntäkirjo poikkeaa 
vanhempaislajeista
Esim. Phytophthora alni
– tuhoaa eurooppalaisia 

joenrantalepikoita
NA ja EU männynjuurikääpä

Kuva: Santini ym 2013: New Phytologist 197, 238-250
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Keski-Euroopan taimitarhat ovat 
saastuneet Phytophthora-lajeilla

Thomas Jungin mukaan 
Phytophthoraa esiintyy 80%:lla 
saksalaisista ja itävaltalaisista 
taimitarhoista
– 2,2 lajia/taimitarha

Lajit on aiemmin assosioitu 
metsien tilan heikkenemiseen
Jungin mukaan pyökin 
metsätaloudellinen tulevaisuus on 
vaarantunut Kuva: Jarkko Hantula



Phytophthora-taimet
Usein ei päälle näkyviä oireita
– menevät läpi kasvipassia varten 

tehtävästä tarkastuksesta
Muutaman vuoden kuluttua 
istutuksesta kasvit kuolevat
– Jung ym. tutkivat 26 nuorta 

keskieurooppalaista 
istutusmetsikköä

• 93%:sta löytyi Phytophthoria
• aikapommi?

– ”pyökin metsätaloudellinen 
tulevaisuus on vaarantunut”
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Kuva: Jarkko Hantula
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Myrttiruoste

• Eukalyptuksella ei ole 
luontaista ruostetautia

• Vuonna 1912 
eteläamerikkalaisella
eukalyptusplantaasilla
havaittiin ruostetauti
• myrttiruoste

• Floridaan 1977
• 10 lajilla

Kuva: Mike Wingfield, FABI



Hawaiji
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• Huhtikuussa 2005 myrttiruoste löytyi Havaijin 
yleisimmältä endeemiseltä puulajilta, ohialta
– pääpuuna 80%:ssa luonnonvaraisista metsistä
– tärkeä suurelle osalle Hawaijin metsälinnuista ja

kasveista
– myöhemmin muillakin kasvilajeilla

• Myrttikasvikauppa lopetettiin Hawaijin saarten 
välillä heti

• Australia rajoitti voimakkaasti kasvikauppaa 
Hawaijin kanssa
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Kuva: Mike Wingfield, FABI
Myrttiruostetuhoa Havaijilla



• Vuonna 2010 myrttiruoste löytyi usealta
myrttikasvilajilta Australiasta
– leikkokukkataimitarha New South Walesissa

• Australia oli valmistautunut ja pani käytäntöön
ennalta sovitun ruosteen torjunta- ja
hävitysohjelman

• Joulukuussa 2010 ruoste löytyi muutamilta
taimitarhoilta Brisbanesta

• Tähän mennessä havaittu yli 150 myrttikasvilajilta
– Australiassa kasvaa noin puolet maailman

tunnetuista myrttikasveista

Australia
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New South 
Wales

Queensland

04/2010

12/2010

02/2011

12/2011



Australian opetukset

Guavanruoste levisi, vaikka
– Australiassa on Uuden Seelannin ohella 

maailman tiukin kasvitautikaranteeni
– guavanruosteen aiheuttama riski oli hyvin 

tiedossa etukäteen
– torjuntatoimiin ryhdyttiin välittömästi 

ensimmäisen tautihavainnon jälkeen
• toimilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta 

patogeenin leviämiseen Australian itäosissa
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Välipäätelmiä
Pelkällä viranomaisvalvonnalla ei tulla 
koskaan saamaan kuriin metsälle 
vaarallisten tuhoeliöiden leviämistä 
ihmistoiminnan seurauksena
EU:n uusi direktiivi on siis epäonnistunut jo 

syntyessään
Kansainvälistä kasvikauppaa harjoittavien 
toimijoiden motivointi?
꞊ taloudellinen motiivi
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Järjetön subventio
Kansainvälisessä kasvikaupassa hyödyn saaja (eli 
kansainvälinen kasvikauppias) ei maksa aiheuttamistaan 
tuhoista
– maksajana on yksityinen maanomistaja ja/tai yhteiskunta
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 Nykyisin maanomistajat ja 
yhteiskunta tukevat eli subventoivat 
riskialtista kansainvälistä 
kasvikauppaa turvallisempaa 
paikallista tuotantoa vastaan



Suuret kustannukset
USA:ssa muualta peräisin olevat tuhonaiheuttajat 
aiheuttavat metsätaloudelle 2,1 miljardin dollarin 
vuotuiset tappiot
Hollanninjalavatauti aiheuttaa Gotlannissa 8-215 
miljoonan euron tappiot vuodessa
“Ribes eradication project” USA:ssa maksoi yhteensä 
1,2 miljardia nykydollaria laskettuna ilman metsätuhojen 
arvoa
mäntyankeroisesiintymä aiheuttaisi Suomessa 5-19 
miljoonan euron toimenpiteet, vaikka torjunnassa 
onnistuttaisiin
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Kuva: Pihkakoroinen mäntymetsä Espanjassa
• hävityskustannukset 6000 euroa/ha

Kuva: Julio Diez



Korvausten kohdistaminen vaikeaa
Voitaisiinko kustannukset kohdistaa jotenkin 
niiden aiheuttajalle?
– kenelläkään ei riittävää maksukykyä suurissa 

epidemioissa
– tuhonaiheuttajan maahantuoja ei yleensä ole 

varmuudella tiedossa
Kansainvälisen kasvikauppiaan ottama vakuutus 
ei käy kasvikaupasta seuraavien tuhojen 
korvaamiseen
– ongelman aiheuttaneen toimijan osoittaminen 

riittävällä varmuudella on yleensä mahdotonta
– riittäisivätkö vakuutusyhtiöiden rahkeet korvauksiin?
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Ehdotus
Jarkko Hantula, Michael Müller & Jussi Uusivuori: Environmental 

Science & Policy 37, 158-160 

Kansainvälisen kasvikaupan lisenssi
– pakollinen kaikille, tarjolla rajoituksetta
– lisenssimaksut rahastoksi

• korvaisi kaikki kasvikaupan mukana levinneiden 
vieraslajien aiheuttamat kustannukset

• maksu määräytyisi tuhojen aiheuttamien kustannusten 
perusteella

– motivoisi kansainväliset kasvikauppiaat 
huolehtimaan kasvimateriaalin hygieniasta

• heillä on siihen parhaat edellytykset
– voisi olla joko maailman tai EU:n laajuinen
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Tuhojen kustannukset siirtyisivät 
taimien hintoihin

Kansainvälisen kasvikaupan toimijat 
kiinnostuisivat tuotantoketjunsa 
puhtaudesta
Yhteisvastuullisuuden seurauksena kv. 
kasvikauppiaat kiinnostuisivat toistensa 
tekemisistä
Pienimmillä katteilla toimiva kasvikauppa 
loppuisi
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Suomen metsätalous
Poikkeuksellisen suuri taloudellinen merkitys
– nykyisin noin 20% vientituloista

Vähän taloudellisesti merkittäviä puulajeja
 Laaja metsätuho aiheuttaisi vakavia seurauksia 

koko maan hyvinvoinnille
Suomen kannattaisi olla aktiivinen etsittäessä 

keinoja kansainvälisen kasvikaupan toimijoiden 
motivoimiseksi huolehtimaan tuotantoketjujensa 
puhtaudesta
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Yhteenveto I
Juurikääpä aiheuttaa joka vuosi merkittäviä 
tappioita
– määrän voi odottaa lisääntyvän ilmaston lämmetessä
– tutkimuksen alla on aivan uudenlaisia torjuntakeinoja

Kanadassa vuoristoniluri on tuhonnut Suomen 
metsäpinta-alan verran mäntymetsää
– primaarisena syynä metsänhoidon virheet
– kuusen kasvatuksen lisääntyminen saattaa luoda 

kirjanpainajalle samankaltaiset olosuhteet
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Yhteenveto II
Vierasperäiset tuhonaiheuttajat ovat levinneet 
Euroopassa kiihtyvällä vauhdilla
– elävien kasvien kauppa tärkein leviämisreitti

Viranomaisvalvonta ei pysäytä patogeeneja
Nykyisin tuemme riskialtista kansainvälistä 
kasvikauppaa kotimaista tuotantoa vastaan
Ongelman ratkaiseminen edellyttää kv. 
kasvikaupan toimijoiden aitoa kiinnostusta 
toimintaketjunsa puhtauteen
Suomen kannattaisi olla vieraslajiriskin suhteen 
aloitteellinen



Kiitos


