
Metsien hoidolla tuulituhojen torjuntaan 

Heli Peltola,  Itä-Suomen yliopisto 

Kuva: Heli Viiri

Kuva: MOTIVE



Myrsky Tuho,
milj. m3

Keskituuli (10 min) & 
puuskat, m s-1

Alue

Aarno (1978) 2,5 12–24 & 18–36 Etelä-Suomi
Mauri (1982) 3 12–231) & 18–33 Pohjois-Suomi
Manta (1985) 4 12–20 & 18–30 Koko Suomi

Pyry and Janika (2001) 7,3 14–171) & 20–40 (Pyry *)
14–271) & 20–40 (Janika)

Etelä- ja Keski-
Suomi

Unto (2002) 1 8–14 & 30–50 Etelä- ja Keski-
Suomi

Asta & Veera (myös 
Lahja & Sylvi) (2010) 8,1 Noin 20 m s-1 puuskissa Etelä- ja Keski-

Suomi

Tapani & Hannu (2011) 3,5 Noin 20 m s-1 puuskissa Etelä-Suomi

*) Tuhoa lisäsi painava, märkä lumikuorma, 20-30 kg/m2.

Merkittävimmät tuulituhot Suomessa 



Alue
Toistuvuus

(v.)
Tuuli (m/s) 
1971-2000  

Tuuli (m/s)
2046-65

Tuuli (m/s)
2081-2100

Helsinki 10 18,4 18,5 18,5
50 20,2 20,4 20,5

Joensuu 10 13,8 13,8 14,0
50 15,6 15,8 15,9

Jyväskylä 10 15,9 15,9 16,0
50 17,9 18,1 18,1

Rovaniemi 10 17,4 17,6 17,8
50 19,5 19,8 20,2

Kovien tuulten alueellinen toistuvuus ja ilmastonmuutos

• Kovien tuulten ja myrskyjen ei oleteta lisääntyvän Suomessa merkittävästi.



Samanaikaisesti maa roudassa ja tuuli > 10 m/s (1971-2000)
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• Roudattomuuden lisääntyminen tulevaisuudessa lisää tuulituhoriskiä!



Metsänhoidon ja puuston ominaisuuksien vaikutus metsien
tuulituhoriskeihin

Mallilaskelma: Männyn kaatumiseen tarvittava tuuli (m/s) hakkuualan reunalla
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Puulajin vaikutus tuulituhoriskiin 
(tuhoon tarvittava tuulennopeus 

avohakkuualan reunassa)

• Kuusta pidetään alttiimpana tuulituholle 
kuin mäntyä tai koivua (pinnallinen juuristo).
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 Scots pine  Norway spruce  Birch

Pituus 12 m                    Pituus 16 m            Pituus 20 m

(d1.3 : h 1:100)
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• Avohakkuualan koon lisäksi tuulelle alttiin metsän reunan määrä vaikuttaa 
puuston tuhoriskiin merkittävästi puulajista riippumatta. 

4 ha
1

1



Nykyilmasto 2010-
2039, puuston kasvu 
m3/ha/a

Ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon sekä metsien rakenteen 
vaikutus metsien vuotuiseen kasvuun 

Nykyilmasto 2070-
2099, puuston kasvu 
m3/ha/a

Muuttuva ilmasto ACCLIM 
SRES A2 2070-2099, 
puuston kasvu m3/ha/a



• Kuvat vasemmalta oikealle: puuston kokonaiskasvu nykyilmastossa ja ACCLIM SRES 
A2  (2070-2099) ilmastonmuutosskenaariossa nykymetsänhoitoa käyttäen ja vastaavasti 
kasvun %-muutos verrattuna ACCLIM, suosittaessa metsänuudistamisessa mäntyä, kuusta 
tai koivua keskihyvillä kasvupaikoilla. 

Ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon sekä metsien rakenteen 
vaikutus metsien kasvuun



Ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutus metsien 
tuulituhoriskeihin

• Kuvat vasemmalta oikealle: puuston tuulituhoon tarvittava tuulennopeus (m/s)
nykyilmastossa (2010-39 & 2070-2099) ja ACCLIM A2 (2070-2099) skenaariossa
nykymetsänhoitoa käyttäen ja vastaavasti suosittaessa metsänuudistamisessa kuusta
keskihyvillä kasvupaikoilla.



Metsien tuulituhoriskejä lisäävät

 Myrskyjen ja kovien tuulten esiintyminen ja roudaton, märkä maa
 Puiden suuri pituus ja solakkuus sekä ikä ja lahovikaisuus sekä metsien

kuusivaltaisuus
 Uudet avohakkuualat varttuneiden, ja eritoten harvennettujen metsien

reunassa
 Viivästyneet ja/tai voimakkaat harvennukset sekä samanaikainen puuston

lannoittaminen



Metsien tuulituhoriskejä vähentävät

 Taimikoiden ja kasvatusmetsien oikea-aikainen ja sopiva harventaminen
 Tarpeettomien harvennusten välttäminen varttuneissa kasvatusmetsissä
 Harvennusten ja lannoitusten eriaikaisuus
 Kiertoajan lyhentäminen riskialueilla
 Vallitsevan tuulensuunnan ja kovien tuulten toistuvuuden huomioon 

ottaminen hakkuita suunniteltaessa  riskialueilla
 Vierekkäisten metsien suurten korkeuserojen aikaansaamisen välttäminen 

hakkuissa  
 Eri puulajien tuulituhoriskien huomioiminen metsänuudistamisessa ja 

metsien hoidossa  riskialueilla



Johtopäätökset 

• Metsien hoidon ohella myös ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan metsien 
kehitykseen ja rakenteeseen sekä metsien tuulituhoriskeihin tulevaisuudessa.

• Hyvällä metsien hoidolla voidaan ainakin jossain määrin vähentää kovien 
tuulten aiheuttamia tuhoriskejä. 

• Toisaalta, hyvä metsien hoitokaan ei estä riittävän kovien tuulten ja 
myrskyjen aiheuttamia tuhoja.


