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Koto- ja vierasperäiset metsien tuholaiset 
 
Suomessa on monia luontaisesti esiintyviä metsätuhojen aiheuttajia kuten juurikäävät, 
jotka aiheuttavat metsäsektorille noin 50 miljoonan euron vuotuiset tappiot. Juurikäävät 
ovat etelässä yleisempiä kuin pohjoisessa, mutta ilmastonmuutoksen myötä niiden 
odotetaan yleistyvän läpi maan. 
 
Kantokäsittely juurikääpää vastaan on oikein tehtynä erittäin kustannustehokasta, mutta 
huono työn jälki saattaa pilata investoinnin. Suurin hyöty käsittelystä saavutetaan 
metsissä, joissa juurikääpää ei vielä esiinny. Jo kasvupaikalla olevaa juurikääpää on sen 
sijaan vaikea torjua nykyisillä keinoilla, ellei lehtipuiden kasvattaminen ole mahdollista. 
Tästä syystä tulevaisuuden ratkaisuja haetaan tällä hetkellä mm. juurikäävän viruksista ja 
niille antagonistisista pintajuurisienistä. 
 
Viime vuosina kirjanpainaja ja muut kaarnakuoriaiset ovat tuhonneet Suomessa kuusikoita 
noin kymmenen miljoonan euron arvosta, mutta samaan aikaan Kanadassa on tuhoutunut 
koko Suomen metsäpinta-alan kokoinen mäntyala vuoristoniluri-epidemian seurauksena. 
Syynä siihen ovat metsänhoidon virheet ja kovien pakkastalvien puuttuminen. 
 
Vierasperäisistä tuhonaiheuttajista saattaa koitua metsillemme arvaamattoman suuret 
tuhot. Esimerkiksi tervasrosolle sukua oleva lännenpahkaruoste saattaisi tänne 
saavuttuaan aiheuttaa jopa satakertaiset tuhot verrattuna suuriin myrskyihin. Portugaliin 
vuonna 1999 ilmaantunut mäntyankeroinen on aiheuttanut 50 miljoonan euron 
torjuntakustannukset, mutta tuhonaiheuttajan leviämistä ei ole saatu kuriin. Suomessa on 
arvioitu, että pelkkä mäntyankeroisen saapuminen maahamme maksaisi 5-19 miljoonan 
euroa vaikka se saataisiin hävitetyksikin. 
 
Historia on osoittanut, että tunnetut tuhonaiheuttajat eivät kuitenkaan ole vaarallisimpia, 
vaan pahimpien katastrofien taustalla ovat olleet tuntemattomat tuhonaiheuttajat, jotka on 
kuvattu vasta tuhojen käynnistyttyä. Miten näitä voitaisiin torjua nykyisessä 
järjestelmässämme, jossa kasveista etsitään erikseen listattuja vaarallisia 
tuhonaiheuttajia?  
 
Kansainvälinen kasvikauppa suurin uhka 
 
Viime aikoina tehtyjen tutkimusten mukaan erilaisten metsäpatogeenien leviäminen on 
Euroopassa lisääntynyt vuosikymmenestä toiseen eksponentiaalisesti. Tärkein 
leviämisreitti on ollut kansainvälinen elävien kasvien kauppa. Samalla on syntynyt 
lajiristeymien kautta uusia tuhonaiheuttajia, kuten Keski-Euroopan joenvarsilepikoita 
hävittänyt lepän Phytophthora tai Italian länsirannikon männiköitä tappanut 
pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen juurikäävän risteymä. 
 



 

 

Kansainvälisen kasvikaupan riskeistä saa parhaan käsityksen tarkastelemalla 
keskieurooppalaisten taimitarhojen mikrobistoa. Esimerkiksi Phytophthora-suvun 
leväsieniä esiintyy noin 80 prosentissa taimitarhoista, kullakin keskimäärin 2,2 lajia jotka 
on aiemmin assosioitu metsien heikkoon tilaan. Nämä taimitarhat kontrolloivat kasvien 
oireita kasvinsuojeluaineilla, joten taimet ovat päältä katsottuna terveitä ja saavat 
tarkastuksissa myyntiluvan. Luontoon tai puutarhaan istutettuina kasvit kuitenkin kuolevat 
tai ränsistyvät nopeasti. Näin taimitarha voi myydä maanomistajalle uudet taimet. 
 
Australiassa tehtiin myrttiruostetta varten torjuntasuunnitelma. Maassa on maailman 
tehokkain tuontikasvien terveyden kontrolli, mutta siitä huolimatta myrttiruoste saapui 
maahan vuonna 2010 aiheuttaen katastrofin, jota on kutsuttu ”ekologiseksi holokaustiksi”.  
 
Australian esimerkki osoittaa, ettei EU:n uusi kasvinsuojeludirektiivi tule estämään uusien 
kasvintuhoojien leviämistä Eurooppaan. Tästä syystä olisi kehitettävä sellaisia keinoja, 
joiden avulla kansainvälisen kaupan mukana leviävien tuhojen kustannukset saataisiin 
siirretyksi kasvien hintoihin. Näin voitaisiin lopettaa nykyinen yhteiskunnan ja 
maanomistajien maksama epäsuora tuki, joka heikentää turvallisen paikallisen tuotannon 
kilpailukykyä riskialtista kansainvälistä kasvikauppaa vastaan. Tämän seurauksena 
kansainvälisen kasvikaupan toimijoille syntyisi nykyistä parempi motiivi pitää huolta 
kauppakasviensa tuotantoketjujen kasvinterveydellisestä puhtaudesta.  
 
Tuhokustannusten siirtäminen tuontikasvien hintoihin olisi mahdollista esimerkiksi luomalla 
kansainvälinen kasvikaupan lisensiointijärjestelmä: sen kautta kerättäisiin 
kansainvälisessä kasvikaupassa toimivilta yrityksiltä lisenssimaksuina varat, jotka 
käytettäisiin heidän toiminnastaan aiheutuneiden tuhojen korvaamiseen maanomistajille. 
 


