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2.5

Metsien terveys
Michael Müller, Jarkko Hantula, Heikki Henttonen, Otso Huitu,
Juha Kaitera, Juho Matala, Seppo Neuvonen, Tuula Piri, Risto Sievänen,
Heli Viiri ja Martti Vuorinen

Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kuntoon monella tavalla. Niistä suuri osa on epäsuoria. Vaikutusmekanismit voivat olla hyvin monimutkaisia vuorovaikutusverkkoja, jolloin lopputulosta on
vaikea ennakoida tarkkaan. Monien tautien ja hyönteistuholaisten oletetaan aiheuttavan aiempaa
enemmän tuhoja ilmastonmuutoksen myötä (Harvell ym. 2002, Engesser ym. 2008, Bolte ym. 2009,
Woods ym. 2010, Sturrock ym. 2011). Tuhot lisääntyvät varsinkin, jos puiden kunto heikkenee
nykyisestä. Puiden kunnolla on keskeinen merkitys tauti- ja hyönteisepidemioiden puhkeamiselle.
Hyväkuntoinen puu pystyy vastustamaan menestyksellisesti tauteja ja tuholaisia, joiden kanssa
puulajilla on yhteinen kehityshistoria. Sen sijaan uudet lajit voivat tappaa hyväkuntoisenkin puun.
Ympäristöolosuhteiden muuttuessa voi puiden ja niiden taudin- ja tuhonaiheuttajien dynaaminen
yhteiselo järkkyä. Esimerkiksi kuivuuden tauteja edistävä vaikutus on yleensä pystytty selittämään
isäntäkasvin alentuneella vastustuskyvyllä. Ympäristötekijöiden muuttuessa mikrobit ja hyönteiset
kykenevät nopean sukupolvenkiertonsa vuoksi mukautumaan geneettisesti puita paljon nopeammin. Ne myös pystyvät siirtymään ilmasto-olosuhteiden muuttuessa puustoa nopeammin alueelta
toiselle. Mikrobien ja hyönteisten kykyä sopeutua uusiin olosuhteisiin pidetäänkin huomattavasti
puita parempana.
Metsätuhoihin liittyvässä ilmastokeskustelussa rajoitutaan usein mahdollisesti yleistyvien äärevien
sääilmiöiden seurausvaikutuksiin, vaikka vähintään yhtä tärkeitä ovat talvi- ja kesäkeskilämpötilojen ja sadannan keskimääräiset muutokset. Lämpötilojen nousu vaikuttaa eliöyhteisöjen monimuotoisuuteen, suoraan tuhohyönteisten sukupolvien määrään ja siten tuholaisten runsauteen
ja niiden kannanvaihteluiden dynamiikkaan. Ennustettavuutta vaikeuttaa se, että patogeenien ja
tuholaisten reaktiot ympäristötekijöiden muutoksiin eivät ole suoraviivaisia ja vaikutukset voivat
riippua kynnysarvoista (Scherm 2004, Woods ym. 2010).
Oman epävarmuustekijänsä metsien terveyden ennustamiselle ilmaston muuttuessa muodostaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun vaikutus kasvien kemialliseen koostumukseen (Kaakinen ja
Vapaavuori 2005), mikä voi muuttaa niiden alttiutta tuholaisille ja taudeille (Vapaavuori ym. 2005).
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2.5.1

Ilmastonmuutoksen vaikutukset abioottisiin tuhoihin

Tuulituhot lisääntyvät ja lumituhot vähentyvät
Tuulituhojen ennustaminen ilmastonmuutosten yhteydessä on monimutkainen ongelma, jossa oleellinen merkitys on voimakkaiden tuulten esiintymisellä roudattomana aikana (Peltola ym. 2010).
Peltola ym. (1999) ovat arvioineet roudan keston voivan lyhentyä Etelä-Suomessa 4–5 kuukaudesta
2–3 kuukauteen ilmastonmuutoksen myötä, minkä seurauksena 80 % kovista tuulista (>11 ms-1)
ajoittuisi roudattomaan aikaan, kun nyt niiden osuus on 55 %. Pohjois-Suomessa kovien tuulien
osuus roudattomana aikana kasvaisi 40 %:sta 50 %:iin. Tämä muutos epäilemättä lisää metsien
tuulituhoja, vaikka kovien tuulien määrä ei lisääntyisikään.
Myös juurikäävällä on suora yhteys tuulituhoihin, sillä lahojen juurten ja runkojen kyky kestää kovia
tuulia on huomattavasti terveitä puita vähäisempi. Niinpä juurikäävän vaivaamien metsien tuulituhoista
on merkittävä osa voitu selittää juurikääpäinfektioilla (Oliva ym. 2008). Kun juurikäävän lahottamalta
paikalta kaatuu runsaasti puita, syntyy aukko, jonka reunalta terveetkin puut kaatuvat aiempaa helpommin seuraavan kovan tuulen yhteydessä. Näin metsään syntyy uusia tartuntareittejä juurikäävälle.
Lumituhojen arvioidaan laskevan kuluvan vuosisadan ensimmäisen, toisen ja kolmannen 30-vuotisjakson aikana 11 %, 23 % ja 56 % verrattuna keskimäärin ajanjakson 1961−1990 aikana havaittuihin tuhoihin (Kilpeläinen ym. 2010a).
Metsäpalojen määrä riippuu hellejaksoista
Kesäaikaisten lämpötilojen noustessa haihdunta metsistä lisääntyy ja kuivuus voi vaivata metsiä,
vaikka sadanta pysyisi entisellä tasolla. Jos hellejaksot yleistyvät ja pitenevät, metsäpalot tulevat
yleistymään. Pohjois-Amerikassa laaja-alaiset metsäpalot ovat lisääntyneet viime vuosikymmenien
aikana, ja tämän oletetaan johtuvan ilmastonmuutoksesta (Pautasso ym. 2010). Metsäpaloja kirjattiin Suomessa kuivana kesänä 2006 ennätykselliset 2992 kpl (Metsätilastollinen vuosikirja 2010).
Yhteenlaskettu paloala jäi meillä kuitenkin verrattain pieneksi, 1595 hehtaariin. Etelä- ja KeskiSuomessa ennakoidaan korkean metsäpaloriskin päivien lukumäärän lisääntyvän noin 1,5-kertaiseksi
nykyisestä vuosisadan loppuun mennessä (Kilpeläinen ym. 2010b). Riski laaja-alaisiin metsäpaloihin
lienee maassamme kuitenkin vähäinen ilmaston lämmetessäkin mm. hyvän valvonnan, sammutusvalmiuden, tiheän metsäautotieverkoston ja vesistöjen aiheuttaman maaston rikkonaisuuden vuoksi.
Hellejaksojen aikana on ilmavirtauksen suunta Suomessa usein kaakkoinen, mikä lisää riskiä Venäjän puolella syttyneen metsäpalon leviämiselle maahamme. Karjalan tasavallassa metsäpaloriski on suurempi kuin Suomessa. Esimerkiksi ajanjakson 1996−2003 pahimpana vuonna 1999
paloi Karjalassa metsiä yli 9000 ha (Vanha-Majamaa 2006), kun samana vuonna Suomessa paloi
vain 610 ha (Metsätilastollinen vuosikirja 2010). Keskimääräinen paloala Venäjän Karjalan tasavallassa oli ko. jakson aikana 4 ha (Vanha-Majamaa 2006), joten yksittäiset paloalat olivat siellä
kymmenkertaisia verrattuna Suomessa vastaavana aikana tilastoituihin paloihin.
Yllätykselliset ravinnehäiriöt mahdollisia
Poikkeuksellisen lämpimät kasvukaudet voivat mobilisoida aiempaa enemmän typpeä rehevillä
turvekankailla ja vastaavasti kylmät kasvukaudet voivat aiheuttaa typen immobilisoitumista (Ferm
ym. 1990; Pietiläinen ym. 2007). Männyn ravinnehäiriötä on havaittu vuodesta 2009 lähtien rehevillä turvekankailla, joissa liiallinen typpi maaperässä lämpimien kasvukausien seurauksena on
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mahdollisesti aiheuttanut mäntyjen kunnon heikkenemisen. Runsas typpi on edelleen aiheuttanut
männyn silmuihin ja neulasiin kaliumin- ja boorinpuutoksen, joiden on epäilty altistaneen ne pakkasvaurioille. Tuhon syntyyn ovat mahdollisesti vaikuttaneet myös kuivat ja lämpimät kesät puiden
stressiä lisäävinä tekijöinä. Ilmaston lämpenemisellä, kasvukaudenaikaisen ja vuosittaisen vaihtelun äärevöitymisellä ja pakkastalvilla sekä edellisten tekijöiden yhteisvaikutuksella yhdistettynä
muihin häiriötekijöihin, kuten ravinne-epätasapainoon, on luultavasti metsätuhoja lisäävä vaikutus.

2.5.2

Ilmastonmuutos suosii monia puiden tauteja

Suomessa kaikki merkittävät metsätaudit ovat sienien aiheuttamia (Taulukko 2.5.1). Bakteeri- ja
virusperäisten tautien merkitys on vähäinen, mutta mainittakoon kirsikankierrelehtivirus, joka aiheuttaa paikka paikoin lehtivaurioita koivulla (Jalkanen ym. 2007).
Monien tautiepidemioiden puhkeaminen metsissä on viime vuosikymmenien aikana pystytty selittämään poikkeavilla sääoloilla. Tämä johtuu siitä, että sienten itiölevintä ja itse infektiotapahtuma,
eli itiön itäminen kasvin pinnalla ja tunkeutuminen kasvin solukkoon, ovat säästä riippuvaisia.
Lisäksi säät vaikuttavat puiden kuntoon ja niiden vastustuskykyyn. Kun säätila on samaan aikaan
otollinen sienille, mutta epäedullinen puille, voi syntyä tautiepidemia.
Puut ovat mikrobiseuralaisineen (parasiitit, monet symbiontit kuten mykorritsat, sekä taudinaiheuttajat) sopeutuneet esiintymisalueensa ilmastoon vuosituhansien yhteisen kehityshistorian aikana. Siksi muutos ilmastossa voi aiheuttaa häiriön, jonka nettotulos voi olla jommallekummalle
osapuolelle eduksi suhteessa toiseen. Tämän seurauksena metsien kehityskulku voi muuttua monella tavalla. Ilmastonmuutos voi edesauttaa myös uusien tulokaslajien elinmahdollisuuksia, jolloin
meille voi ilmaantua uusia aiemmin tuntemattomia tauteja. Myös nykyiset patogeenipopulaatiot
voivat ominaisuuksiltaan muuttua valintapaineiden muuttuessa sekä muualta tapahtuvan geenivirran seurauksena. Ilmastonmuutos voi myös johtaa abioottisten tuhojen esiintymiseen. Kaikki
nämä ilmiöt ovat metsässä vuorovaikutuksessa keskenään ja lopputulosta on vaikea ennakoida.
Joitakin muutoksia metsien terveydessä voidaan kuitenkin ennustaa kirjallisuustietojen ja MILtutkimusohjelmassa saatujen uusien tutkimustulosten perusteella (Müller ym. käsikirjoitus).
Yleisesti ottaen voidaan ilmastonmuutoksen ennustaa lisäävän metsätauteja (Harvell ym.
2002, Engesser 2008, Bolte ym. 2009, Woods ym. 2010). Sienipopulaatiot voivat lyhyen,
usein yksi- tai kaksivuotisen, sukupolvenkiertonsa ansiosta mukautua nopeasti muuttuviin
olosuhteisiin, kun taas muutokset puiden geneettisessä rakenteessa tapahtuvat hitaasti
(Woods ym. 2010). On myös joitakin taudinaiheuttajia kuten juurikääpä ja mesisieni,
jotka voivat jatkaa eloaan lahottajina isäntäkasvin kuoltua, ja elää siten näitä kauemmin,
mutta niilläkin sukupolvenkierto on nopeimmillaan vain muutamia vuosia.
Taulukko 2.5.1. Taloudellisesti merkittävimmät metsätaudit ovat.
Mänty

Kuusi

Koivu

männynjuurikääpä

kuusenjuurikääpä

koivunruoste

versosurma

kuusentuomiruoste

Koivun verso- ja tyvilaikku

tervasroso

kuusentalvikkiruoste

Koivun levälaikku

männynversoruoste

mesisieni

Monet eri lahottajasienet

männynkariste

verinahakka
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Jos ilmastonmuutos heikentää puiden vastustuskykyä (kuivuus kesällä, korkea lämpötila ja ilmankosteus puiden ollessa lepotilassa, ym.) myös maahamme päässeiden vieraspatogeenien elinmahdollisuudet paranevat. Vieraspatogeeneja saamme vilkkaan kansainvälisen kasvikaupan ja puuaineksen kuljetuksen sekä matkailun myötä. Vieraspatogeenit voivat aiheuttaa täällä uudenlaisia
tauteja, joita vastaan puillemme ei ole kehittynyt vastuskykyä.
Sateet, ilmankosteus ja kaste ovat sienitautien kannalta merkityksellisiä
Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän Suomessa sateita kaikkina vuodenaikoina, mutta etenkin talvisin. Tämä edesauttaa monien tautisienten leviämistä ja tarttumiskykyä. Sienten itiöt itävät
vain tartuntapinnan ollessa kosteana. Ruostesienten helmi- ja kesäitiöt lentävät vain kuivalla säällä,
mutta itäminen alkaa vasta tartuntapinnan kastuessa.
Talven pituus ja lämpötila – nollan tuntumassa muutamankin asteen ero
vaikuttaa
Monien sienten itiöt kestävät hyvin alhaisia (-70 ºC) lämpötiloja. Rihmastojen pakkaskestävyys elävässä isäntäkasvissaan on paljon huonompi. Alhaiset tai korkeat lämpötilat tuskin rajoittavat useimpien
sienitautien levinneisyyttä merkittävästi. Siksi taudinaiheuttajat ovat levinneet pääasiallisen isäntäkasvinsa koko luontaiselle levinneisyysalueelle, eli ne kestävät samaa ilmastoa kuin isäntäkasvinsa.
Näin ei aina ole, vaan eräiden moni-isäntäisten taudinaiheuttajien kuten esimerkiksi joidenkin munasienten (Phytophthora ja Phytium) infektiokyky edellyttää lämmintä ja kosteaa pienilmastoa (Benson
1982, Brasier 1996, Marcais ym. 1996), mikä mahdollisesti selittää sen, etteivät nämä taudinaiheuttajat ole toistaiseksi aiheuttaneet pahoja tuhoja boreaalisissa metsissä. Myös männyillä versotautia
aiheuttavan Sphaeropsis sapinea’n patogeenisuus näyttää edellyttävän korkeampia lämpötiloja kuin
isäntäkasvi. Se ei vaivaa mäntyjä Pohjoismaissa, joskin saattaa esiintyä täällä saprofyyttinä (Kujala
1950), mutta jo Liettuassa sen tiedetään tappaneen metsämännyn taimia. Viimeisen 15 vuoden aikana
S. sapinea on aiheuttanut yhä enemmän tuhoja mm. metsämännyllä Pohjois-Ranskassa talvilämpötilojen nousun ja kesäsateiden lisääntymisen myötä (Desprez-Loustau ym. 2007, Fabre ym. 2011).
Aiemmin tauti on aiheuttanut tuhoja etelämpänä mm. Italiassa ja Espanjassa.
Nollan tuntumassa muutamankin asteen muutos lämpötilassa voi olla merkittävää taudin kehittymisen kannalta. Niinpä männyntaimien alttius surmakalle riippuu huomattavasti jo muutaman
asteen lämpötilan muutoksesta välillä –7 ºC ja 0 ºC (Petäistö ja Laine 1999). Douglas-kuusella
esiintyvän Phaeocryptopus –neulaskaristeen (Swiss needle cast) on Oregonissa arvioitu lisääntyvän kaksivuotisissa neulasissa 6 %:lla keskimääräisen päivittäisen talvilämpötilan noustessa
1 ºC:lla (Manter ym. 2005). Keskitalvella toistuva suoja- ja pakkassäiden vuorottelu aiheuttaa
puille stressiä ja altistaa niitä sairauksille (Horsley ym. 2002).
Talvihomesienet ovat aktiivisia talven aikana lumipeitteen suojassa. Voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että lumipeitteisen ajan lyhentyessä näiden sienten aiheuttamat tuhot taimikoissa vähenevät.
Esimerkiksi Virossa talvihomeet eivät aiheuta tuhoja. Myös surmakan B-tyypin aiheuttamien tuhojen voidaan olettaa vähenevän lumipeitteen ohenemisen ja lumipeitteisen ajan lyhenemisen myötä.
Eräät ruostesienet kuten tervasrosot ja käpyruosteet saattavat hyötyä kevään aikaistumisesta niiden
itiölevinnän aikaistumisen ja tehostumisen kautta kasvukauden alkuvaiheessa. On mahdollista, että
joidenkin sienten osalta keväiden aikaistuminen voi myös vähentää niiden taudinaiheuttamiskykyä, jos itiöinti ajoittuu liian aikaisin suhteessa puiden kehitykseen. Näiden ns. fenologisten tekijöiden merkitys taudinkehittymiselle on osoitettu esimerkiksi tammen äkkikuoleman kohdalla
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(Dodd ym. 2008). Sienten voidaan kuitenkin ennustaa mukautuvan nopeasti isäntäkasvin ja itiöiden levinnässä mahdollisesti tarvittavan vektorihyönteisen fenologian muutokseen.
Talvien lauhtuminen ja lumipeitteen väheneminen tulevat lisäämään korjuuvaurioita sekä mahdollisesti pienten hirvieläinten aiheuttamia vaurioita ennestään. Nämä tekijät edistävät myös lahottajasienten leviämistä seurauksenaan kasvutappioita ja puun laadun heikkenemistä. Erityisesti verinahakka (Stereum sanguinolentum) hyötyy hirvieläinten aiheuttamista vaurioista (Kurkela 1994).
Kasvukauden lämpösumma ja hellejaksot
Kasvukauden lämpösumman nousun ennustetaan lisäävän puiden kasvua Suomessa, varsinkin
pohjoisessa (Kellomäki ym. 2008). Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilan nousu voi lisätä haihduntaa siinä määrin, että kuivilla kankailla puut kärsivät aiempaa useammin kuivuudesta,
Muuvaikka sadanta hieman lisääntyisikin. Kasvun lisäyksen ennustetaankin näillä alueilla jäätamankin
vän alhaisemmaksi kuin pohjoisessa. Kuivuus vaikuttaa patogeeneihin yleensä itiöintiä
asteen nousu
vähentävästi, mutta monet sienet pystyvät kuitenkin kasvamaan kuivemmissa olosuhruohikon lämpö- teissa kuin niiden isäntäkasvi (Desprez-Loustau ym. 2006). Elävän kasvin solukkoihin
tilassa lisäsi sieni- tunkeuduttuaan ne ovat turvassa kuivumiselta, ja voivat kasvaa hellejaksojen aikanakin.
Kuivuuden puille aiheuttama stressi lisää ainakin juuristotauteja, kuten juurikääpää ja
ja hyönteistuvarsinkin mesisientä (Brandt ym. 2003, Dukes ym. 2009, Horsley ym. 2002, Popoola
hoja.
ja Fox 2003). Kuivuus voi estää ruostesienten leviämisen joko kokonaan tai vähentää
tiettyjen itiöasteiden muodostumista, jolloin sienen leviämisstrategia muuttuu. Esimerkiksi
tervasroson tuhot männyllä vähenevät helteisinä kesinä vaikka väli-isäntätartunnat jatkuisivatkin (Ragazzi 1983).
Vaikka lämpötilan nousu voi lisätä puiden kasvua, vaikuttaa se myös kaikkiin muihin biologisiin
ilmiöihin ja lopputuloksena voi olla tautien lisääntyminen. Esimerkiksi ruohoekosysteemiä tutkittaessa on todettu keinotekoisen 12 vuotta kestäneen lämmittämisen muutamalla asteella lisänneen
sieni- ja hyönteistuhoja sekä myös taudinaiheuttajien ja tuholaisten lajikirjoa (Roy ym. 2004).
Lisääntyvä kuivuusstressi puilla voi aiheuttaa aiemmin tuntemattomien tautien ilmestymistä metsiimme. Phytophthora-munasienten sekä mesisienten tiedetään hyötyvän kuivuuden isäntäkasvilajille aiheuttamasta stressistä (Engesser ym. 2008). Surmakan vähäisyys Etelä-Euroopan männiköissä viittaa siihen, että se saattaisi vähentyä ilmaston lämmetessä.
Juurikääpä – pahin nykyisistä taudeistamme leviää nykyisestä
Juurikäävät ovat boreaalisten havumetsien taloudellisesti vahingollisimpia taudinaiheuttajia. Suomessa niitä esiintyy kaksi lajia, joista merkittävämpi on kuusenjuurikääpä. Sen aiheuttamat tyvilahotuhot kuusella ovat kustannuksiltaan vähintään 40 miljoonaa euroa vuodessa. Männynjuurikääpä puolestaan on moni-isäntäinen sieni, joka männyllä aiheuttaa isojenkin puiden kuolemista
ryhmittäin. Lisäksi se aiheuttaa kuusella samanlaista tyvilahoa kuin kuusenjuurikääpä. Männynjuurikäävän aiheuttamat taloudelliset tappiot arvioidaan yli viideksi miljoonaksi euroksi vuodessa.
Juurikäävät elävät Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisrajalla. Syytä, miksi ne eivät ole levinneet puurajalle asti, ei tiedetä. Se voi johtua sienen biologisista lämpötilavaateista, kivennäismaiden
vähäisyydestä sienen levinneisyysalueen pohjoispuolella tai pohjoisen Suomen intensiivimetsätalouden lyhyestä historiasta. Joka tapauksessa juurikääpä on esimerkiksi Baltian maissa ja EteläRuotsissa selvästi suurempi ongelma kuin meillä.
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Ilmastonmuutos lisää juurikääpätuhoja

Talvi lyhenee

Routa-aika Lumettoman
lyhenee ajan hakkuut
lisääntyvät
Korjuuvauriot
lisääntyvät
Metsien
kiertoaika
lyhenee

Puiden kasvu
nopeutuu

+
-

Itiöiden
tartunta-aika
pitenee
+

+

Juurikääpä- +
tuhojen määrä
+

+

Juurikääpärihmaston
kasvu nopeutuu

Rihmaston
kasvuaika
pitenee
Tuulisuus
lisääntyy
Myrskytuhot
lisääntyvät
Juurikäävän
itiötuotanto
lisääntyy

Kesä lämpenee
Kuva 2.5.1. Juurikääpätuhojen ja ympäristötekijöiden välinen vuorovaikutus. Nuolella + merkkiä osoittava
tekijä lisää juurikääpätuhoja ja - merkkiä osoittava päinvastoin vähentää tuhoja. Esimerkiksi myrskytuhot
lisäävät juurikääpää (+) koska juurikääpä voi infektoida juurien tai rungon paljaita katkoskohtia, mutta
juurikääpä toisaalta myös lisää myrskytuhoja heikentämällä puiden tuulenkestävyyttä.

Kuvaan 2.5.1. on koottu tiedossa olevat juurikääpätuhoihin vaikuttavat tekijät ja merkitty niiden vaikutukset sekä tekijöiden keskinäiset vuorovaikutukset nuolimerkein. Juurikääpään kohdistuvat vaikutukset on merkitty joko juurikääpää edistävinä (+) tai heikentävinä (-). Talven lyheneminen ilmastonmuutoksen seurauksena vaikuttaa monella tavalla juurikääpätuhoja edistävästi. Korjuuvolyymien säilyessä
nykyisellään on odotettavissa, että roudattoman ajan hakkuut lisääntyvät, mikä johtaa korjuuvaurioiden lisääntymiseen. Näin syntyy uusia leviämisreittejä juurikäävälle, jonka itiöintiaika myös pidentyy
talvikauden lyhetessä. Lisäksi sienen rihmaston kasvuaika pitenee. Juurikäävän rihmasto on aktiivinen
vielä -4 ºC:ssa (Müller, käsikirjoitus), vaikka itiöinti loppuukin noin +5 ºC:ssa. Ennusteiden mukainen
ilmaston lämpeneminen tulee todennäköisesti lisäämään juurikääpätuhoja, koska kuusi seitsemästä
juurikääpään vaikuttavasta ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksesta edistää juurikäävän leviämistä
(Kuva 2.5.1). Metsien kasvun lisääntyessä lämpötilan ja ilman hiilidioksidipitoisuuden nousun myötä
voidaan puiden kiertoaikaa lyhentää, mikä kompensoi jossain määrin juurikäävän samanaikaisesti
parantuvia tartuntamahdollisuuksia.
MIL-tutkimusohjelmassa saatujen tutkimustulosten perusteella juurikäävän rihmaston hajotusaktiviteetti nousee merkittävästi, jos vuoden keskilämpötila nousee muutamankin asteen (Kuva 2.5.2).
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Vuotuinen hajotusaktiviteetti, CO2µmol/g
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Kuva 2.5.2. Juurikäävän hajotusaktiivisuuden riippuvuus maan (maa 20 cm:n syvyydessä: juuristo) ja ilman (2 m:n korkeudella: runko) vuotuisesta keskilämpötilasta. Kukin havaintopiste edustaa päivittäisten keskilämpötilojen perusteella laskettua
vuotuista hengitysaktiivisuutta hajotettavaa puugrammaa kohti. Laskentaan on käytetty lämpötilamittausaineistoja vuosilta
1998−2008 sekä puhdasviljelmistä mitattua sienen hengitysaktiivisuuden lämpötilavastetta.

Tulosten mukaan yhden asteen lämpötilan nousu lisää juurikäävän hajotusaktiivisuutta 27 µmol CO2/g puuta / ºC ilmassa ja 29 µmol/g puuta / ºC maassa. Maaperän vuorokauden keskilämpötilan 20 cm:n syvyydessä oletetaan tässä
vastaavan keskimääräistä juurien lämpötilaa ja 2 m:n korkeudessa ilmassa mitatun lämpötilan oletetaan vastaavan
keskimääräistä puun rungon lämpötilaa. Kuvan tulokset laskettiin käyttäen juurikäävän hengitysaktiviteetin lämpötilavastetta, joka määritettiin kasvattamalla juurikääpäsienen puhdasviljelmiä eri lämpötiloissa kuusen sahanpurussa ja
mittaamalla niiden CO2-tuotto. Tuloksista ilmenee, että vuotuisen keskilämpötilan nousu muutamalla asteella lisää merkittävästi juurikäävän hajotusaktiviteettia (Taulukko 2.5.2). Muutos on pohjoisessa suurempi kuin etelässä, mutta suhteessa ennustettuun metsien kasvun lisäykseen tilanne pohjoisessa ja etelässä on erilainen. Etelässä ilmastonmuutos
todennäköisesti edistää juurikäävän aktiviteettia enemmän kuin metsien kasvua ja pohjoisessa päinvastoin. Sateisuus
ja maaperän kosteus eivät todennäköisesti vaikuta juurikäävän aktiviteettiin sen jälkeen, kun sieni on päässyt tunkeutumaan puun solukkoon, koska kosteus elävässä puussa on aina riittävä tälle lahottajalle. Lisäksi lämpimässä ilmastossa
juurikäävän itiötuotannon oletetaan kasvavan, jolloin myös kantoihin kohdistuva itiölaskeuma kasvaa.
Metlan tutkimuksissa on myös selvinnyt, että ilmastoltaan samalta alueelta, esimerkiksi Etelä-Suomesta, peräisin
olevien juurikääpäkantojen lämpötilavaste vaihtelee laajasti. Euroopassa imastoltaan erilaisten alueiden juurikääpäkantojen välinen vaihtelu sen sijaan on merkityksetöntä. Suomalainen juurikääpäkanta voi kasvaa korkeissa tai matalissa lämpötiloissa aivan yhtä hyvin kuin italialainen kanta. Lisäksi eurooppalaisten osapopulaatioiden välinen geenivirta
on merkittävää. Näiden havaintojen mukaan juurikääpäpopulaatiomme pystyy hyvin sopeutumaan ilmaston muutoksiin
ainakin lämpötilan osalta. (Müller ym. käsikirjoitus).

Taulukko 2.5.2. Juurikäävän aktiviteetin kasvu puun rungossa ja juuristossa vuoden keskilämpötilan noustessa 6 ºC verrattuna puiden kasvun lisääntymiseen ilmaston muuttuessa A2-skenaarion mukaisesti tämän vuosisadan aikana. Laskentaan
on käytetty kuvan 2.5.2 tuloksia. Juupajoen tuloksien katsotaan edustavan Etelä-Suomea ja Pallasjärven Pohjois-Suomea.

Alue
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi

Juurikäävän hajotusaktiviteetin kasvu
Runko
48 %
68 %

Juuristo
67 %
109 %
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Mesisienivahingot runsastuvat, jos hellejaksot yleistyvät
Metsiemme tyvilahoisuus voi lisääntyä ilmastonmuutoksen myötä myös mesisienen vuoksi. Maassamme on nykyään neljä mesisienilajia, joiden isäntäkasveja ovat sekä havu- että lehtipuut. Mesisieni on juurikäävän jälkeen yleisin kuusen tyvilahon aiheuttaja (Kuva 2.5.3). Paikoin mesisieni
tappaa myös männyn taimia kuivilla harjualueilla. Lauhkeissa ja subtrooppisissa metsissä mesisienet
ovat monin paikoin selvästi pahempia patogeenejä kuin Suomessa. Jos meillä ilmasto lämpenee ja
kuivuusjaksot yleistyvät, on vaarana, että mesisienituhot lisääntyvät. Etenkin kuivuudesta kärsivät
puut ovat alttiita mesisienitartunnalle. Kuivuudelle alttiille kasvupaikoille tulisi istuttaa mäntyä
kuusen sijaan, koska mänty kestää kuivuutta paremmin ja on siten vähemmän altis mesisienelle.
Sateet ja ilman kosteus vaikuttavat surmakan, karisteiden sekä ruosteiden
esiintymiseen
Sateiden ja ns. nollakelien yleistyminen lisää todennäköisesti lukuisten kariste-, laikku- ja versotautien tuhoja metsissämme, sillä korkea ilmankosteus edesauttaa niiden itiötuotantoa ja itiöiden
infektiokykyä. Nämä sienet hyötyvät puuston tiheydestä, koska varjoisassa tiheikössä on niille
edullinen kostea pienilmasto ja valon vähäisyys altistaa puita taudinaiheuttajille. Ruostetautien
lisääntymistä edistävät ennen kaikkea kesäsateet. Kosteissa oloissa niiden leviäminen pintakasvillisuuden väli-isäntäkasveista puihin ja toisiin väli-isäntiin tehostuu. Tästä ovat esimerkkeinä
tervasroso ja käpyruosteet.

Kuva 2.5.3. Mesisienen aiheuttama tuho Espoon saaristossa kuivien kesien 2003 ja 2006 jälkeen. Kuva on
otettu syyskuussa 2008. Kuva Metla/Michael Müller.
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Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tervasrosotuhoihin
vaikea ennustaa
Tervasroso on tällä hetkellä pahin männyn sienitauti Pohjois-Fennoskandiassa
(Kuva 2.5.4). Sitä on kahta eri muotoa,
joista toinen leviää väli-isäntäkasvien
välityksellä ja toinen suoraan männystä mäntyyn. Vakavasti sairaita männiköitä havaittiin Pohjois-Ruotsissa viime
vuosikymmenen lopussa yli 50 000 ha.
Tuho keskittyy pääasiassa nuoriin männiköihin ja on väli-isäntäkasvia vaihtavan tervasroson aiheuttamaa (Samils ym. 2010). Molempia tervasroson
muotoja esiintyy meillä koko maassa.
Väli-isäntäkasvia vaihtava tervasroso aiheuttaa vakavaa tuhoaa yksittäisissä metsiköissä Pohjois-Suomessa,
kun taas muissa osissa maata tuho on
pääosin männystä mäntyyn leviävän
tervasroson aiheuttamaa (Hantula ym.
1998). Syitä laajamittaisiin ja lisääntyneisiin tautiepidemioihin ei tunneta tarkasti. Ne voivat johtua sienen infektiobiologiassa tapahtuneista muutoksista,
väli-isäntäkasvilajiston muutoksista tai
ilmastossa tapahtuvista muutoksista.

Kuva 2.5.4. Tervasroson tappama männyn latvus.
Kuva Metla/Michael Müller.

Väli-isäntää vaihtavan tervasroson levinneisyys ja epidemiologia on sidoksissa väli-isäntäkasvien levinneisyyteen ja taudinalttiuteen. Tervasroso on selvästi väli-isäntäkasvin suhteen rajoittuneempi Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa, ja siten leviäminen on etelässä tehottomampaa.
MIL-tutkimusohjelman tutkimustulosten perusteella tervasroso voi levitä aiemmin tunnettujen kasvilajien lisäksi myös muiden luonnossa yleisenä esiintyvien kasvilajien välityksellä (Kaitera ja Hiltunen
2011, Kaitera, julkaisematon tieto). Tutkimustemme mukaan metsiemme yleinen aluskasvi metsämaitikka esiintyy tervasroson väli-isäntänä Länsi-Lapista Oulun läänin kaakkoisosiin. Myös kangasja lehtomaitikka, eri kuusiolajit ja pionit levittävät tautia luonnossa. Rehevät metsämaitikan kasvupaikat ovat altteimmat tautiepidemioiden leviämisen kannalta (Kaitera ym. 2005, Kaitera ym., 2011).
Etelä-Suomen rannikkoalueella ja saaristossa sieni leviää myös käärmeenpistonyrtin välityksellä.
Männyn kasvun lisääntyminen ilmaston lämmetessä edistää myös sienten kasvua ja voi tehostaa sienten itiöintiä. Kevään aikaistumisen seurauksena varhentunut männyn kasvuun lähtö aikaistaa myös sienen itiöintiä männyllä (Kaitera, julkaisematon tieto). Kasvukauden aikaistuminen
ja pidentyminen lisäävät luultavasti väli-isäntien kausimuuntelua (esim. maitikat) tehostaen sienen
leviämistä mäntyyn loppukesällä. Varsinkin Pohjois-Suomessa sienen itiöinnin aikaistuminen väliisännillä tehostaa sen leviämistä mäntyyn. Tämä voi lisätä tautiepidemioita. Toisaalta hellejaksot ja
kasvukauden keskilämpötilan nousu luultavasti vähentävät sienen talvi-itiöpesäkkeiden muodostumista, mikä voi hidastaa sen leviämistä mäntyyn.
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Heikosti tunnetut endofyyttisienet
Puissa elää runsaasti isäntäspesifisiä endofyyttisieniä (Müller ja Hallaksela 2000), joiden merkitys isäntäkasvilleen vaihtelee suuresti lajista riippuen. Endofyytit elävät isäntäkasvinsa solukoissa
aiheuttamatta ulkoisia oireita olemassaolostaan. Männyn ja kuusen neulasissa niitä elää runsaasti.
Jotkut puiden endofyyteistä suojaavat isäntäkasvia tuhohyönteisiä ja patogeenimikrobeja vastaan.
Ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti myös endofyyttisienten esiintymiseen ja käyttäytymiseen johtaen vaikeasti ennustettaviin seurauksiin. On mahdollista, että joistakin endofyyteistä tulee
patogeeneja, jos ilmasto muuttuu siinä määrin, että isäntäkasvin vastustuskyky heikkenee merkittävästi. Meilläkin yleisen, kuusen neulasissa elävän endofyytin, Tiarosporella parca’n tiedetään
aiheuttavan joissakin olosuhteissa neulasten ennenaikaista varisemista (Heiniger ja Schmid 1989).
Tulokas- ja vieraslajien aiheuttama riski kasvaa
Ilmaston lämpeneminen voi johtaa eteläisten meille uusien tulokaslajien leviämiseen maahamme.
Uusia taudinaiheuttajia oletettavasti ilmaantuu etelästä ilmavirtojen mukana itiölevinnän kautta.
Viime vuosina on muissa Pohjoismaissa ja Baltian alueella havaittu lukuisia uusia metsätauteja,
joiden leviämistavasta ja alkuperästä ei ole varmuutta. Parinkymmenen vuoden aikana olemme saaneet koivunlevälaikun, männyn punavyökaristeen ja saarnensurman (Lilja ym. 2009a). Virossa on
lisäksi havaittu Sphaeropsis sapinea –niminen männyn patogeeni ja männyn ruskovyökariste (Lilja
ym. 2009b). On todennäköistä, että useimmat niistä ovat levinneet etelästä ilmateitse itiölevintänä.

Punavyökariste – potentiaalinen tuhonaiheuttaja
tulevaisuudessa myös Suomessa?
Hiljattain löydettiin Suomessa uusi männyllä neulaskaristetta aiheuttava patogeeni, punavyökariste (Müller ym.
2009, Kuva 2.5.5). Populaation geneettisestä monimuotoisuudesta päätellen sieni on todennäköisesti saapunut tänne paljon aikaisemmin. Metsämännyn on todettu olevan melko kestävä punavyökaristetta vastaan, mutta sopivan
kosteissa oloissa se kuitenkin infektoituu. Sienen yleistyessä 2000-luvun alussa sääolojen vallitsevana piirteenä
useana vuonna olivat pitkät kosteat jaksot kesällä ja poikkeuksellisen pitkät lämpimät syksyt. Englannissa punavyökaristeen on oletettu hyötyneen siellä viime vuosikymmenien aikana lisääntyneestä sateisuudesta (Brown ja Webber 2008). Myös Kanadassa punavyökariste on herättänyt huomiota aiheutettuaan viime aikoina aiempaa runsaampaa neulasten ruskettumista, ja siellä tämän ilmiön katsotaan liittyvän ilmastonmuutokseen (Woods ym. 2005).

Kuva 2.5.5. Punavyökariste männyn
neulasissa. Kuva Metla/Michael Müller.
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Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan tuloksena uusille alueille levinneitä lajeja. Ihmisten aiheuttamista vieraslajien kulkeutumisista on maailmanlaajuisesti runsaasti esimerkkejä: hollanninjalavatauti
Euroopassa ja Amerikassa, eurooppalainen surmakka Amerikassa, haavanroso pohjoismaissa sekä
kastanjansurma ja valkomännyntervasroso Amerikassa. Suurin osa merkittävää tuhoa aiheuttaneista
vieraslajeista on todennäköisesti levinnyt ihmistoiminnan seurauksena taimiaineksen tai puuaineksen
kuljetuksien myötä. Suomeen olemme aikojen saatossa saaneet useita uusia taudinaiheuttajia, jotka
alun perin ovat tulleet Eurooppaan todennäköisesti Pohjois-Amerikasta tai Aasiasta. Tällaisia ovat
valkomännyntervasroso 1800-luvulla, koivun levälaikku vuonna 1990, haavan kuoripolte, haavanroso
ja vuonna 2005 alppiruusulta löydetty mustaturma (Lilja ym. 2009a, Lilja ym. 2009b).
Joskus uudet vieraslajit leviävät nopeasti alueille, joissa luontaista vastustusVieras–patogeeni–
kykyä ei ole kehittynyt. Pohjois-Amerikassa on arvioitu muutaman hyvin
voi–tappaa–yhden–puulajin–
patogeenisen vieraslajin (kastanjansurma, hollanninjalavatauti, pyökinlaajoilla–aloilla–viimeiseen–
kuoripolte ja valkomännyntervasroso) levinneen mantereella 7–31 km
vuodessa (Evans ja Finkral 2010). Vieraslajit voivat olla niin turmiollisia,
yksilöön.
että ne tappavat yhden puulajin laajoilla aloilla viimeiseen yksilöön. Näin
on käynyt Pohjois-Amerikassa amerikankastanjalle, strobusmännylle ja jalavalle. Viime vuosina tammen äkkikuolema on tappanut tammia laajoilla alueilla USA:n länsirannikolla
(Condeso ja Meentemeyer 2007, Dodd ym. 2008). Valkomännyn tervasroson tehokkaaseen leviämiseen Pohjois-Amerikassa on saattanut osaltaan vaikuttaa sienen sopeutuminen leviämään uusien väliisäntäkasvien avulla (McDonald ym. 2006), joiden esiintymiseen myös ilmastonmuutos voi vaikuttaa.
Myös meillä on valkomännyntervasrosolle löydetty uusia luonnonvaraisia väli-isäntäkasveja, joiden
avulla sieni voi levitä entistä laajemmin tunnetuilla esiintymisalueilla sekä entistä pohjoisemmille
alueille (Kaitera ja Hiltunen 2011, Kaitera, julkaisematon tieto).

2.5.3

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteistuhoihin

Osa lajeista hyötyy ilmastonmuutoksesta, eivät kaikki
Pohjois-Euroopan metsäpuilla elää useita satoja hyönteislajeja, mutta vain pieni osa lajeista on
merkittäviä tuholaisia Suomessa. Jotkin meillä esiintyvät lajit ovat tärkeitä tuholaisia etelämpänä
Euroopassa, mutta niiden aiheuttamia tuhoja ei ole mainittavammin esiintynyt maassamme. Tietyn
lajin esiintymiseen tuholaisena vaikuttavat sekä lajin ominaisuudet että paikalliset ympäristötekijät.
Esimerkiksi tunturimittarin populaatiodynamiikassa sekä ravinnon laadun vaihtelu ja luontaisista
vihollisista erityisesti toukkien loiset että säätekijät (talvipakkaset) ovat kaikki tärkeitä (Haukioja
ym. 1988), mutta eri tekijöiden suhteellinen merkitys vaihtelee sekä paikallisesti että alueellisesti
(Karhu ja Neuvonen 1998, Virtanen ja Neuvonen 1999, Neuvonen ym. 1999, Neuvonen ym. 2005).
Ruskomäntypistiäisen populaatiodynamiikassa puolestaan luontaisilla vihollisilla (mm. koteloja
saalistavat pikkunisäkkäät, toukkia vaivaavat loiset, pedot ja virustauti) on suuri merkitys, kun
taas ravintokasvin laadun suora merkitys on vähäisempi (Hanski 1987, Saikkonen ja Neuvonen
1993). Joidenkin hyönteislajien aiheuttama tuhoriski voi kasvaa ilmaston lämmetessä, mutta ilmastonmuutos ei välttämättä lisää tuhoriskejä kaikkien hyönteislajien osalta.
Hyönteisten aiheuttamien metsätuhojen riski voi kasvaa muuttuvassa ympäristössä eri syistä (Day
ja Leather 1997, Niemelä ym. 2001). Joidenkin lajien aiheuttamien tuhojen riski voi liittyä suoraan ilmaston muutokseen, koska kylmät talvet rajoittavat munina talvehtivien hyönteisten elossa
säilymistä (Virtanen ym. 1996, Virtanen ym. 1998, Neuvonen ym. 1999). Myös muuttuvat metsänhoidon käytännöt ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet (lahopuun
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määrän lisääminen, puuston ikäjakauman muutokset) voivat kasvattaa tuhoriskejä. Luontaiselle
lajistollemme vieraitten tuholaislajien uhka on myös kasvamassa maailmanlaajuisen liikkumisen
sekä kaupan vapautumisen ja lisääntymisen myötä (Liebhold ym. 1995, Brockerhoff ym. 2006).
Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on jatkuva riski jollekin alueelle (esim. Suomi) uusien tuholaisongelmien syntymisestä seuraavin tavoin:
•

(A1) Aiemmin muualla (esim. Keski-Euroopassa) tuholaisena esiintyneen lajin leviäminen
Suomeen ilmastonmuutoksen seurauksena;

•

(A2) Aiemmin muualla (esim. Kauko-Idässä, Pohjois-Amerikassa) tuholaisena esiintyneen lajin
leviäminen Suomeen lisääntyneen kansainvälisen kaupan ja tavarankuljetuksen seurauksena;

•

(B1) Aiemmin alueella harmittomana esiintyneen lajin muuttuminen tuholaiseksi esim. ilmastonmuutoksen tai metsänviljelyn tai puunkorjuun logistiikassa tapahtuneiden muutosten
seurauksena;

•

(B2) Olemassa olevan tuholaislajin aiheuttaman riskin kasvu ilmastonmuutoksen tai metsänviljelyn tai puunkorjuun logistiikassa tapahtuvien muutosten seurauksena.

Ilmaston muutosten vaikutuksia metsien hyönteistuhoriskiin voidaan arvioida, mikäli ymmärrämme
puiden, tuhohyönteisten ja näiden luontaisten vihollisten väliset vuorovaikutukset sekä ympäristötekijöiden vaikutukset näihin vuorovaikutustekijöihin. Luotettavien riskiarvioiden ja ennusteiden
tekeminen edellyttää myös tuholaiskantojen jatkuvaa seurantaa ja populaatiodynaamisia malleja,
jotka luotettavasti kuvaavat lajien välisiä vuorovaikutussuhteita ja ympäristötekijöiden vaikutuksia
näihin. Valitettavasti tällaisten mallien kehittäminen on metsiemme tuhohyönteisten osalta vasta
alkuvaiheessaan (Larsson ym. 2000, Soubeyrand ym. 2009).
Hyötyvätkö mäntypistiäiset?
Ruskomäntypistiäisen kannanvaihtelut kytkeytyvät säätekijöistä mm. kosteusolosuhteisiin ja
talvien minimilämpötiloihin. Pistiäisten koteloihin kesällä kohdistuva saalistus on vähäisempää
kuivina jaksoina ja karuilla alueilla. Ruskomäntypistiäisen munat eivät selviä hengissä kylmistä
talvista (kynnyslämpötila -36 °C). Talvien minimilämpötilojen merkitys lajille on suuri etenkin
Itä- ja Pohjois-Suomessa ja talvien lämpeneminen voi lisätä tuhoriskiä näillä alueilla (Virtanen
ym. 1996). Myös UV-säteilyn lisääntyminen voi vaikuttaa kannanvaihteluihin, koska biologisessa
torjunnassa käytettävä ruskomäntypistiäisen tumamonisärmiövirus tuhoutuu helposti UV-säteilyn
vaikutuksesta. Pilkkumäntypistiäisen kannanvaihteluihin talvilämpötiloilla ei liene suoraa vaikutusta, koska laji talvehtii kotelona maassa lumipeitteen suojassa. Tosin lämpökausien aiheuttama
lumen jäätyminen suojaa koteloita pikkkunisäkkäiden saalistukselta.
Mäntypistiäistuhoja ovat usein edeltäneet normaalia kuivemmat kesät (Larsson ja Tenow 1984),
joten kuivuusjaksojen yleistyminen voi lisätä sekä rusko- että pilkkumäntypistiäisen joukkoesiintymien todennäköisyyttä Suomessa. Mäntypistiäisten kannanvaihtelujen säätelyssä koteloja saalistavilla pikkunisäkkäillä, päästäisillä ja myyrillä, on tärkeä rooli, joten myös näiden luontaisten vihollisten kannanvaihtelut muuttuvassa ympäristössä vaikuttavat mäntypistiäistuhojen esiintymiseen.
Eri tuholaislajien aiheuttamien tuhojen riskiin voi vaikuttaa kasvupaikkatekijöiden ja sääolojen lisäksi myös metsikön ikä. Esimerkiksi ruskomäntypistiäistuhot esiintyvät useimmiten nuorehkoissa,
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20−40-vuotiaissa metsissä (Larsson ja Tenow 1984), kun taas pilkkumäntypistiäinen vaivaa useimmiten vanhempia metsiä. Voimakkaammat hakkuut voivat noin kolmenkymmenen vuoden aikajänteellä lisätä ruskomäntypistiäiselle alttiiden männiköiden osuutta metsäalasta, mutta toisaalta pilkkumäntypistiäiselle alttiiden männiköiden osuus pienenisi.
Kirjanpainajatuhot lisääntyvät
Normaalioloissa kirjanpainaja tuottaa meillä yhden sukupolven ja iskeytymishuipun kesän aikana. Kesällä 2010 Suomessa havaittiin ensimmäisen kerran kaksi sukupolvea kirjanpainajalta usealla Kaakkois-Suomen
paikkakunnalla (Pouttu ja Annila 2010). Toisen sukupolven kehitys jäi
pääosin toukka- ja koteloasteelle. Vaikka populaatiokoko ei kasvanutkaan
uusilla talvehtimiskykyisillä aikuisilla, puustolle aiheutui tuhoa siitä, että
uusiin puihin oli kyetty munimaan.
Kirjanpainaja hyötyy lämpötilan noususta nopeutuneena elinkiertona ja
mahdollisen toisen sukupolven kehittymisestä kasvukauden aikana (Wermelinger ja Seifert 1998, Lange ym. 2006, Jönsson ym. 2009). Lisäksi
muna- ja toukkavaiheiden lyhentyessä pedoille ja loisille altis kehitysvaihe lyhenee, mikä parantaa lisääntymismenestystä (Rouault ym. 2006).
Alueilla, joissa kirjanpainaja voi tuottaa kaksi sukupolvea vuodessa, on
myös kaksi iskeytymisvaihetta, jolloin puut ovat kasvukauden aikana pitemmän ajanjakson alttiina iskeytymisille. Kuusen edellytykset puolustautua iskeytymisiä vastaan ovat heikommat loppukesällä kuin alkukesällä,
ja jo nykyisessä ilmastossa kuusi on alttiimpi kirjanpainajan aiheuttamalle
iskeytymiselle loppukesästä (Horntvedt 1988). (Kuvat 2.5.6–2.5.8)

Kuva 2.5.6. Pihkavuotoa
kirjanpainajan tappaman
kuusen rungolla.
Kuva/Metla/Michael Müller.

Kuvat 2.5.7 ja 2.5.8. Kirjanpainajan aiheuttamaa tuhoa Sipoossa, Uudellamaalla keväällä 2011. Tuuli on
kaatanut iäkkään kuusikon reunalta aiemmin joukon puita. Oikeassa kuvassa irronnutta kuorta, jossa kirjanpainajan syömäkuvioita. Kirjanpainajatuhojen odotetaan lisääntyvän merkittävästi, mikäli kesien lämpeneminen ja piteneminen mahdollistaa jatkossa kahden sukupolven kehittymisen saman vuoden aikana.
Kuva Metla/Michael Müller.
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Tukkimiehentäi ja lisääntynyt bioenergian korjuu
Tukkimiehentäi on meillä merkittävin metsänuudistamista haittaava tuhohyönteinen. Sen toukat
käyttävät ravinnokseen mm. kantojen kuorta ja nilaa, mikä tarjoaa niille runsaasti ravintoa uudistusaloilla. Kannonnostosta on odotettu helpotusta tukkimiehentäin aiheuttamiin taimituhoihin.
Tukkikärsäkkäiden esiintymistä, niiden aiheuttamia taimituhoja ja ravinnonkäyttöä on tutkittu
BIO-ohjelmassa kannonnostoaloilla ja vertailualueina käytetyillä tuoreilla hakkuualoilla, joilta ei
ole nostettu kantoja. Koealoja oli yhteensä kymmenen ja ne sijaitsevat Pohjois-Karjalassa sekä
Keski-Suomessa.
Tulosten perusteella kannonnosto lisää tukkimiehentäin esiintymistä uudistusaloilla sekä ensimmäisenä että kolmantena kesänä hakkuun jälkeen. Kannonnostoalueilta saatiin pyydettyä molempina
kesinä tilastollisesti merkitsevästi enemmän tukkimiehentäitä kuin kontrollialoilta, joilta ei oltu
nostettu kantoja. Pyydyksissä havaitut tukkikärsäkkäiden suuremmat määrät kannonnostoaloilla
saattavat selittyä sillä, että kantojen ja hakkuutähteiden vähäisempi määrä sai ne liikkumaan enemmän ja täten hyönteiset joutuivat pyydyksiin useammin.
Jäljelle jääneiden juurten määrässä ei ollut merkittävää eroa saman alueen kannonnosto- ja vertailualueiden välillä. Uudistamisen jälkeen jäljelle jäänyttä havupuiden juurten kuoripinta-alaa oli
keskimäärin 3 700 m² hehtaarilla, josta keskimäärin 20 % oli tukkikärsäkkäiden vioittamaa. Lisäksi
juurinilurit olivat syöneet juurinäytteiden pinta-alasta keskimäärin 18 %.
Männyn kantonäytteistä löytyi keskimäärin 133 ja kuusen 59 havaintoa tukkimiehentäin eri kehitysvaiheista. Tukkikärsäkkäiden aiheuttama juurten syöntivioitus, kannoista löydetyt eri kehitysasteiden lukumäärät ja hyönteisten pyyntitulokset viittaavat siihen, ettei kannonnosto vähennä
tukkikärsäkkäiden lukumäärää uudistusalalla. Erikokoisia juuria ja erityisesti pieniä juuria on kannonnoston jälkeen edelleen runsaasti jäljellä maaperässä ja tukkikärsäkkäiden toukat voivat käyttää
näitä ravintonaan. Lisäksi aikuinen tukkimiehentäi on kaikkiruokainen puuvartisten kasvien suhteen, joten kannonosto ja hakkuutähteiden keruu eivät todennäköisesti rajoita niiden lisääntymistä.
Uudistusaloilla tukkimiehentäin syöntivioituksia taimissa voidaan vähentää kiinnittämällä erityistä
huomiota maanmuokkauksen laatuun. Kannonnostosta riippumatta kivennäismaapintainen mätäs
taimen ympärillä vähentää tukkimiehentäin aiheuttamia vioituksia ja takaa taimelle parhaat mahdollisuudet selvitä elossa istutuksen jälkeen.
Lisää uusia tuholaisia tulossa
Monien perhoslajien on todettu levittäytyneen pohjoiseen viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen
seurauksena (Parmesan ym. 1999), ja näiden joukossa voi olla myös tuholaislajeja. Havununna on
aiemmin ollut Suomessa harvinaisuus, mutta havainnot lajista ovat runsastuneet 2000-luvulla. Esimerkiksi Nauvon Seilissä tavattiin kesällä 2005 kohtalaisen runsaasti aikuisia havununnia (Pouttu
ym. 2006). Viime vuosina perhosesta on tehty yhä enemmän havaintoja myös sisämaasta, mutta
toistaiseksi tietoon ei ole tullut havaintoja lajin aiheuttamista tuhoista Suomessa. Havununnan
laajoja epidemioita on ollut Itä- ja Keski-Euroopassa, ja suppeampia tuhoja on ollut myös Tanskassa ja Ruotsissa (Bejer 1988). Populaatioiden kasvua ovat edeltäneet lämpimät kesät ja pitkään
jatkunut kuivuus. Tuhoalueille on tyypillistä, että heinäkuun keskilämpötila on vähintään 16 °C
ja syyskuun keskilämpötila vähintään 10,5 °C sekä sadanta 400–700 mm vuodessa (Bejer 1988).
Kerran alettuaan tuhot voivat jatkua alueella pitkään.
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Havununna voi yleistyä meillä ilmaston lämmetessä. Lajin esiintymisalue ulottuu tällä hetkellä
Pohjois-Afrikasta, Länsi-Euroopan ja Venäjän kautta Japaniin (Bejer 1988). Keski-Ruotsi ja Suomen etelärannikko ovat havununnan pohjoisinta esiintymisaluetta. Vanhasen ym. (2007) tekemän
CLIMEX-mallin mukaan ilmaston lämmetessä 1,4 °C astetta havununnan levinneisyysalue siirtyisi
Oulun korkeudelle saakka. Tällöin on mahdollista, että havununna voi aiheuttaa tuhoja myös meillä.
Mänty on ollut luontainen puulaji havununnan levinneisyysalueella, mutta kuusen viljely on ollut pääasiallinen metsänuudistamismenetelmä tällä alueella 1900-luvun alusta asti (Bejer 1988).
Suurten havununnaepidemioiden syynä pidetäänkin yleisesti kuusen viljelyä sille sopimattomilla
liian kuivilla kasvupaikoilla. Kuuselle on tyypillistä, että se ei toivu havununnan syönnin ylittäessä 70 % neulasmassasta. Usein kuusi kuolee jo, kun puolet neulasmassasta on syöty (Bejer 1988).
Keski-Euroopassa tuhoja on erityisesti ylitiheissä metsiköissä, joten ajallaan tehdyt harvennukset
vähentävät tuhoriskiä.
Tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis) on esimerkki meillä koko maassa harmittomana
esiintyneestä hyönteisestä, jonka aiheuttamat tuhot voivat yleistyä Pohjois-Euroopassa. Aiemmin
laji on aiheuttanut tuhoja mm. Keski- ja Itä-Euroopan männiköissä. Kuivana kesänä 2006 tällä
lajilla oli joukkoesiintymä Porissa noin 200 ha:n alueella, jossa vakavaa tuhoa oli 30 ha:lla. Tuho
on jatkunut ja laajentunut ja kesällä 2009 vakavaa tuhoa oli jo 200 ha:lla.
Metsäteollisuus on globalisoitunut ja puutavaran sekä muun puumateriaalin tuonti ulkomailta
on lisääntynyt, mikä on poistanut leviämisen esteitä tuholaisilta. Esimerkiksi aasianrunkojäärän
(Anoplophora glabripennis) aikuisia yksilöitä on löydetty jo kaksi kertaa, vuosina 2007 ja 2010,
Suomeen tuoduista lähetyksistä (Evira 2011). Aasianrunkojäärä on monia lehtipuita vioittava kovakuoriainen, jonka toukat elävät puun sisässä ja voivat tappaa puun (Evira 2011). Kuoriainen
leviää kansainvälisessä kaupassa puisen pakkausmateriaalin mukana. Myös Agrilus anxius –jalosoukko, koivujen paha tuholainen Pohjois-Amerikassa, saattaa tulla Eurooppaan, koska PohjoisAmerikasta tuodaan lisääntyvässä määrin haketta bioenergiantuotantoon. Näistä syistä johtuen on
tärkeää kehittää mekanismeja, joilla uudet tuholaislajit voidaan havaita nopeasti. Tällöin uusien
tuholaisten torjunta ja ehkä hävittäminenkin ovat vielä mahdollisia.

2.5.4

Myyräkantojen vaihtelu saattaa heiketä

Myyrät ovat olennainen osa pohjoista selkärankaiseliöyhteisöä. Ne ovat elintärkeää saalista monelle petolajille, niillä
on merkittävä rooli kasvillisuuden muokkaajana ja lisäksi
ne voivat levittää tauteja ihmisiin (Brown ja Heske 1990,
Ostfeld ja Canham 1993, Terborgh ym. 2001, Sundell ym.
2004, Olsson ym. 2010). Myyrät ovat lisäksi yksi merkittävimmistä tuholaisista metsäpuiden taimikoissa. Runsaimmillaan myyrät voivat tuhota miljoonia taimia tuhansien
hehtaarien aloilta (Huitu ym. 2009).

Peltomyyrien
määrät ovat Suomessa
kasvaneet ja metsämyyrien
pienentyneet.

Myyräkannat vaihtelevat 3−4 vuoden sykleissä, joita saavat aikaan petojen saalistus ja talviravinnon puute (Hansson ja Henttonen 1988, Stenseth 1999, Huitu ym. 2003). Myyrien kannanvaihteluiden on havaittu heikentyneen viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana monin paikoin
eri puolilla maailmaa (Henttonen ja Wallgren 2001, Hörnfeldt ym. 2005, Bierman ym. 2006, Ims
ym. 2008, Brommer ym. 2009).
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Heikkenemiselle on esitetty useita hypoteeseja, joista toistuvin on ollut ilmastonmuutos (Ims ym.
2008, Gilg ym. 2009, Post ym. 2009). Varsinkin talvien leudontuminen ja lumisen kauden lyhentyminen voivat heikentää myyräsyklejä. Joillain alueilla kyseisiä ilmiöitä on jo havaittu ja ne on
voitu kohtalaisen luotettavasti kytkeä muuttuneisiin talviolosuhteisiin (Bierman ym. 2006, Kausrud ym. 2008). Talvet ovat leudontuneet myös Etelä-Suomessa, mutta samalla alueella myyräkantojen vaihtelu on ollut kuluneen vuosikymmenen aikana voimakkaampaa kuin koskaan. Samoin
pohjoisessa Fennoskandiassa pitkään vallinnut ”syklitön” vaihe näyttää olevan loppumassa. On
siis mahdollista, että muutokset myyräsyklien säännöllisyydessä johtuvat ilmaston lisäksi myös
muista, toistaiseksi tuntemattomista, tekijöistä.
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa myyrien kannanvaihteluihin joko suoraan tai epäsuorasti ravintoverkon kautta. Myyriin epäsuorasti ilmaston kautta vaikuttavia tekijöitä tunnetaan toistaiseksi huonosti. Muuttuvat ilmasto-olot voivat vaikuttaa esimerkiksi joko nisäkäsyhteisöjen kiltarakenteeseen
(erilaisten saalis- ja petotyyppien monimuotoisuus), myyriä saalistavien petojen lisääntymis- tai
saalistusmenestykseen (Hansson ja Henttonen 1985, Hanski ym. 1991) tai myyrien käyttämien
ravintokasvien levinneisyyteen, runsauteen tai ravinnolliseen laatuun ja tätä kautta myyriin (Negus
ja Berger 1977, Laine ja Henttonen 1987, Ayres 1993, Veteli ym. 2002, Bronson 2009).
MIL-ohjelman puitteissa on osoitettu, että ilmastonmuutos on jo vaikuttanut myyriä ravinnokseen
käyttävien petolintujen populaatioekologiaan. Hiirihaukan lisääntymisaika on varhaistunut suotuisten ilmasto-olojen ansiosta, mutta samaan aikaan poikastuotto on pienentynyt poikasvaiheen
epäedullisten ilmasto-olojen vuoksi. Tämä on osaltaan vaikuttanut hiirihaukan populaatiokoon
voimakkaaseen pienenemiseen 1970-luvulta lähtien (Lehikoinen ym. 2009). Maassamme pesivien
pöllölajien lisääntymisen ajoitukseen ja menestykseen on säätekijöillä lähes yhtä paljon vaikutusta
kuin myyrärunsaudella (Lehikoinen ym. 2011). On selvää, että myyriä syövien petojen runsausmuutokset kokonaisuutena tulevat heijastumaan myös myyräkantojen dynamiikkaan ja tätä kautta
myös myyrien aikaansaamien tuhojen määrään.
MIL-tutkimusohjelmassa on myös selvitetty ilmastotekijöiden suoraa vaikutusta myyrien kannanvaihteluihin. Tutkimuksissa on havaittu, että talven lumiolosuhteilla on aiemmin luultua pienempi
merkitys myyrien kannankasvun määrääjänä. Sitä vastoin syksyn sateet vaikuttavat myyriin negatiivisesti ja kevään sekä kesän sateet positiivisesti. Muutosten myötä peltomyyrän sukuisten myyrien määrät Suomessa ovat runsastuneet ja metsämyyrän sukuisten myyrien määrät pienentyneet
kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana (Korpela ym. 2011, käsikirjoitus). Havaitun kaltainen
runsaussuhteiden muutos on todennäköisesti yhteydessä taimituhojen runsastumiseen. Esimerkiksi
syksyn 2008 jättimäinen peltomyyrähuippu ja sitä seuranneet kaikkien aikojen pahimmat tuhot saattoivat johtua kesän kosteudesta, minkä ansiosta peltomyyrillä oli jatkuvasti tarjolla tuoretta itävää
heinäravintoa. Kyseinen ravinto sisältää runsaasti estrogeenihormonien esiasteita, jotka tehostavat
peltomyyrien lisääntymistä (Berger ym 1981). Myyrähuippu siis ilmeni oman rytmiikkansa mukaisesti kesällä 2008, mutta sille kesälle sattuneet edulliset ilmasto-olosuhteet voimistivat huippua.
Myyrätuhoja esiintyy syklisen kannanvaihtelun huippuvaiheessa, kun myyriä on runsaasti (Huitu
ym. 2009). Ilmastonmuutoksen oletetaan heikentävän syklien voimakkuutta ja kasvattavan syklin pituutta (Ims ym. 2008). Ohjelmassa tehdyn tutkimuksen mukaan peltomyyrien syklisyys on
heikentynyt Pohjois-Suomessa ja voimistunut Etelä-Suomessa (Korpela ym. 2011, käsikirjoitus).
Muutosten yhteyttä ilmastonmuutokseen tutkitaan edelleen.
Tämänhetkisen tietämyksen mukaan muuttuva ilmasto on saanut aikaan peltomyyrän sukuisten myyrien runsastumisen Suomessa, johon ovat myötävaikuttaneet myös metsätalousmenetelmät (paljaaksi136
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hakkuut ja sen jälkeinen heinittyminen) sekä luultavasti myös maatalouden muutokset,
kuten pakettipellot ja karjatalouden loppuminen. Samaan aikaan näiden myyrien
Ajantasaikannanvaihtelut Etelä-Suomessa ovat voimistuneet. Molemmat tekijät uhkaavat
johtaa myyrien aiheuttamien taimituhojen voimakkaaseen runsastumiseen tunen tieto metsien
levaisuudessa. On kuitenkin mahdollista, että myyrien populaatiodynamiikka
terveydestä on edellymuuttuu ilmastonmuutoksen edetessä äkillisesti, johtaen nykyisin vallitsevan
tys tehokkaille metsänvoimakkaan syklisyyden katoamiseen. Kesien ennustettu lämpeneminen ja kuihoidollisille korjausvuus tulisivat vähentämään peltomyyrien lisääntymistä. Lisäksi lajistodiversitoimenpiteille.
teetin monipuolistuminen, vaikkapa ilmaston lämpenemisen vuoksi, yleensä vakauttaa eliökantoja. Tässä tapauksessa myyrien suurimmat tiheydet jäisivät nykyistä
huomattavasti alemmiksi, mikä puolestaan vähentäisi myyrien aiheuttamia syklisiä,
ajoittaisia taimituhoja huomattavasti, mutta tuhoja voisi esiintyä jatkuvasti jonkin verran.

2.5.5

Hirvieläinten levinneisyys muuttuu

Hirvieläinten ravinnonkäyttö voi merkittävästi muokata metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa
(Risenhoover ja Maass 1987, Pastor ja Naiman 1992). Suomessa hirvi on tällä hetkellä talousmetsiemme merkittävin vahinkojen aiheuttaja männyn ja koivun taimikoissa (Korhonen ym. 2010).
Lisäksi erityisesti haapaan ja pihlajaan kohdistuvan ravinnonkäytön on arvioitu vaikuttavan metsien
monimuotoisuuteen myös luonnonsuojelualueilla (Heikkilä ja Tuominen 2009). Hirvi on hyötynyt
nykymuotoisesta metsikkötalouteen perustuvasta metsien hoidosta erityisesti talviravintoa tarjoavien
männyn taimikoiden kautta. Yhdessä säännellyn ja tavoitteellisen metsästyksen ja vähäisten petokantojen kanssa metsätalous on osaltaan vaikuttanut hirvien runsastumiseen viime vuosikymmeninä.
Metsä- ja valkohäntäkauriin sekä metsäpeuran merkitys vahinkoeläiminä ja metsäekosysteemin
muokkaajina on hirveä pienempi ravinnonkäytön erilaisuuden vuoksi ja myös siksi, että kauriskannat ovat tällä hetkellä vasta kasvu- ja levittäytymisvaiheessa ja metsäpeurakanta taas on pieni ja
uhanalainen. Kuitenkin myös metsä- ja valkohäntäkauriit voivat hyödyntää erityisesti pieniä taimikoita ravinnokseen ja aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja (Heikkilä ym. 2003). Niiden kantojen
nousu ei hirven tavoin liity metsien rakenteessa tapahtuneeseen muutokseen, vaan niiden kohdalla
kyse on pääsystä siirrettyinä niille luonnonolosuhteiden puolesta hyvin soveltuville alueille: valkohäntäkauris tuotiin Pohjois-Amerikasta 1930-luvulla (Salmi 1949) ja metsäkauriin maansisäisiä siirtoja tehtiin Perämeren rannikolta ja Ahvenanmaalta Etelä-Suomeen 1980- ja 1990-luvuilla. Leudot talvet 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa ja varsinkin valkohäntäkauriin osalta paikoin
voimakas talviruokinta lienevät myös edistäneet lajien levittäytymistä ja kantojen runsastumista.
Ilmaston puolesta hirvi on sopeutunut hyvin Suomen nykyisiin olosuhteisiin, mutta metsä- ja valkohäntäkauriit elävät täällä levinneisyysalueensa rajalla. Esimerkiksi lumipeitteen paksuus vaikuttaa
selvästi sekä valkohäntä- että metsäkauriin ravinnon ja elinympäristön valintaan, selviämiseen talvesta ja leviämiseen (Telfer 1970, Mystlerud ym. 1997). Valkohäntäkauris onkin menestynyt parhaiten
Etelä- ja Länsi-Suomessa alueilla, jotka vastaavat lumipeitteen paksuuden ja kylmimmän kuukauden
keskilämpötilan perusteella alkuperäaluetta Pohjois-Amerikassa (Salmi 1949). MIL-ohjelmassa toteutetussa metsä- ja valkohäntäkauriiden seurantatutkimuksessa on havaittu lumen paksuudella olevan
selkeä yhteys elinpiirien kokoon (Saari ym., käsikirjoitus). Erityisen selvästi lumipeitteen paksuneminen pienensi elinpiiriä pohjoisimmilla yksilöillä. Lumipeitteen paksuus muodostuu kriittiseksi tekijäksi talvesta selviytymisen kannalta. Pohjoisessa ravintoresurssit ovat huonommat ja niiden tehokas
hyödyntäminen edellyttäisi liikkumista laajemmalla alueella kuin lumiolojen puolesta on mahdollista.
137

Metlan työraportteja 240
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm

Ilmastonmuutoksella voi olla vaikutuksia hirvieläinten aiheuttamiin metsätuhoihin. Tämä voi johtua
sekä eläinkannoissa tapahtuvista muutoksista että muutoksista ympäristössä ja ravintokasvilajistossa, joilla voi olla vaikutuksia eläinten ravinnonkäyttöön. Vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavia
ja toistaiseksi on mahdollista esittää epävarmoja arvioita lähinnä liittyen elinoloissa tapahtuviin
muutoksiin esimerkiksi lämpötiloissa ja lumipeitteessä.
Nykyistä lämpimämmät kesät ja korkeammat talvilämpötilat voivat aiheuttaa hirvelle energiaa
kuluttavaa ja selviytymistä heikentävää lämpöstressiä, jonka seurauksena hirvikantojen painopiste
siirtynee Suomessa vähitellen pohjoisemmaksi. On kuitenkin huomattava, että lämpöstressin vaikutuksista hirviin on toistaiseksi ristiriitaisia tuloksia (Dussault ym. 2004, Lowe ym. 2010). Käytännön kokemusten mukaan hirvituhot ovat pahimmat talvina, jolloin lumipeite tulee aikaisin ja on
runsas. Tällöin hirvet laumautuvat pienille talvielinpiireille, jolloin pienikin hirvikanta aiheuttaa
suuria paikallisia vahinkoja. Mikäli talvet muuttuvat vähälumisemmiksi, voi olla mahdollista, että
paikallisten vahinkokeskittymien syntyminen vähenee, kun hirvet pääsevät helpommin liikkumaan
laajemmalla alueella. Tällöin syöntien vaikutukset jäävät lievemmiksi, mikäli hirvikannan taso on
talviravintovaroihin nähden kohtuullinen.
Todennäköisin ilmastonmuutoksen vaikutus hirvieläimiin aiheutuu talvien lauhtumisesta, lumipeitteen ohentumisesta ja lumipeitteisen ajan lyhenemisestä, jolloin valkohäntä- ja metsäkauriille
ilmastollisesti suotuisa alue laajenee. Tällöin on odotettavissa näiden lajien levittäytyminen edelleen pohjoisemmaksi sellaisille alueille, joilta löytyy niiden suosimaa peltojen ja metsien vaihtelun
luonnehtimaa maisemarakennetta. Toisaalta metsäjäniskannan pitkäaikainen väheneminen vaikuttaa
ilveksen ravinnonvalintaan, jolloin lisääntynyt saalistuspaine kohdistuu pieniin hirvieläimiin. Monin
paikoin pienten hirvieläinten määrät ovat kääntyneet laskuun aivan viime vuosina, ainakin osin lisääntyneen ilveskannan vuoksi. Trofiatasojen välisten vuorovaikutusten ennustaminen ei ole helppoa.

2.5.6

Havaittavissa olevat ilmastonmuutoksen seuraukset

Sään vuosittainen vaihtelu on edelleen suurta verrattuna vähittäiseen ilmastonmuutokseen. Siten
yksittäisiä tautiepidemioita ei yleensä pystytä todentamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi. Tautiepidemioiden pitkäaikaisseurantaa on tehty vähän, eikä epidemioiden vaihteluja ole näin ollen
voitu mallintaa eri tekijöiden selvittämiseksi. Muutamien tautiepidemioiden arvellaan johtuvan
ilmastonmuutoksesta. Tällaisia ovat koko Euroopassa yleistyneet punavyökariste-epidemiat sekä
tervasroson (kaksi lajia: Cronartium flaccidum ja Peridermium pini) männylle aiheuttamien tuhojen yleistyminen 2000-luvulla Fennoskandian pohjoisosissa ja varsinkin Norrbottenissa PohjoisRuotsissa (Krekula ym. 2005, Barklund 2006). Muina syinä ilmiöihin voivat olla myös aiheuttajasienen aiempaa virulentimman muodon yleistyminen sekä männyn kasvatus sille liian rehevillä
kasvupaikoilla tai taudille alttiin siemenalkuperän käyttäminen metsänuudistuksessa.
Eräillä alueilla Kanadan Brittiläisen Kolumbian länsirannikolla kesäsateet ovat lisääntyneet, minkä katsotaan johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmaston muutoksesta. Lisääntyneiden kesäsateiden
myötä sikäläinen punavyökariste on muuttunut heikosta patogeenista aggressiiviseksi tuholaiseksi
kontortamännyllä (Woods ym. 2005). Brittiläisen Kolumbian sisäosissa kesäsateet ovat sen sijaan
vähentyneet, kesän lämpötilat nousseet, eikä talvisin ole koettu viime vuosina kovia pakkasia. Tämä
on myötävaikuttanut vuoristonilurin aiheuttamiin laaja-alaisiin (> 16 000 000 ha) kontortamäntytuhoihin. Ilmiön uskotaan johtuvan ilmastonmuutoksesta (Kurz ym. 2008). Tuhojen laajuuteen on
myötävaikuttanut oleellisesti myös kontortamäntyä suosinut metsänhoito, jonka vuoksi alueelle
on muodostunut laajoja ikääntyneitä puhtaita kontortametsiä.
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Suomessa keskitalvella esiintynyt lämpöaalto ja parin päivän vesisade sitä seuraavine maanpinnan
jäätymisineen on tuhonnut nousevan sopulikannan ainakin talvella 1997−1998 ja 2001−2002. Lapissa myös tunturi- ja hallamittarituhoja on esiintynyt uusilla alueilla sisämaassa (Jepsen ym. 2008).

2.5.7

Tauti- ja tuhoriskien minimointi

Puulajiston monipuolistaminen

Suomessa tulisi

Kun ilmastonmuutoksen ennusteeseen sisältyy huomattavia epävarmuukpyrkiä monipuolistasia, on vaikea määritellä tarkasti riskit ja metsänhoitotoimet niiden minimaan metsien puulajistoa
moimiseksi. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että suurien tappija välttää laajoja tasaikäisiä
oiden välttämiseksi tulisi metsiä hoitaa mahdollisimman monimuotoisiksi,
varsinkin puulajiston suhteen (Lüpke 2004, Brang ym. 2008, Woods ym.
yhden puulajin metsi2010, Sturrock ym. 2011). Tällöin ympäristöolosuhteiden muuttuessa risköitä.
ki laaja-alaiselle totaaliselle tuholle vähenee joidenkin lajien mahdollisesti
hyötyessä muutoksesta ja toisten kärsiessä siitä. Puulajistoltaan monimuotoisessa
metsässä yksittäinen tuhonaiheuttaja ei voi yleistyä laaja-alaisesti. Lähes kaikki tiedossa olevat
suurta tuhoa aiheuttaneet taudit ja tuholaiset ovat toistaiseksi kohdistuneet vain yhteen puulajiin tai
-sukuun. Erityisen vältettäviä ovat samanikäiset tiheät yhden puulajin laaja-alaiset metsiköt, kuten
viimeaikaiset vuoristonilurin aiheuttamat tuhot Kanadan Brittiläisen Kolumbian kontortamänniköissä ovat karulla tavalla osoittaneet (Kurz ym. 2008) (Kuva 2.5.9). Suomessa olisi syytä pyrkiä
monipuolistamaan metsien puulajistoa ja välttää laajoja tasaikäisiä yhden puulajin metsiköitä.
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on nykyinen tilanne Suomen metsien osalta arveluttava, kun
80 % puustostamme on kahta puulajia, mäntyä ja kuusta (Metsätilastollinen vuosikirja 2010).
Yhä suurempi osa uudistusaloista istutetaan nykyään kuuselle. Viivästyneiden kasvatushakkuiden
vuoksi metsämme myös tihentyvät. Nykyinen metsänhakkuumäärä 55 milj. m3vuodessa alittaa
reilusti kestäväksi hakkuukertymäksi arvioidun 70 milj. m3vuodessa (Metsätilastollinen vuosikirja 2010), ja näin ollen vanhojen tiheiden metsien määrä lisääntyy. Kanadan länsiosissa koetun

Kuva 2.5.9. Esimerkki metsätuhosta pahimmillaan. Vuoristonilurin tappamia ja sen vuoksi kaadettuja metsäalueita lokakuussa 2010 lähellä Prince Georgea Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa. Vuoristoniluri on
tappanut etupäässä kontortamänniköitä mutta myös muita mäntylajeja yli 16 000 000 ha yksistään LänsiKanadassa. Pinta-ala vastaa lähes Suomen koko metsäpinta-alaa. Tuhot alkoivat Brittiläisessä Kolumbiassa ja
ovat levinneet nyt Kalliovuorten yli kohti Kanadan keskiosia sekä USA:n puolelle. Kuva Metla/Heikki Nuorteva.
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vuoristonilurituhon kaltaisien katastrofien riskin vähentämiseksi olisi syytä Suomessa pyrkiä monipuolistamaan puulajistoa. Tämä suositus pätee riippumatta siitä, muuttuuko ilmastomme vai ei,
mutta ilmastonmuutos toki lisää vakavan tuhon riskiä.
Ilmastonmuutoksen toteutuessa ennustetulla tavalla voi yksittäisten alueiden kasvupaikkaluokitus
muuttua. Esimerkiksi alue, jolla nyt menestyy kuusi, saattaa tulevaisuudessa olla sille liian kuiva, mutta voi soveltua rauduskoivulle tai haavalle (Kellomäki ym. 2008). Kun muutoksia ei voida tarkkaan ennakoida, totaalisen epäonnistumisen riski vähenee useita puulajeja kasvatettaessa.
Sekametsien pienempi riski tautien suhteen on osoitettu mm. juurikäävän (Thor ym. 2005) ja tammenlakasteen kohdalla (Menges ja Loucks 1994). Tämä johtuu siitä, että useimmat vakavat taudinaiheuttajat ovat patogeenisiä vain yhdelle puulajille ja lisäksi korkeintaan tämän puulajin lähisukuiselle
lajille. Vaikka taudit leviäisivätkin itiöiden välityksellä ilmateitse, vähenee yksittäisen puun osalta
todennäköisyys saada tartunta etäisyyden kasvaessa itiöitä levittävään puuhun. Toisin sanoen itiöiden
määrä ilmassa vähenee taudinkantajien tiheyden laskiessa. Monilajisessa metsässä myös ravintoverkot ovat monipuolisemmat, mikä usein edistää vakautta, kun yhden lajin saalis-petosuhteet ja niiden
dynamiikkaan liittyvät aikaviiveet puuttuvat. Puuston monilajisuus vähentää myös hyönteistuhoja,
varsinkin jos puusto koostuu monista toisilleen etäisistä puulajeista (Jactel ja Brockerhoff 2007).
Taudin ollessa hyvin aggressiivisen ja tappaessa lähes kaikki saman lajin puut, on kohtalokasta, jos
metsät ovat laaja-alaisesti yhden puulajin peitossa. Tällaisia tuhonaiheuttajia tunnetaan monia, ja ne
ovat lähes kaikki tulokas- tai vieraslajeja, eli lajeja, joilla ei ole yhteistä kehityshistoriaa isäntäpuulajin kanssa. Poikkeuksena mainittakoon vuoristoniluri, joka on Kanadassa alueen alkuperäislajistoa.
Jos emme ennakoivasti monipuolista metsiämme, saattaa tämä toteutua luonnon pakottamana.
Usein toistuvat erilaiset voimakkaat häiriöt ovat eräillä lauhkean ilmastovyöhykkeen alueilla johtaneet monimuotoisiin lehtipuu – havupuusekametsiin, kun niiden on annettu uudistua luontaisesti. Näin on käynyt USA:n koillisosissa, joissa aiemmin oli runsaasti metsäpaloja, laaja-alaisia
hakkuita, erittäin aggressiivisia vieraslajeja ja joissa esiintyy lisäksi 70–100 vuoden välein voimakkaita hurrikaaneja. Näitä metsiä pidetään nykyään puuston monilajisuuden vuoksi kestävinä
ympäristömuutosten suhteen (Lüpke 2004).
Monille karuille kasvupaikoille, varsinkin Pohjois-Suomessa, ei ole puulajiksi
muita vaihtoehtoja kuin mänty, mutta tuoreilla kankailla ja sitä rehevämmillä
Lehtimetsien
paikoilla menestyisivät kuusen lisäksi monet muutkin puulajit kuten koivu ja
lisäämiseksi tulisi hirhaapa. Tapion ohjeiden (Hyvän metsänhoidon suositukset 2006) mukaan tuvieläinten kantoja vä- lisi havupuuvaltaisiin metsiköihin jättää ”lievää lehtipuusekoitusta”, eikä tätä
hentää.
periaatetta ole käytännön syistä yleensä mahdollisuus muuttaa, mutta puhtaiden lehtipuumetsiköiden määrää tulisi lisätä. Monet metsänomistajat tekisivätkin
todennäköisesti näin, jos hirvieläinkannat tämän mahdollistaisivat. Siksi hirvieläinkantoja tulisi monin paikoin vähentää nykyisestä huomattavasti. Lehtipuiden käytöllä voitaisiin
myös torjua juurikääpää jo infektoituneista kuusikoista. Siperianlehtikuusen istutusta voisi harkita
paikoilla, jotka eivät ole juurikäävän saastuttamia.
Viime vuosina on yhä useammin puhuttu ilmastonmuutoksen hyödyntämisestä käyttämällä aiempaa eteläisempiä siemenalkuperiä. Metsän terveyden kannalta huomattavan eteläisten alkuperien
käyttö on arveluttavaa, sillä niiden on todettu olevan paikallisia alkuperiä alttiimpia erilaisille metsätuhoille (Uotila 1985; Viherä-Aarnio 2009). Esimerkiksi Salpausselän etelänpuoleisella rannikkoalaueella ei ainakaan Viroa eteläisempiä kuusi- tai koivualkuperiä tulisi käyttää. Mänty sietää
siirtoja kuusta ja koivua huonommin.
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Abioottisten tuhojen torjunta
Koska kuusi on herkin puulaji tuulituhoille, voidaan tuhoriskiä pienentää vähentämällä metsänhoidollisesti kuusen osuutta metsissä. Myös oikea-aikaisilla harvennuksilla ja hakkuualojen rajauksien suunnittelulla voidaan vähentää tuulituhoriskiä (Hyvän metsänhoidon suositukset 2006).
Juurikäävän torjunta vähentää merkittävästi tuulituhoriskiä. Juurikäävän saastuttamalla alueella
Ruotsissa 59 % tuulien kaadoista selittyi juuri- ja tyvilaholla (Oliva ym. 2008). Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia metsäpaloriskiin tutkitaan Ilmatieteen laitoksella, jossa on käynnissä tutkimushankkeita (FUME) osana EU:n 7. puiteohjelmaa.
Lumituhot vähentyvät ilmastonmuutoksen myötä. Muiden abioottisten tekijöiden kuten lisääntyvän UV-säteilyn ja alailmakehän otsonipitoisuuden sekä typpi- ja rikkilaskeumien vaikutusmekanismit ovat vuorovaikutteisia ja moninaisia. Niiden haitallisten vaikutuksien lieventämiseksi ei
tunneta muita torjuntakeinoja kuin puuston mahdollisimman hyvän yleiskunnon ylläpito metsänhoidollisin keinoin.
Juurikäävän torjunta yhä tärkeämpää
Juurikääpää voidaan torjua usealla tavalla. Itiölevintää tuoreiden kantopintojen kautta voidaan torjua
levittämällä kasvinsuojeluainetta (ureaa tai kilpailevaa sientä) puunkaadon yhteydessä kannolle.
Lisäksi tulee välttää vahingoittamasta kasvavia puita ja niiden juuria hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien yhteydessä. Näillä toimenpiteillä voidaan estää juurikäävän leviämistä alueille,
joilla sitä ei entuudestaan esiinny. Sen sijaan alueilla, joilla juurikääpäinfektio jo on, eivät nämä
keinot tehoa, koska juurikääpä voi levitä kasvullisesti juuriyhteyksiä pitkin. Lahossa kuusikossa
juurikäävän leviämistä voidaan vähentää jonkin verran kannonnoston avulla (Vasaitis ym. 2008).
Juurikäävän saastuttamia tyveyksiä ei tule jättää hakkuualueelle, koska niihin voi muodostua juurikäävän itiöemiä lisäämään tartuntariskiä (Müller ym. 2007).
Ilmastonmuutoksen ja bioenergiatuotannon kokonaisuutta tarkasteltaessa on selvää, että juurikäävän aiheuttamat tuhot ja niiden seurauksena myös tuulituhot tulevat lisääntymään. Siksi tuhojen
nykyistä tehokkaampaan ehkäisyyn tulisi valmistautua jo nyt. Kantokäsittelyn tai
kannonnoston avulla torjuntaa tulisi tehostaa etenkin Pohjanmaalta Kainuuseen
Ainoa tunulottuvalla vyöhykkeellä, jolla juurikääpää ei nyt esiinny tai se on harvinainen.

nettu tapa hävittää

Ainoa tunnettu keino juurikäävän hävittämiseksi saastuneelta alueelta on uu- juurikääpä saastuneeldistaa alue lehtipuilla. Koivu ja haapa ovat kuusen juurikääpää vastaan hyvin
ta alueelta on uudistaa
ja männynjuurikääpää vastaan verrattain vastustuskykyisiä. Tätä keinoa voialue lehtipuilla.
daan käyttää valitettavasti harvassa paikassa suurten hirvieläinkantojen vuoksi.
Hirvieläinkantoja pitäisikin harventaa huomattavasti nykyisestä, jotta kuusenja männynjuurikäävän aiheuttamia huomattavia tappioita (40+5 milj. € vuodessa)
voitaisiin vähentää käyttämällä puulajikiertoa pahimmin saastuneilla alueilla. Lisäksi
torjuntatoimenpiteiden toteutumista ja tehokkuutta tulisi seurata jatkuvasti.
Juurikäävän torjunnan tutkimukseen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän: erityisesti
pitäisi kehittää keinoja, jotka mahdollistavat terveen metsän kasvatuksen juurikäävän infektoimalla kasvupaikalla.
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Energiapuunkorjuu edellyttää huolellisuutta jotta juurikääpätuhot eivät lisääntyisi
Metsäenergian tuotanto on lisännyt korjuutapoihin mm. kantojen noston hakkuualoilta sekä ainespuuta pienempien puiden korjuun. Energiatuotannon ohella kantojen nostoa perustellaan myös
juurikäävän torjunnalla. Torjunnan onnistuminen edellyttää kuitenkin erityistä huolellisuutta kantojen korjuun kaikissa työvaiheissa. Myös energiapuuharvennuksissa tulisi tiedostaa juurikäävän
leviämisen riski. Energiapuuharvennuksissa kantokäsittely on ollut puutteellista, mikä todennäköisesti tulee lisäämään juurikäävän määrää näillä metsäkuvioilla.
Kantojen korjuulle on asetettu suuria odotuksia juurikäävän torjumiseksi silloin, kun kuusen viljelyä jatketaan tyvilahon saastuttamalla kasvupaikalla. Bio-ohjelman tutkimukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että juurikääpä pysyy yllättävän sitkeästi kasvupaikalla kantojen korjuun jälkeenkin.
Syynä taudin säilymiseen ovat kantojen noston yhteydessä katkeilevat ja uudistusalalle jäävät lahot juuret. Juurikääpä voi säilyä yli kuusi vuotta tartuntakykyisenä hyvinkin pienissä, vain 15 mm
paksuissa juurenpätkissä. Niistä sieni leviää lähellä kasvavan kuusen taimen juuristoon ja tartuttaa
taimen. Tutkimuksen ensimmäiset taimet saivat juurikääpätartunnan noin 4,5 vuotta istutuksen
jälkeen (Piri, käsikirjoitus). On selvää, että päätehakkuukantojen infektiopotentiaali on suurempi
ja pitempiaikainen kuin irrallisten maahan jääneiden juurenpätkien, ja pahoilla tyvilahokohteilla
huolellisella kantojen korjuulla voidaan vähentää, joskaan ei kokonaan estää, taudin leviämistä
seuraavaan puusukupolveen. Sen sijaan korjuukohteilla, joilla edellisen puusukupolven juurikääpäpesäkkeet ovat rajoittuneet pienelle osalle uudistusaluetta, voi juurikäävän lahottama juurimateriaali levitä kantojen noston ja kuljetuksen seurauksena laajemmalle alueelle, jolloin yksittäisiä
tartuntapesäkkeitä syntyy enemmän kuin jos kannot olisi jätetty nostamatta.
Tutkimukset osoittavat myös, että lahojen kuusenkantojen varastointi lisää juurikäävän leviämisriskiä, jos
kantojen poiskuljetuksesta ei huolehdita ajoissa (Kuva
2.5.10). Varastokasojen alaosassa kannot eivät kuivu
maaperästä nousevan kosteuden takia pitkänkään varastoinnin aikana ja olosuhteet ovat suotuisat juurikäävän itiöemien (kääpien) kehittymiselle. Ensimmäiset
itiöemät muodostuvat lahoihin kantoihin noin kahden
vuoden kuluessa. Seuraavina vuosina syntyy uusia itiöemiä, mutta myös vanhojen itiöemien itiöitä tuottavan
pillistön pinta-ala kasvaa (Piri, julkaisematon aineisto).
Koska valtaosa, 99 %, itiöistä laskeutuu 100 metrin
säteelle itiöemästä (Kallio 1970, Stenlid 1994), kasvaa juurikäävän itiötartuntariski etenkin varastoaumoja
ympäröivissä lähimetsissä. Koska itöitä muodostuu itiöKuva 2.5.10. Juurikäävän itiöemiä kolme vuot- emistä valtavasti, riittää niitä runsaasti huomattavasti
ta varastokasassa olleessa kuusen kannossa. kauemmaksikin, ja satunnaiset nousevat ilmavirtaukset
Kuva Metla/Tuula Piri.
voivat kuljettaa itiöitä kymmeniäkin kilometrejä
Energiapuuharvennuksia ei tulisi tehdä kesäaikaan ilman kantojen käsittelyä juurikäävän torjuntaaineella. Alueella, missä juurikääpää esiintyy runsaasti ja itiölaskeuma on suuri, voi pientenkin kantojen tartunta olla runsasta. Metsikön tuleva lahomäärää riippuu siitä, johtaako kannon itiötartunta
sienen leviämiseen kasvatettavaan puustoon. Vaikka juurikäävän kasvullinen leviäminen kannosta
pystypuihin lisääntyy jyrkästi vasta, kun kannon läpimitta on n. 15 cm (Oliva ym. 2011), on leviäminen tiheissä metsiköissä mahdollista jopa 2–5 cm läpimittaisista kannoista (Gunulf ym. 2009).
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Myös energiapuuhakkuissa syntyvät pienet kannot tulisi käsitellä torjunta-aineella.
Pienten kantojen infektoitumista on selvitetty energiapuuleimikossa Etelä- ja Keski-Suomessa. Korkeimmat tartuntamäärät männiköiden energiapuuharvennuksissa olivat Etelä-Karjalassa (keskimäärin 15,9 % tutkituista kannoista, vaihteluväli 0–33,3%) ja Uudellamaalla (11,4 %, 0–50 %). Kuusikoissa tartuntaa oli eniten Pirkanmaalla (23,6 %;
8,3–40,9) ja Etelä-Karjalassa (20,6 %; 9,1–21,7 %). Kantojen keskiläpimitta vaihteli männiköissä 8:sta 11,3 cm:iin ja
kuusikoissa 8,8:sta 10 cm:iin (Piri, julkaisematon aineisto). Sekä itiöemien määrä leimikon läheisyydessä että sääolot
hakkuuajankohtana ja sitä ennen ovat tärkeimmät tartuntamäärään vaikuttavat tekijät (Solheim 1994). Koska näytteet
otettiin yli vuoden kuluttua hakkuusta, oli juurikääpä ehtinyt levitä kannon tyvelle, ja on todennäköistä, että muut sienet eivät pysty enää syrjäyttämään juurikääpää. Etenkin luontaisesti syntyneissä männiköissä poistettavien puiden lukumäärä on suuri, minkä johdosta tartunnan saaneiden kantojen (tautipesäkkeiden) lukumäärä hehtaaria kohden voi
nousta korkeaksi. Erityisesti tulisi juurikäävän torjunnasta huolehtia terveiden metsien harvennuksissa.

Ainespuuhakkuisiin verrattuna energiapuuharvennuksissa syntyy helposti enemmän korjuuvaurioita, jotka voivat toimia juurikäävän tartuntareitteinä. Korjuuolosuhteet ovat energiapuuharvennuksissa usein erittäin vaativat, sillä kohteet ovat tiheitä ja kaadon yhteydessä jäävä puusto vaurioituu herkästi. Juurivaurioita syntyy etenkin kokopuukorjuussa, kun ajouran reunapuita ei voida
suojata risutuksella. Kuusi on selvästi mäntyä alttiimpi sekä vaurioille että vaurioista lähtevälle
juurikääpätartunnalle.

Miten juurikääpäriskiä voidaan pienentää energiapuun korjuussa?
Kantojen korjuu

*

Laho puuaines poistetaan uudistusalalta mahdollisimman tarkasti. Mitä huolellisemmin lahot kannot ja niiden osat kerätään
pois korjuukohteelta, sitä vähemmän juurikääpätartuntoja esiintyy seuraavassa puusukupolvessa.

*

Jos päätehakkuu tehdään kesällä, kaikki nostamatta jäävät havupuiden kannot käsitellään torjunta-aineella uusien juurikääpätartuntojen estämiseksi.

*
*
*

Kannot varastoidaan aurinkoiselle, tuuliselle ja kuivalle paikalle ja terveet kannot kasataan varastoauman alimmaisiksi.
Huolehditaan, että kannot kuljetetaan pois tienvarsivarastosta viimeistään kahden vuoden kuluessa.
Huolehditaan, että kasan alimmaiset, epäpuhtaat, maata vasten olleet kannot, joihin kehittyy runsaimmin juurikäävän itiöemiä,
kerätään pois varastopaikalta.

Energiapuuharvennus

*
*

Kesällä harvennuskohteiksi valitaan ensisijaisesti lehtipuuvaltaisia leimikoita.

*
*
*

Vältetään korjuuta keväällä ajankohtana, jolloin puiden paksuuskasvu käynnistyy ja puut ovat herkkiä vaurioille.

Kesäharvennuksia ei tehdä havupuuvaltaisissa leimikoissa ilman kantokäsittelyä. Kantokäsittely on erityisen tärkeää, kun
kyseessä on terve metsikkö!

Leimikossa tehdään tarvittaessa ennakkoraivaus.
Ajourat tehdään riittävän leveiksi ja hakkutähde hyödynnetään ajourilla.
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Muiden sienitautien torjunta
Lehti- ja versotautien riski pienenee, kun metsät harvennetaan ajallaan. Harvennus edistää jäljelle
jäävien puiden elinvoimaisuutta ja vastustuskykyä sekä vähentää sienitautien riskiä pienilmaston
kosteuden laskiessa. Harvennushakkuissa on varottava korjuuvaurioita. Tärkeätä on myös käyttää
kullekin kasvupaikalle sopivaa puulajia ja alkuperää.
Tervasrosoa voidaan torjua poistamalla sairaat puut, jolloin sienen elinkierto saadaan katkaistua ja
taudille altista puumateriaalia vähennettyä. Mäntyjen tervasrosoalttius on voimakkaasti periytyvää,
joten sairaiden siemenpuiden poisto vähentää taudinalttiin siemenen leviämistä ja uuden alttiin
puusukupolven syntymistä. Maitikoiden yleisyydestä johtuen väli-isäntäkasveja on mahdotonta
poistaa kokonaan, mutta oikealla metsäsuunnittelulla mm. välttämällä männyn kasvatusta liian
rehevillä kasvupaikoilla voidaan tuhoriskit minimoida. Koivusekapuuston kasvatuksella varsinkin nuorissa männiköissä on luultavasti mahdollista vähentää männyn sienitartuntaa. Lannoitus
ja karsinta voivat sen sijaan lisätä tervasrosoa.
Vieraslajien torjunta – haaste kansainvälisen taimi- ja puutavarakaupan
valvonnalle
Monet kohtalokkaat tautiepidemiat ovat saaneet alkunsa patogeenien ja tuholaisten kulkeutumisesta uusille alueille taimiaineksen mukana. Esimerkkeinä mainittakoon surmakan, kastanjansurman
sekä valkomännyntervasroson kulkeutuminen Amerikkaan (Hamelin ym. 1998, Beattie ja Diller
1954, Mielke 1943) ja haavan kuoripoltteen kulkeutuminen Amerikasta Eurooppaan (Roll-Hansen
ja Roll-Hansen 1969). Myös puutavaran mukana katsotaan useiden patogeenien siirtyneen maasta
tai mantereelta toiselle, kuten esimerkiksi hollanninjalavatauti (Lilja 2009a). Kaukokulkeutuvista
taudinaiheuttajista esimerkiksi kastanjansurma on osoittautunut tuhoisaksi tappamalla nopeasti
amerikankastanjan lähes sukupuuttoon koko Amerikan mantereelta.
Suomessa Evira vastaa vaarallisten tuhonaiheuttajien torjunnasta. Tuhonaiheuttajien leviämistä taimi- tai puuaineksen mukana on kuitenkin hyvin vaikeaa estää, koska patogeenit voivat olla taimissa
piilevässä muodossa (esim. surmakka, Ranta ym. 1994, Ranta 1995) samoin kuin puutavarassakin,
eli aiheuttamatta ulkoisia oireita. Lisäksi terveissäkin taimissa on satoja luontaisia ja satunnaisia
muita mikrobilajeja, joiden käyttäytymisestä uusissa olosuhteissa ja uusilla isäntäkasvilajeilla ei ole
tietoa. Kansainvälisen kasvi- ja puutavarakaupan kasvaessa ja ilmaston muuttuessa riski vaarallisten
tuhonaiheuttajien leviämisestä käy yhä suuremmaksi. On epätodennäköistä, että valvonnan keinoin
voidaan riittävästi estää patogeenisten tai myöhemmin patogeenisiksi osoittautuvien mikrobien
leviäminen kauppataimien tai puutavaran mukana. Suomeenkin on levinnyt viime vuosina useita
Phytophthora-lajeja taimikaupan mukana (Lilja ym. 2009a). Vääjäämättä syntyvien vahinkojen
hidastamiseksi on rajavalvonnan resursseista ja kansainvälisestä yhteistyöstä kaupan valvonnassa
pidettävä huoli myös jatkossa. Taimiaines aiheuttanee puutavaraa huomattavasti isomman riskin. Pelkästään metsänterveyden kannalta katsottuna koko kansainvälinen taimikauppa kannattaisi lopettaa.
Metsäpatologit ovat ilmaisseet kantansa kansainvälisestä kasviaineskaupasta

Vähäisen tans. Montesclaros’in julkilausumassa (Montesclaros declaration), joka on
loudellisen kokonais- julkaistu kansainvälisen metsäntutkimusorganisaatioiden liiton (IUFRO)
verkkosivuilla joulukuussa 2011. Siinä esitetään vähittäin lopetettavakhyödyn mutta suuren
riskin metsänterveydelle si sellainen kasvikauppa, joka aiheuttaa huomattavan riskin metsätuhoaiheuttava kansainvälinen laisten ja –taudinaiheuttajien leviämiseksi, mutta tuottaa vain vähäisen
kokonaistaloudellisen hyödyn. Tällaista on esimerkiksi puiden siementen
taimikauppa tulisi lopettaa.
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kuljetus Suomesta johonkin halvemman työvoiman maahan taimituotantoa varten ja taimien kuljetus
Suomeen istutettaviksi. Erityisen vaarallista on elävien kasvien kaukokuljetus esimerkiksi Itä-Aasiasta
eurooppalaisiin puistoihin tai puutarhoihin, koska kokonaan eri kasvillisuusvyöhykkeeltä Eurooppaan kulkeutuvilla mikrobeilla ei ole lainkaan yhteistä kehityshistoriaa täkäläisten kasvien kanssa.
Hyönteistuhojen torjunta

Ikä- ja puulajirakenteeltaan vaihteleva metsä ei altis laajoille
hyönteistuhoille.

Metsänuudistamisessa voidaan vähentää hyönteisten aiheuttamia tuhoja uudistamalla metsät parhaiten kasvupaikalle soveltuvalla puulajilla. Kasvatusvaiheessa metsien hyönteistuhoja ehkäistään ennakolta tehokkaimmin
harventamalla metsät ajoissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset
tuhohyönteisten yleisyydessä tapahtuvat todennäköisesti pitkän ajanjakson
kuluessa. Poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamiin tuhohyönteisten tilapäisiin
kannannousuihinkin varaudutaan parhaiten kasvattamalla metsissä monipuolista puulajivalikoimaa ja välttämällä suuria yhtenäisiä yhden puulajin viljelyalueita. Lisääntyvän kirjanpainajatuhoriskin vuoksi havupuutavaran korjuuta koskevien säädösten noudattaminen on entistäkin
tärkeämpää. Kotimaisten puulajien muodostama ikä- ja puulajirakenteeltaan vaihteleva metsä on
myös kestävin vaihtoehto mahdollisia uusia hyönteistuholaisia vastaan.
Myyrätuhojen torjunta
Ilmastonmuutos ei aiheuta muutoksia nykyisiin suosituksiin myyrätuhojen torjunnasta. Suurin
tuhoriski taimikoissa on silloin, kun myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa. Jos metsänomistaja voi huomioida myyräsyklin vaiheen istutuksen ajankohdan valinnassa, suositellaan
istuttamista vasta välittömästi huippuvaiheen jälkeen. Maanmuokkauksesta ja heinäntorjunnasta
on huolehdittava, sillä näin vähennetään myyrien ravintoa ja suojaa. Istutusajankohdaksi suositellaan mieluummin kevättä kuin syksyä. Arvotaimia (visakoivua, tammea, hybridihaapaa jne.)
istutettaessa suositellaan käytettäväksi taimisuojia. Jos myyrätalvi uhkaa, voi kokeilla karkotteita
tai myyränmyrkkysyöttejä. Hiirenloukuillakin saa vähennettyä myyräkantaa tehokkaasti.
Hirvieläintuhojen torjunnassa kantojen säätely keskeistä
Ilmaston muuttuessa hirvieläintuhojen torjunnassa keskeistä on hirvieläinkantojen pitäminen tasolla, jolla tuhovaikutukset metsätaloudelle jäisivät siedettäviksi. Kannansäätelyn tehostaminen
metsävahinkojen näkökulmasta tulee entistä tärkeämmäksi myös valkohäntä- ja metsäkauriin
osalta, mikäli ne levittäytyvät nykyistä karummille ja metsävaltaisemmille alueille, jolloin niiden
metsäekosysteemiä kuluttava vaikutus voimistuu. Koska suurpetokantojen kehitys vaikuttaa olennaisesti pienten hirvieläinten määriin, tulisi riistapolitiikassa ja metsätuhotorjunnassa pyrkiä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, mihin uusi Riistakonserni-ajattelu voi antaa mahdollisuuksia.
Myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta hirvieläinkantojen tulee olla sellaisella
tasolla, ettei metsien monipuolisen puulajirakenteen kehittyminen vaarannu.
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2.5.8

Johtopäätökset

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) ennusteen mukainen ilmastonmuutos voi merkittävästi
heikentää metsiemme terveydentilaa. Useimmat taudinaiheuttajasienemme pystyvät mukautumaan
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin todennäköisesti paremmin kuin puut. Merkittäviä taloudellisia
tappioita metsätaloudelle aiheuttavien juurikääpätuhojen ennustetaan edelleen lisääntyvän havumetsissämme ja leviävän Pohjois-Suomeen. Juurikäävän yleistyminen lisää tuulituhovaaraa, sillä
juuristaan ja tyvestään lahot puut kestävät huonosti voimakkaita tuulia.
Metsien terveyttä uhkaavia uusia taudin- ja tuhonaiheuttajia voi saapua ilmavirtausten mukana sekä
ulkomaisten taimien, puisten pakkausten ja puutavaran tuonnin myötä. Näiden tulokas- ja vieraslajien käyttäytymistä on hyvin vaikea ennakoida. Koska uusien taudinaiheuttajien ja tuholaisten
havaitseminen on tuontitaimista erittäin vaikeaa, tulisi vakavasti harkita taimi- ja koristekasvien
tuonnin merkittävää rajoittamista ja vastaavasti kotimaisen tuotannon lisäämistä.
Hirvieläinten määrät ja levinneisyydet tulevat muuttumaan. Pitkällä tähtäimellä hirvi väistyy pohjoisemmaksi, ja metsä- sekä valkohäntäkauris runsastuvat maan etelä- ja keskiosissa. Myyräkantojen vaihtelussa tulee tapahtumaan muutoksia. Nykyisen voimakkaat syklit, jotka liittyvät pitkiin
lumisiin talviin ja saalislajiköyhiin ekosysteemeihin, muuttuvat todennäköisesti lievemmiksi.
Lisääntyvää tuhoriskiä tulee ennalta ehkäistä monipuolistamalla puulajistoa kotimaisilla lajeilla.
Puulajistoltaan monipuolinen metsämaisema ei ole niin altis yksittäisille tuhonaiheuttajille kuin
laajat yhden puulajin metsiköt. Tämän saavuttamiseksi tulee hirvieläinkantojen säätelyssä ottaa
aiempaa paremmin huomioon riistalajikohtaiset ja alueelliset erikoispiirteet, jotta hirvieläinkannat
ovat eri osissa maata lajikohtaisesti metsänuudistamisen kannalta siedettävät.
Hyvää metsänhoitokäytäntöä tulee noudattaa entistä tarkemmin, jotta metsät olisivat mahdollisimman
hyväkuntoisia ja siten vastustuskykyisiä. Metsänuudistamisessa tulee kiinnittää huomiota sopivaan
taimialkuperään, sekä harventaa taimikot ja metsät ajallaan. Kuusen istutusta kuiville kasvupaikoille
ja männyn liian reheville kasvupaikoille tulee välttää. Kantokäsittely juurikäävän torjumiseksi tulisi tehdä havumetsien kesäaikaisissa hakkuissa koko maassa, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia.
Metsäenergian tuotanto on lisännyt korjuutapoihin kantojen noston hakkuualoilta sekä ainespuuta pienempien mäntyjen korjuun. Kantojennosto juurikäävän saastuttamilta alueilta voi vähentää
juurikääpää, mutta se edellyttää kantojen huolellista käsittelyä maastossa noston jälkeen. Energiapuuta korjattaessa tulisi havupuiden kannot käsitellä juurikäävän torjunta-aineella.
Yksityiskohtaisten ennusteiden teko ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsäekosysteemin terveydelle on mahdotonta. Vaikuttavia tekijöitä on paljon ja niiden vuorovaikutukset monimutkaisia.
Patogeenien ja tuholaisten reaktiot ympäristötekijöiden muutoksiin eivät ole suoraviivaisia ja vaikutukset voivat riippua kynnysarvoista. Lisäksi eliöt tulevat sopeutumaan muuttuviin ympäristöoloihin
geneettisesti. Sopeutumisen nopeus vaihtelee suuresti eri eliöryhmien ja lajien välillä.
Metsäekosysteemin terveydentilan monipuolinen tutkimus ja seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jotta muutokset todettaisiin varhaisessa vaiheessa. Ajantasainen tieto metsien terveydestä ja siihen vaikuttavien syy-seuraussuhteiden
ymmärtäminen ovat edellytys sille, että riskeihin voidaan tarvittaessa mukautua nopeasti metsänhoidollisin keinoin.
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