
KASVINSUOJELUSEURA ry                  Metsänsuojelujaoston kokous 
Pöytäkirja 1/2021 
 
Aika: 20.12.2021 klo 13.00-15.31 
Paikka: Teams-etäkokous 
Läsnä: Kasanen Risto (HY), pj. Nuorteva Heikki (Luke) 
             Vihervuori Liisa (Ruokavirasto) Uotila Antti (HY) 
             Ylioja Tiina (Luke)  Immonen Anne (UPM) 
             Leinonen Kari (Ruokavirasto) Tolonen Hannu (Metsähallitus) 
             Viiri Heli (UPM)  Terhonen Eeva (Luke) 
             Torniainen Tatu (MMM) Anna Poimala (siht.)  
             Suonpää Marja (Tukes)  
 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa 
 

3. Kirjanpainajakatsaus (Tiina Ylioja) 
Tiina kertoi kirjanpainajaseurannan tilanteen (Liite 1). Seurannoilla on nykyään jatkuvuuden 
takaamiseksi viranomaistoimintoasema. KIHASE-hankkeessa yhdistyy kirjanpainajan ja 
havununnan seuranta. 1500 dd:n lämpösummaraja, jossa kirjanpainajan toinen sukupolvi 
ehtii kehittyä, ylittyi tänä vuonna paikoin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa sekä järvialueella. 
Tämänhetkinen metsätuholain määrittämä kuorellisen puutavaran poisviennin aikaraja 
rikkoontui lähes koko B-alueella vuoden 2021 poikkeuksellisen kuumana kesänä. 
Seurantaverkostoa laajennettiin tänä kesänä luoteeseen ja pohjoiseen. Ns. epidemiaraja eli 
15000 kirjanpainajaa per kesä ylittyi kahdessa paikassa (Liite 1).  
 

4. Vuoden 2021 metsätuhokatsaus (Heikki Nuorteva) 
Heikki Nuorteva esitteli Luken kokoaman vuoden 2021 tuhokatsauksen (liite 2). 
Poikkeuksellisen kuuma kevät ja kesä aiheuttivat puille kuivuushaasteita, joista seurauksina 
hyönteis- ja sienituhoja. Siitepölyä syöviä kääpiösahiaisen (Xyella julii) toukkia oli mäntyjen 
alla Uudellamaalla runsaasti touko-kesäkuussa. Mustasaarnipistiäisen (Tomosthetus 
nigritus) saarnien paljaaksisyönti jatkui erittäin runsaana Uudellamaalla. Esim. Nurmijärven 
hautausmaan saarnissa oli satoja tuhansia toukkia. 

VMI13 aineiston karttakuvat on julkaistu, varsinaiset VMI13:n mittaustiedot pinta-
aloittain valmistuvat vasta vuoden 2022 puolella.  Tuhon esiintymistä kartalla rajoittavat 
VMI:ssä monet tekijät, kuten mittausaika. Tuuli- ja lumituhot keskittyvät Lappiin eikä 
merkittävää eroa vuoteen 2020 ollut nähtävissä. Mäntypistiäisistä pilkkumäntypistiäisen 
aiheuttamia tuhoja ei juurikaan löytynyt. Kirjapainajatuhot olivat lisääntyneet, ja juurikääpä 
on siirtymässä pohjoisemmaksi. Kuivuus ja lämpö saattavat vaikuttaa myös juurikääpätuhoja 
lisäävästi puun kärsiessä kuivuudesta sienen kasvaessa puun sisällä. Tervasroson 
aiheuttamat tuhot painottuvat Pohjois-Suomeen, mutta kuivuus lisäsi tuhoja tänä vuonna 
myös Länsi-Suomessa. Runsaita versosurmatuhoja ei raportoitu. Varsinaisia kuivuustuhoja 
on ilmoitettu suhteellisen vähän, syynä saattaa olla kirjaaminen hyönteistuhoksi. 
Aitokeräkärsäkkään ja muut kärsäkkäiden määrät ovat lisääntyneet useamman vuoden ajan. 



Ensimmäinen etelänversosurman tuhokohde Suomessa varmistettiin syksyllä 2021, mikä 
on noteerattu laajasti myös mediassa. Oireet muistuttavat versosurmaa, mutta näkyvät 
syksyllä. Okakaarnakuoriais-oireyhtymä on näkynyt merkittävästi esim. Helsingissä ja 
Uudellamaalla. Okakaarnakuoriainen on ollut aiemmin lievien tuhojen aiheuttaja, mutta 
mahdollisesti hyötynyt lämpimistä kesistä ja tappaa tällä hetkellä myös eläviä puita. 
Hirvieläintuhot ovat edelleen lisääntyneet, ja myös siemenviljelyksillä todettu paljon tuhoja, 
joiden pääaiheuttaja vaihtelee kohteittain. 

 
5. Tukesin info 

Marja Suonpää (Tukes) kertoi että EU:ssa urean tehoainehyväksynnän arviointiprosessi 
on kestänyt pitkään, ja käyttöluvan voimassaoloa on jatkettu useampaan kertaan (Liite 3). 
EFSA:n raporttia aiheesta odotetaan pian. Tällä hetkellä lupa on voimassa 31.8.2022 saakka, 
jota ennen odotetaan päätöstä uudelleen hyväksymisestä. Valmisteen luvan uusimista 
täytyy hakea 3 kk kuluessa tehoaineen hyväksymisestä. Rotstop-valmisteen lupa on 
voimassa 30.4.2023 saakka, mutta Rotstop SC-valmisteen tehoaine, harmaaorvakkasieni, on 
hyväksytty EU:ssa vuoteen 2035 asti. Prosessi luvan uusimiseksi on meneillään ja Viro arvioi 
valmisteen luvan uusimisen pohjoisella vyöhykkeellä. Arvioinnin odotetaan valmistuvan 
ennen luvan voimassaoloajan umpeutumista. 

 
6. Muut asiat 

Keskustelua syntyi Metsäkeskuksen metsänkäyttöilmoitusten luotettavuudesta, sillä 
tuhonaiheuttaja ei tule aina merkityksi niihin oikein. Parhaiten metsänkäyttöilmoituksista 
saa tietoa myrsky- ja lumituhoista, mutta kirjanpainaja- ja etenkin sienituhot tulevat usein 
väärin arvioiduiksi. Epäiltiin myös, että versosurmatuhojen vähäinen määrä VMI:ssä saattaa 
sisältää aliarvioita. Otanta- ja aikataulusyistä merkittävistä tuholajeista ei välttämättä aina 
saada realistista kuvaa. 

Etenkin jalopuiden seuralaislajeilla uhanalaisluokitukseen vaikuttaa vahvasti havaintojen 
kirjaamisen vähäisyys. Esim. tällä hetkellä silmälläpidettäväksi luokiteltu 
mustasaarnipistiäinen on selvästi hyötynyt ilmaston lämpenemisestä ja yleistynyt 
räjähdysmäisesti Uudenmaan saarnissa vuodesta 2017 lähtien. 

Feromonien käyttöön kantojen seurannassa ei tarvita kasvinsuojeluaineen käyttölupaa. 
Keskustelua käytiin myös siitä, voisivatko jotkut feromonit toimia myös torjuntakeinoina. 
Todettiin feromonien torjuntakäytön olevan tehon riittämättömyyden takia käytännössä 
mahdotonta metsikkötasolla. Keski-Euroopassa feromoneja käytetään puutarhamaisilla 
metsäkuvioilla, joissa vaikuttavuus on epävarmaa. Keskustelua käytiin myös metsätaimien 
mahdollisista mekaanisista suojauskeinoista kemiallisen torjunnan rinnalla, mutta 
kustannustehokasta ratkaisua ei ole tarhoille vielä saatavilla. 

Koska ureavalmisteen luvan uusimista täytyy hakea 3kk kuluessa tehoaineen 
hyväksymisestä keskustelua käytiin myös suomalaisten luvanhaltijoiden valmiudesta luvan 
hakemiseen ajoissa. Mikäli ureaa ei hyväksytä uudelleen, komissio julkaisee asetuksen 
valmisteiden vetämiseksi markkinoilta sekä muita vaihtoehtoja juurikäävän torjumiseen. 
Ministeriön taholta tiedotetaan toimijoita asiasta. Tatu Torniainen (MMM) kertoi myös, ettei 
metsätuholain uudistukseen tai sitä koskeviin asetuksiin tullut muutoksia lausuntojen 
perusteella, joten metsätuholain muutokset ja kaksi metsätuhoihin liittyvää asetusta tulevat 
voimaan vuoden 2022 alussa. 

 
7. Jäsenasiat 



Risto Kasanen jättää kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaoston puheenjohtajan tehtävän, 
mutta jatkaa jaoston jäsenenä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Liisa Vihervuori 
(Ruokavirasto), joka aloittaa tehtävässä vuoden 2022 alusta. Pekka Kuitunen (Metsäkeskus) 
on tullut jaoston jäseneksi viime vuonna, mutta jäänyt pois sähköpostilistasta. Asia nyt 
korjattu. Sanna Välimäki (Ruokavirasto) on jättänyt jaoston, ja uutena jäsenenä aloittaa Eeva 
Terhonen (Luke), joka on aloittanut Lukessa taimitarha-asiantuntijana Marja Poterin jäätyä 
eläkkeelle. Metsänsuojelujaoston sihteerin tehtävä on siirtynyt niin ikään Marja Poterilta 
Anna Poimalalle (Luke) kesällä 2021. 
 

8. Metsäjaoston toiminta, seuraava kokoontuminen  
Sovittiin, että metsänsuojelujaostolle perustetaan oma Teams-ryhmä. Jaostolle suunniteltiin 
myös seuraavaa kokoontumista jo keväällä 2022, jossa teemana olisi esim. juurikäävän 
vaihtoehtoiset torjuntamenetelmät. 
 

9. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:31. 
 
 
 

Vantaalla 20.1.2022 
 
Risto Kasanen  Anna Poimala 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Kirjanpainajatilanne 2021
KIHASE Kirjanpainajan ja havununnan seuranta

Tiina Ylioja1, Markus Melin1, Pekka Kuitunen2 ja 
Leena Aarnio1

1 Luonnonvarakeskus
2 Suomen metsäkeskus

21.12.2021

2 2

Kirjanpainajan seuranta feromonipyydyksin

21.12.2021

©Markku Rantala/Luke
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Tehoisa lämpösumma

21.12.2021

Arvio 1. 
sukupolven
aikuistumisen
ajoituksesta

2. sukupolven
aikuistumisen
mahdollisuus
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Seurantatiedot

21.12.2021
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Kun pyydysryhmästä saadaan < 15 000 kirjanpainajaa puita
kuolee vähemmän kuin 10 per km aukon reunaa.
Kun >15 000 puita voi kuolla enemmän, mutta ei välttämättä. 
Lindelöw Å & Schroeder M (2001)

Alhaisen riskin alueet pystytään ennustamaan edellisen vuoden
perusteella, mutta korkean riskin alueiden ennustaminen on 
epävarmempaa (Weslien 1992). 

Epidemiaraja eli
15 000 kirjanpainajaa per kesä

66 21.12.2021

Yhteenveto
Seuranta-aluetta laajennettu luoteeseen ja pohjoisemmaksi.

Vain kaksi epidemiarajan ylitystä, mutta monilla paikkakunnilla 
yli 10 000 kirjanpainajaa kesän aikana. 

1. sukupolvi kuoriutui erittäin aikaisin hellekesänä.

Loppukesä viileni ja elokuun tyhjennyksen (viikko 34, 23.8. 
alkanut) yhteydessä parveilua ei enää havaittu juurikaan sitten 
edellisen tyhjennyksen (viikko 29, 19.7. alkanut). 

5

6
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Vuoden 2021 metsätuhokatsaus

Heikki Nuorteva

Kiitos: Leena Aarnio, Jarkko Hantula, Otso 

Huitu, Juha Kaitera, Kari T. Korhonen, 

Jaana Luoranen, Juho Matala, Markus 

Melin, Marja Poteri, Juha Siitonen, Mikael 

Strandström, Eeva Terhonen, Anne Uimari, 

Martti Vuorinen & Tiina Ylioja

heikki.nuorteva@luke.fi

Metsätuhotietopalvelu

Luonnonvarakeskus (Luke)

Latokartanonkaari 9

00790 Helsinki, FINLAND

1

© Heikki Nuorteva

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

© Heikki Nuorteva
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Poikkeuksellisen lämmin kevät-alkukesä

→puilla kuivuushaasteita, hyönteiset hyötyivät & 

tautivaikutuksia

2 Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

• Metsätuhotietopalveluun runsaasti ilmoituksia, mm.:

• -juurikääpä

• -kirjanpainaja

• -mustasaarnipistiäinen

• -okakaarnakuoriainen

• -ytimennävertäjät

• -tukkimiehentäi

• -kuivuus

• -”märkyys” loppukesästä (puutavaran & halkojen pintahomeet)

• -mustakoro, lumimittari, pihdan korotauti

• -Luken kirjanpainaja- ja havununnatiedotteet (Ylioja & Melin)

• →loppukesän tautiyllätys (Eeva Terhonen)
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Runsaasti kääpiösahiaisen (Xyela julii) toukkia isojen 

mäntyjen alla Uudellamaalla touko-kesäkuussa

3

Männyillä ennätyskukinto; vain muutaman millimetrin pituiset toukat syövät

kukinnoissa siitepölyä ja ovat pääsääntöisesti harmittomia puun kannalta

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



Saarnituhot jatkuivat runsaina

Nurmijärven hautausmaan

vanhat saarnet

mustasaarnipistiäisen

(Tomostethus nigritus)

mielenkiinnon kohteena

16.6.2021

Maahan pudonneet

toukat pyrkivät

takaisin ylös.



”Yksi ryömi yli käenpesän”

5

Puita yritettiin

suojella rungon

ympärille kierretyillä

liimanauhoilla.

Vaihdettiin päivittäin. 

Tässä yhden päivän

saldo.



Puusta pudonneet toukat ravinnonhaussa

6

Saarni
Hauta-

kivi
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Metsikön metsänhoidollista laatua alentavien tuhojen 

osuus puuntuotannon metsämaan pinta-alasta 

vuosina 2009-2020

7

Heikki Nuorteva, Markus Melin, Mikael Strandström 

ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Metsikön metsänhoidollista laatua alentavat tuhot 

suhteessa puuntuotannon metsämaan pinta-aloihin 

vuosina 2009-2020 

8

Heikki Nuorteva, Markus Melin, Mikael Strandström 

ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



© Luonnonvarakeskus

Valtakunnallisen metsien inventoinnin VMI13 tuloksia
Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

(päivitetty 11.11.2021; kaikki koealat mitattu)

• -kyse on VMI-koealan puustotietoihin v. 2020 kirjatuista kuviotason 

tuhoista (tässä huomioitu ainoastaan se VMI-kuvio, jolla koealan 

keskipiste sijaitsee)

• -yksittäisille koepuille kirjattuja tuhoja ei ole huomioitu

• -tuhon esiintymistä kartalla rajoittaa se, mihin aikaan 

maastokaudesta koeala on mitattu (onko tuho havaittavissa)

• -lisäksi eri ryhmien välillä on hieman vaihtelua siinä, kuinka lievät 

tuhot kirjataan kuviotason tuhoiksi

• -VMI-koealan koealan sijaintia ei valita maastossa vaan se 

perustuu systemaattiseen ryvästettyyn otantaan

• -koska koealaverkko on melko harva, saattaa sillä millaiseen 

metsikköön koeala sattuu osumaan olla myös alueellisesti 

merkitystä tuhon näkyvyyteen VMI-aineistossa

• -tuhotiedot pinta-aloittain valmistuvat v. 2022 puolella

9 Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Juurikääpäuutisia ja tilanne VMI:n mukaan
Jarkko Hantula, Mikael Strandström

• Tilanne vaihtelee vuosittain vain 

vähän

• Suomen taloudellisesti merkittävin 

tuhonaiheuttajasieni myös vuonna 

2021

• Uusi arvio tuhojen määrästä on 

tekeillä

• Juurikäävän virustorjunta on saanut 

patentin

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Versosurmatilanne VMI:n ja havaintojen mukaan
Mikael Strandström, Juha Kaitera, Jarkko Hantula

• Tuoreita versosurmatartuntoja ei 

esiintynyt runsaasti missään

• Kuluneen kesän kuumuus ja alkuvuoden 

kuivuus ennakoivat rauhallista 

versosurmatilannetta myös ensi kesälle 

• Loppukesän sateisuus suosi 

taudinaiheuttajaa, mutta tuskin 

kompensoi alkukesän vaikutusta

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Kuivuustuhoja kartoittaneen hankkeen tuhohavainnot
Jaana Luoranen

Kuivuus Tukkimiehentäi Märkyys Nisäkäs Juuriniluri muu tuho

Kohteiden määrä, joilla tuholaista esiintyi 61 26 10 23 6* 7

Keskimääräinen tuho-% 24.0 2.9 0.6 1.6 0.4 1.2

Osuus vakavista tuhoista, % 85 10 0 1 2 2

Perustuu Luorasen, Riikosen ja Saksan julkaisemattomaan aineistoon

Syksyllä inventoitu 65 uudistusalaa eri puolilla 

Oulujärven eteläpuolista maata yhteistyössä 10 

kumppanin kanssa.

Tavoitteena oli katsoa erityisesti, kuinka kuuma 

kesä oli vaikuttanut keväällä istutettuihin kuusen 

taimiin. Samalla tarkastettiin myös muut 

tuhonaiheuttajat

*lisäksi ainakin yhdellä kohteella oli todistetusti juuriniluria, mutta sen laikuittaiset tuhot eivät osuneet otannan koealoihin

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Tuhonaiheuttajat ja tuhojen vakavuus
Jaana Luoranen

Vakavimmat tuhot 

taimille aiheutti 

kuivuus

Muiden syiden 

aiheuttamat vauriot 

olivat lievempiä

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Havaintoja aitokesäkärsäkkäästä Etelä-Savossa
Jaana Luoranen

Kahdella kohteella tuhoja

Kohde A 9 % taimista

Kohde B 45 % taimista

Kohteet istutettu

- Kuusen paakkutaimilla

- touko-kesäkuun taitteessa

- Mättäille

- Tuoreen kangas, keskikarkea 

maa

- Inventointi lokakuussa

Kuvat Elsa Rantanen

Osana Luorasen, 

Riikosen ja Saksan 

julkaisematonta 

aineistoa

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



Ensimmäinen etelänversosurma tuhokohde varmistettu
Eeva Terhonen

• Vasen epäilys 
etelänversosurmasta: 
Taimien kuluvan vuoden 
kasvaimet kuolevat kuivilla 
paikoilla. Tavattu: Helsinki, 
Vantaa, Ruotsinkylä. 
Havuparikkaan osuutta 
selvitetään.

• Oikealla: Uudenkaupungin 
tuhokohteissa yhdeltä 
löydettiin huomattavan 
paljon myös havuparikasta.

• Uusia ilmoituksia 
lounasrannikolta + 
saaristosta näytteitä (Seili, 
Dirholm, Kolko) ja Urjalasta 

Taudinaiheuttaja: Havuparikas, Sphaeropsis sapinea = Diplodia sapinea

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran 

metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



Eeva 

Terhonen
Eeva 

Terhonen

Eeva Terhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



© Luonnonvarakeskus27 Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran 

metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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”Okakaarnakuoriais-oireyhtymä”
Juha Siitonen, Eeva Terhonen, Tiina Ylioja, Heikki Nuorteva

& Jarkko Hantula

• Luken metsätuhotutkijat tutustuivat useisiin 

tuhokohteisiin syksyllä 2021

• Puista löytyi okakaarnakuoriaisen lisäksi 

juurikääpää ja havuparikkaaksi nimettyä 

Sphaeropsis sapinea-sientä, joka aiheuttaa 

etelänversosurmaa

• Nykyisen käsityksen mukaan kyseessä on 

monen tekijän summana syntynyt oireyhtymä 

jossa

• Kuivuus ja juurikääpä heikentävät puita

• Okakaarnakuoriainen ja ehkä myös 

havuparikas aiheuttavat puiden välittömän 

kuoleman

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Okakaarnakuoriaisen tuoma sinistäjäsieni tukkii 

männyn vedenkuljetusta mantopuussa

29

Uusikaupunki 15.9.2021

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mäntykuolemissa okakaarnakuoriaisten lisäksi 

”osingoilla” myös ytimennävertäjät

30

Okakaarnakuoriainen

(Ips acuminatus)

Vaakanävertäjä

(Tomicus minor)

Pystynävertäjä

(Tomicus piniperda)

Uusikaupunki 15.9.2021

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Myös männynjuurikääpä osallisena rannikon 

mäntykuolemissa

31

Uusikaupunki 15.9.2021
Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Lisää laikuttaisia mäntykuolemia etenkin Lounais-

Suomen rannikkoalueella

32

Kemiö 3.9.2021
Juurikäävän tappama

kataja mäntyjen 

juurella
Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Mikael Strandström ja Kari T. Korhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Hirvikanta, -saalis ja 

yksityismetsänomistajille korvatut

hirvieläinvahingot

-Koko maan tasolla tarkasteltuna

hirvikanta ollut laskussa vuodesta 2016: 

2020-21 talvikanta oli 82100 hirveä (95 

% luottamusväli 70500 – 95400 hirveä).

-Metsäkeskuksen arvioimat

yksityismetsänomistajille korvatut

hirvieläinvahingot ovat vähentyneet: 

tämän vuoden aikana arvioipyyntöjä

tullut vasta n 1000 ha:lle (9.11.-21).

-Korvattujen tuhojen tilanne on hyvin

paljon riippuvaiden korvausten

hakuaktiivisuudesta ja siitä koetaanko

korvaukset riittäviksi.

-Korvausarvioinnissa on v 2020 alkaen

merkitty aiheuttalaji: 99-% edelleen

hirvi, mutta valkohäntäkaurista on nyt

merkitty aiheuttajaksi sen ydinalueilla. 

Hirvieläintuhot 2021
Juho Matala

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Laatua alentaneet hirvieläintuhot VMI:ssä ko. 

vuonna mitattujen koealojen mukaan
Juho Matala

Päättyneet tuhot 

(vaaleanpunainen ja sininen 

palkki) ovat tyypillisesti 

varttuneissa taimikoissa ja 

nuorissa kasvatusmetsissä 

edelleen hirven 

aiheuttamaksi tunnistettavia 

tuhoja. Edelleen 

jatkuvissa 

tuhoissa 

(vaal.sin., harmaa 

ja vihreä) on 

tuoretta 

inventointivuonn

a tapahtunutta 

syöntiä. Niiden 

määrä seuraa 

hirvieläinkannan 

muutoksia.

Tuoreet tuhot 

kääntyneet 

kasvuun kesän 

2020 

inventoinnin 

mukaan. 2021 

inventoinnista ei 

vielä tietoa 

käytössä

VMI12 ka. 555000ha

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Pienet hirvieläimet
Juho Matala

-Valkohäntäkauriin(/-peuran) kanta oli talvella 

2020–2021 noin 125 000 yksilöä (95 % 

luottamusväli 113 000 – 136 000). Kanta kasvoi 

edellisvuodesta noin 15 %. Kannan arviointi on 

tarkentunut menetelmän kehittämisen ja 

aineiston tarkentumisen myötä. 

Levinneisyysalue noin Pähkinäsaaren rauhan 

rajan lounaispuoli.

-Metsäkauriin kanta-arviota ei ole, mutta 

saalismäärä on kasvanut voimakkaasti viime 

vuosina.

-Saaliin ja kolarimäärien kasvun perusteella 

metsäkauriskanta on voimakkaassa kasvussa ja 

talvikanta nykyään vähintään 80 000 yksilöä. 

Myös niiden kanta on Etelä-Suomessa 

runsaimmillaan, mutta ulottuu myös Lapin 

eteläosiin.

-

19.1.2022

Valkohäntäkauris 

eläinten määrä ja saalis

Tilanne

19.11.

2021

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Hirvi-,VHP- ja metsäkauriskannat alueellisesti
Juho Matala

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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VMI12 metsikön laatua alentaneet hirvieläintuhot 

mäntyvaltaisissa taimikoissa taimikon koon mukaan
Juho Matala

Pienten hirvieläinten tuhoista 

ei erikseen ole tilastoa. 

Hirvieläinten syöntijäljen 

perusteella ei voi tunnistaa 

”syyllistä”.

VMI:ssä arvioidaan 

hirvieläintuhoja, jolloin vh-

ja metsäkauriit voivat 

joillain alueella olla 

merkittävässä osassa 

pienten taimikoiden 

tuhoissa. Ahvenanmaan 

tuhot pääosin metsäkauriin 

aiheuttamia, mutta 

muutoin tästä ei 

toistaiseksi ole tutkimusta.

Varttuneet 

taimikot: 

pituus yli 

1,3m ja 

läpimitta 

rinnan 

korkeudella 

alle 8 cm.

→

Nämä lähes 

varmasti 

hirven 

aiheuttamia.

Pienet 

taimikot, 

pituus alle 

1,3 metriä

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Metsätuhot Pohjois-Pohjanmaalla 2021 (Juha Kaitera)
• Tuoretta versosurmaa havaittiin vähäisessä määrin nuorten versonkärkien ruskettumisena kesäkuulta alkaen 

Pudasjärven alueella. Uudet taudin oireet ilmenivät puissa, joissa esiintyi jo ennestään vanhaa tuhoa. Uutta 

tautia ilmeni vähemmän kuin edellisvuonna. 

• Tervasroson uutta tuhoa ruskettuneina oksina ja helmi-itiöpesäkkeinä nuorissa kasvaimissa havaittiin 

kohtalaisesti Pudasjärven seudulla ja Koillismaalla. Tauti on lisääntynyt alueilla.

• Harmaakaristetta ei havaittu nuorien kasvaimien neulasissa Pohjois-Pohjanmaalla.

• Koivunruostetta havaittiin erittäin vähän koivuilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Koillismaalla loppukesästä ja 

alkusyksystä. 

• Koivun lehtilaikkutautia havaittiin kohtalaisesti Pohjois-Pohjanmaalla elo-syyskuussa.

• Kuusensuopursuruostetta havaittiin kohtalaisesti kuusen nuorissa neulasissa Pohjois-Pohjanmaalla. Uutta tautia 

esiintyi edellisvuotta enemmän.

• Tuoretta männyn versoruostetta ei havaittu Pohjois-Pohjanmaalla.

• Kehrääjäkoita esiintyi paikoin runsaasti tuomella ja pihlajalla Oulun kaupunkialueella

• Kuusella oli erinomainen kukinta 2021. Kuusentuomiruostetta esiintyi n. 10%:ssa nuoria käpyjä Oulun 

kaupunkialueella. Taudin määrä oli enimmillään n. 20% kävyissä. Tuomen lehdissä oli runsaasti sienen 

itiöpesäkkeitä syyskuussa, joten talvehtiva tartunnan saanut lehtimassa on runsas, mikä lisää sienen itiölevintää 

talvehtineilta lehdiltä alkukesästä 2022.

• Merkittäviä myrskytuhoja Oulu-Pudasjärvi-Suomussalmi-Kuusamo –linjalla 22.6. (Paula-myrsky) 

39 Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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• Mustakoro on kuusella esiintyvä Corinectria

fuckeliana (aiempi nimi Neonectria fuckeliana) –

sienen aiheuttama tauti

• Taudin tyypillisiin oireisiin kuuluvat pihkavuotoiset 

korot ja haavaumat puun rungossa ja oksilla, 

oksien ja latvakasvaimen kuivuminen ja 

paikoitellen puukuolema 

• Tauti vaivaa erityisesti 5-25 vuotiaita kuusikoita 

aiheuttaen etupäässä laatu- ja kasvutappioita

• Mustakoroa esiintyy etelä- ja keskiosassa 

Suomea, pohjoisessa mustakorotuhoja ei ole 

havaittu 

• Vuonna 2021 ilmeni uusia mustakorokohteita 

Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä ja 

Uudellamaalla 

40

Kuva Marja Poteri Kuvat Anne Uimari

Mustakoro 2021
Anne Uimari, Marja Poteri & 

Martti Vuorinen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021



Taimitarhojen
tautitilanne hyvä 2021

• Sienitaudit kurissa vuonna 2021
• Yksittäisiä juurilaho-tapauksia

• Kuivuus ja maksasammal
ongelmana

• Syksyllä koivuissa levälaikkua

Taimitarhat 2021
Eeva Terhonen

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Kuusen siemenviljelysten tuhotilanne 2021
Tiina Ylioja & Leena Aarnio

• Ei jatkuvaa tuhoseurantaa: kolmelta 1,5-polven viljelykseltä mitattiin tuhot:

• a pääosa ruosteisista kävyistä myös hyönteisten asuttamia

• b puhtaat hyönteistuhot kävyissä, pääasiassa (männyn)käpykoisa, huom.  

kuusenkäpykääriäisen esiintymistä ei mitattu

Tuomi-

ruostea

Talvikki-

ruoste

Hyönteiset
b

Terve Otos

Taavetti

sv428 

35 % <1 % 51 % 8 % 112 vartetta, 

3492 käpyä

Puula

sv412

22 % 22 % 9 % 28 % 120 

vartetta, 

4081 käpyä

Mikkolanniemi

sv447

71 % 1 % 10 % 8 % 14 vartetta, 

347 käpyä

Määrältään

huippukäpy´-
vuoden laatu

jäi alhaiseksi

Eri siemen-

viljelmillä eri

ongelmat.

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021
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Kuusen käpytuhot 2021
Juha Kaitera

• Kuusella oli erinomainen kukinta 2021

• Kuusentuomiruostetta esiintyi n. 10 prosentissa nuoria käpyjä Oulun 

kaupunkialueella

• Tuomen lehdissä oli runsaasti sienen itiöpesäkkeitä syyskuussa, joten 

talvehtiva tartunnan saanut lehtimassa on runsas

• Lisää sienen itiölevintää talvehtineilta lehdiltä alkukesästä 2022.

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Myyrätuhot ja -kannat VMI:n ja seurannan mukaan
Mikael Strandström, Otso Huitu & Luken tiedote

• Metsä-Lapissa, Pirkanmaalla ja Keski-

Suomessa oli metsämyyriä kohtalaisen 

paljon

• Johti paikallisiin metsätuhoihin

• Länsi-Suomessa myyräkannat kasvaneet 

vahvasti kaksi vuotta, nyt huippu

• Mahdollisesti yksittäisiä ja paikallisia 

tuhoja jo viime talvena

• Todennäköistä, että tulevana talvena 

syntyy lisää tuhoja

• Muualla maassa tällä hetkellä 

vaatimattomat myyräkannat

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Havununnatilanne 2021
Markus Melin

• Levinneisyysalue on edelleen hämäävän samanlainen kuin kahtena 

aikaisempanakin vuonna

• Ei merkittävää kannan laskua missään, mutta ei merkittävää nousuakaan

• Korkeimman kannan alue edelleen Lounais-Suomessa, Säkylän 

ympäristössä

• Kitee-Ikaalinen välille kun vetää viivan, niin siitä alaspäin kanta voisi 

saalismäärien puolesta olla ”pysyvä” siinä mielessä että lisääntymistä 

tapahtuu varmaan paikallisesti. 

• Tästä pohjoiseen kyse on taas lisääntymisen jälkeen tuulen matkaan 

lähteneistä yksittäisistä nunnista.

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Havununnatilanne vuonna 2019
Markus Melin

Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Jarkko Hantula, 25.11.2021
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Mustasaarnipistiäisen (Tomostethus nigritus) 

aiheuttama saarnien paljaaksisyönti jatkui runsaana 

Uudellamaalla

47

Järvenpää

16.6.2021

Järvenpää 25.5.2021 Puustapudonneet toukat

kiipeävät takaisin ylös
Heikki Nuorteva, Kasvinsuojeluseuran metsänsuojelujaosto, Hki 20.12.2021

Tila oli ”kortilla”
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20.1.2022

1

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

UREAN UUDELLEEN 
HYVÄKSYMINEN EU:ssa

KASVINSUOJELUSEURAN METSÄJAOSTO
Marja Suonpää

1

20.12.2021

UREA KASVINSUOJELUAINEEN 
TEHOAINEENA

20.12.2021 Marja Suonpää 2

• Urea hyväksyttiin kasvinsuojeluaineen 
tehoaineeksi EU:ssa 2009

• Hyväksyminen voimassa 31.8.2022 asti
komissio jatkanut voimassaoloa

• Ureaa tehoaineenaan sisältävien valmisteiden 
luvat voimassa 31.8.2023

UREAn UUDELLEEN ARVIOINNIN TILANNE I

20.12.2021 Marja Suonpää 3

• Uudelleen arviointi aloitettiin 2018 
Kreikka, Suomi cMS

• Tutkimusaineistossa puutteita ja arvioinnissa 
avoimia kohtia ja vaikeuksia saattaa loppuun

• Tutkimusaineiston vaatimuksissa epäselvyyttä

UREAn UUDELLEEN ARVIOINNIN TILANNE II

20.12.2021 Marja Suonpää 4

• EFSAn päätelmät valmistuneet 
julkinen kuuleminen syksyllä 2021

• Joulukuussa 2021 käsittely edelleen kesken

• Komission päätöstä uudelleen hyväksymisestä 
odotetaan ennen 31.8.2022

UUDELLEEN HYVÄKSYMISEN VAIKUTUKSET 
VALMISTEIDEN LUPIIN

20.12.2021 Marja Suonpää 5

• Valmisteen luvan uusimista haettava 3 kk kuluessa 
tehoaineen hyväksymisestä

• Luvan hakijalla oltava oikeus käyttää tehoaineen 
hyväksymisessä olevaa aineistoa

• Aineiston tietosuoja
• Tehoaineen vastaavuus

LUVANHALTIJOIDEN VARAUTUMINEN 
TULEVAAN

21.12.2021 Marja Suonpää 6

• Suomalaisten luvanhaltijoiden valmius hakea 
lupaa valmisteille?

• Jos ureaa ei hyväksytä uudelleen, asetus 
valmisteiden vetämiseksi markkinoilta määrätyssä 
aikataulussa

• Onko muita vaihtoehtoja juurikäävän 
torjumiseksi?

1 2

3 4

5 6




