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Jo tapahtunutta:

2.11.2021

Ennustettua:

Tärkeää metsätuhojen kannalta:
• Kesät helteisempiä
• Keväät ja syksyt lämpimämpiä

Lähde: Ilmatieteen 
laitos – Ilmasto-opas

Taustaa 1 - ilmastosta
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• Suomi kuusettuu, mänty vähenee

• Ongelma: 
• ”Kuusettuminen” tapahtuu etelässä, kuusen vihulaiset ovat pahimmillaan etelässä

Viiri (2020) – Metsätieteen aikakauskirja

2.11.2021

Taustaa 2 – kuusitukki vai mäntytukki



5

Taustaa 3 – kuusen ongelmat ja ilmasto

Kuusi ---
• Ei kestä itse kuivuutta 

ja kuumuutta
• Roudaton aika lisää 

tuulenkaatojen ja 
korjuuvaurioiden
riskiä

2.11.2021

Juurikääpä +++
• Itiöiden leviämisaika 

pitenee
• Korjuuvauriot 

tarjoavat itiöille alustoja 
mihin levitä

Kirjanpainaja +++
• Lämmin sää edesauttaa 

lajia ylipäätään
• Heikentyneet kuuset

tarjoavat helppoa
lisääntymismateriaalia
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Ratkaisuja 1 – sekametsät

2.11.2021

• Sekametsät ja kirjanpainajatuhot

Hlásny et al. (2021) - Forest Ecology and Management
“Tässä ja tulevassa tuhotilanteessa kaikkein ei-toivotuinta on uuden, 
tasaikäisen ja kuusivaltaisen metsäsukupolven syntyminen”

Kaminska et al. (2021) - Forest Ecology and Management
• Nuoret sekametsät selviytyneet parhaiten
• Muiden puulajien läsnäolo kuviolla vähensi kuolleisuutta
• Tuhot olleet vakavimpia varttuneissa puhtaissa kuusikoissa

SE KUUSITUKKI SELVIYTYY
TODENNÄKÖISEMMIN SEKAMETSÄSSÄ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811272100164X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112721006204
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Ratkaisuja 2 – sekametsät

2.11.2021

• Sekametsien kasvatuksen ongelmat

Hlásny et al. (2021) - Forest Ecology and Management
Sekametsän luomisen esteenä hirvieläimet. 
Eri intressiryhmät vastustaneet kantojen alentamista.

• Juurikäävän torjunta; ennalta ehkäisy!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811272100164X?via%3Dihub
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Konkretiaa – koska se tehoaa

2.11.2021

• Etelä-Ruotsi (Skogstyrelsen)
• 2019 kirjanpainajatuhot ~7 milj. m3
• 2020 > 8 milj. m3

• Tšekissä kiellettiin lailla (2021) puhtaiden 
kuusikoiden kasvattaminen riskialueilla
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Lopuksi – Jos aiot muistaa vain yhden dian

2.11.2021

• Isot ongelmat:
• Kuusettuminen, kuusi väärällä kasvupaikalla, tässä ilmastokehityksessä
• Juurikääpä ja kirjanpainaja, tässä ilmastokehityksessä
• Hirvieläimet alueellisesti: estävät sekametsän sekä laadukkaan mäntytukin ylipäätään

• Mikä on in:
• Sekametsät (siis myös se kuusitukin kasvatus niissä)
• Juurikäävän torjunta; järkeä puunkorjuuseen itiöiden leviämisaikana
• Kirjanpainaja: tuulenkaatoryhmien ja aukonreunojen tarkkailu

• Mikä on vielä enemmän in:
• Varautuminen. Muistakaa Etelä-Ruotsin tuhot ja Tšekin metsälain tuorein pykälä
• Luonnonvarakeskus: varautumissuunnitelma kirjanpainajan osalta 01/2022



Kiitos!
markus.melin@luke.fi
Twitter: @MarkusMelin1, @LukeFinland
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