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Esittely

• maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, 

EMBA 

• Olen työskennellyt aikaisemmin 

Metsäkeskuksen aluejohtajana ja 

Luonnonvarakeskuksessa 

erikoistutkijana

• Nykyään UPM Metsän metsänhoidon 

kehityspäällikkö
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• Vuosien 1986–2016 välillä Euroopan metsissä tapahtui metsätuhoja satelliittikuvien 

perusteella arvioituna 39 miljoonan hehtaarin pinta-alalla. 

• Tuhoala vastaa 17 % Euroopan metsäalasta

• Keskimääräinen tuhoalueen koko 1,09 ha

• Suurin 16 616 ha metsäpalo Espanjassa v. 2012

• Kaarnakuoriaisten vioittamien mäntyjen ja kuusten määrä on kasvanut 700 %:lla 40 

vuodessa (2,1 milj. m3/v 1971–1980 verrattuna 14,5 milj. m3/v 2002–2010)

3



|  © UPM

Kirjanpainaja
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• 4,2-5,5 mm pitkä kaarnakuoriainen 

• kuusen pahin runkotuholainen

• paksun kuoren alla

• aikuiset mustanruskeita

• Parveilu riippuu keväällä ilman lämpötilasta, 

>+18°C

• Tiedustelijat etsivät kohteet ja erittävät 

kokoontumisferomonia

Heli Viiri
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https://www.efi.int/publications-

bank/living-bark-beetles-

impacts-outlook-and-

managementoptions

https://www.efi.int/publications-bank/living-bark-beetles-impacts-outlook-and-managementoptions
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Myrskyjä 2000-luvulla:

• 1999 Lothar ja Martin, Ranska, Saksa, 220 milj. m3

• 2005 Gudrun, Ruotsi, Baltian maat, 85 milj. m3

• 2007 Per, Kyrill, Klaus, Ruotsi, Keski-Eurooppa, Ranska, Espanja, 110 milj. m3

• 2018 Friederike, Saksa, 17 milj. m3

• 2018 Vaia, Itävalta, Italia, 18,5 milj. m3

• 2018 Pienempiä myrskyjä, 4-5 milj. m3, Slovenia, Belgia, Sveitsi ja Tšekeissä vajaat 4 

milj. m3

• 2019 Eberhard, Saksa, Tšekki, 4-5 milj. m3

• Yhteensä vuosien 2017–2018 tuhot 70 miljoonaa m3
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Poikkeukselliset lämpöjaksot, kuivuus:
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Metsätuhot, vuotuiset hakkuut ja puuston kasvu 
(milj. m3, ilman kuorta) Keski-Euroopassa 2017–2018 

• 1 Raakapuun tuotanto. 2 Puuston kasvu puuntuotannon metsämaalla vuonna 2010. 3 Saksan virallista 

hakkuumäärää pidetään tilastoinnin puutteiden vuoksi liian pienenä. Thünen instituutin arvio vuoden 2017 hakkuista 

on 67 milj. m3. 

• Lähteet: www.timber-online.net, FOREST EUROPE, Euwid, FAOSTAT. 
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2017 2017 2018 2018 Hakkuut 

2017 1
Puuston 

kasvu 2

Kirjan-

painaja

Myrskyt Kirjan-

painaja

Myrskyt

Saksa 6 4,7 13 20,1 53 119

Tšekki 2,5 7,5 20 3,8 19 20

Italia 15 13 33

Itävalta 3,5 3 5,2 4,3 18 25

Puola 11 62
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Tilanne Ruotsissa:

• Skogstyrelsenin arvion mukaan 

Göötanmaalla ja Svealandissa

kirjanpainajatuhot 2,4 milj. m3 v. 2018

• Viime vuonna 6,7 milj. m3

• Värmlannissa perustettu kriisiryhmä

• Etelä-Ruotsissa perustettu ns. erityinen 

torjunta-alue, jossa yli 3 m3/ha vioittuneet 

kuuset kuljetettava pois käytännössä 1 

kk kuluessa hakkuusta alkukesästä, 5 

viikossa loppukesästä 

• Kirjanpainajatuhot ovat lisänneet 

hakkuita, esim. maaliskuussa 2020 16 %
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Puutavaran suojausta:

• Markkinatilanne häiriintynyt sekä korjuun 

että kaupan osalta

• Varastointiajat ovat pitempiä kuin meillä

• Puutavaraa yritetään suojata eri 

menetelmillä, myös miestyövaltaisesti
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Korjuun ja varastoinnin ongelmia:
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- metsävarastoinnille on vähän 

tilaa

- metsätieverkostoja vähän 

verrattuna Pohjoismaihin, jos 

teitä on, niin niillä on myös muuta 

käyttöä

- tuhoja paljon vuoristoisilla 

vaikeakulkuisilla alueilla, 

köysiratojen rakentaminen 

kallista

- korjuu- ja kuljetuskaluston puute

- tukkien kasteluun ei ole makeaa 

vettä saatavilla
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Metsätuhojen vaikutukset säteilevät laajalle:

• Tuhot vaikeuttavat suunniteltua metsänhoitoa, kun korjuu ja kuljetuskalusto keskittyy 

tuhopuiden korjuuseen

• Tuhot laskevat markkinahintoja (tukit, kuusikuitu), voimakkaimmin kesäkaudella, joka 

johtaa metsänomistajan kannalta pienempiin hakkuutuloihin ja suurempiin 

uudistamiskustannuksiin

• Tuhopuiden laatu ei ole paras mahdollinen, mutta monenlaiseen rakentamiseen silti 

käytettävissä

• Markkinoille tuleva sahatavara kilpailee suomalaisen sahatavaran kanssa

• Kuusi kasvaa hyvin edelleenkin ilmaston lämmetessä, mutta tuhoriskit kasvavat

• Kiertoajan loppupuolella on aina riski kirjanpainaja- ja juurikääpätuhoista kuusikossa
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Tilanne Tšekin tasavallassa

• Kuivuus alkoi kesällä 2015

• 2017 sanitaatiohakkuut kasvaneet 5,3 milj. m3 >> 2018 18 milj. m3

– Sanitaatio hakkuu: yksittäisten, vioittuneiden puiden tunnistaminen ja poisto, tuulenkaatoja 

priorisoidaan, pienet kohteet

– Salvage logging: vioittuneiden (kirjanpainajan iskemät, tuulenkaadot) puiden poisto, jolloin 

tarkoituksena pelastaa puuston arvo. Täytyy tehdä ennen puutavaran pilaantumista.

• 2018 vuotuinen hakkuumäärä 25,7 milj. m3

• Hakkuista yli 90 % kirjanpainajatuhojen vuoksi
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Metsät muuttuvat hiilinielusta päästölähteeksi, esim. 
Tšekin tasavalta

The current and previously reported estimates of emissions for the LULUCF sector. The values are negative, 

corresponding to net removals of green-house gases, except for year 2018 when the balance turned positive, 

representing net emissions of green-house gases. Lähde: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cze-2020-nir-

7may20.pdf
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cze-2020-nir-7may20.pdf
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