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Lukijalle
Puuston terveyden ylläpito sekä puihin kohdistuviin tuhoriskeihin varautuminen ovat
entistä kiinteämmin osa metsätaloutta ja metsien hoitoa. Kirjanpainaja kuusikossa
-opas on suunnattu metsänomistajille ja metsätalouden parissa työskenteleville.
Opas keskittyy kirjanpainajatuhojen ennakointiin ja torjuntaan. Metsänomistajalle
tieto kuusimetsien terveydentilasta ja kirjanpainajan esiintyvyydestä on tärkeä,
sillä kirjanpainajatuho voi yllättää. Oppaaseen on koottu käytännönläheiset ohjeet
tuhoriskin huomiointiin. Asiaa lähestytään metsätuholain, metsänhoitosuositusten
ja kirjanpainajan kannanseurannan näkökulmasta sekä käytännön työkalujen avulla.
Oppaassa on hyödynnetty kokemuksia viime vuosien kirjanpainajatuhoista Ruotsissa
ja Keski-Euroopassa.
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Kirjanpainaja kuusien tuhonaiheuttajana
Kirjanpainaja on yksi kuusella elävistä kaarnakuoriaisista. Laji kuuluu suomalaiseen
metsäluontoon. Metsätaloudessa laji luokitellaan tuholaiseksi, sillä se voi aiheuttaa
paikallisesti taloudellisia menetyksiä puuntuotannolle. Kirjanpainajien valtaamat
kuuset voivat kuolla jopa muutamassa viikossa.
Kirjanpainajat suosivat heikentyneitä kuusia, joten kuusikon kasvukunnon tarkastelu
on tärkeää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varttuneisiin kuusikoihin, joiden laji
kirjanpainaja on. Jos kirjanpainajakanta kasvaa paikallisesti suureksi, pystyy laji
valtaamaan myös hyväkuntoisia kuusia. Suotuisissa oloissa esiintymät laajenevat.
Muuttuva ilmasto edesauttaa puustotuhojen kannalta keskeisten hyönteislajien
elinoloja ja muuttaa kasvuolosuhteita metsissä. Kirjanpainajatuhoja esiintyy usein
sään ääriolosuhteiden, kuten tuulituhojen ja hellejaksojen yhteydessä. Tuulituhojen
tai kuivuuden vaivatessa kuusikoita on heikentynyttä kuusipuuta kirjanpainajan
lisääntymismateriaaliksi tarjolla runsaasti. Juurikäävän esiintymisalueilla kirjan
painajatuhorisi on tavallista suurempi, sillä juurikääpä paitsi heikentää kuusen
yleiskuntoa niin myös altistaa niitä tuulituhoille.

Kirjanpainajan elintavat

Kirjanpainaja (Ips typographus) on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen.
Kuva Erkki Oksanen, Luonnonvarakeskus.

•

Esiintyy runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa, tavataan
myös Pohjois-Suomessa.

•

Aiheuttaa tuhoja etupäässä heikentyneissä varttuneissa kuusikoissa.

•

Kannan ollessa korkealla voi tappaa myös elinvoimaisia kuusia.

•

Puu kuolee kirjanpainajan ja sen kuljettamien sinistäjäsienten
katkaistessa puun nestevirtaukset.

•

Kirjanpainajatuhot ovat metsätaloudellisesti merkittäviä,
sillä ne heikentävät puutavaran laatua ja arvoa.

•

Lue lisää kirjanpainajasta Luonnonvarakeskuksen metsätuhosivustolla
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Kuolleet puut
lahopuujatkumoa
> ei tuhoriskiä

5 mm

1

6

2

5

3

4

Kirjanpainajan (yhden sukupolven) elinkierto vaiheittain (1–6)
ja iskeytyminen elävään puuhun.

Kirjanpainajan aikuiset yksilöt talvehtivat maassa karikekerroksessa ja harvoin
kuusirunkojen kuoren alla. Aikuinen kuoriainen on sopeutunut talveen ja kestää
hyvin pakkasta.
Kirjanpainajan elinkiertoa voi tarkastella kuudessa eri vaiheessa. Kirjanpainajat
parveilevat etsiessään parittelukumppaneita ja heikentyneitä puita lisääntymis
alustaksi (1). Ne käyttävät feromoneja avukseen viestinnässä ja kohdistavat iskeyty
misensä eli puun kuoren alle tunkeutumisen yhdessä samaan puuyksilöön. Puu
puolustautuu kirjanpainajia vastaan pihkallaan. Mikäli pihkapuolustus on heikko,
iskeytyminen onnistuu ja puussa olevista huomaamattomista sisäänmenorei’istä
pursuaa ulos ruskeaa purua, joka kertyy puun tyveen ja kaarnankoloihin (2).
Naaras kovertaa puun syiden suuntaisesti emokäytävän, jonka varrelle se munii (2).
Aikuiset kirjanpainajat kuljettavat mukanaan puuainekseen leviävän sinistäjäsienen.
Munista kuoriutuvat toukat syövät kukin oman toukkakäytävänsä (3). Täyskasvuiset
jalattomat toukat käyvät läpi muodonmuutoksen ja koteloituvat (4). Koteloista
kehittyy nuoria, vaaleita aikuisia (5). Kun uusi jälkeläissukupolvi poistuu puusta,
kuoreen jää runsaasti pieniä reikiä (6). Etsiessään kirjanpainajan toukkia, koteloita
ja aikuisia tikat kuorivat kuusia.
Jotta kirjanpainajan leviämistä ympäröivään metsään saadaan estettyä, kannattaa
kirjanpainajan valtaamat puut kuljettaa pois metsiköstä vaiheiden 3–4 (5) aikana
ennen kuin jälkeläissukupolvi asettuu talvehtimaan tai iskeytyy uusiin puihin vielä
samana kesänä. Jo kuolleet puut suositellaan jätettävän metsään lahopuuksi.
Kuollut puu metsässä ei lisää hyönteistuhojen riskiä, sillä se ei enää nilakerroksen
kuivumisen jälkeen kelpaa kirjanpainajalle.
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Tarkkailu maastossa läpi kasvukauden
on tärkeää
Kirjanpainajan kehitys munasta aikuiseksi riippuu voimakkaasti lämpötilasta. Mitä
lämpimämpi kesä, sen nopeammin kirjanpainajan ensimmäinen jälkeläissukupolvi
aikuistuu ja sitä aiemmin leviämisen ehkäisemiseksi on toimittava.
Ennen 2010-lukua Suomessa oli pääasiallisesti vain yksi kirjanpainajan sukupolvi,
mutta etenkin Suomen lämpimimmillä alueilla tavataan kirjanpainajalle suotuisina
vuosina enemmän kuin yksi jälkeläissukupolvi.
Kirjanpainajan elinkiertoa kasvukauden aikana voi ennakoida tehoisan lämpösumma
kertymän avulla. Tehoisa lämpösummakertymä kertoo kasvukauden etenemisestä
alueellisesti. Metsikön paahteisilla paikoilla paikallinen lämpösumma voi kuitenkin
kertyä nopeammin kuin alueellisesti keskimäärin. Vastaavasti varjoisilla kasvu
paikoilla lämpösumma kertyy alueellista keskiarvoa hitaammin.
Kirjanpainajat parveilevat keväällä perustaakseen ensimmäisen jälkeläissukupolven
(1. sukupolvi) päivälämpötilan noustua +18–20 °C asteeseen. Tavallisesti kirjanpainaja
iskeytyy heikentyneisiin kuusiin, kuten tuulenkaatoihin, muutoin vaurioituneisiin tai
juurikäävän ja kuivuuden vaivaamiin kuusiin. Parveilun alettua on tärkeää tarkistaa
kuusikoiden reunat, kuivat kasvupaikat sekä vahingoittuneet puut kirjanpainajan
varalta (kts. havaitse kuuset, joihin kirjanpainaja on iskeytynyt).
Viileänä kesänä tarkkailu kesän alussa riittää, mutta lämpimänä ja kuivana kesänä
kuusikkoa kannattaa tarkkailla läpi kasvukauden. Lämpiminä kesinä kirjanpainajat
voivat munia useamman rinnakkais- eli sisarsukupolven.

Kirjanpainajan sukupolvet
1. Talvehtinut
sukupolvi 0
parveilee ja munii
1. sukupolven.

2. Sukupolvi 0:n
toinen parveilu
ja sisarsukupolven muninta.

1. sukupolvi

Kevät

Kesä

3. Aikuistunut
1. sukupolvi
munii
2. sukupolven.

sisarsukupolvi

4. Sisarsukupolvi
aikuistuu,
todennäköisesti
asettuu
talvehtimaan.

5. 2. sukupolvi
aikuistuu ennen
talvea, jos ehtii.
Voi asettua
talvehtimaan
joko kuoren alle
tai karikkeeseen.

2. sukupolvi

Syksy

Talvi

Kirjanpainajan sukupolvet yhden kasvukauden aikana keväästä syksyyn

1. Talvehtineet aikuiset parveilevat alkukesällä. Lennettyään ne löytävät sopivan
puun ja parittelukumppanin. Naaraat munivat ensimmäisen jälkeläissukupolven
kuusen kuoren alle.
2. Jos kesä on lämmin, parittelevat talvehtineet aikuiset uudelleen ja munivat
sisarsukupolven kuusen kuoren alle.
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3. Ensimmäinen jälkeläissukupolvi aikuistuu tehoisan lämpösumman saavuttaessa
noin 700 astevuorokautta (°Cvrk). Jos olosuhteet ovat lämpimät, nuoret aikuiset
voivat saavuttaa sukukypsyyden ja parveilla, jolloin ne munivat toisen
jälkeläissukupolven.
4. Sisarsukupolvi aikuistuu arviolta noin 1150 °Cvrk:n täyttyessä ja melko
todennäköisesti asettuu talvehtimaan.
5. Toinen sukupolvi aikuistuu niillä alueilla missä tehoisa lämpösumma yltää noin
1500 °Cvrk:een. Ne voivat asettua talvehtimaan karikkeeseen tai runkoihin. Mikäli
kuoriaisten kehitys jää kesken lämpötilojen laskiessa alle +5 asteen, ne talvehtivat
pystypuissa kuoren alla toukkana tai kotelona. Onnistuessaan peräkkäiset sukupolvet lisäävät talvehtivaa kirjanpainajakantaa seuraavaksi kevääksi.
Kirjanpainajan ohella myös muut kuusella elävät kaarnakuoriaiset, kuten kuusentähtikirjaaja ja aitomonikirjaaja, hyötyvät sään ääri-ilmiöistä ja runsaasti saatavilla
olevasta lisääntymismateriaalista. Kuusentähtikirjaaja on kirjanpainajaa pienempi
kaarnakuoriainen. Kuusentähtikirjaaja voi tappaa paikallisesti nuoria, pieniläpimittaisia, vielä ohutkuorisia kuusia kuivilla kasvupaikoilla tai heikentää varttuneiden
kuusien latvaosia. Laji elää pääasiassa hakkuutähteiden paksuimmissa oksissa,
tuulenkaatojen keski- ja latvaosissa sekä runkojen järeimmissä osissa yhdessä
kirjanpainajan kanssa.

Huomio metsätuhoihin kaikissa
metsänkäsittelyn vaiheissa
Riski puustotuhoille on huomioitava metsätilan metsäsuunnittelussa kokonais
valtaisesti, sillä kirjanpainaja ei tunne kiinteistörajoja eikä metsänhoitomenetelmiä.
Metsänhoitosuosituksissa metsätuhoriski on huomioitu ennakoivasti. Kirjanpainajatuhoja ehkäistään pitämällä kuusikot metsänhoidon avulla hyväkasvuisina ja elin
voimaisina. Metsien tuhonkestävyyttä voidaan lisätä suosimalla sekapuustoisuutta ja
lisäämällä lehtipuiden osuutta. Kasvupaikalla on suuri merkitys kuusen kasvatuksessa.
Kuusta ei tule viljellä eikä suosia luontaisesti sille liian karulla tai kuivumisherkällä
kasvupaikalla.

Kirjanpainajatuhojen hallinta kuusimetsissä
Kirjanpainajatuhojen ennakointi ja niihin varautuminen ovat tehokkaimpia keinoja
tuhojen torjuntaan. Metsänhoidon tulisi keskittyä metsien kasvukunnon ja latvuksen
elinvoimaisuuden ylläpitoon, sillä terveet, hyväkuntoiset puut ovat elinvoimaisia ja
niiden puolustuskyky on hyvä. Oppaan toimintaohje perustuu riskikohteiden
kartoittamiseen ja tarkkailuun vaiheittain, jotta laajoilta tuhoilta vältyttäisiin.
Suuntaa maastoaskeleet metsässä mahdollisiin kirjanpainajatuhon riskipaikkoihin,
tunnista kirjanpainajalle alttiit kuuset ja kuusivaltaiset alueet, havaitse oireet ja toimi
tuhojen pysäyttämiseksi. Maastoaskeleiden lisäksi oppaassa kuvataan sähköisiä
työkaluja, joilla kirjanpainajariskiä voi ennakoida.
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Suuntaa maastoaskeleet kohonneen kirjanpainajariskin kuusikoihin,
joita voivat olla
•

alueet, joilla on tuulenkaatoja tai myrskytuhoja

•

alueet, joilla hyönteistuhoja on esiintynyt aiemmin

•

alueet, joilla on havaittu juurikääpää

•

kuolleet yksittäiset kuuset ja kuusiryhmät sekä
erityisesti niiden lähiympäristö

•

hakkuuaukkojen reunat ja rinnemetsät

•

energiapuuvarastojen lähimetsät

•

peltojen, teiden, linjojen ja ojien reuna-alueet

•

aurinkoiset, paahteiset ja herkästi kuivuvat kasvupaikat.

Kirjanpainaja lisääntyy heikentyneissä tukkipuukokoisissa kuusissa. Kirjanpainajariski on todellinen kohteissa, joissa kuusten puolustuskyky on heikentynyt. Syynä
heikentymiseen on usein kuuselle liian karu kasvupaikka ja pitkäaikainen kuivuus.
Maastoaskeleet on syytä suunnata näihin kohteisiin, sillä hyväkuntoiset puut pystyvät yleensä puolustautumaan kirjanpainajan hyökkäyksiä vastaan. Puun puolustus pohjautuu pihkaan. Jos kirjanpainajat onnistuvat lisääntymään rajoittamatta,
kirjanpainajat pystyvät joukkovoimallaan murtamaan myös elinvoimaisten puiden
pihkapuolustuksen. Kuolleet puut ja puuryhmät ovat usein havaintoja aiemmista
esiintymistä, mutta kuolleet puut eivät lisää tuhoriskiä. Niiden poistaminen ei ole
tarpeen. Maastohavainnoinnissa kuolleiden puiden ja puuryhmien lähiympäristön
tarkkailu auttaa ennakoimaan tuhon mahdollista jatkumoa.

Tuulenkaadot ovat heikentynyttä kirjanpainajalle kelpaavaa lisääntymismateriaalia
kunnes niiden nilakerros kuivuu. Hakkuiden reunametsät ovat tuulenkaadoille alttiita.
Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.
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Tunnista stressaantuneet, kirjanpainajalle kelpaavat kuuset
•

Onko latvuston väri muuttunut terveen vihreästä haaleammaksi
tai kellertäväksi?

•

Onko latvusto menettänyt neulasmassaansa terveisiin puihin verrattuna?

Tuuli-, lumi- ja myrskytuhojen heikentämien kuusien lisäksi kirjanpainajalle alttiita
ovat stressaantuneet kuuset. Syy stressiin voi johtua ympäristötekijöistä, kuten kuivuudesta, kasvupaikasta tai muuttuneista kasvuolosuhteista, esimerkiksi valoisuuden
määrän äkillisestä lisääntymisestä myrskytuhon tai hakkuun seurauksena. Lisäksi
kuusta saattavat vaivata piilevät sienitaudit, kuten juurikääpä.

Kirjanpainaja on löytänyt myrskyssä vaurioituneet puut metsikön keskeltä.
Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.
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Kirjanpainajan valtaamien puiden heikentyminen ja lopulta kuolema näkyvät värimuutoksina
latvustossa. Kuva Henna Höglund, Metsäkeskus.

Latvuston värimuutokset ja harsuuntuminen kuolleiden puiden lähistöllä voi olla merkki
kirjanpainajan valtaamista puista. Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.
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Havaitse kuuset, joihin kirjanpainaja on iskeytynyt
Ruskeat purukasat kuusen rungolla tai tyvellä.

Ruskea puru kuusen tyvellä, kaarnalla tai oksanhangassa kertoo kirjanpainajan
onnistuneesta iskeytymisestä. Kuva Tiina Ylioja, Luonnonvarakeskus.

Tuulenkaadot ovat kirjanpainajalle mieluista lisääntymismateriaalia. Nilakerrokseen
kaivautuneet aikuiset kuoriaiset paljastuvat sisäänmenorei´stä ulostyönnetystä ruskeasta
purusta rungolla. Kuva Tiina Ylioja, Luonnonvarakeskus.
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Pienet iskeymäreiät (n. 2 mm) puun rungolla, joista kirjanpainaja on
kaivautunut kuoren alle.

Kirjanpainajan kaivautuu kaarnan alle nilaan. Iskeymäreiät voi havaita lähietäisyydeltä.
Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.

Kuusi puolustautuu pihkavuodolla. Tuore pihkavuoto voi olla merkki kirjanpainajaiskeymästä.
Kuva Henna Höglund, Metsäkeskus.
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Runsas pihkavuoto voi olla merkki kirjanpainajan iskeytymisestä tai sen yrityksestä.
Puu puolustautuu pihkanerityksellä. Kirjanpainajalle ihanteellisessa isäntäpuussa
puun pihkapuolustus on vähäinen.

Kirjanpainajien valtaaman kuusen kaarna irtoaa vähitellen.
Hyönteiset ovat jo lähteneet puusta. Syöntikuvio erottuu vielä sekä kaarnasta
että rungosta. Kuva Tiina Ylioja, Luonnonvarakeskus.

Pysäytä alkava kirjanpainajatuho ajoissa
Metsänomistaja tekee päätöksen hyönteistuhoja ehkäisevistä hakkuista tuhotilanteesta riippuen. Tuhotilanteen säännöllinen seuranta maastossa on tärkeää. Erottele
toisistaan vanhat tuhopuut, alkavat uudet tuhot sekä heikentyneet tuhoille alttiit
puut, joihin kirjanpainaja ei ole iskeytynyt. Vain jälkimmäiset vaativat tarkastelua
ja mahdollisesti toimenpiteisiin ryhtymistä. Keskustele metsäammattilaisen kanssa
maastohavainnoista ja tarvittavista toimenpiteistä.
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•

Tarkkaile, kaatuuko kuusia myrsky- ja tuulituhojen seurauksena.
Huolehdi niiden poistamisesta tarvittaessa.

•

Huolehdi metsätuholain velvoitteista määräaikoihin mennessä
vahingoittuneiden kuusien poistamiseksi. Muista metsänkäyttöilmoitus
(kts. metsätuholaki velvoittaa korjaamaan vahingoittuneet puut).

•

Poista oireilevat kuuset tarvittaessa. (kts. metsässäni on kirjanpainajan
valtaamia puita, mitä teen?)

•

Pohdi, onko tuhoa torjuville hakkuille tarvetta

•

Rajoittuuko tuho vain yksittäisiin puihin?

•

Tuottaako torjuntahakkuu lisää tuhoaltista reunapuustoa?

•

Jatkuuko tai laajeneeko tuho seuraavina vuosina?

•

Mikä on metsikön ikä, terveys ja kasvun odotusarvo?

•

Korvaako metsävakuutus vahinkoja?

Metsässäni on kirjanpainajan valtaamia puita,
mitä teen?
Seuraavassa on kuvattu suosituksia toimenpiteistä erilaajuisissa kirjanpainajatuhoissa.
Suosituksissa kuvataan toimintaa myös metsätuholain velvoitteita pienemmissä
tuhokohteissa. Kirjanpainajariskin tarkastelussa on otettava huomioon metsikön
sijainti, metsikkörakenne, sääolot sekä kirjanpainajakannan suuruus alueella. Metsä
lain erityisen tärkeissä elinympäristöissä (10 §) ja vapaaehtoisen suojelun alueilla
toimittaessa on aina otettava ensin yhteyttä Metsäkeskukseen. Yhtenevä toimintaohje
puiden poistolle on tekstin lopussa.
Yksittäiset kuuset 1–5 kpl
•

Kuuset, joista kaarna on jo pääosin irronnut voi jättää metsään lahopuuksi
ja kirjanpainajan luontaisten vihollisten isäntäpuiksi. Luontaisilla vihollisilla
tarkoitetaan kirjanpainajan toukkia ravinnokseen käyttäviä loisia tai petohyönteisiä, kuten esimerkiksi muurahaiskuoriaista.

•

Yksittäiset kuuset, joissa kaarna on vielä kiinni rungossa ja neulaset
latvustossa, ja sisäänmenoreikiä rungossa, purua rungolla tai tyvellä
toimivat kirjanpainajan lisääntymispaikkana:
-

Poista kirjanpainajan valtaamat puut maastosta omien resurssiesi
mukaan. Puut kannattaa poistaa ennen kuin kuoriaiset poistuvat
isäntäpuusta, jos on olemassa riski kirjanpainajan leviämisestä
lähialueen kuusikoihin.

-

Jos et pysty poistamaan kirjanpainajien valtaamaa puuta, kaada, kuori
tai viillä kaarna auki sahalla puun nilakerroksen kuivattamiseksi.

-

Jos tuhojen leviämisriski on pieni, jätä puut lahopuuksi metsään.
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Kuusiryhmät, tuhopesäkkeet ja yksittäisiä kuusia enemmän kuin 5–10 kpl
•

Kuuset, joista kaarna on jo irronnut voi jättää metsään lahopuuksi ja
kirjanpainajan luontaisten vihollisten isäntäpuiksi.

•

Kuuset, joissa kaarna on päällä, neulaset latvustossa ja sisäänmenoreikiä
rungossa, purua rungolla tai tyvellä toimivat kirjanpainajan lisääntymispaikkana:
-

Jos on olemassa riski kirjanpainajan leviämisestä lähialueen kuusikoihin, kirjanpainajan valtaamien kuusiryhmien poistamista maastosta
suositellaan mahdollisimman nopeasti omien resurssien mukaan ennen
kuin kuoriaiset poistuvat isäntäpuusta.

-

Jos et pysty poistamaan tuholaisten valtaamaa puuta, kaada, kuori tai
viillä kaarna auki sahalla puun nilakerroksen kuivattamiseksi.

-

Jos tuhojen leviämisriski on pieni, jätä puut lahopuuksi metsään.

Pystyyn kuivuneet puut aukean reunalla ovat kirjanpainajan tappamia. Seurannaistuhojen
välttämiseksi ympäröivän puuston tila on syytä kartoittaa. Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.
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Kuusiryhmät, tuhopesäkkeet ja yksittäiset kuuset 20 kpl tai
enemmän, yli 10 m3/ha
•

Kuuset, joista kaarna on jo irronnut voi jättää metsään lahopuuksi ja
kirjanpainajan vihollisten isäntäpuiksi.

•

Vahingoittuneet kuuset, jotka toimivat kirjanpainajan lisääntymispaikkana
tulee poistaa maastosta metsätuholain määräaikoihin mennessä:
-

Korjaa vahingoittuneet kuuset pois metsästä itse, jos mahdollista.

-

Ota yhteyttä alueesi metsäammattilaiseen puunkorjuun järjestämiseksi.

-

Harkitse metsäammattilaisen kanssa ennakoivaa hakkuuta tuhojen
laajenemisen estämiseksi. Tee tarvittaessa omavalvontailmoitus.

Kirjanpainajan tappamia ja heikentämiä kuusia voi havaita ilmasta käsin. Tuhopesäke
havainnot toimivat maamerkkeinä paikkoihin, joissa tuhojen leviämisen riski on muita
alueita suurempi. Kuolleet puut eivät lisää hyönteistuhoriskiä ja ne ovat tärkeä osa
lahopuujatkumoa. Kuva Juho Kokkonen, Metsäkeskus.

Kuoriaisten valtaamat rungot on suositeltavaa poistaa metsästä sellaiseen
paikkaan, josta hyönteistuhojen leviämisriski lähialueen kuusikoihin
on vähäistä
•

Piha-alueen polttopuuvarasto tai varastointipaikka, jonka välittömässä
läheisyydessä ei ole riskiä hyönteistuhojen leviämiselle ympäröiviin metsiin.

•

Lehtipuuvaltainen metsä, jonka läheisyydessä ei ole riskiä hyönteistuhojen
leviämiselle ympäröiviin metsiin.
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Jos puutavaran poistaminen metsästä ei ole mahdollista
•

Kuusirungot voidaan kuoria ja jättää metsään ennen kaarnakuoriaisten
iskeytymistä runkoihin tai kaarnakuoriaisten ollessa vielä kehitysvaiheessa
rungon sisällä.

•

Kuusirungot voidaan kuoria tai viiltää halki esimerkiksi moottorisahalla
runkojen kuivattamiseksi ennen kuin kaarnakuoriaiset iskeytyvät runkoon.

•

Kuusirungot voidaan peittää tai käsitellä kasvinsuojeluainerekisterissä
hyväksytyllä ammattikäyttöön tarkoitetulla kasvinsuojeluaineella
käyttöohjeen mukaisesti.

Tehokkaimmat tavat ehkäistä kaarnakuoriaistuhojen leviämistä on korjata vahingoittunut kuusipuutavara pois metsästä, tehdä se polttopuiksi ja varastoida polttopuut
asianmukaisesti tai kuoria rungot käsittelypaikalla. Kuusirunkojen kuljettaminen
kauemmaksi riskipaikasta, pinojen peittäminen, kastelu tai pintaosan poisto koskevat
enimmäkseen suuria kuusipuutavarapinoja terminaali- tai välivarastoissa. Kaikki
vaihtoehdot puutavaran poistamisen sijaan on lueteltu metsätuholain 4 §:ssä.
Kirjanpainajan paikallista määrää voidaan vähentää tehokkaimmin poistettaessa tai
käsiteltäessä kuusirunkoja aikuisten sekä kehittyvien kuoriaisten ollessa vielä puun
sisällä. Tällöin kuusirungot toimivat pyyntipuina feromonipyydysten tapaan. Mene
telmä vaatii aktiivista kuoriaisten kehityksen tarkkailua ja pyyntipuiden oikea-aikaista
käsittelyä.

Metsätuholaki velvoittaa korjaamaan
vahingoittuneet puut
Metsätuholain tarkoituksena on ylläpitää metsien terveydentilaa ja torjua metsä
tuhoja. Metsätuhot eivät noudata kiinteistörajoja, minkä vuoksi metsätuhoriskiä
velvoitetaan hallitsemaan huolehtimalla kirjanpainajalle kelpaavan puutavaran
poistosta ennen tuhohyönteisten leviämistä edelleen. Lain valvonnasta vastaa
Metsäkeskus.
Metsätuholaissa vahingoittuneilla puilla tarkoitetaan sellaista vaurioitunutta
havupuuta, josta hyönteiset voivat levitä. Käytännössä tällaisia ovat riittävän
tuoreet tuulenkaadot, joissa kirjanpainajan toukat voivat kehittyä ja aikuistua,
eli joissa lajin lisääntyminen on mahdollista. Vahingoittuneita puita, joista
kirjanpainajat voivat levitä, ovat myös puut, joihin kirjanpainaja on onnistuneesti
iskeytynyt. Velvoite vahingoittuneiden puiden poistosta huolehtimiseen on
metsänomistajalla. Jo kuolleita puita, joista kirjanpainajat ovat jo poistuneet,
ei tarvitse poistaa metsästä.
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Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) velvoittaa maanomistajan tai
puutavaran omistajan kuljettamaan talvikaudella hakatun kuusipuutavaran ja
vahingoittuneet puut pois metsästä ja välivarastosta alueellisiin määräaikoihin
mennessä. Tähän sisältyvät myös myrskytuhopuut, joista voi levitä tuho
hyönteisiä. Velvoite koskee 10 m3/ha ylittävää kuusipuumäärää.
Lisäksi kesäaikaisissa hakkuissa (kesä–elokuu) A-alueella kuusipuutavara on
metsätuholain mukaan kuljetettava pois metsästä ja välivarastosta
30 päivän kuluessa hakkuusta.

Kartta metsätuholain aluerajoista ja määräajat vahingoittuneen havupuutavaran poistoon
alueittain (Metsäkeskus). Aluekohtainen jako on kuvattu tarkemmin Metsäkeskuksen sivuilla.

Kirjanpainajatuhot erityisen tärkeissä elinympäristöissä ja
ympäristötukikohteilla
Kirjanpainajan valtaamien kuusien poistaminen metsälain 10 § kohteilta tai kestävän
metsätalouden rahoituslain mukaisilta määräaikaisilta ympäristötukialueilta ei ole
sallittu, ellei metsätuholaki edellytä torjuntatoimenpiteitä kyseisillä alueilla. Ennen
toimenpiteiden tekemistä on aina oltava yhteydessä Metsäkeskukseen ja ilmoitettava
suunnitelluista toimenpiteistä.
Metsätuholaki sallii poistettavaksi vahingoittuneen kuusipuutavaran kymmenen
kuutiota hehtaarilla ylittävän osan. Ympäristötukikohteiden hyönteistuhoriskin
ollessa suuri, ympäristötukisopimuksia on mahdollista purkaa kesken sopimus
kauden erikseen sovittaessa.
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Esimerkkikohde 1. Kohteella ei tarvita metsätuholain edellyttämiä toimenpiteitä
Noin hehtaarin kokoiselta metsälain erityisen arvokkaalta elinympäristöltä tai ympäristötukikohteelta on kaatunut useita järeitä kuusirunkoja. Kuusipuutavaran määrä ei
kohteella tehdyn arvion mukaan ylitä 10 m3, joten kuusia ei tarvitse poistaa alueelta
metsätuholain perusteella. Aiemmin kaatuneita tai kuolleita, jo kuivuneita kuusi
runkoja ei huomioida vahingoittuneena kuusipuutavarana, sillä kirjanpainaja
ei lisäänny enää niissä.
Esimerkkikohde 2. Kohteella edellytetään metsätuholain vaatimia toimia
Noin hehtaarin kokoiselta metsälain erityisen arvokkaalta elinympäristöltä tai
ympäristötukikohteelta on kaatunut 25 järeää kuusirunkoa. Kuusipuutavaran määrä
kohteella tehdyn arvion mukaan ylittää 10 m3, joten kymmenen kuution ylittävä
määrä kuusipuutavaraa tulee poistaa alueelta metsätuholain velvoitteen vuoksi.
Aiemmin kaatuneita tai kuolleita, jo kuivuneita kuusirunkoja ei huomioida
vahingoittuneena kuusipuutavarana, sillä kirjanpainaja ei lisäänny enää niissä.

Metsänkäyttöilmoituksilla saadaan tietoa
hyönteistuhohakkuista
Metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetaan metsälain 14 § mukaisesti hakkuu
aikomuksesta metsässä myös silloin, kun hakkuut tehdään metsätuhojen vuoksi.
Ilmoituksessa kuvataan hakkuun tarkoitus, hakkuun toteuttamistapa ja tuhon
laatu (tuhonaiheuttaja).
Metsänkäyttöilmoitusten tietoa hyödynnetään alueellisesti ja valtakunnallisesti
metsätuhojen tilannekuvan muodostamisessa. Metsäkeskus tuottaa tietoa avoimesti
saataville ja lähettää kohdennetusti lähialueen metsänomistajille ilmoituksia
kuusikoiden tarkkailutarpeesta ilmoitettujen hyönteistuhohakkuiden perusteella.
Myös tavanomaiset hakkuuaikomukset metsässä ovat hyvä työkalu uusien
reunametsien tarkkailuun esimerkiksi kiinteistöjen rajoilla.

Kirjanpainajan aiheuttamien tuhojen metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitetaan:
•

Hakkuun tarkoitus (6 Metsätuhoalue).

•

Hakkuun toteuttamistapa.

•

(22 Hyönteistuhoalue, uudistamishakkuu tai 23 Hyönteistuhoalue,
kasvatushakkuu).

•

Tuhon laatu (tuhon aiheuttaja):
-

1602 Kirjanpainajan aiheuttama tuho.

-

1600 (muu kaarnakuoriaisten aiheuttama tuho esim.
kuusentähtikirjaaja).

Hakkuut ilmoitetaan hyönteistuhohakkuina silloin, kun hakkuaikomukset perustuvat
havaittuihin tuhoihin ja niiden torjuntaan.
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Jos tuhonaiheuttaja ei ole tarkasti selvillä, tuhonaiheuttajaksi ilmoitetaan toden
näköisin tiedossa oleva tuhonaiheuttaja. Tuhonaiheuttajatietoa on mahdollista
korjata metsänkäyttöilmoitukselle jälkeenpäin ilmoittamalla tarkentuneet tiedot
Metsäkeskukseen. Jos tuhonaiheuttaja on epäselvä, on tuhosta suositeltavaa tehdä
ilmoitus myös Luonnonvarakeskuksen tuhoilmoituspalveluun.

Hyönteistuhohakkuut kartalla koostetaan sekä tiedotteisiin että jatkuvasti
päivittyvään karttapalveluun (Metsäkeskus).
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Sähköinen asiointi tavoittaa metsänomistajan
nopeasti
Metsäkeskus ylläpitää rekisteriä metsänomistajista. Sähköistä asiointia kehitetään,
jotta tieto mahdollisista metsätuhoriskeistä tavoittaisi metsänomistajan entistä
nopeammin. Omat yhteystiedot voi päivittää tunnistautumalla Metsään.fi-palvelussa.
Nykyisellään Metsäkeskus lähettää metsänomistajalle tietoa lähistöllä tehdyistä
hyönteistuhohakkuista ja sen perusteella kohonneesta kirjanpainajatuhoriskistä,
kiinteistöllä on kirjanpainajatuhoille alttiita kuusimetsiä.

Kuvakaappaus karttapalvelusta, jossa esitetään kirjanpainajan iskeymälle alttiista alueista
metsänkäyttöilmoituksiin ja metsävaratietoon perustuen (Metsäkeskus).

Kirjanpainajan seuranta feromonipyydyksin
kertoo kannan suuruudesta
Kirjanpainajan tehokkuus puustokuolemien aiheuttajana perustuu niiden houkutin
aineisiin, feromoneihin. Feromonituoksut ohjaavat kirjanpainajat iskeytymään joukko
voimalla samoihin puuyksilöihin yhtäaikaisesti, jolloin puiden pihkapuolustus on
koetuksella.
Feromoneja hyödynnetään kirjanpainajapyydyksissä, joiden avulla tarkkaillaan kirjanpainajan määriä. Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa yhdessä Metsäkeskuksen kanssa
valtakunnallista kirjanpainajaseurantaa. Seurantaverkko on hilamainen ja seurantapisteitä on yli 40. Seurannan avulla saadaan selville alueellisia arvioita kirjanpainajakannan koosta eteläisen Suomen alueella.
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Valtakunnallisen kirjanpainajaseurannan feromonipyydykset pystytetään keväisin
talven aikana hakatuille uudistusaloille, joita reunustaa tuore, paahteinen kuusi
metsän reuna. Tuore metsänreuna on houkuttava kirjanpainajalle, sillä aiemmin
varjoon tottuneet kuuset kärsivät valon ja lämmön yllättävästä lisääntymisestä
hakkuun seurauksena.
Toistaiseksi kirjanpainajatilanne tarkistetaan touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa ja
tilanteesta tiedotetaan säännöllisesti. Tiedotteet perustuvat kasvukauden aikana
mitattuihin kirjanpainajan tilavuuksiin feromonipyydyksissä. Tiedotteesta käyvät
ilmi alueet, missä kirjanpainajia havaitaan eniten. Lopulliset tulokset raportoidaan
vuosittain osana Luken koostamaa vuotuista metsätuhoraporttia.
Feromonipyydysten käyttö on yksi menetelmä saada tietoa parveilevien ja isäntäpuita
etsivien kirjanpainajien alueellisista määristä. Oman alueen kirjanpainajatilannetta
voi yrittää arvioida esimerkiksi useamman kuin yhden seurantapisteen perusteella,
jos seurantapiste ei sijaitse metsän välittömässä läheisyydessä.

Valtakunnallisen kirjanpainajaseurannan saalismäärät seurantapaikoittain
touko-elokuussa 2022 (Luonnonvarakeskus).

Feromonipyydyksillä tai pyyntipuilla voidaan seurata paikallista kirjanpainajakantaa
sekä sen parveiluajankohtia ja kehitystä.
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Havaitsin metsätuhon, mihin viranomaiseen
otan yhteyttä?
Metsätuhon kohdatessa metsäammattilaiset ja viranomaiset auttavat metsän
omistajaa. Metsätuhojen valvonta ja seuranta kuuluvat Metsäkeskuksen,
Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston tehtäviin.
• Metsäkeskus valvoo metsätuholakia ja seuraa metsätuhoista johtuvia hakkuita.
-

Ilmoita metsänkäyttöilmoituksella, mikäli hakkuu aiotaan toteuttaa
hyönteistuhon vuoksi.

-

Ota yhteyttä metsäammattilaisiin haastavissa tuhotilanteissa.

• Luonnonvarakeskus (Luke) on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva tutkimuslaitos ja asiantuntijaorganisaatio. Luken lakisääteisenä tehtävänä on metsä
tuhojen seuranta. Luke kerää ja analysoi tietoa sekä raportoi tuloksia puustoon
kohdistuvista tuhoista, niiden aiheuttajista, riskeistä ja vaikutuksista metsiin ja
yhteiskuntaan.
-

Lukelle voit ilmoittaa havaitsemistasi puuston ongelmista minkä tahon
omistamissa metsissä tahansa – tai vaikka asutussa ympäristössä metsäpuilla.

• Ruokavirasto vastaa kasvinterveyslainsäädännössä määriteltyjen vaarallisten
kasvintuhoojien tarkkailusta sekä vieraslajien tunnistamisesta ja seurannasta.
-

Ilmoita palvelussa, jos epäilet löytäneesi karanteenituhoojan. Karanteeni
tuhoojalla tarkoitetaan kasvitautia tai tuhohyönteistä, joka aiheuttaa
merkittävää taloudellista vahinkoa metsässä (pellolla tai kasvihuoneessa)
esiintyessään (kts. usein kysyttyä karanteenituhoojista).
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Metsänomistajan muistilista
•

Tarkkaile tilannetta maastossa läpi vuoden ja opettele tunnistamaan
alkavan kirjanpainajatuhon mahdolliset riskipaikat sekä oireet puustossa.

•

Korjaa tuulenkaadot ja tuhohyönteisille altis, vahingoittunut havupuutavara
pois metsästä metsätuholain määräaikoihin mennessä.

•

Mikäli runkojen käsittely, poiskorjaaminen tai suojaus ei ole mahdollista,
ole yhteydessä alueesi metsäammattilaisiin.

•

Keskity kirjanpainajan torjuntaan kohteissa, joissa se on tarkoituksen
mukaista. Kuolleet ja lahot puut voi jättää korjaamatta. Lahoista puista
eivät tuholaiset enää leviä pystypuihin.

•

Hyödynnä tietoaineistoja ja työkaluja (metsänkäyttöilmoitukset, kasvu
kauden seuranta, kirjanpainajakannan seuranta, sähköinen asiointi).

•

Varaudu ilmastonmuutoksen aiheuttamiin metsätuhoriskeihin uudista
misessa sekä muissa metsänhoidon toimenpiteissä pitkällä aikavälillä.

Lisää tietoa
Hyönteistuhohakkuut kartalla, Metsäkeskus
Kirjanpainajan riskikohteet kartalla, Metsäkeskus
Kirjanpainaja metsätuhosivustolla, Luonnonvarakeskus
Tehoisan lämpötilan summa, Metsäkeskus
Metsänhoitosuositukset Kaarnakuoriaisten torjunta, tuuli- ja
lumituhojen torjunta, Tapio
Metsää koskevia säädöksiä, laki metsätuhojen torjunnasta, Metsäkeskus
Metsänkäyttöilmoitus, Metsäkeskus
Omavalvontailmoituksen tekeminen, jos metsätuholain noudattaminen voi estyä,
Metsäkeskus
Tuhohyönteisten ennustekartat, Luonnonvarakeskus
Tulkintasuositus metsälain 10 pykälän tarkoittamien erityisen tärkeiden
elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä (s. 21–24), Metsäkeskus
Valtakunnallinen kirjanpainajaseuranta, Luonnonvarakeskus
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