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Valmiussuunnitelma mäntyankeroisen varalle

1 Johdanto
Mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus) luokitellaan vaaralliseksi kasvintuhoojaksi. Sen tiedetään varmuudella esiintyvän kahdeksassa maassa. Suurimman
riskin mäntyankeroisen Suomeen leviämiseen muodostaa sen esiintymismaista
peräisin oleva havupuinen pakkausmateriaali, josta on meillä tehdyissä tarkastuksissa
löydetty vuosittain eläviä mäntyankeroisia. Vaikka pääosa maahamme tuodusta
havupuutavarasta on peräisin alueilta, joilla mäntyankeroista ei tiedetä esiintyvän,
on ankeroisen leviämisriski myös havupuutavaran välityksellä otettava vakavasti.
Kasvinterveyden suojelemisesta säädetty laki (702/2003) koskee maa- ja puutarhatalouden lisäksi myös metsätalouden ja metsissä esiintyvien vaarallisten kasvintuhoojien torjuntaa ja näin ollen sitä sovelletaan myös mäntyankeroiseen. Metsän
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta säädettyä lakia (263/1991) sovelletaan puolestaan muiden kuin vaarallisiksi kasvintuhoojiksi luokiteltujen metsäpuiden tuholaisten
ja tautien torjunnassa.
Mäntyankeroisen löytyminen Portugalin metsistä vuonna 1999 ja sen hävittämiseksi siitä lähtien tehdyt laajamittaiset ja paljon voimavaroja vieneet torjuntatoimenpiteet ovat osoittaneet oikeaksi ennakkoarviot mäntyankeroisen merkityksestä ja
tuhonaiheuttamiskyvystä myös Euroopan metsissä. Todennäköisesti mäntyankeroisesta ei Portugalissa päästä enää kokonaan eroon ja voimavaroja ollaankin suuntaamassa enemmän tuhojen leviämisen estämiseen.
Meillä mäntyankeroisen arvioidaan pystyvän aiheuttamaan puiden kuolemista EteläSuomessa ja kykenevän leviämään metsiin muuallakin maassa, joskaan metsäkuolemia ei tällöin odoteta syntyvän. Kansantaloutemme on vahvasti riippuvainen metsäsektorista. Mäntyankeroisen leviämisen taloudelliset vaikutukset Suomessa olisivat
paljon suuremmat kuin mitä Portugalissa.
Ensimmäinen kriisivalmiussuunnitelma mäntyankeroisen leviämisen varalle laadittiin
vuonna 2002 yhteistyössä kasvinsuojeluviranomaisten, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. Suunnitelmassa hahmoteltiin mäntyankeroisen torjuntatoimenpiteitä, niiden organisointia, toimijoiden välistä
vastuunjakoa sekä viestintää. Suunnitelmaa päivitettiin vuonna 2006.
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Nyt laadittu valmiussuunnitelma on tehty Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran asettamassa työryhmässä. Eviran edustajien lisäksi ryhmässä olivat edustettuina maa- ja
metsätalousministeriön metsä- sekä elintarvike- ja terveysosasto, Tulli, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y sekä Metsäteollisuus
ry: Laadittu valmiussuunnitelma on aiempia suunnitelmia laajempi ja yksityiskohtaisempi sisältäen erillisen hävittämissuunnitelman. Suunnitelman taloudellisten vaikutusten hahmottamiseksi laadittiin esimerkkilaskelmia torjuntatoimenpiteiden voimavaratarpeista, toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista sekä metsänomistajille
maksettavista korvauksista.
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2 Mäntyankeroinen
2.1 Yleistä
Mäntyankeroinen on mikroskooppisen pieni sukkulamato (eliökunnan systemaattisessa järjestelmässä pääjakso Nematoda), joka elää havupuissa. Mäntyankeroinen
voi esiintyä mäntyjen (Pinus spp.) lisäksi myös mm. kuusissa (Picea spp.), pihdoissa (Abies spp.) ja lehtikuusissa (Larix spp.). Thuja -suvun lajeja lukuun ottamatta
kaikkien havupuusukujen lajit ilmeisesti kelpaavat mäntyankeroisen isäntäkasveiksi. Männyillä esiintyessään mäntyankeroinen voi aiheuttaa lakastumistaudin, johon
puut voivat kuolla muutamassa kuukaudessa. Lakastumistautia ilmenee ainoastaan
alttiilla mäntylajeilla sopivissa olosuhteissa.
Mäntyankeroinen leviää puusta toiseen tukkijäärien (Monochamus spp.) välityksellä.
Tukkijäärät ovat suuria, tummia ja pitkäsarvisia kovakuoriaisia ja ne kuuluvat jäärien
heimoon (Cerambycidae). Tukkijäärät levittävät mäntyankeroisia muniessaan kuoleviin havupuihin ja havupuutavaraan tai syödessään havupuiden nuoria versoja. Mäntyankeroiset tunkeutuvat puuhun, lisääntyvät siinä ja lopulta tappavat puun. Elävien
puiden latvuksessa mäntyankeroinen voi viileissä oloissa kuitenkin elää oireita aiheuttamatta useita vuosia. Mäntyankeroista on tutkittu useissa Euroopan maissa, myös
Suomessa sekä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Sen biologia, leviäminen ja vaikutukset havupuihin tunnetaan hyvin lukuun ottamatta boreaalista vyöhykettä.
Suomessa mäntyankeroista löydettiin ensimmäisen kerran vuosina 1984 ja 1985
Yhdysvalloista ja Kanadasta tuoduista havuhake-eristä. Näiden havaintojen ja riskinarvioinnin perusteella mäntyankeroinen lisättiin Euroopan ja Välimerenmaiden
kasvinsuojelujärjestön (European and Mediterranean Plant Protection Organization,
EPPO) vaarallisten kasvintuhoojien luetteloon vuonna 1986. Euroopan unionin (EU)
vastaavaan luetteloon mäntyankeroinen lisättiin vuonna 1987.

2.2 Levinneisyys
EU:n ulkopuolisissa maissa mäntyankeroisen tiedetään varmuudella esiintyvän
Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Japanissa, Taiwanissa, Kiinassa ja Korean
tasavallassa, jotka ovat niin sanottuja mäntyankeroismaita. Ensimmäinen mäntyankeroisesiintymä Euroopassa todettiin vuonna 1999, jolloin Portugali ilmoitti Lissabonin
eteläpuolella, Setubalin niemimaalla sijaitsevasta saastuneesta mäntymetsäalueesta.
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Ankeroinen on jatkanut leviämistään Portugalissa kiihtyvällä vauhdilla vuosittaisista
hävitys- ja torjuntatoimenpiteistä huolimatta, ja nykyään maa luetaan kokonaisuudessaan mäntyankeroismaaksi. Mäntyankeroista löytyi vuonna 2009 myös Madeiralta, joka on Portugalille kuuluva itsehallinnollinen saariryhmä Pohjois-Atlantilla.
Espanjassa mäntyankeroista löytyi vuonna 2008 Extremaduran ja vuonna 2010 Galician itsehallintoalueilta.
Mäntyankeroinen on oletettavasti kotoperäinen laji Pohjois-Amerikassa, jossa se on
aiheuttanut tuhoja eurooppalaisten ja japanilaisten mäntylajien istutuksissa. Japaniin
mäntyankeroinen levisi todennäköisesti 1900-luvun alussa Pohjois-Amerikasta tuodun havupuutavaran mukana. Japanilaiset mäntylajit ovat mäntyankeroiselle alttiita,
minkä vuoksi maan mäntymetsät ovat tuhoutuneet laajoilla alueilla. Myös Kiinassa
mäntyankeroinen on aiheuttanut laajoja metsätuhoja. Korean tasavallassa se todettiin ensimmäisen kerran vuonna 1988. Lajin levinneisyydestä Koreassa, Meksikossa ja
Taiwanissa ei ole tarkkaa tietoa.
Japanissa ja Kiinassa mäntyankeroisen leviämistä on pyritty estämään hävittämällä
sairastuneet puut ja muodostamalla suojavyöhykkeitä esiintymisalueiden ympärille.
Japanissa mäntyankeroisen leviämistä ei ole kuitenkaan voitu estää, vaikka laajoja
metsäalueita on käsitelty torjunta-aineilla mäntyankeroisen siirtäjähyönteisten hävittämiseksi ja vaikka tuhoutuneiden metsien tilalle on istutettu mäntyankeroista kestäviä puulajeja.

2.3 Metsätuhojen riski Suomessa
Arvioitaessa mäntyankeroisen aiheuttamien metsätuhojen riskiä maassamme on
huomioitava seuraavat lähtökohdat:
■■
■■
■■
■■
■■

Mäntyankeroinen leviää havupuutavaran ja havupuisen pakkausmateriaalin mukana.
Mäntyankeroista levittäviä siirtäjähyönteisiä on kaikkialla Euroopassa.
Eurooppalaiset mäntylajit ovat alttiita mäntyankeroiselle.
Kerran levittyään ja asetuttuaan alueelle mäntyankeroista on hyvin vaikea
hävittää.
Mäntyankeroisen arvioidaan aiheuttavan tuhoja vain alueilla, joilla vuorokauden keskilämpötila on vähintään +20 °C. Maamme metsiin levitessään se saattaa siten tappaa puita Etelä-Suomessa ja lisääntyä koko maassa
kesäaikana.

Mäntyankeroinen voi siis kulkeutua maahamme joko maahantuotavan havupuutavaran tai havupuisen pakkausmateriaalin mukana ja päästä leviämään metsiin.
Havupuutavaraa tuodaan Suomeen pääasiassa Venäjältä. Jonkin verran sitä tuodaan
myös Valkovenäjältä ja seuraavista EU-maista: Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Ruotsi,
Saksa ja Viro. Venäläisestä havupuutavarasta suurin osa tuodaan Venäjän Euroopan
puoleisesta osasta Leningradin, Karjalan ja Novgorodin alueilta. Venäjän Aasian puolelta, Siperiasta, havupuutavaraa on tuotu verraten vähän lähinnä Irkutskin, Krasnojarskin, Tomskin ja Sverdlovskin alueilta. Vuonna 2008 havupuutavaraa tuotiin Venäjältä Tullilaitoksen tilastojen mukaan 4,25 miljoonaa kuutiometriä.
10
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Vaikka Venäjältä tuodusta havupuutavarasta ei ole koskaan löytynyt mäntyankeroista, ei mahdollisuutta mäntyankeroisen leviämisestä venäläisen havupuutavaran
mukana voida kokonaan sulkea pois. Venäjän Aasian puolella on laajoja Kiinaan
rajoittuvia metsäalueita, joille mäntyankeroinen voi levitä Kiinan pohjoisosasta.
Arvioitaessa Venäjältä tuotavan havupuutavaran aiheuttamaa mäntyankeroisen
leviämisriskiä on myös huomioitava kansainvälisessä kaupassa ja Venäjän sisäisessä liikenteessä liikkuva suuri havupuutavaramäärä ja mahdollisuus, että eri alueilta
peräisin oleva havupuutavara sekoittuu.
EU:n laajeneminen ei ole suoranaisesti lisännyt mäntyankeroisen leviämisriskiä, sillä mäntyankeroista ei esiinny uusissa jäsenmaissa, eivätkä ne tiettävästi tuo suuria määriä havupuutavaraa mäntyankeroismaista. Laajenemisen myötä kuitenkin
EU-alueen ulkopuolelta tuotujen havupuutavaraerien läpikulkuliikenne muiden jäsenmaiden kautta määränpäämaahan lisääntyy. Tällöin vastaanottajamaan on luotettava siihen, että kasvinterveystarkastus on tehty riittävän luotettavasti maassa,
johon havupuutavaraerä on ensimmäisenä EU:n alueelle saapunut. Huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi siihen, voiko maahamme tulla muiden EU:n jäsenmaiden kautta
havupuutavaraeriä, joita ei ole EU:n alueelle tuotaessa tarkastettu. Läpikulkuliikenteen lisääntyessä myös havupuutavaraerien alkuperän selvittäminen vaikeutuu.
Tähän mennessä tehdyt mäntyankeroislöydökset osoittavat, että suurimman riskin
mäntyankeroisen leviämiselle maahamme aiheuttaa tällä hetkellä havupuinen pakkausmateriaali. Vaikka pakkausmateriaalista tehtyjen mäntyankeroislöydösten määrä on viime vuosina kansainvälisen ISPM 15 -standardiin (Guidelines for regulating
wood packaging material in international trade) sisältyvien puupakkausten käsittelyvaatimusten ansiosta vähentynyt ja löydöksiä on ollut vain muutama vuosittain, on
tilanne edelleen huolestuttava. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (jäljempänä Evira)
pystyy tarkastamaan vain murto-osan maahan tulevista havupuisista pakkausmateriaalieristä. Näin ollen pari ankeroislöydöstä vuositasolla tarkoittaa pahimmillaan useiden kymmenien mäntyankeroisen saastuttamien erien saapumista maahamme joka
vuosi. Tästä aiheutuvaa mäntyankeroisen leviämisriskiä tulee pienentää.
Suomessa vuonna 2009 tarkastetuista puupakkauseristä 89 % täytti tuontivaatimukset. Kahdessa prosentissa tarkastetuista eristä vaadittavat käsittelymerkinnät puuttuivat. Eläviä, lajilleen määrittämättömiä stiletillisiä sukkulamatoja eli muita kuin
mäntyankeroisia, löytyi yhdeksästä prosentista tarkastettuja eriä. Suurin osa pakkauseristä, joista eläviä sukkulamatoja löytyi, oli kuitenkin standardin mukaisesti merkittyjä. Käsittelyä ei näin ollen oltu merkinnästä huolimatta tehty tai se oli tehty puutteellisesti.
On mahdollista, että ISPM 15 -standardin mukaiset käsittelyt eivät välttämättä
tehoa kaikkiin puussa eläviin selkärangattomiin. Standardia on tarpeen tarkistaa, jotta
käsittelyvaatimukset saadaan sellaisiksi, että kaikki vaaralliset kasvintuhoojat varmuudella kuolevat puusta.
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3 Mäntyankeroista koskevat
sopimukset ja lainsäädäntö
3.1 Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) elintarvike- ja maatalousjärjestössä (Food and Agriculture Organization, FAO) vuonna 1951 tehty kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus (International Plant Protection Convention, IPPC) koskee sopimuksen tehneiden
valtioiden yhteistyötä etenkin säänneltyjen kasvintuhoojien torjumiseksi sekä niiden
leviämisen estämiseksi. IPPC -sopimuksen tarkistettu teksti hyväksyttiin vuonna 1997
FAO:n yleiskonferenssin päätöslauselmalla (12/97), ja se tuli voimaan 2.10.2005.
Sopimus kuuluu EU:ssa jaetun toimivallan piiriin. Sopimuksen määräyksistä osa kuuluu jäsenmaiden ja osa yhteisön tai molempien yhteiseen toimivaltaan.
IPPC -sopimus toimii myös kansainvälisen yhteistyön, toimenpiteiden yhdenmukaistamisen ja teknis-ammatillisen tiedon vaihdon foorumina yhdessä alueellisten ja
kansallisten kasvinsuojeluorganisaatioiden kanssa. Euroopan alueella toimiva kasvinsuojeluorganisaatio on EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). Sopimuksella on merkittävä rooli kansainvälisessä kaupassa, sillä Maailman
kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,
SPS -sopimus) tunnustaa IPPC -sopimuksen. SPS -sopimuksessa myös viitataan IPPC
-sopimuksen nojalla laadittuihin kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeviin kansainvälisiin
standardeihin (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM).

3.2 EU:n lainsäädäntö ja sen edellyttämät toimet
Euroopan unionin neuvoston direktiivissä (2000/29/EY muutoksineen) kasveille ja
kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen
estämiseen liittyvissä suojatoimenpiteissä mäntyankeroinen on luokiteltu vaaralliseksi kasvintuhoojaksi, jonka kulkeutuminen ja leviäminen unionin alueelle on kiellettävä. Direktiivissä säädetään myös tuontivaatimukset EU:n ulkopuolisista maista
tuotavalle havupuutavaralle.
Euroopan ulkopuolisista maista sekä Venäjältä, Kazakstanista ja Turkista peräisin olevilla havupuutavaraerillä on oltava kasvinterveystodistus osoittamassa, että
puutavarassa ei ole vaarallisia kasvintuhoojia. Ennen kuin maahantuoja saa ottaa
kasvinterveystodistuksella varustetun havupuutavaraerän käyttöönsä, on kasvinterveysviranomaisen tarkastettava erä ja hyväksyttävä se maahantuotavaksi.
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Venäjän Aasian puoleisesta osasta tuotavalle havupuutavaralle on lisäksi asetettu
käsittelyvaatimuksia, kuten lämpökäsittely, uunikuivaus ja kuorinta. Venäjän Euroopan puoleisesta osasta havupuutavaraa saa tuoda käsittelemättömänä, jos se on
peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Monochamus -suvun sekä Pissodes
-suvun ja Scolytinae -alaheimon Euroopan ulkopuolisista kovakuoriaislajeista.
Euroopan yhteisöjen komission kasvinterveystarkastusten vähentämisen edellytyksiä koskevan asetuksen (1756/2004) nojalla voidaan Venäjän Euroopan puolelta
peräisin olevaa havupuutavaraa tarkastaa alennetulla tarkastustiheydellä, jonka on
vuoden 2010 alusta lukien oltava vähintään kolme prosenttia tuoduista havupuutavaraeristä. Kunkin EU -maan kasvinterveysviranomainen päättävät itse Euroopan puoleiselta Venäjältä peräisin olevan havupuutavaran tarkastustason, jonka tulee siis olla
kolmen ja 100 prosentin välillä tuotavista havupuutavaraeristä. Alennettujen tarkastusten piirissä olevien kasvien ja kasvituotteiden tarkastusten tulokset raportoidaan
vuosittain komissiolle, joka päättää tulosten perusteella alennetun tarkastusprosentin soveltamisen jatkamisesta.
Euroopan yhteisöjen komission päätös (2006/133/EY muutoksineen) koskee vaatimuksia toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi Portugalin saastuneiksi havaituilta rajatuilta alueilta. Portugalin on valvottava
erityisesti tartunnalle alttiin puutavaran, kuoren ja kasvien kuljetuksia rajatulta alueelta muualle kuin rajatuille alueille unionin jäsenvaltioissa tai kolmansiin maihin.
Lisäksi sen on toteutettava 31.3.2012 asti mäntyankeroisen hävittämisohjelmaa.
Kesällä 2009 komission päätöstä muutettiin siten, että kaikki Portugalissa valmistettu
ja sen ulkopuolelle kuljetettava puinen pakkausmateriaali on käsiteltävä ja merkittävä ISPM 15 -standardin mukaisesti. Käsittelyjä voivat tehdä ainoastaan Portugalin
viranomaisten hyväksymät laitokset, joita valvotaan säännöllisesti käsittelyn tehokkuuden ja puun jäljitettävyyden varmistamiseksi. Lista hyväksytyistä käsittelylaitoksista ja merkintään oikeutetuista yrityksistä on annettu tiedoksi komissiolle ja jäsenmaille ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Lisäksi Portugalin on täytynyt tehostaa
virallista valvontaa ja lähettää maantiekuljetuksia koskevat valvonnan tulokset viikoittain tiedoksi komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille. Komission päätös velvoittaa myös muut jäsenvaltiot toteuttamaan virallista valvontaa Portugalista alueelleen
kuljetetun tartunnalle alttiin puutavaran ja kuoren sekä tartunnalle alttiiden kasvien
osalta. Valvontaan kuuluu asiakirjatarkastus, jolla varmistetaan, että lähetyksessä on
ISPM 15 -standardin mukainen merkintä tehdystä käsittelystä, tunnistustarkastus ja
tarpeen mukaan kasvien terveyden tarkastus. Komission päätöksen mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on myös tehtävä vuosittaisia mäntyankeroiskartoituksia alueellaan.
ISPM 15 -standardin mukaiset vaatimukset puiselle pakkausmateriaalille ja lastien
kiilaamiseen tarkoitetuille tukipuille sisällytettiin 1.3.2005 alkaen neuvoston direktiivin (2000/29/EY) liitteen IV A jakson I kohtiin 2 ja 8. Vuonna 2009 standardia muutettiin siten, että käytettävän puutavaran on aina oltava kuorittua. Standardissa annetaan lisäksi nyt tarkat ohjeet merkin muodosta ja merkkiin lisättävistä merkinnöistä.
Neuvoston direktiivin (2000/29/EY) mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava kirjallisesti komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille alueellaan esiintyvistä edellä mainitun

13

Valmiussuunnitelma mäntyankeroisen varalle

direktiivin liitteissä I ja II mainituista haitallisista kasvintuhoojista, joita niiden alueilla
ei aiemmin ole tiedetty esiintyvän. Mäntyankeroinen on mainittu direktiivin liitteen
II A osan I jaksossa. Myös toimenpiteet, joihin kasvintuhoojan hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi on ryhdytty, on ilmoitettava komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille. Suomessa edellä mainitut ilmoitukset tekee Evira.

3.3 Suomen lainsäädäntö
3.3.1 Yleistä
Suomessa neuvoston direktiivi (2000/29/EY) on pantu täytäntöön kasvinterveyden suojelemisesta annetulla lailla (702/2003) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksella 17/08. Asetuksen 10 §:n mukaan hävitettäviä kasvintuhoojia
ovat asetuksen liitteissä I-II luetellut kasvintuhoojat. Mäntyankeroinen sisältyy liitteen II kohtaan 8.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain tavoitteena on ylläpitää hyvää kasvinterveyden tilaa ja siten edistää maa-, metsä- ja puutarhatalouden ja elintarviketuotannon toimintaedellytyksiä sekä elintarvikkeiden turvallisuutta ja tuotteiden laatua.
Lain soveltamisala on 2 §:n mukaan seuraava:
”Tämä laki koskee toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään hyvä kasvinterveyden
tila ja joihin kasvintuhoojien torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi voidaan ryhtyä.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan metsässä kasvaviin puihin kohdistuvien hyönteis- ja sienituhojen torjumiseen, mitä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa laissa (263/1991) säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään, ottaen huomioon Suomea
sitovat kansainväliset sopimukset, mitä kasvintuhoojia 1 momentissa tarkoitetut
toimenpiteet saavat koskea. Lakia voidaan lisäksi soveltaa myös uusien tai vaikutukseltaan ennalta arvaamattomien kasvintuhoojien tai muiden organismien, jotka aiheuttavat välitöntä uhkaa kasvinterveydelle, torjumiseen ja leviämisen estämiseen.”
Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia uudistettiin vuonna 2008 (384/2008).
Muutoksella parannettiin torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen edellytyksiä säätämällä metsäkeskusten avusta torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa niissä tapauksissa, kun maamme metsien terveyttä uhkaisi meillä ennen
esiintymätön metsille vaarallinen kasvintuhooja, kuten esimerkiksi mäntyankeroinen. Muutoksen tarkoitus on varmistaa torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen, jos Suomea uhkaa maassamme ennen esiintymätön hävitettävä kasvintuhooja, joka voi
aiheuttaa vahinkoa metsäpuille.
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) mukaan metsänomistaja on velvollinen huolehtimaan myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun
tuhonaiheuttajan vahingoittamien puiden poistamisesta metsästä ennen puutavaran pois kuljettamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Toimenpiteen tavoitteena
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on rajoittaa muun muassa mäntyankeroisen siirtäjähyönteisten, tukkijäärien lisääntymistä ja leviämistä.
3.3.2 Korvaukset
Metsään kohdistuvasta hävitettävän kasvintuhoojan torjuntapäätöksestä aiheutuvien
kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta säädetään kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 30 a §:ssä seuraavasti:
”Metsässä kasvaviin puihin kohdistuneesta, hävitettävää kasvintuhoojaa koskevasta
torjuntapäätöksestä maanomistajalle ja maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan
oikeuden sekä hakkuuoikeuden haltijalle aiheutuneet kustannukset ja vahingot korvataan siltä osin kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta
puutavaran korjuusta aiheutuvat kustannukset. Metsällä tarkoitetaan aluetta, johon
sovelletaan metsälakia (1093/1996).
Korvaukseen sovelletaan, mitä tämän lain 30 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään, kuitenkin siten, että korvaushakemus toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastoon.”
Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain yksityiskohtaisten perustelujen
(HE 168/2007) mukaan puustokorvauksen lähtökohta on täyden korvauksen periaate. Korvauksella katettaisiin muun muassa torjuntatoimenpiteiden johdosta tuhoutuneen vakiintuneen taimikon uudelleen metsityksestä, puuston arvon alenemisesta ja
puuston odotusarvon menetyksestä aiheutuneet kustannukset.
Kasvinterveyslain (702/2003) mukaisiin torjuntatoimenpiteisiin vaarallisen kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi voidaan joutua myös alueilla, joilla ei sovelleta metsälakia. Näissä tapauksissa hävittämisestä aiheutuneita kuluja ei voimassa olevan
lainsäädännön nojalla voida korvata.
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4 Mäntyankeroinen Euroopassa
4.1 Portugalin kokemukset mäntyankeroisen torjunnasta
Kun mäntyankeroinen löydettiin Portugalissa vuonna 1999, se oli jo päässyt leviämään laajalle alueelle. Ankeroisen uskotaan päässeen maahan Itä-Aasiasta peräisin
olevasta puisesta pakkausmateriaalista. Portugalin viranomaiset perustivat välittömästi maatalousministeriön alaisuuteen seurantaryhmän, jonka tehtävä oli suunnitella toimenpiteet mäntyankeroisen hävittämiseksi. Tärkeänä tavoitteena oli myös
varmistaa maan havupuumetsien käytön jatkuvuus ja metsäteollisuuden toimintakyky erityisesti viennin osalta. Nopeasti käynnistetyn laajan tiedotuskampanjan tavoite
oli välittää metsänomistajille, metsäteollisuudelle ja muille asianosaisille tahoille tietoa mäntyankeroisen vaikutuksista metsätalouteen. Koska Portugalin metsistä valtaosa on yksityisomistuksessa, tiedon kulun varmistaminen oikeisiin kohteisiin on ollut
haastava ja aikaa vievä prosessi.
Pian mäntyankeroisen löytymisen jälkeen tuli voimaan Euroopan yhteisöjen komission päätös (2001/218/EY), jossa säädettiin toimenpiteet mäntyankeroisen hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi Portugalissa sekä muissa EU -maissa toimeenpantavat varotoimenpiteet. Sittemmin komission päätöstä on tilanteen kehittyessä
muutettu lukuisia kertoja (2006/133/EY, viimeisin muutos 2009/993/EY). Tällä hetkellä jokaisessa EU -maassa vuosittain tehtävä mäntyankeroiskartoitus on osa varotoimenpiteitä, joita muut EU -maat toimeenpanevat varmistaakseen omien metsiensä puhtauden mäntyankeroisesta.
Portugali jaettiin komission päätöksen mukaan kolmeen vyöhykkeeseen mäntyankeroisen suhteen: (i) saastunut vyöhyke, jolla mäntyankeroista esiintyy, (ii) puskurivyöhyke ja (iii) vapaa vyöhyke. Vapaa vyöhyke on alue, jolla ei esiinny mäntyankeroista. Puskurivyöhyke on noin 20 kilometrin levyinen saastunutta aluetta ympäröivä
alue, jolla ei myöskään saa esiintyä mäntyankeroista. Vyöhykejaon tarkoituksena oli
estää mäntyankeroista leviämästä saastuneen vyöhykkeen ulkopuolelle. Vyöhykejaon
aikaansaamiseksi Portugalissa tehtiin laaja mäntyankeroiskartoitus.
Komission päätöksen (2006/133/EY muutoksineen) mukaan Portugalin on vuosittain laadittava ja toteutettava hävittämisohjelma, jolla pyritään torjumaan
mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi. Hävittämisohjelman mukaan
saastuneelta vyöhykkeeltä on vuosittain kaadettava kaikki havupuut, joissa on mäntyankeroisen aiheuttaman lakastumistaudin aiheuttamia tai niiden kaltaisia oireita.
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Myös puskurivyöhykkeellä esiintyvät oireelliset havupuut pitää kaataa tietyn aikataulun
mukaisesti riippumatta siitä, löytyykö niistä mäntyankeroista vai ei. Hakkuutähteet on
hävitettävä polttamalla niin saastuneella vyöhykkeellä kuin puskurivyöhykkeelläkin.
Vapaalla vyöhykkeellä on tehtävä vuosittain intensiivistä kartoitusta mäntyankeroisen mahdollisen leviämisen havaitsemiseksi. Kun mäntyankeroista todettiin esiintyvän puskurivyöhykkeellä, päätettiin vuonna 2006 perustaa puskurivyöhykkeen ulkoreunan ympärille kolme kilometriä leveä isäntäkasviton vyöhyke.
Komission päätöksellä säädellään tiukasti myös havupuutavaran kuljetusta saastuneella vyöhykkeellä ja puskurivyöhykkeellä sekä kuljetusta niiltä edelleen vapaalle
vyöhykkeelle ja muihin EU -maihin. Saastuneelta vyöhykkeeltä ja puskurivyöhykkeeltä peräisin oleva havupuutavara on puhtauden takaamiseksi käsiteltävä hyväksytyillä menetelmillä.
Portugalia koskevan mäntyankeroislainsäädännön ja hävittämisohjelman toimeenpano vaatii vuosittain runsaasti voimavaroja, mikä rasittaa niin Portugalin metsäteollisuutta, valtiota kuin metsänomistajiakin. Kartoitusten, hakkuiden sekä puun ja
hakkuutähteiden käsittelemisen toteuttaminen ennen siirtäjähyönteisten seuraavaa
lentokautta on osoittautunut haastavaksi. Lisäksi viranomaisten on ollut vaikea saada yksityiset metsänomistajat ymmärtämään kalliiden toimenpiteiden tarpeellisuus.
Tilannetta vaikeuttaa se, että toimenpiteet kohdistuvat usein myös omakotitalojen
pihoilla kasvaviin, esteettisesti arvokkaisiin mäntyihin. Se, että mäntyankeroinen ei
aina aiheuta alttiissakaan isäntäkasvissa lakastumistautia ensimmäisenä vuonna on
vaikeuttanut saastuneen alueen rajaamista ja hävitystoimenpiteiden kohdentamista.
Vuonna 2008 mäntyankeroisen todettiin mittavista hävitystoimenpiteistä huolimatta
levinneen useille alueille eri puolille Portugalia niin, että koko maa todettiin mäntyankeroisen saastuttamaksi. Sittemmin toimenpiteiden päätavoite on ollut estää mäntyankeroisen leviäminen Espanjaan ja muihin EU -maihin. Portugalin Espanjan rajalle
perustettiin 20 km leveä puskurivyöhyke, jolla oireellisten puiden esiintymistä kartoitetaan ja oireelliset puut hävitetään. Lisäksi nykyisin kaiken Portugalista lähtevän
havupuutavaran sekä uusien puisten pakkausten tulee olla käsiteltyjä ja merkittyjä
mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi.

4.2 Tarkastukset ja havainnot Suomessa
Kaikki kasvinterveystodistusta vaativa havupuutavara kuuluu maassamme tuontitarkastusvaatimuksen piiriin. Venäjältä tuotavista havupuutavaraeristä tarkastetaan kaikki Aasian puoleisesta osasta peräisin olevat erät ja komission asetuksen
(2004/1756/EY) nojalla kolme prosenttia Euroopan puoleisesta osasta peräisin olevista eristä. Lehtikuusieristä tarkastetaan kuitenkin kaikki.
Suomessa on vuosina 2000-2009 otettu mäntyankeroiskartoituksen yhteydessä
yhteensä 4250 näytettä (liite 2). Näytteenotto on keskitetty alueille, joille tuodaan
mäntyankeroisen leviämisriskin aiheuttavaa havupuutavaraa, kuten puista pakkausmateriaalia mäntyankeroismaista. Tärkeimpiä kartoituskohteita ovat suuret satamakaupungit ja yleensäkin suuret kaupungit. Tärkeitä kartoituskohteita ovat myös
paikkakunnat, joilla sijaitsee suuria, ulkomaista havupuuta käyttäviä puunjalostuslaitoksia.
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Ensimmäiset mäntyankeroishavainnot tehtiin Suomessa vuosina 1984 ja 1985, jolloin mäntyankeroinen todettiin Yhdysvalloista ja Kanadasta tuoduista havuhake-eristä. Vuonna 1984 tehty löytö oli ensimmäinen mäntyankeroishavainto koko Euroopassa. Kanadalaisista sahatavaraeristä todettiin mäntyankeroista vuosina 1989 ja
1990. Havupuisesta pakkausmateriaalista ensimmäiset mäntyankeroislöydökset tehtiin vuonna 1990, jolloin erä kanadalaista pakkausmateriaalia todettiin mäntyankeroisen saastuttamaksi. Vuoteen 2009 mennessä eläviä mäntyankeroisia on todettu
46 pakkausmateriaalierästä. Vuosittain löydöksiä on 1-20. Erityisen huolestuttavaa on
se, että mäntyankeroista on tavattu myös ISPM 15 -standardin mukaisesti merkityistä pakkauksista. Tämä viittaa siihen, että puutavaraa joko ei ole käsitelty standardin
edellyttämällä tavalla tai sitten käsittely ei ole jostain syystä tehonnut ankeroisiin.
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5 Toimenpiteet mäntyankeroisen
torjumiseksi
5.1 Viranomaistoimenpiteet
5.1.1 Mäntyankeroinen todetaan mäntyankeroismaasta peräisin olevasta puutavarasta tai pakkausmateriaalista
Kun maahantuotavasta havupuutavaraerästä tai havupuisesta pakkausmateriaalierästä otetussa näytteessä todetaan mäntyankeroinen, kielletään kyseisen erän
maahantuonti kasvintarkastajan antamalla maahantuontikieltopäätöksellä. Erä eristetään maahantuonti- tai tarkastuspaikalla mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi. Saastuneen erän alkuperä selvitetään virallisista, erän mukana maahan tulleista asiakirjoista ja maahantuojilta. Kieltopäätöksessä mäntyankeroisen saastuttama
erä määrätään viipymättä hävitettäväksi polttamalla tai viemällä teolliseen prosessiin. Toimenpiteet toteuttaa erän maahantuoja kasvintarkastajan valvonnassa. Evira
ilmoittaa saastuneesta erästä sen lähettäjämaahan. Ilmoituksen tiedot tallennetaan
EU:n sähköiseen Europhyt -järjestelmään, jonka kautta tieto välittyy komissiolle ja
EU:n jäsenmaille.
Suomessa on myös selvitettävä, onko mäntyankeroinen levinnyt maahantuodusta
puisesta pakkausmateriaalista tai havupuutavarasta metsiin. Tämä tehdään kartoittamalla mäntyankeroisen esiintymistä tuonti- tai löytöpaikan lähellä olevissa metsissä.
5.1.2 Mäntyankeroinen todetaan muusta kuin mäntyankeroismaasta peräisin
olevasta puutavarasta tai pakkausmateriaalista
Jos mäntyankeroinen todetaan muusta kuin mäntyankeroismaasta peräisin olevasta havupuutavarasta tai havupuisesta pakkausmateriaalierästä, Eviran laboratorion mäntyankeroiseksi määrittämä näyte lähetetään johonkin ulkomaiseen laboratorioon tuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Morfologisen määrityksen lisäksi
Evirassa tehdään molekyylibiologinen määritys (PCR). Erän hävitysmääräyksen
sisältävä maahantuontikielto tehdään kuitenkin jo Eviran laboratorion määrityksen
perusteella. Tämän lisäksi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto (jäljempänä ELO) ilmoittaa löydöksestä erikseen kaikkiin Pohjoismaihin ja Baltian maihin em. maiden kasvinterveysviranomaisten yhteistyössä sovitun käytännön
mukaisesti. ELO vastaa myös ilmoittamisesta Venäjän kasvinterveysviranomaisille.
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Jos mäntyankeroinen todetaan havupuutavaraerässä, kielletään hätätoimenpiteenä käsittelemättömän havupuutavaran tuonti maasta, josta erä on peräisin, kunnes
mäntyankeroisen esiintyminen kyseisessä maassa on selvitetty. Jos mäntyankeroisen todetaan esiintyvän maassa, sieltä tuotavalle havupuutavaralle tulevat voimaan
mäntyankeroismaata koskevat tuontivaatimukset.
Jos mäntyankeroinen todetaan pakkausmateriaalista, joka on merkitty ISPM 15 -standardin mukaisesti, kyseisen pakkausmateriaalierän alkuperämaasta tuotavaa puista
pakkausmateriaalia ryhdytään tarkastamaan tehostetusti. Alkuperämaan kasvinterveysviranomaisia pyydetään selvitttämään, esiintyykö mäntyankeroinen kyseisessä
maassa. Jos mäntyankeroisen todetaan esiintyvän maassa, tulevat sieltä tuotavalle havupuutavaralle voimaan mäntyankeroismaata koskevat tuontivaatimukset. Jos
pakkauksessa ei ole ISPM 15 -standardin mukaista merkintää, pakkausmateriaalin
alkuperää on erittäin vaikea selvittää, koska pakkaus voi olla peräisin jostakin muusta kuin lähettäjämaasta.
Suomessa on myös selvitettävä, onko mäntyankeroinen levinnyt maahantuodusta
puisesta pakkausmateriaalista tai havupuutavarasta metsiin. Tämä tehdään kartoittamalla mäntyankeroisen esiintymistä tuonti- tai löytöpaikan lähellä olevissa metsissä.
5.1.3 Mäntyankeroinen todetaan Venäjältä peräisin olevasta puutavarasta tai
pakkausmateriaalista
Jos mäntyankeroinen todetaan Venäjältä Suomeen tuodusta havupuutavarasta tai
havupuisesta pakkausmateriaalista, on tilanne erityisen ongelmallinen, koska suurin osa maahantuotavasta havupuutavarasta on venäläistä. Venäjältä tuotavasta
havupuutavarasta suurin osa on peräisin maan Euroopan puoleisesta osasta ja mäntyankeroisen löytyminen tältä alueelta peräisin olevasta havupuutavarasta vaikuttaisi
huomattavasti metsäteollisuutemme raaka-ainehuoltoon.
Laboratoriomäärityksen varmistus ulkomailla, saastuneen puutavaran alkuperän selvittäminen ja maahantuontikieltojen antaminen tehdään liitteenä olevan hävityssuunnitelman mukaan.
Tilannetta hoitamaan kutsutaan koolle erityistilanteen johtoryhmä (kts. luku 5.1.5.1).
Evira ottaa viipymättä yhteyden maahantuojiin havupuutavaran tuonnin lopettamiseksi saastuneen erän alkuperäalueelta. Maahantuojat huolehtivat siitä, että Suomeen jo tuotu, todennäköisesti saastunut havupuutavara ohjataan mahdollisimman
nopeasti prosessiin tai hävitetään.
Evira pyytää Venäjän kasvinterveysviranomaisilta selvityksen saastuneen havupuutavaran tai havupuisen pakkausmateriaalin alkuperästä. Jos saastunut erä on peräisin Venäjän Euroopan puoleisesta osasta, kielletään tuonti koko Venäjän alueelta. Jos
saastunut erä on peräisin Venäjän Aasian puoleisesta osasta, kielletään havupuutavaran tuonti koko Venäjän Aasian puoleiselta alueelta ainakin siihen asti, kunnes on
selvitetty mäntyankeroisen esiintyminen alueella. Kun tietoa esiintymän laajuudesta
on riittävästi, EU:ssa tehdään yhtenäiset tuontisäädökset kaikille jäsenmaille. Havupuutavaran tuonnin jatkuminen Venäjältä edellyttää, että Venäjä määrittää mäntyankeroisesta vapaat alueet ja että EU hyväksyy ne. Tuhoojavapailta alueilta tuotavalle
havupuutavaralle asetetaan todennäköisesti käsittelyvaatimuksia.
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Suomessa on myös selvitettävä, onko mäntyankeroinen levinnyt maahantuodusta
havupuutavarasta metsiin. Viranomaiset ja maahantuojat selvittävät mäntyankeroisen esiintymisalueelta maahantuodun havupuutavaran kuljetusreitit Suomen puolella. Mäntyankeroisen leviämisen selvittämiseksi tehdään puutavaran kuljetusreittien
varrella olevissa metsissä mäntyankeroiskartoitus, jota jatketaan vuosittain, vaikka
mäntyankeroista ei löytyisikään.
Venäjän Euroopan puoleisesta osasta tuotavista havupuutavaraeristä tarkastetaan
Suomessa nykyisin kolme prosenttia. Evira voi nostaa tarkastustasoa pysyvästi tai
tilapäisesti, jos riski mäntyankeroisen leviämisestä Venäjältä tuotavan havupuutavaran mukana kasvaa. Esimerkiksi mäntyankeroisen löytyminen Venäjän Aasian puolelta tuotavasta havupuutavaraerästä antaa aiheen tarkastustason nostamiseen. Jos
tarkastustasoa nostetaan pysyvästi, se edellyttää tarkastushenkilökunnan ja muiden
resurssien lisäämistä.
5.1.4 Mäntyankeroinen todetaan Suomesta peräisin olevasta puutavarasta tai
pakkausmateriaalista
Mäntyankeroinen voidaan todeta Suomesta peräisin olevasta havupuutavarasta tai
havupuisesta pakkausmateriaalierästä joko vientimaassa tai kotimaassa sahojen ja
puisen pakkausmateriaalin toimittajien ISPM 15 -standardin mukaisen merkin käyttöoikeuden tarkastuksessa tai puutavaran markkinavalvonnan yhteydessä. Vientimaa
asettaa todennäköisesti Suomesta tuotavalle havupuutavaralle vastaavanlaiset rajoitteet kuin Suomi asettaisi todetessaan mäntyankeroisia maahantuodussa havupuussa
(kts. 5.1.2).
Tilannetta hoitamaan perustetaan erityistilanteen johtoryhmä (kts. luku 5.1.5.1). Jos
mäntyankeroislöydös tehdään ulkomailla, Evira pyytää löydöksen tehneen maan kasvinterveysviranomaisia lähettämään mäntyankeroiseksi määritetyn näytteen jonkin
toisen maan laboratorioon tuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä tekemään
molekyylibiologisen määrityksen (PCR). Evira pyytää viranomaisia myös lähettämään
saastunutta puutavaraa Suomeen mäntyankeroisen määrittämistä varten. Vaihtoehtoisesti Evira lähettää paikalle oman asiantuntijansa selvittämään asiaa.
Myös kotimaassa tehdystä mäntyankeroislöydöksestä tehdään morfologisen määrityksen lisäksi molekyylibiologinen määritys (PCR) ja lähetetään näyte johonkin ulkomaiseen laboratorioon tuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Tutkimustulosten varmistuttua saastuneen puutavaran toimittajat, kuivaamolaitos sekä puisen pakkausmateriaalin toimittaja asetetaan toimituskieltoon ja ryhdytään jäljittämään saastuneen puutavaran alkuperää. On myös selvitettävä, minne
muualle kyseisistä laitoksista on toimitettu puutavaraa ja puista pakkausmateriaalia.
Markkinoilla jo oleva mahdollisesti saastunut puutavara ja puinen pakkausmateriaali
pyritään vetämään pois markkinoilta, tarkastamaan ja käsittelemään kuivaamoissa
ennen käyttöön ottamista.
Evira ilmoittaa löydöksestä komissiolle ja EU:n jäsenvaltioille sekä EPPO:lle. ELO
ilmoittaa löydöksestä kasvinterveysviranomaisille kaikkiin Pohjoismaihin ja Baltian
maihin em. maiden kasvinterveysviranomaisten yhteistyössä sovitun käytännön mukaisesti. ELO vastaa myös ilmoittamisesta Venäjän kasvinterveysviranomaiselle.
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Mäntyankeroisen alkuperän selvittäminen johtaa laajoihin jäljitys- ja kartoitustoimenpiteisiin. Samalla ISPM 15 -standardin mukaisella leimalla merkityssä puupakkauksissa voi olla usealta sahalta hankittua puutavaraa. Tämän vuoksi kaikkien ko.
pakkausmateriaalivalmistajalle sahatavaraa toimittaneiden kuivaamoiden lämpökäsittelyprosessit on tarkastettava ja niiden puutavaran hankinta- ja hakkuualueet on
kartoitettava. Jos saha tai puisen pakkausmateriaalin toimittaja on hankkinut puutavaraa ulkomailta, Evira selvittää puunhankinta- ja kuljetusketjut sekä pyytää puutavaran lähettäjämaan kasvinterveysviranomaisilta selvityksen puutavaran alkuperästä.
Jos mäntyankeroinen todetaan puisesta pakkaustavarasta tai puutavarasta, jossa ei
ole ISPM 15 -standardin mukaista merkintää, puutavaran alkuperän jäljittäminen on
hyvin vaikeaa. Puutavaran kulkureitin ja alkuperän selvittämiseksi on vaikea saada
asiakirjoja, joiden perusteella puisen pakkausmateriaalin valmistaja ja puutavaran
toimittanut saha voitaisiin varmuudella todeta. Lisäksi EU:n jäsenmaiden välisessä
tavaraliikenteessä Portugalia lukuun ottamatta puista pakkausmateriaalia ei tarvitse käsitellä eikä merkitä ISPM 15 -standardin mukaisesti, mikä osaltaan hankaloittaa
mäntyankeroisen alkuperän selvittämistä, jos löydös tehdään merkitsemättömästä
puutavarasta.
Mäntyankeroisen alkuperää ei todennäköisesti saada selville laajoista jäljitystoimenpiteistä ja kartoituksista huolimatta jäljitykseen liittyvistä monista epävarmuustekijöistä johtuen. Jos niin käy, kuivaamolaitosten lämpökäsittelyprosessien valvontaa on
tehostettava kasvinterveydellisen riskin poistamiseksi. Myös vuosittaista kartoitusta
on tehostettava.
Jos mäntyankeroisen alkuperä saadaan selville, hävittämistoimenpiteet tehdään liitteenä olevan hävittämissuunnitelman mukaan.
5.1.5 Mäntyankeroinen todetaan metsästä Suomessa
Tämä luku koskee kaikkia niitä tapauksia, joissa mäntyankeroinen löytyy Suomessa
muualta kuin maahantuodusta puutavarasta tai pakkausmateriaalista. Metsän lisäksi
se koskee myös puistoja, puutarhoja, tontteja, varastoalueita ym. alueita, joilla mäntyankeroisen isäntäkasveja voi kasvaa. Tässä luvussa metsästä puhuttaessa tarkoitetaan kaikkia em. alueita.
5.1.5.1 Toimenpiteiden hallinnointi
Valtioneuvoston vuonna 2006 antaman periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) strategia mukaisesti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö vastaa hallinnonalansa valmiudesta ja turvallisuudesta. Hänellä
on apunaan ministeriön valmiuspäällikkö ja -sihteeri. Torjuttaessa mäntyankeroisen
aiheuttamia tuhoja kyseisen erityistilanteen vaatimat hallinnolliset päätökset tekee
ELO sen osastopäällikön johdolla.
Mäntyankeroisen toteaminen metsästä johtaa laajamittaisiin kartoituksiin ja torjuntatoimenpiteisiin. ELO:n osastopäällikkö kutsuu välittömästi koolle erityistilanteen johtoryhmän. Osastopäällikkö toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän muut jäsenet
ovat ELO:n kasvinterveyspäällikkö, ministeriön metsäosaston (jäljempänä MEO) met-
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sätuhoista vastaava ylitarkastaja, Eviran kasvinterveysyksikön johtaja, kyseisen alueen metsäkeskuksen viranomaispäällikkö, Metsäteollisuus ry:n kestävä kehitys ja
resurssit -osaston johtaja sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y:n
(jäljempänä MTK) metsäasiantuntija. Lisäksi johtoryhmän jäseninä ovat maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran viestintäjohtajat. Johtoryhmään voidaan lisäksi kutsua
edustajia niistä kunnista, joiden alueella mäntyankeroista on todettu esiintyvän. Johtoryhmä käynnistää torjuntatoimenpiteet sekä viestinnän ja toimii päämääränään
erityistilanteen paras mahdollinen ratkaisu. Kun viimeisimmästä mäntyankeroishavainnosta on kulunut riittävä aika, ELO esittää komissiolle, että Suomi todettaisiin
mäntyankeroisesta vapaaksi alueeksi.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003 muutoksineen) mukaisesti
Evira vastaa mäntyankeroisen torjuntaa koskevista käytännön toimenpiteistä. Kyseisen lain mukaan metsäkeskukset ovat velvollisia antamaan Eviralle apua torjuntatoimenpiteiden valmistelussa, torjuntapäätöksen täytäntöönpanossa ja korvauspäätöksen valmistelussa. Metsäkeskusten toimenpiteet eivät sisällä merkittävää julkisen
vallan käyttöä. Metsäkeskuksen valmiusryhmä vastaa metsäkeskuksen toimista torjuttaessa mäntyankeroista valtakunnallisen metsätuhovalmiussuunnitelman (MMM,
dnro 2294/442/2009) mukaisesti.
MEO vastaa mäntyankeroisen torjuntatoimenpiteiden toteuttamisessa tarvittavien
resurssien ohjaamisesta metsäkeskuksiin yhteistyössä ELO:n kanssa. Selvitettyään
mäntyankeroista koskevat torjuntatoimenpiteet Evira toimittaa metsäosastolle esityksen niistä toimenpiteistä ja resursseista, joita Evira katsoo kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain mukaisesti metsäkeskusten osalta tarpeellisiksi. MEO vastaa
myös torjuntapäätöksen aiheuttamista metsälakia koskevista muutosesityksistä.
Torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen luonnonsuojelualueilla on mahdollista luonnonsuojelulain (1096/1996) poikkeussäännösten nojalla. Poikkeuksista säädetään luonnonsuojelulain pykälissä 14.2, 27, 31, 48.2 ja 49. Valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla tehtävät toimenpiteet edellyttävät yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset) päättävät suojelusta
poikkeamisesta yksityisomistuksessa olevilla suojelualueilla, suojelluiksi luontotyypeiksi määritellyillä alueilla, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoilla sekä
tiukasti suojeltavien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikoilla.
5.1.5.2 Toimenpiteet käytännössä
Mäntyankeroisen torjunta on erityisen vaikeaa olosuhteissa, joissa mäntyankeroinen
voi esiintyä ja levitä aiheuttamatta lakastumistautia. Eviran ja Metsäntutkimuslaitoksen (jäljempänä Metla) asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet Suomen oloihin
soveltuvan mäntyankeroisen hävityssuunnitelman (liite 3), jossa on pyritty hyödyntämään tämän hetken tietämys mäntyankeroisesta ja sen siirtäjähyönteisistä pohjoisissa oloissa. Hävityssuunnitelma on osa valmiussuunnitelmaa. Sitä korjataan aina,
kun saadaan torjuntaan vaikuttavaa uutta tietoa, vaikka itse valmiussuunnitelmaan
ei tehtäisikään muutoksia. Hävityssuunnitelma on suuntaa-antava, ja torjunnan tullessa ajankohtaiseksi suunnitelmaa sovelletaan sillä hetkellä parhaaksi katsottavalla
tavalla ja voimassa olevien säädösten mukaisesti.
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Hävityssuunnitelman mukaisilla toimilla on tarkoitus ensin estää ankeroisen leviäminen uusille alueille saastuneen puuaineksen tai ankeroista levittävien tukkijäärien
mukana. Toiseksi tarkoitus on estää ankeroisen leviäminen saastuneen alueen sisällä.
Lopulta on tarkoitus hävittää mäntyankeroiset ja sen siirtäjähyönteiset saastuneelta
alueelta.
Torjunnan lähtökohta on havupuiden poistaminen alueiden omistussuhteista tai
käyttötarkoituksista riippumatta. Torjunta voi koskea sekä laajoja metsäalueita että
yksittäisiä pihapuita. Evira vastaa torjuntapäätöksen laatimisesta käyttäen apunaan
metsäkeskuksia. Metsänomistajat vastaavat torjuntapäätöksen edellyttämistä toimenpiteistä omistamissaan metsissä. Hakkuut, hakkuutähteiden keruu sekä raivaukset pyritään kuitenkin toteuttamaan laajoina kokonaisuuksina, jotta puu saataisiin
prosessoitua ja hakkuutähteet poltettua mahdollisimman nopeasti. Metsäkeskukset
vastaavat puunkorjuun suunnittelun koordinoinnista hakkuualueilla. Lisäksi ne vastaavat metsänomistajien neuvonnasta torjunnan aikana.
Tonteilla kasvavien havupuiden kaataminen on mäntyankeroisen hävittämisen kannalta yhtä tärkeää kuin havupuiden kaataminen metsissä. Torjuntatoimenpiteiden
toteuttaminen yksittäisillä tonteilla saattaa olla erittäin haasteellista, koska puiden
kaataminen edellyttää erityisosaamista. Lisäksi tulevat puiden kaatoon liittyvät kustannukset, joita ei nykyisten säännösten mukaan korvata muualla kuin metsälain
soveltamisalueilla tehtävässä puiden kaadossa ja käsittelyssä.

5.2 Puuta käyttävän teollisuuden toimenpiteet
5.2.1 Mäntyankeroinen todetaan maahantuotavasta puutavarasta
Havupuutavaraerän, josta mäntyankeroinen on todettu, maahantuonti kielletään ja
erälle määrätään toimenpiteet, kuten luvussa 5.1 on kuvattu.
Muulle, todennäköisesti saastuneelle havupuutavaralle tai saastuneeksi todetulta
alueelta peräisin olevalle havupuutavaralle teollisuus voi tehdä seuraavia toimenpiteitä:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Puutavaran toimittaminen välittömästi prosessiin
Kuoren polttaminen
Selluloosan tekeminen kuiduista
Saastuneelta alueelta sahoille jo tuodun tukkipuun sahaaminen ja kuivaaminen välittömästi
Hakkeen ja purun toimittaminen sellutehtaalle tai polttaminen
Kaiken valmiin sahatavaran kuivaaminen viivytyksettä
Hävittäminen polttamalla

5.2.2 Mäntyankeroinen todetaan Suomesta peräisin olevasta puutavarasta tai
pakkausmateriaalista
Metsäteollisuus auttaa selvittämään, minne kyseisistä laitoksista on toimitettu sahatavaraa ja puista pakkausmateriaalia. Markkinoilla oleva todennäköisesti saastunut
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puutavara ja puinen pakkausmateriaali pyritään vetämään takaisin, tarkastamaan ja
käsittelemään kuivaamoissa uudelleen ennen käyttöön ottamista. Myös raaka-aineena
käytetyn puun alkuperä pyritään selvittämään.
5.2.3 Mäntyankeroinen todetaan metsästä Suomessa
Metsä- ja energiateollisuus myötävaikuttavat siihen, että saastuneelta alueelta
peräisin oleva havupuutavara ohjataan säädösten mukaisesti lisävaaraa aiheuttamatta mahdollisimman nopeasti teolliseen prosessiin. Vuodenaikoina, joina mäntyankeroisen leviämisriski on olemassa, puutavaraerät suojataan huolellisesti säädösten
mukaisesti kuljetuksen ajaksi. Kuljetukset pyritään suorittamaan aikana, jolloin leviämisriski on pienin mahdollinen.
5.2.4 Venäjältä tuotavan puutavaran alkuperän varmistaminen
Suomen kolme suurinta metsäteollisuusyritystä tuovat noin 70 % kaikesta Venäjältä
tuotavasta puutavarasta. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset pyrkivät puunhankinnan
laatujärjestelmien avulla varmistamaan, että hakkuukohde tunnetaan aina, kun puutavaraa vastaanotetaan tehtailla, puutavaraterminaaleissa tai välivarastoilla. Suurimmat raakapuun tuojat perustavat puutavaran alkuperän varmentamisen sertifioituihin
laatu- ja ympäristöjärjestelmiin (ISO 9001, ISO 14001, EMAS). Sertifiointi tarkoittaa,
että järjestelmien toimivuuden on varmentanut riippumaton sertifiointielin. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät arvostettuja kansainvälisiä sertifiointielimiä.
Sellu- ja paperiteollisuusyritykset tuovat lähes kaiken tarvitsemansa havupuutavaran itse. Tämän lisäksi ne ostavat haketta ja muita sivutuotteita sahoilta, jotka tuovat
tukkipuuta Suomeen. Sellu- ja paperiteollisuusyritykset edellyttävät sivutuotetoimittajiensa tarkastavan maahantuomansa havupuutavaran alkuperän, ja ne tarkastavat
sen myös itse.
Metsäteollisuusyritykset edellyttävät tuontipuutavaran toimitussopimuksissaan, että
toimittaja sitoutuu ilmoittaman muun muassa puutavaran alkuperän. Metsäteollisuusyrityksillä on sopimuksiensa mukaan oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus esimerkiksi maastotarkastuksin. Tarkastukset keskitetään merkittävimpien puun toimittajien ja erityisesti uusien liikekumppaneiden toimintaan. Tarkastuksia tehostetaan,
jos toiminnassa havaitaan puutteita. Metsäteollisuusyritysten lisäksi sertifiointiyritykset tekevät maastotarkastuksia ja muita tarkastuksia todentaakseen alkuperäjärjestelmien toimivuuden.
Metsäteollisuus ry huolehtii siitä, että ajan tasalla oleva valmiussuunnitelma on
aina sen puutavaraa tuovan jäsenistön käytössä. Tarvittaessa metsäteollisuusyritysten puutavaran tuonnista vastuussa oleville henkilöille järjestetään koulutusta
yhteistyössä Eviran kanssa. Vastuuhenkilöiden tehtävä on organisaation ja puutavaran tuontimäärien suuruudesta riippuen varmistaa riittävä tiedon saanti ja taso yrityksissä. Muista puutavaran maahantuojista valtaosa on Suomen Sahat ry:n jäseniä.
Se tiedottaa edellä mainituista asioista omille jäsenilleen. Lisäksi pienempänä puun
maahantuojana on Energiateollisuus ry:n jäseniä, joka vastaavasti tiedottaa edellä
mainituista asioista omille jäsenilleen.
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6 Mäntyankeroisesiintymän
hävittämisen kustannukset
6.1 Valtio
Mäntyankeroisen torjunnasta aiheutuu valtiolle välittömiä kustannuksia ensinnäkin
mäntyankeroisen esiintymisen selvittämiseksi tehtävistä kartoituksista. Hävityssuunnitelman (liite 3) mukaisten kartoitusten toteuttaminen tilanteessa, jossa hakattavan
alueen säde on kolme kilometriä, kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 4,5 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna ja 115 000 euroa vuodessa seuraavien 15 vuoden ajan. Kartoitusten toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan ensimmäisenä vuonna
47 henkilötyövuotta näytteenottoon ja 10 henkilötyövuotta laboratoriotyöhön sekä
viisi henkilötyövuotta toiminnan johtamiseen. Kokonaiskustannukset nousisivat reiluun 6 miljoonaan euroon. Kustannusten arvioinnissa käytetyt perusteet on esitetty
liitteessä 4 A.
Uusien työntekijöiden koulutus kartoitus-, näytteenotto- ja laboratoriotehtäviin tulee
aloittaa viivytyksettä, kun ankeroislöydös on varmistunut. Koulutuksen järjestäminen
on Eviran vastuulla yhdessä Metlan ja yliopistojen metsäasiantuntijoiden kanssa. Koulutusvalmiudesta tulee varmistua ja esim. koulutusmateriaalia tarvitaan lisää. Myös
hakkuutyövoiman ja puunkorjuun ammattilaisten saatavuus on varmistettava.
Torjuntapäätöksen mukaisista hakkuista, alueiden raivauksesta, kaadettujen puiden
kuljetuksesta sekä jatkokäsittelystä aiheuttavien kustannusten korvaukset ovat toinen merkittävä kustannuserä valtiolle. Liitteessä 4 B esitetään arviot kolmen erityyppisen alueen torjuntakustannuksista, jotka sisältävät hakkuut, raivauksen, kuljetuksen sekä hakkuutähteiden keruun ja polton. Esimerkkitapauksissa hakattavan
ympyränmuotoisen alueen säde on kolme kilometriä ja kokonaispinta-ala noin 3 000
ha. Riippuen esimerkkialueesta kustannusten arvioidaan olevan ensimmäisenä vuonna 1,6-6,5 miljoonaa euroa. Hakkuun suunnittelun koordinointi ja muut torjuntaan
liittyvien toimenpiteiden arvioidaan vaativan metsäkeskuksissa ensimmäisenä vuonna 4,5 henkilötyövuotta (270 000 euroa) ja seuraavana vuonna kaksi henkilötyövuotta (120 000 euroa).
Mäntyankeroisen torjuntapäätöksistä aiheutuvien menetysten täysimääräinen korvaaminen metsänomistajille valtion varoista muodostuu myös suureksi kustannukseksi. Metsänomistajat joutuisivat hakkauttamaan havupuumetsikkönsä niiden
kehityksen kannalta epätaloudellisena ajankohtana, puumarkkinoille syntyisi todennäköisesti puun hintaa laskeva epätasapainotilanne ja metsiä jouduttaisiin uudista-
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maan mahdollisesti epätaloudellisilla puulajeilla tai niitä ei voitaisi uudistaa taloudellisesti lainkaan. Alue on nykytietämyksen mukaan pidettävä havupuuttomana jopa
15 vuoden ajan, jotta voitaisiin varmistaa mäntyankeroisen häviäminen alueelta. Esimerkkialueilla valtiolta vaadittavien korvausten on arvioitu olevan 3,6-12,7 miljoonaa euroa.
EU:n jäsenvaltiot voivat saada unionilta neuvoston direktiivin (2000/29/EY) artiklojen 22 ja 23 mukaista korvausta vaarallisen kasvintuhoojan torjunnasta aiheutuvien
kulujen kattamiseksi, jos kasvintuhooja on levinnyt maahan yhteisön ulkopuolisista
maista tuodussa tavarassa tai yhteisön sisämarkkinatavarassa. Korvausta voi saada
kuluista, jotka liittyvät suoraan kasvintuhoojan torjumiseksi tehtyihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 % aiheutuneista kustannuksista.
Euroopan yhteisö on vuosina 2001-2009 myöntänyt Portugalille korvausta mäntyankeroisen torjunnasta yhteensä noin 20 miljoonaa euroa ja Espanjalle vuonna 2009
noin 1,5 miljoonaa euroa. Portugalille korvattiin kahden ensimmäisen torjuntavuoden kustannuksista 50 % tukikelpoisista kustannuksista, kolmantena vuonna 40 % ja
neljäntenä vuonna 38 %.

6.2 Metsäelinkeino
6.2.1 Metsänomistajat
Mäntyankeroisen esiintyminen kasvavassa havupuustossa tai kotimaisessa havupuutavarassa aiheuttaa metsänomistajille välittömiä taloudellisia menetyksiä, kun
mäntyankeroisen aiheuttamien tuhojen ja tuhoalueen laajentumisen estämiseksi
poistetaan torjuntapäätöksen kohteena olevan alueen kaikki havupuut. Kaikki vakuutusyhtiöt eivät korvaa mäntyankeroisen aiheuttamia metsätuhoja.
Taloudelliset menetykset aiheutuvat siitä, että hakkuita joudutaan tekemään vallitsevaan puumarkkinatilanteeseen soveltumattomana ajankohtana sekä siitä, että puustoa joudutaan hakkaamaan sen ollessa vielä kasvuvaiheessa taimikkona tai nuorena
varttuneena kasvatusmetsikkönä, jolloin osa puustosta ei ole vielä kasvanut tukkipuun mittoihin.
Mäntyankeroisen vuoksi saastuneeksi todettava vyöhyke olisi maamme metsäpeitteisyys huomioon ottaen luultavasti tuhansien, ellei jopa kymmenien tuhansien hehtaarien suuruinen. Tämän vuoksi hakattujen alueiden uudelleen metsittäminen on
tarkoituksenmukaista, vaikka metsänomistajalla ei kyseisessä tilanteessa ole metsälain mukaista metsänuudistamisvelvoitetta. Metsittämisessä voidaan käyttää vain
lehtipuita, joiden taloudellinen arvo on yleensä havupuulajeja alhaisempi. Lisäksi lehtipuut eivät sovellu läheskään kaikille luonnostaan havupuustoisille alueille.
Täten osa hakatuista alueista joudutaan pitämään puuttomana todennäköisesti ainakin 15 vuotta.
Koska saastuneeksi todetun vyöhykkeen havupuusto on hakattava hyvin lyhyen ajan
kuluessa, ei hakattuja puumääriä todennäköisesti pystytä sopeuttamaan metsäteollisuuden vuosittaiseen puumäärätarpeeseen. Tästä syystä etenkin mekaaniselle met-

27

Valmiussuunnitelma mäntyankeroisen varalle

säteollisuudelle saattaa syntyä lisäkustannuksia esimerkiksi sahatavaran käsittelyvaatimusten osalta. On myös selvää, että torjuntatoimenpiteiden vuoksi puun myynti
alueen ulkopuolisista metsistä saattaa lykkääntyä.
Lisätietoja mäntyankeroistuhojen korvaamisesta metsänomistajille, joiden metsissä
torjuntapäätös on johtanut torjuntatoimenpiteisiin, on liitteessä 4 B.
6.2.2 Puutavaran viejät
Suomalaista alkuperää olevaa havuraakapuuta ja -haketta vietiin vuonna 2008 yhteensä miljoona m3 viennin arvon ollessa 75 miljoonaa euroa. Kyllästettyä puuta
vietiin lisäksi 75 000 m3 arvoltaan 25 miljoonaa euroa. Havusahatavaraa (höyläsahatavara mukaan lukien) vietiin 6 miljoonaa m3 arvoltaan 1,2 miljardia euroa. Havuvaneria vietiin 550 000 m3 arvoltaan 199 miljoonaa euroa. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kokonaisvientimäärä oli 14,6 miljoonaa tonnia viennin arvon ollessa
8,8 miljardia euroa.
Mäntyankeroisen löytyminen metsästä lopettaisi havuraakapuun ja muidenkin
havupuusta valmistettujen kuivaamattomien tai kyllästämättömien puutavarateollisuuden tuotteiden viennin ainakin väliaikaisesti. Raakapuun käsittely mäntyankeroisen hävittämiseksi ei ole taloudellisesti kannattavaa, joten raakapuun vienti saattaisi
loppua käsittelyvaatimusten voimassaolon ajaksi. Käytännössä kaikki vientiin menevä
sahatavara on jo nyt kuivattua, joten sen vientiin rajoitukset eivät vaikuttaisi suoraan.
Suurin osa muistakin puutavarateollisuuden tuotteista voitaisiin käsitellä kuivaamalla
(56 oC, 30 min) tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Lisäksi käsittelyjen kustannukset
ja tuotantolaitosten alentunut käyttöaste heikentäisivät metsäteollisuuden hintakilpailukykyä. Havupuutavaran ulkomaiset ostajat saattaisivat myös mäntyankeroisen
leviämisvaaraan vuoksi hankkia tuotteensa mieluummin niistä maista, joissa mäntyankeroista ei esiinny.
6.2.3 Puutavaran tuojat
Mäntyankeroisen löytyminen maahan tuodusta puutavarasta aiheuttaisi metsäteollisuudelle välittömiä kustannuksia, jotka riippuvat tuontipuuerän suuruuden lisäksi siitä, voitaisiinko se käyttää teollisuuden raaka-aineena. Havuraakapuun käsittely mäntyankeroisen hävittämiseksi viejämaassa nostaisi havuraakapuun hinnan niin
korkeaksi, että sen tuonti loppuisi saastuneeksi todetulta alueelta todennäköisesti
kokonaan tuontirajoitusten voimassaolon ajaksi.
Vuonna 2009 pyöreän havupuun tuonti laski alle viidennekseen huippuvuosista 20062008. Havutukkia tuotiin noin miljoona m3. Hakkeen tuonti on lisääntynyt suomalaisten yritysten Venäjälle tekemien sahainvestointien sekä raakapuun haketuksen myötä. Haketta tuotiin Venäjältä vuonna 2009 noin 2 miljoonaa m3, josta osa oli polttohaketta. Myös polttopuun tuonti kasvoi vuonna 2009 yli 0,5 miljoonaan m3:iin.
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7 Viestintä
7.1 Työnjako
Jos mäntyankeroinen tavataan Suomessa metsästä tai Venäjältä tuodusta puutavarasta, viestinnän aloittamisesta päättää ja sitä koordinoi mäntyankeroisen erityistilanteen johtoryhmä. Sen kutsuu koolle maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
terveysosaston (ELO) osastopäällikkö, ja siinä ovat jäseninä ELO:n kasvinterveyspäällikkö, MEO:n metsätuhoista vastaava ylitarkastaja sekä edustajat Evirasta, metsäkeskuksesta, Metsäteollisuus ry:stä ja MTK:sta (kts. luku 5.1.5.1). Erityistilanteen
johtoryhmän tehtävä on varmistaa nopea tiedonkulku eri organisaatioiden välillä,
toiminnan resursointi, toiminnan toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sekä viestinnästä sopiminen tilanteen edetessä.
Viestintä jakaantuu kansainväliseen, valtakunnalliseen ja alueelliseen tasoon. ELO
vastaa kansainvälisestä viestinnästä kasvinterveysviranomaisille Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Evira puolestaan ilmoittaa löydöksestä komissiolle ja EU:n
jäsenvaltioille sekä EPPO:lle ja IPPC:n komissiolle. Evira hoitaa viestinnän medialle.
Metsäkeskus vastaa alueellisesta viestinnästä Eviran ohjeistuksen mukaisesti, ja alueella tapahtuvat metsänomistajien yhteydenotot ohjataan metsäkeskukseen. MTK ja
puuta käyttävä teollisuus hoitavat organisaatioidensa sisäisen viestinnän sekä omien
sidosryhmiensä viestinnän.
Viestinnän kohderyhminä on EU:n komission ja jäsenmaiden lisäksi kaikkien Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä Venäjän kasvinterveysviranomaiset, metsäkeskukset,
ELY -keskukset, Metla, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, MTK, SLC, metsänhoitoyhdistykset, muut sidosryhmät, metsänomistajat, media kotimaassa sekä ulkomailla sekä
tarvittaessa kansalaisjärjestöt.

7.2 Maa- ja metsätalousministeriö
ELO ilmoittaa erikseen mäntyankeroislöydöstä kasvinterveysviranomaisille kaikkiin Pohjoismaihin ja Baltian maihin sovitun käytännön mukaisesti. Se vastaa myös
ilmoittamisesta Venäjän kasvinterveysviranomaisille. Lisäksi osasto tiedottaa mäntyankeroistilanteen ja torjuntatoimenpiteiden etenemisestä EU:n kasvinterveyden
pysyvässä komiteassa.
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Kriisi- ja erityistilanteiden viestinnästä on MMM:ssä laadittu ohje (124/91/2009),
jossa on kuvattu kriisiviestinnän tavoitteet, vastuut, koordinointi ja kanavat. Ohjetta
päivitetään säännöllisesti.

7.3 Evira
Evira vastaa valtakunnallisen tason viestinnästä sekä viranomaisille että medialle.
Evira toimii erityistilanteen kestäessä yhteistyössä valtioneuvoston, ministeriöiden,
alueellisten ja metsäalan viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Viestintään käytetään etupäässä Eviran internet-sivujen mäntyankeroissivustoa, mutta myös tiedotteita, sähköpostia (kansalaisten kysymyksiin vastaaminen), tiedotustilaisuuksia, teksti-tv:tä ja tarvittaessa metsänomistajille jaettavia tiedotteita.

7.4 Metsäteollisuus ry
Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija toimii metsäteollisuuden yhteyshenkilönä
sekä viranomaisten että jäsenyritystensä kasvinterveydestä vastaavien henkilöiden
välillä. Metsäteollisuus ry tiedottaa jäsenyrityksilleen sisäisillä tiedotteillaan. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset tiedottavat henkilökunnalleen tilanteesta ja järjestävät
tarvittaessa koulutusta yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa vaadittujen torjuntatoimenpiteiden toteuttamiseksi.

7.5 Muu puuta käyttävä teollisuus
Energiateollisuus ry tiedottaa jäsenyrityksilleen tilanteesta ja välittää mahdolliset erikoistilanteen ohjausryhmän viestit ja ohjeet jäsenyrityksilleen. Suomen Sahat ry tiedottaa jäsenyrityksilleen tilanteesta ja välittää mahdolliset erikoistilanteen ohjausryhmän viestit ja ohjeet jäsenyrityksilleen.

7.6 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
MTK seuraa aktiivisesti mäntyankeroisen esiintymistä ja torjuntaa koskevaa viranomaistiedotusta. MTK:n metsälinja saattaa viranomaistiedotteet ja ohjeistukset metsänomistajaorganisaation tietoon.
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8 Tutkimustarpeet
Mäntyankeroisen torjunnasta Suomen kaltaisissa olosuhteissa ei ole riittävästi tutkimustietoa. Tutkimusten käynnistäminen mahdollisimman pikaisesti on tarpeen, jotta torjuntatoimenpiteiden perustaksi on riittävästi tietoa. Tutkimustuloksia tulee voida hyödyntää kartoituksen ja näytteenoton tarkentamisessa sekä tehostamisessa ja
mäntyankeroisen torjunnassa.
Tukkijäärien biologiaan liittyvät lisäselvitykset ovat välttämättömiä. Eri tukkijäärälajien esiintyminen sekä jäärien lisääntymis- ja käyttäytymisbiologia maassamme tulee
selvittää perusteellisesti. Mitä paremmin potentiaaliset siirtäjähyönteislajit ja niiden
isäntäkasvit tunnetaan, sitä paremmin pystytään suunnittelemaan ankeroisen torjunta- ja hävitystoimenpiteet.
Tietyt tutkimusaiheet tulevat ajankohtaiseksi ja tutkimukset voidaan aloittaa vasta, jos mäntyankeroinen pääsee leviämään metsiimme. Mäntyankeroisen ja siirtäjähyönteisten välinen suhde ja vuorovaikutus metsäoloissamme tulee tuntea yksityiskohtaisesti. Tavoite on selvittää, kuinka tehokkaita siirtäjiä omat tukkijäärälajimme
ovat mäntyankeroiselle, ja onko metsissä muita siirtäjähyönteisinä toimivia lajeja.
Mäntyankeroisen aiheuttaman lakastumistaudin merkitys ja kehittyminen metsämännyissämme on toistaiseksi vielä arvioiden varassa ja asiasta tarvitaan lisätutkimuksia.
Mäntyankeroisen saastuttamien oireellisten ja oireettomien puiden kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen on myös tärkeää. Mahdollisuus käyttää ilmavalokuvia, laserkeilausta tai niiden erilaisia variaatioita oireellisten puiden ja puuryhmien
havaitsemiseksi tulee selvittää. Valtakunnan metsien inventoinnista (VMI) ja muista metsävarojen seurantajärjestelmistä mahdollisesti saatava lisäapu mäntyankeroispuiden paikantamiseksi tulee myös selvittää.
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9 Valmiussuunnitelman
säännöllinen päivittäminen ja
valmiusharjoitukset
Evira tarkistaa vuosittain valmiussuunnitelman päivitystarpeen. Muut organisaatiot
ilmoittavat mahdolliset yhteyshenkilöiden vaihdokset ja yhteystietojen muutokset
Eviran kasvinterveysyksikköön.
Mäntyankeroisen mahdolliseen löytymiseen Suomen metsistä on tarpeen varautua
myös järjestämällä erillisiä valmiusharjoituksia, joiden avulla käytännön toimenpiteitä voidaan testata ja edelleen kehittää. Ensimmäinen valmiusharjoitus pidettiin
keväällä 2009.
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10 Liitteet
Liite 1.
Liite 1.

Mäntyankeroista
koskeva
lainsäädäntö
MÄNTYANKEROISTA
KOSKEVA
LAINSÄÄDÄNTÖ
Neuvoston direktiivi 2000/29/EY
(3000L0029); EYVL N:o L 169, 10.7.2000, s.1
NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY,
annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,
kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä
leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
Mäntyankeroinen kuuluu direktiivin liitteen II osan A jakson I kohdassa 8 niiden haitallisten
organismien luetteloon, joiden tuonti ja levittäminen on kiellettävä kaikissa jäsenvaltioissa, jos niitä
on tietyissä kasveissa tai kasvituotteissa. Vaatimus koskee kasvisukuja Abies Mill., Cedrus Trew,
Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr. -kasvit, lukuun ottamatta
hedelmiä ja siemeniä, sekä havupuuta (Coniferales) Euroopan ulkopuolisista maista. Euroopan
ulkopuolisista maista peräisin olevalle havupuutavaralle on asetettu kasvinterveystodistusvaatimus.
Direktiivin liitteen IV osan A (erityisvaatimukset, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on asetettava ja
jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kulkeutumista niiden alueelle ja
liikkumista siellä) jakson I kohdissa 1.1.-1.4. esitetään lisäksi erityisvaatimukset havupuutavaran
tuonnille niistä maista, joissa mäntyankeroista esiintyy. Kohdat 1.5 -1.7. koskevat Venäjältä
peräisin olevaa havupuutavaraa. Vaatimukset ovat:
Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

Erityisvaatimukset

1.1 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNVirallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti
koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara
(Coniferales), ei kuitenkaan suvusta Thuja L., lukuun a) lämpökäsitelty siten, että puun ytimen lämpötila on noussut
ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:
vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Se on osoitettava
puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön
mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”HT” sekä merkitsemällä
— kokonaan tai osittain näistä havupuista
käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai
todistuksiin
puujätteenä,
pakkausmateriaalina
erilaisten
tai
— puisena
tavaroiden
kuljetuksessa
tosiasiallisesti
käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, - b) kaasutettu 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen
häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina
hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä
päällyksinä,
kuormalavoina,
13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina
aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
ja kuormalavojen lavakauluksina,
altistusaika (h)
— muun kuin puulastin kiilaamiseen
tukemiseen käytettävänä puutavarana,

tai

— lajin Libocedrus decurrens Torr. puutavarana,
jos voidaan osoittaa, että puu on käsitelty
lyijykynien
valmistusta
varten
lämpökäsittelemällä sitä siten, että sen lämpötila
on noussut vähintään 82 oC:seen 7–8
vuorokauden ajaksi,
mutta kuitenkin puutavara, jossa ei ole jäljellä puun

tai
c) kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava
merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus
(%).
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luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin
Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta,
Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän
1.2 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNVirallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti
koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara
(Coniferales), ei kuitenkaan suvusta Thuja L., joka on a) lämpökäsitelty siten, että puun ytimen lämpötila on noussut
seuraavissa muodoissa:
vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä
13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin
— kokonaan tai osittain näistä havupuista
saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai
tai
puujätteenä
b) kaasutettu 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen
hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä
13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin
aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja
altistusaika (h).

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta,
Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai
Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän
1.3 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNkoodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Thuja L.
puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on
seuraavissa muodoissa:
— lastuina,
puujätteenä,

hakkeena,

sahanpuruna

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) kuoretonta
tai

pakkausmateriaalina
erilaisten
— puisena
tavaroiden
kuljetuksessa
tosiasiallisesti
käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,
kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina
ja kuormalavojen lavakauluksina,
— muun kuin puulastin kiilaamiseen
tukemiseen käytettävänä puutavarana
ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta,
Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai
Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän

tai

tai
b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin.
Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”Kiln-dried”
tai ”KD” taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä
merkinnällä
tai
c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”HT” sekä
merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitettuihin todistuksiin
tai
d) kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitettuihin
todistuksiin
aktiivinen
ainesosa,
puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)
tai
e) kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava
merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus
(%).
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1.4 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNkoodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Thuja L.
puutavara, joka on seuraavissa muodoissa:
— lastuina,
puujätteenä

hakkeena,

sahanpuruna

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta
tai

tai
b) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta,
Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai
Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa
tiedetään esiintyvän

tai
c) kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitettuihin
todistuksiin
aktiivinen
ainesosa,
puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)
tai
d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi; käsittely on
merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
todistuksiin.

1.5 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNkoodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara
(Coniferales), lukuun ottamatta puutavaraa, joka on
seuraavissa muodoissa:

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on
a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista
kasvintuhoojista:

— kokonaan tai osittain näistä havupuista
saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai
puujätteenä,

— Monochamus (Euroopan ulkopuoliset kannat)

pakkausmateriaalina
erilaisten
— puisena
tavaroiden
kuljetuksessa
tosiasiallisesti
käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina
päällyksinä,
kuormalavoina,
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina
ja kuormalavojen lavakauluksina,

— Scolytidae (Euroopan ulkopuoliset kannat)

— muun kuin puulastin kiilaamiseen
tukemiseen käytettävänä puutavarana,
mutta kuitenkin sellainen puutavara, jossa ei ole
jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on
peräisin Venäjältä, Kazakstanista tai Turkista

— Pissodes (Euroopan ulkopuoliset kannat)

Alue on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Alkuperäpaikka”
tai

tai b) kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus (Euroopan
ulkopuoliset kannat) kasvintuhoojien aiheuttamia läpimitaltaan
yli 3 mm:n toukanreikiä
tai
c) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin.
Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen
nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”Kiln-dried”
tai ”KD” taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä
merkinnällä
tai
d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on
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noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi. Se on
osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen
käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”HT” sekä
merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitettuihin todistuksiin
tai
e) kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on
osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitettuihin
todistuksiin
aktiivinen
ainesosa,
puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)
tai
f) kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava
merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus
(%).
1.7 Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CNVirallinen lausunto siitä, että puutavara on
koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on
lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen
a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista
muodossa ja joka on saatu kokonaan tai osittain
kasvintuhoojista:
havupuista (Coniferales), jotka ovat peräisin
seuraavista maista:
— Monochamus (Euroopan ulkopuoliset kannat)
— Venäjä, Kazakstan tai Turkki,

— Pissodes (Euroopan ulkopuoliset kannat)

— muut Euroopan ulkopuoliset maat kuin
Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta,
Meksiko, Taiwan tai Yhdysvallat, joissa
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

— Scolytidae (Euroopan ulkopuoliset kannat).
Alue on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa
tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Alkuperäpaikka”
tai
b) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta
tai
c) uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna
prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin
tai
d) kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti.
Kaasutus on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii
alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)
tai
e) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on
noussut vähintään 56 oC:seen 30 minuutin ajaksi; käsittely on
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merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin
todistuksiin.

Direktiivin liitteen IV (erityisvaatimukset, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on
asetettava ja jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden
kulkeutumista niiden alueelle ja liikkumista siellä) jakson I kohdissa 2 ja 8
esitetään lisäksi erityisvaatimukset puiselle pakkausmateriaalille. Vaatimukset
ovat:

Kasvit, kasvituotteet ja muuta tavarat

Erityisvaatimukset

2. Puinen pakkausmateriaali erilaisten tavaroiden Puisen pakkausmateriaalin on
kuljetuksessa
tosiasiallisesti
käytettävinä
pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä
— oltava kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja
ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina,
niiden lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään 3 cm
laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja
leveitä (pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne ovat yli 3 cm
kuormalavojen lavakauluksina, ei kuitenkaan enintään
leveitä, niiden pinta-ala on enintään 50 neliösenttimetriä, ja
6 millimetrin paksuinen raakapuu, ja liimaamalla tai
lämpötaikka
painekäsittelyllä
tai
niiden
— sille
on
täytynyt
tehdä
jokin
FAO:n
yhdistelmällä tuotettu puutavarajaloste, joka on
kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin
peräisin kolmansista maista Sveitsiä lukuun ottamatta
nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in
international trade) liitteen I mukaisista hyväksytyistä
käsittelyistä, ja
— siinä on oltava FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan
kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood
packaging material in international trade) liitteen II mukainen
merkintä, josta käy ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on
tehty jokin hyväksytty kasvinsuojelullinen käsittely.
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä heinäkuuta
2009.
8. Muun kuin puulastin kiilaamiseen tai tukemiseen
käytettävä puutavara, myös sellainen, jossa ei ole
jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei
kuitenkaan enintään 6 millimetrin paksuinen
raakapuu, ja liimaamalla tai lämpö- taikka
painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettu
puutavarajaloste, joka on peräisin kolmansista maista
Sveitsiä lukuun ottamatta.

Puutavaran on
— oltava kuoretonta, lukuun ottamatta yksittäisiä kuorenpaloja niiden
lukumäärästä riippumatta, jos ne ovat joko enintään 3 cm leveitä
(pituudesta riippumatta) tai, silloin kun ne ovat yli 3 cm leveitä, niiden
pinta-ala on enintään 50 neliösenttimetriä, ja
— sille on täytynyt tehdä jokin FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä
koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating
wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisista
hyväksytyistä käsittelyistä, ja
— siinä on oltava FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan
kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood
packaging material in international trade) liitteen II mukainen
merkintä, josta käy ilmi, että puutavaralle on tehty jokin hyväksytty
kasvinsuojelullinen käsittely.
Ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä heinäkuuta
2009.
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►B

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 13 päivänä helmikuuta 2006,
jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen
estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä
(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 345)
(2006/133/EY)
(EUVL L 52, 23.2.2006, s. 34)

Muutettu:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 13 päivänä helmikuuta 2006,
jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia
lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen
estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista
tiedetään, ettei sitä esiinny niillä
(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 345)
(2006/133/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin
2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jos jäsenvaltio arvioi, että Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) välitön
kulkeutumisvaara sen alueelle toisesta jäsenvaltiosta on olemassa,
sillä olisi oltava valtuudet väliaikaisesti toteuttaa tarvittavia lisätoimenpiteitä suojautuakseen kyseiseltä vaaralta.

(2)

Portugali ilmoitti muille jäsenvaltioille ja komissiolle 25 päivänä
kesäkuuta 1999, että muutamat sen alueelta peräisin olevat mäntypuunäytteet oli havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi. Koja
missio
on
vahvistanut
päätökset
2000/58/EY (2)
2001/218/EY (3), joissa määritellään mäntyankeroisen torjumiseen
tarvittavat toimenpiteet.

(3)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston viimeksi marraskuussa
vuonna 2004 tekemien arviointien, Portugalin toimittamien lisätietojen sekä virallisten tutkimusten perusteella, joita muut jäsenvaltiot kohdistivat puutavaraan, erilliseen kuoreen ja kasveihin
Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr., vaikuttaa siltä, että hävittämisohjelman soveltamisen ansiosta mäntyankeroinen ei ole levinnyt Portugalissa rajattujen alueiden ulkopuolelle. Kyseisillä
alueilla tehdyissä tutkimuksissa puissa havaittiin kuitenkin edelleen oireita mäntyankeroisesta.

(4)

Pysyvä kasvinsuojelukomitea arvioi heinäkuussa 2004 ja toukokuussa 2005 pidetyissä kokouksissaan, miten Portugali on onnistunut helmikuussa 2003 hyväksytyn ja kesäkuussa 2003 muutetun
mäntyankeroista koskevan keskipitkän aikavälin hävittämisohjelman täytäntöönpanossa. Jälkimmäisessä kokouksessa pääteltiin,
että tavoitteena ollutta tartuntatason alenemista rajatuilla alueilla
ei toistaiseksi ollut kokonaan saavutettu.

(5)

Portugalin on tämän vuoksi tarpeen jatkaa erityistoimenpiteiden
toteuttamista, kun on kyse puutavaran, erillisen kuoren ja isäntäkasvien kuljetuksista Portugalissa sijaitsevien rajattujen alueiden

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission direktiivillä 2005/77/EY (EUVL L 296, 12.11.2005,
s. 17).
(2) EYVL L 21, 26.1.2000, s. 36.
(3) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 34. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/127/EY (EUVL L 50, 25.3.2003, s. 27).
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▼B
välillä sekä tällaisilta alueilta muille Portugalin alueille ja muihin
jäsenvaltioihin.
(6)

Portugalin on myös tarpeen toteuttaa edelleen mäntyankeroisen
leviämistä koskevia valvontatoimia, joilla pyritään sen hävittämiseen. Tästä syystä olisi esitettävä ajantasaistettu keskipitkän aikavälin hävittämisohjelma, jolla pyritään valvomaan paremmin
mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi.

(7)

Muiden jäsenvaltioiden olisi voitava jatkaa lisätoimenpiteiden
toteuttamista suojellakseen alueitaan mäntyankeroiselta.

(8)

Erityistoimenpiteiden ja keskipitkän aikavälin ohjelman täytäntöönpanon tehokkuutta olisi arvioitava jatkuvasti erityisesti Portugalin ja muiden jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a) ’mäntyankeroinen’: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. -puuntuhooja;
b) ’tartunnalle altis puutavara ja kuori’: havupuista (Coniferales), ei
kuitenkaan suvusta Thuja L., saatu puutavara ja erillinen kuori;
c) ’tartunnalle alttiit kasvit’: kasvit Abies Mill., Cedrus Trew, Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr.,
hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta.
▼M1
2 artikla
▼M4

▼M6

▼M1
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Portugalin ja tarvittaessa Espanjan on varmistettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti, että liitteessä esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, kun
tartunnalle altista puutavaraa ja kuorta sekä tartunnalle alttiita kasveja
kuljetetaan 5 artiklan mukaisesti määritellyillä rajatuilla alueilla tai näiltä
rajatuilta alueilta muille kuin rajatuille alueille jäsenvaltioissa tai kolmansiin maihin.
Varmistaessaan liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten
noudattamisen Portugalin on noudatettava virallisen valvonnan toteutettavissa olevaa enimmäistasoa tartunnalle alttiin puutavaran ja kuoren ja
tartunnalle alttiiden kasvien kuljetuksiin sen alueella sijaitsevilta rajatuilta alueilta muille kuin rajatuille alueille jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa. Sen on kiinnitettävä erityishuomiota kuljetuksiin, joissa on
suurin riski elävien mäntyankeroisten siirtymisestä rajattujen alueiden
ulkopuolelle. Tällaista virallista valvontaa on suoritettava paikoissa,
joissa tartunnalle altis puutavara ja kuori ja tartunnalle alttiit kasvit
lähtevät rajatuilta alueilta. Kaikista valvonnan tuloksista on ilmoitettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille viikoittain.
Portugalin on toteutettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti hävittämisohjelmaa, jolla pyritään torjumaan mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi. Ohjelmaan on sisällyttävä tarkka selvitys niiden kasvilajien
hoidosta rajatulla alueella, joiden tiedetään Portugalissa vallitsevissa
olosuhteissa olevan erittäin alttiita mäntyankeroiselle. Ohjelmaa tarkastellaan vuosittain 31 päivään joulukuuta mennessä.
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3 artikla
1.
Muiden määräjäsenvaltioiden kuin Portugalin on toteutettava virallista valvontaa Portugalista alueelleen kuljetetun tartunnalle alttiin puutavaran ja kuoren ja tartunnalle alttiiden kasvien osalta. Valvontaan on
sisällyttävä asiakirjatarkastus, jossa varmistetaan, että lähetyksessä on
tämän päätöksen mukainen merkintä, tunnistustarkastus ja tarpeen mukaan kasvien terveyden tarkastus, johon voi kuulua tarkastus mäntyankeroisen esiintymisen varalta.
2.
Edellä 1 kohdan mukaisesti suoritettavan virallisen valvonnan tiheys riippuu etenkin riskistä, joka liittyy tartunnalle alttiin puutavaran ja
kuoren ja tartunnalle alttiiden kasvien eri tyyppeihin, sekä siitä, miten
tartunnalle alttiin puutavaran ja kuoren ja tartunnalle alttiiden kasvien
kuljetuksista vastaava toimija on aiemmin noudattanut tämän päätöksen
vaatimuksia.

▼M2

3.
Jos 1 kohdan mukaisesti suoritetussa virallisessa valvonnassa todetaan vaatimustenvastaisuuksia, on toteutettava asiaankuuluvia toimenpiteitä, jotka ovat samanlaisia kuin direktiivin 2000/29/EY 11 artiklassa
tarkoitetut.
4 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on suoritettava mäntyankeroisen varalta virallisia
vuosittaisia tutkimuksia alueeltaan peräisin olevan tartunnalle alttiin
puutavaran ja kuoren sekä tartunnalle alttiiden kasvien osalta todetakseen, onko niissä oireita mäntyankeroisesta.
Tutkimusten tulokset on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle
vuosittain 15 päivään joulukuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamista.
2.
►M4 Edellä 1 kohdassa säädettyjen tutkimusten lisäksi Portugalin ja tarvittaessa Espanjan on laadittava vuosittain tutkimussuunnitelma
rajattuja alueita varten ja esitettävä se komissiolle hyväksyttäväksi.
Suunnitelman on perustuttava riskeihin, ja siinä on otettava huomioon
tartunnalle alttiiden kasvien levinneisyys niiden alueella. ◄
Kyseisen suunnitelman pohjalta toteutetun tutkimuksen tulokset on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille heti kun ne ovat saatavilla.

▼B
5 artikla
Portugalin on 4 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulosten perusteella
määriteltävä alueet, joista tiedetään, ettei niillä esiinny mäntyankeroista,
ja rajattava alueet, jäljempänä ’rajatut alueet’, jotka koostuvat alueesta,
jolla mäntyankeroista tiedetään esiintyvän, ja sitä ympäröivästä, vähintään 20 kilometriä leveästä puskurivyöhykkeeksi nimetystä alueesta.
▼M4

▼B

Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tulokset osoittavat,
että mäntyankeroista esiintyy alle 20 kilometrin etäisyydellä Espanjan
rajasta, Portugalin on välittömästi ilmoitettava asiasta Espanjalle. Jos
enintään 3 kilometrin etäisyydellä Espanjan rajasta vahvistuu esiintymä
tai jos toinen esiintymä todetaan ensimmäisen esiintymän läheisyydessä
yhden vuoden kuluessa, Espanjan on perustettava alueelleen rajattu alue
Portugalin rajatun alueen jatkeeksi siten, että siihen kuuluu 20 kilometrin levyinen puskurivyöhyke sen paikan ympärillä, jossa esiintymä havaittiin.
Komissio laatii luettelon alueista, joista tiedetään, ettei niillä esiinny
mäntyankeroista, ja toimittaa kyseisen luettelon pysyvälle kasvinsuoje-
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lukomitealle ja jäsenvaltioille. Kaikki edellä tarkoitettuun luetteloon
kuulumattomat Portugalin alueet katsotaan rajatuiksi alueiksi.
▼M2

Luetteloa päivitetään 4 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulosten ja
direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen
havaintojen perusteella.

▼B
6 artikla
Kumotaan päätös 2001/218/EY.
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE
Tämän päätöksen 2 artiklan säännösten soveltamiseksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

▼M5

1.

Rajoittamatta 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamista, kun rajatuilta alueilta kuljetetaan muille kuin rajatuille alueille jäsenvaltioissa tai
kolmansiin maihin tai kun siitä rajattujen alueiden osasta, jossa mäntyankeroista tiedetään esiintyvän, kuljetetaan puskurivyöhykkeeksi nimettyyn rajattujen alueiden osaan
a) tartunnalle alttiita kasveja, joiden määränpää on yhteisön alueella, kyseisten kasvien mukana on seurattava kasvipassi, joka on laadittu ja myönnetty komission direktiivin 92/105/ETY (1) säännösten mukaisesti sen
jälkeen, kun
— kasvit on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi mäntyankeroisen
merkeistä tai oireista, ja
— tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen;
b) tartunnalle altista puutavaraa ja erillistä kuorta, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puuta:
— kokonaan tai osittain havupuista saadut lastut, hakkeet, tähteet tai
jätteet,
— pakkauslaatikot, -kehikot, -tynnyrit ja näitä vastaavat pakkaukset,
— kuormalavat, lavojen vahvikkeet, laatikkolavat tai muut lastauslavat,
— sälytyspuut, täytelevyt ja palkit,
mutta mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, kyseistä puutavaraa ja erillistä kuorta ei saa siirtää pois rajatulta
alueelta; vastuussa oleva virallinen toimielin voi myöntää poikkeuksen
tästä kiellosta, jos kyseisen puutavaran tai erillisen kuoren määränpää
on yhteisön alueella ja sen mukana seuraa a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi sen jälkeen, kun puutavara tai erillinen kuori on lämpökäsitelty
asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on noussut vähintään 56
celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi sen varmistamiseksi, että se on vapaa
elävistä mäntyankeroisista;
c) tartunnalle altista puutavaraa, kokonaan tai osittain havupuista saatuina
lastuina, hakkeina, tähteinä tai jätteinä, kyseistä puutavaraa ei saa siirtää
pois rajatulta alueelta; vastuussa oleva virallinen toimielin voi myöntää
poikkeuksen tästä kiellosta, jos kyseisen puutavaran määränpää on yhteisön alueella ja sen mukana seuraa a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi
sen jälkeen, kun puutavara on käsitelty asianmukaisesti savudesinfioimalla sen varmistamiseksi, että se on vapaa elävistä mäntyankeroisista;

▼M6

▼M5

d) tartunnalle altista puutavaraa sälytyspuina, täytelevyinä ja palkkeina, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, sekä
pakkauslaatikkoina, lukuun ottamatta kokonaan enintään 6 mm:n paksuisesta puutavarasta tehtyjä laatikkoja, pakkauskehikkoina, -tynnyreinä ja
näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina
lastauslavoina tai lavojen vahvikkeina, vaikka niitä ei käytettäisikään tavaroiden kuljetukseen, kyseistä puutavaraa ei saa siirtää pois rajatulta
alueelta; vastuussa oleva virallinen elin voi myöntää poikkeuksen tästä
kiellosta, jos kyseiselle puutavaralle on tehty jokin niistä hyväksytyistä
käsittelyistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood
packaging material in international trade) liitteessä I, ja se on merkitty
kyseisen standardin liitteen II mukaisesti.
Vastuussa olevan virallisen toimielimen on annettava jalostuslaitoksille lupa
tehdä b, c ja d alakohdassa tarkoitetut käsittelyt ja myöntää a alakohdassa
tarkoitetut kasvipassit b ja c alakohdan mukaiselle tartunnalle alttiille puutavaralle taikka merkitä d alakohdan mukainen tartunnalle altis puutavara
FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro
(1) EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.
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15 mukaisesti. Hyväksyttyjen jalostuslaitosten virallisia tarkastuksia on tehtävä säännöllisesti käsittelyn tehokkuuden ja puun jäljitettävyyden varmistamiseksi.

▼M7

Vastuussa oleva virallinen toimielin voi antaa valmistajille luvan merkitä
FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro
15 liitteen II mukaisesti viinilaatikot, jotka ne ovat valmistaneet puutavarasta,
jonka hyväksytty jalostuslaitos on käsitellyt kyseisen standardin mukaisesti ja
jonka mukana seuraa a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi. Hyväksyttyjen
viinilaatikonvalmistajien virallisia tarkastuksia on tehtävä säännöllisesti sen
varmistamiseksi, että viinilaatikoiden valmistukseen käytetään ainoastaan tällaista käsiteltyä puutavaraa, jonka mukana seuraa a alakohdassa tarkoitettu
kasvipassi, ja että kyseinen puutavara voidaan jäljittää hyväksyttyyn jalostuslaitokseen.

▼M5

Komissio laatii luettelon vastuussa olevien virallisten toimielinten hyväksymistä jalostuslaitoksista ja toimittaa kyseisen luettelon pysyvälle kasvisuojelukomitealle ja jäsenvaltioille. Luetteloa päivitetään käsittelyn tehokkuutta ja
puutavaran jäljitettävyyttä koskevien virallisten tarkastusten tulosten ja direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen havaintojen
perusteella.
Portugalin on varmistettava, että ainoastaan mainittuun luetteloon sisältyvillä
jalostuslaitoksilla on lupa myöntää a alakohdassa tarkoitettuja kasvipasseja b
ja c alakohdan mukaiselle tartunnalle alttiille puutavaralle taikka merkitä d
alakohdan mukainen tartunnalle altis puutavara FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 mukaisesti.
Hyväksytyssä jalostuslaitoksessa on kiinnitettävä a alakohdassa tarkoitettu
kasvipassi tai FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen
standardin nro 15 mukainen merkintä jokaiseen siirrettävään tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien yksikköön.

▼B
▼M1

2.

►M4 Kun rajatuilla alueilla kuljetetaan ◄
a)

tartunnalle alttiita kasveja, niitä on käsiteltävä seuraavasti:
i)

tartunnalle alttiiden kasvien, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu oireita mäntyankeroisesta
viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ja joissa ei virallisissa
tarkastuksissa ole havaittu merkkejä tai oireita mäntyankeroisesta,
mukana on niitä tuotantopaikalta siirrettäessä oltava mainittu kasvipassi;

ii) tartunnalle alttiita kasveja, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä on havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen tai jotka on havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi, ei saa siirtää tuotantopaikalta ja ne on
tuhottava polttamalla;
iii) tartunnalle alttiisiin kasveihin, jotka on kasvatettu paikoissa, esimerkiksi metsissä tai julkisissa tai yksityisissä puutarhoissa, jotka on
joko havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi tai joissa on huonon
terveyden oireita tai jotka sijaitsevat pelastushakkuualueilla, on sovellettava seuraavia vaatimuksia:
— jos ne havaitaan 1 päivän marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta
välisenä aikana, ne on hakattava kyseisellä ajanjaksolla, tai
— jos ne havaitaan 2 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta
välisenä aikana, ne on hakattava viipymättä, ja
— ne on testattava mäntyankeroisen esiintymisen varalta kaikissa
tapauksissa, joissa tällaisia taudille alttiita kasveja sijaitsee 5 artiklan mukaisesti puskurivyöhykkeeksi nimetyssä rajattujen alueiden osassa. Jos puuntuhoojan esiintyminen varmistuu, on tuhottava tartunnan saaneet kasvit ja kaikki tartunnalle alttiit kasvit
vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä tartunnan saaneita kasveja, ja joka tapauksessa säteellä, joka kattaa
vähintään kymmenen taudille altista kasvia (seurantavyöhyke).
Kaikki tartunnalle alttiit kasvit vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä seurantavyöhykettä, on virallisesti tarkastettava kahden kuukauden välein vähintään yhden vuoden
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ajan siitä, kun tartunnan saaneet kasvit on poistettu (suojavyöhyke). Jos kyseisen ajanjakson aikana varmistuu toinen mäntyankeroisen esiintyminen lähistöllä, rajattua aluetta on muutettava 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti;

▼M4
▼B

__________
b)

1 päivän marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta välisenä aikana kuorellisen
tai kuoritun pyöreän puutavaran tai sahapuutavaran muodossa olevaa
tartunnalle altista puutavaraa, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen
luonnollista pyöreää ulkopintaa, ja joka on
i) saatu puista, jotka on havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi tai
jotka sijaitsevat pelastushakkuualueilla tai joissa on huonon terveyden oireita, se on 2 päivään huhtikuuta mennessä
— tuhottava polttamalla virallisessa valvonnassa asianmukaisessa
paikassa, tai
— kuljetettava virallisessa valvonnassa
— jalostuslaitokseen haketettavaksi ja kyseisessä laitoksessa
käytettäväksi, tai
— teollisuuslaitokseen käytettäväksi polttopuuna, tai
— jalostuslaitokseen, jossa puutavara on
— lämpökäsiteltävä siten, että puun ytimen lämpötila nousee
vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi, tai
— haketettava ja kaasutettava sen varmistamiseksi, että se on
vapaa elävistä mäntyankeroisista;
ii) saatu muista kuin i alakohdassa tarkoitetuista puista, se on testattava
virallisesti mäntyankeroisen ja Monochamus spp. -puuntuhoojan
esiintymisen varalta; jos mäntyankeroisen tai Monochamus spp. puuntuhoojan esiintyminen varmistuu, puutavaraan on sovellettava i
alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä; jos puutavarassa ei havaita
mäntyankeroista eikä Monochamus spp. -puuntuhoojaa, se voidaan
siirtää virallisessa valvonnassa jalostuslaitokseen käytettäväksi myöhemmin rakennuspuutavarana tai tästä poiketen se voidaan kuljettaa
virallisessa valvonnassa muilla Portugalin alueilla kuin rajatuilla alueilla sijaitseviin, komissiolle ilmoitettuihin hyväksyttyihin jalostuslaitoksiin, joissa puutavara tai sellaisesta puusta tehty hake on 1 päivän
marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta välisenä aikana,
— kun on kyse hakkeesta, suunnattava teollisuuskäyttöön tällaisessa
hyväksytyssä jalostuslaitoksessa, tai
— kun on kyse puutavarasta
— lämpökäsiteltävä siten, että puun ytimen lämpötila nousee
vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi. Tällaisen
lämpökäsitellyn puutavaran kuljetus edelleen voidaan sallia,
kun sen mukana seuraa kasvipassi, tai
— haketettava ja kaasutettava sen varmistamiseksi, että se on
vapaa elävistä mäntyankeroisista. Tällaisen kaasutetun puutavaran kuljetus edelleen voidaan sallia, kun sen mukana seuraa
kasvipassi, tai
— haketettava ja suunnattava teollisuuskäyttöön kyseisessä laitoksessa, tai
— kuljetettava virallisessa valvonnassa laitokseen, jossa puutavara on
— lämpökäsiteltävä siten, että puun ytimen lämpötila nousee
vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi, tai
— haketettava ja kaasutettava sen varmistamiseksi, että se on
vapaa elävistä mäntyankeroisista, tai
— haketettava ja suunnattava teollisuuskäyttöön;

c)

2 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana kuorellisen
tai kuoritun pyöreän puutavaran tai sahapuutavaran muodossa olevaa
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tartunnalle altista puutavaraa, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen
luonnollista pyöreää ulkopintaa, ja joka on
i) saatu puista, jotka on havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi tai
jotka sijaitsevat pelastushakkuualueilla tai joissa on huonon terveyden oireita, se on
— tuhottava viipymättä polttamalla virallisessa valvonnassa asianmukaisessa paikassa, tai
— kuorittava viipymättä asianmukaisessa paikassa metsäalueen ulkopuolella ennen kuljettamista virallisessa valvonnassa vähintään
edellä mainitun jakson ajan käytettävissä olevaan varastointipaikkaan, jossa puutavara käsitellään asianmukaisella torjunta-aineella
tai jossa on asianmukaiset ja hyväksytyt märkävarastointimahdollisuudet, minkä jälkeen puutavara kuljetetaan edelleen teollisuuslaitokseen, jossa se on
— haketettava viipymättä teollisuuskäyttöä varten, tai
— käytettävä viipymättä kyseisen laitoksen polttoaineena, tai
— lämpökäsiteltävä viipymättä siten, että puun ytimen lämpötila
nousee vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi, tai
— haketettava ja kaasutettava viipymättä sen varmistamiseksi,
että se on vapaa elävistä mäntyankeroisista;
ii) saatu muista kuin i alakohdassa tarkoitetuista puista, se on kuorittava
viipymättä hakkuupaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, ja
— testattava virallisesti mäntyankeroisen ja Monochamus spp. puuntuhoojan esiintymisen varalta; jos mäntyankeroisen tai Monochamus spp. -puuntuhoojan esiintyminen varmistuu, puutavaraan on sovellettava i alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä; jos
puutavarassa ei havaita mäntyankeroista eikä Monochamus spp.
-puuntuhoojaa, se voidaan siirtää virallisessa valvonnassa jalostuslaitokseen käytettäväksi myöhemmin rakennuspuutavarana, tai
— kuljetettava virallisessa valvonnassa laitokseen, jossa puutavara
on
— haketettava ja suunnattava teollisuuskäyttöön, tai
— lämpökäsiteltävä siten, että puun ytimen lämpötila nousee
vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi, tai
— haketettava ja käsiteltävä kaasulla sen varmistamiseksi, että se
on vapaa elävistä mäntyankeroisista;
d)

tartunnalle altista kuorta, se on
— tuhottava polttamalla tai käytettävä polttoaineena teollisessa jalostuslaitoksessa, tai
— lämpökäsiteltävä siten, että kuoren lämpötila nousee kauttaaltaan
vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi, tai
— kaasutettava sen varmistamiseksi, että se on vapaa elävistä mäntyankeroisista;

▼M1

e)

▼B

tartunnalle altista hakkuujätteen muodossa olevaa puutavaraa, se on
poltettava virallisessa valvonnassa asianmukaisessa paikassa tai haketettava alle 3 cm:n paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi ja jätettävä sille
paikalleen:
— jos hakkuujäte on saatu 1 päivän marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta
välisenä aikana, se on poltettava kyseisellä ajanjaksolla, tai
— jos hakkuujäte on saatu 2 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta
välisenä aikana, se on poltettava viipymättä;

f)
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tartunnalle altista, jalostusvaiheessa syntyneen puujätteen muodossa olevaa puutavaraa, se on joko poltettava viipymättä asianmukaisessa paikassa virallisessa valvonnassa tai käytettävä polttopuuna jalostuslaitoksessa taikka kaasutettava sen varmistamiseksi, että se on vapaa elävistä
mäntyankeroisista;
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g)

rajatuilta alueilta peräisin olevaa uutta tartunnalle altista puutavaraa pakkauslaatikkoina, lukuun ottamatta kokonaan enintään 6 mm:n paksuisesta puutavarasta tehtyjä laatikkoja, pakkauskehikkoina, -tynnyreinä ja
näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina
lastauslavoina, lavojen vahvikkeina, sälytyspuina, täytelevyinä ja palkkeina, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, sille on tehtävä jokin niistä hyväksytyistä käsittelyistä, jotka
täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I, ja se on merkittävä kyseisen
standardin liitteen II mukaisesti.
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Liite 2.
Vuosina 2000-2009 tarkastuksissa otetut mäntyankeroisnäytteet
Taulukko 1. Suomessa tehdyn mäntyankeroiskartoituksen näytemäärät ja analyysitulokset
Vuosi

Näytemäärä

B. xylophillus

B. mucronatus

2000

1 000

-

15

2001

21

-

-

2002

183

-

10

2003

294

-

29

2004

407

-

13

2005

360

-

15

2006

351

-

38

2007

517

-

56

2008

530

-

53

2009

587

-

67

4 250

-

296

Yhteensä

Taulukko 2. Ulkomaisista puisista pakkausmateriaaleista Suomessa otettujen mäntyankeroisnäytteiden määrät ja analyysitulokset.
Vuosi

Näytemäärä

B. xylophillus

B. mucronatus

1999-2000

559

201

2

2001

165

2

4

1

2002

126

13

-

2003

115

3

1

2004

104

5

5

-

2005

276

36

-

2006

137

1

-

2007

164

8

2

-

2008

222

69

-

2009

407

1

3

2 275

46

Yhteensä

4

7

10

4

Saastuneiden pakkausten alkuperä: USA 15, Japani 2, Kanada 3; USA 4; USA 1; USA 2, Kiina
1; 5USA 5; 6USA 3; 7TM; 8USA 1, Kiina 1; 9Portugali 2, Kiina 4; 10USA 1
1

2

3

4

Taulukko 3. Venäläisestä havupuutavarasta Suomessa otettujen mäntyankeroisnäytteiden määrät ja analyysitulokset.
Vuosi

Näytemäärä

B. xylophillus

B. mucronatus

1984-2000

1 347

-

297

2001

1 292

-

43

2002

992

-

17

2003

708

-

14

2004

778

-

8

2005

1 792

-

17

2006

2 170

-

45

2007

2 128

-

65

2008

1 572

-

60

902

-

62

13 681

-

628

2009
Yhteensä
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1 Johdanto
Suomessa mäntyankeroisen torjunta olisi todennäköisesti erityisen vaikeaa, koska
meidän olosuhteissamme ankeroinen voi esiintyä ja levitä aiheuttamatta oireita.
Sen vuoksi esimerkiksi Portugalissa käytetyt torjuntamenetelmät eivät ole suoraan
sovellettavissa meidän oloissamme, vaan hävitystoimenpiteet on suunniteltu Suomen oloihin sopiviksi. Tärkeimmät erot muualla todettuihin mäntyankeroisesiintymiin verrattuna ovat:
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Mäntyankeroinen lisääntyy Suomessa hitaasti. Kesät ovat Suomessa harvoin
niin lämpimiä (vuorokauden keskilämpötila yli 20 °C), että mäntyankeroinen aiheuttaa lakastumistautia.
Suomessa on kartoitettu ja kartoitetaan säännöllisesti mäntyankeroisen
esiintymistä.
Maassamme esiintyy kaksi mäntyankeroista todennäköisesti siirtävää yleistä Monochamus -tukkijäärälajia. Näistä ranskanräätäli (M. galloprovincialis)
esiintyy vain männyllä, kun taas suutari (M. sutor) esiintyy sekä kuusella
että männyllä. Kolmas laji, idänräätäli (M. urussovi), on harvinainen kuusella esiintyvä laji.
Suomessa metsien hygieniataso on melko hyvä, ja sen vuoksi tukkijäärien
populaatiot ovat pieniä. Jäärien lisääntyminen ei kiihdy, jos puiden kuolleisuus ei olennaisesti lisäänny.
Tukkijäärien lisääntymiseen sopiva materiaali on usein keskittynyt hakkuualueille.
Tukkijäärien kehitys munasta aikuiseksi kestää Suomessa yleensä kaksi
vuotta, kun sillä lämpimissä oloissa saattaa olla kaksi sukupolvea vuodessa.
Mahdolliseen mäntyankeroisesiintymään on varauduttu ennakolta.

Tämä suunnitelma koskee kaikkia niitä tapauksia, joissa mäntyankeroinen on löytynyt Suomessa muualta kuin maahantuodusta puutavarasta tai pakkausmateriaalista.
Metsän lisäksi se koskee myös puistoja, puutarhoja, tontteja, varastoalueita ym. alueita, joilla mäntyankeroisen isäntäkasveja voi kasvaa. Tässä suunnitelmassa metsästä
puhuttaessa tarkoitetaan kaikkia em. alueita.
Tämä suunnitelma on tehty Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (Evira) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) asiantuntijoiden yhteistyönä, ja se on yhdenmukainen Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) standardin PM 9/1 Bursaphelenchus xylophilus and its vectors: procedures for official control päivitysluonnoksen
(12.1.2010) kanssa. Mäntyankeroisen hävityssuunnitelma on osa valmiussuunnitelmaa mäntyankeroisen varalle (Evira 2010). Hävityssuunnitelmaa korjataan aina, kun
saadaan uutta torjuntaan vaikuttavaa tietoa, vaikka itse valmiussuunnitelmaan ei
tehtäisikään muutoksia. Hävityssuunnitelma on suuntaa-antava, ja torjuntatoimien
tullessa ajankohtaisiksi täytyy suunnitelmaa soveltaa sillä hetkellä parhaaksi katsottavalla tavalla ja voimassa olevien säädösten mukaisesti.
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2 Termejä
Oireellinen puu = kuollut tai selvästi heikentynyt puu tai sellainen puu, jossa on merkkejä tukkijäärien (Monochamus spp.) syönnistä, muninnasta tai toukista. Myös puu,
jossa on yksi tai useampia selvästi kuolleita oksia muuten vihreässä latvustossa.
Saastunut alue = alue, jolla esiintyy mäntyankeroista. Saastunut alue voi olla yksittäinen puu tai metsikkö tai laajempi alue, jolla ei ole yhtenäistä saastuntaa.
Hakattu vyöhyke = isäntäpuista puhtaaksi hakattu yhtenäinen vyöhyke saastuneen
alueen ympärillä. Alueella ei saa esiintyä mäntyankeroisia eikä sen isäntäpuita, käytännössä havupuuton vyöhyke.
Seurantavyöhyke = hakatun vyöhykkeen ulkopuolella oleva, sitä kauttaaltaan ympäröivä alue, jolla mäntyankeroisen esiintymistä seurataan erityisen tarkasti.
Rajoitettu alue = saastunut alue, hakattu vyöhyke ja seurantavyöhyke yhdessä.
Vapaa alue = rajoitetun alueen ulkopuolinen alue, jossa ei tavata mäntyankeroista.

3 Mäntyankeroisen hävittämisen ja torjuntatoimien perusteet
Mäntyankeroisen hävittämiseen tähtäävillä toimenpiteillä on tarkoitus ensiksikin
estää ankeroisen leviäminen uusille alueille saastuneen puuaineksen tai ankeroista
levittävien tukkijäärien mukana. Toiseksi tarkoitus on estää ankeroisen leviäminen
saastuneen alueen sisällä. Lopullinen tarkoitus on hävittää ankeroiset ja sen siirtäjähyönteiset saastuneelta alueelta sekä julistaa ankeroinen hävitetyksi, jotta rajoitukset voidaan purkaa.
3.1 Viestintä
Mäntyankeroisen hävittäminen ei ole mahdollista ilman laajaa viranomaisten ja metsätalouden toimijoiden yhteistyötä. Myös kansalaisten toiminta vaikuttaa merkittävästi torjunnan tulokseen. Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu viestintä kaikissa
torjuntatoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa on edellytys torjunnan
onnistumiselle. Torjunnan aikaista viestintää varten on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma. Hävityssuunnitelmassa viitataan tarvittaessa kyseiseen viestintäsuunnitelmaan.
3.2 Lainsäädäntö ja standardit
Euroopan yhteisöjen komission päätös 2006/133/EY asettaa ehdot rajoitetun alueen havumetsien hakkuille sekä puutavaran liikuttelulle rajoitetulta alueelta alueen
ulkopuolelle ja rajoitetun alueen sisällä. Puutavaralajista riippuen hyväksyttyjä torjuntakäsittelyjä ovat mm. puun lämpökäsittely, kaasutus ja painekyllästys. Päätös on
alun perin kirjoitettu Portugalia silmällä pitäen, mutta jos metsistämme löytyy mäntyankeroista, säädös koskee myös Suomea. Mäntyankeroisen lisääntymisbiologia ja
populaatiodynamiikka samoin kuin ankeroisen aiheuttaman taudin kuva olisivat poik-
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keavien luonnonolojen vuoksi metsissämme hyvin erilaisia kuin Portugalissa. Tästä
syystä EU:n mäntyankeroista koskevat määräykset tulisikin saattaa vastaamaan pohjoisia olojamme. Portugalia koskevasta lainsäädännöstä poikkeavat menettelytavat
tarvitsevat kuitenkin komission hyväksynnän.
Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) standardissa (Bursaphelenchus xylophilus and its vectors: procedures for official control PM 9/1) annetaan
suositukset mäntyankeroisen torjunnasta ja seurannasta. Tätä standardia ollaan parhaillaan päivittämässä. Lisäksi EPPO:ssa on valmisteilla standardi havupuutuotteiden
kansainvälisessä kaupassa noudatettavista kasvinsuojelumenetelmistä. Siinä tullaan
määrittelemään vaadittavat menettelytavat taimien, leikko-oksien (ml joulupuut),
kuoren ja erilaisten puutuotteiden viennille mäntyankeroisen saastuttamasta maasta
(Commodity-specific phytosanitary measures. Coniferae. PM 8/2 (1)).
Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 2000/29/EY (kasveille ja kasvituotteille
haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen
liittyvistä suojatoimenpiteistä) mäntyankeroinen on luokiteltu vaaralliseksi kasvintuhoojaksi, jonka kulkeutuminen ja leviäminen unionin alueelle on kiellettävä. Suomessa neuvoston direktiivi 2000/29/EY on pantu täytäntöön kasvinterveyden suojelemisesta annetulla lailla (702/2003 muutoksineen). Kyseistä lakia uudistettiin
vuonna 2008 (384/2008). Muutoksella parannettiin torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen edellytyksiä säätämällä metsäkeskusten avusta torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa niissä tapauksissa, kun maamme metsien terveyttä
uhkaisi meillä ennen esiintymätön metsille vaarallinen kasvintuhooja, kuten esimerkiksi mäntyankeroinen.
Lähtökohta tässä hävityssuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä suunniteltaessa on
ollut se, että ne tulee toteuttaa paitsi metsätalouskäytössä olevilla alueilla myös
luonnonsuojelualueilla, puistoissa ja tonttialueilla.
3.3 Mäntyankeroinen ja sen siirtäjähyönteiset
Mäntyankeroinen leviää tukkijäärien mukana, kun vastakuoriutuneet jääräaikuiset lähtevät lentoon lisääntymispaikastaan. Ennen munintaa tukkijäärät tarvitsevat
ravintoa kehittyäkseen lisääntymiskykyisiksi. Ankeroiset siirtyvät uusiin puihin tukkijääräaikuisten syödessä ohuiden oksien kuorta elävien havupuiden latvuksissa ja
jäärien muniessa puihin. Muninta voi tapahtua useassa erässä, joiden välillä jäärät
voivat käydä latvuksessa syömässä. Torjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää,
etteivät tukkijäärien uuden sukupolven aikuiset pääse kuoriutumaan puusta ja siirtämään ankeroisia uusiin puihin.
Mäntyankeroinen voi elää elävien puiden latvuksessa yli kymmenen vuotta aiheuttamatta oireita, joten ankeroisen saastuttamia puita on mahdoton havaita silmänvaraisesti. Mäntyankeroisen leviäminen puusta toiseen tapahtuu vasta, kun puu tai
puun osa, jossa ankeroinen on elänyt, kuolee ja tukkijäärä tulee lisääntymään siihen.
Leviäminen näin on siis hidasta ja salakavalaa.
Jäärän lisääntymisen yhteydessä heikentyneeseen tai kuolleeseen puuhun levinnyt mäntyankeroinen sen sijaan saa mahdollisuuden levitä uuden jääräsukupolven
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aikuistuessa vuoden tai kahden kuluttua. Jos ankeroiset eivät pääse siirtymään
aikuistuvien jäärien mukana, niiden siirtyminen vaikeutuu, koska jäärät eivät tule
lisääntymään samaan puuhun uudestaan. Tällaisessa puussa ankeroiset elävät muutaman vuoden, minä aikana ne voivat levitä vain juuriyhteyksien kautta tai mikäli
saastunut puu siirretään kiinteään yhteyteen elävän puun kanssa.
Mäntyankeroislöydöksen ajankohta vaikuttaa saastuneella ja rajoitetulla alueella
suoritettavien hakkuiden, puutavaran käsittelyn sekä kuljetusten aikatauluihin. Tukkijäärien lento- ja lisääntymiskautena toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.
Suomessa tukkijääräaikuiset ovat liikkeellä kesäkuun alkupuolelta syyskuun loppuun
lajista ja maantieteellisestä sijainnista riippuen. Pääasiallinen parveiluaika on heinäja elokuussa. Lentoajan ulkopuolella toimenpiteet on tehtävä ennen seuraavan lentoajan alkua, siis ennen seuraavan toukokuun loppua.
3.4 Kartoitukset ja muu ennaltaehkäisy
Tärkeintä on estää mäntyankeroisen pääsy maahan. Tuontipuun ja puisen pakkausmateriaalin tarkastukset ovat olennainen osa riskin vähentämistä. Mikään tarkastustoiminta ei kuitenkaan voi olla niin kattavaa, että se varmasti estäisi kasvintuhoojien pääsyn maahan. Sen vuoksi on pyrittävä vaikuttamaan kansainvälisessä kaupassa
liikkuvan puutavaran ja puisen pakkausmateriaalin kasvinterveyden varmistamiseen
jo lähtömaassa tarkastuksin ja kuumennus tms. käsittelyin, jotta mäntyankeroisten
kulkeutuminen niiden mukana saataisiin estettyä.
Suomessa tehdään vuosittain mäntyankeroiskartoituksia, jotta ankeroisten mahdollinen esiintyminen havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin
ne ehtivät leviämään laajalle alueelle. Mitä kattavammin ja tarkemmin kartoituksia
tehdään, sitä todennäköisempää on esiintymän löytyminen ajoissa ja sitä paremmat
mahdollisuudet on torjunnan onnistumiselle. Tehtyjä kartoituksia voidaan käyttää
hyväksi saastunutta aluetta rajattaessa. Jos mäntyankeroinen ehtii levitä metsässä
laajalle, siitä on hyvin vaikeaa ja kallista päästä eroon.
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) mukaan metsänomistaja on velvollinen huolehtimaan myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun
tuhonaiheuttajan vahingoittamien puiden poistamisesta metsästä. Tällä pyritään
rajoittamaan muun muassa mäntyankeroisen siirtäjähyönteisten, eli tukkijäärien
lisääntymistä ja leviämistä. Laissa ei kuitenkaan ole määräyksiä kesäaikana, tukkijäärien lisääntymiskaudella kaadetun puun käsittelystä.

4 Toimenpiteet, jos mäntyankeroinen löytyy Suomessa metsästä
Mahdollinen mäntyankeroislöydös Suomesta metsässä käynnistää välittömästi jatkoselvitys- ja torjuntatoimenpiteet. Toimenpiteistä vastaa Evira, joka voi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003 muutoksineen) mukaan käyttää
apunaan paikallisia metsäkeskuksia. Torjunnan onnistumisen kannalta tärkeästä viestinnästä vastaa pääasiassa Evira valmiussuunnitelman liitteenä olevan viestintäsuunnitelman mukaisesti.
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Selvitys- ja torjuntatoimenpiteet ja niiden vastuutahot ovat seuraavat.
1. Varmistetaan Evirassa tehty lajinmääritys ulkomaisessa laboratoriossa, määritetään kohteen tarkka sijainti, tarkistetaan, onko saastuneissa puissa siirtäjähyönteisiä, ja hävitetään saastuneet puut.(Evira)
2. Valmistellaan (Evira, metsäkeskukset) ja tehdään (Evira) torjuntapäätös.
Ensimmäisessä päätöksessä määrätään hävitettäväksi saastuneiden puiden
ympäriltä kaikki havupuut 100 metrin säteeltä. Samalla muodostetaan alustava rajoitettu alue, jonka säde on kuusi kilometriä löytöpaikasta, ja jolla
puutavaran ja -aineksen käsittelyn ja kuljettamisen rajoitukset astuvat voimaan välittömästi. Torjuntapäätöksen valmistelun yhteydessä asiasta tiedotetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti mm. muille viranomaisille ja
maanomistajille. (Evira, metsäkeskukset)
3. Samanaikaisesti kohdan 2 kanssa aloitetaan saastuneen alueen rajaaminen tutkimalla tarkasti mäntyankeroisen esiintyminen 20 kilometrin säteellä löytöpaikasta (kts. luku 4.1). (Evira, metsäkeskukset)
4. Kun saastunut alue on rajattu riittävän suurella varmuudella, annetaan seuraava torjuntapäätös, jolla muodostetaan rajoitettu alue tulevia toimenpiteitä varten (kts. kohdat 5, 6 ja 7). Rajoitetun alueen raja merkitään näkyvästi maastoon. Päätöksestä ja sen edellyttämistä toimista tiedotetaan alueen
maanomistajille, alueella toimiville metsäorganisaatioille ja puuta käyttäville tuotantolaitoksille. (Evira, metsäkeskukset)
5. Selkeästi rajoittuneiden pienten saastuneiden alueiden ympärille muodostetaan 0,5-3 km säteeltään olevat isäntäpuuttomat vyöhykkeet, eli hakatut
vyöhykkeet. Vyöhykkeen säde riippuu tehdyn kartoituksen luotettavuudesta. Hakkuut toteutetaan ulkoreunoilta keskustaa kohti. Kaadetuista puista
otetaan ja analysoidaan edustavat näytteet mäntyankeroisen esiintymisen
toteamiseksi. Mikäli näytteistä löytyy mäntyankeroista, alueen rajoittamiseksi tehtävää tutkimusta laajennetaan vastaavasti (kohdan 3 mukaan) ja
hakattua vyöhykettä laajennetaan tutkimuksen tulosten mukaisesti. (Evira,
metsäkeskukset)
6. Laajempien ja hajanaisempien saastuntojen ympärille muodostetaan 0,53 km leveä isäntäpuuton vyöhyke, eli hakattu vyöhyke. Vyöhykkeen leveys riippuu tehdyn kartoituksen luotettavuudesta. Kaadetuista puista otetaan
ja analysoidaan edustavat näytteet mäntyankeroisen esiintymisen toteamiseksi. Mikäli niistä löydetään mäntyankeroista, laajennetaan alueen rajoittamiseksi tehtävää tutkimusta vastaavasti (kohdan 3 mukaan) ja hakattua vyöhykettä laajennetaan tutkimuksen tulosten mukaisesti. Saastuneelta
alueelta hävitetään mäntyankeroisesiintymät. (Evira, metsäkeskukset)
7. Kaikissa tapauksissa muodostetaan vähintään 3 km levyinen seurantavyöhyke välittömästi hakatun vyöhykkeen ulkopuolelle. Seurantavyöhykkeen
leveys riippuu esiintymää rajattaessa tehdyn kartoituksen luotettavuudesta ja esiintymän hajanaisuudesta. Seurantavyöhykkeellä tutkitaan jatkuvasti mäntyankeroisen esiintymistä. Rajoitettu alue merkitään maastoon siten,
että tahaton puun kuljettaminen alueelta estyy. (Evira, metsäkeskukset)
8. Kun viimeisimmästä mäntyankeroishavainnosta on kulunut riittävä aika,
maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto (MMM/ELO)
esittää komissiolle, että Suomi todettaisiin mäntyankeroisesta vapaaksi
alueeksi.
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4.1 Saastuneen ja vapaan alueen rajaaminen
Komission päätöksen (2006/133/EY) puutavaran ja hakkuutähteiden kuljettamista
ja käsittelyä koskevat vaatimukset astuvat voimaan heti ensimmäisessä torjuntapäätöksessä (kts. luku ”Rajoitetulla alueella tapahtuvat hakkuut ja puun kuljetukset”).
Vaatimukset koskevat toimenpiteitä kuuden kilometrin säteellä arvioidun saastuneen
alueen keskipisteestä tai saastuneeksi epäillyn taikka todetun alueen sisällä.
Jos mäntyankeroinen löydetään metsästä, käynnistetään kartoitus ja näytteenotto (kts. luku 5) saastuneen alueen rajaamiseksi. Koska tukkijäärät suosivat hakkuuaukeita, tarkastetaan tuoreet (1-4 vuotta vanhat) hakkuualat 20 km:n säteellä saastuneen puun tai puiden ympärillä mahdollisimman nopeasti. Jos ankeroista ei löydetä
näissä kartoituksissa, tehdään tarkempi kartoitus 3 km:n säteellä alkuperäisestä saastuntakohteesta.
Mikäli kartoituksissa ei löydetä lisää mäntyankeroisia, rajataan saastunut alue pistemäisen esiintymän ympärille siten, että kaikki saastuneet puut ovat sen sisäpuolella.
Mikäli mäntyankeroisia löytyy laajemmalta alueelta, otantaa kasvatetaan vastaavasti
kaikkien saastuneiden puiden sijainti huomioon ottaen.
Jokaista saastunutta puuta tai metsikköä käsitellään aluksi omana pistemäisenä
esiintymänään. Laajempi saastunut alue pyritään rajaamaan yhtenäiseksi. Rajaamisessa hyödynnetään esimerkiksi kunta- tai tilarajoja sekä tieverkostoa ja aukeita alueita. Laajemman alueen ulkopuolelle voi jäädä yksittäisten puiden muodostamia pistemäisiä saastuneita esiintymiä tai laajempia saastuneita alueita, jotka käsitellään
erikseen.
Jo tämän ensimmäisen kartoituksen aikana kaadetaan kaikki oireelliset puut, vuodenajasta riippumatta. Ne käsitellään säädösten mukaisesti samalla, kun jatketaan
kartoituksen tekemistä. Myös kaadetuista puista peräisin olevien hakkuutähteiden
säädösten mukainen kuljetus ja käsittely aloitetaan välittömästi.
Kun rajoitettu alue on muodostettu, tutkitaan koko maan havupuumetsät riittävällä
näytteenotolla. Ensimmäisenä vuonna tutkitaan yhteensä 3000 näytettä pääasiassa
satamia, rajanylityspaikkoja ja suurimpia kaupunkeja ympäröivistä metsistä. PohjoisSuomesta näytteitä otetaan vain em. riskikohteista. Näytteenotto suunnitellaan huolella niin, ettei resursseja tuhlata kohteisiin, joissa todennäköisyys ankeroisen leviämiselle on pieni.
Mikäli saastunnan alkuperä saadaan selvitettyä, se huomioidaan näytteenottoa suunniteltaessa (kts. luku 4.4). Samoin aikaisempien vuosien kartoituksia hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan näytteen ottoa suunniteltaessa.
Mäntyankeroisesta vapaaksi todetun alueen havumetsistä tutkitaan mäntyankeroisnäytteitä vuosittain, jotta alue säilyttäisi statuksensa, mutta kartoituksen ei tarvitse
olla kovin laajamittaista, sillä mäntyankeroiskartoitusta on tehty maassamme vuodesta 2000 lähtien ankeroista löytämättä.
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4.2 Mäntyankeroisen hävitystoimenpiteet
Hakatun vyöhykkeen tehtävä on estää tukkijäärien ja niiden mukana mäntyankeroisten leviäminen. Koska mäntyankeroiset voivat elää kaikissa havupuulajeissa ja koska
Suomessa tavattavat siirtäjähyönteiset voivat lisääntyä useissa mänty- ja kuusilajeissa, kaikki vyöhykkeellä olevat havupuut kaadetaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti. Vyöhykkeen leveys on 0,5-3 km. Hakattava vyöhyke voi olla kapea, jos kartoitusten
perusteella voidaan olla hyvin varmoja siitä, että kaikki mäntyankeroisen saastuttamat puut on löydetty. Pistemäisessä saastunnassa hakattu vyöhyke muodostaa
ympyrän, jonka keskipisteessä saastunut kohde on ollut. Vyöhykettä ryhdytään tekemään heti, kun saastunut alue on rajattu.
Pistemäistä suuremmilla alueilla joudutaan päättämään saastuneilla alueilla tehtävistä hakkuista. Vähimmäisvaatimus on, että saastuneella alueella mäntyankeroislöydösten ympärille hakataan 100 metrin säteinen havupuuton alue. Mikäli saastuneita
puita on tiheässä tai saastunut alue on pieni, voidaan koko alue hakata ulkoreunasta
alkaen keskustaa kohti.
Kaadettavista havupuista otetaan edustavasti näytteitä, jotka testataan mäntyankeroisen esiintymisen toteamiseksi. Lisäksi saastuneen alueen metsät tarkastetaan
vuosittain oireellisten puiden löytymiseksi. Kaikki oireelliset havupuut, löytyi niistä
mäntyankeroisia tai ei, kaadetaan ja käsitellään määräysten mukaisesti. Näin toimitaan siksi, että heikentyneet, huonokuntoiset ja kuolevat havupuut toimivat lisääntymispuina sekä mäntyankeroisen siirtäjähyönteisille että mäntyankeroisille. Kaadettavat havupuut tutkitaan mäntyankeroisen esiintymisen toteamiseksi, ja mikäli niissä
todetaan mäntyankeroisia, toimitaan kuten muidenkin löydösten kohdalla.
Vyöhykettä muodostettaessa kaikki yli 3 cm halkaisijaltaan olevat havupuiden hakkuutähteet poistetaan maastosta ja hävitetään esim. polttamalla. Poistettavat
havupuut katkaistaan niin läheltä maan pintaa kuin mahdollista. Saastunut ja hakattu alue pidetään havupuuttomina pitkään, jopa 15 vuotta viimeisestä positiivisesta
mäntyankeroishavainnosta. Kyseisenä aikana kaikki kasvamaan lähteneet havupuut
poistetaan ja hävitetään viimeistään, kun ne saavuttavat metrin pituuden. Hakatulta
vyöhykkeeltä otetaan mäntyankeroisnäytteitä maastoon viedyistä tukkijäärien pyyntipuista sekä tukkijääristä.
Hakatut havupuut on käsiteltävä siten, että mäntyankeroiset kuolevat ja etteivät siirtäjähyönteiset pysty lisääntymään ja leviämään niissä. Puun polttaminen tappaa sekä
ankeroiset että siirtäjähyönteiset. Hakattavalta alueelta tulee kuitenkin paljon sellaista havupuuta, joka oikein käsiteltynä voidaan käyttää hyödyksi rajoitetun alueen
ulkopuolella. Jos puuta poltetaan, metsäpalojen vaara on eliminoitava, sillä
palot tuottavat tukkijäärille runsaasti sopivaa lisääntymismateriaalia. Samoin muita
kyseisten toimenpiteiden aiheuttamia ympäristöhaittoja pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan.
Havupuuttoman vyöhykkeen ympärille muodostetaan vähintään 3 km leveä seurantavyöhyke. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei mäntyankeroinen leviä saastuneelta alueelta muualle. Tällä vyöhykkeellä seurataan vuosittain tiiviisti mäntyankeroisen
ja tukkijäärien esiintymistä sekä ankeroisen mahdollisesti aiheuttaman lakastumis-
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taudin ilmenemistä männyissä. Vyöhyke kuuluu rajoitettuun alueeseen ja sitä koskevat samat puun kuljetuksen ja käytön rajoitukset kuin saastunutta vyöhykettä.
Kaikki oireelliset puut kaadetaan seurantavyöhykkeeltä vuosittain kolmen vuoden
ajan. Niistä otetaan ankeroisnäytteet samoin kuin maastoon viedyistä tukkijäärän
pyyntipuista (kts. luku 5). Jos kaikki näytteet ovat puhtaita kyseisen ajanjakson aikana, oireellisia puita ei enää tarvitse kaataa eikä niistä oteta näytteitä paitsi, jos niihin
on iskeytynyt tukkijääriä. Näytteiden ottoa pyyntipuista kuitenkin jatketaan, jotta voidaan varmistaa seurantavyöhykkeen puhtaus mäntyankeroisesta.
4.2.1 Rajoitetulla alueella tapahtuvat hakkuut ja puun kuljetukset
Hakkuut ja niistä saatavien puiden kuljettaminen ja käsittely järjestetään nopeasti ja
säädösten mukaisesti. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä viranomaisten, metsäteollisuuden puunhankkijoiden ja metsänomistajien kesken. Sellaisten laitosten, tehtaiden ja yritysten, jotka pystyvät käsittelemään rajoitetulta alueelta tulevaa puutavaraa
säädösten mukaisesti, sijainti ja käsittelykapasiteetti on kartoitettava. Näin voidaan
arvioida, kuinka paljon puuta joudutaan hävittämään polttamalla. Evira ja metsäkeskukset ohjeistavat suoritettavat toimenpiteet ja eri osapuolien vastuut niissä.
4.2.2 Runkopuu saastuneelta vyöhykkeeltä
Saastuneelta vyöhykkeeltä saatava runkopuu voidaan kuljettaa alueelta edellyttäen,
että se on lämpökäsitelty (vähintään 56 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan). Runkopuuta voidaan käyttää energiaksi tai hakettaa käytettäväksi tuotannossa saastuneella alueella. Jos hake päätetään jättää alueelle, sen koko ei saa ylittää 3 cm mihinkään
suuntaan. Runkopuu voidaan sahata käytettäväksi saastuneella alueella edellyttäen, että puutavara on testattu ja todettu mäntyankeroisvapaaksi. Jos kesällä kaadettua runkopuuta ei sahata välittömästi, se on kuorittava heti kaadon jälkeen. Talvella
kaadettu puu täytyy käsitellä ennen tukkijäärien seuraavaa lentokautta. Mäntyankeroisvapaaksi todettu runkopuu voidaan tukkijäärien lentoajan ulkopuolella kuljettaa valvotusti alueen ulkopuolelle tuotantolaitoksiin, joissa se täytyy prosessoida tai
käsitellä ennen lentoajan alkamista. Mikäli puuta ei käsitellä millään edellä mainituista tavoista, se on poltettava saastuneella alueella ympäristövaatimukset huomioon ottaen.
4.2.3 Runkopuu hakatulta vyöhykkeeltä
Hakatulta vyöhykkeeltä saatava runkopuu voidaan kuljettaa pois alueelta edellyttäen, että se on lämpökäsitelty (vähintään 56 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan). Runkopuuta voidaan käyttää energiaksi tai hakettaa se käytettäväksi tuotannossa tai kuljettaa valvotusti hyväksyttyihin tuotantolaitoksiin. Tukkijäärien lentoajan ulkopuolella
runkopuu voidaan kuljettaa valvotusti alueen ulkopuolelle tuotantolaitoksiin, joissa
se täytyy käyttää prosessissa tai lämpökäsitellä ennen tukkijäärien lentoajan alkamista. Mikäli puuta ei käsitellä millään edellä mainituista tavoista, se on poltettava
alueella ympäristövaatimukset huomioon ottaen.
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4.2.4 Runkopuu seurantavyöhykkeeltä
Seurantavyöhykkeeltä saatava runkopuu voidaan kuljettaa muualle prosessoitavaksi,
mikäli se on peräisin oireettomista puista. Kyseinen runkopuu on prosessoitava ennen tukkijäärien lentoajan alkamista. Hakkuutähteet ja runkopuu oireellisista puista
on kuitenkin käsiteltävä samoin kuin hakatulla alueella.
4.2.5 Kuori
Rajoitetulta alueelta saatava havupuiden kuori on joko hävitettävä polttamalla kuorintapaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tai lämpökäsiteltävä (vähintään
56 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan). Näin käsiteltyä kuorta voidaan vapaasti kuljettaa rajoitetun alueen ulkopuolelle. Lisäksi havupuiden kuorta voidaan käyttää energialähteenä rajoitetulla alueella tai kuljettaa valvotusti suljetuissa säiliöissä hyväksyttyihin tuotantolaitoksiin.
4.2.6 Hakkuutähteet ja muu pienikokoinen puuaines
Hakkutähteet voidaan hävittää polttamalla hakkuupaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tai hakettaa siten, ettei kappaleiden koko ylitä 3 cm mihinkään suuntaan.
Hake voidaan jättää saastuneelle alueelle, muttei hakatulle vyöhykkeelle. Se voidaan myös käyttää energialähteenä, jos se kuljetetaan valvotusti suljetuissa säiliöissä
hyväksyttyihin tuotantolaitoksiin tukkijäärien lentoajan ulkopuolella ja käytetään
ennen tukkijäärien lentoajan alkamista.
Hakkuutähteet ja risut voidaan esim. kerätä ja syöttää paalaimeen, joka tuottaa tiiviitä ”risutukkeja”. Risutukit voidaan kuljettaa valvotusti pois metsästä suljetuissa säiliöissä tukkijäärien lentoajan ulkopuolella ja hyödyntää energianlähteenä ennen tukkijäärien seuraavan lentoajan alkamista.
4.2.7 Taimituotanto
Havupuiden taimituotantoa saa harjoittaa rajoitetulla alueella vain, jos tuotantopaikka on tarkastettu, todettu mäntyankeroisvapaaksi ja jos taimet kasvatetaan siirtäjähyönteisiltä suojatussa tilassa.
4.2.8 Siemenviljelmät
Mäntyankeroisen ei tiedetä leviävän siementen ja kypsien käpyjen mukana. Mikäli mahdollista hakatulla vyöhykkeellä olevien siemenviljelmien hakkuut toteutetaan
vasta kun kuluvan kauden sato on kypsynyt ja kerätty. Oireelliset puut kuitenkin kaadetaan ja hävitetään välittömästi sekä hakattavalla että seurantavyöhykkeellä olevilla siemenviljelmillä.
4.3 Saastunnan alkuperän selvittäminen
Jos mäntyankeroinen löytyy Suomesta, saastunnan alkuperä pyritään selvittämään
niin hyvin kuin mahdollista. Tähänastisten tutkimusten mukaan ulkomailta tuotu
havupuinen pakkausmateriaali muodostaa selkeästi suurimman riskin saada mäntyankeroinen metsiimme.
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Mäntyankeroislöydöksen lähiympäristössä maahantuontia harjoittavien teollisuusyritysten sijainti selvitetään. Lisäksi selvitetään, mistä maista yritykset tuovat tavaraa,
miten tavaran pakkaamiseen käytettyä havupuuta on säilytetty ja mihin pakkausmateriaali joutuu käytön jälkeen. Mikäli tarkastuksen yhteydessä tehdasalueilta löydetään puista pakkausmateriaalia, siitä otetaan näytteitä mäntyankeroisanalyyseja
varten. Myös yritysten ympäristössä olevista metsistä otetaan tehostetusti näytteitä.

5 Näytteenotto, kartoitus ja laboratorioanalyysit
Näyte otetaan sekä oireellisista että tukkijäärien iskemistä havupuista heti puun kaatamisen jälkeen rungosta kolmelta korkeudelta: latvasta, puun keskiosasta ja rinnankorkeudelta. Mikäli oireellisia tai tukkijäärien iskemiä havupuita on paikallisesti hyvin
runsaasti, yhdistetään samaan näytteeseen useamman (esim. 5-10) puun näytteet.
Kaikista saastuneeksi todetun puun välittömässä läheisyydessä (esim. 10 m säde)
kasvaneista havupuista, olivatpa ne oireellisia tai oireettomia, otetaan kuitenkin
yksittäisnäytteet.
5.1 Oireelliset havupuut
Tehokkain tapa etsiä ankeroisia on kohdentaa näytteenotto puihin, joissa mäntyankeroisen siirtäjähyönteisinä toimivat tukkijäärät ovat käyneet lisääntymässä. Suomessa
oireellisia puita löytyisi todennäköisesti melko vähän, mikä vaikeuttaa merkittävästi näytteenottoa. Metsäpuillamme luontaisesti esiintyvien tuholaisten ja abioottisten
tekijöiden aiheuttamien tuhojen (esim. kuivuus, tulvat, myrskyt ja erityisesti metsäpalot) jäljiltä metsistämme löytyy silloin tällöin puita ja puuryhmiä, jotka sopivat hyvin
tukkijäärien lisääntymiskohteiksi. Nämä kaikki ovat tärkeitä näytteenoton kohteita.
5.2 Hakkuuaukeat
Tukkijäärät suosivat hakkuualueita, koska ne ovat valoisia ja lämpimiä paikkoja. Tukkijääriä löytyy etenkin hakkuutähteistä. Ranskanräätäleitä löytyy runkojen lisäksi myös latvoista ja paksuista oksista ja suutareita paksukaarnaisista osista puiden
tyveltä. Parhaiten näytteenottoon sopivat tuoreet 1-2 vuotta vanhat hakkuut, sillä
niissä on mahdollista löytää tukkijäärien toukkien syöntijälkiä ja aikuisten noin 6 mm
halkaisijaltaan olevia pyöreitä kuoriutumisreikiä. Kuolleessa puussa mäntyankeroiset
säilyvät elossa muutaman vuoden ajan. Näytteet otetaan tukkijäärien syöntijälkien
kohdalta. Metsänhakkuiden seurauksena tukkijäärien lisääntymiselle sopivia riittävän
tuoreita tukkeja tai tyveyksiä on usein tarjolla. Muun muassa teiden varsille unohdetut tukkipuupinot tarjoavat jäärille oivan lisääntymisympäristön, ja ne sopivat hyvin
näytteenottoon.
5.3 Pyyntipuut
Metsämme ovat pääsääntöisesti terveitä eikä heikentyneitä, tukkijäärien lisääntymiselle otollisia puita normaalisti esiinny suuria määriä. Tästä syystä mäntyankeroiskartoituksessa käytetään myös pyyntipuita. Pyyntipuiksi sopivat tuoreista ja terveistä
männyistä ja kuusista hakatut 1-1,5 metrin mittaiset pöllit. Ranskanräätäli elää myös
paksuissa oksissa ohuen kuoren alla, joten pyyntipuiksi pitää jättää myös männyn
latvoja.
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Pyyntipuita sijoitetaan maastoon riittävän tiheästi kartoituksen edustavuuden varmistamiseksi. Pyyntipuut viedään sopiviksi katsottuihin kohteisiin jäärien lentoaikana pääasiallisesti heinäkuussa. Pyyntipuiden kokeminen aloitetaan vasta lokakuussa
tukkijäärien lentoajan päätyttyä. Ne hävitetään heti ankeroisnäytteenoton jälkeen ja
ehdottomasti ennen seuraavaa tukkijäärien lentokautta. Ensimmäiset uuden sukupolven jäärät saattavat aikuistua jo seuraavan juhannuksen tienoilla.
Pyyntipuumenetelmää voidaan käyttää myös tukkijäärien vähentämiseen saastuneella alueella.
5.4 Näytteenotto tukkijääristä
Myös tukkijääristä etsitään mäntyankeroisia. Tukkijääräaikuisia kerätään niiden parveiluaikaan pyyntipuilta, tukkipinoilta, tuulenkaadoilta ja pystyyn kuolevilta puilta.
Kuoriaiset toimitetaan näytepurkeissa laboratorioon, jossa niiden ilmaputkista eristetään sieltä mahdollisesti löytyvät mäntyankeroisen kestotoukat (dispersaalivaiheen
4. asteen nuoruusasteet). Samalla saadaan selvitettyä, kuinka suuri osuus kuoriaisista
on saastunut sekä kuoriaisten keskimäärin mukanaan kantamien ankeroisten määrä. Vastakuoriutuneissa jäärissä ankeroisten määrä on korkeimmillaan, sillä ankeroiset eivät ole vielä ehtineet poistua siirtäjähyönteisistä ravintosyönnin ja muninnan
yhteydessä.
5.5 Laboratorioanalyysit
Näytteet analysoidaan ja mahdolliset ankeroiset määritetään Eviran Lappeenrannan
ja Helsingin laboratorioissa. Määritys tapahtuu sekä morfologisesti että molekyylibiologisia määritysmenetelmiä (PCR) käyttäen. Tarvittaessa näytteitä lähetetään ulkomaisiin laboratorioihin, missä tehdään rinnakkaisanalyysit määritysten oikeellisuuden varmistamiseksi.

6 Torjunnan lopettaminen
Mäntyankeroiset voivat säilyä elossa oireettomien puiden latvoissa nykytiedon mukaan jopa 15 vuotta. Kun tällainen saastunut puu jostain syystä kuolee, voivat mäntyankeroiset lisääntyä nopeasti ja levitä kuolleessa puussa lisääntyneiden tukkijäärien mukana. Kuolleessa puussa ankeroiset voivat elää useita vuosia, mutta niiden
leviäminen uusiin puihin ei ole todennäköistä siirtäjähyönteisten poistuttua puusta.
Hakkuiden ja puuaineksen käsittelyn tarkoituksena on hävittää mäntyankeroiset
saastuneelta alueelta. Jos saastunut alue on kokonaan hakattu, eikä uusia havaintoja
ole torjuntatoimien aikana tehty, mäntyankeroinen voidaan todeta hävitetyksi muutamassa vuodessa. Jos taas saastuneelle alueelle on jätetty puita ja niissä havaitaan
myöhemmin uusia mäntyankeroisia, voidaan ankeroinen julistaa hävitetyksi vasta
15 vuoden kuluttua viimeisestä positiivisesta havainnosta.
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Liite 4.
Arvio mäntyankeroisesiintymän hävittämisestä valtiolle koituvista kustannuksista
Osa A: Arvio mäntyankeroisesiintymän kartoituksen ja seurannan kustannuksista
Taulukko 1. Arvio mäntyankeroisesiintymän kartoitukseen ja seurantaan tarvittavista henkilövoimavaroista ja kustannuksista tilanteessa, jossa hakattavan alueen säde on 3 km. Arvioinnissa käytetyt parametrit ja niiden arvot on esitetty taulukossa 2.
Tarvittavat henkilöresurssit
1. vuonna

Näytteenotto

Laboratorioanalyysit

Toiminnan
organisointi

Resurssitarve (htv)

47

10

5

62

Resurssitarve (hlö)

95

21

11

127

Resurssitarve (htv)

1

0,31

1

2,31

Resurssitarve (hlö)

2

0,61

2

4,61

2 367 868

524 489

Yhteensä

Tarvittavat henkilöresurssit
2.-16. vuonna (per vuosi)

Kustannukset
1. vuonna (€)
Palkat sivukuluineen

267 824 3 160 181

Päivärahat

245 501

245 501

Majoitukset

681 946

681 946

Kilometrikorvaukset
Yhteensä

437 518

437 518

3 732 833

524 489

Palkat sivukuluineen

51 097

15 341

Kilometrikorvaukset

6 480

267 842 4 525 145

Kustannukset
2.-16. vuonna (€/vuosi)

Yhteensä
Kokonaiskustannukset (€)

41 929

108 367
6 480

57 577

15 341

4 596 490

754 602

41 929

114 847

896 762 6 247 854

* Tarvittavien henkilöiden määrä on suurempi kuin henkilötyövuosien määrä, koska työ on tehtävä
kuudessa kuukaudessa.
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Taulukko 2. Mäntyankeroisesiintymän kartoitukseen ja seurantaan tarvittavien voimavarojen arvioinnissa käytetyt parametrit ja niiden arvot.
Henkilötyövuoden hinta (€)

50 000

Kotimaan päiväraha (€/htp)

36

Näytteenottajien hotellimajoitus (€/vrk)

100

Kilometrikorvaus (€/km)

0,45

Kilometrikorvaus metsäautoteillä (€/km)

0,54

Esiintymän rajaamiseksi tehtävässä kartoituksessa ajettava matka (km)
Muun maan kartoituksessa ajatteva matka per näyte (km)

2 500
20

Näytteenottajien kotimatka (km)

150

Osuus näytteenottajista, joille maksetaan päivärahaa ja jotka tarvitsevat majoitusta
1. vuonna

0,6

Kartoitukseen käytettävissä oleva aika 1. vuonna (kk)

6

Kartoitukseen käytettävissä oleva aika 2.-16. vuonna (kk)

6

Näytemäärät 1. vuonna (kpl)
Saastuneen puun lähellä olevat puut
Hakattava vyöhyke (säde 3 km)

20
57 600

Seurantavyöhyke (3 km vyöhyke hakattavan alueen ympärillä)

5 700

Hakkuuaukeat 20 km:n säteellä saastuneeksi todetusta puusta

2 850

Muun maan kartoitus

3 000

Näytemäärät 2.-16. vuonna (kpl)
Hakatun vyöhykkeen pyyntipuut

100

Seurantavyöhykkeen pyyntipuut

100

Seurantavyöhykkeen oireelliset puut

100

Muun maan kartoitus

600

Tarvittava työaika (min/näyte)
Laboratorioanalyysi, PCR

33

Näytteenotto saastuneen puun lähellä olevista puista

30

Näytteenotto hakattavalta vyöhykkeeltä (säde 3km)

60

Näytteenotto seurantavyöhykkeeltä (3 km vyöhyke hakattavan alueen ympärillä)
oireellisista puista

90

Näytteenotto 20 km:n säteellä saastuneeksi todetusta puusta (hakkuuaukeilta)

60

Näytteenotto hakatun vyöhykkeen pyyntipuista

30

Näytteenotto seurantavyöhykkeen pyyntipuista

45

Näytteenotto seurantavyöhykkeen oireellisista puista

120

Näytteenotto muun maan mäntyankeroistilanteen kartoittamiseksi

131

Toiminnan organisointiin tarvittavat henkilöresurssit
Operaation johto 1. vuonna (htv)

2

Operaation johto 2.-16. vuonna (htv)

1

Toimistosihteeri 1. vuonna (htv)

0,5

Näytteenottajien työnjohto (näytteenottajia/työnjohtaja)

15

* Sisältää yhden metsurin ja yhden näytteenottajan työajan.
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Osa B. Arvio mäntyankeroisen torjunnasta valtiolle koituvista kustannuksista

1 Valtiolle koituvat kustannukset metsälain soveltamisalaan
kuuluvissa metsissä toteutettavista torjuntatoimenpiteistä
1.1 Esimerkkimetsät
Arvioitaessa valtiolle koituvia kustannuksia on esimerkkeinä käytetty kolmea ympyränmuotoista aluetta, joiden säde on kolme kilometriä. Alueet sijaitsevat Kokemäellä Peipohjan ja Tulkkilan alueella, Rauman satama ympäristössä sekä Tuorilassa Merikarvialla. Alueiden puuston lähtötiedot on saatu Metsäntutkimuslaitoksen (Metla)
vuoden 2007 monilähdeinventoinneista. Arvioissa tukki- ja kuitupuun kustannukset
on yhdistetty.
Hakkuualoilla, joilla on myyntipuun lisäksi myyntipuumitat täyttämätöntä havupuuta, on hakkuun yhteydessä suoritettava raivaus. Raivattavan alueen koon on arvioitu
olevan kolmasosa myyntipuun mitat täyttävän havupuun hakkuualasta. Myös alueen kaikki taimikot on raivattava havupuustosta.
Taulukko 1. Esimerkkialueiden puuston perustiedot.
Alue

Puustoinen Myyntipuu- Taimikon
Hakkuualoilla
alue, ha
alue, ha
pinta-ala, ha tehtävä raivaus, ha

Raivausala
yhteensä, ha

Peipohja,
Kokemäki

690

490

200

170

370

Rauman
satama

810

690

120

230

350

2 400

1 700

700

570

1 270

Tuorila,
Merikarvia

1.2 Hakkuun ja raivauksen kustannukset
Hakkuun kustannukset perustuvat Metsäteollisuus ry:n tilastoihin. Hakkuun kustannukset ovat 10,50 €/m3 ja lähikuljetuksen (enintään 160 km) kustannukset 7,70 €/
m3. Tällöin hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannus on 18,20 €/m3. Raivauksen
kustannuksiksi on arvioitu 400 €/ha.
Taulukko 2. Esimerkkialueiden hakkuun ja lähikuljetuksen sekä raivauksen kustannukset torjunnan ensimmäisenä vuonna.
Alue

Myyntipuun
kokonaismäärä, m3

Myyntipuun
hakkuu ja lähikuljetus, €/ha

Raivaus, €/ha

Raivaus, €

Hakkuu ja
raivaus, €

Peipohja,
Kokemäki

62 452

2 320

400

148 000

1 284 626

Rauman
satama

65 660

1 732

400

140 000

1 335 012

Tuorila,
Merikarvia

255 370

2 734

400

508 000

5 155 734

Kyseiset toimet ja niistä koituvat kustannukset koskevat ainoastaan torjuntatoimenpiteiden ensimmäistä vuotta. Raivaus on kuitenkin toteutettava vähintään kolme ker-
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taa 15 vuoden aikana siten, jottei alueelle pääse kasvamaan mäntyankeroisen siirtäjähyönteisille sopivaa havupuuta.
1.3 Hakkuutähteiden keruun ja kuljetuksen kustannukset
Hakkuutähteiden määräksi on arvioitu 15 % käyttöpuuston tilavuudesta ja niiden korjuu- ja kuljetuskustannuksiksi 15 €/m3. Hakkuutähteet kerätään niiltä alueilta, joilta
on hakattu myyntipuuta. Arviot hakkuutähteiden määrästä ja kustannuksista perustuvat Metlan tutkimuksiin.
Taulukko 3. Esimerkkialueiden hakkuutähteiden keruun ja kuljetuksen kustannukset.
Alue

Hakkuutähteiden
määrä, m3

Hakkuutähteiden keruu ja
kuljetus, €/ha

Hakkuutähteiden keruu ja
kuljetus, €

Peipohja,
Kokemäki

9 367

286

140 505

Rauman
satama

9 849

214

147 735

Tuorila,
Merikarvia

38 305

338

574 575

Se, joudutaanko hakkuutähteiden ja pienpuun keruuta toistamaan riippuu siitä, kuinka usein raivaus toistetaan. Oletus on, että alue kannattaa raivata niin usein, ettei
puusto ehdi kasvaa läpimitaltaan kolmea senttimetriä paksummaksi, jolloin valtio
pystyy välttämään korjuu- ja kuljetuskustannukset. Toimenpiteiden toistamisen tarve
arvioidaan kyseisessä tilanteessa erikseen.
1.4 Hakkuutähteiden polton kustannukset
Hakkuutähteet kerätään hakkuualueella tai sen läheisyydessä kasoihin, jotka poltetaan. Kasojen polton kustannuksiksi on arvioitu 300 €/ha. Alueen kulottamista ei
pidetä vaihtoehtona kasoissa polttamiselle, koska sitä voi olla mahdoton toteuttaa
sääolosuhteiden vuoksi. Lisäksi tulen mahdollinen leviäminen ympäröivään metsään
lisäisi tukkijäärien ja siten myös mäntyankeroisen lisääntymispaikkoja.
Taulukko 4. Esimerkkialueiden hakkuutähteiden polton kustannukset ensimmäisenä torjuntavuotena.
Poltto, €/ha

Poltto, €

Peipohja, Kokemäki

Alue

300

207 000

Rauman satama

300

243 000

Tuorila, Merikarvia

300

720 000

Se, joudutaanko hakkuutähteitä tai pienpuuta polttamaan torjunnan myöhäisemmässä vaiheessa, riippuu kohdassa 1.3. mainitun hakkuutähteiden keruun toistamisesta.
1.5 Torjuntatoimenpiteiden kokonaiskustannukset
Kyseisten kolmen esimerkkialueen torjuntakustannukset koostuisivat edellä esitetyllä tavalla myyntipuun hakkuusta ja puuston kuljetuksesta, raivauksesta, hakkuutähteiden keruusta ja kuljetuksesta sekä polttamisesta. Kustannuksia laskettaessa täytyy
tässä vaiheessa tehdä paljon yleistyksiä, ja arviot ovat siksi suuntaa-antavia.
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Taulukko 5. Esimerkkialueiden torjuntatoimenpiteiden kokonaiskustannukset ensimmäisenä torjuntavuotena.
Alue

Puustoinen ala, ha

Kokonaiskustannus, €/ha

Kokonaiskustannus, €

Peipohja,
Kokemäki

690

2 365

1 632 131

Rauman
satama

810

2 131

1 725 747

2 400

2 688

6 450 309

Tuorila,
Merikarvia

2 Valtiolle koituvat kustannukset metsänomistajille suoritettavista korvauksista
Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003 muutoksineen) 30 a §:n
mukaan metsänomistajalle korvataan mäntyankeroisen torjuntapäätöksestä aiheutuneet kustannukset ja vahingot siltä osin, kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta puutavaran korjuusta aiheutuneet kustannukset. Korvaukset koskevat metsiä, joihin sovelletaan metsälakia (1093/1996). Kasvinterveyden
suojelemisesta annetun lain yksityiskohtaisten perustelujen (HE 168/2007) mukaan
puustokorvauksen lähtökohta on täyden korvauksen periaate. Korvauksella katettaisiin muun muassa torjuntatoimenpiteiden vuoksi hävitetyn vakiintuneen taimikon
uudelleen metsityksestä, puuston arvon alenemisesta ja puuston odotusarvon menetyksestä aiheutuneet kustannukset. Korvaushakemus toimitetaan Eviraan, joka päättää kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta, sekä korvauksen maksamisesta.
Tavoite on, arvioida puuston tilavuus mahdollisimman tarkasti metsänomistajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Puuston tilavuuden arvioimisessa käytettäisiin pohjatietoina aiempia kaukokartoitukseen pohjautuvia metsävaratietoja,
joihin tehtäisiin laserkeilaukseen tai muuhun soveltuvaan puuston tilavuuden arviointiin sopiva muutostulkinta. Arvio laserkeilauksen hehtaarikohtaisista kustannuksista vaihtelee esimerkkialueilla. Laserkeilauksen onnistuminen riippuu säästä ja on
esimerkiksi talvella vaikeaa. Vaihtoehtoisesti metsänomistajan metsäsuunnitelman
tiedot voidaan saattaa ajan tasalle laskennallisesti ja arvioida tilavuudet puutavaralajeittain korvausten perustaksi.
Taulukko 6. Puuston tilavuuden arvioimisen kustannukset.
Alue

Puustoinen ala, ha

Kokonaiskustannus, €/ha

Kokonaiskustannus, €

Peipohja,
Kokemäki

690

20

13 800

Rauman
satama

810

18

14 580

2 400

15

36 000

Tuorila,
Merikarvia

2.1 Taimikkoa koskevat korvaukset metsänomistajille
Taimikoita koskevia korvauksia laskettaessa on käytetty pohjana keskimääräisiä kustannuksia, jotka perustuvat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (Tapio) summaarvomenetelmän aputaulukoihin vuodelta 2007. Laskennassa on huomioitu maa-
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pohjan arvo, koska havupuutavaran tuotanto estyy alueella torjuntatoimenpiteiden
vuoksi 15 vuoden ajaksi. Esimerkkialueena käytetään kuusivaltaista tuoretta kangasta,
jonka puuston valtapituus on 3,4 metriä. Tällöin maapohjan arvo on 570 € ja taimikon
arvo 2 190 €. Kyseinen taimikko kehittyy 15 vuodessa 28-vuotiaaksi. Tällöin odotusarvolisä on Tapion summa-arvomenetelmän aputaulukoiden perusteella 3 730 €/ha.
Hehtaarikohtaiseksi kokonaiskorvaukseksi muodostuu täten 570 € + 2 190 € + 3 730 € =
6 490 €.
Hävitetyn vakiintuneen taimikon uudelleen metsittäminen korvataan torjuntatoimenpiteiden päätyttyä ja uudistamisen toteuduttua täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. Taimikon keskimääräinen perustamiskustannus on arvioitu seuraavasti: [uudistusalan valmistamisen kokonaiskustannukset/(uudistusalan raivaus
+ muokkauspinta-ala)] + (metsänviljelyn kokonaiskustannukset/metsänviljelyala)
= keskimääräinen taimikon perustamiskustannus koko Suomessa vuonna 2007, eli
[39 700 000 €/(68 700 ha + 130 300 ha)] + 62 300 000 €/123 550 ha = 199,5 + 504
= 704 €/ha (Metsätilastollinen vuosikirja 2008). Vuonna 2007 taimikon keskimääräinen perustamiskustannus oli siis 704 €/ha. Näin ollen taimikkoa koskevat hehtaarikohtaiset korvaukset nousevat runsaaseen 7 000 euroon.
Taulukko 7. Taimikon odotusarvoa ja taimikon uudistamista koskevat korvaukset maanomistajalle
esimerkkialueilla.
Taimikon pinta-ala, ha

Korvaus, €/ha

Taimikkoihin kohdistuva
korvaus, €

Peipohja,
Kokemäki

200

7 194

1 438 800

Rauman
satama

120

7 194

863 280

Tuorila,
Merikarvia

700

7 194

5 035 800

Alue

2.2 Myyntipuuta koskevat korvaukset metsänomistajille
Jalostettavaksi tai laitoksissa poltettavaksi tarkoitetun myyntipuun käyvän arvon
laskennassa käytetään Metlan kolmen edellisen vuoden kantohintojen alueellista
keskiarvoa siten, että valtio korvaa kolmen edellisen vuoden alueellisen kantohinnan keskiarvon ja myyntihinnan erotuksen. Esimerkiksi vuonna 2010 Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella käyvän arvon laskentaperusteena käytettäisiin vuosia
2009, 2008 ja 2007.
Taulukko 8. Vuosittaiset keskikantohinnat (€/m3) Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella 20072009 (Metsäntutkimuslaitos).
Tukkipuu

Kuitupuu ja energiaranka

Vuosi

Mänty

Kuusi

Lehtipuu

Mänty

Kuusi

Lehtipuu

2007

65,60

66,85

41,04

16,19

25,52

14,29

2008

59,40

58,58

43,54

17,63

24,56

15,85

2009*

47,08

47,14

35,61

13,68

19,29

13,20

Keskikantohinta

57,36

57,52

40,06

15,83

23,12

14,45

* 2009 ennakkotieto Etelä-Suomen hinta-alueelle
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Taulukko 9. Puuston arvo esimerkkialueilla.
Tukkipuu
Alue

Kuitupuu ja energiaranka

Mänty

Kuusi

Lehtipuu

Mänty

Kuusi

Lehtipuu

Yhteensä

Peipohja,
Kokemäki

521 000

458 100

291 100

254 300

246 900

164 700

1 936 100

Rauman
satama

625 700

480 400

250 700

326 100

224 400

142 200

2 049 500

728 900

1 517 200

848 400

494 600

7 633 100

Tuorila,
Merikarvia

2 473 500 1 570 500

Valtio korvaa metsänomistajalle myös odotusarvokorvauksen johtuen epäedullisesta
hakkuuajankohdasta. Odotusarvokorvaus lasketaan Tapion summa-arvomenetelmän
aputaulukoista löytyvien odotusarvokertoimia ja odotusarvolisää koskevien taulukoiden avulla. Tarkasteltavien alueiden osalta odotusarvolisät ovat tuoreen kankaan
kuusikoiden osalta:
Ikä, vuotta
Odotusarvolisä, €/ha

28

33

38

43

48

53

58

3 730

3 610

2 990

2 300

1 650

910

350

Mikäli metsänomistaja osoittaa, että torjuntatoimenpiteistä on aiheutunut muuta
täyden korvauksen periaatteen mukaista korvausvelvollisuutta, korvataan nämä tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti. Perustelun dokumentoinniksi käyvät esimerkiksi ajan tasalla olevan metsäsuunnitelman tiedot.
Taulukko 10. Myyntipuustoon kohdistuvan odotusarvon korvaus koko alueen ollessa tuoreen kankaan kuusikoita.
Myyntipuuala,
ha

Odotusarvolisä,
€/ha

Myyntipuustoon kohdistuvan
odotusarvon korvaus, €

Peipohja,
Kokemäki

490

2 990

1 495 100

Rauman
satama

690

2 990

2 063 100

1 700

2 990

5 083 000

Alue

Tuorila,
Merikarvia

2.3 Valtiolle koituvat kustannukset metsänomistajille suoritettavista korvauksista ja niiden määrittämisestä
Mäntyankeroisen torjuntatilanteessa puuston kantohinnat eivät todennäköisesti saavuttaisi taulukossa 8 mainittuja keskikantohintoja, koska puuta tulisi markkinoille
paljon lyhyessä ajassa ja tämä sekoittaisi puumarkkinan ainakin paikallisesti. Laskettaessa valtiolle koituvia kokonaiskustannuksia on myytävän puuston arvon arvioitu
laskevan noin kolmasosaan taulukossa 8 mainituista keskikantohinnoista.
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Taulukko 11. Valtiolle koituvat korvauskustannukset metsälain soveltamisalaan kuuluvissa metsissä.
Alue

Puustoinen alue, ha

Kokonaismenetys, €

Valtion korvauskustannukset, €

Peipohja,
Kokemäki

690

4 883 800

3 586 600

Rauman
satama

810

4 990 500

3 617 300

2 400

17 787 900

12 673 700

Tuorila,
Merikarvia

3 Valtion kokonaiskustannukset metsälain soveltamisalaan
kuuluvissa metsissä
Torjuntatoimenpiteiden kustannuksiin metsälain soveltamisalaan kuuluvissa metsissä on laskettu hakkuun ja raivauksen, hakkuutähteiden keruun ja kuljetuksen sekä
hakkuutähteiden polton kustannukset. Metsänomistajille maksettaviin korvauksiin on
sisällytetty sekä taimikot että alueet, joilta saadaan myyntipuuta. Kustannusten laskentaperusteet on selvitetty edellä luvuissa 1. ja 2.
Taulukko 12. Valtiolle koituvat kokonaiskustannukset.
Puustoinen alue, ha

Arvio valtion kokonaiskustannuksista metsälain soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, €

Peipohja, Kokemäki

690

5 218 700

Rauman satama

810

5 343 000

2 400

19 124 000

Alue

Tuorila, Merikarvia
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