
K A A R N A K U 0 R I A I S T U H 0 J E N 

T 0 R J U N T A 

M E T S Ä T E H 0 



. .., . 



SISÄLLYS Sivu 

Tuhohyöntehten elintavat ja tuhot. Matti. Nuol'Uva 3 

Luontai.et tor junt&lteinot. Vr/,k)(.o KoeJ<. 14, 
P.-E. Lagen.xzZ.Z., Markku Rauhal.aht1. •••••••••••• , , • • 6 

Puutavaran auojaua. Eelcc Jahk.o7um •••••••••••..••• 12 

Muuta Metaltehon tuottamaa aineiatoa kaarn&kuoriaia
tuhojen torjunnaata: 

Eaite Suojele metaU kuorellisen puun 
aiheuttamilta hyönteiatuhoilta 

Di&ltuva1ar jat Kaarn.&ltuoriaiset 
(valmistuu 1ylt1ylll 1977) 

Elokuva 

Kaarnalcuoriahten torjunta 
30 kuvaa, ohehteklti 

1C&arn&ltuoriai1ten torjunta 
16 111111, vlri, Uni 

RELSimCI 1977 





3 

Matti Nuorteva, Helsingin yliopisto 

TIJHOHYÖ!ITEISTEN ELINTAVAT JA TUHOT 

Kaarnakuoriaiset muodostavat tärkeimmän kuorellisessa 
puutavarassa lisääntyvän ja kasvavalle metsälle 
vaarallisen tuhohyönteisten ryhmän. Kaarnakuoriaiset 
ovat pieniä (aikuisina 1 ... 8 mm:n mittaisia) kova
kuoriaisia. Ne lisääntyvät tuoreen puun kuoren alla, 
mutta kuivassa tai ylivuotisessa puutavarassa ne eivät 
enää tule toimeen. Emohyönteiset kaivavat käytiivänsä 
kuoren alle. Usein nämä tunnelit uurtavat myös pinta
puuta . Eräät lajit viljelevät mukanaan kuljettamiaan 
sienia syvälle itse puuaineeseen kaivamissaan käytävissä. 
Kuoriaiset puhdistavat emokäytävänsä, joten tuore 
iskeytyminen on helppo tunnistaa kaarnan pinnalle 
kasaantuvasta hienosta purusta. 

l Kaarnakuoriaisten kehittyminen 

Naaraat laskevat munansa emokäytävien se1namnn kaivamiinsa 
kuoppiin. Munista kehittyy jalattomia, valkoisia, ruskea
päisiä ja hiukan kaarevia toukkia. Toukat syövät nilaa 
sekä toiset 111YÖs emojen mukanaan kuljettamia sinistäjä
sieniä. Syödessään toukat kasvavat. Toukkavaihe kestää 
yleensä kuukauden tai kaksi . Täysikasvuiset toukat 
koteloituvat. Kotelot ovat valkeita. Tämä kehitysvaihe, 
jolloin yksilöt eivät enää syö, kestää vain lyhyen ajan. 
Koteloista syntyy vastakuoriutuneita aikuisia, jotka aluksi 
ovat vaaleampia kuin vanhat aikuiset. Uudet kuoriaiset 
poistuvat puusta kuoren läpi. Tämän jälkeen kuori on kuin 
haulikolla ammuttu. Ulostuloreikien kohdalla ei ole purua. 
Aikuiset talvehtivat yleensä maassa. Vain harvat kaarna
kuoriaiset viettävät talvensa kuoren alla. Männyllä elävien 
ytim.ennävertäjien aikuiset lentävät ennen talvehtimistaan 
elävien mäntyjen latvoihin. Siellä ne nakertavat 
ravinnokseen vuosikasvainten ydintä. 

Aikuisten kaivamat eciokäytävät sekä toukkien käytävät 
muodostavat yhdessä ns. syömäkuvion, joka on j okaiselle 
ltaarnakuoriaislajille arinainen. Eri kaarnakuoriaislajien 
tunnistaminen onkin helpointa niiden kaivertamien syömä
kuvioiden perusteella. 

2 Kaarnakuoriaisten tuhokohteet 

Suanessa elää noin 60 erilaista kaarnakuoriaista, joilla 
kullakin on tarkat elinpaikltavaatimukset. Useimmiten ne 
elävät vain mi.ärätyssä puulajissa. Toiset lajit ovat 
keskittyneet elämä!n vain paksun kaarnan alla, toiset 
ta.u lisääntyvät vain ohuen kaarnan alla . Eräät kaarna
ku.oriaiset elävät vain oksissa ja toiset vain oksien 
kaikkein ohull=iissa kärjissä. On 111YÖS puun tyvessä 
viihtyviä tai j opa juurissa eläviä lajeja. EriiAt lajit 
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tulevat toimeen ainoastaan kosteissa ja varjoisissa 
paikoissa, kun taas muutamat kaarnaltuoriaislajit viihtyvät 
aurinkoisilla paikoilla. Harjaantunut mmnattimies kykenee 
jo elinpaikan mukaan sanomaan melkoisella varmuudella, 
mitä lajeja kulloinkin kuoren alla elää. 

Kaarnakuoriaiset iskeytyvät lisääntymään tavallisesti elin
voimal taan heikentyneisiin puihin. Puutavarassa ja hakkuu
tähteissä ne lisääntyvät mielellään, sillä tällaisella 
kuolleella materiaalilla ei ole vastustuskykyä. Elävät 
puut sen sijaan taistelevat runsaalla pihkanvuodolla kuoren 
alle tunkeutuvia kaarnakuoriaisia vastaan. Mitä heikanpi 
puu, sitä helpommin se sortuu, Elinvoimaisiin puihin 
kaarnakuoriaisten on tunkeuduttava suurin joukoin, jotta 
ne voisivat kaivaa sinne käytävänsä. Siis, mitä enemmän 
tuholaisia on paikalla, sitä elinvoimaise111pien puiden 
kimppuun ne voivat käydä. Tämän vuoksi kuorelliaet puu
tavaravarastot ovat lisääntymispaikkoina vaarallisia 
kasvavan metsän läheisyydessä. Tuhot syntyvlt vasta 
seuraavana keväänä kaarnakuoriaisten ensin t&lvehdittua 
maassa. Huomattakoon viel!l., että ytimennävertäjien kasvain
tuhot kohdistuvat lähimpiin mäntyihin niiden elinvoimai
suudesta riippumatta. Nämä vauriot syntyvlt jo varastoimis
kesän lopulla. 

Rytmittämällä kuorellisen puutavaran hankinta ja varastointi 
kaarnakuoriaisten esiintymisaikojen mukaan voidaan tuho
laisten aiheuttamat vahingot välttää. 

Jos halutaan estää kaarnakuoriaisten kuorelliselle puu
tavaralle aiheuttamat laatutappiot, ei suojaamatonta tavaraa 
saisi olla luonnossa kaarnakuoriaisten parveiluaikana. Jos 
kuoriaiset pääsevät tunkeut\ll!l&&Jl kuoren alle, pilaantuminen 
tapahtuu nopeasti. Toimenpiteitä , joilla tuholaisten 
iakeytyminen voidaan estää, käsitellään toisessa yhteydessä. 

3 Kaarnakuoriaisten aikataulu 

Eri kaarnakuoriaisten parveiluaika on lyhyt. Puuhun 
tunkeutuminen tapahtuu viikossa tai parissa. Ensimmäisen.ä 
keväällä on liikkeellä pystynävertäjä, joka lähtee lentoon 
jo kymmenen asteen lämpötilassa. Etelä-Suomessa tämä 
tapahtuu yleensä huhtikuun loppupuolella, LapiBBa 2 ••• 4 
viikkoa myöhemmin. Samoin cännyllä elävä vu.kanävertäjl 
on aikaisin liikkeellä, mutta vasta viikkoa tai kahta 
myöhemmin kuin pystynävertåjä. Låcpötilan kohottua 16 
asteeseen lähtevät tikaskuoriaiset liikkeelle. Havupuun 
tikaskuoriainen elää sekä kuu.sella että männyllä ja se on 
pahin tukkitavaran pilaa.ja, mutta kasvavalle metsille siitä 
ei ole vaaraa. Etelä-Sua:ieBSa lähtevät kuusella elävlt 
kirjanpainajat sekä kuusen tähtikirjaaja liikkeelle touko
keeåkuun vaihtee11Sa. Samoin ltä-Sua:ie11Sa esiintyvä oka
kaarnaltuoriainen iskeytyy Dåntyyn vasta kesäkuun puolella. 
Pohjoie-Suome11Sa em. lajien parveilu.ajat ovat 2 ••. 4 
viikkoa myöhåisempiä. 
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KAARNAKUORIAISTEN SYÖMÄKUVIOITA 

Tummat käytävät ovat aikuisten, vaaleat toukkien valmistamia 

Pystynävertäj ä V aakanävertäj ä 

Kirjanpainaja Kuusen tiihtikirjaaja 
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Jos kaarnakuoriaiset ovat päässeet tunkeutumaan kuoren 
alle, merkitsee tämä laatutappioita. Mutta silloin on 
vielä pari kuukautta aikaa toimia, jotta kuoren &.lla 
lisääntyvien tuholaisten ympåristänetsille aiheuttamat 
vauriot voitaisiin väl ttåå. Puut on kuljetettava pois 
tai kaarnakuoriaiset tuhottava, ennen kuin ne ehtivät 
poistua kuoren alta. Tästä tarkemmin toisessa yhteydessä. 

Männyllä elävät pystynävertåjät kehittyvät nopeimmin ja 
alkavat Etelä-Suomessa poistua puusta jo juhannuksen 
tienoilla. Tällöin ei siis hyönteisten asuttamia 
kuorellisia mäntypuuvarastoja enää saisi olla luonnossa. 
Kirjanpainajat alkavat poistua hein.åltuun lopulla, joten 
kuukauden puoleen väliin mennessä olisi hyönteisten 
saastuttama kuorellinen kuusitavara poistettava metsiin 
läheisyydestä. Pohjois-Suanessa sattuvat em. aikamä.årät 
luonnollisesti paria viikkoa nryöhåisemmiksi. 

Veikko Koskela, Puulaaki Oy 
P.-E. L&gerwall, Oy W. Rosenlew Ab 
Markku Rauhalahti, Metsäteho 

LUONTAISET TORJUNTAKEINOT 

Kaarnakuoriaisilla on luonnossa omat vihollisensa, joiden 
aVulla luonto norm&&litilanteessa pystyy estämään kuoriaisten 
liiallisen lisääntymisen. Suuret cyrsky- ja lumituhot 
esimerkiksi saattavat kuitenkin järkyttää tätä tasapainoa 
niin, että kasvavalle puustolle aiheutuu hyönteiskannan 
voimakkaasti lisääntyessä merkittäviä kasvutappioita ja 
puita kuolee. Samalla tavalla voivat metsilnklsittelijå ja 
puunkorjaaja järkyttää tasapainoa jättemållä metsään tai 
sen läheisyyteen hyönteisille lisåiintymismateriaalia -
kuorellists puuta. 

Kaarnakuoriaisten esiintymistä ei voida millään keinoilla 
kokonaan estää. Kaarnekuoriaistuhojen torjunnan keskeisin 
tavoite onkin toimia siten, ettei pääse syntymään suuria 
hyönteisten lisääntymisbuippuja eikä tuhokeski ttymiä. 

Metsän käsittelyssä ja puunkorjuussa ja -kuljetuksessa tulee 
pyrkiä siihen, että iskeytymisaikana metsässä tai sen 
läheisyydessä kaadettuna ollutta kuorellista havupuut& tai 
puutavaraa olisi vaara-aikana metsässä, metsävarastoissa tai 
kaukokulj etusrei tin varressa c.abdollisi.mman vähän. Kaarna
kuoriaisten lisääntymisen kannalta vaar&.llista havupuut& on 



kuorellinen puutavara, 

ns. metsäjätepuu: 

metslln jäävä runltopuu 
raivauspuu 
kannot, latvukset, oksat, 

l!IY?'Bky- ja lumituhopuut, 

taimiston perkaus- ja harvennuspuu sekä 
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kuorellinen rakennuspuu ja rakentamisen, tien
teon ja ojituksen yhteydessä kaadettu puu. 

Metsän käsittelyyn sekä puutavaran korjuuseen, kuljetukseen 
ja käsittelyyn liittyvin luontaisin torjuntakeinoin voidaan 
vähentää kaarnakuoriaisten lisääntymistä. Toimenpiteet, 
kuten korjuun ja kuljetuksen uudenlainen rytmitys, pienten 
erillisten puuerien korjuu, kuoriminen jne. , kuitenkin 
vaikeuttavat töiden toteuttamista ja aiheuttavat lisä
kustannuksia. Vastikkeena lisåkustannuksille on hyönteisten 
aiheuttamien kasvutappioiden vähenemisestä saatava 
välillinen hyöty. 

Esimerkki: l'I s. karanneen taimiston korjuu 

Mäntytaimisto, ikä 25 •.. 30 v, kuutiomäärä 100 m3/ha, 
kasvu 7 m3/v 

Tavaralajeina korjattaessa ja poistettaessa esim. 25 
runkopuu-m3/ha saadas.n ainespuuta 15 m3/ha. Loppu 
jää metsään ja saattaa aiheuttaa jäävUn puuatoon 
10 vuodeo ajaksi jopa 30 %:n kasvutappion eli 
10 x 2 m3 • 20 m3/ha. 

Kokopuuna korjattaessa saadaan talteen lähes koko 
poistettava mä.ärä ja vältetään ka&rnakuoriaistuhot. 
Vaikka raaka-aineen hankintakustannukset kokopuuna 
korjattaeSBa ovatkin hiem&n suuremmat kuin tavara
lajeina korjattaessa, kustannuslisä on huomattavasti 
pienempi kuin vältetyn kasvutappion arvo. 

Näennäisesti pieni hyönteisten lisääntymiskohde ja vastaavan 
torjuntatoimenpiteen laiminlyönti voivat olla ratkaisevia 
laajan tuhon synnylle. Esimerkiksi muutama korjaamatta 
jätetty myrsky- ja lumituhopuu voi lisätä piilevän hyönteis
kannan paikallisesti niin huomattavaksi, että seuraavan 
luonnontuhon tai meteånkäsittelyn yhteydessä syntyy yllättävän 
suuria hyönteistuhoja. 

Kasvutappioiden kannalta pieni hyönteietuho voi olla 
merkittävä, jos se kohdistuu maisemallisesti arvokkaaseen 
puuatoon tai esimerkiksi suojus- ja siemenpu11111etsikköön 
tahi siemenviljelmään. 
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l Puutavaran varastoinnista aiheutuvien kaarnakuoriaistuhojen torjunta 

1.1 Hankintakaupat 

Varastointi liittyy oleellisena osana puutavaran hankintaan. 
Luonnonolosuhteet, käytössä olevat korjuumenetel.mät ja puu
tavaran kauppatavat sekä metsätöiden kausiluonteisuus ennen 
muuta aiheuttavat sen, että puutavaraa varastoidaan metsässä 
ja varsinkin kaukokuljetusreittien varrella. Osa puusta 
joudutaan myös pakosta varastoimaan vaara-ajan yli. 

Avainkysymyksiä puutavaran varastoinnista ympäristölle 
aiheutuvien kaarnalruoriaistuhojen torjunnassa ovat 

kauppasopimuksiin liittyvät uudelleenjärjestelyt, 
korjuun ja kuljetuksen järjestelyt sekä 
varastojen sijoitus ja käsittely. 

Kaikki metsään jäävä havurunkopuu lisää kaarnakuoriaisvaaraa. 
Puu on näin ollen myös hyönteistuhojen torjunnan kannalta 
mielekästä ottaa talteen mahdollisimman tarkasti. Ns. 
karanneiden mäntytaimistojen harvennuspuu tulisi korjata 
kokopuumenetelmiillä, tai tavaralajeina korjattaessa tällaiset 
taimistot tulisi hakata vasta iskeytymisajan jällteen. 
Tielinjapuiden hakkuu tulisi ajoittaa niin, että ne voidaan 
kuljettaa rakennettavaa tietä pitkin ennen tuhojen syntymistä. 
Ojalinjat tulisi avata riittävän ajoissa, jotta niiltä 
tulevan puutavaran korjuu onnistuisi ennen kevättä . Kantojen 
ja hakkuutähteiden korjuu edistää kaarnakuoriaistuhojen 
torjuntaa. 

Kuljetusolojen kaikinpuolinen parantaminen, mm. metsä.teiden 
rakentaminen sekä menetelmien ja kaluston kehittäminen, 
edistää korjuun ja kuljetusten joustavaa suunnittelua. 

• Tee hankinta.sopimus niin, ettlJ. 
Z:uovutukset eitXlt ruuhkaannu. 

Sama tavoite on asetettava sopimuskaupoille ja yhtiöiden 
välisille vaihdoille. 

Luovutukset on syytä ajoittaa jo sopimusta tehti.essä eiten, 
etteivät ne ruuhkaannu loppukevääeeen. Kevään korvall.a 
kelirikko muutenkin jo haittaa kuljetuksia . Luovutu.sten 
keskittyminen tuohon aikaan tekee lll&bdottanak.si kuljettaa 
kaikki puu pois ennen vaara-aikaa. ykyisti aikai.semmat ja 
tasaisemmin ajoittuvat luovutukeet ovat t .arpeen, jotta 
kaukokulj etukset voidaan suunnitella jou.stavasti. Isommissa 
kaupoissa luovutuk.set voidaan j ak.sottaa Ulleaan osaan. 

Hankintasopimusta tehtäessä on syytä sopia sii U., etti 
myyjä ilmoittaa puut mitattaviksi heti hankinnan valmistuttua. 



• Sovi selZ.a:isesta varastopaikasta, 
ettlt kuljetukset onnistuvat hyvin. 
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Kuljetusten onnistumiseksi on varastopaikasta ja varastoinnin 
järjestelyistä sovittava jo hankintasopimusta tehtäessä. 

Ajokelpoisuus. Jos tiellä on kelirikkorajoituksia, 
luovutusajanltohta on sovittava aikaisemmaksi. 

Puutavara on pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman 
yhtenäisiin varastoihin. 

Muutkin jäljempänä mainitut varastoinnin vaatimukset 
sekä yleensä hyvän varastoinnin vaatimukset otetaan 
huomioon (esim. Metsätehon opas Puutavaran 
varastointi autokuljetusta varten). 

1.2 Pystykaupat • Sovi pystykaupan hakkuuaika usean 
vuoden pituiseksi, jotta puut voi
daan korjata tuhojen torjunnan kan
nalta tarkoituksenmukaisena aikana. 

Kun hekkuuaika on sovittu usean vuoden pituiseksi, korjuu 
ja kuljetus voidaan suunnite.lla sekä taloudellisuuden että 
tuhojen torjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
Suositeltavan hakkuuajan tulisi olla vähintään 2 •.• 3 vuotta. 

• Suunnittele haklamt siten, ettlt 
talvella hakattu puutavara aje
taan ennen ke li'rikkoa ja keli
rikkoaikana hakattu puutavara 
Vl1litUkrt!18ti kelirikon jlllkeen. 

Etelä-Suanessa toukokuun lopulla hakattu mäntypuutavara 
voidaan jättää m.etsälle aiheutuvia tuhoja ajatellen 
vaikkapa yli kesän m.etsään, koska iskeytymisaika on 
tuolloin jo ohi. 

1.3 Varastojen sijoittaminen 

• Ksskitll p~ m:rlui.ol.li
silrman suuriksi va:mstoiksi. 

Hyönteiset iskeytyvät lähinnä varastomuodostelmien pinta
osiin. Isoissa varastoissa pintaosia on suhteellisesti 
vähemm.än kuin pienissä. Tästä syystä puutavara tulisi 
keskittää mahdollisi.mcan harvalukuisiin ja suuriin 
varastoihin. Keskittäminen helpottaa puiden kuorimista 
tai muuta suojausta sekä nopeuttaa kuljetuksia. Erityi
sesti pienet varastot on syytä kuljettaa pois ennen 
tuhojen syntymistä. 

Tuulelle altis varastopa.ikka ( aukko, mäenharjanne tms.) on 
suositeltava, koska hyönteiset parveilevat mieluimmin 
tyynessä paikassa. Tuulisessa paikassa varastom:uodostelmien 
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pintaosat lisäksi kuivahtavat nopeasti, mikä myös våhentU 
hyönteisten iskeytymistä. VarastC111Uodostelmien "tuulettumista" 
lisää niiden asettelu yleisilllm.ii.n tuule1111uunnan mukaisesti. 

Varastojen jatkuva kastelu estää tuholaisten kehittymisen . 
Kastelu tullee kysymykseen lähinnä vesi- ja tehdasvarastoissa. 

• Varastoi tukit kasoihin, ei 
teZoi1.1.e 

Kasassa on suhteessa paljon vähemmän hyönteisille mieluista 
iskeytymispintaa kuin telassa. Pystymittaua ja koneellinen 
metsä.kuljetus mahdollistavat kasoihin varastoinnin: 

• Sijoita tla?'aBto mie1.uiimrin toista 
puu1.ajia kasvavaan meteikk.Mn. 

Koska varastopaikan vålittänåssä läheisyydessä oleva puusto 
on eniten vaarassa, ajetaan ympäröivän metsän kanssa B11maa 
puulajia oleva puutavara pois ensiksi, mikäli se käytännössä 
on mahdollista. 

• XU:! jtltl:t mtlntyval'<ZBtoja mtlnny7I 
eiemen- ja euojuspuua1.ojen 
Ulheieyyteen. 

Männyn siemen- ja suojuspuu.aloilta ja niiden läheisyydestä 
on måntyvarastot vietävä pois ennen vaara-aikaa, koska 
kasvaintuhot alentavat .ltäpyjen milrll latvusten ja puiden 
yleiskunnon heiketessä. 

Erityisesti on syytä vålttll kuorellisen havupuun varastointia 
maisemallisesti arvokkaiden metsiköiden lAheisyydessl. Tåssl 
suhteessa on vaarallista mm. teiden ja talojen rakentamisessa 
käytettävä kuorellinen puutavara sekä rakentamisen yhteydessä 
kaadettu puu. 

1.4 Varastomuodostelmien käsittely 

• Kuori maavarastoihin jl1l1VI! ha
vukui tupuu tai aja se veteen 
tai tehtaa1.1.e heti ktlytettl!Vltkei 
ennen hyimteisten eiirl:ymietd 
yrrptlristim puihin. 

Kuorimalla iskeytymiselle alttiina ollut puutavara ennen 
vaara-aikaa estetään hyönteisten aikuistuminen ja näin ollen 
niiden leviäminen ympäristöön. Pääosa tuhoista estetään 
kuorimalla tai ajamalla pois varastomuodostelmista noin 
puolen metrin vahvuinen pintakerros. 

Pyyntikasojen avulla voidaan houkutella hyönteisiä. 
Esimerkiksi metsiltössä, jossa on merkkejä alkavista 
tuhoista, voidaan jättää iskeyt}'l!lisajaksi pyyntipuiltsi 
pieniä varastanuodostelmia, jotka viedään pois tai 
kuoritaan kesäkuun puoliV'åliin mennessä. 



• Suojaa ksmikaat.eiZ.Z.a ne metsa
ja tUnvarsivaraatoon jlJ.l1Vltt 
tukit, joi.ta si kuljetuksessa 
tai tehtaalla panna vetesn. 

• Kltyta suojaukeesn vain vimZ.U
sesti hyvtlk.syttyjlt aineita ja 
asi.antuntijoid'1n llUOSittelemia 
tapoja. 

ll 

l. 5 Torjunta niputuapaik.oilla ja vesivarastoilla 

• Rakenna nippu.kuonnat Vl!UttlJ
mtlsti ajan plUttyttylt. Ilmoita 
ne viivytyksetta hinausvalmiik
si ja huolehdi niiden Ulh.dlJsta 
etesnp{!in. Valta saastuneiden 
lft!Jntynippujen seisottami.sta 
mntamstsien UDzeieyydsssc2. 

Hyönteiset kehittyvät vain nipun vedenpä11lisess! osassa. 
TAmä voidaan estä.& kastelemalla nippuja jatkuvasti. 

1.6 Myrsky- ja lumituhopuiden käsittely 

Iskeytymiselle alttiina olleet tuulenkaadot ja lumituhopuut 
tulisi korjata metsästä ennen vaara-aikaa. Myrskytuhoja 
tulee usein hakkuun jälkeen, jolloin metsäkuljetuata 
helpottaa valmis ajouraverkko. Jos korjuu ei ole mahdollista 
tai mielekästä, hyönteiskannan lisUntyminen estetään 
kuorimalla kaatuneet ja katkenneet puut. Kuorittu tavara 
voidaan varastoida odottamaan tulevaa hakkuuta tai muuta 
sopivaa korjuuajankohtaa. 

Esko Jahkonen, Riihimäen Saha Oy 

PUUTAVARAN SUOJAUS 

l Luonnonmukainen torjunta 

Hankinta rytmitetlin tuhojen ajoittuminen ja tuholaisten 
tavat huomioon oth.en siten, että vahinkojen synty
mahdollisuudet ovat mahdollisimman pienet. Vasta, ellei 
tässä täysin onnistuta, kiiytetlin eräänä varalteinona 
varastojen suojaruiskutuksia. 

Jäävä.& metsä.& uhkaavien hyönteistuhojen torjumiseksi ei 
suojaruiskutuksia puutavaravarastoilla tarvitse käyttää, 
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jos teiden varsilta saadaan k.aikki puutavara pois tai 
kuorituksi, mänty juhannukseen mennessä ja kuusi kesäkuun 
puoliväliin mennessä. Kuorinnan yhteydessä tuhoutuu kuoren 
alle pesiytynyt kaarnakuoriaiskanta ehtimättä aikuistua. 

Kuitupuun suojaruiskutus hyönteisten tai sienten puu
tavaralle aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi on 
yleensä kannattamatonta. Puu säilyy riittävän hyvänä, 
kunhan noudatetaan edellä esitettyjä jäävää metsää suojaavia 
poiskuljetusaikoja ja kesälläkään hakattua kuitupuuta ei 
säilytetä yli kahta kuukautta sinistäjä- ja lahottaja
sienten ulottuvilla. 

Havusahatukit sen sijaan ovat huomattavasti arempia 
hyönteis- ja sienituhoille kuin kuitupuu. Havupuun tikas
kuoriainen ja sinistäjäsienet, jotka ovat sahatukkien 
pahimmat tuholaiset, eivät ole täysin torjuttavissa 
luonnonmukaisin kein.oin. Tähän vaikuttavat mm. seuraavat 
seikat. 

Hankintakauppojen vastaanotto tapahtuu use:j.n maa.lis
huhtikuussa, joten tik.askuoriaisen iskeytymisaikaan 
on runsaasti sahatukkeja teiden varsill.a. 

Kevätkelirikko ajoittuu juuri iskeytymisaikaan, 
jolloin kelirikkorajoitusten taakse jää tikas
kuoriaiselle altista ~uta. 

Syksyllä ennen lumien tuloa kaadetut puut ovat 
tikasltuoriaiselle e.rittäin mieluisia iskeytymis
kohteita seuraavana keväänä. Hankintaltaupoin 
tulleessa puussa on usein runsaasti syyak.aatopuuta. 

Keskikesällä puu sinistyy niin nopeasti, että on 
vaikeata saada korjuuket"ju riittävän nopeaksi. 
Aivan pahimpaan aik.aan mätäkuulla puu saattaa 
sinistyä yhdessä viikossa. 

Sahatukkien hankinnan luonnonmukainen rytmittiminen suoja
ruiskutuksien välttämiseksi on kuitenkin erittäin 
tarpeellista mm. seuraavista syistä. 

Suoj arui skutus on kallis ta, 2 •.• 3 m'k/m3 • 

Suojaruiskutuksien yhteydessä joutuu jolta 
tapauksessa pieniä määriä torjunta-aineita 
luontoon. 

Suojaruiskutuksin ei voida saavuttaa 100 J:n 
torjuntatulosta kohtuullisin kustannuksin. 

Sahatukkeja, jotka kulkevat sah.aukseen uittama.ll.a 
tai edes käyvät vedesa!, joka on yhteydessä pohja
veteen tai vesistöön, ei voi nykyisillä torjunta
aineilla käaitel.lä. 



2 Suojaruiakutultaet 

2.1 Torjunta-aineet 
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Koko vuoden sahatukkien hankintaa suunniteltaessa olisi siis 
syytä pyrkiä rytmittämään korjuu- ja kuljetustoiminta tuhoja 
ajatellen mahdollisimman luonnonmukaisesti. Suunnittelu
vaiheessa on pidettävä mielessä seuraavat seikat. 

Hankintakauppojen vastaanotto oliai saatava 
ympärivuotisemmaksi. 

Erittäin tarkka kuljetuksien ohjelmointi 
kelirikkokauden lähestyessä. 

Ennen tammikuuta kaadettuja sahatukkeja ei saa 
seuraav&na keväänä tikaskuoriaisen iskeytymis
aikaan olla teiden varsilla. 

Puun pitä! kulkea k&nnolta tehtaalle huhtikuun 
puolen vllin ja ayyakuun puolen välin vllisenä 
aikana mahdollisimman nopeasti. Joa sahatukit 
saadaan kaadon jä.l.keen noin kahdessa viikossa 
vesivarastoon tai sahan kuorintaan, ei mainittavia 
vahinkoja ehdi tapahtua. 

Heinä-elokuussa on sahatukkien hakkuut& sinistymä
vaaran vuokai syytä välttä!. 

Jos maa.liskuun lopulla todetaan, että sahatukkeja on kaikesta 
huolimatta jäämässä teiden varsille alttiiksi tikaskuoriais
tuhoille, on kiireesti aloitettava suojaruiskutusten 
suunnittelu ja tehtävä torjunta-ainetilaus. Kuorellisen 
puutavaran suojaukaeen tuhohyönteisiä vastaan on saatavissa 
mm. seuraavia aineita. 

Teho- Valmistaja/ Torjunta-aine Tehoaine aineen maahantuoja määrä 

Kotimaiset: 

Intalttol Ll Lindan 200 g/l Byring Chemicals KY 
Silvanol " 200 " Kemira OY 

Ulltomaiset: 

Basiment Lindan lTl g/l Baver Kjeni A/S .Oslo 
Servarin L " 210 " Viggo Dictrichson 

Oslo 
Akenol timm.er-

olja o-diklorbensen 240 " Akenol Handels AB 
Baciment 450 

extra Lindan 170 " Bayer Agro-Kemi AB 
Servarin Lindan " 200 " Gullvigs Fabriks AB 



Useimmissa torjunta-aineissa on väriainetta, joka helpottaa 
ruiskutuksen suoritusta. Useita aineita käytetään 2-
prosenttisena vesiliuoksena. Tällöin ainetta kuluu 
1.4 ... 2.0 1/100 tukkia ruiskutettavien kasojen koon mukaan. 
Vastaavasti valmista vesiliuosta kuluu 70 •.. 100 1/100 tukkia. 
Suuret tukkikasat vaativat vähemmän torjunta-ainetta tukkia 
kohti . 

Jos tukkeja jostakin syystä on tarpeen säilyttää tuho
hyönteisille tai sienituhoille alttiissa paikassa keski
kesällä, lisätään hyÖnteistorjunta-aineliuokseen sinisty
mistä estävää ainetta. Tehoaineena sinistymistä torjuvissa 
aineissa on yleensä pentaklorfen.ol. Alkukevään hyönteis
tor juntaruiskutuksissa sinistymistä estäviä aineita ei 
kuitenkaan kannata käyttää, koska näiden aineiden teho on 
melko lyhytaikainen. Sinistymisvaarahan alkaa männyllä 
vasta juhannuksesta ja kuusella vasta noin neljä viikkoa 
myöhemmin. 

Hyönteis- ja sienitorjunta-aineiden on oltava 1111n hyvin 
kuoreen kiinnittyviä, etteivät ne liukene sateiden mukana 
maahan. Ne eivät myöskään saa hajota liian nopeasti. 
Käsittelyn olisi suojattava puutavaraa vähintään kahden 
kuukauden ajan. Mitä nopeamnin torjunta-aine tämän jälkeen 
hajoaa alkuaineisiinsa ja sen myrkkyvaikutus loppuu, sitä 
ympäristöystävällisempi aine on. 

2.2 Ruiekutuevälineet 

2.3 Työryhmä 

Ruiskutus käy moottorikäyttöisellä reppuruiskulla, jos 
tukit ovat hyvin pienissä erissä, matalissa yksikerroksisissa 
teloissa, ja erät ovat kaukana toisistaan. Suurempien 
erien ruiskutukseen reppuruisku on melko tehoton ja hidas. 
Parempi on pelloilla käytetty kasvinsuojeluruisltu, joka 
voidaan asentaa traktorin nostolaitteisiin. On myös 
olemassa peltoruiskuja, joihin kuuluu perikärryyn asennettu 
nestesäiliö. Vaikka sellaisella saadaankin jopa 2 000 
litraa nestettä kulkemaan mukana, nostolaitteisiin 
asennettava säiliö on kätevämpi, koska kuitenkin usein 
joudutaan liikkumaan pehmeäpohjaisilla varastopaikoilla ja 
ruiskuttamaan pienehköjä puutavaraeril. Pumpun on oltava 
tehokas, jotta ruiskutettaessa saataisiin torjunta-aine
liuos mahdollisimman sw:nmiaisen& ja tunkeutUlll&all ki~ttö
suuttimesta kohteen joka paikkaan. Tlllöin pAäatäln 
vähemmällä ainemäärällä parempaan tulokseen. Sopiva käyttö
paine on noin 10 kp/cm2, RuisltuHa on syyti. olla käyttö
tangot kahta ruisltuttajaa varten. Käyttöt&nkojen on oltava 
riittävän pitkien letkujen päässä ja niissä on oltava suihkun 
muodon aäätömahdollisuus. 

Ruiskuttajilla on oltava kumipuvut, -Jtbineet ja -saappaat 
sekä hengitys- ja kasvosuojat. 

Työryhmä11Så on syyt! pitää kahden ruiskuttajan lidltsi 
traktorinkuljettajaa, jolta ruiskutultsen aikana voi 
siirrellä traktoria, auttaa ruisltuttajia letkujen 
selvittelemisess!, pyöritellä tukkeja yksilterroksisissa 
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kasoissa sekä hakea vesipaikat valmiiksi täyttöä varten. 
Tehokkuuden ja työn laadun kannalta on parasta, kun 
ruiskuttajat ovat kokeneita, useana vuonna mukana olleita 
työntekijöitä. Erittäin lyhyt käytettävissä oleva aika 
ennen tikaskuoriaisen iskeytym.istä menee kokemattomilla 
miehillä helposti opetteluun. 

2 . 4 Ruiskutuksen suoritus 

2.5 Ruiakutusteho 

2 .6 Kustannukset 

Tukkikasoja päästään ruiskuttamaan keväällä heti, kun ne 
ovat lumesta ja jäästä vapaat. Ruiskutusaika on lyhyt, 
koska tikaskuoriainen alkaa tehdä tuhojaan pian lumien 
sulamisen jälkeen. Se lähtee liikkeelle, kun päivälämpö
tilat ylittävät 13 °c:n. Jos se on ehtinyt aloittaa 
kaivautumisensa, ruiskutus on melko tehoton. Vesi- tai 
lumisateen aikana ei myöskään ole syytä ruiskutusta 
suorittaa. Lisäksi tukkie.n olisi ehdittävä kuivua 
ruiskutultsen jälkeen ennen vesisadetta. Muussa tapauksessa 
torjunta-aine saattaa valua sadeveden mukana pois tukin 
pinnalta. Jos näin pääsee tapahtumaan, kannattaa harkita 
tukkien uudelleen ruiskuttamista. 

Kasan päällisosaa ruiskutettaeasa säädetään suihkun muoto 
leveämmäk.si ja ruiskutetaan ainetta runsaammin kuin kasan 
sisäosiin, koska tikaskuoriaiset iskeytyvät voimakkaimmin 
päällimmäisiin tukkeihin. Kasan päästä sisäosiin ruisku
tettaessa käytetään kapeampaa, mahdollisimman syvälle 
suuntautuvaa suiblrua. Paksukaarnaiset männyn ty<ri tukit 
vaativat noin kaksi kertaa niin paljon ainetta kuin kuuai
tukit tai ohutlcuoriset mäntytukit. 

Torjunta-aineita käsiteltäessä on noudatettava erittäin 
suurta varovuutta ja puhtautta. 

Torjunta-ainetta ei saa päästää hengityselimiin 
eikä iholle. 

f(Ayttöliuosta sekoitettaessa on varottava, ettei 
torjunta-ainetta pääse vesistöön. 

Työvilineitä ei saa pestä siten, että torjunta
ainetta pääsee vesistöön. 

Tyhjät pakkaukset on rikottava ja hävitettävä 
siten, ettei niistä muodostu vaaraa ihmisille 
tai eläimille. 

Työskenneltäessä traktoriruiskulla, jossa on 600 litran 
sliliö ja kaksi ruiskutusletkua sekä työryhmässä kolme 
miestl, pl!atiin l 500 ••• 3 000 tukin päivätehoon varasto
muodostell:rien koon ja kuljettavan matkan mukaan. Sahan 
tukkivarastolla päiv&teho saattaa nousta 4 000 •• ,5 000 
kpl:een. 

Ruislcutuskustannukset riippuvat erittäin voimakkaasti 
varast-0111uodostel.mien koosta. Ruislcutettaessa pieni! 
tukkieriä matalissa kasoissa torjunta-ainemenekki on 
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suuri, ruiskutustyö on hidasta ja matkakustannukset ovat 
korkeat. Toiseksi eniten vaikuttaa ruiskuttajien ammatti
taito. 

Kustannuktet olivat vuonna 1975 (Riihimäen Saha Oy) 
2,31 mk/m3 ja ne jakautuivat seuraavasti. 

Työpalkat ja matkakustannultaet 
Sosiaalikustannukset 
Torjunta-ainekustannukset 
Traktorin kustannukset 

33 % 
11 11 

45 11 

11 11 

lö01 

2.7 Lait ja asetukset toiminnan rajaajina 

Myrkkyji ja torjunta-aineita koskeva voi.mana oleva lain-
11lid!nt8mme on p!lasi&llisesti vuodelta 1969. 

Myrkkylalti 309/69 

Myrkkyasetus 612/69 

Torjunta-ainel&ki 327/69 

Torjunta-aineaeetus 93/70 

Maatalousministeri8n pllt8s erliden kloorattujen 
hiilivetyji sielltlvien torjunta-aineiden myynnin 
ja kl!.ytön kielti.miaestl ja rajoittllllli11e11ta 655/69 

Kaikki kuorellieen puutavaran auojaukseen kl!.ytettlvlt aineet 
kuuluvat lainslld.!nn8n piiriin. Thtl ayyatl tulee kaikilla 
kl!.ytettivilll aineilla olla m;yös KaJ1vin1uojelulaitok1en 
hyvl!.keymä myyntilupa. Jos ruiakutultaen euorittaa uraltoitaija 
itse hankk.imillaan aineilla, h!nen on hankittava myrkkylain 
5 §:n mukaiset luvat. II luokan m;yrkkyihin, joihin ko. 
aineet kuuluvat, eaa luvan lUninh&llitukaelta. Joe puu
tavaran omietaja hankkii torjunta-aineen, urakoitsija ei 
tarvitee edelll mainittuja lupia. MitUn lupia ei tarvita 
silloin, kun puutavaran omi11taja itse suorittaa rui11kutukaen. 

Klooratui11ta hiilivedyistl annettu 11&&t&loumaini11teri8n 
pl!At811 kieltll kaikki DDT:tl si11lltlvlt torjunta-aineet 
puutavaran suojaukaes11a 31.8.1971 jllkeen. Smnan plltök11en 
multaan saa kuitenkin ruisltutuksi11a kl!.yttll aineita, jotka 
aislltlvät lindania, jos puutavaraa ei tialn jllkeen uiteta. 
Uittorajoitu11ta tulkitaan 11iten, ettl jos eaiaerkikai 1ahan 
lammikko, jo11ta tukit noetetaan sahan ruaeihin, on 
yhteyde11sl ve11i11t88n, ruiakutettujen maakuljetuapuidenkin 
vieminen sahaan lammikon kautta on kielletty. Ei auta, 
vaikka puut kuorit&&nkin enn.en lumdkkoon laittamilta. 
Vesioikeudelta voi kyllä hakea erikoislupia. 
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