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• Tutkimuksessa selvitettiin kantokäsittelyliuoksen kulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä  
sekä kantokäsittelytyön laatua eli kantokäsittelyaineen peittävyyttä kannon pinnalla.

• Havupuupoistuman keskijäreydellä ja edelleen hakkuutavalla oli erittäin merkittävä 
vaikutus kantokäsittelyliuoksen kulutukseen.

• Kantokäsittelytyön laatu todettiin hyväksi 72,2 prosentilla mitatuista työmaista. 
• Parhainta peittävyys oli kantoläpimitaltaan 20–39 senttimetrin kannoilla. 
• Peittävyysmittausten tulokset puoltavat pienen (<18) reikämäärän kantokäsittely-

terälaippojen käyttöä puustoltaan pieni- ja keskikokoisilla (dk ≤39 cm) työmailla ja 
vastaavasti järeäpuustoisissa (dk >39 cm) metsiköissä suuremman (>27) reikämäärän 
terälaippojen käyttöä. 

• Hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin tärkeää, että hakkuukoneen 
kuljettaja seuraa aktiivisesti kantokäsittelytyönsä laatua – eli tekee aktiivisesti 
omavalvontaa – ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa.

Tiivistelmä
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• Juurikäävät ovat metsiemme haitallisimpia tuhosieniä. 
• Juurikäävän aiheuttamien vahinkojen on arvioitu olevan 

vuosittain noin 50 miljoonaa euroa Suomessa. 
• Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella (ks. dia 6):

‒ Kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta 
mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 % metsikön 
puuston tilavuudesta. 

‒ Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden 
puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 %.

• Juurikääpää torjutaan sulan maan aikaisissa (1.5. – 30.11.) 
hakkuissa kantokäsittelyllä.

‒ Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 
senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään.

• Kantokäsittelyssä käytetään 
‒ ureaa tai 
‒ harmaaorvakan itiöitä sisältäviä Rotstop®-valmisteita.

Juurikääpää vastaan kantokäsittelyllä
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• Juurikäävän torjuntatyön laatu arvioidaan kanto-
käsittelyaineen peittävyyden perusteella. 

• Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon 
pinnalla katsotaan 85 %.

• Kantokäsittelytyön laadun arviointi suoritetaan Suomen 
metsäkeskuksen uusimman Maastotarkastusohjeen 
mukaan:

Juurikäävän torjuntatyön laatu
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Arvostelu Kantokäsittelyaineella alle 85 % peittävyys, 
kantojen osuus

Hyvä 0 – 9 

Tyydyttävä 10 – 29 

Kelvoton/virheellinen 30 – 100 
Kuva: Uittokalusto Oy.
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• Vuonna 2016 Stora Enso Metsä toteutti Kantokäsittely-
tutkimuksen.

• Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 
kantokäsittelyliuoksen kulutuksesta ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. 

• Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kantokäsittelyn 
laatua eli kantokäsittelyaineen peittävyyttä kannon 
pinnalla kasvatus- ja päätehakkuilla.

• Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen 
yliopiston kanssa.

Kantokäsittelyliuoksen kulutusta ja levitystyön laatua 
selvitettiin
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• Tutkimusajankohta: 5/2016 – 11/2016
• 46 Stora Enso Metsän Tähtiyrittäjien hakkuukonetta 

kuljettajineen
• 1 831 korjuukohdetta
• 587 120 havupuu-m3

• 2 413 256 hakattua havupuurunkoa
• 309 427 dm3 levitettyä kantokäsittelyliuosta: 

‒ urea-tuotteita (Moto-urea, PS-kantosuoja-2 ja              
Teknokem Kantosuoja) 272 754 dm3 (88 %) 

‒ Rotstop® SC -valmistetta 36 673 dm3 (12 %)

Kantokäsittelyliuoksen kulutusta selvittämässä
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Harmaa alue kartassa = Juurikäävän riskialue Suomessa = Kantokäsittelyalue.
Siniset ympyrät kartassa = Tutkimuksen 1 831 korjuukohdetta. 
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Reikien lukumäärä terälaipassa & kuljettajan säätö-
tottumukset. Mikä vaikutus? (1/2)
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• Kantokäsittelyterälaipoissa oli keskimäärin 22,5 
aukaistua reikää kantokäsittelyaineen levitystä 
varten.

‒ Vaihteluväli oli 3–41 aukaistua reikää.
‒ Yleisin kantokäsittelyterälaipan pituus oli 75 cm.

• Hakkuukoneen kuljettajat kertoivat tekevänsä 
säätöjä kantokäsittelylaitteistoon yleisimmin silloin, 
kun he havaitsevat puutteita peittävyydessä. 
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Reikien lukumäärä terälaipassa & kuljettajan säätö-
tottumukset. Mikä vaikutus? (2/2)
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• Kantokäsittelytyön laatu työmailla mitattiin Suomen 
metsäkeskuksen Maastotarkastusohjeen (2016)  
mukaisesti.

• Kantokäsittelyaineen peittävyys mitattiin                
läpinäkyvän kontrollilevyn avulla (ks. dia 4).

• Tavoitteena oli tehdä kolme peittävyysmittausta                       
kullekin tutkimuksen hakkuukoneelle.

‒ 50 mitattua kantoa per peittävyysmittaus.
‒ Kantoläpimitta ja peittävyyden vajausprosentti               

kirjattiin.

• Peittävyysmittausaineisto oli kaikkiaan 7 042                     
mitattua kantoa 144 työmaalta.

Kantokäsittelytyön laadun eli peittävyyden mittaus
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• Havupuupoistuman keskijäreydellä ja edelleen 
hakkuutavalla oli erittäin merkittävä vaikutus 
kantokäsittelyliuoksen kulutukseen.

• Kantokäsittelyliuoksen kulutus oli tutkimuksessa
‒ ensiharvennuksilla keskimäärin 1,09 dm3 hakattua 

havupuukiintokuutiometriä kohden (havupuupoistuman 
keskijäreys 83 dm3), 

‒ myöhemmillä harvennuksilla 0,72 dm³/havupuu-m³             
(154 dm3),

‒ avohakkuilla 0,39 dm³/havupuu-m³ (423 dm3) ja
‒ muilla hakkuilla 0,43 dm³/havupuu-m³ (355 dm3).

• Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC)  
ei ollut merkittävää vaikutusta kantokäsittelyliuoksen 
kulutukseen.

Kantokäsittelyliuoksen kulutus hakattua havupuu-
kiintokuutiometriä kohden
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• Kantokäsittelyliuoksen hehtaarikohtainen keskikulutus 
oli tutkimuksessa

‒ ensiharvennuksilla 51 dm³/ha, kun havupuupoistuma oli 
keskimäärin 46 m3/ha ja 558 runkoa/ha,

‒ myöhemmillä harvennuksilla 45 dm³/ha (63 m3/ha ja           
402 runkoa/ha),

‒ avohakkuilla 81 dm³/ha (210 m3/ha ja 491 runkoa/ha) ja
‒ muilla hakkuilla 59 dm³/ha (140 m3/ha ja 409 runkoa/ha).

Kantokäsittelyliuoksen kulutus hehtaaria kohden
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Kantokäsittelyliuoksen kulutus hakkuutavoittain hakattua 
havupuukiintokuutiometriä ja hehtaaria kohden
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Hakkuutapa

Ensiharvennus Myöhempi harvennus Avohakkuu

Kulutus, dm3/havupuu-m3

Kantokäsittelyaine
Urea
Rotstop® SC

1,09
1,14

0,72
0,71

0,40
0,31

Reikien lukumäärä terälaipassa, kpl
<18
18–27 
>27

1,11
1,06
1,31

0,82
0,68
0,64

0,41
0,41
0,35

Kuljettajan kantokäsittelylaitteiston 
säätötapa
Hakkuutavoittain
Kun havaittu heikko peittävyys
Ei lainkaan säätöjä

1,13
1,07
1,08

0,80
0,71
0,65

0,40
0,39
0,38

Kantokäsittelyliuoksen kulutus hakkuutavoittain
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• Pienikokoisessa havupuumetsikössä poistuman
keskitiheys on tavallisesti isompi ja käsiteltävää
kaatoleikkauspinta-alaa on enemmän hakattua
kiintokuutiometriä kohden kuin keskikokoisessa ja 
järeässä puustossa.

• Kantokäsittelyliuosta menee myös enemmän hukkaan
pienikokoisilla kannoilla.

• Kantokäsittelyliuoksen kulutuksessa oli suurta vaihtelua.
‒ Osa vaihtelusta johtuu kuljettajien tekemistä

kantokäsittelylaitteiston säädöistä sekä käyttämistä
kantokäsittelyterälaipoista ja niissä aukaistujen reikien
lukumäärästä.    

Kantokäsittelyliuoksen kulutuksessa vaihtelua
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• Kantokäsittelytyön laatu todettiin hyväksi 72,2 
prosentilla mitatuista työmaista. 

‒ Tyydyttävä tulos mitattiin joka neljännellä korjuutyömaalla.
‒ Kelvoton/virheellinen työn jälki mitattiin vain 1,4 

prosentilla työmaista. 
• Kantokäsittelyn peittävyysprosentti oli keskimäärin

‒ ensiharvennuksilla 94,9 %,
‒ myöhemmillä harvennuksilla 94,3 % ja
‒ avohakkuilla 95,1 %. 

• Parhainta peittävyys oli läpimitaltaan 20–39 
senttimetrin kannoilla. 

• Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC)  
ei ollut merkittävää vaikutusta kantokäsittelyn 
peittävyysprosenttiin.

Kantokäsittelytyön laatu oli hyvä
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Alle 85 % ja ≥85 % peittyneiden kantojen määrä
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• Peittävyysmittausten tulokset puoltavat pienen (<18) 
reikämäärän kantokäsittelyterälaippojen käyttöä 
puustoltaan pieni- ja keskikokoisilla (dk ≤39 cm) työmailla ja 
vastaavasti järeäpuustoisissa (dk >39 cm) metsiköissä 
suuremman (>27) reikämäärän terälaippojen käyttöä. 

• Hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin 
tärkeää, että hakkuukoneen kuljettaja seuraa aktiivisesti 
kantokäsittelytyönsä laatua – eli tekee aktiivisesti 
omavalvontaa – ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen 
kantokäsittelylaitteistoa.

• Jatkotutkimuksia kantokäsittelyn laadusta ja kantokäsittely-
aineen kulutuksen optimoinnista tarvitaan.

‒ Mikä on esimerkiksi kantokäsittelylaitteiston säätöjen (mm. 
levityspaineen ja ruiskutuksen viiveen) vaikutus käsittelytyön 
laatuun ja kantokäsittelyaineen kulutukseen?

Hakkuukoneen kuljettajan omavalvonta erittäin tärkeää 
kantokäsittelyssä
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Hyvä kantokäsittelytyön laatu kesäkorjuussa             
on meidän kaikkien toimijoiden kunnia-asia!
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• Piri, T., Selander, A. & Hantula, J. 2017. 
Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta. 
Suomen metsäkeskus. 52 s. 
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/juurikaapa.pdf

• Leivo, J., Partanen, J., Nousiainen, M., Junttila, R., Kuoppala, H. & Partamies, M. 2017. 
Maastotarkastusohje. Suomen metsäkeskus. 63 s.
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/maastotarkastusohje.pdf

• Luken ja SMK:n koulutusmateriaali:
‒ Metsätoimihenkilöille: https://www.slideshare.net/LukeFinland/juurikptuhojen-tunnistaminen-ja-

torjunta
‒ Koneenkuljettajille: https://www.slideshare.net/LukeFinland/juurikptuhojen-tunnistaminen-ja-torjunta-

98278958

Hyvää juurikääpä- ja 
kantokäsittelykirjallisuutta:
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