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HYÖNTEISTUHOJEN TORJUNTALAIN VAIKUTUS 
HAVUPUUTAVARAN HANKINTAAN 

Antti Korpilahti 

Katsauksessa tarkas tellaan metsän hyönteis 
ja sienit:uhojen torjuntalain vaikutusta puun
hankintaan . Tarkastelut perust:uvat 1980 -
luvun markkinahakkuu- ja puuvarastotietoihin 
sekii vuoden 1990 yrit:yskohtaisiin puunhankin
tatietoihin. 

Havut:ukit kuljetetaan metsävarastoista vii
meistään kesän alussa, ja niiden varastot 
ovat lain mukaisia . Kuusikuit:upuun kesäva
rastot o livat vuonna 1990 suuremmat, kuin 
laki sallii; ylit:ys vastasi 20 %:a kuusikui
tupuun vuoden alkupuolen hankintamäärästä. 

Häntykuitupuun kesävarasto t ovat p itkiilläkin 
aikavälillä o lleet huomattavan s uuret , 6 -
11-kertaiset sallitt:uihin nähden . Ylisuuri 
en varastojen ja selvästi vähentyneen käytön 
vuoksi mäntykuit:upuuvarastot ovat liian suu
ria vielä kesällä 1992, eikii niitä voitane 
riittävästi vähentää pelkiistään puunhankintaa 
toisin ajoittamalla. 

Merkittävimmät mäntypuustoa vahingoittavat 
hyönteiset ovat ytimennävertäjät pysty
nävertäj ä ja vaakanävertäj ä. Ne alkavat par
veilla ja iskeytyä tuoreeseen kuorelliseen 
mäntypuutavaraan keväällä, kun lämpötila 
kohoaa yli 11 "C :n. Parveilu kestää muutamia 
päiviä , ellei sään viileneminen keskeytä 
sitä. Sopiva lämpötila saavutetaan Etelä
Suomessa yleensä huhtikuun lopulla ja Poh 
jois-Suomessa 2 - 3 viikkoa myöhemmin. Uudet 
aikuiset kehittyvät noin 2 kk: ssa ja lentävät 
h e ti mä ntyjen latvuksiin ja kaivautuvat ver
soihin, jotka myöhemmin katkeavat. 

Kuorellisessa kuusipuutavarassa esiintyviä 
kaarnakuoriaisia ovat kirjanpainaja ja tähti
kirjaaja. Ne alkavat parveilla, kun lämpöti
la kohoaa yli 18 "C:n. Etelä-Suomessa par 
veilu alkaa yleensä toukokuun jälkipuolis
kolla ja Pohjois-Suomessa kesäkuun alkupuo
liskolla . Parveilu jatkuu kesä kuun ajan 
aina, kun on riittävän lämmintä. Uudet ai
kuiset siirtyvät puutavarasta talvehtimis
paikkoihin sammalkerrokseen ja maassa makaa
vaan puutavaraan. Jos hyönteiskanta on eri
tyisen suuri, hyönteiset voivat seuraavana 
kesänä iskeytyä kasvaviin, huonokuntoisiin ja 
terveisiinkin puihin. 

Jotta kuorellisessa havupuutavarassa lisään
tyvät hyönteiset eivät vahingoittaisi kasva
vaa puustoa , on syyskuun alun jälkeen hakattu 
ja hyönteisten parveiluaikana metsässä oleva 
kuorellinen havupuutavara kuljetettava pois , 
ennen kuin uusi hyönteissukupolvi aikuistuu . 
Puutavaraa voidaan pitää metsässä hakkuu
paikalla tai välivarastossa, jos se käsitel
lään siten - esim. torjunta-aineilla, kuori
taan, peitetään, kastellaan tai sijoitetaan 
riittävän etäälle riskeille alttiista met 
siköstä - ettei edellytyksiä hyönteistuhoihin 
ilmeisesti ole. 

Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjun
nasta astui voimaan 1.7 . 1991 ja koskee ensim
mäisen kerran syyskuun 1991 alusta lähtien 
hakattua havupuutavaraa ja sen varastoja 
kesällä 1992. Havupuutavaran hakkuu ta ja 
kuljetusta koskevat määräykset merkitsevät 
sitä, että Etelä-Suomessa metsässä saa olla 
hakattuna ja varastoissa mäntypuutavaraa 
kesäkuun lopussa vain kesäkuussa ja kuusipuu
tavaraa heinäkuun lopussa v ain heinäkuussa 
hakatut erät. Oulun ja Lapin lääneissä män
typuutavaraa saa olla heinäkuun puolivälissä 
vain ne erät, jotka on hakattu kesä kuun alus
ta heinäkuun puoliväliin mennessä, ja kuusi
puutavaraa elokuun puolivälissä ainvastaan ne 
erät, jotka on hakattu heinäkuun alusta elo
kuun puoliväliin mennessä. 

Rationaalisimpana toimintana on pidettävä 
sitä, että puutavara voidaan kuljettaa met
sästä käyttöpaikalle edullisimmalla tavalla 
ilman ylimääräisiä toimia. Me tsän hyönteis
ja sienituhojen torjuntalain vaikutusta puun
hankintaan onkin arvioitava ensisijaisesti 
sen perusteella, miten puutavaran metsästä 
poiskulj ettamista koskeva määräys vaikuttaa 
käytännössä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
siitä, kuinka paljon laissa esitettyjen havu
puutavaran kuljetusvelvoitteiden tai varas
tointirajoitusten vuoksi puunhankintaa on 
muutettava viime aikojen toimintaan verrattu
na. Myös sitä tarkastellaan , kuinka toiminta 
voidaan sopeuttaa lain mukaiseksi . 
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TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Suuntaa antava - tieto siitä, kuinka paljon 
havupuutavaran kesävarastot poikkesivat lain 
sallimista, saadaan, kun verrataan kesäkuu
kausien varastoja ja hankintamääriä. Koko 
maata kattava tarkastelu tehtiin vertaamalla 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton puu
varastotietoja Metsäntutkimuslaitoksen mark
kinahakkuutietoihin kesä- ja heinäkuulta. 

Jotta voitaisiin yksityiskohtaisesti ana
lysoida varastotilannetta ja puunhankinnan 
sopeuttamismahdollisuuksia, pyydettiinvähin
tään 1.0 milj. m3 vuode ssa puutavaraa hankki
vilta organisaatioilta puunhankinnan suunni
telma- ja toteumatietoja . Niiden perusteella 
voitiin mm. 

- tarkastella sitä, oliko hankintasuunnitel
missa varastotavoitteet asetettu siten, 
e ttä hyönteistuhoriski vältettäisiin 

- verrata toteutuneita varastoja lain salli
miin 

- arvioida sitä, voitaisiinko puunkorjuun 
toisenlaisella ajoittamisella saavuttaa 
lain edellyttämä varastokehitys. 

Yrityskohtainen kysely lähetettiin ll puun
hankkijalle . Vastauksen antoi kuusi yritys
tä. Vuoden 1990 alkupuoliskolla nämä yrityk
set korjasivat pystykaupoista ja omista met
sistään yhteensä 10 .3 milj. m3 . Markkinahak
kuutilaston mukaan vastaavat hakkuut olivat 
18.5 milj. m3 . Kun varastointirajoitukset 
koskevat ennen muuta mäntykuitupuuta, pyydet
tiin kyselyyn vastaamatta jättäneiltä tietoja 
pelkästään mäntykuitupuun kesävarastoista ja 
-hankinnasta . Vain yksi puunhankkija jätti 
antamatta näitä täydentäviä tietoja. Puun
hankinnan tiedot analysoitiin ja raportoitiin 
yrityksittäin . 

TULOKSET 

Kesävarastot 

Ympärivuotisesta korjuusta huolimatta hakkuut 
ovat 1980-luvullakin painottuneet selvästi 
talveen (kuva 1). Puolivuotiskautena marras
huhtikuu hankintakauppoja on otettu vastaan 
noin 75 %koko hankintavuoden määrästä . Yri
tysten ja metsähallituksen puunhakkuista 63 
% on tehty vastaavana aikana. Kun tehtaiden 
puunkäyttö on tuotantorajoituksista johtuvia 
ja sahojen kesälomaseisokkeja lukuun ottamat
ta tasaisempaa, valmiin puutavaran varastot 
muodostuvat kesän alussa suuriksi (kuva 2). 

Kun havutukit pyritään laatuvahinkojen vält
tämiseksi kuljettamaan pois metsävarastoista 
viimeistään alkukesällä ja mä ntytukkien vesi-
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Kuva 1. Yritysten ja metsaballituksen suorittaman puunkorjuun ja 
hankintakauppojen vastaanoton ajoittuminen 1982 - 1990, mark
kinahakkuu tilastot 

varastointia on jouduttu välttämään, sijait
see suuri osa kesävarastoista sahoilla (kuva 
3). Voitiin päätellä, että havutukkien tien
varsi- ja metsävarastot kesällä 1990 olivat 
lain mukaiset. 

Kuusikuitupuun kesävarastot kaukokuljetus
reittien varrella ovat olleet suuret, vuonna 
1990 kesäkuun lopussa yli 1 . 9 milj. m3 (kuva 
3). Käytettävissä olevien aineistojen perus
teella siitä arvioitiin kuljetettavan heinä
kuun aikana 520 000 - 680 000 m3 . Vaikka Ou
lun ja Lapin lääneissä kuljetusaikaa oli 
elokuun puoliväliin asti, kuusikuitupuun 
kesävarastot jäivät todennäköisesti noin l 
milj . m3 suuremmiksi , kuin laki sallii. Se 
on noin 20 % kuusikuitupuun vuoden alkupuolen 
hankintamäärästä . 

Mäntykuitupuun kesävarastot ovat olleet 6 -
11-kertaiset sallittuihin nähden (kuva 3). 
Yrityksittäin vaihtelu on vielä suurempaa. 
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Kuva 2. Puutavaravarastot kaukokuljetusreittien varrella ja tehtailla 
kesllkuun lopussa 198 1 - 1990, Suomen Metsateollisuuden Keskus
liiton tilastot 



Mäntykuitupuuta hakattiin ja hankintakauppoja 
otettiin vastaan kesäkuussa 1990 noin 550 000 
m3 , mutta varastot kaukokuljetusreittien var
rella olivat kesäkuun lopussa noin 4.8 milj. 
m3 . Ne olivat 1. 7 milj. m3 suuremmat kuin 
vuoden alussa. Kun asema-, uitto- ym. ter
minaaleissa mäntykuitupuuta oli vain 200 000 
m3 ja toisaalta metsävarantoja oli lähes yhtä 
paljon, voidaan arvioida, että kesävarastot 
olivat noin 4.0 milj. m3 lain sallimia suu
remmat. Se on noin 70 % mäntykuitupuun vuo
den alkupuolen hankintamäärästä. 

Milj m3 
7 

6 
-

5 r-

4 

3 -
2 

- -,--

,_ 

r-
-

HAVUTUKIT 

,--
- ,----

--- ,----
r- ,-- ,---

-
r-- ,---

t--

0 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 

Milj. m3 
5 

4 

-
3 -

2 

0 

-

-,--

-
-

KUUSIKUITUPUU 

,--
,----

,-- -
,--- - r- -- ,---

- t- - ,---
r-

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

MÄNTYKUITUPUU 

Milj. m3 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

-
-

,------- ,--- ,--

- r-- - r- - ,-------

- - ;--
,---

- ,-- -
- r--

..... --"'- ----"<-
~ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

0 Kaukokuljetus- D Tehdasvarastot 
varastot 

Sallitut kauko
kuljetusvarastot 

Kuva 3. Havutukkien, kuusikuitupuun ja mantykuitupuun 
kesavarastot 1981 - 1990 

Hankintatoiminnan muutokset 

Maan eri osissa toimivien puunhankkijoiden 
toiminta vaihteli pikemminkin olosuhteiden ja 
puunkäytön kuin yrityskohtaisten toimintata
pojen vuoksi. Kuljetusmäärillä mitattu havu
tukkivarastojen riittävyys oli vuoden alussa 
yleensä alle 1 kk, kuusikuitupuuvarastojen 
1 - 2 kk ja mänty- ja koivukuitupuuvarastojen 
4 - 6 kk. 

Toiminnan kannalta esimerkiksi 1 kk:n kulje
tuksia vastaavat mäntykuitupuuvarastotkin 
vuoden alussa olisivat riittävät. Koko maata 
koskevien lukujen perusteella alkuvarasto 
olisi silloin ollut 650 000 m3 vuonna 1990 
toteutuneen 3.1 milj. m3 :n asemesta. Jos 
talviaikaisesta hankinnasta olisi siirretty 
heinäkuulle ja alkusyksyyn 20 %, kuten myös 
kuusikuitupuun varastotilanteen tasapainotta
minen edellytti, olisi lain salliman varasto
tason saavuttamiseksi terminaali- ja tehdas
varastoja ollut lisättävä noin 500 000 m3 

kesän 1990 varastoista. Vuonna 1990 tammi
kesäkuussa hankittiin 61 % (26. 6 milj. m3 ) 

koko vuoden määrästä. Viidenneksen (5.3 
milj. m3 ) siirto myöhemmäksi olisi muuttanut 
vuoden alkupuoliskon hankinnan 49 %:iin koko 
vuoden määrästä. 

Jos hankinnan muutos havukuitupuuvarastojen 
pienentämiseksi tehtäisiin yksinomaan pysty
korjuuta muuttamalla, pitäisi 29 % vuoden 
alkupuolen korjuusta ajoittaa myöhemmäksi. 
Periaatteessa na~n suureen muutokseen on 
mahdollisuus, sillä päätehakkuuleimikoiden -
korjuun ajankohta on valittavissa vapaammin 
kuin kasvatushakkuissa - osuus oli noin puo
let talviaikaisesta korjuusta. Korjuun toi
senlainen ajoitus on eräille puunhankkijoille 
kuitenkin vain osaratkaisu, sillä yrityksit
täin tai alueittain päätehakkuuosuus vaihteli 
3l:stä 61 %:iin, ja päätehakkuissa kuitupuu
osuus on pienempi kuin koko hankinnassa edel
lyttäen suurempaa siirrettävää korjuumäärää. 
Myös puutavaralajien osuudet sekä käyttö 
vaihtelevat alueittain . 

Toiminnan suunnittelun ja ohjauksen lisäämis
tarve todettiin myös erään hankinta-alueen 
sisäisessä tarkastuksessa vuonna 1990. En
simmäisen vuosikolmanneksen aikana korjuu 
pystykaupoista oli 1/3 suurempi kuin tavoite. 
Ylityksen arvioitiin aiheutuneen osaksi sii 
tä, että tietyn puutavaran korjuumäärä py
rittiin saamaan suureksi. Muita syitä olivat 
puumäärien toteutuminen kauppakirjoissa esi
tettyä suurempina, korjuuohjelmaan kuulumat
tomien leimikoiden korjuu j a todellista t a r
vetta suurempie n kor juure surssien käyttö, 
koska hyvien talviol osuhteide n vuoksi työn 
tuottavuus oli suuri. 

Korjuumäärästä 11 % oli korjuu- ja kuljetus
teknisesti kesäleimikoita. Niiden osuus 
olisi voitu nostaa 17 - 18 %:iin leimikoiden 
lohkotuksen, hankint ateknisten teiden tai 
jatketun lähikuljetuks en avulla. 
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TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Mäntykuitupuuvatastot ovat olleet pitkälläkin 
aikavälillä tarpeettoman suuret ja moninker
taiset hyönteistuhojen torjuntalain sallimiin 
nähden. Ongelmana on ennen muuta se , kuinka 
päästä eroon ylisuurista mäntykuitupuuvaras
toista. Kun varastojen määrä saadaan pienek
si - enintään 1.5 kk:n riittävyyteen vuoden 
alussa kesävarastot voidaan pitää lain 
mukaisina korjuun ja kuljetuksen tarkemman 
ajoituksen ja muiden keinojen avulla. 

Kun muidenkin puutavaralajien kuin mäntykui
tupuun kaukokuljetus- ja tehdasvarastot ovat 
olleet kesän alussa suuret, puunhankinnan 
kausivaihtelun pienentäminen on tehtaiden 
puuhuollon kannalta mahdollista. Osa tal
viaikaisista hakkuista voidaan puutavaran 
laatuseikatkin huomioon ottaen ajoittaa ke
saan. Kun hankintakauppojen vastaanotto hui
pentuu alkuvuoteen, tasaiseen puunhankintaan 
pääsemiseksi yritysten oma korjuu on paino
tettava syyskesään ja loppuvuoteen. Kesälo
mat tulisi aikaistaa siten, että puunkorjuu 
on pienimmillään kesäkuussa ja toukokuussakin 
vähä isempää kuin heinäkuussa. Hakkuutyön 
korkea koneellistamisaste ja hakkuukoneiden 
mittalaitteiden käyttö puukaupan määrien 
toteamisessa mahdollistavat sen, että puuvir
ta metsästä tehtaille voidaan käynnistää heti 
kesäloman jälkeen. Silloin puutavaran kesä
varastot voidaan mitoittaa pieniksi. 

Mäntykuitupuun kuljetusta uittoon ei voitane 
aikaistaa kesäkuulle puutavaran vettymisen ja 
nippujen uppoamisen vuoksi. Uittokuljetusta 
paljon käyttävillä alueilla on selvitettävä 
se, kuinka paljon puutavaraa voidaan uittaa, 
jos talviaikaista hankintaa vähennetään ja 
kun mäntypuutavara on kuljetettava pois met
sästä kesäkuun loppuun tai heinäkuun puolivä
liin mennessä . Myös uittoonaj on j a hinauksen 
ajoitus on syytä määrittää jo vuosisuunnitte
lun yhteydessä . 

Lyhyellä aikavälillä avainalueita ovat kor
juun ohjelmointi ja ohjaus. Kohteiksi tulee 
valita puutavaralajirakenteeltaan tehtaiden 
raaka-ainetarpeita vastaavat leimikot. Kor
juun ohjauksessa on kiinnitettävä huomio 
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siihen, että toiminta etenee ohjelmoidulla 
tavalla ja että ohjelmaa muutetaan heti, kun 
siihen on aihetta . Esimerkiksi, kun hakkuu
kertymät poikkeavat ennakkotiedoista, hankin
takauppojen vastaanottomäärät tai puunkäyt
tösuunnitelmat muuttuvat. 

Pitkällä aikavälillä tasapainoinen varasto
kehitys saavutetaan vain silloin, kun sekä 
osto että leimikoiden tarjonta kohdistetaan 
mahdollisimman hyvin tehtaiden puuntarpeen 
mukaisiin leimikkotyyppeihin. Asiakkaan tar
peet huomioonottava toiminta on ulotettava 
myös puun tuottamiseen: kun esimerkiksi män
tykuitupuun käytössä on nousu- ja huippusuh
danne, ostot ja korjuu on suunnattava nuoriin 
kasvatusmetsikköihin, jotta niiden puusto voi 
kehittyä suotuisasti. 

Vaikuttaa tarpeelliselta tarkistaa se, kuinka 
puunhankinnan suunnittelu- ja seurantaj ärj es 
telmissä sekä vallitsevissa menettelytavoissa 
otetaan huomioon hyönteistuhojen torjuntalain 
edellyttämät seikat. Suunni tteluj ärj estelmäl
lä on koostettava tulevaa toimintaa koskevat 
ohjelmat ja ennusteet siten, että koko puu
virta saadaan kuvatuksi. Suunnittelun ja 
toimintaohjelmien aikajänteen on oltava huo
mattavan pitkä, ehkä jatkuva 12 kk. Siten on 
mahdollista muodostaa kuva toiminnan etenemi
sestä ja arvioida tarvittavia ohjaustoimia, 
mm. ostojen suuntausta sopiviin leimikkoihin. 

Tarkastelu perustui pääosin vuoden 1990 han
kintatietoihin. Sittemmin sopimukseton puu
kauppatilanne sekä suhdannetaantuma ovat 
aiheuttaneet vaihte lua puunhankintaan. Teol
lisuuden puuvarastot ovat nyt syksyllä 1991 
pienemmät, mutta toisaalta tuotantoa saate
taan joutua rajoittamaan oleellisesti. Män
tykuitupuuvarastot ovat liian suuria vielä 
kesällä 1992 . Niitä ei voida vähentää riit 
tävästi hankintaa toisin ajoittamalla, vaan 
muitakin keinoja joudutaan käyttämään. Niis
tä maa- ja metsätalousministeriö antaa pää
töksellään tarkemmat ohjeet. 

Asiasanat: hyönteistuhot, puunhankinta, 
puunkorjuu, torjuntalaki, 
varastot 

EFFECT ON TIMBER PROCUREMENT OF THE ACf ON PREVENTION 
OF INSECT DAMAGE IN FORESTS 

In 1991, the Act on Prevention of Insect and 
Fungi Damage in Forests came into force in 
Finland . The study evaluated the need for 
adapting timber procurement as well as the 

possibilities f or doing it , to meet the 
directions concerning timber inventories and 
logging. 

Key words: insect damage, logging, 
timber inventories 
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