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Tuhot ovat vyöhykkeisiä 

HMT/AURA MÄNNIKKÖ 

3,5km 

Ei tuhoja! 

Tuhoja 
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Uudistushakkuita 

edellyttävät 

tervarosotuhot  

jotka hakattu 

Kittilä 2014-2015 



 Pitääkö uudistaa? 



Kohteet, joissa tartunta 

> 20% eikä 

harvennukseen löydy 

riittävää lehtipuustoa ja 

kuusikkoa on 

uudistettu pääosin 

avohakkuulla.   

Näillä kohteilla usein 

myös tykkytuhoja 

 

Perusteita.  

Koneen kuljettaja ei 

usein löydä kaikkia 

sairaita puita. 

Sairaita puita on 

todellisuudessa 

yleensä arvoitua 

enemmän. 

Jäljelle jäävät männyt 

todennäköisesti myös 

heikentyneet 



Vai voidaanko ongelma 

hoitaa harventaen? 

 

Käytännön kokemus, jos 

tartunta yli 20%, edellyttää 

uudistamista jos ei ole muita 

puulajeja kuin mänty. 

 

Kuvan kaltaiset rungot on 

vaikeasti havaittavissa moton 

hytistä. 

 

Jos jäävästä puustosta 2/3 on 

kuusta ja koivua, niin 

harvennus onnistuu. 

 

Puhtaassa männikössä 

harvennus on vaikea toteuttaa. 



Lehdellisenä 

aikana 

harvennus on 

vaikeaa! 









ROSOPUIDEN POISTO HARVENTAEN VOI 

JOHTAA  LIIANKIN HARVAAN TILAAN 



Voidaanko 

kaukokartoitus 

pohjaisesti rajata 

kohteet? 

Laserkeilauksen tuottaman 
latvusmallin kautta voidaan 
saada ”´täkyjä”, missä 
mahdollisesti voisi olla 
tervaroson jo pahoin pilaamia 
kohteita. 

 

Selvä aukkoisuus viljellyn alueen 
latvusmallissa voi kieliä siitä, että 
aukkoihin on tullut matalampaa 
hieskoivua.   

 

Näillä kohteilla usein myös 
vakava ongelma aggressiivisesta 
tervarososta. Rajausta ei 
kuitenkaan voi tehdä suoraan 
latvusmallilla tai ilmakuvalla. 

Maastotyönä 







Tarkempi 

rajaus tulee 

vain 

inventoinnin 

kautta 

Hakkuutavat

Ensiharvennus

Avohakkuu

Muu hakkuu(rosopuiden poisto)



Latvusmalli on vain 

apuväline! 

Uudistettu 

tartunta yli 40% 

Tullaan  

ensiharventamaan 

 

Tartunta alle 10% 

 





Tykky viimeistelee tuhon jos sairaita jää korkeilla alueilla 





Uudistamisen toteutus 





Kaikki kuusi on jätetty 

hakkaamatta ja ryhmiin 

koivua 





Taimikonhoito 

Taimikonhoitoja Kittilän 

tervaroson vaivaamilla alueilla 

on pyritty tekemään 

maksimaalisesti (n.1000ha/v) 

 Kaikki rosovikainen puu pois 

jo varhaisessa vaiheessa.  

Taimikonhoidoissa on pyritty 

jättämään lehtipuusekoite ja 

pääosa kuusista raivaamatta 

Ei tehdä puhdasta männikköä. 

 



Vaihtoehtoja kuuselle 

Siperian lehtikuusen kasvu 
ylittää Kittilän tuoreilla kankailla 
männyn sekä kuusen kasvun. 

Osalle aggressiivisen 
tervaroson pilaamista alueista 
viljellään lehtikuusen ja kuusen 
sekoitus Leku 900kpl/ha, Ku 
900kpl/ha  

Taimikot todennäköisesti 
täydentyvät lisäksi koivulla 

Kuvan lehtikuuset iältään 17v. 
Pituus 8m 

Mikäli muuta käyttöä 
lehtikuuselle ei ole, niin ainakin 
energiapuun tuotos ja 
poistuvan puun litrakoko 
ylittävät kuusen ja männyn 
vastaavat. 

 





KIITOS 


