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Tuho, tuhoriski ja kestävyys 

• Tuho = taloudellinen tai käyttöarvon alenema 

• Tuhoriski = tuhon todennäköisyys × seurausten suuruus 

• Tuhon todennäköisyyteen vaikuttavat: 

– Tuholaispaine 

– Alttius 

• Riski voi olla ikään kuin keskiarvoistettu yhteiskunnan kaikille 

jäsenille (vrt. hirvikolaririski), mutta usein se kohdistuu 

joihinkin ryhmiin enemmän kuin toisiin (vrt. hirvituhoriski) 

• Tuhoriski  vs Kestävyys 

– Riski = Vaikuttavia tekijöitä mitattavissa empiiristen 

tieteellisten menetelmien avulla 

– Kestävyys = (Yhteiskunta)poliittisen prosessin tuloksena 

saatu määritelmä 
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Tuore          ---------------------------------------------          Karu 

                           Syötyjen runkojen osuus/v, %                              

Ei vahinkoa 

Lievä vahinko 

Vakava vahinko 

Lähde: Urban Nilsson; Mattias Berglund; Jonas Bergquist; Hampus Holmström; Märtha Wallgren; 2015. Scandinavian Journal of Forest Research. 

Urban Nilsson; Mattias Berglund; Jonas Bergquist; Hampus Holmström; Märtha Wallgren; 

Scandinavian Journal of Forest Research. 

 

-Mallisimulaatio hirven syönnin vaikutuksesta tuotokseen ja 

taloudelliseen tulokseen taimikkotasolla: 

 

“…study showed that low damage levels had little effect on 

production and it was not until yearly damage levels 

exceeded 10–15% that a reduction in long-term production 

was noticeable…” 

 

”Even the 2% damage level resulted in a significant 

decrease in land expectation values and cash-flow. Thus, 

from an economic point of view, even the lowest browsing 

level considered may be perceived as severe.” 
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Resurssien käyttö suhteessa resurssien määrään 

– jostain tasosta lähtien kulutus < resurssit 
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Hirvituhot VMI11 mukaan 
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Lähde: Luonnonvarakeskus/VMI Antti Ihalainen 
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Hirvituhot VMI11 mukaan 
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Lähde: Luonnonvarakeskus/VMI Antti Ihalainen 
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Hirvikannan kehitys 

hirvitalousalueittaan 2000-

2014 
Hirvitiheystiedot: 

Luonnonvarakeskus/  

Jyrki Pusenius 
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Hirvikannan kehitys kunnittain 2000-2014 
Hirvitiheystiedot: Luonnonvarakeskus/  

Jyrki Pusenius 
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Taimikoiden määrä väheni Lapissa 1990-luvun 

puolivälista 2000-luvun puoliväliin tultaessa selvästi 

Tuhojen painopiste siirtyi Lounais-Lapista Itä-Lappiin 2000-luvun puolivälissä 
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joillekin alueille 
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Hirveä kohden lasketun taimikkopinta-alan muutos 

2000-luvun taitteesta vuoteen 2009 
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Taimikoiden määrä/hirvi Lapin kunnissa 

2000-2014 
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Hirvikanta – hirvituhot – resurssit aluetasolla – 

Mitä tiedetään? 

• Hörnberg (2001ab): 

• Hirvikannan muutokset ja vaihtelu suosituimpien 

puulajien syönnissä sekä mäntytaimikoiden tuhojen 

määrässä korreloivat koko maan tasolla 

• Ei suoraa korrelaatiota hirvikannan ja tuhojen määrän 

välillä 

• Mäntytaimikoiden osuus nuorista mäntyvaltaisista 

metsistä korreloi mäntytaimikoiden tuhomäärän 

kanssa – alueellista vaihtelua paljon 

• Ravinnosta metsämaalla n. 85% 

• Mänty metsämaalla 82% 

• Pajut metsämaalla 64% 
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Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa korvattujen hirvituhojen 

määrään vaikuttavia tekijöitä analysoitiin laskemalla 

elinympäristötyyppien, asutuksen ja tiestön määrä 5 ja 10 km 

ruuduittain 
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Selittääkö taimikoiden määrä hirvituhojen 

määrää? + lisää tuhoja, - vähentää tuhoja 

• Lappi: 5 km ruuduissa (2500 ha) 

 Taimikoiden määrä + 

 Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien määrä + 

 Yhdysteiden pituus – 

 Mäntyvaltaiset harvennusmetsät – 

• Pohjois-Pohjanmaa: 5 km ruuduissa (2500 ha) 

 Taimikoiden määrä + 

 Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien määrä + 

 Asutuksen määrä – 
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Nikula, A. & Nivala, V. Modeling the effect of landscape 

composition on the occurrence and amount of moose (Alces 

alces) damage at multiple scales with zero inflated count model. 

Manuscript. 
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Varttuneen metsän määrän vaikutus hirvituhojen 

määrään 
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Taimikon tuhoriskiin vaikuttaa se, millaisessa ympäristössä se sijaitsee. Esim. varttuneiden metsien määrän 

lisääntyminen lisää tuhoriskiä ilmeisesti siksi, että suotuisat reuna-suoja-ravintokohdeyhdistelmät lisääntyvät. 
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Kallioperän vaikutus maaperään 

Ruuhola, T., Nikula, A., Nivala, V., Nevalainen, S., Matala, J. Effects of bedrock 

and surficial deposit composition on moose damage in young forest stands in 

Finnish Lapland. Manuscript. 

•Alla oleva kallioperä vaikuttaa päällä olevan  

maaperän ravinteikkuuteen 

•Silikaattimineraalien (esim. graniitit) rapautuminen 

tuottaa karkearakeista, ravinneköyhää mineraalimaata 

•Alkalikivien ja silikaattimineraalien rapautuminen 

tuottaa hienojakoista ravinteikasta mieraalimaata 

•Hienojakoinen maa-aines on ravinteikkaampaa ja 

pidättää paremmin vettä kuin karkearakeinen maaperä 

•Moreenit yleisin maaperä 
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Kallio- ja maaperän vaikutus hirvituhoihin 

• -Korvatut hirvituhot 1997-2010 

• n. 5400 tuhotaimikkoa 

 

• VMI:n taimikkokoealat, joissa 

ei tuhoa verrokkina 

• 1:200 000© DigiKP 

kallioperäaineisto (GTK) 

• 1:200 000© DigiMP 

maaperäaineisto (GTK) 

 

Ruuhola, T., Nikula, A., Nivala, V., Nevalainen, S., Matala, 

J. Effects of bedrock and surficial deposit composition on 

moose damage in young forest stands in Finnish Lapland. 

Manuscript. 
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Hirvituhot kallioperän ja kasvupaikkatyypin 

mukaan 

K     T K     T K     T K     T 

Ravinteikkaat kallioperät 

Kvartsiitit 

Vähäravinteiset kallioperät 

Tuhoja (T) merkitsevästi enemmän ravinteikkailla maaperillä kuin kontrollitaimikoita (K) 
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Kallio- ja maaperän vaikutus hirvituhojen 

esiintymiseen 

• Hirvituhoja eniten Lapin vihreäkivivyöhykkeellä 

ja Peräpohjan liuskekivivyöhykkeellä 

• Hirvituhotaimikoiden alla oleva maaperä 

sisältää enemmän Ca- ja Mg- pitoisia 

silikaattimineraaleja ja emäksisiä kivilajeja kuin 

kontrollitaimikoiden 

• Mäntyvaltaiset hirvituhotaimikot kasvoivat 

ravinteikkaammalla ja hienojakoisella 

maaperällä kuin vertailutaimikot (entisiä 

kuusimaita?) 
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Hirven mittakaavat telemetria-aineistojen valossa 
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Hirvien vuosittain käyttämä alue mahtuu n. 15 km säteisen 

ympyrän sisään (sininen ympyrä). Suurimmat havaitut 

etäisyydet kesä- ja talvielinpiirien paikannuksissa olivat n. 70 

km (violetti). 
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Johtopäätöksiä… 

 • Hirvikannan ja tuhojen välillä yhteys koko maan tasolla, 

pienemmissä yksiköissä yhteys heikkenee 

• Tuhoissa alueellista vaihtelua, johon vaikuttaa hirvikanta, 

asutus, tiestö, kallioperä×maaperä, muu metsärakenne 

• Silti, olisi perusteltua ottaa hirvitiheyden määrittelyssä 

huomioon esim. tuhoalttiiden taimikoiden määrä alueittain 

• esim. Lapissa vaihtelua paljon myös 

hirvitalousalueiden sisällä => tiheys-

/verotustavoitteiden tulisi vaihdella vastaavasti 

• Tavoitteita tulisi tarkistaa 5-10 vuoden välein – VMI:n 

tuloskierron mukaan 

• Lapissa alueita, joilla korkea tuhoriski todennäköisesti 

liittyy ravinteikkaaseen kallioperään ja maaperään 

• Männyn uudistaminen alun perin kuusivaltaisille maille 

lisää tuhoriskiä 

• Nopeampi hirvikannan palautuminen kuin karummilla 

mailla? 
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Johtopäätöksiä… 

 
• Ongelma hirvituhoaineistojen, 

metsävaratietojen ja hirvikannan alueellinen ja 

ajallinen erimittaisuus 

• Maanomistajille korvatut hirvituhot vain 

yksityismailla – korvausta voi saada vain 3 v 

välein samasta taimikosta 

• Metsävaratiedot (VMI) 5-7 v, jotta saadaan 

luotettavaa tietoa kuntatasolle 

• Hirvikanta-arviot vuosittain jäävän kannan 

perusteella kunta-/rhy-tasolla 

• Järjestelmä, joka tuottaa vuosittain tietoa 

tuhojen määrästä – indeksi? 

• Ruotsissa ÄBIN – inventoinnit tuoreista 

tuhoista vuosittain otoksella 
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Kiitos! 
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