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Perinteinen 

tervasroso 
Peridermium pini 

 

- männystä mäntyyn 
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Aggressiivinen tervasroso – väli-isännän kautta   
Cronartium flaccidum 

16 koroa 
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Jolhikko, Kittilä 2014 
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Tervasroso metsikössä: liputtava oksa 
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Tervasrosoinen Kuusikkoselkä Hirvaalla 

• Istutettu 1974 

• Mäntytaimikon perkauskoe 

erilaisilla puulajitiheyksillä 

1978 (Pohtila) 

• Mitattu 1989 ja 2015 

• Kiireinen ensiharvennustarve 
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• Tervasrosoa (runkokoro) 30−40 % männyn runkoluvusta  

• Männyistä 10 % kuollut 

• Valtaosa (80−90 %) tervasrosokoroista alle viiden metrin korkeudella  

elävän latvuksen alaraja koron yläpuolella 
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Meidän tulee ymmärtää, kuinka aggressiivinen 

tervasroso toimii, jotta voimme ymmärtää, kuinka 

metsätalouden tulisi toimia 

 

Tervasroso on yhden puulajin vaiva. Siitä on siten 

päästävissä eroon luopumalla männystä 

metsätaloudessa… 
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Aggressiivisen 

tervasroson pahimmat 

riskialueet 

 

1. Kittilän lehtokeskus 

2. Tornionjokivarsi Kolari-Pello-

Ylitornio 

3. Lapin kolmion lehtokeskus, 

erityisesti Kemijoen itäpuoli 

4. Kemijokivarren vaaramaat 

Rovaniemellä ja Kemijärvellä 

 

Avohakkuun, muokkauksen ja 

viljelyn kautta parantuneisiin 

olosuhteisiin syntyneitä 

hyväpuustoisia mäntytaimikoita ja 

ensiharvennusmänniköitä 

lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla 

 

Tervasrosoisia ongelmametsiä 

arviolta 10 000 ha 

1 

2 

3 
4 
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Jolhikko 

Höpöttäjä 
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Taudin leviämisnopeus 
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4,5 cm 

22 lustoa 

4,0 cm 

17 lustoa 

4,3 cm 

17 lustoa 
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Tervasroson 

runkoon 

tuloajankohdat ja 

puuston pituus, 

Höpöttäjä, 

Rovaniemi 
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Tervasroson 

runkoon 

tuloajankohdat ja 

puuston pituus, 

Jolhikko, Kittilä 
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Ensiharvennusikäisessä metsässä latvuksen 

kehitys on nopeimmillaan  

• Tervasroson runkotartunnan pääasiallinen reitti neulasten ja 

oksien kautta kestää 3–7 vuotta, normaali ehkä 5 vuotta 

• Suorat tartunnat rungon neulasten kautta harvinaisia 

• Etenkin sulkeutuneessa metsikössä latvus supistuu nopeasti 

alhaalta päin  

• Taudin päästyä runkoon latvus on ehtinyt supistua niin paljon, 

että tervasroson tartuntakohta rungossa jää lopulta vihreän 

(elävän) latvuksen alapuolelle 

• Sienen kierrettyä rungon kahta kautta puu kuolee vajaassa 

10, joskus jopa muutamassa vuodessa runkoon tulosta 

• Toisaalta puu voi elää vielä 20 vuoden kuluttua runkoon 

tulosta 
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Sädekasvu 

 

Höpöttäjä, 

Rovaniemi, 

1975−2014 

 

 

Pituuskasvu  
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Terveet puut 

Tervasrosoiset puut 
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Aggressiivisen tervasroson runkokoroja  
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Sädekasvu  

 

 

Jolhikko, 

Kittilä, 

1982−2014 

 

 

Pituuskasvu 
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Terveet puut 

Tervasrosoiset puut 
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Kasvun taantuminen ja puun kuoleminen 

• Ensiharvennuspuissa niin pituus- kuin paksuuskasvu näyttäisi 

taantuvan vasta 1–3 vuotta ennen kuolemaa, joten 

tervasrosokorosta huolimatta mänty kasvaa hyvin 

• Ensiharvennusikäinen puu lahoaa nopeasti, koska siinä ei ole 

vielä sydänpuuta riittämiin ja hyväkasvuisuus jouduttaa 

lahoamista; tervasrosoon kuolleet nuoret puut muuttuvat 

käyttökelvottomiksi muutamassa vuodessa kuolemasta 

• Sairaan puun jääminen ensiharvennuksessa johtaa tämän 

puun kuolemiseen ennen seuraavaa käsittelyä 

• Tervasrosoiset ongelmat tavallisimmin hyvillä kuusen mailla, 

joilla ensiharvennus tuottaa vain vähän tukkia sekä puuston 

koon että heikon laadun takia 

• Myöhemmällä iällä kasvun hidastuessa myös latvuksen 

supistuminen vähäisempää, jolloin puun kuolemisriski 

pienenee (silti puun tehokkain osa (latva) menetetään) 
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Lopuksi 

• Tervasroso-ongelman tunnistamisessa nuorissa metsissä 

edelleenkin vaikeuksia – ainahan puita kuolee 

• Ongelma on paljon pahempi kuin luvut kertovat – toki 10 000 

ha on suuri määrä 

• Tutkimuksella ja käytännön metsätaloudella paljon 

selvitettävää kuten 

• Lyhytaikainen vai pysyvä ilmiö? 

• Tervasroson levintä tiheissä ja varttuvissa metsissä (väli-

isäntäkysymys) 

• Mitkä tekijät altistumisen taustalla? 

• Miten käsitellä tervasrosoisia taimikoita ja nuoria metsiä? 

• Tervasroson taloudelliset vaikutukset 
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Kiitos! 
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