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________________________________________________________________________
Kesän 2010 myrskyt runtelivat Kurun metsäoppilaitoksen havaintometsää. Tilan reilusta
neljästäsadasta metsikkökuviosta tuhoja havaittiin 43 kuviolla. Työn tarkoituksena on tutkia
tuhokohteiden puustotunnusten, maaperän ja maaperän topografian avulla metsiköiden
tuulituhoalttiutta kuvaavia tunnuksia. Näiden tunnusten avulla on tarkoitus selvittää onko tilalla mahdollisesti vielä muita tuhoille alttiita kohteita, jotta tuhoihin voitaisiin varautua. Työtä varten tehtiin paikkatietoanalyysejä jotka suoritettiin ArcGIS-paikkatieto-ohjelmalla.
Tuulituhot olivat vaurioittaneet tilan männiköitä ja kuusikoita. Tuulituhoja alkoi esiintyä
merkittävästi kuvioilla, joilla puuston keskiläpimitta oli yli 15 cm ja keskipituus yli 15 m. Kehitysluokaltaan kohteet olivat pääosin varttuneita kasvatusmetsiä tai uudistuskypsiä metsiköitä.
Suurin osa tilan maaperästä oli hiekkamoreenia ja sellaisilla kohteilla esiintyikin eniten tuhoja. Hienojakoisilla maalajeilla, turvemailla ja kallioilla tuhoja esiintyi kuitenkin suhteessa
enemmän niiden pinta-alaan nähden. Tämän vuoksi ne vaikuttivat tuulituhoille moreenimaita alttiimmilta. Tuhot olivat tapahtuneet 130 – 190 m korkeudella merenpinnasta ja
ne olivat sijoittuneet pääosin itä- ja kaakkoisrinteille. Muuten maaston pinnan muodoilla ei
havaittu oleva riippuvuutta tuhojen esiintymiseen.
Työ toimii pohjana tuulituhojen tarkasteluun. Koska ollaan tekemisissä luonnon kanssa, tuloksia ei voida pitää täysin yksiselitteisinä, vaan enemmänkin suuntaa antavina. Osa tuhoista on voinut syntyä sattuman tuloksena, eikä selittävä tekijä löydykään tarkastelluista
ominaisuuksista. Tarkempien johtopäätöksien aikaansaamiseksi samanlaisia analyysejä
tulisi suorittaa muillakin myrskytuhoista kärsineillä metsäalueilla. Lisäksi tuloksia tulisi verrata myöhemmin tapahtuviin tuulituhoihin.
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________________________________________________________________________
In the summer of 2010 storms damaged the forests of Kuru Institute of Forestry. Around
110 hectares of the over 900 hectares of the schools forests were damaged by the storms.
The meaning of this work was to identify factors that make forests vulnerable to storm
damages. This was done with the help of forest plan, soil map and height model. After figuring these factors out they were used to identify other areas in the forest that would be
vulnerable to storm damages. The analysis needed was done with spatial analysis software ArcGIS.
The storm damaged mature pine and spruce forests where the average diameter of the
stands was over 15 cm and the avarage height was over 15 m. The soil of the observed
area was mostly moraine and thus most of the damages were located on moraine
grounds. However most of the forests where the soil was fine, peat or rock were damaged
by the storm. The damages occurred on areas that were 130 to 190 m above sea level
and damaged areas were located in east and southeast slopes.
This is base work for research of storm damages. Since we are dealing with nature, the
results should not be held as truth, but rather indicative. Similar analysis should be computed in other forests so that precise conclusions could be achieved. In addition, the results
should be also compared to later storm damages.
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1. JOHDANTO

Kesällä 2010 neljä suurta myrskyä: Asta, Veera, Lahja ja Sylvi aiheuttivat yhteensä 8,1 miljoonan kuutiometrin tuhot Suomen metsissä. Yksi myrskyistä
osui elokuussa 2010 Kurun alueelle ja aiheutti tuhoja Tampereen ammattiopiston, Kurun metsäoppilaitoksen hallinnassa olevalle liki 1000 hehtaarin
metsätilalle.

Työssä tutkitaan tuulta ilmiönä ja selvitetään myrskyjen syntyä. Tämän lisäksi
tarkastellaan millaisia tuhoja tuuli aiheuttaa ja miten taloudellisilta tappioilta
voidaan suojautua metsänhoidolla, vakuuttamalla tai suojelemalla. Lisäksi tarkastellaan paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä työkaluna tuulituhojen kartoittamisessa.

Työn tarkoituksena on tutkia onko Kurun metsäoppilaitoksen havaintometsän
alueella tapahtuneille myrskytuhoille löydettävissä selittäviä tekijöitä metsiköiden puustotunnuksista, maaperästä tai maaperän topografiasta. Tavoitteena
on saatujen tulosten avulla tunnistaa potentiaaliset myrskytuhoille alttiit kohteet ja paikantaa niiden sijainti.
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2. TUULI

Tuuli syntyy lämpötila- ja ilmanpaine-eroista. Mitä suurempi ilmanpaine-ero
kahden paikan välillä on, sitä voimakkaammin paikkojen välissä tuulee. Tämä
johtuu siitä, että ilma pyrkii tasaamaan vallitsevan ilmapaine-eron virtaamalla
korkeammasta paineesta matalampaan paineeseen päin. (Paasonen 2001. 44
– 46.)

Tämän lisäksi tuulen virtaamiseen vaikuttaa suurella mittakaavalla mm. maan
pyörimisestä johtuva coriolisvoima, jonka vuoksi ilma kiertää matalapaineen
ympäri spiraalimaista rataa vastapäivään ja korkeapaineen ympäri myötäpäivään. Pienemmällä mittakaavalla ilman virtaukseen vaikuttaa huomattavissa
määrin kitka. (Paasonen 2001. 44 – 46.)

Kitkan vaikutuksen vuoksi tuulen nopeus vaihtelee korkeussuunnassa (Paasonen 2001. 44 – 46). Tämän johtuu siitä, että maanpinnan epätasaisuudet
jarruttavat tuulta ja tämä hidastava vaikutus välittyy myös ylempiin kerroksiin
(Karttunen ym. 2002. 33 – 35). Kitkan vaikutuksen seurauksena tuulen nopeus on mantereella 10 metrin korkeudella keskimäärin vain puolet meren yllä
puhaltavan tuulen nopeudesta (Paasonen 2001. 44 – 46). Puuskissa tuulen
nopeus saattaa kuitenkin yltyä jopa 1,6 – 1,8 kertaiseksi keskituuleen verrattuna (Ilmatieteenlaitos 2011e).

3. RAJUILMAT

Suomessa sadekuuro- ja ukkospilviä esiintyy kesällä lähes päivittäin. Useimmiten ne ovat vaarattomia, mutta otollisten olosuhteiden vallitessa, erityisesti
kesän kosteimpina hellepäivinä, niistä voi kehittyä voimakkaita rajuilmoja. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)
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Sade- ja ukkoskuurojen syntyminen vaatii riittävän ilmankosteuden ja ilman
lämpötilan epävakautta eli ilman lämpötilan viilenemistä korkeussuunnassa.
Näiden lisäksi kuurot vaativat jonkin laukaisevan tekijän. Laukaisevana tekijänä voi toimia kahden ilmavirran kohtaamisvyöhyke, jossa ilma joutuu pakotettuun nousuliikkeeseen. Jos näistä kolmesta yksikin ainesosa puuttuu, kuuropilvien kehittyminen estyy. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)

3.1 Syöksyvirtaus

Syöksyvirtauksella tarkoitetaan kuuro- tai ukkospilvestä laskevaa voimakasta
kylmää ilmavirtausta (Syöksyvirtaus 2011). Kun ilman olosuhteet ovat edellä
mainitun kaltaiset, maanpinnan läheisyydessä oleva lämmin ilma alkaa kohota. Kohotessaan ilma jäähtyy ja saavuttaa lopulta korkeuden, jossa ilmassa
oleva kosteus alkaa tiivistyä pieniksi pilvipisaroiksi. Pilvi jatkaa kasvuaan niin
kauan kun nouseva ilma on ympäröivää ilmaa lämpimämpää. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)

Saavutettuaan huippukorkeutensa pilven uumeniin on muodostunut valtavat
määrät sadepisaroita, lumirakeita ja jääkiteitä. Näiden painon seurauksena
pilvessä käynnistyy laskeva ilmavirtaus. (Ilmatieteenlaitos 2011a.) Lopulta laskeva ilmavirta törmää maanpintaan ja leviää pitkin sen pintaa tuhoisin seurauksin (Punkka 2008). Leviävä kylmä ilma katkaisee lämpimän ja kostean ilman syötön pilveen ja pilvi kuihtuu nopeasti pois (Ilmatieteenlaitos 2011a).

Puuskien voimakkuuteen vaikuttaa myös korkeammalla ilmakehässä esiintyvät ilmavirtaukset. Erityisesti voimakkaiden ilmavirtausten vallitessa ukkospilven laskuvirtaus voi tuoda mukanaan maanpinnalle jopa kilometrin-parin korkeudelta nopeasti vaakasuunnassa virtaavaa ilmaa. Tämä voi joskus oleellisesti voimistaa maanpinnan tuntumassa havaittavia puuskia. (Ilmatieteenlaitos
2011c.)
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3.2 Trombi

Trombi, toiselta nimeltään tornado, on raju, paikallinen, suppea-alainen ja kestoltaan yleensä lyhyt paikallinen pyörretuuli. Trombissa ilma pyörii nopeasti
pystyakselinsa ympäri. Pyörteessä tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa ja se aiheuttaa usein tuhoja kulkureitillään. (Ilmatieteenlaitos 2011d.)

Trombien syntymiseen vaaditaan aikaisemmin esitettyjen myrskyn kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi tuuliväännettä. Tällä tarkoitetaan tuulen
nopeuden ja suunnan muuttumista maanpinnalta ylöspäin mentäessä. Tämä
aiheuttaa ilmakehään pyörteisyyttä, minkä seurauksena pilven keskivaiheille
muodostuu pyörivässä liikkeessä oleva pienikokoinen matalapaine eli mesosykloni. Juuri mesosyklonin esiintyminen on ehtona sille, että trombeja aiheuttavia ukkospilviä voi syntyä. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)

Trombien esiintyminen ei ole kuitenkaan varmaa, vaikka olosuhteet olisivat
otolliset. Trombeja esiintyykin vain alle kymmenesosassa tällaisista ukkospilvistä. Ukkospilvissä voi esiintyä kuitenkin muita vaaraa aiheuttavia tekijöitä,
kuten suuria rakeita ja voimakkaita ukkospuuskia. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)

3.2 Ukkospilvijärjestelmät

Ukkospilvet voivat muodostaa myös usean peräjälkeen syntyvän ukkospilvien
ketjun. Jos siitä muodostuu useiden tuntien ikäinen ja läpimitaltaan yli 100 kilometrin kokoinen pilvirykelmä, voidaan puhua ukkospilvijärjestelmästä. Ukkospilvijärjestelmät kykenevät ylläpitämään itseään, sillä toisista pilvistä peräisin oleva laskuvirtaus katkaisee ilman syötön joihinkin pilviin, mutta aiheuttaa
samalla uusien pilvien syntymisen järjestelmän etureunassa. (Ilmatieteenlaitos
2011a.)

Laajat ukkospilvijärjestelmät ovat Suomessa yleisiä. Rankkoja sateita ja runsasta salamointia aiheuttavia ukkospilvijärjestelmiäkin havaitaan vuosittain
useita kymmeniä. Järjestelmän elinikä on tavallisesti 5-12 tuntia ja kestonsa
aikana se saattaa kulkea jopa satojen kilometrien matkan. Esimerkiksi kesän
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2010 rajuilmojen vahingot olivat suurelta osin erittäin voimakkaiden ukkospilvijärjestelmien ja niihin liittyneiden ukkospuuskien aiheuttamia. (Ilmatieteenlaitos 2011a.)

4. KESÄN 2010 MYRSKYT

Myrskyt aiheuttivat heinä-elokuussa mittavia vahinkoja metsille. Vahingot
osuivat niin yksityisomistajien kuin yhtiöidenkin metsiin luoden painetta tuhojen kartoittamiseen ja puiden korjuuseen.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) suoritti syksyllä 2010 valtakunnallisen metsien
inventoinnin lisämittauksia arvioidakseen tuhojen laajuutta. Alustavat arviot
tuhoutuneesta puustosta oli 1 - 2 miljoonaa kuutiometriä. Lisämittauksilla
myrskytuhojen laajuudeksi saatiin 8,1 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 2 miljoonaa kuutiometriä oli lievempää tuhoa eli yksittäisiä puita. Metsikkökohtaista
tuhoa oli vastaavasti 6 miljoonaa kuutiometriä. Luku on sinänsä huomattava,
sillä tuhot vastaavat noin 15 % vuotuisista hakkuista. (Metsäntutkimuslaitos
2010.) Huomattava ero arvioiden ja todellisten tuhojen välillä kertoo tuulituhojen arvaamattomuudesta.

Kesän tuhoja aiheuttivat neljä myrskyä: Asta, Veera, Lahja ja Sylvi. Ensimmäisenä Suomeen iski kaakosta Asta myrsky 29 – 30. heinäkuuta. Se kulki
Suomen halki Etelä-Karjalasta kohti Keski-Pohjanmaata. Astan korkein mitattu
puuska oli 29 m/s Rantasalmella, mutta puuskien arvioidaan olleen paikoitellen mahdollisesti jopa kovempia. Asta aiheutti metsätuhoja etenkin Savossa.
(Ilmatieteenlaitos 2011b.)

Seuraavaksi raivosi Veera-myrsky 4. elokuuta maamme keskivaiheilla. Ukkoskuuroista aiheutui sekä voimakkaita puuskia, että suuria rakeita. Veeran
aikana paikannettiin jopa 22 000 maasalamaa. (Ilmatieteenlaitos 2011b.)
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Kolme päivää myöhemmin 7. elokuuta Lahja-myrsky pyyhkäisi melko kapealla
alueella maan lounaisosasta Pirkanmaan yli kohti entistä Oulun lääniä. Tampereella mitattiin korkeimmaksi puuskalukemaksi 25 m/s. (Ilmatieteenlaitos
2011b.)

Viimeisenä iski Sylvi 8. elokuuta. Pirkanmaalle kehittyneistä ukkospilvistä putosi maahan erittäin suuria rakeita, joista suurimmat mitatut olivat halkaisijaltaan jopa 8 cm. Puuskien voimakkuudeksi mitattiin jopa 32 m/s. Lisäksi maasalamoita paikannettiin vuorokauden aikana yli 24 000. (Ilmatieteenlaitos
2011b.)

5. TUULEN VAIKUTUKSET PUUSTOLLE

Tuuli kaataa yksittäisiä puita jo 17m/s puhaltavassa puuskittaisessa tuulessa
ja merkittävä määrä tuhoja syntyy kun puuskat yltyvät yli 20 metriin sekunnissa (Korpilahti 2007). Useimmiten tuulen nopeus ukkospuuskissa jää alle 15
metriin sekunnissa. Pahimmissa myrskyissä tuulen nopeuden on todettu yltäneen jopa yli 50 m/s nopeuteen. (Ilmatieteenlaitos 2011c.)

Metsät hidastavat tuulen nopeutta ja tasapainottavat sen muutoksia. Euroopassa tehdyissä mittauksissa on todettu tuulen hidastuvan metsässä 30 metrin matkalla 60 - 80 prosenttiin, 60 metrin matkalla 50 %:iin ja 120 metrin matkalla 7 %:iin alkuperäisestä tuulen nopeudesta. (Barry, Chorley 2010. 405.)

Aluskasvillisuudella on myös merkitystä metsän suojaisuudelle, sillä ilman
aluskasvillisuutta tuuli pääsee virtaamaan vapaammin kenttäkerroksessa.
Metsässä noin 40 % läpäisevyyden on todettu tarjoavan tehokkaimman tuulensuojan. (Barry, Chorley 2010. 405.)
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5.1 Vahinkojen ilmiasu

Syöksyvirtauksissa esiintyvä tuuli etenee maanpinnalla jokseenkin suoraan tai
lievästi kaartuen (Ilmatieteenlaitos 2011c). Tämän vuoksi syöksyvirtaukset
kaatavat puita pääosin samaan suuntaan. Trombit taas kaatavat puita ristikkäin. Nopealiikkeisen trombin tuhojälki saattaa kuitenkin muistuttaa syöksyvirtausta. Trombin tuhojäljen voi myös tunnistaa kiertyen katkenneista puista, irtaimen tavaran kuten risukasojen siirtymisestä, sekä tuhoista aivan maanpinnassa. Syöksyvirtauksissa puolestaan puut katkeavat tavallisesti keskeltä ja
tuhot maanpinnassa ovat vähäisiä. (Punkka 2008.)

5.2 Mekaaniset tuhot

Yksi selvimmistä tuulen aiheuttamista tuhoista on puuston katkeaminen tai
halkeilu. Toisinaan puut kaatuvat juurinensa, jolloin puu on useimmiten vielä
käyttökelpoista. Pitkän puun kaatuminen tai tuulen aiheuttama taipuminen
saattaa kuitenkin pirstoa puuta, joka vaikuttaa sen käyttökelpoisuuteen sellu
tai sahatavarana. Pahimpana puuhun kohdistuvana tuhona voidaan pitää sitä,
että puu katkeaa tukkiosan korkeudelta ja arvokasta puuta menee polttopuuksi. Puiden kaatumisen tai katkeamisen lisäksi tuuli saattaa aiheuttaa toissijaisia tuhoja. Puiden kaatuessa taimikoiden tai toisten puiden päälle kaatuvat
puut voivat vahingoittaa puiden latvuksia tai tuhota taimia aiheuttaen kasvutappioita.

5.3 Sieni ja hyönteistuhot

Tuulituhoissa kaatunut puusto altistuu myös sieni ja hyönteistuhoille, sillä kesäaikana kaatunut puu alkaa kuivua nopeasti (Mäkelä 2002. 466). Puun laatu
voi pysyä hyvänä parikin vuotta jos puu kaatuu juurinensa ja 20 -25 % puun
juurista säilyttää toimintakykynsä. Jos kaatunut puu ei myöskään altistu aurin-
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gonpaisteelle, on laadun säilyvyys vieläkin todennäköisempää. (Korpilahti
2007.)

Jos kaatunut puu pääsee kuitenkin kuivumaan, aukeaa sen myötä toimintamahdollisuudet erilaisille puuainetta vahingoittaville sienille. Havupuilla juuri
kaadetun puun kosteus on liian suuri sienitoiminnoille. Sen sijaan koivun kaatohetken kosteudessa sienet pystyvät käynnistämään toimintansa. (Mäkelä
2002. 466.)

Sienten aiheuttamien tuhojen merkitys vaihtelee puutavaralajeittain. Rankimmin laatumuutokset vaikuttavat tukiksi kelpaavaan osaan, sillä tukin laatuvaatimukset ovat tiukimmat ja vikoja ei juurikaan sallita. Huonolaatuista tukkipuuta
siirtyy kuitupuuksi jolloin arvon aleneminen on merkittävää. (Mäkelä 2002.
466.)

Sienten lisäksi kaatunut puusto altistuu myös hyönteistuhoille. Hyönteiset
pääsevät lisääntymään kaatuneissa puissa ja hyönteisten toukat aiheuttavat
jälkiä puutavaraan. Syntyvät hyönteiset voivat aiheuttaa tuhoa myös ympäröivässä puustossa. Hyönteistuhot voidaan välttää toimimalla hyönteistuholain
(liite 1) määräysten mukaisesti. Hyönteistuholain määräysten noudattaminen
ehkäisee myös sienten aiheuttama puuainemuutoksia. (Mäkelä 2002. 466.)

6. TUULITUHOJEN RIIPPUVUUS METSIKÖN OMINAISUUKSISTA

Tuulen nopeuden lisäksi, maaston ja puuston ominaisuudet vaikuttavat tuulituhojen syntyyn. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Hannu Yli-Kojola on tarkastellut tuulituhojen syntyä valtakunnan metsien inventointien aikana vuosina
1986 - 1994.
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6.1 Puulaji

Yli-Kojolan (2004) tutkimuksessa selvisi, että tarkastelujakson aikana tuulituhoista kaksi kolmasosaa oli tapahtunut mäntyvaltaisissa ja kolmasosa kuusivaltaisissa metsissä. Suhteellisesti tuulituhot olivat kuitenkin kuusivaltaisissa
metsissä yleisempiä. Tämä selittyy sillä, että mäntyvaltaisten metsien osuus
inventoinnissa oli n. 65 % ja kuusivaltaisten n. 26 %. Lehtipuuvaltaisissa metsissä tuhoja oli vähän.

Etelä-Suomessa tuhoja oli mäntyvaltaisissa metsissä 87 000 ha, kuusivaltaisissa 82 000 ha ja lehtipuuvaltaisissa vain 2000 ha. Vaikka tuhoja oli pintaalalla mitattuna tapahtunut enemmän männyllä, oli kuusen osuus tuulen vaurioittamasta tai kaatamasta puustosta tilavuudeltaan suurempi. Männyllä tuhoja esiintyi 1,64 milj. m³, kuusella 1,96 milj. m³ ja lehtipuulla 0,15 milj. m³ (YliKojola 2004. 53–67.)

6.2 Kehitysvaihe

Tuulituhometsiköiden keski-ikä oli Etelä-Suomessa 87 vuotta. Tuhot ilmenivät
pääsääntöisesti varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä.
Kuusella n. 50 % tuhoista oli tapahtunut varttuneissa kasvatusmetsissä, n. 40
% uudistuskypsissä ja loput n. 10 % nuorissa kasvatusmetsissä. (Yli-Kojola
2004. 53–67.)

Mäntymetsin tuulituhot olivat samansuuntaisia kuusimetsissä tapahtuneiden
tuhojen kanssa, mutta männyllä tuhojen osuus nuorissa kasvatusmetsissä oli
hieman suurempi n. 15 %. Mäntyvaltaisissa metsissä tuulituhoja esiintyi saman verran varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä.
Kummankin kehitysluokan osuudet tuhoista olivat hieman yli 30 %. Männyn
uudistamistavoista johtuen tuhoja oli myös suojuspuumetsiköissä n. 5 % ja
siemenpuumetsikössä n. 15 % (Yli-Kojola 2004. 53–67.)
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Taulukko 1. Kuusen ja männyn tuhojen jakauma ikäluokittain (Etelä-Suomi).
osuus
Kuusi /v tuhoista

osuus
Mänty /v tuhoista

1-40

3 %

1-40

9 %

41-60

15 %

41-60

13 %

61-80

26 %

61-80

16 %

81-100

33 %

81-100

23 %

101-120

12 %

101-120

24 %

121-140

9 %

121-140

10 %

141+

2 %

141+

5 %

Etelä-Suomessa kuusivaltaiset metsät ovat jonkin verran vanhempia kuin
mäntyvaltaiset metsät. Kuten taulukosta 1 nähdään, ovat tuulituhot kuitenkin
painottuneet Etelä-Suomessa kuusivaltaisissa metsissä mäntyvaltaisia metsiä
nuorempiin metsiin. Männyllä tuhoja oli myös huomattava määrä (9 %), ikäluokassa 1-40 vuotta. Nämä tuhot olivat pääosin siemenpuiden kaatumisesta
aiheutuneita taimikkotuhoja. (Yli-Kojola 2004. 53–67.)

6.3 Puuston valtapituus ja keskiläpimitta

Taulukko 2. Kuusen ja männyn tuhojen jakauma valtapituuden mukaan (EteläSuomi).
osuus
Kuusi /m tuhoista %

osuus
Mänty /m tuhoista %

0-5

1 %

0-5

2 %

5,1-10

1 %

5,1-10

1 %

10,1-15

3 %

10,1-15

10 %

15,1-20

18 %

15,1-20

20 %

20,1-25

45 %

20,1-25

38 %

25,1+

32 %

25,1+

29 %

Kuten taulukosta 2 havaitaan, tuulituhoja esiintyi eniten valtapituudeltaan yli
15 m pitkissä puustoissa. Taulukosta nähdään myös, että Etelä-Suomessa
tuulituhot keskittyivät kuusivaltaisissa metsissä valtapituudeltaan pidempiin
puustoihin kuin mäntyvaltaisissa metsissä. (Yli-Kojola 2004. 53–67.)
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Taulukko 3. Kuusen ja männyn tuhojen jakauma läpimitan mukaan (EteläSuomi).
osuus
Kuusi /cm tuhoista %

Mänty
osuus
/cm tuhoista %

0-4,4

0,4 %

0-4,4

0 %

4,5-9,4

2,4 %

4,5-9,4

4,1 %

9,5-14,4

7 %

9,5-14,4

8,5 %

14,5-19,4

14,2 % 14,5-19,4

16,5 %

19,5-24,4

30,5 % 19,5-24,4

25 %

24,5-29,4

12,6 % 24,5-29,4

20,4 %

29,5-34,4

12 % 29,5-34,4

17,2 %

34,5-39,4

10 % 34,5-39,4

39,5+

11 %

39,5+

7 %
1,2 %

Taulukosta 3 nähtävien tulosten perusteella, tuhot näyttävät painottuvan pääosin järeisiin puustoihin. Kuusella tuhot vaikuttavat jakautuvan mäntyä tasaisemmin erittäin järeäpuustoisissa metsiköissä. Tämä johtuu luultavasti metsien rakenteiden eroista. (Yli-Kojola 2004. 53–67.)

7. TUULITUHOIHIN VARAUTUMINEN

Myrskyt ovat yleisiä ja ne aiheuttavatkin selvästi eniten metsävahinkoja vuosittain. Keskimäärin 70 – 80 % vakuutusyhtiöiden maksamista vuotuisista korvauksista on myrskyjen aiheuttamia. (Uotila & Kankaanhuhta 2003. 20). Kesän
2010 kaltaisia tuhoja aiheuttavia myrskyjä on puolestaan arvioitu esiintyvän
vain kerran vuosikymmenessä (Ilmatieteenlaitos 2011c.)

Metsäpäällikkö Pekka Kokon (Tapiola 2011b) mukaan Keski-Euroopassa on
ennustettu esiintyvän 5 - 10 vakavaa talvimyrskyä seuraavan 30 vuoden aikana. Tämän lisäksi tuulten voimakkuuden arvioidaan nousevan 8-16 prosenttia
ja myrskypäivien lukumäärän peräti 25 - 50 prosenttia nykyisestä. Näillä ennusteilla voidaan ajatella olevan vaikutusta myös Pohjoisemmassa Euroopassa eli myös Suomessa.

Tuulten arvaamattomuuden ja puuston pitkän elinkierron takia tuulituhoilta
suojautuminen on vaikeaa. Esimerkiksi kerran vuosikymmenessä esiintyvät
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tuhot voivat osua metsikköön sen kiertoaikana useaan otteeseen. Tuulituhoilta
voidaan suojautua kahdella tavalla: Ennakoivasti metsänhoidolla ja vakuuttamalla. Tuhojen tapahduttua on mahdollista vähentää tappioita metsänsuojelun
avulla.

7.1 Metsänhoito

Oikeanlaisella metsänhoidolla voidaan vähentää tuulituhojen riskiä. Tuulituhoja tuskin voidaan tällä tavalla kuitenkaan kokonaan estää, mutta metsikön tuulenkestävyyttä voidaan parantaa.

Metsissä erityisesti aukkojen reunat ovat alttiita tuulituhoille. Reunavaikutusta
voidaan vähentää hakkaamalla kooltaan suurempia aukkoja. Esimerkiksi yhdessä neliön muotoisessa kymmenen hehtaarin aukossa on aukonreunaa
1333 metriä, kun kymmenessä samanmuotoisessa hehtaarin aukossa on aukonreunaa 4000 metriä. (Uotila & Kankaanhuhta 2003. 20.)

Itä-länsisuunnassa olevan metsäpalstan uudistuskypsien metsien hakkuut
kannatta aloittaa aina itäreunasta, sillä tuhoja aiheuttavat syysmyrsky tulevat
tavallisesti lounaan, lännen tai luoteen suunnasta. Hakkaamalla metsät idästä
länteen päin, ei länsituulta vastaan jää uutta aukonreunaa. Yhtenäistä uudistuskypsää aluetta ei myöskään kannata pirstoa palasiin. (Uotila & Kankaanhuhta 2003. 20.)

Harvennus-, siemen ja suojuspuuasentoon tähtäävien hakkuiden jälkeen metsikkö on muutaman vuoden ajan altis myrskytuhoille. Harvennukset kannattaa
tehdä ajallaan, mutta metsiä ei kannata harventaa liian rajusti. Lähellä päätehakkuuikää olevat varttuneet kuusikot kannattaakin jättää kokonaan harventamatta. Lisäksi metsien mahdolliset lannoitukset tulee ajoittaa vasta muutaman vuoden päähän tehdystä harvennuksesta. (Tapiola 2011b.)
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7.2 Vakuutus

Yksi keino suojautua myrskytuhoilta on vakuuttaa metsä. Pääsääntöisesti
metsävakuutus kattaa koko tilan metsän, eikä vakuutusta voida siis ottaa vain
tietylle osalle tilaa. Joillain vakuutusyhtiöillä on kuitenkin mahdollisuus ottaa
vakuutus pelkästään tilan sisällä oleville erikoispuuviljelmille, jos kuvioista on
ajantasaiset ja kattavat kuvio- ja karttatiedot. Vakuutus on vähennyskelpoinen
metsäverotuksessa. (Tapiola 2011a.)

Vakuutuksen korvaus perustuu metsäammattilaisen arvioon. Tuhoa edeltäneen puuston arvosta vähennetään puuston jäännösarvo tuhon jälkeen. Niiden erotus on korvattava vahinko. Tämän jälkeen vakuutusehdoissa määritelty omavastuu vähennetään korvaussummasta. Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin
enimmäiskorvaus vahinkojen korvauksessa, eli vaikka tuhot olisivat suuremmat, korvaa vakuutusyhtiö vain enimmäiskorvauksen verran. Korvauksen suuruudessa otetaan huomioon myös suurista tuhoista johtuvan puun suuren tarjonnan aiheuttamat hinnan alenemiset. (Metsälehti makasiini 5/2011. 29.)

Toisilla vakuutusyhtiöillä korvaus puolestaan perustuu peruskorvaukseen. Peruskorvauksen korvausmäärää voi halutessaan nostaa tai laskea (If 2011).
Tällaiseen malliin perustuvassa vakuutuksessa sovittu korvaus maksetaan
koko tuhon kohteeksi joutuneelle puuerälle todellisista vahingoista riippumatta
(Metsälehti makasiini 5/2011. 29).

Esimerkiksi jos tarkastellaan todellisiin tuhoihin perustuvaa tapaa korvata vahingot, määräytyy korvaus seuraavanlaisesti. Tuulen tärvellessä kantohinnaltaan 50 euron arvoisen tukkipuuston 10 euron arvoiseksi energiapuuksi, korvaus on 40 e/m³. Tämän lisäksi korvauksen suuruuteen vaikuttaa vakuutusta
otettaessa sovittu enimmäiskorvaus. Tällä hetkellä korkeimman turvan tarjoaa
Pohjola, jonka enimmäiskorvaus on 32 e/m³. (Metsälehti makasiini 5/2011.
29.) Samassa tapauksessa peruskorvaukseen perustuvalla korvausmallilla
esimerkiksi If korvaisi tässä tapauksessa tuhoja 15 e/m³. If:llä peruskorvausta
on mahdollista nostaa tai laskea 30 %:lla (If 2011).
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Vakuutukset korvaavat puuston arvon alenemisen lisäksi tuhon aiheuttama tulevien hakkuutulojen menetyksen eli odotusarvon. Odotusarvo korvataan 20 60 vuotiaissa metsissä. (Metsälehti makasiini 5/2011. 29.) Esimerkiksi If:ssä
odotusarvon määrä jakaantuu kolmeen luokkaan puuston iästä riippuen.
Puuston ollessa 25 – 35 vuotiaita korvaus on 100 %, 36 – 45 vuotiaissa puustoissa 50 % ja 46 – 55 vuotiaissa puustoissa enää 25 % sovitusta peruskorvauksen määrästä. (If 2011.)

Vakuutuksen korvaavuuteen vaikuttaa myös tuhojen laajuus. Esimerkiksi IF ei
korvaa taimituhoja, joita on ollut alle 0,5 ha vakuutustapahtumaa kohden tai
puuston vahinkoja alle 15 m³ määrälle. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö arvioi onko tuho ollut äkillinen vai olisiko sen estämiseksi ollut jotain tehtävissä. Lisäksi
arvioidaan, onko tilan metsän hoitoa laiminlyöty ja onko sillä ollut vaikutusta
tuhon syntymiseen. (If 2011.)

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat mm. vakuutettavan kohteen maantieteellinen
sijainti, pinta-ala, omavastuun suuruus ja korvausluokka (Tapiola 2011). Vakuutusta ottaessa tulee huomioida, että vakuutus on tarpeeksi kattava, muttei
ylimitoitettu. Vakuutuksesta voi helposti maksaa turhasta ja tulee muistaa, että
vakuutus on maksettava joka vuosi ja tuhot saattavat osua kohdalle vain kerran sukupolvessa. Etenkin omavastuuosuus kannattaa mitoittaa oikein. Suurissa tuhoissa isokaan omavastuu ei ole kovin merkittävä, mutta voi laskea
vakuutusmaksua merkittävästi. (Metsälehti makasiini 5/2011. 29.)

Kesän 2010 suurten myrskytuhojen aiheuttamista metsävahingoista korvattiin
keskimäärin 12 e kuutiometriltä. Korvauksen suuruuteen vaikutti se, että suuri
osa tuhopuista kaatui juurineen eikä tukkiosuus vahingoittunut. Lisäksi tuhopuut kävivät hyvin kaupaksi ja vain korjuukustannusten nousu alensi kantohintaa. (Metsälehti makasiini 5/2011. 29.)
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7.3 Suojelu

Tuhojen tapahduttua on niistä mahdollista saada taloudellista hyötyä hakemalla sitä suojelun piiriin. Tuulituhojen vuoksi syntyneitä runsaslahopuustoisia
kohteita voikin ehdottaa vapaaehtoisesti suojeltavaksi METSO-ohjelmaan.
(Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2010.)

Suojelukohteen valintaperusteina toimii sen arvo monimuotoisuuden kannalta.
Tämän lisäksi kohteen arvoa suojelun kannalta parantavat taloudelliset ja sosiokulttuurilliset perusteet. Tällä tarkoitetaan sitä, että monimuotoisuuden turvaaminen tuo lisäarvoa elinkeinotoiminnalle, se on arvokas maisema- tai virkistyskäytössä tai kultturellisesti arvokas. (Maa- ja metsätalousministeriö ja
ympäristöministeriö 2009.)

Metso-ohjelman kohteiden valinnassa voidaan jo olemassa olevien suojelualueiden lähellä oleville myös monimuotoisuuden kannalta kehityskelpoisille
kohteille antaa lisäarvoa. Tämän menettelyn tavoitteena on nykyistä laajempien yhtenäisten elinympäristöjen muodostaminen. Tämän lisäksi kohteiden arvoa nostaa uhanalaisten tai vaateliaiden lajien esiintymät. (Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2009.)

Metsät voidaan suojella pysyvästi tai määräaikaisesti. Pysyvässä suojelussa
oleva alue on lopullisesti poissa metsätalouskäytöstä. Pysyvän suojelualueen
perustamiselle on kolme vaihtoehtoa. Alue voidaan myydä valtiolla, vaihtaa
valtion metsään tai kohteesta voidaan perustaa yksityinen suojelualue. Määräaikainen suojelusopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Metsänomistajalle suojelusta maksetaan korvaus joka perustuu suojelutyypistä
riippuen metsätaloudelliseen arvoon, puustoon tai hakattavissa olevan puuston määrään. Suojelusta saatava tulo on verovapaata. (Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2011.)
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8. PAIKKATIETO

8.1 Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan osoittaa sijainti. Se koostuu sijaintitiedosta
ja ominaisuustiedosta. Sijaintitieto kattaa kohteen geometriatyypin eli mallinnustavan sekä koordinaattitiedon. Mallintamisvaihtoehtoja on kaksi; vektorimalli ja rasterimalli. Koordinaattitieto tarkoittaa yleensä kohteen koordinaatteja, mutta se voi olla esimerkiksi osoite tai postinumero. Ominaisuustieto puolestaan kertoo kohteen ominaisuuksista, kuten maaperän laadusta, puulajeista
ym. (Esri 2011.)

Paikkatietoa käsitellään paikkatieto-ohjelmiston avulla, jossa paikkatietoa käsitellään karttatasoina. Paikkatietoanalyyseillä voidaan tutkia kohteiden tai ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Tällä tavoin luodaan uutta tietoa, jota olisi muuten vaikea tai jopa mahdoton havaita. Tulokset esitetään yleensä kartalla. (Esri 2011.)

Paikkatietojärjestelmä on kokonaisuus, jolla kerätään, ylläpidetään, tallennetaan, käsitellään ja jaetaan paikkatietoa. Kokonaisuus muodostuu henkilöistä
ja osaamisesta, aineistoista ja palveluista sekä tietojärjestelmistä. (Esri 2011.)

8.2 Paikkatiedon mallintaminen

Paikkatietoa mallinnetaan rastereiden ja vektoreiden avulla. Rasteri on pikseleistä koostuva reaalimaailmaa kuvaava kokonaisuus, jossa jokaisella pikselillä on oma arvonsa. Yksi pikseli kuvaa rasterin tarkkuudesta riippuen vastaavan kokoista aluetta maastossa. (Esri 2008.) Rasterin avulla paikkatiedon
ominaisuuksia voidaan kuvata hyvin yksityiskohtaisesti, koska jokaisella pikselillä voi olla uniikki arvonsa, tämä lisää myös analyysien tarkkuutta. Toisaalta
rasterin haittapuolena on, että epätarkkuuksia syntyy paikoitellen pikselin
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koosta riippuen ja jos pikselin kokoa pitää pienenä on sen käsitteleminen tietokoneelle raskaampaa ja vie enemmän tallennustilaa.

Vektori on piste, viiva tai aluemalli, jossa koko alueella on samat ominaisuustiedot. Alue voi olla esimerkiksi ympyrä tai monikulmio. Esimerkiksi metsäkuvioita on hyvä kuvata vektorimallin alueobjekteilla, sillä metsäsuunnitelmassa
tiedot ovat samat koko kuvion sisällä.

8.3 Paikkatietoanalyysit

Paikkatietoanalyyseissä tuotetaan paikkatietoaineistojen avulla uutta tietoa.
Paikkatietoanalyysien avulla erilaisia tietoja voidaan esimerkiksi etsiä, luokitella ja yhdistää. Lisäksi voidaan tutkia aineistojen riippuvuutta ja päällekkäisyyttä ja tieto voidaan visualisoida. Analyysit jaetaan tavallisesti kyselyihin, visuaalisiin analyyseihin ja laskennallisiin analyyseihin (Opetushallitus 2011.)

Paikkatietokannasta tehdyt kyselyt tuottavat vastauksia kysymyksiin hakemalla tietokannasta kaikki kohteet, jotka täyttävät annetut hakuehdot. Hakuehdot
voivat perustua joko sijainti- tai ominaisuustietoihin tai molempiin. (OPH
2004.) Visuaalisessa paikkatietoanalyysissä käytettävissä olevasta paikkatietoaineistosta muodostetaan johtopäätöksiä aineistosta muodostuvan kuvan
perusteella.

Laskennalliset

paikkatietoanalyysit

perustuvat

paikkatieto-

ohjelmistossa suoritettaviin operaatioihin ja ne jaotellaan päällekkäisanalyyseihin, yhdistävyysanalyyseihin sekä naapuruusanalyyseihin. (Opetushallitus
2011.)

Päällekkäisanalyyseissä kahta tai useampaa paikkatietoaineistoa verrataan
päällekkäin ja pyritään löytämään aineistojen välisiä yhteyksiä. Yhdistävyysanalyyseissa tarkastellaan verkostomaisia paikkatietoaineistoja, kuten tiestöä,
joukkoliikenteen reittejä tai sähkö- ja vesijohtoja. Naapuruusanalyysien avulla
tarkastellaan puolestaan tutkittavan kohteen yhteyttä sen ympärillä oleviin
kohteisiin. (Opetushallitus 2011.)
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8.4 Paikkatiedon hyödyntäminen myrskytuhojen kartoituksessa

Vuoden 2010 myrskytuhojen jälkeen tuhojen tiedettiin olevan laajat, mutta kenelläkään ei ollut tarkempaa tietoa missä tuhot varsinaisesti sijaitsivat. Tiedon
kartoittamiseksi kesällä tehtiin mm. lentokoneella ylilentoja tuhoalueiden kartoittamiseksi. Lentojen ongelmaksi koitui se, että tuhojen laatua ei pystytty havaitsemaan yhtä tarkasti, kuin metsässä kävelemällä. Lisäksi kohteiden tarkempi sijainti jäi usein epävarmaksi, koska tuhot merkattiin kartalle ilmasta käsin silmävaraisesti. Tämän takia metsissä jouduttiin lisäksi tekemään paljon
tarkistuskartoituksia, jotta tuhot olisi saatu tarkemmin paikannettua. Kyseinen
työ vaati valtavasti resursseja.

Myrskytuhoalueiden kartoitusta voitaisiin helpottaa paikkatietojärjestelmän
avulla. Tuhoalueiden maaperää, topografiaa ja puustotunnuksia tarkastelemalla voitaisiin luoda johtopäätöksiä tuhoalttiista kohteista. Jos riippuvuuksia
löydetään tuulituhojen ja tiettyjen ominaisuuksien välillä, tällaisia kohteita voitaisiin helposti etsiä paikkatietojärjestelmän avulla. Tällä tavalla voitaisiin ennustaa tuulituhoille alttiit kohteet ja tuulituhoihin osattaisiin varautua. Tämän
vähentäisi myös maastokartoituksessa tarvittavan henkilöstön määrää. (Mäkinen 2010.)

9. AINEISTO

Työ tätä tutkimusta varten aloitettiin keräämällä paikkatietoaineistoa Kurun
havaintometsän alueelta. Tavoitteena oli aineistoja tutkimalla etsiä tuulituhoille
puustosta, maaperästä ja maaston topografiasta selittäviä tekijöitä.

Alueen peruskartat ja korkeusmallit saatiin Tampereen ammattikorkeakoululta.
Näiden lisäksi ladattiin tilan maaperäkartat Geologian tutkimuskeskuksen,
GTK:n verkkosivuilta. Muita tarvittavia aineistoja olivat tilanrajat, kuviotiedot,
korkeuskäyrät ja rinteiden suunnat. Tiedot tuulituhokohteista saatiin paperikar-
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tan muodossa, johon Kurun havaintometsän hoitaja Erkki Tuuna oli merkannut
tuhot. Aineiston koonti ja analysointi tehtiin ArcMap-ohjelmistolla.

9.1 Tilanrajat

Tilanrajaelementin mallintaminen aloitettiin hakemalla ammattilaisen karttapaikasta havaintometsän tilan rajapyykkien koordinaatit. Ne siirrettiin Exceltaulukkoon, jonka avulla ArcMapissa luotiin rajapyykkejä vastaavat koordinaattipisteet. Nämä toimivat tilan rajojen digitoimisen perustana, mutta pelkästään näiden avulla tilanrajoja ei pystytty piirtämään.

Rajapyykkien lisäksi tilanrajoista otettiin kuvakaappauksia ammattilaisen karttapaikasta. Kuvakaappaukset avattiin yksi kerrallaan ArcMappiin. Kuvat eivät
olleet sellaisenaan käyttökelpoisia, koska niissä ei ollut koordinaattitietoja joiden avulla muiden tasojen paikkatietoa käsitellään. Tämän vuoksi tilanrajojen
mallintaminen piti aloittaa oikaisemalla kuvat ArcMapissa eli antamalla niille
koordinaattitiedot.

Oikaisemisessa hyödynnettiin peruskarttaa, joka oli aikaisemmin saatu koulun
palvelimelta. Oikaisemisessa haetaan oikaistavalta kartalta ja peruskartalta
vastaavia pisteitä ja tarkoituksena on saada kartat vastaamaan toisiaan. Hyviä
kohteita oikaisupisteille on kartoilla teiden risteykset ym. selvät karttapisteet.
Taustakarttojen oikaisemisen jälkeen tilan rajaviivat digitoitiin rajapyykkien välille.

9.2 Kuviotiedot

Kurun metsäoppilaitoksen havaintometsän metsäsuunnitelma on tallennettu
Tforest-metsäsuunnittelujärjestelmän tietokantaan. Kuviotietojen päivitykset
ovat vuosilta 2002 - 2006. Täten puustotiedot jouduttiin päivittämään MELA-
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laskennalla nykytilaan. Tämän jälkeen koko tilan kuviorajat ja kuviotiedot kirjoitettiin shapefile formaattiin, jotta ne voitiin avata ArcMapissa.
Koska Tforestista tuodun tietokannan tietotyypit muuttuvat ainakin osittain aineistoa siirrettäessä ArcMappiin, piti varmistaa, että tärkeimmät puustotunnukset kuten pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus ja pinta-ala säilyisivät
oikeissa arvoissaan. Täten kyseiset tiedot laskettiin ja tallennettiin ArcMapissa
uudestaan.

9.3 Korkeusmalli

Korkeusmalli oli tarpeellinen topografian ja maaston korkeuden merkityksen
selvittämiseksi. Korkeusmallista luotiin alueelle korkeuskäyrät ja rinteen suunnat. Korkeuskäyrät luotiin Contour-työkalulla viiden metrin käyrävälille.

Luotu tiedosto vei valtavasti tilaa johtuen korkeusmallin suuresta koosta ja laajasta kattavuudesta. Korkeusmalli ulottui reilusti tutkimusalueen ulkopuolelle.
Aineiston käsittelemisen helpottamiseksi ja tallennustilan säästämiseksi luoduista korkeuskäyristä leikattiin tilan ulkopuolinen alue pois Intersecttyökalulla.

Rinteen suunnat luotiin Aspect-työkalulla. Toiminto muodostaa rinteille suunnan 360 asteen asteikolle, jossa jokaista ilmansuuntaa kuvataan tietyllä asteluvulla.

10 MENETELMÄT

Aineiston analysoimista varten luotiin kaksi karttatasoa. Ensimmäinen taso sisälsi koko tilan metsäsuunnitelman. Tästä tasosta saatiin myös toinen tarvittava karttataso, joka kuvasi tuulituhokuvioita. Tuulituhokuvioiden avulla voitiin
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tutkia tuhokuvioiden metsikkötunnuksia ja metsäsuunnitelman avulla riippuvuuksia voitiin analysoida.

10.1 Kyselyt

Kyselyitä hyödynnettiin puuston ominaisuuksien tutkimisessa. Metsikkötunnukset poimittiin ArcMapista raportointitoiminnolla. Raportointi mahdollisti tunnuksien tarkastelun useamman muuttujan suhteen. Tämän lisäksi raportoinnilla tiedot saatiin siirrettyä suoraan Excel-muotoon, jossa metsikkötunnuksien
analysointia jatkettiin.

Myrskykuvioiden metsähoidollista tilaa tarkasteltiin verkkometsäsuunnitelmasta, johon oli tallennettu ajankohtainen metsäsuunnitelma. Tarkastelua varten
ArcMapista otettiin tuhokuvioista tuloste, josta nähtiin tuulituhokuvioiden kuvionumerot. Tulosteen avulla pystyttiin verkkometsäsuunnitelmasta tarkastelemaan tuhokuvioille päivitettyjä metsänhoitotöitä.

10.2 Raster calculator

Raster calculator mahdollistaa rasteriaineistoista esim. pikseleiden poimimisen tietyn kriteerin perusteella. Tätä tarvittiin rinteen suuntien käsittelyn helpottamiseksi. Aspect-toiminnolla luodut rinteen suunnat pitävät sisällään kaikki
ilmansuunnat ja sellaisenaan tiedon tulkitseminen on lähes mahdotonta. Raster calculatorilla eri ilmansuunnat eriteltiin omiksi karttatasoikseen.

Näiden avulla digitoitiin tuulituhokuvioiden ja eri ilmansuuntiin avautuvien rinteiden yhdistelmäkuviot. Tätä varten luotiin uudet aluemaisia kohteita sisältävät karttatasot kuvaamaan tuulituhojen sijoittumista rinteillä eri ilmansuunnissa. Digitoinnissa käytettiin peruskarttaa apuna ja keskityttiin digitoimaan vain
kohteita, jotka olivat kooltaan tarkoituksenmukaisia. Lopuksi digitoiduille kuviolle laskettiin pinta-alat.
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10.3 Leikkausanalyysi

Intersect-toiminnon avulla voidaan tutkia tietyn ominaisuuden esiintymistä toisen ominaisuuden vaikutusalueella. Toiminto yhdistää kaksi vektoreista muodostettua karttatasoa ja muodostaa uuden karttatason näiden kahden karttatason leikkauksesta. Lopputuloksena syntyy uusia yhdistelmäkuvioita, joissa
on kummankin alkuperäisen vektorin ominaisuustiedot. (Esri 2011.) Kyseistä
toimintoa tarvittiin tuhokuvioiden maaperätietojen selvittämiseen.

Tutkimusalue sijoittui kahdelle numeeriselle maaperäkarttalehdelle, joista
muodostettiin ensin yhdistämällä yksi yhtenäinen karttataso. Tämä mahdollisti
leikkausanalyysien tekemisen. Intersect-toiminnolla kuviotiedot sisältävä vektori ja maalajivektori yhdistettiin omaksi karttatasokseen. Tämän tuloksena
syntyi uusia kuvioita, joiden rajat muodostuivat kuviotietojen ja maalajien rajojen leikkauksesta. Syntyneiden kuvioiden avulla tuhokuvioilla esiintyneille
maalajeille pystyttiin laskemaan pinta-alat.

10.4 Visuaalinen analyysi

Teemakartalla tarkoitetaan vektorikohteita sisältävän karttatason värittämistä
tietyn ominaisuustiedon perusteella. Yksi väri siis vastaa kartalla yhtä ominaisuutta. Tämän avulla kyseisen ominaisuuden arvo nähdään suoraan karttaa
katsomalla tarvitsematta käydä katsomassa kohteeseen liittyvää tietoa ominaisuustietotaulukosta.

Tämän avulla tarkasteltiin etenkin pinnanmuotojen kuten korkeuden merkitystä. Haluttujen ominaisuuksien mukaan teemoitetuista kartoista otettiin kuvakaappauksia analysointia varten.
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11. ANALYYSIEN TULOKSET

Tarkastelussa oli noin 900 hehtaarin kokoinen metsätila, jolla tuulituhoja oli
tapahtunut reilulla 110 hehtaarilla. Tilan puusto koostui pääosin männystä
(500 ha) ja kuusesta (328 hehtaaria.) Koivikoita tilalla oli yhteensä 50 hehtaaria. Näiden lisäksi tilalla oli myös pieni määrä muita puulajeja, mutta niiden
osuus alueella oli niin pieni, että niillä ei ollut tutkimuksen kannalta merkitystä.

Tilan metsiköistä suurin osa oli varttuneita kasvatusmetsiköitä (438 ha) ja nuoria kasvatusmetsiä (160 ha.) Uudistuskypsiä metsiä tilalla oli 88 ha, taimikoita
yhteensä 168 ha. Lisäksi tilalla oli ylispuustoisia taimikoita 15 ha ja siemenpuumetsiä noin 3 ha.

900 hehtaarin suuruinen tila oli jaettu 448 kuvioon. Myrskytuhoja oli tapahtunut yhteensä 43 kuviolla. Kaikkien kuvioiden keskimääräinen pinta-ala oli 2
hehtaaria. Tuhokuvioiden keskimääräinen pinta-ala tilalla oli hieman suurempi
(2,61 ha). Tilan pienin kuvio oli 0,12 hehtaaria. Pienin kuvio, jossa tuulituhoja
oli tapahtunut, oli pinta-alaltaan 0,25 hehtaaria.
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11.1 Puulaji

Tuhot olivat vaurioittaneet tilan kuusi ja mäntyvaltaisia metsiköitä. Tuhokuvioiden määrää tarkasteltaessa kuviosta 1 nähdään, että männyillä tuhoja oli
esiintynyt kaksi kertaa enemmän kuin kuusilla. Koivuilla tuhoja ei ollut esiintynyt lainkaan.
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Kuvio 1. Tuulituhokuvioiden määrä.

Taulukko 4. Tuhojen jakautuminen metsikkökuvioille.
Puulaji

kuvioita tilalla

tuhokuvioita

% kuvioista

Mänty

226

29

12,8 %

Kuusi

177

14

7,9 %

Taulukosta 4 huomataan kuitenkin, että tilalla oli ollut mäntykuvioita paljon
kuusikuvioita enemmän. Suhteellisia osuuksia tarkastellessa huomataan tuhojen jakautuneen puulajien välillä hieman tasaisemmin. Männyllä tuhoja oli kuitenkin tapahtunut enemmän.

Taulukko 5. Tuhojen jakautuminen pinta-alalla mitattuna.
Puulaji

tilalla

tuhokuvioita

% pinta-alasta

Mänty

500,25 ha

83,54 ha

16,7 %

Kuusi

327,83 ha

28,63 ha

8,7 %
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Kuten taulukosta 5 huomataan, oli männiköiden tuhoutumista tapahtunut
myös pinta-alalla mitattuna enemmän. Männiköiden tuulituhot olivat miltei
kolminkertaiset kuusiin verrattuna. Toisaalta tilalla oli männiköitä selvästi yli
100 hehtaaria enemmän ja tämän vuoksi suhteellisesti mitattuna erot olivat
pienemmät.

11.2 Kehitysluokka

Kuviosta 2 nähdään, että tuhot ovat tapahtuneet pääsääntöisesti varttuneissa
kasvatusmetsiköissä (kehitysluokka 03). Muuten tuhot ovat jakautuneet aika
tasaisesti nuoriin kasvatusmetsiin (02) ja uudistuskypsiin metsiin (04). Siemenpuumetsiköissä (S0) ja ylispuustoisissa taimikoissa (Y1) tuhoja oli tapahtunut vähän.
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Kuvio 2. Tuulituhokuvioiden kehitysluokkajakauma puulajeittain.

Taulukko 6. Tuhojen jakautuminen kehitysluokille
kehitysluokka

kuvioita tilalla

tuhokuvioita

% kuvioista

02

96

6

6,3 %

03

181

27

14,9 %

04

49

8

16,3 %

S0

2

1

50,0 %

Y1

13

1

7,7 %

Y1
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Nuorten kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien välillä ei tuhojen määrässä näytä kuvion 2 perusteella olevan juurikaan eroa. Taulukon 6 mukaan
suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa huomataan, että tuhot olivat vaurioittaneet kuitenkin suurempaa osaa koko tilan uudistuskypsistä metsistä. Taulukosta 6 huomataankin, että tuhot ovat vaurioittaneet suhteellisesti mitattuna
eniten uudistuskypsiä metsiä siemenpuumetsiköt poislukien.

Taulukko 7. Tuhojen jakautuminen pinta-alalla mitattuna.
Kehitysluokka

tilalla

tuulituhoja

% pinta-alasta

02

160,5 ha

10 ha

6,2 %

03

437,4 ha

83, ha

19,0 %

04

87,9 ha

16,8 ha

19,1 %

S0

2,5 ha

2,1 ha

85,2 %

Y1

14,7 ha

0,25 ha

1,7 %

Kuten taulukosta 7 nähdään, oli tuhoja tapahtunut pinta-alalla mitattuna eniten
varttuneissa kasvatusmetsissä. Kuitenkin suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa, siemenpuumetsiköt poislukien, huomataan tuhojen vaurioittaneen varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistuskypsiä metsiä yhtä paljon. Vähiten tuhot olivat
vaurioittaneet nuoria kasvatusmetsiä ja ylispuustoisia taimikoita.
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11.3 Puuston keskiläpimitta

Kuviosta 3 nähdään, että tuhot ovat pääsääntöisesti tapahtuneet järeämmissä
metsissä. Tuhoja alkoi esiintyä merkittävästi läpimittaluokassa 15,1 - 20 cm ja
tätä järeämmissä luokissa. Läpimittaluokassa 15,1 – 20 cm puiden keskiläpimitta on painottunut lähemmäksi 20 cm:ä. Männyllä tämän luokan keskiläpimitta on 18,25 cm ja kuusella 18,8 cm. Männyllä kaikkien tuhokuvioiden puuston keskiläpimitta oli 22cm ja kuuset ovat olleet hieman järeämpiä, keskiläpimitaltaan 23,8cm.
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Kuvio 3. Tuhokuvioiden puuston jakautuminen keskiläpimitan perusteella.

Taulukko 8. Tuhojen jakautuminen tilalla keskiläpimitan mukaan.
läpimitta /cm

kuvioita tilalla

tuhokuvioita

% kuvioista

10,1-15

54

1

1,9 %

15,1-20

119

18

15,1 %

20,1-25

112

11

9,8 %

25,1-30

44

6

13,6 %

30,1-35

21

7

33,3 %

Taulukosta 8 nähdään, että suhteellisesti mitattuna tuhot ovat vaurioittaneet
melko tasaisesti läpimittaluokkien 15,1 - 30 cm puustoa ja yli 30 cm puustossa
tuhot ovat olleet huomattavan suuret.
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11.4 Puuston keskipituus

Kuten kuviosta 4 havaitaan, tuhot ovat tapahtuneet pääosin yli 15 m pitkissä
metsiköissä. Pituusluokassa 15,1 – 20 m mäntyjen keskipituus oli 18 m ja
kuusien 16,3 m. Kaikkien tuhokuvioiden puuston keskipituus männyillä oli 19,2
metriä ja kuusten 20,2 metriä. Luokassa 10,1 - 15 m tuhoja on tapahtunut
määrällisesti yllättävän paljon, mutta kuten Taulukosta 9 huomataan, suhteellisesti mitattuna luokan merkitys jää pieneksi.
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Kuvio 4. Tuhokuvioiden puuston keskipituus.

Taulukko 9. Tuhojen jakautuminen tilalla keskipituuden mukaan.
pituus /m

kuvioita tilalla

tuhokuvioita

% kuvioista

10,1-15

88

4

4,5 %

15,1-20

162

24

14,8 %

20,1-25

80

9

11,3 %

25,1-30

10

6

60,0 %

Taulukosta 9 nähdään myös, että tuhot ovat vaurioittaneet tasaisesti 15,1 - 25
m pitkiä metsiköitä ja yli 25 m pitkissä metsissä tuhoja on ollut huomattavan
paljon. Tuhojen suurta määrää kahdessa keskimmäisessä luokassa voidaan
selittää sillä, että varttuneiden ja uudistuskypsien metsiköiden puusto ei juuri
kasva yli 25 metriä pidemmäksi.
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11.5 Maalaji

Kuten taulukosta 10 nähdään, on suurin osa tuhoista pinta-alalla mitattuna tapahtunut hiekkamoreenimailla. Toisaalta tuhojen suhteellinen osuus koko tilaan nähden on pieni, koska suurin osa tilan maaperästä on ollut hiekkamoreenia. Sen sijaan tuhot ovat vaurioittaneet merkittävää osuutta turvemaista ja
hienojakoisista maalajeista (hieno ja karkea hieta sekä hiesu). Näiden lisäksi
myös huomattava osuus kallioilla olleista puustoista oli kärsinyt tuhoja.

Taulukko 10. Tuhojen jakautuminen maalajeittain.
Maalaji

Koko tila

Tuhoja

Koko tilasta

Saraturve

52,4

ha

8,7

ha

16,6 %

Hieno hieta

2,5

ha

0,4

ha

16,5 %

Hiekka

8,4

ha

0,3

ha

3,3 %

Hiesu

0,5

ha

0,4

ha

71,4 %

Karkea hieta

8,1

ha

3,6

ha

44,1 %

Kallio

130,2

ha

24,3

ha

18,7 %

Hiekkamoreeni

668,4

ha

67,5

ha

10,1 %

Rahkaturve

19,4

ha

7,1

ha

36,4 %
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11.6 Rinteensuunta

Suurin osa tilasta oli sijoittunut koillis-, itä- ja kaakkoisrinteille. Niinpä myös
taulukosta 11 onkin nähtävissä tuhojen tapahtuneen pääsääntöisesti näillä rinteillä. Selvästi eniten tuhot ovat kuitenkin vaurioittaneet itä- ja kaakkoisrinteille
sijoittuneita metsiköitä.

Taulukko 11. Tuulituhojen sijoittuminen.
Rinteensuunta

tuhoja

Pohjoisrinteet

2,3

ha

Koillisrinteet

10,8

ha

Itärinteet

39,2

ha

Kaakkoisrinteet

21,1

ha

Etelärinteet

7,5

ha

Lounaisrinteet

4,5

ha

Länsirinteet

3,0

ha

Luoteisrinteet

0,7

ha

11.7 Metsänhoidollinen tila

Metsikkökuvioiden metsänhoidollista tilaa tarkasteltiin verkkometsäsuunnitelmasta. Suurimmalle osalle tuhokuvioista ei verkkometsäsuunnitelman mukaan
oltu tehty metsänhoitotöitä. Muutamalle tuhokuviolle oli merkitty harvennus
tehdyksi vuosien 2008 - 2010 aikana. Toisaalta joillekin tuhokuvioille oli myös
merkitty harvennusehdotuksia myrskytuhojen jälkeiselle ajalle, joka viittaa siihen, että nämä kuviot ovat olleet ylitiheitä myrskyjen aikaan. Verkkometsäsuunnitelmasta saatujen metsän käsittelytietojen perusteella ei pystytty osoittamaan tuhojen riippuvuutta metsien käsittelystä.
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11.8 Korkeus meren pinnasta

Tilan maaston matalin kohta oli 120 metrin korkeudella merenpinnasta ja vastaavasti korkein kohta oli 220 metrin korkeudella merenpinnasta. Tuulituhot
olivat tapahtuneet 130 - 190 metrin korkeuksilla. Korkeuden vaikutusta tarkasteltiin puulajin, maalajin ja rinteensuunnan näkökulmasta.

Puulajin kannalta maaston korkeudella ei vaikuta olevan juurikaan merkitystä.
Männyllä ja kuusella kummallakin havaittiin tuhoja kaikilla korkeuksilla, joissa
tuhoja oli ylipäänsä tapahtunut.

Nuorilla kasvatusmetsiköillä tuhot olivat tapahtuneet 130 - 175 metrin korkeudella merenpinnasta. Varttuneilla kasvatusmetsiköillä ja uudistuskypsillä metsillä tuhoja oli puolestaan tapahtunut kaikilla korkeuksilla.

Hienojakoisilla mailla tuhot olivat tapahtuneet pääosin 130 - 145 metrin korkeudella. Korkein kohta, jolla tuhoja oli tapahtunut hienojakoisilla mailla, oli
kuitenkin 160 metrin korkeudella. Turvemailla tuhoja olivat tapahtuneet 130 175 metrin korkeudella. Karkeilla mailla ja kallioilla tuhoja havaittiin kaikilla
korkeuksilla.

Rinteensuunnista tarkasteltiin ilmansuuntia, joilla tuhoja oli tapahtunut eniten
eli itä- ja kaakkoisrinteitä. Kaakkoisrinteillä tuhoja ei ollut tapahtunut kaikkein
matalimmilla kohdilla. Itärinteissä tuhot olivat puolestaan vaurioittaneet metsiä
kaikilla korkeuksilla.

11.9 Potentiaaliset tuulituhoille alttiit kohteet

Potentiaaliset tuulituhoille alttiit metsiköt etsittiin puustotunnuksien, korkeusmallin, maaperäkartan ja rinteensuuntien avulla. Kyseisistä ominaisuuksista
luotiin rasterimallit ja niistä muodostettiin päällekkäisanalyyseja. Analyysejä
luotiin neljä erilaista ja niissä käytetyt kriteerit olivat pääosin samoja. Eroja
analyysien välille muodostui ainoastaan tarkasteltavan puuston keskipituudes-
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ta, keskiläpimitasta ja maalajeista. Mitään ominaisuuksia analyyseissa ei painotettu vaan kaikki otettiin samanarvoiseen tarkasteluun. Tulokset on esitelty
liitteissä 3 – 6. Tuulituhoille alttiit kohteet on merkitty karttaan punaisella ja kesän 2010 myrskyissä tuulituhoja kärsineet kohteet on ympyröity vihreällä.

Ensimmäinen pituus ja läpimittaluokka, jossa tuhoja alettiin huomata enemmän, olivat keskiläpimittaluokka 15,1 - 20 cm ja keskipituusluokka 15,1 - 20 m.
Koska luokat olivat jaoteltu 5 cm ja 5 m välein, antoivat ne aika suurpiirteisen
kuvan puuston koosta. Puuston järeyden tarkentamiseksi näihin pituus ja läpimittaluokkiin kuuluvista puustoista laskettiin keskiarvo puuston pituudesta ja
läpimitasta. Näin saatiin tarkennettua puuston kokoa, jota järeämmät puut olivat kärsineet tuulituhoista. Näitä tarkennettuja puustotunnuksia käytettiin kahdessa päällekkäisanalyysissa.

Kolmannessa ja neljännessä analyysissä mukaan otettiin myös moreenimaat.
Koska suurin osa tilasta oli moreenimaata ja niillä oli tapahtunut tuhoja pintaalalla mitattuna paljon, on todennäköistä että moreenimailla tuhoja esiintyy
myös jatkossa.

Ensimmäiseen päällekkäisanalyysiin (liite 3) valittiin mänty ja kuusivaltaiset
metsät, jotka olivat varttuneita tai uudistuskypsiä metsiä. Valittujen metsiköiden keskiläpimitta oli yli 15 cm ja keskipituus yli 15 m. Kohteet sijaitsivat 130 –
190 m korkeudella merenpinnasta itä- ja kaakkoisrinteillä. Maalajiltaan kohteet
olivat hienojakoisia, turvetta tai kalliota.

Toiseen vastaavaan tarkasteluun (liite 4) valittiin mänty ja kuusivaltaiset metsät, jotka olivat varttuneita tai uudistuskypsiä metsiä. Valittujen kuvioiden keskiläpimitta oli yli 18 cm ja keskipituus männyllä yli 18 m ja kuusilla yli 16 m.
Kohteet sijaitsivat 130 – 190 m korkeudella merenpinnasta itä- ja kaakkoisrinteillä. Maalajiltaan kohteet olivat hienojakoisia, turvetta tai kalliota.

Kolmas analyysi (liite 5) oli rakenteeltaan samanlainen kuin ensimmäinen, ja
neljäs analyysi (liite 6) oli vastaavasti samanlainen kuin toinen, mutta näissä
tarkastelussa otettiin mukaan myös moreenimaat.
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Taulukko 12. Analyyseissa havaitut potentiaaliset kohteet.
Analyysi 1
Analyysi 2
Analyysi 3
Analyysi 4

potentiaalisia kohteita vanhoja tuhoja
potentiaalisia uusia kohteita
33,4 ha
14,3 ha
19,1 ha
23,4 ha
9,6 ha
13,8 ha
208,9 ha
55,7 ha
153,2 ha
158,8 ha
38,0 ha
120,8 ha

Taulukosta 12 nähdään kuinka paljon tuulituhoille alttiita kohteita löydettiin eri
analyyseillä. Selvästi eniten tuulituhokohteisiin on vaikuttanut analyyseissä
mukana olleet maalajit. Tämä huomataan analyysien 3 ja 4 suuresta erosta
analyyseihin 1 ja 2 verrattuna. Analyyseissa löydetyt kohteet ovat jakautuneet
tasaisesti koko tilan alueelle, eikä niiden voida sanoa keskittyneen tietylle alueelle.

Analyysien 3 ja 4 suuresta erosta analyyseihin 1 ja 2 verrattuna voidaan myös
päätellä, että tilalla on paljon sen kokoista puustoa, joka on altista tuulituhoille.
Suurin osa kyseisestä puustosta vain sijaitsee moreenimailla.

12 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuulituhot olivat tapahtuneet pääosin varttuneemmissa kuusi- ja mäntyvaltaisissa metsissä, jossa oli järeää puustoa. Tuhokohteiden puusto oli läpimitaltaan yli 15 cm paksua ja keskipituudeltaan yli 15 m pitkää. Mäntyvaltaiset
metsät olivat kärsineet tuhoista hieman kuusivaltaisia metsiä enemmän. Tulokset vaikuttavat olevan yhdensuuntaisia Yli-Kojolan (2004) tutkimuksen
kanssa.

Koivikoissa tuhoja ei esiintynyt lainkaan ja sitä saattaa selittää se, että suurin
osa niistä on nuoremmissa kehitysluokissa eli nuorissa kasvatusmetsissä ja
taimikoissa. Toisaalta Metlan tutkimuksessakin (Yli-Kojola 2004) todettiin koivujen kestävän paremmin tuulta. Samassa tutkimuksessa tuulituhoja havaittiin
koivikoissa tarkastelujakson aikana selvästi kuusta ja mäntyä vähemmän.

Kehitysluokaltaan tuulituhoja kärsineet kohteet olivat varttuneita kasvatusmetsiä tai uudistuskypsiä metsiä. Näissä kahdessa kehitysluokassa tuhoja oli ta-
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pahtunut määrällisesti paljon ja suhteelliset osuudet tuhoista olivat suurimmat.
Ylispuustoisissa taimikoissa ja siemenpuumetsiköissä tuhoja oli tapahtunut
määrällisesti niin vähän, ettei tuhojen riippuvuutta kehitysluokasta voitu osoittaa. Näiden kehitysluokkien voisi kuitenkin ajatella olevan alttiita tuhoille puuston suuren koon ja puuston harvan asennon vuoksi.

Tuhoja esiintyi suhteellisesti eniten hienojakoisilla mailla, turvemailla ja kallioilla. Tuhot johtuvat mahdollisesti siitä, että hienojakoisilla mailla on rehevämpi
kasvualusta ja täten järeämpää puustoa. Turvemailla maaperä on ilmavampaa, joten juuriston voisi ajatella antavan helpommin periksi. Kallioilla puolestaan tuhojen voisi ajatella riippuneen vähäisestä aluskasvillisuudesta ja juuriston pinnallisuudesta. Suurin osa tilan maaperästä oli kuitenkin hiekkamoreenia
ja määrällisesti tarkastellen tuhoja oli moreenimailla tapahtunut eniten.

Tuhot olivat sijoittuneet pääosin kaakon ja idän suuntaisiin rinteisiin. Tämä
saattoi johtua osittain siitä, että suurin osa tilan rinteistä oli juuri tämän suuntaisia. Tämän lisäksi tähän on luultavasti myös vaikuttanut suunta, josta tuuli
on puhaltanut.

Tuhot olivat sijoittuneet kohteisiin, jotka olivat 130 – 190 metrin korkeudella
merenpinnasta. Korkeuden merkitystä tarkastellessa otoksen pienuus ja tuhojen tarkastelu kokonaisina kuvioina aiheutti ongelmia ja tarkempia johtopäätöksiä ei voitu muodostaa. Korkeimmat maastonkohdat vastasivat vain pientä
osuutta koko tilasta ja eri korkeuksilla tuhoja oli tapahtunut vain pieni määrä.
Tämän vuoksi suoraa riippuvuutta ei voitu osoittaa, vaan tulokset vaikuttivat
olevan enemmänkin sattumaa.

Maastonmuodoista ei myöskään havaittu mitään selittäviä tekijöitä vaan kohteet näyttivät sijoittuvan maastoon satunnaisesti. Esimerkiksi tuhot eivät olleet
sijoittuneet pääosin mäkien huipuille tai muuten ympäröivää maastoa korkeammille kohdille.
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13. ESIINTYNEET ONGELMAT JA LUOTETTAVUUDEN ARVIOIMINEN

13.1 Analyysit

Työtä tehdessä aikaa meni paljon hukkaan. Heikon suunnittelun vuoksi tarvittavien karttatasojen käytön arviointi oli vaikeaa. Esimerkiksi tilanrajojen mallintamiseen kului paljon aikaa ja myöhemmin havaittiin, ettei tilanrajoja olisi tarvinnut mallintaa ollenkaan erikseen, koska ne tulivat kuviorajoissa valmiiksi.

Jos tilanrajoista olisi tarvittu oman karttataso, olisi niiden jäljentäminen ollut
huomattavasti helpompaa suoraan kuviotieto-karttatasolta. Korkeuskäyriäkään
ei loppujen lopuksi hyödynnetty ollenkaan, sillä pinnanmuotojen vaikutuksia oli
helpoin tarkastella korkeusmallista.

Paremmalla suunnittelulla turhalta työltä olisi voinut välttyä. Nyt työ tehtiin
pääsääntöisesti keräämällä kaikki mahdollinen tieto yhteen ja kokeilemalla erilaisia lopputuloksia.

13.2 Tulokset

Tuloksia tulkitessa tulee huomata pari seikka, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet tarkastelun tuloksiin. Ensimmäisenä on otoksen suuruus. Suurempien
päätelmien tekeminen ja yhteyksien etsiminen yhden tilan perusteella voidaan
pitää lähinnä suuntaa-antavana, vaikka tutkimusalue onkin hyvin suuri. Parhaimmat tulokset saataisiin, jos olisi mahdollista saada esimerkiksi koko kunnan metsäsuunnitelmatiedot. Tällaisen projektin ongelmaksi muodostuisi metsäsuunnitelmatietojen salaisuus ja mahdollisesti jopa puuttuminen. Näiden lisäksi tietojen ajantasaisuus ei varmasti olisi toivotulla tasolla. Toivottavasti tähän saadaan joskus muutoksia ja tämänlaisia töitä voitaisiin tarkastella suuremmalla tasolla. Tällä hetkellä parhaimpana tutkimuksena kaikilta kannoilta
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ajateltuina voidaan pitää VMI mittausten yhteyksissä tehtäviä tarkasteluja, jotka puolestaan sisältävät omat ongelmansa.

Toisena ongelmana on nimenomaan metsäsuunnitelmien ajantasaisuus. Tässä työssä käytetyn metsäsuunnitelma kuviotiedot olivat vuosilta 2002 – 2006.
Nämä kasvatettiin simuloinnilla nykyhetkeen, mutta näin pitkällä välillä saattaa
epätarkkuuksia syntyä varsinkin läpimittoihin ja pituuksiin, joilla tuhojen esiintymistä yritettiin selittää. Näiden paikkansapitävyyttä voidaan toisaalta vertailla
Metlan tekemään tutkimukseen ja huomata, että tulokset ovat kuitenkin aikalailla samansuuntaisia.

Kolmas ongelma oli myrskykuvioiden sijainti ja tuhojen suuruus. Myrskytuhojen tiedot oli merkitty kartalle ja osa tuhoista oli tapahtunut kahden kuvion rajalla tai vain osassa kuvioita. Tämän perusteella tuhokuvioksi valittiin, joko kuvio jonka puolella tuhot olivat enemmän tai molemmat jos ne olivat tarpeeksi
kummankin kuvion puolella. Lisäksi osa tuhoista oli tapahtunut vain osalla kuvioita ja osissa tuhot olivat kokonaisvaltaisia ja näiden välille ei oltu tehty mitään eroa. Tarkemmin tämä olisi voitu tehdä kartoittamalla tuhot paikan päällä
ja luomalla tuhoista omat karttatasot. Toisaalta tämä olisi ollut todella aikaa
vievää. Sinänsä, koska koko kuviolla on samat tiedot, tällä ei ole vaikutusta
myrskyjä aiheuttaville metsikön ominaisuuksille. Enemmän tällä on vaikutusta
maalajin ja rinteensuuntien merkitystä tarkasteltaessa.

Maaston pinnan muodoilla uskoisi myös olevan suurempaa merkitystä tuhojen
syntymiselle. Tämän tutkimiseksi olisi ollut hyvä, että otanta olisi ollut suurempi tai, että tilaa ympäröivistä alueista olisi ollut puustotunnuksia käytettävissä.
Lisäksi tuulen liikkeistä ja suunnasta olisi tarvinnut tarkempaa tietoa. Toisaalta
asiakokonaisuuden monimutkaisuudesta johtuen pinnanmuotojen vaihtelun
vaikutusten selvittäminen olisi oman tutkimuksensa arvoinen.
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LIITE 1: HYÖNTEISTUHOLAKI

§2

Puutavaran omistaja on velvollinen huolehtimaan, että:

1) syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset täyttävä mäntypuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 päivänä heinäkuuta ja
muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta ja

2) syyskuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset täyttävä kuusipuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 päivänä elokuuta ja
muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä elokuuta, tai että
3) puutavara poiskuljettamisen sijasta

a) kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta ennen kuljettamiselle säädettyä määräaikaa taikka

b) sijoitetaan, peitetään tai sille suoritetaan muita toimenpiteitä siten, ettei puutavarasta ilmeisestikään merkittävästi pääse leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

Edellä 1 momentissa säädettyä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sen noudattaminen aiheuttaisi ennalta arvaamattomat olosuhteet huomioon ottaen
kohtuutonta haittaa puutavaran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle tai kohtuuttoman suuria kustannuksia.

§5

Jos metsässä on merkittävästi myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita, maanomistaja on velvollinen huolehti-
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maan, että puut poistetaan metsästä viimeistään seuraavana kesänä ennen 2
§:ssä puutavaran pois kuljettamiselle säädetyn määräajan päättymistä tai suoritetaan metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten leviämisen estämiseksi muita
tarpeellisia toimenpiteitä.

Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet muodostuvat kustannuksiltaan tai
muutoin kohtuuttomiksi, ei maanomistaja ole velvollinen toimenpiteitä suorittamaan.
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LIITE 2: MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS METSÄN HYÖNTEIS- JA
SIENITUHOJEN TORJUNNASTA

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/91) 2 §:n 1
momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuina aikoina hakattua havupuutavaraa ei
tarvitse kuljettaa pois hakkuupaikalta tai välivarastosta, jos:

1 ) välivarastosta on sellaiseen metsikköön, jonka puuston tilavuudesta yli 30
prosenttia on samaa puulajia kuin varastossa oleva puutavara, vähintään seuraavat etäisyydet:

Varaston koko

Siemen- tai suojuspuumetsikko taikka nuori kasvatus metsikkö

Muu metsikkö

enintään 100 m³

200 m

100 m

yli 100 m³

400 m

200 m

2) puutavara peitetään ennen tuhohyönteisten parveilua hyönteisten iskeytymisen estävällä katteella, jonka on peitettävä mäntypino kokonaan ja kuusipinosta päällys sekä sivuja ja päätyjä vähintään yhden metrin korkeudelta pinon yläreunasta mitattuna;

3) puutavarapinon ylimmät kerrokset kuljetetaan pois hyönteisten iskeytymisen jälkeen, mutea ennen metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa puutavaran poiskuljettamiselle säädettyjä määräaikoja, tai kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta ennen edellä tarkoitettuja määräaikoja;

4) puutavaraa sadetetaan siten, että mäntypuutavaran sadetus alkaa viimeistään kaksi viikkoa ja kuusipuutavaran viimeistään neljä viikkoa ennen 3 kohdassa puutavaran poiskuljettamiselle määrättyjä määräaikoja ja että sadetus
kestää vähintään kahdeksan viikkoa; tai
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5) puutavara käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitukseen
hyväksytyllä torjunta-aineella.

2§

Jos hakkuupaikalla on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kuutiometriä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa tarkoitettuina aikoina suoritetuista hakkuista jääneitä männyn tai
kuusen tyveyksiä taikka vastaavia ainespuuksi kelpaamattomia rungonosia,
tulee niiden omistajan huolehtia siitä, että tällaiset rungonosat joko kuljetetaan
pois hakkuupaikalta ja välivarastosta lain 2 §:ssä säädettyjen määräaikojen
kuluessa tai ryhdytään tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitettuihin muihin toimenpiteisiin.

3§

Milloin taimikkovaiheen ohittaneessa metsässä on myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita hehtaaria kohden
enemmän kuin 10 prosenttia puuston runkoluvusta tai yksi taikka useampi vähintään 20 vahingoittuneen havupuun ryhmä, tulee maanomistajan ryhtyä
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Vahingoittuneeksi katsotaan puu, josta ilmeisesti leviää metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.
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LIITE 3: ENSIMMÄINEN ANALYYSI
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LIITE 4: TOINEN ANALYYSI
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LIITE 5: KOLMAS ANALYYSI
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LIITE 6: NELJÄS ANALYYSI

