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Juurikääpä eri-ikäisrakenteisessa kuusikossa 
– riskit ja torjunta

Juurikääpäsienistä voidaan syystä sanoa, että ne 
ovat krooninen kasvupaikan vitsaus. Vanhimmat 

tunnistetut juurikääpäyksilöt ovat lahottaneet kuusia 
samalla kasvupaikalla yli 200 vuotta. Todennäköi
sesti sieniyksilöt pystyvät elämään kauemminkin, 
jos sienen ravinnonsaannin jatkuvuus on turvattu 
eli juurikäävälle alttiin puulajin kasvatusta jatketaan 
yhtä jaksoisesti sukupolvesta toiseen. Vaikka puu 
kaadetaan, juurikääpä jatkaa elämäänsä kannossa, 
josta se leviää ongelmitta uuteen puusukupolveen. 
Yksi sieniyksilö ehtii elinaikanaan lahottaa pilalle 
useita kymmeniä tukkirunkoja. Lisäksi juurikääpä
tartunta vähentää puiden kasvua ja altistaa puita 
myrsky ja hyönteistuhoille.

Riippumatta siitä kasvatetaanko metsikkö tasa 
vai eriikäisrakenteisena juurikääpäriskiltä ei voida 
välttyä EteläSuomen kuusikoissa. Valintaa tehdessä 
kannattaa kuitenkin huomioida, miten metsän kas
vatustapa vaikuttaa juurikäävän leviämiseen ja mitä 
torjuntamahdollisuuksia se antaa tuhojen kontrol
loimiseksi.

Juurikäävän itiölevintä

Juurikääpä leviää metsään itiöiden avulla. Itiöt tar
vitsevat kasvualustaksi tuoretta puuta eli vasta kaa
dettujen puiden kantoja tai puuaineksen paljastavia 
vaurioita. Onnistuneen itiötartunnan seurauksena 
metsään syntyy uusi juurikääpäyksilö, joka leviää 
rihmastona puiden juuristoa pitkin lahottaen puun 
toisensa jälkeen. Myös sateen maahan huuhtomat 
itiöt voivat tartuttaa huonokuntoisia ja vaurioituneita 
puiden juuria. Etenkin valon, ravinteiden tai veden 

puutteesta kärsivät kuuset ovat alttiita suoralle itiö
tartunnalle.

Hakkuut, jotka tehdään termisen kasvukauden ai
kana, ovat aina riski puuston terveydelle. Eriikäis
rakenteisessa metsikössä, missä hakkuukierto on ly
hyt, puusto altistuu toistuvasti juurikääpätartunnalle. 
Mitä useammin puuta korjataan, sitä suurempi on 
vaara, että jollakin kerralla torjunta pettää ja juu
rikääpä saa jalansijan metsikössä. Vaikka kannot 
saadaan suojattua itiötartunnalta, jäävät vauriot avoi
miksi itiöille. Eriikäisrakenteisessa metsässä, missä 
poistetaan suuria puita poimintahakkuin, vaurioilla 
saattaa olla ratkaiseva merkitys taudin leviämiselle.

Hakkuutavasta riippumatta turvallisin hakkuu
ajankohta on talvi, jolloin juurikäävän tartuntariski 
on äärimmäisen pieni. Pakkasella juurikääpäitiöitä 
ei ole ilmassa eikä juurikäävällä ole jälkikäteen, 
lämpötilan noustua plusasteille, mahdollisuuksia 
iskeytyä kantoihin tai vaurioihin. Ennen juurikääpää 
tuoreen puuaineksen ovat ehtineet valloittaa muut 
viileämmässä leviävät, vaarattomammat lahottaja
sienet. Talvi asettaa kuitenkin omat rajoituksensa 
poimintahakkuille, sillä kovalla pakkasella pie
nemmät puut murtuvat helposti kaadettaessa järeitä 
tukkipuita. Kesähakkuissa kantotartunnat voidaan 
torjua urea tai harmaaorvakkakäsittelyllä. Hyvään 
torjuntatulokseen päästään, kun kantojen kaato
pinnat saadaan kokonaan torjuntaaineen peittoon. 
Puiden vaurioitumista voidaan rajoittaa hyvällä 
korjuun suunnittelulla ja kohteelle oikein valitulla 
korjuukalustolla. Suurin vaikutus korjuujälkeen on 
kuitenkin metsäkoneen kuljettajan huolellisuudella 
ja ammattitaidolla.
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Juurikääpä Lapinjärven eri-ikäisrakenteisissa 
kuusikoissa

Juurikäävän esiintymisrunsautta ja rihmastojen kas
vullista leviämistä on selvitetty viidessä eriikäisra
kenteisessa kuusikossa Lapinjärvellä EteläSuomes
sa. Koealoilla esiintyvien juurikääpäkloonien koon 
ja rakenteen perusteella voidaan päätellä, että näissä 
metsiköissä juurikäävän kasvullinen, puusta puuhun 
tapahtuva leviäminen on ollut runsasta sekä eri ikä
luokissa että eri ikäluokkien välillä. Kaikki ylispuista 
tai niiden kannoista tunnistetut juurikääpäyksilöt olivat 
levinneet kasvullisesti ympärillä kasvaviin nuorempiin 
kuusiin. Juurikääpäkloonien keskikoko (yhden juuri
kääpäyksilön tartuttamien puiden lukumäärä) vaihteli 
koealoilla 3:sta 6,3 puuhun. Suurin ylispuun kannos
ta leviämään lähtenyt juurikääpäklooni oli lahottanut 
viisitoista alemman latvuskerroksen puuta (kuva 1). 
Ylispuut, joista juurikääpä oli lähtenyt leviämään, oli
vat iältään 80–100vuotiaita. Milloin ja miten nämä 
puut aikoinaan ovat saaneet juurikääpätartunnan, jäi 
arvoitukseksi.

Kuusenjuurikääpä oli tutkituissa eriikäisrakentei
sissa metsiköissä yleisin tuhonaiheuttaja, joskin juuri
käävän lahottamien kuusten osuus vaihteli runsaasti eri 
koealojen välillä. Terveimmällä koealalla juurikäävän 
tartuttamien alikasvoskuusten osuus oli alle 10 % ja 
sairaimmalla yli 80 %. Muista lahottajasienistä run
saimmin esiintyi mesisientä (Armillaria spp.). Kuol
leita kuusia oli eniten alikasvoksessa. Kun otetaan huo
mioon kaikki sienten aiheuttamat lahoviat ja puiden 
kuolleisuus, välipuista terveitä ja kasvatuskelpoisia oli 
64 % ja alikasvoskuusista noin kolmannes (taulukko 1). 

Näillä kokeilla juurikääpä oli merkittävä puuston kun
toon ja tukkipuun tuottoon vaikuttava tekijä. Koska 
juurikäävän leviäminen näyttäisi edelleen jatkuvan, tu
lee lahopuuston osuus tulevaisuudessa todennäköisesti 
vielä nykyisestä kasvamaan.

Taulukko 1. Kuusten terveydentila puuluokittain viidellä eri-ikäisrakenteisen metsikön kokeella Lapinjärvellä.

Puuluokat Juurikäävän Mesienen Muiden Kuolleet Terveet
 (H. parviporum) (Armillaria spp.) lahottajasienten kuuset, % kuuset, %
 tartuttamat, % tartuttamat, % tartuttamat, %

Alikasvos 34.4 2.7 6.5 22.6 33.9
(n=186) (8,3–82,3) (0–11,1) (2,0–13,0) (2,0–46,3) (9,8–61,5)
Välipuut 19.4 5.1 5.4 6.7 63.7
(n=314) (12,1–25,5) (0–10,6) (0–7,6) (0–24,4) (55,9–72,5)
Ylispuut 50 0 0 0 50
(n=18) (0–100) – – – (0–100)
Ylispuiden kannot 60.7 0 – – –
(n=61) (28,6–77,8) – – – –

Kuva 1. Juurikääpäkloonien rakenne Lapinjärven kokeilla.
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Juurikäävän rihmastolevintä

Itiötartunnasta alkunsa saanut juurikääpäyksilö le
viää rihmastona puusta toiseen ja lahottaa kuusen 
runkopuuta useiden metrien korkeudelle. Suomen 
olosuhteissa juurikääpärihmaston etenemisnopeus 
on elävän kuusen juurissa keskimäärin 20 cm ja 
kannon juurissa 60 cm vuodessa. Koska juurikääpä 
etenee nopeammin kannossa kuin elävässä puussa, 
tarkoittaa se käytännössä sitä, että juurikäävän tar
tuttamassa kuusikossa hakkuut nopeuttavat taudin 
leviämistä terveisiin puihin.

Juurikäävän kasvullinen leviäminen ei rajoitu 
yhteen puusukupolveen, vaan se pystyy leviämään 
kasvullisesti niin päätehakkuukannoista istutuskuu
siin kuin ylispuista luontaisesti syntyneeseen alikas
vokseen. Juurikääpä onkin erityisen ongelmallinen, 
kun juurikäävän lahottama kuusikko uudistetaan 
kuuselle tai lahon kuusikon kasvatusta jatketaan 
eriikäisrakenteisena.

Tasarakenteisessa juurikäävän lahottamassa kuu
sikossa puulaji voidaan – ainakin joissakin tapauk
sissa – vaihtaa päätehakkuun jälkeen, jolloin tuhot 
saadaan rajoitettua yhteen puusukupolveen. Puh
taassa koivikossa tai männikössä kuusenjuurikääpä 
ei pysty leviämään. Jos kuusen kasvatusta jatketaan, 
voidaan avohakkuun jälkeen juurikäävän etenemistä 
seuraavaan puusukupolveen vähentää korjaamalla 
kaikki lahot kannot juuristoineen mahdollisimman 
tarkasti pois uudistusalalta. Eriikäisrakenteisessa, 
peitteisyyden säilyttävässä metsikössä kumpaakaan 
näistä torjuntakeinoista ei voida hyödyntää.

Puulajeistamme kuusi, joka on puolivarjopuu, uu
distuu ja menestyy parhaiten eriikäisrakenteisessa 
metsässä. Lehtipuut ja mänty, jotka ovat kestäviä 
kuusenjuurikäävälle, eivät pärjää ylispuiden varjos
sa ilman riittävää valoa ja menettävät ajan kanssa 
kasvutilansa kuuselle. Poimintahakkuisiin verrat
tuna pienaukkohakkuut antavat paremmat mahdol
lisuudet lisätä koivun ja männyn osuutta eriikäis
rakenteisessa metsikössä. Pienaukkojen ulkopuolel
la juurikääpä jatkaa kuitenkin leviämistä ja aukkojen 
kuusettumisen myötä sekapuuston torjuntavaikutus 
häviää. Toisaalta myös juurikääpä aiheuttaa kuusik
koon aukkoja, joihin syntyy lehtipuita, ja sekapuus
ton osuus lisääntyy juurikääpätuhojen seurauksena.

Luontaisesti uudistuvalle eriikäisrakenteisille 
kuusikoille on luonteenomaista myös puiden ryh
mittäisyys, mikä helpottaa juurikäävän leviämistä. 
Tiheissä kuusiryhmissä on runsaasti juuriyhteyksiä, 

mitkä helpottavat sienirihmaston etenemistä. Juu
rikääpälevinnän rajoittamiseksi kuusitiheiköt kan
nattaa harventaa ajoissa, kun puiden juuristot ovat 
vielä pienialaisia. Lisäksi hyväkuntoiset kuuset ovat 
kestävämpiä paitsi juurikääpää myös muita tuhoja 
vastaan kuin tilan tai valon puutteesta kärsivät puut.

Onko mahdollista kasvattaa terveitä kuusia 
eri-ikäisrakenteisessa metsässä?

Eriikäisrakenteisessa metsässä juurikäävän tor
junta perustuu lähes yksinomaan ennakkotorjun
taan: terve metsä pyritään säilyttämään terveenä. 
Ennen päätöstä kasvattaa kuusivaltainen metsikkö 
eriikäisrakenteisena kannattaa varmistaa, ettei ylis
puissa tai niiden kannoissa esiinny juurikääpälahoa. 
Metsän suojaaminen itiötartunnoilta on toistaiseksi 
ainoa tapa torjua juurikääpää, sillä metsässä, missä 
peitteisyys säilytetään puusukupolvesta toiseen, juu
ristoon päässeen sienirihmaston leviämistä ei voi
da merkittävästi rajoittaa edes pitkällä aikavälillä. 
Kesä korjuun juuri ja tyvivauriot ja puutteellinen 
kantokäsittely ovat terveiden kuusikoiden suurim
mat riskitekijät. Teoriassa ei ole esteitä sille, etteikö 
niin eriikäisrakenteinen kuin tasarakenteinen kuu
sikko pystyttäisi suojaamaan juurikääpätartunnalta, 
mutta se vaati erittäin laadukasta metsänkäsittelyä, 
joka ei anna sijaa juurikääpätartunnoille.
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