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Koivujen istutus on vähentynyt viime vuosina.
Yhtenä syynä voidaan pitää myyrien ja hirvien 

aiheuttamia vahinkoja taimikoille. Valtakunnan met-
sien 8. ja 9. inventoinnin mukaan hirvieläinten ai-
heuttamat metsätuhot ovat lisääntyneet varsinkin 
Etelä-Suomessa. Kuusentyvilahon (Heterobasidion 
parviporum) vaivaamilla alueilla hirvituhot rajoitta-
vat myös kuusen (Picea abies) korvaamista koivulla. 
Tämä on metsätaloudellisesti merkittävä asia mo-
nilla seuduilla, joissa sekä lahoriski että hirvitiheys 
ovat suuria.

Koivun kasvatuksen tavoite on tuottaa korkealaa-
tuista tukkipuuta vaneri- ja puusepän teollisuuden 
tarpeisiin. Laatua alentaa usein sienten aiheuttamat 
laho ja väriviat. Harva sieni pääsee tunkeutumaan 
ehjän kuoripinnan kautta puiden runkoon. Mekaani-
set vauriot ja pakkashalkeamat tai hirvien ja myyrien 
aiheuttamat kuorenrikot tarjoavat kuitenkin sisään-
pääsytien puun laatua alentaville sienille. 

Käytännössä hirvivahinkoja arvioitaessa on usein 
koettu ongelmaksi nuorten vikaantuneiden puiden 
jatkokehityksen ennustaminen. Tätä puutetta paik-
kaamaan olemme arvioineet lahon määrää ja leviä-
mistä istutuskoivikoissa, joissa hirvet olivat taitta-
neet rauduskoivun silloisen pääverson puiden ol-
lessa 100–160 cm:n mittaisia. Keräsimme 10 koh-
teesta satunnaisesti 191 rauduskoivun 6–11-metris-
tä runkoa, joissa latva oli vaihtunut hirven taitettua 
pääverson.

Väriviat ja laho hirven taittamissa puissa

Väriviat ja laho olivat levinneet taitoskohdasta ylös-
päin eri koealoilla keskimäärin 10–161 cm ja alas-
päin 30–130 cm (taulukko 1). Vikojen leviämises-
sä oli kuitenkin paikkakuntien välillä suuria eroja. 
Säteen suuntainen leviäminen oli puolestaan hyvin 
rajoittunutta, kuten on havaittu myös aikaisemmis-
sa tutkimuksissa, joissa nuoria koivuja on katkot-
tu tai oksia karsittu vanhemmista puista. Viat ei-
vät olleet yleensä levinneet taitoskohdan paksuutta 
edemmäksi myöhemmin syntyneeseen puuhun. Väri-
vian läpimitta oli suurin taitoskohdassa (taulukko 1). 
Vika-alueen leveys kapeni kuitenkin nopeasti ylös 
ja alaspäin mentäessä. Koepuissa oli 25 cm:n mat-
kalla keskimäärin 1,7 oksaa, joista osa oli saattanut 
olla hirven taittamia, koska niistä oli levinnyt väri-
vikaa. Yksittäisessä puussa taitettuja oksia saattoi 
olla kymmeniä. Taitettujen oksien lukumäärän vai-
kutus värivikariskiin ei ollut yksiselitteinen, mutta 
katkennut oksa on sienille todennäköinen leviämis-
reitti runkopuuhun. Koko tutkimusaineistossa niiden 
puiden määrä, joissa värivika oli levinnyt katken-
neesta oksasta edelleen puun sisään, jäi alle 10 %. 
Koivun pystykarsintakokeissa on havaittu, että alle 
1,5 cm:n läpimittaisten oksien leikkaaminen oksa-
saksilla aiheutti paikallista värivikaa, jonka aiheutta-
ma haitta oli samalla tasolla kuin, jos oksa olisi kar-
siutunut luontaisesti. Koepuista yli 70 % oli merkke-
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jä ruskotäpläkärpäsen syöntijäljistä, jotka näkyivät 
ruskeina toukkakäytävinä runkopuussa. Aiempien 
tutkimusten mukaan ruskotäpläkärpästen toukka-
käytäviä on eniten elinvoimaisissa ja nopeakasvui-
simmissa koivuissa. 

Yleensä värivika ja laho levisivät tehokkaammin 
alaspäin kuin ylöspäin, mutta kahdella paikkakun-
nalla, Pieksämäellä ja Jokioisissa, tilanne oli päin-
vastainen. Jokioisissa puut olivat selvästi lahoja (ku-
va 1a). Ruskotäpläkärpäsen käytävistä ei näyttänyt 
lähtevän väri- tai lahovikaa, vaan ruskea väri rajoit-
tui toukkakäytävän alueelle. 

Yleisimmät sienilajit katkoskohdista lähteneissä 
vioissa olivat joko värivikaa aiheuttavia lajeja (Ce-
ratocystis, Phialophora) tai varsinaisia lahottajia ku-
ten purppuranahakka (Chondrostereum purpureum), 
karvanahakka (Stereum hirsutum), pehmikkä (Cy-
lindrobasidium laeve) ja tuhkakääpä (Bjerkandera 
adusta). Varsinkin purpuranahakka oli yleinen ja tuli 
miltei kaikista näytteistä, jotka oli otettu kohdasta, 
jossa hirven tekemä taitos oli. Varsinaisia itiöemiä 
puissa ei ollut, vaikka osaan näytteistä niitä tuli, kun 
puukiekkoja säilytettiin kuukausia kosteassa.

Taulukko 1. Puun ja värjäytyneen alueen läpimitat ja mutkakulma taitoskohdassa sekä värjäytymän 
leviäminen taitoskohdasta. Keskiarvo ja keskiarvon keskivirhe.

Näyte Puun läpimitta  Värjäytymän Mutkakulma Värjäytymän
 taitoskohdassa, läpimitta taitoskohdassa,  leviäminen taitoskohdasta, cm
 cm cm  Ylöspäin Alaspäin

Jokioinen 10,7  ±  1,9 8,6  ±  3,5 18,3°  ±  9,7 161,2  ±  36,1 83,67  ±  37,6
Juuka 10,5  ±  1,5 2,9  ±  1,7 20,3°  ±  9,1 83,8 ± 50,7 122,4 ± 19,3
Kannus 5,1 ± 7,9 1,7 ± 3,2 20,6° ± 12,1 24,5 ± 23,1 74,5 ± 44,7
Koli 7,2 ± 1,5 0,7 ± 0,7 15,0° ± 9,1 62,0 ± 42,4 84,1 ± 44,1
Kuhmo1 10,3 ± 2,7 3,6 ± 2,8 31,3° ± 8,5 10,4 ± 4,3 30,3 ± 30,2
Kuhmo48 10,4 ± 2,7 3,1 ± 1,5 22,7° ± 2,6 41,7 ± 54,1 104,1 ± 54,9
Kuhmo50 10,5 ± 3,5 3,0 ± 1,5 26,6° ± 8,1 66,5 ± 42,0 123,4 ± 29,0
Pieksämäki 7,1 ± 1,5 0,7 ± 0,6 16,1° ± 8,7 82,6 ± 37,7 71,7 ± 34,5
Somero 8,0 ± 1,4 4,4 ± 5,6 13,5° ± 8,0 38,8 ± 24,9 54,9 ± 22,8
Tuomarniemi 5,4 ± 1,2 0,6 ± 0,6 23,5° ± 10,8 29,7 ± 27,6 129,7 ± 54,3

Kuva 1. Hirven taitoksesta alkanut lahovika kahdella paikkakunnalla. a) Jokioinen b) Kuhmo.
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Mutkat rungossa

Latvan taittaminen tai katkeaminen johti rangan-
vaihtoon ja mutkan syntymiseen rungossa. Kulman 
suuruus vaihteli 13–31° (taulukko 1). Päärangan 
paksuus oli ollut taitoshetkellä 2–3 cm, vain Kan-
nuksesta ja Kolista kerätyissä näytepuissa ja Kuh-
mo1 näytteissä taitoksen läpimitta oli keskimäärin 
alle 1 cm. Katkaisukohdan läpimitta ei vaikuttanut 
selkeästi latvan vaihdosta syntyvän mutkakulman 
suuruuteen, vaikka läpimitaltaan suurimpia taitok-
sia yleensä seurasi isompi mutkakulma. Aineistos-
ta kuitenkin puuttuivat puut, joissa taitoskohta olisi 
ollut läpimitaltaan yli 3 cm, suurin osa taitoksista 
oli alle 2 cm.

Yhteenveto

Työssä kerättiin 10 istutuskoivikosta yhteensä 191 
rauduskoivun runkoa, joissa latva oli vaihtunut hir-
ven taitettua pääverson. Katkontakohdan paksuutta 
oli hankala määrittää, mutta useimmissa tapauksis-
sa latva oli ollut 2–3 cm:n paksuinen hirven vierai-
lun aikoina. Katkoskohta värjäytyi ja värivika le-
visi pystysuunnassa sekä ylös että alaspäin (kuva 
1a,b). Säteen suunnassa leviäminen oli kuitenkin 
rajoittunutta. Useimmiten värjäytymä jäi puun si-
sään. Koivuissa, joissa vika oli levinnyt laajimmin, 
oli runsaasti oksakatkoksia. Ruskotäpläkärpäsen 
syöntikuviot olivat yleisiä, mutta niistä ei näyttänyt 
lähtevän lahovikaa, vaan ruskea väri rajoittui touk-
kakäytävän alueelle. 

Alue, josta saatiin lahoa aiheuttavia lajeja, rajoit-
tui yleensä lähelle katkontakohtaa. Vain muutamalla 
koepaikalla väri- ja lahovika oli levinnyt myöhem-
min syntyneeseen puuhun. Näin ollen puutavaran 
laatua ajatellen mutkat, jotka syntyvät taitoskohtaan 
latvan korvautuessa uudella, muodostavat suurim-
man uhkan laadulle. Tavallisesti puut, joissa esiin-
tyy pahoja runkomutkia, poistetaankin taimikoiden 
ensiharvennuksessa.
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