
 

Faktaa 

 Joka vuosi istutusmetsää 

tuhoutuu 140 miljoonan 

euron arvosta 

tukkimiehentäin 

aiheuttamien tuhojen 

vuoksi. 

 WeevilSTOP on uusi EU-

rahoitteinen projekti, jonka 

tarkoituksena on ehkäistä 

tukkimiehentäin 

aiheuttamia tuhoja uuden 

vahaus-menetelmän 

avulla. 

 Uusi ratkaisu tulee 

olemaan 

kustannustehokkaampi, 

turvallisempi käyttää sekä 

luontoystävällisempi kuin 

jo olemassa olevat 

menetelmät. 

 Projektissa on osanottajia 

Norjasta, Ruotsista, 

Suomesta, Latviasta, 

Virosta, Italiasta ja 

Belgiasta. 

 

 

Tukkimiehentäin torjuntaan uusia keinoja 
Tukkimiehentäi on tuhonnut istutusmetsiä jo vuosikymmenten ajan, mutta 

tästä ongelmasta saatetaan päästä eroon lähivuosina uuden teknologian ja 

tutkimuksen avulla. Norjassa on käynnistetty EU-rahoitteinen havupuiden 

taimien vahakäsittelyprojekti.  

Tukkimiehentäi on hyönteinen, joka käyttää ravinnokseen nuoria havupuun 

taimia, jotka saattavat lopulta kuolla.  Tuholainen syö suojaamattomien 

nuorten puuntaimien kuorta.  Joka vuosi taimia ja metsää tuhoutuu arviolta 

140 miljoonan euron arvosta Euroopan Unionin alueella. On kuitenkin 

olemassa keinoja torjua näitä vahinkoja – joko kemikaaleilla tai mekaanisilla 

menetelmillä.  

Tällä hetkellä tukkimiehentäin torjuntaa on saatavilla rekisteröityjä 

kemikaaleja, jotka käyttöohjeiden mukaan käytettynä eivät ole vaarallisia 

ihmisille. Ne voivat olla kuitenkin haitallisia eläimille ja vesistöille joutuessaan 

luontoon. Uudessa torjuntamenetelmässä taimen verson ympärille 

muodostetaan suoja, joka estää tukkimiehentäitä syömästä kuorta. 

Kolmen seuraavan vuoden ajan WeevilSTOP-projektissa tullaan parantamaan 

tätä tukkimiehentäin vahatorjuntamenetelmää. Käsin tehtävä taimien 

vahauskäsittelymenetelmä tullaan optimoimaan ja automatisoimaan 

mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on aikaansaada parempi suoja 

tukkimiehentäin hyökkäyksiä vastaan, taata paremmat työskentelyolosuhteet 

työntekijöille taimitarhoilla, sekä mahdollistaa nopeammin ja tehokkaammin 

tehtävä taimien torjuntakäsittely. Tämän projektin ansiosta on mahdollista 

saada merkittäviä säästöjä metsänomistajille, kun tuhoja pysytään oleellisesti 

vähentämään. 

Mukana projektissa on tutkimusryhmiä ja yrityksiä seitsemästä maasta, 

Suomea edustavat projektissa Fin Forelia Oy ja Verdera Oy. 

Fin Forelia Oy on Suomen johtava metsäpuiden taimia markkinoiva ja 

tuottava yritys, joka myy vuosittain n. 60 milj. taínta metsänistutuksiin. 

Taimitarhoilla taimien suojaaminen tukkimiehentäitä vastaan on tärkeä osa 

kasvatusprosessia. Yhtiön tavoitteena on kehittää torjuntaan kemikaalittomia 

menetelmiä, joista vahan käyttö on lupaava vaihtoehto ratkaista 

torjuntakäsittely ympäristöystävällisellä tavalla. 

Verdera Oy on yksi Euroopan johtavista biologisia kasvinsuojeluaineita 

valmistavista yrityksistä, joka on yli 20 vuoden ajan valmistanut biologista 

Rotstop-kantokäsittelyainetta juurikäävän torjuntaan. Ympäristöystävällisten 

kasvinsuojeluratkaisujen kokeneena kehittäjänä ja kaupallistajana Verdera Oy 

pyydettiin mukaan WeevilSTOP –projektiin.     



Rahoitus WeevilSTOP-projektiin on saatu Euroopan unionin Seitsemännesta puiteohjelmasta, jota 

hallinnoi Research Executive Agency REA http://ec.europa.eu/research/rea(FP7/2007-2013), sopimus no 

315404. 

Lisätietoja projektista: 

Jukka Nerg/Fin Forelia Oy, jukka.nerg@finforelia.fi. puh. +358 40 7169548 

Marina Niemi/Verdera Oy, mniemi@lallemand.com. Puh. +358 10 2173724 

  

Projektin internetsivut: www.weevilstop.com. 
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