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Kasvintuhoojien luokittelu perustuu 
lainsäädäntöön

•Kasvinterveyslainsäädäntö
•Merkittävien kasvintuhoojien leviämisen 

estäminen

•Taimiaineistolainsäädäntö
•Taimiaineiston laadun varmistaminen



Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 
14.12.2019

•Tehokkaampi tuhoojien leviämisen estäminen

•Käytäntöjen yhtenäistäminen EU-maissa

•Yrityksille enemmän vastuuta

Kuva.Donato Boscia, http://gd.eppo.int

Kasvinterveysasetus
(EU) 2016/2031
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Uusi kasvintuhoojien luokittelu

•Karanteenituhoojat
•Maahantuonti ja levittäminen kielletty
•Hävitystoimenpiteet viljelmillä, viheralueilla 
jne.

•Laatutuhoojat
•Ei saa esiintyä taimiaineistossa
•Voi olla toleranssirajoja



Karanteenituhoojia esimerkiksi

•Aasianrunkojäärä

•Kiinanrunkojäärä

•Saarnenjalosoukko

•Mäntyankeroinen

•Tulipolte (suoja-aluetuhooja)

•Koloradonkuoriainen (suoja-aluetuhooja)



Runkojäärät

• Isäntäkasvit: Lehtipuut

•Toukat tuhoavat puun 
runkoa

•Toukka: Iso, vaalea

•Aikuinen: Musta, valkoisia 
pilkkuja

Kuvat: Ruokavirasto



Runkojäärät

•Munintajälki:
•Pyöreähkö, kuorta 

syöty
•Viilto keskellä

•Ulostuloreikä:
•Pyöreä
•Halkaisija: 1 cm

Kuvat: Ruokavirasto



Saarnenjalosoukko

• Isäntäkasvit: Saarnet, 
Juglans, Pterocarya

•Toukat tuhoavat puun 
runkoa

•Aikuinen: Vihreä, 
kiiltävä

•Käytävät kuoren alla, 
puun kuori irtoaa

Kuva: David Coppaert, Bugwood.org

Kuva: Edward Czerwinski, Ontario Ministry of Natural 
Resources



Mäntyankeroinen

•Tuhoaa mäntymetsiä 
Amerikassa ja Aasiassa

•Myös Espanja, Portugali

•Ei voi nähdä paljain 
silmin

•Tukkijäärät levittävät

Kuvat: Ruokavirasto

Kuva: EPPO



•Omenapuut, päärynäpuut, 
pihlajat, orapihlajat, 
tuomipihlajat, aroniat 
tuhkapensaat, 
ruusukvittenit

•Kvittenit, tulimarjat, 
pastorinpunamarja, 
japaninmispelit, mispelit

Tulipolte

Kuva: Magnus Gammelgaard



Tulipoltteen oireet

•Versojen, kukkien ja lehtien 
mustuminen

•Kuoliolaikut oksissa ja 
rungossa

•Liman erittyminen

Kuva: Kati Lankinen

Kuva: Annika 
Hollsten



Koloradonkuoriainen

•Toukat tuhoavat 
perunan lehtiä

•Leviää kesäisin 
ilmavirtojen välityksellä

•Voi sekoittaa 
leppäpirkon koteloon

Kuva: Lauri Mäenpää

Kuva: Jyrki Tomminen

Kuva: Ruokavirasto



Tietoa karanteenituhoojista

www.ruokavirasto.fi/karanteenituhoojat

EPPO Global Database (englanniksi): 
https://gd.eppo.int/

http://www.ruokavirasto.fi/karanteenituhoojat
https://gd.eppo.int/


Karanteenituhoojista ilmoittaminen

•Havainnoista / epäilyistä velvollisuus ilmoittaa 
Ruokavirastoon

•kasvinterveys@ruokavirasto.fi
•Kuva mukaan!

mailto:kasvinterveys@ruokavirasto.fi


Mitä tapahtuu tuhoojailmoituksen 
jälkeen?

•Ruokavirasto arvioi voiko kyseessä olla 
karanteenituhooja

•Tarvittaessa tarkastaja tulee ottamaan näytteen

•Maksuton

•Karanteenituhoojan esiintymä hävitetään



Laatutuhoojia esimerkiksi

•Mansikan punamätä

•Omenan lisäversoisuustauti

•Luumun rokkovirus

•Alppiruusun versopolte / tammen äkkikuolema



Laatutuhoojat

•Taimiaineiston puhtaudella pyritään estämään 
leviämistä

•Viljelijä / myyjä vastaa vaatimusten 
noudattamisesta (omavalvonta)



Laatutuhoojia

•Mansikan punamätä
• Juuristotauti
•Säilyy pitkään maassa

•Alppiruusun versopolte?
•Moni-isäntäinen
•Tappaa myös puita

Kuvat: Ruokavirasto



Laatutuhoojia

•Omenan lisäversoisuustauti
•Versojen luutamainen kasvu
•Esiintyy Suomessa

•Luumun rokkovirus
•Monet Prunus-suvun kasvit
•Laikkuja, rinkuloita lehdissä
•Ei Suomessa?

Kuvat: Ruokavirasto



Toiminta laatutuhoojia epäiltäessä

•Ei tarvitse ilmoittaa Ruokavirastoon

•Hävittääkö saastuneeksi epäilty kasvi?

•Leviämisen estäminen!

•Ruokavirastoon voi lähettää näytteen 
(maksullinen)

•www.ruokavirasto.fi/kasvintuhoojalaboratorio

http://www.ruokavirasto.fi/kasvintuhoojalaboratorio


Kiitos!


