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Kamppailu lupiinin 
kanssa ketosuorasta

KIMMO SAARINEN 
KAAPO SAARINEN

Reipas vuosikymmen sit-
ten meuhkasimme (Saa-
rinen ym. 2008) ensim-

mäistä kertaa komealupiinista 
(Lupinus polyphyllus), emmekä 
aiheetta. Vuoden 2006 kasviat-
laskartalla amerikkalainen 
kasvikarkulainen löytyi 1 489 
peninkulmaruudulta (10 × 10 
km2), mutta päivitys vuodelta 
2018 sisälsi jo 2 139 lupiiniruu-
tua – kasvua yli 40 %. Raino 
Lampisen (suull.) mukaan mi-
kään muu taksoni ei ole yleis-
tynyt yhtä paljon sitten en-
simmäisen verkosta löytyvän 
kasviatlasvuoden. Toistaisek-
si pohjoisimmat lupiinilöydöt 
ovat Inarista kesältä 2017 (Lam-
pinen & Lahti 2019).

Lupiinin ohella uusia at-
lasruutuja ovat rohmunneet 
myös rusoamerikanhorsma 
(Epilobium adenocaulon) ja jätti-
palsami (Impatiens glandulifera). 
Suomen kansallisessa vieras-
lajistrategiassa (Niemivuo-Lahti 
2012) kolmikko sisältyy haitalli-

seksi luokiteltuihin vieraslajei-
hin, jotka ovat levinneet luontai-
selta levinneisyysalueeltaan Suo-
meen ihmisen mukana joko tahat-
tomasti tai tarkoituksella, ja jotka 
aiheuttavat tietyllä alueella, tie-
tyssä paikassa ja tiettynä aikana 
välittömästi tai välillisesti ekolo-
gista, taloudellista, terveydellis-
tä tai sosiaalista haittaa, joka vaa-
tii erityisiä toimenpiteitä. Lupii-
nia sanovat kauniiksi kukki-
essaan, mutta Etelä-Karjalas-
sa sen valtaamilla tienpienta-
reilla oli keskimäärin kahdek-
san kasvilajia vähemmän kuin 
lupiinittomilla pientareilla (Saa-
rinen ym. 2008). Haitat monistui-
vat myös hyönteislajistoon, sil-
lä perhosetkin karttoivat lupii-
nin valtaamia pientareita (Valto-
nen ym. 2006).

Vieraslajistrategiassa kan-
tavana ajatuksena on ehkäis-
tä haitallisten vieraslajien ai-
heuttamia haittoja ja riskejä 
Suomen luonnolle, luonnon-
varojen kestävälle hyödyntä-

miselle, elinkeinoille sekä yh-
teiskunnan ja ihmisten hyvin-
voinnille. Vieraslajien vyöry 
on ainakin tiedostettu yhä nä-
kyvämmin sillä niistä on teh-
tailtu kirjoja (mm. Turunen & Rai-
tanen 2015, Lehtiniemi ym. 2016, Jau-
ni & Seppälä 2017) ja kansallisen 
vieraslajiportaalin (vieraslajit.fi) 
avulla kansalaiset voivat nyt 
ilmoittaa vieraslajien esiinty-
mistä. Vuonna 2018 käynnistyi 
Suomen luonnonsuojeluliiton 
koordinoima ja EU:n LIFE-oh-
jelman pääosin rahoittama vie-
raslajihanke (VieKas), joka päät-
tyy vuonna 2023. Siinä torju-
taan jättipalsamia, jättiputkia 
ja muita vieraskasveja eri puo-
lilla Suomea sekä viestitään 
vieraslajien haitallisuudes-
ta ja torjuntamahdollisuuksis-
ta. Vielä tänä kesänä jatkuvas-
sa Allergia-, Iho- ja Astmalii-
ton sekä WWF Suomen yhtei-
sessä Terve askel luontoon -hank-
keessa keskeisenä toiminta-
muotona on puolestaan kurt-
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► Tästä alkaa noin neljän kilomet-
rin ketosuora valtatie kuuden reu-
nalla Joutsenosta Lappeenrannan 
suuntaan.

◄ Ketosuoran länsipäässä myö-
hemmin valmistuneen tieosuuden 
alku ei jää rullaluistelijaltakaan 
huomaamatta. Pientareita hallitsee 
sininen. 



turuusun (Rosa rugosa) ja jätti-
palsamin kitkentä talkoovoi-
min niiltä osin kuin koronati-
lanne jonkinlaisen kokoontu-
misen sallii.

Mekään emme ole jääneet 
vieraslajihuumasta paitsi. Poi-
kani Kaapon kanssa olem-
me kohdentaneet oman hank-
keemme vanhaan tuttavaan 
lupiiniin, jonka kanssa olem-
me vääntäneet tienvarsikedon 
hallinnasta Lappeenrannan ja 
Imatran välissä. Eikä loppua 
näy.

Joutsenon (ES) komea 
ketosuora
Ensimmäistä Salpausselkää 
myötäilevä valtatie 6 jatkuu 
Kouvolasta läpi Lappeenran-
nan ja Imatran aina Joensuu-
hun ja Kajaaniin asti. Aikai-
semmin tie oli pääosin kaksi-
kaistainen, mutta Joutsenoon 
valmistui vuonna 2003 Muu-
kon ja Ahvenlammen väliin 
noin 4,5 kilometrin liki suo-
ra osuus nelikaistatietä (6776–

6778:3574–3578). Vuoden 2009 
kuntaliitoksen jälkeen paik-
ka on osa Lappeenrantaa. Ne-
likaistatietä seurailevasta ke-
vyen liikenteen väylästä muo-
dostui varsinkin rullaluiste-
lijoiden suosima suora. Itse-
kin huomasin luistelun lomas-
sa, kuinka tien ja pyörätien vä-
liselle paljaalle hiekkamaal-
le ja varsinkin pyörätien puo-
leiselle penkereelle kehittyi va-
jaassa vuosikymmenessä ker-

Joutsenon suoran ja sitä myötäilevän pyörätien 
väliselle paljaalle hiekkamaalle ja varsinkin pyörä-
tien puoleiselle penkereelle on kehittynyt näyttävää 
ketokasvillisuutta.
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rassaan näyttävää ketokasvil-
lisuutta. Kuulopuheiden mu-
kaan tällaiseen olisi rakennus-
vaiheessa tähdättykin, mutta 
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY) aluevastaava Saka-
ri Häyhän (suull.) mukaan pien-
narketo lienee syntynyt ihan 
vahingossa. Pahimmalta multa-
ukselta säästynyt karu hiekka-
maa on joka tapauksessa luon-
nostaan hyvä pohja ketokas-
villisuudelle, joka puolestaan 
on houkutellut paikalle useita 
paahteisiin oloihin mieltyneitä 
vaateliaita perhosia. Nyt neljän 
hehtaarin (10 m × 4 km) keto-
suoraa kirjovat varsinkin aho-
päivänkakkara (Leucanthemum 
vulgare), kanerva (Calluna vul-
garis), ketomaruna (Artemisia 
campestris), kissankello (Cam-
panula rotundifolia), ruusuruoho 
(Knautia arvensis) sekä monen-
laiset keltanot (Hieracium, Pilo-
sella). Paikalla viihtyvät myös 
heinäratamo (Plantago lanceola-
ta), kelta-apila (Trifolium aure-
um), keltamaite (Lotus cornicula-

tus), ketoneilikka (Dianthus del-
toides), metsänätkelmä (Lathy-
rus sylvestris), mäkikuisma (Hy-
pericum perforatum) ja mäkiter-
vakko (Viscaria vulgaris). Paras-
ta on kuitenkin koiranputken 
(Anthriscus sylvestris) kaltaisten 
kookkaiden typensuosijakas-
vien lähes täydellinen puuttu-
minen.

Perusparannuksen yhtey-
dessä valtatien pätkä sai neli-
kaistaista jatkoa Lappeenran-
nan suuntaan vuonna 2010 ja 
Imatran suuntaan vuotta myö-
hemmin. Siellä, minne uusi 
tie meluvalleineen tuli, mul-
lattu maaperä oli alusta lähti-
en lupiinin infektoima. Vuo-
den 2010 kirjoituksemme (Saari-
nen ym. 2010) ennakointi uusien 
pientareiden menetyksestä on 
toteutunut karusti. Muukosta 
Lappeenrantaan ja Ahvenlam-
melta Imatran suuntaan pien-
tareet ovat jo valtaosin lupiinin 
peitossa.

Kesällä 2017 tehty yhtei-
nen pyörälenkki pojan kans-
sa havahdutti, kuinka lupiinin 

erillispesäkkeitä oli ilmaantu-
nut myös edellä kuvatulle ke-
tosuoralle. Koska aikaisem-
mat lupiinin hillintäyrityk-
semme niittämällä ja repimäl-
lä Lappeenrannan ja Imatran 
rajamailla sijaitsevalla täyttö-
maalla ja kahdessa hylätyssä 
sorakuopassa olivat tuloksil-
taan vaatimattomia (Saarinen ym. 
2010), tällä kerralla otettiin käyt-
töön kemiallinen ase.

Myrkyllistä kyytiä kesällä 
2017
Ensimmäisen lupiini-iskun 
tein (Kimmo S.) aurinkoise-
na päivänä 29.6.2017. Tarakal-
la oli pieni sumutinpullo ja tor-
junta-ainekanisteri, kädessä 
kolme karttaliuskaa, joille kir-
jasin yksittäisten lupiiniverso-
jen sijainnit ja isompien kas-
vustojen versomäärät tai kas-
vustojen koot. Valtatien varres-
sa 55 metrin välein olleet valai-
sinpylväät tekivät kasvustojen 
kirjaamisesta helppoa.

Lappeenrannan suuntaan 
noin neljän kilometrin mat-

◄ Kesäkuun alussa ketosuoran 
kukkameressä piilottelee ei-toivottu 
valkokukkainen vieras.

©
 K

im
m

o S
aarinen, 10.6.2018

©
 K

im
m

o 
S

aa
rin

en
 2

9.
6.

20
17



13Lutukka 36. 2020

Kukkivia lupiineja ei ole vaikea huomata 
matalan ketokasvillisuuden seasta. 

▼ Heinäkuussa 2017 pyörätien 
reuna oli jo niitetty parin metrin 
leveydeltä. Kaksi viikkoa aiemmin 
käsitelty lupiini on jäänyt vielä het-
keksi pystyyn. 

kalta löytyi 120 yksittäistä lu-
piinia tai muutamien versojen 
ryhmää, kaikkiaan 70 paikal-
ta. Lisäksi alueella oli kymme-
nen isompaa kasvustoa, joiden 
yhteispinta-alaksi arvioin noin 
300 neliömetriä. Sadan metrin 
matkalla oli siis keskimäärin 
vain kolme yksittäistä kasvia ja 
muutama isompi kasvusto ki-
lometrillä.

Terästornin teollisuuskiin-
teistön kohdalla lopetin las-
kennan yhtenäiseen lupiini-
mereen, joka on myöhemmän 
tierakennusvaiheen tulosta. 
Sekaan en tohtinut myrkky-
jenkään kanssa, vaikka siel-
tähän lupiini ketosuorallekin 
kulkeutuu pientareiden nii-
ton yhteydessä. Paluumatkal-
la sumutin karttamerkintö-
jen perusteella systemaattises-
ti kaikki löytämäni lupiinit lu-
kuun ottamatta kolmea isointa 
kasvustoa, joiden koko vaihteli 
40–60 m2. Moisten äärellä olin 
pienen sumutinpullon kanssa 
nöyrää poikaa.

Yksittäiset lupiinit olivat 
helppoja käsiteltäviä, sillä kas-
vit kohosivat röyhkeästi muun 
kasvillisuuden yläpuolelle. 
Tässä vaiheessa löytyi myös 
joitakin pienempiä ja pääosin 
steriilejä siementaimia, jotka 
sumutin myös. Kolmen tunnin 
urakoinnin myötä kämmenet 
kramppasivat ja glyfosaattiliu-
osta oli kulunut neljä litraa.

Pari viikkoa myöhemmin 
(14.7.2017) lupiinit olivat lu-
paavasti ruskistuneet mutta 
joissakin varsissa näkyi palko-
ja. Tuottivatkohan ne vielä itä-
miskykyisiä siemeniä? Kukki-
via lupiineja näkyi vain muu-
tamissa sumuttamatta jääneis-
sä kasvustoissa, joissa versot 
olivat pääosin palkovaihees-
sa. Katkoimme ne kaikki. Li-
säksi pientareilla vihersi mitä 
ilmeisimmin käsittelyvaihees-
sa huomaamatta jääneitä ste-
riilejä lupiininpoikasia. Pyö-
rätien reuna oli kuitenkin nii-
tetty muutaman metrin levey-
deltä, joten siltä osin käsitellyt 
lupiinit olivat katkenneet. To-
dennäköisesti tehoaineet oli-
vat ehtineet vaikuttaa niiden-
kin juuristoon.

Elokuun lopulla (26.8.2017) 
palasin ketosuoralle 1,5 litran 
painepullon kanssa, jolla suih-
kutin ”rempseämmin” kolme 
aiemmin käsittelemättä jäänyt-
tä isointa kasvustoa. Jatkoin 
samalla mitalla myös yhtenäi-
semmässä lupiinikasvustossa 
Joutsenon puoleisessa itäpääs-
sä. Viikko oli ollut sateinen, 
mutta käsittely onnistui sen-
tään poutasäässä. Illalla vettä 

© Kimmo Saarinen, 14.7.2017
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►▼ Yksi kesällä 2017 myrkytetyistä 
keskikokoisista kasvustoista, jonka 
paikalla ei seuraavana kesänä kas-
vanut enää yhtään lupiinia.

► Kolme viikkoa aiemmin käsitelty 
lupiini riutuu mutta sinnittelee. Kas-
vi lähti maasta juurineen.

satoi taas ravakasti, joten tor-
juntatulokset saattoivat aina-
kin osin vesittyä.

Syksyä kohti ehdimme jo 
intoilla, ettei ketosuoralla juu-
ri lupiineja näkyisi, mutta pet-
tymykseksi laskimme niitä yh-
dellä lokakuisella ohiajolla ai-
nakin 71 versoa. Tarvitaan siis 
lisää myrkkyä.

Lupiinihan on niukentunut!
Toisena vuotena lähdimme 
torjunta-aineen kanssa liik-
keelle jo toukokuun lopulla 
(22.5.2018). Lupiinit olivat pää-
osin nupulla, ja vasta joitakin 
kukkia oli auennut.

Alkukierroksella laskettiin 
noin 330 lupiiniversoa kaikki-
aan 63 paikalta. Rajanveto oli 
kuitenkin vaikeaa, mitkä oli-
vatkaan erillisiä ja mitkä yh-
tä kasvustoa. Osa isoista kas-
vustoista oli selvästi pirstoutu-
nut yksittäisiksi lupiineiksi, ja 
niistäkin monet näyttivät vai-
vaisilta. Ainakin muutama pie-
nempi kasvusto oli hävinnyt 
tyystin! Myös yksittäiset lupii-
nit olivat pääsääntöisesti ka-
donneet, mutta joidenkin koh-
dalla oli useampia uusia tilalla, 
kenties edellisvuosien siemen-
taimia. Myös uusia yksittäisiä 
lupiineja löytyi monin paikoin; 
nekin olivat todennäköises-
ti olleet edelliskesänä niin pie-
niä, etteivät silloin tulleet näh-
dyiksi.

© Kimmo Saarinen, 29.6.2017
© Kimmo Saarinen, 4.7.2018
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Lupiinin menestyksen 
salaisuus karussa ym-

päristössä löytyy maan 
alta. Juurien paljas-

taminen vaatii raakaa 
voimaa tai apuvälineitä. 

Tällä kerralla isä-Saarinen 
ruiskutti kaikki löydetyt lupii-
nit. Käytössä oli hyvä sumu-
tinpullo, joka pisaroi hieno-
jakoisesti ”kiillottaen” lehdet 
kauttaaltaan. Glyfosaattiliuok-
sen puolittunut kulutus (2 l) il-
mensi osaltaan lupiinien mää-
rän vähenemistä. Käsittelyn 
yhteydessä tuli löydettyä häm-
mästyttävän pieniä siemen-
taimia monen isomman vieres-
tä, joten arvatenkin ketosuoral-
le jäi vielä jonkinmoinen lupii-
nijoukko tulevien vuosien rie-
saksi.

Muutamia viikkoja myö-
hemmin (10.6.2018) glyfosaat-
tia oli taas mukana mutta pul-

lon hajotessa torjunta vaih-
tui perinteisempään repimi-
seen. Hiekkaisimmilta paikoil-
ta lupiinit lähtivätkin juuri-
neen, mutta ilman apuvälinei-
tä useimmat menivät poikki 
maan pinnasta.

Pitkään jatkunut kuivuus 
näkyi jopa lupiinien nuupah-
tamisena. Tien ja pyörätien vä-
listä löytyi enää yksittäisiä kas-
veja, ei enää yhtään isompaa 
kasvustoa. Vankimmassakin 
oli ainoastaan seitsemän lupii-
nia ja nekin matalan steriilejä 
”lehtikimppuja”. Kukkivia lu-
piineja löytyi vain 33 kaikki-
aan 21 erillisestä paikasta. Li-
säksi pyörätien ja sen pohjois-

puolella kulkevan junaradan 
välissä oli 15 kasvustoa ja niis-
sä noin 85 kukkivaa kasvia; yh-
dessä kasvustossa oli 50 ver-
soa, muut olivat lähinnä yksit-
täisiä kukintovarsia.

Heinäkuun lopulla koko 
ketosuora oli jälleen niitetty. 
Ohiajamalla steriilejä lupiineja 
laskettiin vain 30, kaikki vaati-
mattomia kooltaan (10–30 cm). 
Poistimme ne maata myöten, 
ja muutama lähti kuivuuden 
avittamana jopa juurineen.

Ja kolmas kesä toden 
sanoo?
Vuonna 2019 hylkäsimme 
myrkyt ja keskityimme Kaa-
pon kanssa mahdollisesti vie-
lä löytyvien lupiinien repi-
miseen. Ja löytyihän niitä, re-
hellisesti sanottuna enem-
män kuin kahden kesän kä-
sittelyjen pohjalta olisin toi-
vonut. Toukokuun kartoituk-
sessa (26.5.2019) tuloksena oli 
414 versoa 72 paikalta. Pää-
sääntöisesti kasvit olivat yk-
sittäin tai muutamien ryhmis-
sä, joidenkin kymmenien kes-
kittymiä oli kuusi ja alun perin 
ison kasvuston paikalta löytyi 
vielä melkein kaksisataa pien-
tä versoa. Useimmat saatiin re-
vittyä vain maata myöten, sil-
lä kasvin juuret ovat hämmäs-
tyttävän tiukassa. Vain muu-
tamat saimme ylös perustuk-
sineen; jäävuorivertaukselta ei 
voinut välttyä, kun pienelläkin 
lehtinipulla saattoi olla tanak-
ka puolimetrinen juurakko!

Elokuun tarkastuskäyn-
tiin (26.8.2019) asennoiduim-
me jonkinlaisena lopputilan-
teen arviona. Vaikka pientareet 
oli perinteiseen tapaan niitetty 
heinäkuun lopulla, ketosuo-
ralta löytyi vielä 278 lupiinia 
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Keväällä 2020 vapunaaton hyisen pyöräretken kruunasi vain kolme havain-
toa lupiinista.

40 paikalta. Iloa tuotti sentään 
heinäratamo, joka vaikuttaa 
selvästi runsastuneen viime 
vuosina. Ajoradan reunamil-
le joitakin vuosia sitten asettu-
nut rantavehnäkin (Leymus are-
narius) levittäytyy hiljalleen.

Joutsenon ketosuora on 
edelleen ilo ohiajavan tai -luis-
televan silmille. Päivänkakka-
rat ja monet muut ketojen ja 
niittyjen kasvit pääsevät kuk-
kaan, kun typpeä suosivat 
isommat piennarkasvit puut-
tuvat. Lupiiniakin on sentään 
vähemmän kuin kolme vuot-
ta sitten, vain seitsemän kuk-
kaversoa sadalla metrillä, mut-
ta… Siemeniä syntyy joka vuo-
si ja niittokoneet levittävät li-
sää molemmista päistä. Arvi-
oimme aikaisemmin (Saarinen 
ym. 2008), että yksi lupiini tuot-
taa noin 1 700 siementä, jotka 
lennähtivät parhaimmillaan 
1,7 metriä. Yhdestä pientareel-
le jääneestä kukinnosta voi ke-
hittyä vain muutamassa vuo-
dessa kymmenien neliömetri-
en kasvusto, jonka siementuot-
to nousee jo satoihin tuhansiin. 
Kesken ei tekisi mieli jättää.

Alkuvuosina ketosuoralla 
oltiin samanlaisten kysymys-
ten äärellä kuin Ryttäri (2019) 
Kirkkonummen Mäkiluodos-
sa: lupiinin kemiallinen torjun-
ta ei lähtökohtaisesti innosta-
nut, mutta rajallisin voimin se 
voi olla käytännössä ainoa jär-
kevä ratkaisu. Tapauksissam-
me on muutenkin yhteistä, 
mutta ne tulokset! Katson ka-
teellisena Mäkiluodon lupii-
nittomia kuvia: Joutsenon ke-
tosuoralla torjuntahidasteena 
lienee vuosien saatossa kasva-
nut maaperän siemenpankki, 
jonka takia harrastusta on pak-
ko jatkaa. Vaikka toukokuun 

2020 alkaessa kevät oli myö-
hässä, vappuna jo ainakin kol-
me lupiinia nosti suoralla pää-
tään. Tänä vuonna ne lähtevät 
– ja toivottavasti loputkin!

Battle against the Garden Lupin in a 
dry road-verge meadow in Joutseno, SE 
Finland
Since 2017 the invasive Garden Lupin (Lu-
pinus polyphyllus) has been systematical-
ly eradicated along a 4-km road verge with 
a diverse meadow flora in Joutseno (South 
Savo). In June 2017 lupins were counted in 
80 localities, 70 of which had a total of 120 
single plants or groups of a few plants, and 
ten larger colonies covered a total of 300 m². 
All the plants were sprayed with glypho-
sate in June or August 2017. In the following 
year a total of 330 individual lupins were 
noted in 63 localities. Larger colonies were 
notably smaller than in 2017 and some had 
even disappeared. Once more all detect-
ed lupins were poisoned in May 2018. Lat-
er in the summer the rest of the lupins were 
cut down or eradicated where possible. De-
spite these actions we could still find 414 lu-
pin plants at 72 separate sites in May 2019. 
All these plants were cut down, but almost 
300 were still counted at 40 sites in August 
2019. So the battle must be continued until 
the apparently strong seed bank of the Gar-
den Lupins is eliminated.

Kimmo Saarinen, Etelä Karjalan Allergia- ja 
Ympäristöinstituutti, Vuoksenniskantie 64, 
55800 Imatra. kimmo.saarinen@allergia.fi
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