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Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans Alexander, 1921) massaesiintymä Turun Ruissalon 
golfkentällä
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Karhilahti, A., Rinne, V. & Salmela, J. 2017: Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans Alexander, 1921) massaesiintymä 
Turun Ruissalon golfkentällä [Mass occurrence of a crane fly species Tipula subcuntans Alexander, 1921 in a golf course 
at Turku, Ruissalo]

The crane flies of the subgenus Tipula (Tipula) (Diptera, Tipulidae) are notorious pests of cruciferous plants and cereals 
in Europe and North America. Two species of the subgenus are present in Finland, T. paludosa Meigen and T. subcuntans 
Alexander, of which the former occurs in fields and pastures, the latter is mostly confined to wetlands and is not conside-
red as a pest species. Here we report for the first time a mass occurrence of T. subcunctans in a golf course in SW Finland, 
Turku. The importance of crane fly larvae as agricultural pests in Finland is shortly discussed and a key for the identifica-
tion of the Finnish species of Tipula (T.) is provided.
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Johdanto

Luhtakaalikirsikäs (Tipula (Tipula) subcunctans, Diptera, Tipu-
lidae) on kaksisiipisiin hyönteisiin kuuluva, melko suurikokoi-
nen vaaksiainen. Luhtakaalikirsikäs esiintyy suhteellisen taval-
lisena maamme etelä- ja länsiosissa, pohjoisimmat havainnot 
ovat Lkor: Sodankylän Pomokairasta (laji.fi) sekä Lkoc: Muo-
niosta (Brodo 1994). Lajista on yllättävän vähän havaintoja 
maamme sisäosista, ja se joko ei esiinny tai sitä ei ole toistai-
seksi havaittu esimerkiksi Koillismaalta (Ks), Kainuusta (Ok) 
tai Pohjois-Karjalasta (Kb). Luhtakaalikirsikäs näyttäisi suosi-
van esiintymisessään merenrantaniittyjä sekä reheviä kosteik-
koja kuten järvien luhtarantoja (Nieminen 2008, Oosterbroek 
2017, J. Salmela, omat havainnot). Lajin levinneisyysalue on 
hyvin laaja, ulottuen Brittein saarilta Japaniin ja Italiasta Fen-
noskandiaan (Oosterbroek 2017). Luhtakaalikirsikkään lähilaji 
pihakaalikirsikäs (T. paludosa Meigen) on paljon tavallisempi, 
ja se esiintyy suomenkielisen nimensä mukaisesti erilaisilla 
niityillä ja pihamailla. Alasuvun Tipula (Tipula) kolmas eu-
rooppalainen laji T. oleracea Linnaeus eli ”kaalivaaksiainen” 
ei esiinny Suomessa (Brodo 1994, Salmela 2012).

Eräät Tipula (Tipula)-alasuvun lajit ovat biologialtaan ja esiin-
tymiseltään poikkeuksellisen hyvin tunnettuja, koska ne ovat 
maatalouden tuholaislajeja. Niiden toukat elävät maaperäs-
sä lähellä pintaa, ja ne voivat syödä kasvien juuria sekä myös 
kaalien ja viljojen lehtiä ja kukintoja (esim. Blackshaw & Coll 
1999, Peck et al. 2009, Blackshaw & Moore 2012). Toukat 
ovat hämäräaktiivisia, ja ne pintautuvat öisin tai pilvisinä päi-
vinä (Simard et al. 2006). Luhta- ja pihakaalikirsikkään elin-
kierto on yksivuotinen: toukat talvehtivat ja aikuisvaihe on 

verraten lyhyt. Luhtakaalikirsikäs on lennossa syys-lokakuussa 
ja pihakaalikirsikäs tätä aikaisemmin heinäkuun lopulla–elo-
kuussa. Pihakaalikirsikäs on Pohjois-Amerikassa vieraslaji, 
ja sitä pidetään haitallisena sekä viljelymailla että golfkentillä 
(Simard et al. 2006, Taschereau et al. 2009). Kaalikirsikkäiden 
toukista käytetään yleisesti nimitystä ”leatherjackets” viitaten 
toukkien vahvaan, nahkamaiseen pintaan. 

Kanadan Quebecissä pihakaalikirsikäs oli ylivoimaisesti run-
sain golfkentillä elävä vaaksiainen, mutta lajin runsaus vaihteli 
kentän nurmen ja maaperän ominaisuuksien mukaan (Tasche-
reau et al. 2009): laji oli vähälukuisin ns. griinillä (viheriö, 
lyhyeksi leikattu alue reiän ympärillä) ja tiiauspaikalla (paik-
ka josta lyödään ensimmäinen lyönti), mutta vastaavasti run-
sain alueilla, jotka eivät ole kaikkein intensiivisimmän hoidon 
piirissä. Kaalikirsikkäiden toukat voivat golfkentillä aiheuttaa 
nurmikon laadun heikentymistä tai häiritä pelaamista esiintyes-
sään runsaana maan pinnalla (Simard et al. 2006, Taschereau et 
al. 2009). 

Luhtakaalikirsikäs on siis leimallisesti kosteikkolaji, mutta sii-
tä on tehty havainto golfkentältä Norjasta (Hofsvang 2010); 
lajia ei muuten pidetä haitallisena viljelymailla tai nurmikoil-
la. On todennäköistä, että keinotekoinen kastelu mahdollistaa 
tämän lajin esiintymisen näinkin voimakkaan hoidon piirissä 
olevalla elinympäristöllä (vrt. Taschereau et al. 2009). Tässä 
artikkelissa raportoimme yksittäistapauksena luhtakaalikir-
sikkään massaesiintymän Ab: Turun Ruissalon golfkentällä. 
Lisäksi kommentoimme lyhyesti vaaksiaistoukkien merkitys-
tä viljelytuholaisina Suomessa. Tekemämme määrityskaavan 
avulla Suomen kaalikirsikkäät voi määrittää lajitasolle.
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Luhtakaalikirsikäs Turun Ruissalon golfkentällä

Turun Ruissalossa sijaitsevan Aura Golfin väylille oli golfaa-
ja Seppo Lindellin mukaan 28.9.2017 ilmestynyt joukoittain 
tummasävyisiä, aikuisia vaaksiaisia (Kuva 1). Vaaksiaisia oli 
niin paljon, että osa oli vaarassa tallaantua väylää edettäessä. 
Lindellin mukaan vastaavaa vaaksiaisinvaasiota ei ole ollut 
kentällä ainakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hän 
oli kiinnostunut ilmiöstä ja otti yhteyden Turun yliopiston Bio-
diversiteettiyksikköön. Ari Karhilahti (AK) ja Veikko Rinne 
(VR) päättivät, että kentällä pitää poiketa noutamassa näyte 
vaaksiaisista. AK ehti golfkentälle heti seuraavan päivän aamu-
na (29.9.), ja hän kävi viimeisen väylän (18) karheikkoalueel-
la keräämässä vaaksiaisia määritystä varten. Niitä löytyikin 
helposti: muutamien metrien välein oli yksittäisiä vaaksiaisia, 
jotka herkästi lähtivät lentoon. Kerätyistä näytteistä on talletet-
tu sekä aikuisia että kotelokoppia Turun yliopiston eläinmuse-
on kokoelmaan ja näytetiedot ovat nähtävissä laji.fi-palvelun 
kautta (http://mus.utu.fi/HT.20632, http://mus.utu.fi/HT.20633, 
http://mus.utu.fi/HT.20634). 

AK meni vielä 3.10. sateisena päivänä kentälle, koska tarkoi-
tus oli etsiä, kuvata ja kerätä kotelokoppia. Kotelokopat jäävät 
ruohikkoon pystyyn puoliksi näkyviin. Karheikosta eli raffista 
ei niitä löytynyt, mutta varsinaiselta peliväylältä kotelokoppia 
esiintyi runsaasti. Väylän ruohikko pidetään matalana (arviolta 
10–12 mm) ja kotelot törröttivät ruohojen seassa näkyen usean 
metrin päähän (Kuva 2). Aikuisten vaaksiaisten määrä väylällä 
oli moninkertainen karheikkoon verrattuna.

Kenttien hoidosta vastaavan kenttämestari Matti Höglundin 
mukaan vaaksiaisinvaasio ei ole ainutkertainen, niitä on ollut jo 
aiempinakin syksyinä, mutta 2017 niitä oli aiempaa runsaam-
min, ja varsinkin väylät olivat niiden asuttamat. Vaaksiaistouk-
kien ei toistaiseksi ole havaittu saaneen mitään näkyvää haitta 
nurmikon laadulle. Väyliä leikatessa törröttävät kotelot häviä-
vät kuten osa vaaksiaisistakin. Enemmän haittaavat kastemato-
jen siilaamat ja kentälle jäävät maakeot, jotka leviävät nurmel-
le. Nekin koetaan lähinnä esteettisenä haittana.

Kentällä kasvavia heinälajeja ovat kylänurmikka (Poa annua), 
rönsyrölli (Agrostis stolonifera) ja niittynurmikka (Poa pra-
tensis). Kahta jälkimmäistä suositaan kentänpidossa niiden 
monivuotisuuden vuoksi. Väylien keinokasteltu rehevä, mut-
ta lyhyt ja hyväkuntoinen ruohikko on ilmeisen ihanteellinen 
elinympäristö luhtakaalikirsikkäälle. Karheikon pitkä ja osin 
kuivuudesta kärsinyt ruohikko-osuus ei ole yhtä otollinen lajin 
elinympäristönä. Viheriöllä laji ei tule toimeen heinien kääpiö-
kasvuisuuden ja kituliaan juurakon tarjoaman niukan ravinnon 
vuoksi ja ehkä myös siksi, että se jyrätään erittäin tiiviiksi. 

Vaaksiaistoukkien aiheuttamat kasvituhot Suomessa 
ja kaalikirsikkäiden DNA lajitunnisteet

Kuten yllä todettiin, kaalikirsikkäiden T. paludosa ja T. ole-
racea toukat voivat aiheuttaa huomattaviakin vahinkoja vil-
jelykasveille sekä nurmikoille. Muista vaaksiaissuvuista niit-
tykirsikkäät (Nephrotoma spp) saattavat aiheuttaa vahinkoja 
mm. viljoille, tulppaaneille ja ruusuille (Alexander 1920). 
Suomessa tiedot viljelykasvien tuhohyönteisistä on koonnut 
yhteen Vappula (1965), jonka mukaan vaaksiaistoukat ovat 
aiheuttaneet vahinkoja viljojen oraissa 1900-luvun alussa ja 
keskivaiheilla; erityisesti vuonna 1953 tuhot olivat laajoja Sa-
takunnassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Hämeessä 
ja Pohjois-Savossa. Vappula (1965) mainitsee myös paikallisia 
tuhoja kaaliviljelmillä. LUKEn tutkijan Erja Huusela-Veistolan 
mukaan (henk.koht. tiedonanto) vaaksiaistoukat eivät ainakaan 
2000-luvulla ole olleet ongelmana viljelyksillä eikä niistä ole 
tullut ilmoituksia viljelijöiltä.   

Vaaksiaistoukat on helppo tunnistaa heimotasolle, koska nii-
den peräpäässä on suuret, silmiä muistuttavat hengityselimet 
ja niiden ympärillä kehänä olevat sakaramaiset ulokkeet (spi-
racular lobes). Kaalikirsikkään toukkien määritys lajitasolle on 
vaikeaa (Blackshaw & Coll 1999), mutta aikuisten määritys 

Kuva 1. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) parittelu Turun 
Ruissalon golfkentällä. Kuva A. Karhilahti.

Kuva 2. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) koteloita Turun 
Ruissalon golfkentällä. Kuva A. Karhilahti.
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Määrityskaava Suomen kaalikirsikkäiden Tipula (Tipula) tunnistamiseksi

1. Yleisesti isokokoisia vaaksiaisia, siiven pituus yli 12 mm; pään rostrum pitkä, huulirihmojen (palpi) viimeinen jaoke vähintään 
yhtä pitkä kuin edelliset jaokkeet yhteensä tai pitempi (Kuva 3); siipisuoni Sc kääntyy alas suoneen R1 ............................................
.....................................................................................................................................................................Tipulidae, isovaaksiaiset, 2.

- Kooltaan vaihtelevia, mutta yleensä pienikokoisia vaaksiaisia, siiven pituus enimmäkseen alle 12 mm; rostrum lähes aina lyhyt, 
huulirihmojen viimeinen jaoke lyhyt; siipisuoni Sc kääntyy ylös suoneen C, päättyy vapaasti tai muodostaa haarasuonen Sc2 joka 
päättyy suoneen R1 ..............................................................................................................................................muut vaaksiaisheimot

2. Siiven diskaalisarka umpinainen, eli siivessä on diskaalisolu; jalkojen nilkat eivät valkoiset; tuntosarvien flagellumin jaokkeiden 
tyvillä pitkiä karvoja (verticils), tuntosarvet eivät koskaan kampamaiset; keskiruumiin pohjaväri ruskea, oranssi tai musta, mutta 
ei koskaan keltainen; keskiruumiin mediotergite joko paljas tai karvat vaaleat, eivät koskaan mustat ................................................ 
..........................................................................................................................................................................................suku Tipula, 3

- muu tuntomerkkiyhdistelmä ...............................................................................................................................muut Tipulidae suvut

3. Siivissä ei isoja tummia kuvioita, siivet harmahtavan ruskeat; costaalisarka (siiven etureunassa) ruskea, sen alla vaalea juova 
(Kuva 1); koiraan hypopygiumin ulompi gonostylus lehtimäinen (Kuva 4) .....................................................................Tipula (T.), 4

- Siivet värittömät tai kuviolliset; koiraan hypopygiumin ulompi gonostylus erimuotoinen, pienempi .........................muut alasuvut

4. Tuntosarvissa yhteensä 14 jaoketta ...........................................................................................................................T. (T.) paludosa

- Tuntosarvissa yhteensä 13 jaoketta (Kuva 3) ........................................................................................................T. (T.) subcunctans

on verrattain helppoa (ks. alla). Toukkien määritys on kuiten-
kin mahdollista DNA-lajitunnisteiden avulla eli käyttäen mito-
kondrioiden COI-geenin sekvenssiä (esim. Salmela et al. 2014, 
Denes et al. 2016). Piha- ja luhtakaalikirsikkään K2P vähim-
mäisetäisyys COI geenissä on 3.48 %, siinä missä lajin sisäi-
nen maksimietäisyys luhtakaalikirsikkäällä oli 0.15 % (n=2) ja 

pihakaalikirsikkäällä 0.0 % (n=2). Näin ollen lajit voi varmuu-
della erottaa toisistaan molekulaarisia menetelmiä käyttäen. 
Suomesta kerättyjen piha- ja luhtakaalikirsikkään COI aineisto 
on vapaasti haettavissa BOLD-tietokannan (http://v4.boldsys-
tems.org/index.php, Sujeevan & Hebert 2007) FINTI-projek-
tista. 

Kuva 3. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) pää sivusta kuvattu-
na. Kuva V. Rinne.

Kuva 4. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) koiraan hypopygium 
sivusta kuvattuna. Kuva V. Rinne.
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Kiitokset

Erja Huusela-Veistola (LUKE) kommentoi vaaksiaistoukki-
en merkityksestä viljelykasvien tuholaisina Suomessa. Seppo 
Lindell kiinnitti huomiomme vaaksiaisten massaesiintymään 
Turun Ruissalossa.
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