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Useat haitallisiksi luokitellut puutarhalevitteiset vieraskasvilajit ovat monin pai-
koin levinneet Suomen luontoon, erityisesti tienpientareille ja joutomaille. Vieras-
kasvilajit ovat suuri ongelma ja ekologinen uhka alkuperäiskasvillisuudelle. Yhtei-
siä piirteitä vieraslajeille ovat nopea lisääntyminen, kasvu ja leviäminen, siementen 
dormanssi sekä kyky sopeutua fysiologisesti uusiin olosuhteisiin. Vieraskasvilajeja 
sisältävän tienpientareiden niittojätteen hyödyntämistä lannoitteena kompostoin-
nin jälkeen tutkitaan. Ongelma kompostoidun kasvimassan hyödyntämisessä lan-
noitteena on vieraslajien siementen mahdollinen selviytyminen prosessista, mutta 
siementen itävyyteen vaikuttavista tekijöistä tiedetään vähän. Pro gradu- tutkiel-
man tarkoitus oli tutkia erilaisten ulkoisten stressitekijöiden vaikutuksia vierasla-
jien siementen itävyyteen, jotta saataisiin lisää tietoa siitä, miten siemenet reagoivat 
vaihteleviin olosuhteisiin, millaisia erilaisia suojausmekanismeja tutkittavien lajien 
siemenillä on, ja mikä on se tekijä/tekijät, joiden täytyy toteutua, jotta siemenen itä-
vyys tuhoutuu. Tutkielmassa perehdyttiin laajalle levinneiden puutarhalevitteisten 
komealupiinin (Lupinus polyphyllus), kurtturuusun (Rosa rugosa), jättiputken (Hera-
cleum persicum-ryhmä) ja jättipalsamin (Impatiens glandulifera) siemeniin. Siemenet 
altistettiin 1–4 viikon mittaisille lämpö- (30°C, 50°C ja 70 °C), pH- (2,5–12) sekä pai-
nekäsittelyille (186 N, 569 N ja 1292 N), mikä jälkeen siementen riski itää arvioitiin 
tetrazoliumvärjäyksen ja rakenteellisen arvioinnin perusteella. Lämpötesteissä kor-
kean lämpötilan ja korkean kosteuspitoisuuden yhdistelmän todettiin olevan tär-
kein tekijä siementen tuhoutumisessa. 30 °C asteessa riski itää oli suurimmillaan 
kaikilla testilajeilla. 30 °C ja 50 °C asteen välillä siementen rakenne alkoi hajota ja 
riski itää laski huomattavasti. 70 °C lämpökäsittelyistä selvisi dormantteja komea-
lupiinin siemeniä ja muiden lajien siemenet tuhoutuivat. Kurtturuusun ja jättiput-
ken siemenet kestivät parhaiten pitkäaikaista altistusta vaihteluvälillä pH 2,5–10,1. 
Ainoastaan komealupiinin siemeniä selvisi dormanttina kuukauden vahvasti 
emäksisestä käsittelystä (pH 10,5–12). Testilajien itävyys laski samassa suhteessa 
paineen nousun kanssa jättiputkella ja jättipalsamilla. Komealupiinin siemenillä itä-
vyys nousi paineen kasvaessa. Tulosten perusteella voidaan arvioida vieraslajimas-
soja sisältävien prosessituotteiden lannoitekäyttöön liittyviä riskejä. 
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Several invasive alien plant species classified as harmful, have spread to Finnish 
nature, especially to road embankments and wastelands. These alien species are a 
major problem and an ecological threat to Finland's indigenous vegetation. Com-
mon features to alien plant species are rapid reproduction, growth and propagation, 
seed dormancy, and an ability to adapt physiologically to new environments. The 
utilization of roadside mowed biomass as fertilizer after composting is being stud-
ied. Because the mowing waste contains plant seeds, there is a risk of alien species 
spreading via the fertilizer if the seeds do not inactivate during the composting pro-
cess. Knowledge about the factors affecting alien species seed germination is exigu-
ous. The purpose of the master's thesis was to study the effects of different external 
stressors on seeds of alien species in order to obtain more information on how the 
seed reacts to varying conditions, what are the different defence mechanisms of 
seed of the studied species and what is the factor (s) that must be met in order for 
seeds to be destroyed. The seeds of widespread garden-propagated garden lupin 
(Lupinus polyphyllus), japanese rose (Rosa rugosa), persian hogweed (Heracleum per-
sicum- group) and himalayan balsam (Impatiens glandulifera) were taken under re-
search.  The seeds were tested by temperature (30 °C, 50 °C and 70 °C), pH (2,5–12) 
and pressure (186 N, 569 N and 1292 N) treatments for 1-4 weeks, after which the 
risk of seed germination was estimated by tetrazolium staining and by evaluating 
the structural condition of the seeds. In thermal tests, the combination of high tem-
perature and high humidity was found to be the most crucial factor in the destruc-
tion of the seeds. At 30 °C, the risk of germination was highest in all test species. 
Between 30 °C and 50 °C, the structure of the seeds began to disintegrate, and the 
risk of germination decreased significantly. Garden lupin seeds in the dormant state 
survived the 70 °C heat treatments, but the seeds of the other test species were de-
stroyed. The seeds of japanese rose and persian hogweed had the highest tolerance 
to long-term exposure to pH concentrations in the pH range of 2.5–10.1. Only gar-
den lupin seeds survived as a dormant after four weeks of strongly alkaline treat-
ment (pH 10.5–12). With persian hogweed and himalayan balsam seeds, germina-
tion decreased in proportion to the increase in pressure. The germination of garden 
increased with increasing pressure. The results can be used to assess the risks asso-
ciated with the use of fertilizers containing alien species. 
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1 JOHDANTO 

Vieraslajeja pidetään globaalisti biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen tär-

keimpinä aiheuttajina (Convention on Biological Diversity 2020). Lajit leviävät uu-

sille alueille ihmisten mukana tahallisesti tai tahattomasti ja kilpailevat alkuperäis-

lajien kanssa samoista resursseista. Haitallisilla vieraslajeilla on useita erilaisia vai-

kutuksia: ne voivat kaventaa alkuperäisen lajin elinaluetta tai syrjäyttää lajin koko-

naan.  Vieraslajit ovat suurin alkuperäislajien sukupuuttoa aiheuttava tekijä ja voi-

vat joissain tapauksissa muuttaa kokonaisen ekosysteemin rakennetta sekä toimin-

taa (HE 82/2015). Haittavaikutukset voidaan jakaa ekologiseen, taloudelliseen, ter-

veydelliseen ja sosiaaliseen haittaan  (Vieraslajit.fi 2020a). Tässä tutkimuksessa vie-

raslajien haitallisuutta käsitellään ekologisesta näkökulmasta. 

Suomessa on lähes 160 ongelmia aiheuttavaa vieraskasvilajia, joista osa luokitellaan 

haitallisiksi. Useat haitallisiksi luokitellut vieraslajit, kuten puutarhalevitteiset ko-

mealupiini (Lupinus polyphyllus), kurtturuusu (Rosa rugosa), jättiputket (Heracleum 

persicum-ryhmä) ja jättipalsami (Impatiens glandulifera) ovat monin paikoin levinneet 

Suomen luontoon (Vieraslajiasioiden neuvottelukunta 2014a). Merkittävä osa hai-

talliseksi luokitelluista kasveistamme on tuotu Suomeen puutarhoihin ja puistoihin 

koristekasveiksi, joista ne ovat lähteneet leviämään eri kulkureittejä.  Näiden vie-

raslajien leviäminen puutarhajätteen ja siirtomaan mukana on suuri ongelma ja eko-

loginen uhka Suomen alkuperäiskasvillisuudelle, mistä syystä ne valikoituivat 

tässä tutkimuksesta tarkasteltaviksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). 

Vieraskasvilajit leviävät siemenistä, hedelmistä, varren- ja juurenpalasista säilyen 

maassa pitkään (Vieraslajiasioiden neuvottelukunta 2014b). Tutkimuslajien ollessa 

pääosin siemenlevitteisiä, on tämän tutkimuksen painopiste siementen tarkaste-

lussa. Lajit käyvät maastossa läpi saman polun: ravinteiden otto, siementen kypsy-

minen, leviäminen, dormanssi, itäminen ja taimettuminen. Jokainen laji vaatii kui-
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tenkin omanlaisensa olosuhteet siementen itämiselle (Fenner 2012). Ympäristöteki-

jöiden, kuten lämpötilan, valon, maaperän suolaisuuden, pH:n ja maaperän kosteu-

den tiedetään vaikuttavan siementen itävyyteen (Kołodziejek ym. 2019). 

Useat leutojen olosuhteiden kasvilajien siemenet vaipuvat ennen itämistä itämisle-

poon eli dormanssiin. Siemenen dormanssi antaa kasville aikaa levittäytyä pidem-

mälle pois emokasvin luota, ennen kuin alkaa itää (Willson 1993, Scott 2013). Itä-

mislepo lisää myös mahdollisuuksia hautautua maaperään siemenpankkiin, missä 

siemenet voivat säilyä hyvinkin pitkiä aikoja odotellen niille otollisia itämisolosuh-

teita. 1–10 °C kylmäaltistuksen on todettu olevan riittävä dormanssin rikkoutumi-

seen usealla kasvilajilla (Kołodziejek ym. 2019). Jotta siemen voi tuhoutua, täytyy 

sen dormanssin ensin rikkoutua. Vieraskasvilajien siemenet vaativat dormanssin 

rikkoutumiseen ja itävyyden tuhoutumiseen erilaisten tekijöiden yhdistelmiä. 

Inaktivointimekanismit voidaan jakaa biologisiin, kemikaalisiin ja lämpötekijöihin  

(Westerman & Gerowitt 2013). Jotkut lajit vaativat dormanssin rikkoutumiseen 

myös fyysistä arpeutumista, jolloin vesi pääsee tunkeutumaan kuoren läpi sieme-

neen. Kosteus on edellytys siemenen itämiselle  (Bruun 2005, Kołodziejek ym. 2019).  

Yhteisiä piirteitä tutkittaville vieraslajeille on nopea lisääntyminen, kasvu ja leviä-

minen, kyky sopeutua fysiologisesti uusiin olosuhteisiin sekä kyky selviytyä erilai-

sissa kasvuympäristöissä (Convention on Biological Diversity 2010). Kuitenkin 

näistä lajeista ja niiden itävyyteen vaikuttavista tekijöistä tiedetään vähän. Jotta vie-

raskasvilajien osia ja siemeniä sisältävää kasvimassaa voidaan hyödyntää turvalli-

sesti lannoitteena kompostoinnin jälkeen, tarvitaan siementen ominaisuuksista li-

sää tietoa. Tutkimus koettiin siis erittäin tarpeelliseksi. Testien tarkoitus oli selvittää 

mitä erilaiset siementyypit vaativat tuhoutuakseen altistamalla siemenet erilaisille 

ulkoisille stressitekijöille (lämpö, pH ja paine). Tavoitteena oli, että tutkimustulok-

set antavat uutta tietoa lajien siementen ominaisuuksista, ja että tuloksia voidaan 

jatkossa hyödyntää niittojätteiden kompostointituotteita koskevassa riskinarvioin-

nissa. 
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Työn tavoitteena oli kirjallisuuden ja kokeellisen tutkimuksen avulla selvittää: 

1. Millaisia erilaisia suojausmekanismeja tutkittavien lajien siemenillä on? 

2. Miten ulkoiset stressitekijät (lämpö, paine ja pH) vaikuttavat siementen itä-

vyyteen? 

3. Mikä on se ”kriittinen piste” eli tekijä/tekijät joiden täytyy toteutua, jotta sie-

menen itävyys tuhoutuu? 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuslajit 

2.1.1 Komealupiini (Lupinus polyphyllus) 

Komealupiini (Lupinus polyphyllus) on monivuotinen, ekologisesti ja maisemallisesti 

haitalliseksi luokiteltu vieraskasvilaji (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). Lupii-

nin historian on arvioitu ylettävän yli 4000 vuoden taakse. Sen alkuperäisestä ei ole 

tarkkaa tietoa, mutta yleisesti hyväksytty teoria on, että lupiini on kehittynyt 

omaksi lajikseen trooppisesta hernekasvien (Fabaceae) sophoreae- alaheimon pri-

mitiivisestä alaheimosta Papilionoideae (Kurlovich 2002). Geenitutkimuksen avulla 

lajien alkuperä on jäljitetty Pohjois- ja Itä-Afrikkaan. Alkuperäisistä lupiinilajeista 

puhutaan nimellä Old World- lajit. Old World- lajeista on jakautunut kaksi linjaa 

Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, joista puhutaan nimellä New World- lajit (Kurlovich 

2002, Australian Government 2013). Lupinus polyphullus- laji on kehittynyt Pohjois-

Amerikassa. Sieltä se on tuotu Eurooppaan ja lopulta Suomeen  (CABI 2019a). Suo-

messa se on levinnyt koko Suomeen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2011). Lupiini leviää tehokkaasti siemenistä pääosin puutar-

hajätteiden ja siirtomaiden mukana sekä tienvarsiniitoissa, ja voivat säilyttää itä-

miskykynsä jopa yli 50 vuotta (Fremstad 2010, Vieraslajit.fi 2020b). 
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Komealupiini viihtyy parhaiten lauhkeissa ja kylmätalvisissa ilmastoissa, missä on 

viileät kesät ja kylmät talvet. Näillä alueilla neljän lämpimimmän kuukauden kes-

kilämpötilat ovat kaikki 10 °C tai alle ja kylmimmän kuukauden keskilämpötila alle 

0 °C (CABI 2019). Lupiinin siemenen kova ja vaikeasti läpäistävä kuori suojaa sie-

mentä ulkopuolisilta stressitekijöiltä ja auttaa siementä pysymään itämiskykyisenä 

pitkään. Siemenet voivat säilyä dormanssitilassa siemenpankissa vuosikymmeniä 

odottaen niille edullisia itämisolosuhteita. Siemenen dormanssi saadaan rikottua 

fyysisellä rasituksella ja kylmäaltistuksella, jolloin kova kuori rikkoutuu ja kosteus 

pääsee siemenen sisään (Eastman & Hansen 2003, CABI 2019). 

Laji suosii kosteita olosuhteita ja kausittain märkiä maaperiä, mutta kestää myös 

kausittaista kuivuutta ja auringonpaahdetta (Robson ym. 2008). Komealupiini pys-

tyy kasvamaan happamilla, neutraaleilla ja emäksisillä maaperillä, mutta suosii eri-

tyisesti happamia ja ravinneköyhiä, kevyitä mineraalimaita (USDA 2012, CABI 

2019). Lupiinit toimivat symbioosissa typensitojabakteerien kanssa ja muuttaen val-

latun maaperän typpipitoisuuksia. Typpipitoisuuksien muutokset rehevöittävät 

kasvupaikkaa ja aiheuttavat haittaa alkuperäiskasvilajiyhteisöille (Elliott ym. 2011). 

2.1.2 Kurtturuusu (Rosa rugosa) 

Kurtturuusu on Tyynen valtameren Aasian puoleisilta rannoilta kotoisin oleva, hai-

talliseksi luokiteltu vieraslaji.   Suomeen laji alkoi levitä 1900-luvun alkupuolella 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2011). Kurtturuusu karkasi ympäristöön pihoilta ja 

puutarhoilta etenkin taajamiin ja haja-asutusalueille. Se pystyy leviämään lisäksi 

pelloilla, ruohoalueilla, metsissä, junaratojen laidoilla sekä urbaaneilla alueilla. 

(Vieraslajit.fi 2020c). Laji viihtyy myös teiden varsilla, sillä kykenee sopeutumaan 

laajoihin maan pH:n vaihteluväleihin ja kestää hyvin maaperän suolaisuutta (Bruun 

2005, Vieraslajit.fi 2020). Kurtturuusu löysi pian puutarhoista karkaamisen jälkeen 

tiensä rannikolle, mistä se lähti leviämään Suomen pitkää merenrantaviivaa pitkin. 

Nykyään kurtturuusua tavataan saaristoissa ja merenrantahietikoilla Suomen 

Lapissa asti (Vieraslajit.fi 2020). Laji on hyvin kestävä, viihtyen lauhkeissa ja kylmä-

talvisissa ilmastoissa: kurtturuusun siementen on todettu itävän hyvinkin alhaisissa 
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lämpötiloissa (CABI 2019b). Laji kestää hyvin pakkasta, kuumuutta, merituulia ja 

kuivuutta, mutta on herkkä liialle maaperän kosteudelle (Bruun 2005, CABI 2019). 

Kurtturuusu leviää tehokkaasti uusille kasvupaikoille pääasiassa siemeniä kuljetta-

vien lintujen avulla. Myös maahan jääneiden juurten palasista kasvaa uutta kasvus-

toa (Vieraslajit.fi 2020). Laji on erittäin hyvin sopeutunut vesilevintään: siemenet 

kelluvat hyvin ja kulkeutuvat pitkiä matkoja veden mukana  (Maa- ja metsätalous-

ministeriö 2011, Vieraslajit.fi 2020). Ruusunmarjojen on todettu kelluvan jopa yli 9 

kuukautta, ja siementen useita kuukausia (CABI 2019). Laji aiheuttaa merkittäviä 

muutoksia rantaekosysteemin rakenteessa ja on uhka alkuperäisille kasvi- ja eläin-

lajeille. Siitä on todettu olevan haittaa rantahietikoilla eläville perhosille, kärpäsla-

jille, helttasienille ja putkilokasveille (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). 

2.1.3 Jättiputki (Heracleum persicum-ryhmä) 

Jättiputki-ryhmään kuuluvat kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum), per-

sianjättiputki (Heracleum persicum) ja armenianjättiputki (Heracleum sosnowskyi). 

Suomessa yleisin jättiputkilaji on kaukasianjättiputki. Jättiputki on noin 2–3 metriä 

korkeaksi kasvava sarjakukkaiskasvi.  Kaukasiasta ja Lounais-Aasiasta 1800-luvulla 

Eurooppaan tuotu, nyt koko Suomeen levinnyt vieraslajiryhmä leviää pääosin puu-

tarhajätteiden ja siirtomaiden avulla siemenistä (Maa- ja metsätalousministeriö 

2011). Siemenet leviävät myös tuulen ja veden mukana hyvin siementen lituskaisen 

muodon vuoksi (CABI 2019c).  Jättiputkiyksilö tuottaa keskimäärin 20 000 siementä. 

Lajin siemenet itävät hyvin ja säilyvät itävinä maassa useita vuosia. Jättiputkikas-

vustoja löytyy tienpientareilta, joutomailta, vanhoilta maatalousmailta, rannikoilta, 

lähimetsistä, joen varsista ja asumattomilta tonteilta (Vieraslajit.fi 2020d). 

Jättiputket kestävät hyvin pohjoisia olosuhteita ja vaativatkin itääkseen kylmän jak-

son (Vieraslajit.fi 2020). Lajin alkuperäisellä kasvupaikalla Kaukasuksella lajia on 

löydetty jopa 1950 metriä merenpinnan yläpuolelta (CABI 2019).  Suomessa lajia 

löytyy etenkin maan eteläosista, mutta sitä tavataan teiden varsilla myös pohjoi-

sessa Suomessa. Laji uhka luonnon monimuotoisuudelle: ne ovat erittäin kilpailu-
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kykyisiä ja tukahduttavat alleen muun kasvillisuuden. Lisäksi ne vaikuttavat val-

taamiensa alueen eliöstöön negatiivisesti. Jättiputkista on myös terveydellistä hait-

taa (Vieraslajit.fi 2020). 

2.1.4 Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu yksivuo-

tinen mehevävartinen ruoho. Laji perustaa leviämisensä siihen, että se levittää pal-

jon siemeniä, mitkä ehtivät itää ja levittää kasvustoa laajalti ennen kylmää jaksoa 

(Beerling & Perrins 1993, Skálová ym. 2019). Jättipalsamiyksilö voi tuottaa jopa 4000 

siementä, jotka sinkoutuvat kypsistä kodista kauas ympäristöön (Vieraslajit.fi 

2020e).  Erittäin kilpailukykyinen laji on kotoisin Länsi- Himalajan (Intia ja Pakis-

tan) vuoristoalueilta, mistä sitä tuotiin Suomeen puutarhakasviksi 1800-luvun lo-

pulla (Vieraslajit.fi 2020). Himalajalla lajia kasvaa jopa 4300 metriä merenpinnan 

yläpuolella (CABI 2019d).  

Lajin fenotyyppi joustaa ympäristön muuttuvien vaatimusten mukaan, mikä tekee 

siitä hyvin kestävän ja sopeutuvan myös erilaisiin sääolosuhteisiin (Skálová ym. 

2012). Jättipalsami kasvaa parhaiten lauhkealla ilmastovyöhykkeellä ja suosii kas-

vupaikkoja, missä on korkea ilmankosteus ja puolivarjo. Se sietää myös suoraa au-

ringonvaloa (CABI 2019).  Jättipalsami viihtyy niin ravintorikkailla kuin -köyhillä 

mailla, ja kasvaa niin mineraali- kuin savimaissa pH-välillä 3.5–7.7. Jättipalsamikas-

vusto ei kestä pakkasta, mutta siemenet tarvitsevat kylmän jakson dormanssin rik-

koutumiseen (CABI 2019, EDDMaps 2021). Kasvin evolutiivinen sopeutuminen on 

nähtävissä esimerkiksi vertaamalla Himalajalla kasvavien alkuperäisten jättipalsa-

mien ja rannikoille levinneiden populaatioiden RSR-lukemia (root/shoot- ratio). 

Alkuperäispopulaatioiden RSR on suurempi, eli juuria on enemmän, jolloin ne ovat 

alttiimpia kasvintuhoojille. Uusilla populaatioilla juuria on vähemmän, jolloin ne 

välttyvät alkupäismuotoaan paremmin juurien tuhoojilta (Herms & Mattson 1992). 

Korkean sopeutumiskykynsä ja runsaan siementuotantonsa ansiosta laji on levin-

nyt onnistuneesti rannikko- ja valuma-alueille, missä se tukehduttaa alleen alkupe-

räiskasveja, luoden kokonaisia tiheitä monokulttuureja (Beerling & Perrins 1993, 
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Tanner ym. 2014). Kasvi on levinnyt myös metsäaukeille, pellonlaitamille, tien- ja 

radanvarsiin sekä kaupunkiympäristöön (Vieraslajit.fi 2020). Yksivuotisen kasvin 

juuristo ei sido maaperää, mikä aiheuttaa jokivarsien eroosiota. Vuosittain valtava 

määrä palsamia hajoaa biomassaksi veteen ja vaikuttaa ekosysteemin rakenteeseen 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2011, Vieraslajit.fi 2020).  

2.2 Siemenmateriaali 

Tutkimuslajeista kurtturuusun ja jättiputken siemenet saivat kylmäkäsittelyn, mikä 

on edellytys näiden lajien siementen dormanssin rikkoutumiselle. Lajien siemenet 

vaativat kylmäkäsittelyn lisäksi myös muita tekijöitä, kuten lämpöä ja kosteutta, 

dormanssin rikkoutumiseen. Tästä syystä siementen dormanssin asteesta ei voitu 

olla varmoja ennen käsittelyjen alkua. 

Komealupiinin siemenet kerättiin Tampereelta loppukesästä 2017 kahdelta eri kas-

vupaikalta, kuivattiin ilmavasti ja otettiin talteen varisseet eli varmimmin täysin ke-

hittyneet siemenet. Siemeniä on säilytetty paperipusseissa huoneenlämmössä. Sie-

menten itävyys ei laskenut säilytyksen aikana. Lupiinin siemeniä ei kylmäkäsitelty, 

jotta mahdollinen siementen dormanssi säilyisi. Mikäli siementen dormanssi olisi 

rikkoutunut kylmäkäsittelyn vuoksi ennen testejä, olisivat siemenet olleet alttiimpia 

tuhoutumaan käsittelyissä. 

Kurtturuusun siemenet kerättiin Jyväskylän Tarhamäestä ja Suonenjoelta joulu-

tammikuussa 2019–2020. Siemenet saivat ulkona luontaisen kylmäkäsittelyn, jonka 

jälkeen niitä säilytettiin huoneenlämmössä paperipusseissa. 

Jättiputken siemenet kerättiin Jyväskylän Kuokkalasta tammi-joulukuussa 2019–

2020. Siemenet saivat kylmäkäsittelyn ulkona ja niitä säilytettiin rasiassa huoneen-

lämmössä. 

Jättipalsamin siemenet kerättiin loppukesästä 2019 Jyväskylän Kuokkalasta. Jätti-

palsamin siemenen kuolleisuus on talven yli säilyneissä siemenissä suurta, joten 
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tutkimukseen valittiin ennen pakkasia kerättyjä siemeniä. Siemeniä säilytettiin en-

nen kokeen alkua paperipussissa huoneen lämmössä. Näin varmistettiin, että tutki-

musjoukossa on mahdollisimman paljon itämiskelpoisia yksilöitä. Jättipalsamin sie-

menet säilyvät itämiskelpoisina huoneenlämmössä (20 °C) kolmen vuoden ajan  

(Beerling & Perrins 1993). 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmiksi valittiin lämpötilan, paineen ja pH:n vaikutus siementen 

itävyyteen. Siemeniä pidettiin käsittelyissä 1–4 viikkoa, jonka jälkeen niiden itä-

vyyspotentiaali testattiin tetrazolium-liuoksella. Testien tarkoituksena oli selvittää, 

mikä on siementen itämispotentiaali stressitekijöille altistuksen jälkeen. Tavoitteena 

oli, että testituloksista voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten yksittäiset ulkoiset stres-

sitekijät (lämpö, paine ja pH) vaikuttavat siementen itävyyteen. Siemeniä kokeissa 

on 100/laji jaettuna viiteen samansuuruiseen osanäytteeseen. 

2.3.1 Lämpötila 

Lämpötilan ollessa yksi kasvin tärkeimmistä kasvuun vaikuttavista ulkoisista teki-

jöistä, valikoitui se myös tässä tutkimuksessa tarkasteltavaksi. Yhteistä tutkittaville 

vieraslajeille on selviytyminen vaihtelevista lämpöolosuhteista. Kaikki tutkimusla-

jit sietävät kylmyyttä, mutta tietyt lajit ovat kehittyneet kestämään kuumuutta pa-

remmin kuin toiset. Lämpötilaa haluttiin tutkia, jotta saataisiin lisää tietoa siitä, mi-

ten lajin siemenet reagoivat vaihteleviin lämpötiloihin. 

Testilajien siemenet (Taulukko 1) asetettiin ionisoidulla vedellä täytettyihin tuike-

pulloihin kolmeen lämpökaappiin (30 °C, 50 °C, ja 70 °C) kuukauden ajaksi, jotta 

saataisiin käsitys lajien vesitoleranssista sekä lämpötilan ja veden mahdollisesta yh-

teisvaikutuksesta siementen itävyyteen. Yhdet osanäytteet poistettiin kaikista testi-

lajeista kaikista lämpötiloista viikon kuluttua testin alkamisesta ja niiden itävyys 

testattiin, jotta nähtiin, ovatko siemenet lähteneet itämään.  Lämpötilanäytteiden 

kosteuspitoisuuksia pidettiin yllä koko tutkimuksen ajan lisäämällä koeputkiin 

vettä, jotta olosuhteet pysyisivät mahdollisimman tasaisina ja homogeenisinä.  
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Taulukko 1. Lämpötestien osanäytteet testilajeittain. 

 

 

Testilajeille tehtiin lisäksi kuiva-lämpötestit, sillä siemenet harvoin altistuvat pitkä-

aikaiselle 100 % kosteudelle. Kahden eri käsittelyn tarkoitus oli lisäksi selvittää kos-

teuden merkitystä siemenen itävyydelle yhdessä lämpötilan kanssa.  Sarjat laitettiin 

lasisten tuikepullojen pohjalle ja peitettiin puristuskuivalla pumpulilla. Korkit ki-

ristettiin tiukalle haihtumisen ehkäisemiseksi. Sarjat lisättiin kaikkiin lämpötiloihin, 

5 osanäytettä/lämpötila. Koska vesi-lämpökokeiden siemenissä havaittiin homeita, 

annettiin kaikille kuivanäytteille fungisidinä Amphotericin B 2 tippaa (3 ml pipe-

tillä). Fungisidi laimennettiin ionisoituun veteen 20000x laimennoksena. (1µl= 20 ml 

laimennosta). Ainetta annettiin näytteille 1–2 kertaa viikossa. Lämpötestit kestivät 

yhden kuukauden, jonka jälkeen niiden itävyys testattiin tetrazolium-liuoksella (1 

% liuos komealupiinille, kurtturuusulle ja jättiputkelle, 0,5 % liuos jättipalsamille). 

2.3.2 pH 

Kasvit altistuvat elinympäristöissään maaperän eri pH-arvoille. Se miten kasvit kes-

tävät pH:n vaihteluita, riippuu kasvilajista. On kuitenkin harvinaista, että kasvit 

viihtyvät luonnossa alle 4,5 pH:ssa ja alle pH 3 on todettu olevan myrkyllinen kas-

vualusta (Begon ym. 2009). pH:n vaikutusta tutkittavien lajien itävyyteen tutkittiin 

altistamalla siemenet happamille ja emäksisille liuoksille. Hapan liuos toteutettiin 

Lämpötila Komealupiini Kurtturuusu Jättiputki Jättipalsami 

30 °C kuiva 4 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 

30 °C vesi 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 

50 °C kuiva 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 

50 °C vesi 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 

70 °C kuiva 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 5 x 20 kpl 

70 °C vesi 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 4 x 20 kpl * 

     
*yksi osanäyte poistettiin kokeesta yhden viikon jälkeen 
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sitruuna-vesiseoksella (pH ~2,5), heikosti hapan turve-vesiseoksella (pH ~5,2), hei-

kosti emäksinen kalkki-vesiseoksella (pH ~10,1) ja vahvasti emäksinen tuhka-vesi-

seoksella (~10.5–12). Siemenerät laitettiin kangaspusseissa koeastioihin neljää eri 

pH:ta sisältäviin liuoksiin 30 °C lämpökaappiin. Sarja 1 oli käsittelyssä yhden vii-

kon, sarja 2 kaksi viikkoa, ja sarja kolme yhden kuukauden. Eripituiset käsittelyjak-

sot toteutettiin, sillä vesialtistus on siemenille jo itsessään rankka, mahdollisesti le-

taali käsittely. Astiat suljettiin parafilmillä, jotta kosteus ei haihdu testijakson ai-

kana. Liuosten pH-arvoja seurattiin pH-mittarin (PHM220 Lab pH Meter MeterLab) 

avulla. Eri pH:n vaikutuksia siementen itävyyteen testattiin testijaksojen jälkeen tet-

razoliumvärjäyksellä. 

pH-kokeet suoritettiin lämpökokeiden päätyttyä. Ajatuksena oli, että pH-kokeiden 

käsittelyaika olisi 1 kuukausi (jolloin vertailua voidaan tehdä kuukauden vesi-läm-

pötuloksiin), mutta kokeiden alettua päätettiin, että lisätään myös yhden ja kahden 

viikon näytteet. Lyhyemmät käsittelyjaksot päätettiin tehdä, sillä lämpökokeet 

osoittivat jo pelkän veden olevan lajin siemenille rankka käsittely.  Koska lämpökä-

sittelyt sisälsivät vain kuukauden kokeet, verrokit löytyvät vain kuukauden pH-

käsittelyille. Viikon lämpö-vesi tuloksiin ei tehty vertailua, sillä ne sisälsivät vain 

yhden osanäytteen (20 siementä), jolloin riski siementenväliselle vaihtelulle on 

suuri ja tulos näin epäluotettava.  

2.3.3 Paine 

Siementen kylvösyvyydellä on todettu olevan vaikutusta siementen itävyyteen ja 

taimen kasvuun (Fenner 2012). Kyky itää syvällä maassa vaihtelee eri kasvilajien 

välillä, mutta itävyyden on todettu laskevan samassa suhteessa syvyyden kanssa 

lajista riippumatta. Kun syvyys kasvaa, kasvin taimen mahdollisuus nousta maan 

pinnalle vaikeutuu. Siemen voi kuitenkin pysyä syvemmällä maassa itämiskelpoi-

sena, vaikkei se pysty tuottamaan taimea. Maksimaalista, siemenen itävyyttä tuhoa-

vaa syvyyttä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa raportoitu (Fenner 2012). Vieras-

kasvilajien siemenpankit muodostuvat emokasvin läheisyyteen lähelle maan pin-

taa, jolloin niille ei muodostu suurta maamassan tuottamaa painetta. Kuitenkin siir-



 

 

11 

tomaiden mukana kulkeutuvat siemenet altistuvat fyysiselle rasitukselle maamas-

sojen painosta ja kompostissa siemeniä sijaitsee sen kaikissa kerroksissa. Suurim-

maksi riskiksi kompostin seassa muodostuvat ne siemenet, jotka pysyvät paineesta 

huolimatta itämiskelpoisena ja itävät mahdollisesti vasta päästyään sopivaan itä-

missyvyyteen.  

Painetestit toteutettiin kompostoinnin näkökulmasta altistamalla siemenet kom-

postiolosuhteiden syvyyksiä vastaaville paineille. Testien tulosten perusteella ha-

luttiin saada käsitys siitä, miten paine vaikuttaa tutkittavien vieraslajien siementen 

itävyyteen. Siemenet altistettiin painojen avulla 186 N, 569 N ja 1292 N paineelle 

kuukauden ajaksi. Paineet vastaavat aumakompostissa olevia syvyyksiä. Oikeat 

painemäärät laskettiin mittaamalla aumakompostin koko: leveys 8 metriä, sivujen 

pituus 5–5,5 metriä, korkeus 3,4 metriä. Kompostin tilavuuspaino 636–649 kg/l. 

Mittausten perusteella aumakompostin pinnalla 0,5 metrin syvyydessä siemenille 

kohdistuu painoa 19 kg (186 N), keskivaiheilla 1,5 m syvyydessä 58 kg (569 N) ja 

pohjassa 3,4 metrin syvyydessä 123 kg (1295 N).  

Siemenet asetettiin vateihin, joissa pohjan halkaisija oli 27,5 cm (pinta-ala 0,06 m2). 

Siementen päälle laitettiin multakerros tasaamaan painetta ja multakerroksen 

päälle painot. Lajien siemenet olivat erikokoisia, joten paino jakautui lajien sieme-

nille eri tavoin. Tästä syystä kullekin siemenlajille laskettiin niille kohdistuvat pai-

neet. Paineet laskettiin mittaamalla siementen pinta-alan osuus vadin pinta-alasta, 

minkä jälkeen painon jakautuminen pystyttiin laskemaan jakamalla jokainen paine 

(186 N, 569 N ja 1292 N) siementen pinta-alaosuuksilla vadin pinta-alasta. Lupiinin 

siementen pinta-ala vadin pinta-alasta oli 1,3 %, kurtturuusun 1,3 %, jättiputken 

10,4 % ja jättipalsamin 0,4 % Pinnalla, 0,5 m syvyydessä komealupiinin ja kurttu-

ruusun siemenille kohdistui painetta 2,4 N, jättiputkelle 19,3 N ja jättipalsamille 0,74 

N. Keskikerroksessa 1,5 syvyydessä komealupiinin ja kurtturuusun siemenille koh-

distui painetta 7,4 N, jättiputkelle 59,2 N ja jättipalsamille 2,3 N. Pohjassa, eli 3,4 m 

syvyydessä komealupiinin ja kurtturuusun siemenille kohdistui painetta 16,8 N, jät-

tiputkelle 134,7 N ja jättipalsamille 5,2 N. Näytteet pidettiin tasaisen kosteina testin 

ajan, jotta olosuhteet olisivat mahdollisimman homogeeniset, ja maa-aines olisi 
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kompostimateriaalin kaltaista. Kosteutta seurattiin kosteusmittarin avulla. Näyt-

teitä pidettiin huoneessa, missä lämpötila oli noin 19 °C. 

2.3.4 Tetrazolium-testaus 

Siementen itävyys on kriittinen mittari tutkittaessa kasvien populaatiota ja popu-

laation dynamiikkaa (Borza ym. 2009). Siemenen itävyys on siemenen kapasiteetti 

itää ja tuottaa taimi sille suotuisissa olosuhteissa (Patil & Dadlani 2009).  Itäviä ja ei-

itäviä siemeniä voi olla mahdotonta erottaa ulkonäön perusteella ja dormantti sie-

men voi pysyä elinkelpoisena pitkiä aikoja- näin ollen itävyystestit ovat tarpeellisia. 

(Borza ym. 2009).  

Siementen itävyyttä voi testata usealla tavalla  (Forest Service, U. S. Department of 

Agriculture 1974). Tähän tutkimukseen valittiin tetrazoliumtestaus, sillä se on va-

kiintunut, luotettava ja nopea menetelmä siementen itävyyden testauksissa  (Borza 

ym. 2009). Tetrazoliumtestaus perustuu siihen, että kaikki soluhengittävät kudokset 

pystyvät muuntamaan väritöntä yhdistettä, tetrazoliumia (2,3,5, triphenyt tetrazo-

lium chloride) punaiseksi liukenemattomaksi formatsaaniksi vedynsiirtoreaktion 

avulla. Tetrazoliumvärjäysten tulkinnassa on haasteensa. Tulosten tulkitsemiseksi 

testaajan tulee olla perehtynyt siementen fysiologiaan. Etenkin normaalin ja epä-

normaalin siementen erottaminen toisistaan on haastavaa ilman laajaa asiantunte-

musta (Borza ym. 2009, Patil & Dadlani 2009).  

2.3.5 Tilastollinen testaus 

Suurin osa tuloksista käsiteltiin kuvaajien avulla koska toistojen ja käsittelyssä ol-

leiden siementen kokonaismäärä lajia kohden oli melko pieni. Tämä johtui osaltaan 

siemenmateriaalin rajallisesta määrästä, osittain siementen itävyystestauksen vaa-

timasta suuresta työmäärästä sekä lupiinin siemenille tehdystä idätyskokeessa että 

muille lajeille tehdyssä tetrazolium-värjäyksessä ja mikroskopoinnissa. Työmäärä 

muodostui rajoittavaksi tekijäksi mm. opiskelijoiden koronasulun ja laboratorioi-

den käyttörajoitusten vuoksi. Useimmissa tapauksissa erot käsittelyiden ja lajien 

välillä ovat niin selkeitä, ettei tilastollinen testaus olisi tuonut työhön merkittävää 

lisäarvoa. 
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Koska pH-kokeessa eri lajien siemeniä pidettiin käsittelyssä yhteisissä pusseissa, 

voitiin niiden kuolleisuutta vertailla riippuvien otosten testillä. Testausta varten la-

jikohtaiset tulokset 1 ja 2 viikon pH-käsittelyistä yhdistettiin. Kaikkien neljän lajin 

välisten erojen merkitsevyyttä testattiin Friedmanin testillä. Ei-parametrista testiä 

käytettiin, koska oletus varianssien yhtäsuuruudesta ja muuttujien normaalijakau-

tumisesta ei toteutunut. Koska parittaisia vertailuja oli kuusi jokaista käsittelyä koh-

den, käytettiin merkitsevyyden arvioimisessa Bonferroni-korjattua p-arvoa. Tilas-

tolliset testaukset suoritettiin IBM SPSS -ohjelman versiolla 26. 

2.3.6 Tulosten luokittelu 

Tutkimuslajien siemenet jaettiin tetrazoliumvärjäysten ja rakenteellisen tilan arvi-

oinnin perusteella Riski-, ja Tuhoutunut- ryhmiin. Siemenet, joiden alkio oli värjäy-

tynyt/osittain värjäytynyt kiinteä, luettiin mahdollisesti eläviksi, riskiryhmän sie-

meniksi. Dormantit siemenet luettiin riskiryhmään, sillä ne ovat suurin riski kom-

postin seassa. Varmuudella dormantteja yksilöitä löytyi testien jälkeen vain komea-

lupiinin siemenistä. Muiden lajien valkoiset kiinteät siemenet luettiin riskiryhmään, 

sillä on mahdollista, että nämä siemenet olivat dormantteja. Dormantit siemenet ei-

vät värjäydy (Peters 2000). Riskiryhmän siemeniksi luettiin lisäksi itämään lähte-

neet siemenet. Pehmeät siemenet luokiteltiin väristä huolimatta tuhoutuneiksi. Ra-

kenteellinen tuhoutuminen estää itämisen (Peters 2000). Myös tyhjät siemenet las-

kettiin Tuhoutuneet- ryhmään. Tätä luokittelutapaa on käytetty myös aiemmissa 

tutkimuksissa arvioimaan siementen itävyyttä (Kołodziejek ym. 2019). Tuloksia 

käytettiin arvioimaan siementen itämispotentiaali sen sijaan, että sitä käytettäisiin 

tarkkana indikaattorina itämiselle. 
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3 TULOKSET 

3.1 Komealupiini 

3.1.1 Lämpö 

Komealupiinin kuukauden vesi-lämpötesteistä (Kuva 1A) selvisi vain muutama 

dormantti yksilö 30 °C ja 50 °C lämpötilassa. 70 °C lämmössä kaikki siemenet 

tuhoutuivat. Kuukauden 30 °C kuiva-lämpötestien tuloksissa (Kuva 1B) yli puolet 

siemenistä luettiin riskiryhmään. 50 °C ja 70 °C siemenet tuhoutuivat muutamia 

dormantteja yksilöitä lukuun ottamatta. 

3.1.2 pH 

Yhden ja kahden viikon testien tulokset (Kuva 2) olivat melko samanlaiset ja pienet 

erot tuloksissa johtuvat luultavasti siemenmateriaalin välisistä eroista. Yhden ja 

kahden viikon testeissä pH 2,5 ja 5,2 välillä riskiryhmään kuuluvien siementen 

osuus oli alle 1/3 siemenistä. pH 10,1 ryhmään kuului isoin osa siemenistä, muo-

dostaen suurimman riskiryhmän. pH 10,5–12 välillä siementen tuhoutuminen oli 

suurta. Kuukauden testien jälkeen tulokset laskivat ja tasoittuivat. Kuukauden pH-

tuloksia pystyttiin vertaamaan kuukauden lämpötestien tuloksiin, milloin nähtiin 

Kuva 1. Komealupiinin kuukauden vesi-lämpö (A)- sekä kuiva-lämpökokeiden (B) 

riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siementen määrät 

Taulukossa 1. 



 

 

15 

myös neutraalin pH:n vaikutus siemeniin.  Kaikista pH- luokista löytyi riskiryhmän 

siemeniä. 

Kuva 2. Komealupiinin 1 viikon, 2 viikon ja 1 kuukauden pH- kokeiden riskisie-

menten ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siemeniä oli kokeissa noin 

100 kpl/liuos. Kuukauden testeissä verrattiin tuloksia vesi-lämpökokeiden (pH 7) 

kuukauden tuloksiin (80 kpl siemeniä). 
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3.1.3 Paine 

Komealupiinin painetestien tuloksissa (Kuva 3) riskiryhmään luettiin 186N pai-

neessa noin kolmasosa siemenistä, 569 N paineessa noin puolet siemenistä. 1292 N 

paineessa selviytyminen oli suurinta. Siementen itävyys kasvoi paineen noustessa. 

3.2 Kurtturuusu 

3.2.1 Lämpö 

Kurtturuusun vesi-lämpötestien (Kuva 4A) ja kuiva-lämpötestien (Kuva 4B) 30 °C 

siemenistä yli puolet luettiin riskiryhmään. 50 °C oli melko tuhoisa sekä A- että B-

testeissä. 70 °C näytteet tuhoutuivat sekä vesi- että kuivatesteissä. 

Kuva 3. Komealupiinin painekokeiden (noin 100 kpl siemeniä/ paine) riskisiemen-

ten ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. 

Kuva 4. Kurtturuusun kuukauden vesi-lämpö (A)- sekä kuiva-lämpökokeiden (B) 
riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siementen määrät 
Taulukossa 1. 
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3.2.2 pH 

Yhden ja kahden viikon pH-testien tulokset (Kuva 5) olivat kurtturuusulla saman-

kaltaiset. Kuukauden testien jälkeen pH 2–5–5,2 tulokset laskivat, mutta vahvasti 

emäksisen käsittelyn ryhmään pystyttiin lukemaan vielä yli puolet siemenistä. Voi-

makkaasti emäksinen liuos tuhosi siemenet kaikilla testijaksoilla, lukuun ottamatta 

muutamaa mahdollisesti elävää siementä yhden viikon jaksolta. 

Kuva 5. Kurtturuusun 1 viikon, 2 viikon ja 1 kuukauden pH- kokeiden riskisie-

menten ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siemeniä oli kokeissa 

noin 100 kpl/liuos. Kuukauden testeissä verrattiin tuloksia lämpökokeiden (A) 

(pH 7) kuukauden tuloksiin. 
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3.2.3 Paine 

Kurtturuusun painetestien siemenet olivat miltei kokonaan tyhjentyneet, mistä 

syystä tuloksia (LIITE 3) ei oteta mukaan vertailuun. Tyhjentyminen johtui toden-

näköisesti kurtturuusun siemenissä kehittyvistä Megastigmus-pistiäisen toukista. 

Toukat syövät sisällön, mutta jättävät siemenkuoren koskemattomaksi (Helenius 

ym. 2015).  

3.3 Jättiputki 

3.3.1 Lämpö 

Jättiputken vesi-lämpötestien (Kuva 6A) ja kuiva-lämpötestien tuloksien (Kuva 6B) 

30 °C näytteistä suurin osa luettiin riskiryhmään. Selviytyminen 50 °C lämpötiloista 

kummassakin kokeessa oli pientä ja 70 °C asteen lämpötila letaali. 

3.3.2 pH 

Yhden viikon pH-altistusjaksoilla tulokset (Kuva 7) olivat melko tasaiset kaikissa 

pH-arvoissa, missä suurin osa siemenistä luettiin riskiryhmiin. Kahden viikon jak-

solla pH 2,5 ja 10,1 vaihtelua oli enemmän, mutta riskiryhmään lukeutui vielä suuri 

osa siemenistä. Vahvasti emäksisen käsittely (pH 10,5–12) tuhosi siemenen raken-

Kuva 6. Jättiputken kuukauden vesi-lämpö- (A) sekä kuiva-lämpökokeiden 

(B) riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siementen 

määrät Taulukossa 1. 
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teen kahdessa viikossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kuukauden testi-

jaksolla pH:n vaikutukset näkyivät jo selvästi, kun lukemia verrattiin kuukauden 
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vesi-lämpötestien (A) tuloksiin (pH 7). Mahdollisesti eläviä siemeniä löytyi kuiten-

kin vielä heikosti happamista ja heikosti emäksisistä liuoksista. 

Kuva 7. Jättiputken 1 viikon, 2 viikon ja 1 kuukauden pH- kokeiden riskisiemen-

ten ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siemeniä oli kokeissa noin 100 

kpl/liuos. Kuukauden testeissä verrattiin tuloksia vesi-lämpökokeiden (A) (pH 7) 

kuukauden tuloksiin. 
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3.3.3 Paine 

Siementen itävyys laski hieman suorassa suhteessa paineen nousun kanssa (Kuva 

8). Tuhoutuminen oli vähäistä. Siemenissä oli havaittavissa pieniä taimenalkuja ja 

alkeisjuuria, sekä itäneitä, pidemmän verson ja sirkkalehden muodostaneita taimia. 

3.4 Jättipalsami 

3.4.1 Lämpö 

Vesi-lämpötestien (Kuva 9A) 30 °C lämpötilasta selvisi muutama mahdollisesti 

itävä siemen. Muiden lämpötilojen siemenet tuhoutuivat. Kuiva-lämpötesteistä 

(Kuva 9B) selvisi siemeniä 30 °C ja 50 °C asteista. 70 °C lämpötila tuhosi siemenet. 

Kuva 8. Jättiputken painekokeiden riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen 

prosenttijakauma. Siemeniä kokeissa 99–114 kpl/paine. 

Kuva 9. Jättipalsamin kuukauden vesi-lämpö (A)- sekä kuiva-lämpökokeiden (B) 
riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siementen määrät 
Taulukossa 1. 
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3.4.2 pH 

pH-kokeissa (Kuva 10) yhden ja kahden viikon pituisilta tarkastelujaksolta pH-vä-

lillä 5,2–12, riskiryhmiin pysyttiin lukemaan alle puolet siemenistä. Kaikki vahvasti 

happamassa käsittelyssä olleet siemenet tuhoutuivat. Kuukauden pH-käsittelytes-

tijakson läpikäyneet siemenet pääosin tuhoutuivat, yhtä mahdollisesti selvinnyttä 

siementä (kiinteä rakenne) lukuun ottamatta pH ~5,2 liuoksessa. 

Kuva 10. Jättipalsamin 1 viikon, 2 viikon ja 1 kuukauden pH- kokeiden riskisie-

menten ja tuhoutuneiden siementen prosenttijakauma. Siemeniä oli kokeissa 89–

101 kpl/liuos. Kuukauden testeissä verrattiin tuloksia vesi-lämpökokeiden (A) 

(pH 7) kuukauden tuloksiin. 
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3.4.3 Paine 

Kuukauden pituisessa painetestijaksossa (Kuva 11) jättipalsamin siementen itävyys 

laski kohtalaisesti samassa suhteessa paineen nousun kanssa. 186N paineen sieme-

nistä vielä hieman yli puolet voitiin laskea riskiryhmään, 569N ja 1292N alle puolet 

siemenistä. 

4 TULOSTEN TARKASTELU  

Tulosten tarkastelussa keskityttiin niihin ominaisuuksiin, jotka voisivat auttaa tut-

kimuslajeja selviytymään elävinä testatuista ulkoisista stressitekijöistä eli lämmön, 

pH:n ja paineen vaihteluista. Stressitekijöille altistuksen jälkeen siementen itävyyttä 

arvioitiin tetrazoliumvärjäyksen ja rakenteellisen arvioinnin perusteella. Tulosten 

perusteella pystyttiin tekemään päätelmiä siitä, miten testatut ulkoiset stressitekijät 

yksittäisinä tekijöinä vaikuttavat siementen itävyyteen ja mikä oli se kriittinen piste 

eli tekijä, minkä täytyi toteutua, jotta testisiementen itävyys tuhoutui. 

Kuva 11. Jättipalsamin painekokeiden riskisiementen ja tuhoutuneiden siementen 

prosenttijakauma. Siemeniä kokeissa 95–97 kpl/paine. 
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4.1 Komealupiini 

4.1.1 Komealupiinin siemenet 

Lupiinin siemenet osoittautuivat kokeissa kohtuullisen hyvin erilaisia ulkoisia 

stressitekijöitä sietäviksi. Lajin siementen koko, muoto ja väri vaihtelee. Siemenen 

pinta on sileä. (Kurlovich 2002). Siemenkodan sisällä kasvava lupiinin siemen 

(Kuva 12) koostuu monesta eri osiosta. Alkiossa on kaksi osaa, joista toisesta muo-

dostuu kasvi ja toisesta juuret. Jokaisessa siemenessä on kaksi sirkkalehteä, jotka 

sisältävät siemen kasvuun tarvittavat ravinteet  (NSW 2011). Siemenen kehittyessä 

alkio laajenee ja valtaa lopulta koko tilan siemenkuoren sisältä. Lopulta siemenkota 

haurastuu ja halkeaa, jolloin siemenet lentävät paineen vaikutuksesta jopa metrejä 

(Australian Government 2013). Komealupiiniyksilö voi tuottaa yli 1000 siementä 

(Aniszewski ym. 2001).  

 

Hernekasvien siementen itäminen on kaksiosainen prosessi, sisältäen dormanssin 

rikkoutumisen ja itämisen. Lupiinin siemenen fyysisen dormanssin on rikkoudut-

tava, ennen kuin itäminen voi alkaa. Itämistä säätelee kova ja vaikeasti läpäistävä 

Kuva 12. Komealupiinin siemeniä (Milja Juola 2020). 
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siemenkuori, mikä kattaa noin 25 % koko siemenen painosta  (Elliott ym. 2011, Aust-

ralian Government 2013). Siemenkuori ympäröi kypsää siementä tarkoituksenaan 

suojella sen eri osia, sekä suojella alkiota mekaanisilta vaurioilta, tuhoojilta, sairauk-

silta ja muilta ulkoisilta stressitekijöiltä. Sillä on myös tärkeä rooli siementen le-

viämisprosessissa: se säätelee siemeneen pääsevän veden määrää, mikä on edelly-

tys itämiselle. Epäsuotuisissa olosuhteissa siemenkuori estää veden pääsyn sieme-

neen, jolloin siemen vaipuu dormanssiin odottamaan levittäytymistä suotuisam-

piin itämisolosuhteisiin. Siemenkuori on avainasemassa tarkasteltaessa ulkoisten 

stressitekijöiden vaikutuksia siemenen sisäisiin ominaisuuksiin ja itävyyteen 

(Souza & Marcos-Filho 2001). 

Pian siementen kehittymisen jälkeen kerättyjen lupiinin siementen kuorien on to-

dettu olevan pehmeämpiä kuin myöhään kerättyjen. Myös siementen itämispro-

sentti on alhaisempi siemenkuoren ollessa pehmeä (Klinger ym. 2020). Tämä selit-

tyy siemenen morfogeneesin eri vaiheilla. Siemenalkion kehittyy ja kypsymisvai-

heen edetessä siemenen varastointituotteet syntetisoituvat kasvavassa siemenval-

kuaisessa. Tämän jälkeen siemen voi saavuttaa vaiheen missä se kuivuu ja saavut-

taa dormanssin. Kuivuessaan siemen kehittää puolustusmekanismeja ylläpitääk-

seen kuivuus- ja lepotilaa, ja valmistautuu näin itämiseen (Angelovici ym. 2010). 

Aikaisin kerätyt kehittymättömät siemenet voivat itää keräämisen jälkeen, mutta 

niiden on todettu kehittävän epänormaaleja taimia. Vain täysin kehittyneillä sieme-

nillä on täysi potentiaali selvitä kuivumisesta ja itää nesteytymisen jälkeen (Austra-

lian Government 2013). 

4.1.2 Lämpö 

Lämpötestien perusteella lupiinin siemen kestää hyvin lämpötilanvaihteluita sie-

menten ollessa dormanssitilassa. Komealupiini on kehittynyt Pohjois-Amerikassa, 

missä ilmasto ja kasvuympäristö muuttui dramaattisesti viimeisen jääkauden seu-

rauksena. Jäiden väistyttyä lupiinit valtasivat uusia alueita, ja niitä tavataan run-

saasti etenkin Andien läheisyydessä. Osa lajeista jättäytyi vuorten väleihin, kun taas 

osa asettui lähemmäksi vuorten huippuja. Komealupiini nykymuodossaan on ke-

hittynyt Andeilla ja levittäytynyt Kaliforniasta Alaskaan asti. Lajilla on erinomainen 
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pakkasen kestävyys ja se tuottaa suuria määriä orgaanista ainesta (Kurlovich 2002). 

Optimaalinen lämpötila lupiinin kasvulle on noin 20 °C (Australian Government 

2013). 

Vedensaanti ja lämpötila ovat tärkeimmät tekijät lupiinin itävyyden kannalta. 

(Australian Government 2013). Aiemmin tehtyjen lupiinia koskevien tutkimusten 

mukaan lämpö on kuitenkin myös se ominaisuus, mikä tehokkaimmin tuhoaa sie-

menen itävyyden. Etenkin korkean lämpötilan ja pitkän altistumisajan yhdistelmän 

on todettu olevan tärkeä tekijä siementen tuhoutumisessa (Dahlquist ym. 2007, 

Westerman & Gerowitt 2013). Tämä yhteisvaikutus on nähtävillä myös lämpötes-

teissä saaduista tuloksista. Kuukauden testijakson jälkeen voitiin todeta suurimman 

riskin lupiinin siemenen itämiselle olevan 30 °C asteessa, melko kuivissa olosuh-

teissa (kuiva-lämpökokeet). Tähän ryhmään voitiin lukea kuukauden testijakson 

jälkeen (kuiva-lämpötestit) 66 % siemenistä. Tästä 66 % joukosta 49 % lähti itämään 

muodostaen sirkkalehdet ja 26 % pysyi dormanttina (LIITE 1).  Voidaan todeta, ettei 

30 °C lämpötila riitä tuhoamaan lupiinin siementä tai rikkomaan dormanssia. Lu-

piinin siemenen rakenne alkoi hajota, kun saavutettiin 50 °C lämpötila. Kuitenkin 

vielä 50 °C ja 70 °C kuukauden kuivakäsittelyistä selviytyi yksittäisiä dormantteja 

siemeniä. Korkeammat lämpötilat ovat siis melko letaaleja, mutta eivät varmuu-

della riitä yksittäisenä tekijänä tuhoamaan lupiinin siementä, mikä viittaa siemenen 

korkeaan lämmönkestävyyteen. 

Kuukauden vesikäsittelyt olivat siemenille kaikissa lämpötiloissa melko letaalit. 

Sarlistyaningsih ym. (1995) totesivat lupiinin siementen olevan herkkiä korkeille 

kosteuspitoisuuksille ja kuolevan neljän päivän sisällä veteen upotettuna. Lupiini 

kestää huonosti myös maaperän liiallista kosteutta (Dracup ym. 1998). Itäviä sieme-

niä ei löytynyt tehdyistä vesi-lämpökäsittelyistä, mutta 30 °C ja 50 °C lämpötiloista 

löytyi yksittäisiä dormantteja siemeniä. Aika on kuitenkin merkittävä tekijä lupiinin 

siemenen itävyydelle. Vesitesteistä poistettiin yhdet sarjat kaikista lämpötiloista (20 

siementä/sarja) viikon kuluttua testien aloituksesta. Viikon vesi-lämpökokeiden 

30 °C asteen lämpötilan siemenistä 100 % voitiin lukea riskiryhmiin (LIITE 1). 
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Näistä näytteistä 80 % lähti itämään muodostaen sirkkalehdet. 50 °C ja 70 °C näyt-

teissä siementen rakenne oli tuhoutunut. Lupiininsiemen kestää 100 % kosteutta 

viikon ajan, mutta kuukauden testijakson aikana itävien riskisiementen lukemat 

kuitenkin laskivat radikaalisti, mikä kertoo ajan ja lämmön ja kosteuspitoisuuden 

yhteisvaikutuksesta siementen itävyyteen. 

4.1.3 pH 

Komealupiinin siemenet kestivät testien perusteella hyvin pH:n vaihteluita siemen-

ten ollessa dormanssitilassa. Afrikasta perimänsä saaneet lupiinit ovat sopeutuneet 

niukkaravinteisiin, vähähiiliseen maaperään, mikä on ominaista suurimmalle osalle 

trooppisista palkokasveista. Nämä kasvit toimivat symbioosissa typensitojabaktee-

rien kanssa. Tämän yhteistyön ansiosta lupiinit kestävät hyvin kuumuutta, happa-

mia olosuhteita ja hiekkaa. Amerikasta nykyiseen muotoonsa kehittynyt lupiini on 

hyvin sopeutunut erilaisiin maaperiin ja ekologisiin olosuhteisiin. Ne risteytyvät 

helposti, ovat vahvoja ja niillä ei ole erityisvaatimuksia elinympäristönsä kasvuolo-

suhteille (Kurlovich 2002). Komealupiinin voimakkaasti haaroittuneen ja juurinys-

tyräisenjuuristonsa avulla se pystyy typpeä sitomalla leviämään hyvinkin vähä-

ravinteisella maalla. Typen sitominen rehevöittää kasvupaikkaa, mikä syrjäyttää 

vähäravinteisilla mailla viihtyviä niitty- ja ketokasveja (Vieraslajit.fi 2020). 

pH-testit sisälsivät yhden, kahden ja kuukauden käsittelyjaksot. Tutkimustuloksia 

tarkistaessa voitiin todeta pH:lla olevan vaikutusta lupiinin siementen itävyyteen. 

pH-testien tuloksia verrattiin kuukauden lämpö-vesitestien 30 °C tuloksiin, jolloin 

huomattiin siementen kuolleisuuden olevan huomattavasti suurempi pH-käsitte-

lyissä. Yhden ja kahden viikon käsitelyjaksojen tulokset olivat hyvin samankaltai-

set. Pienet erot luultavasti selittyivät siemenmateriaalin vaihtelevuudella. Suurin 

selviytymisprosentti oli heikosti emäksisessä, pH ~10,1, liuoksessa, mikä oli yllättä-

vää, sillä lajin tiedetään olevan herkkä maaperän liialliselle emäksisyydelle ja suo-

laisuudelle (Dracup ym. 1998). Aikaisempien tutkimusten mukaan komealupiini 

pystyy kasvamaan happamilla, neutraaleilla ja emäksisillä maaperillä, mutta suosii 

erityisesti happamia ja neutraaleja, kuivahkoja ja ravinneköyhiä, kevyitä mineraali-

maita (Dracup ym. 1998, USDA 2012, CABI 2019). 
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Myös voimakkaasti happamasta ja heikosti happamasta liuoksesta selvisi useita 

dormantteja siemeniä. Robinson ym. (2010) osoittivat, että lupiininsiemen kestää 

hyvin happamia olosuhteita. Heidän tutkimuksensa mukaan komealupiinin suku-

lainen (Lupinus arboreus) voi selvitä peuran ruoansulatuksesta, minkä pH:n on mi-

tattu vaihtelevan välillä 4.64–6.77 eli voimakkaasti happamesta melkein neutraaliin  

(Robinson 2010, Ritz ym. 2013). Tuhoutumisen prosentti laski kuitenkin nopeasti 

mentäessä vahvasti emäksiseen, pH ~10.5–12. liuokseen. Kaikista käsittelyistä sel-

visi kuitenkin paljon dormantteja siemeniä. Kuukauden pituinen testijakso oli lajin 

siemenille letaalein. Kaikki muut, paitsi dormantit siemenet (6–9 % siemenistä), oli-

vat tuhoutuneet. 1–2 viikon ajan vesi näyttää vielä suojaavan siemeniä pH:n vaiku-

tuksilta, mutta kuukauden altistus on niille liikaa. Tulos voi johtua joko pitkästä 

altistuksesta happamille tai emäksisille olosuhteille, vedelle, tai näiden tekijöiden 

yhdistelmälle. 

4.1.4 Paine 

Lupiinin siemenen tiedetään kestävän päällään painetta, sillä sen pääasiallinen le-

viäminen tapahtuu siirtomaamassojen mukana (CABI 2019). Lupiini siemenpankit 

voivat säilyä maa-, jää- ja lumikerrosten alla useita kymmeniä vuosia ilman, että 

niiden itävyys kärsii (Kurlovich 2002). Paineen vaikutuksesta lupiinin siementen 

itävyyteen ei kuitenkaan ole tehty aiempia tutkimuksia. Lupiinin siemenet altistet-

tiin painojen avulla 186 N, 569 N ja 1292 N paineelle kuukauden ajan. Testitulokset 

olivat yllättävät: mitä suuremmalle paineelle siemenet altistuivat, sitä suurempaa 

oli itävyys. Joukossa oli runsaasti sekä itäneitä, että dormantteja siemeniä. Kuollei-

suus oli suurinta kevyempien paineiden alla. Purettaessa painekokeita huomattiin, 

että vesi oli puristunut painojen alla astian reunoille, jättäen astian keskiosan kui-

vaksi. Tämä saattaa selittää ilmiön, miksi itävyys oli suurempaa korkeamman pai-

neen alla. Suuren paineen alla astiaan keskelle pääsi muodostumaan kuiva tasku, 

missä lupiinin siemenet säilyivät itämättä. Pienen paineen alla koeastian kosteus 

pysyi tasaisempana, mikä mahdollisesti aiheutti siemenen suuremman tuhoutu-

misprosentin. Luultavasti siementen itäminen alkoi kokeen aikana, mutta painot 

estivät verson kasvun. 
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4.2 Kurtturuusu 

4.2.1 Kurtturuusun siemenet 

Kurtturuusun siemenillä oli testien perusteella hyvä toleranssi erilaisia ulkoisia 

stressitekijöitä vastaan. Lajin siemenet (Kuva 13) ovat munanmuotoisia tylppäkul-

maisia, 4–6 mm pitkiä ja 2–2,6 mm leveitä. Keskimääräinen siemenen paino on 6.6 

mg. Pinta on kiiltävä ja väri oranssiruskea. Siementä ympäröi puinen perikarppi 

(hedelmän seinä), mikä muodostuu ohuesta, suojaavavasta eksokarpista, 0,6 mm 

paksusta mesokarpista ja ohuesta endokarpista. Perikarpin rakenne on huokoista 

tuuletussolukkoa, mikä auttaa siementä kellumaan pitkiä aikoja.  Siemenen selkä- 

ja vatsapuolella on selkeä sauma ja tyvessä siemenarpi. Siemenarpi on ohutseinäistä 

ja vettäläpäisevää arpisolukkoa, joka edistää itämisvaiheessa siemenen turpoa-

mista. Siemenvalkuainen on öljyinen. Kurtturuusun siementen itävyys vaihtelee 84 

%- 94 % (Bruun 2005).  

Syksyllä maahan tippuneista siemenistä vain pieni osa itää tulevana keväänä 

(Bruun 2005). Suurin osa siemenistä vaipuu dormanssiin odottamaan suotuisampia 

itämisolosuhteita. Kurtturuusulla on erilaisia tapoja dormanssin ylläpitoon: kurttu-

ruusun siemenet sisältävät itämiseen vaikuttavia happoyhdisteitä, joista osa vaikut-

taa siementen itävyyteen sitä hidastavasti, osa edistävästi. Itämistä vaikeuttavien 

yhdisteiden on todettu vähenevän kylmäkäsittelyn aikana. Lisäksi ruusunmarjan 

Kuva 13. Kurtturuusun siemeniä (Milja Juola 2020). 
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hedelmäliha sisältää itämistä haittaavia yhdisteitä, jotka pystyvät läpäisemään sie-

menen perikarpin. Vahva perikarppi suojelee siemenalkiota tehokkaasti myös läm-

pötilanvaihteluilta ja estää alkion itämistä mekaanisesti rajoittamalla tehokkaasti 

veden tunkeutumista alkioon (Bruun 2005). Kurtturuusun lehdet sisältävät kasvin-

tuhoojia karkottavia yhdisteitä, mikä osaltaan edistää lajin leviämistä. Laji on peräi-

sin Japanin rannikoilta, missä sen uskotaan aluksi kehittäneen aineenvaihdun-

taansa ympäristöönsä, eli merellisiin olosuhteisiin sopivaksi. Nämä aineenvaihdun-

nan yhdisteet kuitenkin tahattomasti tarjosivat vastusta myös kasvintuhoojia ja -

tauteja vastaan (Hashidoko 1992). 

4.2.2 Lämpö 

Laji tunnetaan korkeasta toleranssistaan niin kuumuutta kuin kylmyyttä vastaan 

(Bruun 2005), mikä selittää lämpötesteistä saatuja tuloksia. Testien perusteella kurt-

turuusun siementen lämpötoleranssi on hyvä. On näyttöä siitä, että toistuvat syklit 

kylmä- ja lämpökäsittelyä nostavat kurtturuusun siementen itämisprosenttia, jol-

loin lämpökäsittelyn voidaan olettaa olevan hyvä menetelmä kurtturuusun siemen-

ten itävyyden testaamiseen  (Bruun 2005). Testien kurtturuusun siemenet olivat saa-

neet kylmäkäsittelyn, mikä luultavasti rikkoi niiden dormanssin. Kuukauden vesi-

lämpötesteistä (30 °C) selvisi mahdollisesti itämiskelpoisia siemeniä kohtalaisen 

paljon (60 %). Riskiryhmään luettavien värjäytyneiden siementen rakenne oli pysy-

nyt kiinteänä ja värjäytyminen oli tasaista. Joukossa oli runsaasti myös valkoisia 

siemeniä, joista osa oli kovia, ja osa rakenteensa menettäneitä. Kiinteät valkoiset sie-

menet laskettiin riskiryhmään. Laji on sopeutunut vesilevintään, mikä selittää itä-

vyyden vielä kuukauden vesitestien jälkeen (Bruun 2005). Vesi-lämpötesteistä otet-

tiin pois yhdet osa näytteet viikon kuluttua testien aloituksesta (LIITE 1). Viikon 30 

°C kuin 50 °C näytteistä löytyi useampi kiinteä, värjäytynyt/osaksi värjäytynyt sie-

men. Myös 70° C lämpötilasta löytyi yksittäinen rakenteellisesti kunnossa oleva yk-

silö viikon testiajan jälkeen. Testitulosten perusteella voidaan päätellä, että kurttu-

ruusun kuori suojaa siemenalkiota lämmöltä ja lyhytaikaiselta vesi-lämpöyhdistel-

mältä tehokkaasti, mutta pitkäaikainen vesi-lämpöyhdistelmä on kuitenkin letaali. 
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Vesi-lämpötestien tulokset vahvistavat teoriaa korkean lämpötilan ja veden sieme-

nen itävyyttä tuhoavasta yhteisvaikutuksesta. 

Lajin siemenellä on korkea toleranssi vettä vastaan, mutta sen siemenillä tulosten 

perusteella suurempi todennäköisyys tuhoutua silti märissä, kuin kuivissa olosuh-

teissa. Kuiva-lämpötestien 30 °C käsittelyn jälkeen riskiryhmään pystyttiin luke-

maan 82 % siemenistä. Siementen värjäytyminen oli heikkoa, mutta värjääntymistä 

oli havaittavissa etenkin siemenen alkion kärjessä, missä sijaitsee alkeisjuuri.  Sie-

menten rakenne oli kiinteä. 50 °C lämpötilasta selvisi 5 % siemenistä. Tämän joukon 

muodosti rakenteeltaan kiinteät, mutta värjääntymättömät siemenet. Kiinteän ra-

kenteensa vuoksi ne kuitenkin laskettiin riskiryhmään. Tuhoutuneet siemenet oli-

vat miltei läpikuultavia ja kellertäviä, sisustat hyvin pehmeitä. 70 °C oli kurtturuu-

sun siemenille letaali. Siemenet olivat vahvasti ruskeanpunaisia, mikä viittaa näyt-

teissä olleiden homeiden aiheuttamaan mikrobitoimintaan. Korkean mikrobitoi-

minnan on todettu aiheuttavan kuolleiden siementen värjäytymistä (Franca-Neto 

ym. 1998).  Niin 30 °C kuin 50 °C näytteistä löytyi useampi kiinteä, värjäytynyt/ 

osaksi värjäytynyt siemen. Myös 70 °C lämpötilasta löytyi yksittäinen rakenteelli-

sesti kunnossa oleva yksilö. 

4.2.3 pH 

pH-testien tulosten perusteella kurtturuusu kestää hyvin pH:n vaihteluita. Laji on 

peräisin Japanista, missä kehittyi menestymään erityisesti hiekkaisessa maassa ja 

kosteassa meri-ilma-alassa (Bruun 2005). Kurtturuusu suosii kohtuullisen happa-

mia olosuhteita, mutta lajia on löydetty kasvavan pH 4,7–8,5 maaperissä (Bruun 

2005). Kurtturuusulla on monia levittäytymistapoja, joista yksi on siemeniä muka-

naan kuljettavat linnut (Vieraslajit.fi 2020). Siemenet käyvät läpi linnun happaman 

ruonsulatuselimistön, mikä kertoo happamien olosuhteiden toleranssista. On 

epäilty, että eläinten happaman ruoansulatuselimistön läpikäyminen voisi rikkoa 

siemenen dormanssin ja jopa parantaa siemenen itävyyttä. Kylmälle altistettujen 

ruusunsiementen on todettu itäneen jopa paremmin linnun ruoansulatuselimistön 

läpikäyneenä (Bruun 2005, CABI 2019). 
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Yhden viikon pH-kokeissa siementen rakenne oli pysynyt kiinteänä, kaikissa 

muissa paitsi vahvasti emäksisessä pH:ssa (pH 10,5–12). Näytteiden tyhjät ja rus-

keat siemenet olivat luultavasti Megastigmus-pistiäisen toukkien syömiä. Näytteissä 

oli jonkin verran homeita, mitkä saattavat vaikuttaa tuloksiin. Myös kahden viikon 

kokeissa siementen rakenne oli hyvä vahvasti emäksistä käsittelyä lukuun otta-

matta. Tulosten perusteella kurtturuusun siemen kestää hyvin olosuhteita vahvasti 

hapokkaasta heikosti emäksiseen, selviytymisprosentin ollessa yhden ja kahden vii-

kon kokeissa 68–89 %. Suurimmat selviytymisprosentit olivat yhden ja kahden vii-

kon kokeissa oli pH 5,2 ja 10,1 välillä. Vahvasti hapan liuos oli hajottanut siementen 

rakenteen jo viikon sisällä.  

pH:n vaikutusta saman ruusukasvien heimoon kurtturuusun kanssa (Rosaceae) 

kuuluvien lajien (Potentilla argentea, Potentilla aurea, Potentilla incana, Potentilla incli-

nata ja Potentilla reptans) siementen itävyyteen on tutkittu laboratorio-olosuhteissa 

pH-välillä 4–9 (20 päivää, lämpötila 25–15 °C, kosteat olosuhteet) (Kołodziejek ym. 

2019). Kaikki siemenet itivät pH-välillä 4–9, mikä kertoo ruusukasvien heimon sie-

menten korkeasta adaptiivisuudesta eri maaperille. Näiden lajien maksimaalinen 

itämisprosentti saavutettiin välillä pH 6–8, mikä tukee testeissämme saatuja tulok-

sia.  Kuukauden testeissä siementen tuhoutuminen oli suurta muissa, paitsi heikosti 

emäksisessä liuoksessa, missä riskiryhmään pystyttiin lukemaan vielä 55 % sieme-

nistä. Vesi-lämpökokeiden perusteella todettiin kurtturuusun selviytyvän 30 °C 

lämpötilassa hyvin kuukauden mittaisella koejaksolla, joten pH-testeissä tuhoutu-

misen voidaan todeta johtuvan altistuksesta pH-liuoksille. Testitulosten perusteella 

kurtturuusun siemen pystyy suojautumaan pH:n vaihteluilta melko tehokkaasti. 

4.2.4 Paine 

Testisiemenistä suurin osa oli tyhjiä luultavasti Megastigmus-pistiäisen toukkien 

vuoksi, joten tuloksia ei voida ottaa mukaan vertailuun. Paineen vaikutusta kurttu-

ruusun siemeneen ei ole aikaisemmin tutkittu, mutta on todettu, ettei mekaanisella 

tai kemiallisella kuluttamisella ei kuitenkaan ole suoraan yhteyttä lajin itämispro-

sentteihin (Bruun 2005). 
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4.3 Jättiputki 

4.3.1 Jättiputken siemen 

Jättiputken siemenet osoittivat testeissä hyvää vastustusta ulkoisille stressitekijöille. 

Jättiputken sarjamainen kukinto koostuu 60-120:sta pikkusarjasta, jotka ovat kiin-

nittyneet kukkaperiin. Yksi yksilö voi tuottaa yli 80 000 kukkaa, joista jokainen 

kukka tuottaa kaksi hedelmystä (Tiley ym. 1996, Vieraslajit.fi 2020). Hedelmykset 

ovat 6–18 mm pitkiä ja 4–10 mm leveitä, ovaalin muotoisia ja siivellisiä.  Hedelmys 

sisältää yhden siemenen (Kuva 14), jonka siemenalkiota ympäröi öljyinen siemen-

valkuainen (Moravcová ym. 2007). Hedelmyksen ulkoseinässä on 3–5 (yleensä 4) 

öljytiehyettä ja kaksi pienempää sisäseinässä (Tiley ym. 1996). 

4.3.2 Lämpö 

Lämpötestien perusteella jättiputken siemenet kestävät hyvin korkeita lämpötiloja. 

Jättiputken alkuperä on jäljitetty Kaukasiaan sekä Persiaan, missä kesälämpötilat 

ovat hyvin korkeita ja päivät lyhyitä. Sieltä laji on kulkeutunut pohjoiselle pallon-

puoliskolle, missä päivät ovat huomattavasti viileämpiä ja valoisampia. Tämä ker-

too lajin korkeasta adaptiivisuudesta uusiin olosuhteisiin (Rijal ym. 2015). Jättiput-

Kuva 14. Jättiputken siemeniä (Milja Juola 2020). 
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ket pystyvät myös sietämään säiden ääriolosuhteita. Parhaiten ne viihtyvät parhai-

ten lauhoissa ja kylmätalvisissa ilmasto-oloissa. Kylmyys rikkoo siemenen dor-

manssin, ja on edellytys sekä itämiselle että kukinnalle (EPPO 2009). Lajilla voidaan 

kuitenkin olettaa olevan korkea toleranssi lämmölle, sen alkuperää ajatellen. 

Jättiputken siemenet kerättiin luontaisen kylmäkäsittelyn jälkeen, mikä luultavasti 

rikkoi niiden dormanssin ennen käsittelyjä. Jättiputken siemenet olivat 30 °C vesi-

käsittelyjen jälkeen pääosin rakenteeltaan kiinteinä ja osittain värjäytyneitä. Näyt-

teistä 83 % luettiin riskiryhmään.  Laji on sopeutunut vesilevintään, mikä selittää 

sen korkean toleranssin vettä vastaan. Väriä oli etenkin siementen alaosissa, mikä 

viittaa siihen, että soluhengitystä on tapahtunut niissä osissa missä sirkkalehden 

kehitys alkaa. Riskiprosentti laski radikaalisti saavutettaessa 50 °C lämpötila. Sie-

menet olivat rakenteeltaan pehmeitä, mutta joukosta löytyi myös muutama raken-

teeltaan kunnossa oleva, riskiryhmään luettava siemen. 70 °C tuhosi kaikkien sie-

menten rakenteen. Vesi-lämpötesteistä poistettiin yhdet näytteet viikko testien alun 

jälkeen (LIITE 1). 30 C näytteistä 95 % voitiin lukea riskiryhmään, mutta 50 °C ja 70 

°C lämpötiloissa siemenet olivat tuhoutuneet. 

Kuivatestien 30 °C näytteiden siemenet pysyivät kiinteänä ja sisältä löytyi myös 

muutama sirkkataimen alku. 50 °C siementen rakenne oli pääasiassa hajonnut. Kui-

tenkin 50 °C joukosta löytyi muutamia osittain värjäytyneitä/valkoisia kiinteitä sie-

meniä, sekä yksi valkoinen kiinteä siemen, jossa sirkkataimi. 70 °C asteen siemenet 

olivat värjäytyneet ruskehtaviksi, luultavasti homemyrkyn vuoksi. Yllättävää oli se, 

että suurin osa siemenistä oli säilynyt kiinteänä, ja näytteissä oli havaittavissa jopa 

useita pieniä sirkkataimien alkuja. Siemenet eivät kuitenkaan jatkaneet itämistään, 

vaan kasvu oli pysähtynyt jossain vaiheessa prosessia. Tästä syystä näitä siemeniä 

ei lasketa riskiryhmään.  Vesi- ja kuivalämpötestien tulokset olivat melko samanlai-

set, mikä kertoo lajin vedenkestävyydestä. Testitulokset viittaavat siihen, että aika 

vesi ja aika eivät ole jättiputken tuhoutumisen kannalta ratkaisevia tekijöitä, vaan 

lämpötila ja aika. 
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4.3.3 pH 

Jättiputken pH-toleranssi on laaja: lajia on löydetty maaperistä pH-välillä 4.0–8,5  

(EPPO 2009, CABI 2019). Jättiputken siemenet osoittivatkin testeissä hyvää vastusta 

pH:n vaihteluille. Laji sietää kuivuutta ja hyvin laajasti erilaisia maaperiä: sitä esiin-

tyy soramaissa, savimaissa sekä vetisissä ja paljon orgaanista ainesta sisältävissä 

maaperissä. Jättiputki suosii emäksisiä tai hieman happamia maita (pH 6.0–8.5), 

joissa on korkea typpipitoisuus.  Lajin sanotaan viihtyvän parhaiten kohtuullisen 

ravintorikkailla ja kosteilla hiekka- ja silttimailla optimaalisen kasvun takaamiseksi 

(EPPO 2009).   

Yhden viikon siemenet olivat pysyneet pääasiassa kiinteänä kaikissa olosuhteissa. 

Alkioissa oli havaittavissa selkeitä alkeisjuuria happamista ja heikosti happamista 

näytteistä.  Värjäytymistä oli tapahtunut vain siementen kärkiosissa tai alkeisjuu-

rissa. Heikosti emäksisten näytteiden siementen rakenne oli pääosin kiinteä, mutta 

värjäytymistä oli tapahtunut hyvin vähän. pH:lla on todettu olevan vaikutusta sie-

menen värjäytymiseen, mutta yleensä kuitenkin emäksisissä olosuhteissa siemenet 

värjäytyvät happamia olosuhteita paremmin, joten tulos on yllättävä  (Patil & Dad-

lani 2009). Luonnossa laji viihtyy parhaiten lievästi happamissa tai emäksisissä olo-

suhteissa (EPPO 2009).  Heikosti emäksisten (pH ~10,1), joukosta löytyi kuitenkin 

eniten nesteytyneitä, eli tuhoutuneita siemeniä. Suuressa mittakaavassa tulokset 

olivat kuitenkin melko tasaiset, ja voidaan todeta, ettei viikon altistuksella eri pH:lle 

ollut suurta vaikutusta jättipalsamin siementen itävyyteen. Riskiryhmään pystyttiin 

lukemaan näistä 56–82 % siemenistä. 

Kahden viikon käsittelyissä oli havaittavissa suurempia eroja tuloksissa. Itävyys-

prosentti heikosti happamalla ja heikosti emäksisellä joukolla oli jopa suurempi 

kuin viikon kokeissa, mutta tämä selittynee koejoukkojen välisillä eroilla siemen-

materiaalissa. Suurinta tuhoutuminen oli voimakkaasti emäksisessä (pH ~10.5-12) 

ja seuraavaksi eniten voimakkaasti hapokkaassa liuoksessa (pH ~2,5), mikä on loo-

gista, sillä jättiputki viihtyy parhaiten heikosti happamassa ja heikosti emäksisessä 

maaperissä (CABI 2019). Siemenet olivat pääasiassa kiinteitä, mutta värjäytyminen 
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oli hyvin vähäistä. Tasaisen värin olivat saaneet heikosti emäksisen (pH ~10,1) kä-

sittelyn saaneet siemenet. Siemenet olivat rakenteeltaan kiinteitä, mikä viittaa nii-

den todennäköiseen itämiskelpoisuuteen (Patil & Dadlani 2009).  Kahden viikon 

joukossa oli havaittavissa lisäksi juurenalkuja heikosti happamissa, heikosti emäk-

sisissä ja jopa vahva asti emäksissä olosuhteissa. Tässä joukossa osaksi värjäytynei-

den siementen rakenne oli melko kiinteä, mutta kärkiosa nesteytynyt, jolloin ne ei-

vät olleet itämiskelpoisia. Testien tulosten perusteella vain voimakkaasti emäksiset 

olosuhteet riittävät tuhoamaan kahdessa viikossa jättiputken siementen itävyyden. 

Kuukauden testijaksolla pH:n vaikutukset näkyivät jo selvästi, kun lukemia verrat-

tiin kuukauden vesi-lämpötestien tuloksiin (pH 7). Kuukauden pH-käsittely oli jät-

tiputken siemenille melko rankka, mutta heikosti happamasta ja heikosti emäksi-

sestä liuoksesta löytyi kuitenkin mahdollisesti eläviä siemeniä. Myös vahvasti hap-

pamasta liuoksesta löytyi yksi rakenteellisesti kunnossa oleva, eli riskiryhmään lu-

ettava siemen.  Eniten riskiryhmään kuuluvia siemeniä löytyi heikosti happamasta 

(pH ~5,2) liuoksesta. Tuhoutuneet siemenet olivat menettäneet rakenteensa vah-

vasti happamassa, heikosti happamassa ja heikosti emäksisessä liuoksessa, mutta 

vahvasti emäksisen joukon siemenet olivat kovia ja kiinteitä. Alkion eläessä tetrazo-

lium vaikuttaa vahvasti emäksisissä olosuhteissa siemeneen siten, että se värjää al-

kion ”liian” punaiseksi (Patil & Dadlani 2009). Koska värjäytymistä ei kuitenkaan 

ollut tapahtunut lainkaan, siemenet laskettiin tuhoutuneiksi. Tulosten perusteella 

vahvasti happamat ja vahvasti emäksiset olosuhteet riittävät kuukaudessa yksittäi-

sinä tekijöinä tuhoamaan jättiputken siementen itävyyden. 

4.3.4 Paine 

Jättiputken paineensietokyvystä ei löydetty tutkimuksia. Lajin siementen maahan 

hautaamista pidetään kuitenkin yhtenä lajin torjuntakeinona (Nielsen ym. 2005). 

Painetestien tulosten perusteella jättiputken siemenen itävyys laskee paineen kas-

vaessa, mutta suuri osa siemenistä pystyttiin kuitenkin lukemaan riskiryhmään 

(69–90 % siemenistä). 186N ja 569N paineen siemenissä oli havaittavissa pieniä tai-

menalkuja ja alkeisjuuria. 292N testien siementen joukosta löytyi itäneitä, pidem-

män verson ja sirkkalehden muodostaneita taimia. Testitulokset olivat yllättäviä, 
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sillä jättiputken siemenen alkiolla ei ole kovaa siemenkuorta ympärillään suojele-

massa sitä mekaaniselta kulutukselta. Jättiputken öljytiehyet voivat suojata sieme-

nalkiota paineelta ja muulta kulutukselta, mutta tätä teoriaa ei ole tutkittu. Tulosten 

perusteella 0,5 m –3,4 m syvyyttä vastaava paine ei riitä tuhoamaan yksittäisenä 

tekijänä jättiputken siemenen itävyyttä, mikä kyseenalaistaa teorian jättiputken sie-

menten hautaamisesta lajin onnistuneena torjuntakeinona. 

4.4 Jättipalsami 

4.4.1 Jättipalsamin siemen 

Jättipalsamin siementen toleranssi testattuja ulkoisia stressitekijöitä vastaan oli 

heikko. Jättipalsamin litumainen kota on 1.5–3.5 cm pitkä ja 0.5–1.5 cm leveä. Sie-

menkota repeää saavuttaessaan kypsyyden, singoten siemenet jopa viiden metrin 

päähän emokasvista. Siemenkota sisältää 4–16 siementä (Kuva 15), jotka ovat 4–7 

mm pitkiä ja 2–4 mm leveitä (Beerling & Perrins 1993). Jättipalsamiyksilö voi tuottaa 

yli 4000 siementä (Vieraslajit.fi 2020). Lajin siemenet vaativat vain lyhyen kylmä-

kostea- käsittelyn, minkä jälkeen suurin osa siemenistä itää (Skálová ym. 2019). Jät-

tipalsamin siemenet ovat kelluvia ja pystyvät itämään veden alla. Tämä mahdollis-

taa niiden siirtymiset veden kuljettamien sedimenttien mukana paikasta toiseen. 

Lajilla ei ole havaittu olevan pitkäaikaisia siemenpankkeja (Beerling & Perrins 

1993). Viimeisimmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että laji muodostaa ly-

hytaikaisia siemenpankkeja, missä jättipalsamin siemen voi selvitä itämiskelpoi-

sena maaperässä jopa neljä vuotta (Skálová ym. 2019). Pitkäaikaisen siemenpankin 

puuttuminen voi selittää lajin rajoittumisen elinympäristöihin, missä on kausiluon-

teisesti ennakoitavissa olevia häiriöitä, kuten joen rannoilla esiintyvillä tulvia  

(Grime 1979). 
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4.4.2 Lämpö 

Jättipalsamin siementen lämmönsietokyky oli lämpötestien perusteella heikko. 

Luonnossa jättipalsamin kasvuston tulisi kuitenkin kestää noin 30 °C lämpötiloja 

(CABI 2019). Jättipalsamin siemenelle letaalin lämpötilan aikaisempien tutkimusten 

perusteella on todettu olevan noin 50 °C. Vielä 45 °C lämpötiloille altistamisen jäl-

keen on löydetty itämiskykyisiä yksilöitä (Dahlquist ym. 2007, Oliver ym. 2020).   

Lajin alkuperäisillä synnyinseuduilla Himalajalla jättipalsami kestää kylmyyttä, 

mutta Eurooppaan levinnyt populaatio on alkuperästään huolimatta herkkä pakka-

selle (CABI 2019). Tästä syystä jättipalsamin testisiemenet kerättiin ennen talvea, 

sillä kuolleisuus on talven yli säilyneissä siemenissä suurta.  Sen kasvuston kasvulle 

absoluuttisen minimilämpötilan on todettu olevan -9 °C (CABI 2019). Testisiemen-

ten tiedetään olleen itämiskykyisiä, sillä muista testeistä selviytyminen oli parem-

paa. 

Tehtyjen vesi-lämpötestien 30 °C, 50 °C ja 70 °C siemenet olivat pääasiassa tuhou-

tuneita. Tämä oli yllättävää, sillä lajilla tiedetään olevan korkea toleranssi vedelle. 

Kuva 15. Jättipalsamin siemeniä (Milja Juola 2020). 
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Lajin siementen erikoisuus on, että ne pystyvät aloittamaan itämisen veden alla  

(Balogh 2008). 30 °C löytyi kaksi kappaletta rakenteellisesti hyvässä kunnossa ole-

vaa, tasaisesti punaiseksi värjäytynyttä siementä.  Siemenet olivat mahdollisesti itä-

miskelpoisia, joten ne luettiin riskiryhmään. 50 °C ja 70 °C kuukauden vesi-lämpö-

näytteiden siementen rakenne oli tuhoutunut. Viikon vedessä olleista 30 °C näyt-

teistä 20 % määriteltiin itämiskelpoiseksi (LIITE 1). 50 °C ja 70 °C näytteistä ei löy-

tynyt rakenteellisesti kunnossa olevia siemeniä.   Kasvi on evolutiivisesti soveltunut 

siihen, että se kelluu veden mukana sille sopivalle kasvualustalle  (Beerling & Per-

rins 1993). Lajilla voidaan näin ollen olettaa olevan korkea toleranssi kosteille olo-

suhteille, mutta pitkäaikainen altistus vedelle (1–4 viikkoa) hajottaa siemenen ra-

kenteen.  

Myös kuivatestien 30 °C ja 50 °C näytteistä suurimmalla osalla siemenen rakenne 

oli tuhoutunut. Näistä ryhmistä löytyi kuitenkin myös riskiryhmään luettavia sie-

meniä. Nämä siemenet olivat rakenteellisesti kunnossa, väriltään valkoisia/ osittain 

värjäytyneitä. 70 °C näytteet olivat tuhoutuneet täysin. Tulosten perusteella laji on 

herkkä vedelle, mutta myös lämmölle. 

4.4.3 pH 

pH-käsittelyt olivat siemenille melko tuhoisat, vaikka lajille sopiva pH-alue luon-

nossa on melko laaja (4.5–7.7) (Beerling & Perrins 1993). Jättipalsami viihtyy niin 

ravintorikkailla kuin -köyhillä mailla ja kasvaa niin mineraali- kuin savimailla  

(CABI 2019, EDDMaps 2021). Laji kestää hyvin erilaisia maaperiä ja rakenteita: sitä 

on löydetty hieno- ja karkearakenteisesta alluviaalista, kivisiltä rannoilta, luonnon-

tilaisilta mineraalimailta, hiilikaivosten maanjättöpaikoilla, turvemailta sekä kalk-

kipitoisilta ja emäksisiltä siltti- ja hiekkamailta. Jättipalsami ei viihdy alueella, missä 

pH laskee alle 3.5. Lajin kuivuudensietokyky on huono (Perrins ym. 1990, Beerling 

& Perrins 1993). 

Mielenkiintoista on, että yhden ja kahden viikon testijaksojen läpikäyneistä sieme-

nistä eniten itämiskelpoisia yksilöitä löytyi vahvasti happamasta, samoin kuin hei-
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kosti happamasta ja vahvasti emäksisestä liuoksesta. Tuhoutuneita oli eniten hei-

kosti emäksisessä liuoksessa. Tässä tapauksessa emäs ei siis suojaa siementä tuhou-

tumiselta, vaan päinvastoin, edistää sitä.  Testitulosten perusteella vahvasti happa-

mat olosuhteet ovat jättipalsamin siemenille letaaleimmat, mitkä tukevat myös ai-

kaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia (Perrins ym. 1990, Beerling & Perrins 

1993). Vahvasti happaman käsittelyn läpikäyneistä siemenistä löytyi kuukauden 

testijakson jälkeen silmämääräisesti rakenteellisesti kunnossa olevia valkoisia yksi-

löitä. Nämä siemenet arveltiin kuitenkin tuhoutuneeksi, sillä olisi hyvin epätoden-

näköistä, että siemenet olisivat selvinneet itämiskuntoisena kuukauden happa-

masta käsittelystä, muttei yhden tai kahden viikon käsittelyistä. Happamuuden 

(pH alle 4) on todettu estävän jopa elävän alkion värjäytymisen, mikä voi selittää 

värittömyyden (Patil & Dadlani 2009), mutta syytä siementen kiinteälle rakenteelle 

ei löydetty. 

4.4.4 Paine 

Jättipalsami leviää vesiteitse, jolloin siemeniä hautautuu jokivarsien sedimenttei-

hin. Maakerrosten jopa epäillään säilövän siemeniä ja niiden itämispotentiaalia  (Ba-

logh 2008), joten lajin siementen voidaan olettaa kestävän painetta hyvin. Painetestit 

osoittivat, että jättipalsamin siementen itävyys laskee samassa suhteessa paineen 

kasvaessa. Painekokeissa kuitenkin vielä 1,5 m syvyyttä vastaavassa paineessa 44 

% siemenistä pystyttiin lukemaan kokeiden loputtua mahdollisesti itämiskelpoi-

siksi. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että saavuttaakseen täyden itämis-

potentiaalin, laji vaatii kohtalaisen määrän paikallisia häiriötekijöitä, kuten tulvia, 

kovaa maata ja katkenneita oksia (Sinker 1985, Usher ym. 1986). Tämä voi selittää 

lajin kohtalaisen hyvän itämisprosentin painekokeiden jälkeen. Testitulosten perus-

teella voidaan päätellä, että 0,5 m, 1,5 m tai 3,4 m vastaavat paineet eivät yksittäi-

senä tekijänä riitä tuhoamaan jättipalsamin siemenen itävyyttä. 
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4.5 Lajien väliset erot pH-toleranssissa 

Tutkimuslajien siementen kestävyyttä verrattiin pH-kokeessa. Kaikissa happa-

muustasoissa havaittiin eroa siementen kuolleisuudessa lajien välillä. Sitruuname-

hukäsittelyssä (pH ~2,5) (Friedman: X2 = 17,66, df = 3, p = 0,001) kurtturuusun sie-

menet kestivät voimakasta happamuutta paremmin kuin lupiinin (X2 = 3,37, Bon-

ferroni-korjattu p = 0,004) ja jättipalsamin siemenet (X2 = 3,55, p = 0,002). Myös tur-

vekäsittelyssä (pH ~5,2) (Friedman: X2 = 25,56, df = 3, p < 0,001) kurtturuusun sie-

menet kestivät lievää happamuutta paremmin kuin lupiinin (X2 = 4,33, p < 0,001) ja 

jättipalsamin siemenet (X2 = 3,64, p = 0,002). Lisäksi jättiputken siemenet kestivät 

happamuutta lupiinia paremmin (X2 = 3,29, p = 0,006) ja samansuuntainen trendi 

oli myös jättiputken ja jättipalsamin välillä (X2 = 2,60, p = 0,056). Emäksisessä kalk-

kikäsittelyssä (pH ~10,1) (Friedman: X2 = 20,64, df = 3, p < 0,001) jättipalsamin sie-

menet kestivät paremmin kuin lupiinin (X2 = 2,77, p < 0,034) ja kurtturuusun sieme-

net (X2 = 4,50, p < 0,001). Hyvin emäksisessä tuhkaliuoksessa (Friedman: X2 = 15,66, 

df = 3, p = 0,001) sekä jättipalsamin (X2 = 3,46, p = 0,003) että jättiputken (X2 = 3,03, 

p = 0,015) siemenet kestivät paremmin kuin kurtturuusun siemenet. Muita tilastol-

lisesti merkitseviä eroja lajien välillä ei havaittu missään pH-käsittelyssä (p > 0,05). 

5 TULOSTEN VERTAILU JA HYÖDYNTÄMINEN 

5.1 Lajien kestävyyden vertailu eri stressitekijöitä kohtaan 

5.1.1 Lämpötoleranssi 

Kurtturuusun vesi-lämpötestien tulokset vahvistavat teoriaa korkean lämpötilan ja 

veden siemenen itävyyttä tuhoavasta yhteisvaikutuksesta. Jättiputken siemenellä 

on hyvä toleranssi vedelle ja kohtuullinen toleranssi lämmölle, sillä vielä 50 °C löy-

tyi riskiryhmään kuuluvia siemeniä. Kuten kurtturuusullakin, lämpö on kuitenkin 

ratkaiseva, jättiputken siemenen tuhoutumisen aiheuttava tekijä. Kuukauden vesi-

käsittelyt olivat tuhoisat komealupiinin ja jättipalsamin siemenille. Kuivissa olosuh-

teissa lupiinin itävyys oli hyvä ja lajin siemenellä on erittäin hyvä toleranssi korkeita 

lämpötiloja vastaan, mikäli siemen on dormantissa tilassa. Jättipalsamin siemen 
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kesti kohtalaisesti lämpöä, mikäli olosuhteet ovat kuivahkot, mutta lämmön ja ve-

den yhdistelmä oli lajille tuhoisa. Vesi-lämpötestien siemenet tuhoutuivat testijak-

son aikana paria poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa lämpötiloissa. Kuiva-läm-

pötesteissä vielä 50 °C lämpötilasta löytyi riskiryhmään kuuluvia yksittäisiä jätti-

palsamin siemeniä. Lämpötestien tulosten perusteella voidaan päätellä, että tutkitut 

vieraslajien siemenet itävät hyvin kuivahkoissa, 30 °C lämpötiloissa. 30 °C ja 50 °C 

välillä siementen rakenne alkoi hajota ja itävyys laski huomattavasti. 70 °C kaikkien 

lajien itävät siemenet tuhoutuivat kuukauden käsittelyissä. Dormantteja siemeniä 

löytyi kuitenkin komealupiinilla vielä 70 °C lämpötilakäsittelyistä. 

5.1.2 pH-toleranssi 

Kurtturuusun ja jättiputken siemenet kestivät parhaiten pitkäaikaista pH-pitoi-

suuksille altistusta vaihteluvälillä pH 2,5–10,1. Myös yhden ja kahden viikon tulok-

sissa näiden lajien riskiprosentit nousivat korkeimmalle. Kurtturuusulla yhden ja 

kahden viikon tuloksissa oli havaittavissa vain pientä laskua. Kuitenkin se oli testi-

lajeista ainoa, joiden siementen rakenne tuhoutui täysin jo viikon sisällä vahvasti 

emäksisessä (pH 10,5–12) liuoksessa. Jättiputken pH 2,5–10,1 välillä ei myöskään 

näkynyt suuria muutoksia viikon ja kahden viikon tuloksissa. Pienet erot tuloksissa 

johtuvat luultavasti siemenmateriaalin sisäisistä vaihteluista. Lasku oli kuitenkin 

dramaattinen jättiputken vahvasti emäksisen liuoksen (pH 10,5–12) tuloksissa: ris-

kiprosentti oli yhden viikon kuluttua testien aloituksesta 83 %, mutta kahden viikon 

kokeissa enää 3 %. Komealupiinin siemenissä ei näkynyt suuria eroja yhden ja kah-

den viikon tarkastelujaksojen välillä. pH-kokeiden testitulosten mukaan paras suoja 

lupiinin siemenen itävyydelle olisi heikko emäksisyys (~10,1), missä vain 12–41 % 

siemenistä tuhoutui kahden viikon aikana. Lupiini pystyy kasvamaan hyvin laajalla 

pH- välillä, mutta tulos oli yllättävä. Vaikka lupiini pystyy kasvamaan emäksisellä 

maaperällä, se suosii erityisesti happamia ja neutraaleja kasvualustoja (Dracup ym. 

1998, USDA 2012, CABI 2019).  Kuukauden testijakson aikana siementen rakenne 

kärsi kuitenkin huomattavasti. Vaikka kuukauden käsittely oli lupiinin siemenelle 

rankka, se oli kuitenkin testilajeista ainoa, jonka siemeniä selvisi dormanttina vah-

vasti emäksisestä käsittelystä (LIITE 2). Jättipalsamin siemen reagoi käsittelyihin jo 
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viikon aikana vahvasti. Yllättävää oli kuitenkin, että yhden ja kahden viikon testi-

jaksojen läpikäyneistä siemenistä itämiskelpoisia yksilöitä löytyi eniten heikosti 

happamasta (pH 5,2) ja vahvasti emäksisestä (pH 10,5–12) liuoksista. Suurinta tu-

houtuminen oli heikosti emäksisessä liuoksessa (pH ~10,1), mikä on erikoista, sillä 

luonnossa laji viihtyy emäksisissä maaperissä.  Tässä tapauksessa emäs ei siis suojaa 

siementä tuhoutumiselta, vaan päinvastoin, edistää sitä.  Testitulosten perusteella 

vahvasti happamat olosuhteet ovat jättiputken siemenille letaaleimmat. Yhdessä 

jättipalsami ja komealupiini selvisivät pH-rasitusta selvästi kurtturuusua ja jättipal-

samia heikommin. 

5.1.3 Painetoleranssi 

Testilajien itävyys laski samassa suhteessa paineen nousun kanssa jättiputkella ja 

jättipalsamilla. Kurtturuusun siemeniä ei otettu mukaan vertailuun, sillä ne olivat 

suurimmilta osin toukkien syömiä. Komealupiinin siemenillä itävyys nousi paineen 

kasvaessa, mikä johtui mahdollisesti koeastiaan syntyneestä kuivasta taskusta. Pai-

nekokeiden tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että kosteus on lupiinin siemenen 

dormanssia heikentävä tekijä. Tulosten vaihtelevuuden perusteella on vaikeaa ver-

rata niitä toisiinsa. Pystytään ainoastaan sanomaan, että komealupiinin, jättipalsa-

min ja jättiputken siemenet kestävät painetta, eikä niiden siementen rakennetta tu-

hoa 186 N, 569 N tai 1292 N paine. 

5.2 Lajien ominaisuuksien vertailu 

Lajien toleransseja verrataan keskenään (Kuva 16), jotta voidaan nähdä, onko jokin 

laji herkempi tai kestävämpi jotain tiettyä ulkoista stressitekijää kohtaan kuin toi-

nen. Vertailun avulla on mahdollista kartoittaa yhtäläisyyksiä lajien välillä ja pää-

tellä, mitkä ominaisuudet auttavat siemeniä suojautumaan ulkoisilta stressiteki-

jöiltä tehokkaimmin. Kurtturuusu ja jättiputki osoittivat suurinta vastustusta erilai-

sille stressitekijöille. Lajit kestivät hyvin lämpöä ja pitkäaikaista pH:n vaihtelua. 

Kurtturuusun paineensietokyvystä ei ole tuloksia, mutta jättiputken paineensieto-

kyky osoittautui erittäin hyväksi. Näiden lajien siemenet ovat ulkoisesti hyvin eri-
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laisia, mutta niille on yhteistä hyvä pH:n- ja vedensietokyky. Jättiputken pH-tole-

ranssi on laaja: lajia on löydetty maaperistä pH-välillä 4.0–8,5  (EPPO 2009). Kurttu-

ruusua taas on löydetty kasvavan pH 4,7–8,5 maaperissä (Bruun 2005).  Lajit ovat 

pH:n sietokyvyn lisäksi kummatkin hyvin sopeutuneita vesilevintään ja fysiologi-

sesti kehittyneet tähän levittäytymistapaan soveltuvaksi.  Testien perusteella ve-

den- ja pH:n vaihteluiden sietokyky voivatkin olla avainasemassa erilaisilta ulkoi-

silta stressitekijöiltä suojauduttaessa. 

 

5.3 Tulosten hyödyntäminen kompostoinnissa 

Kompostointiprosessi on monisyinen biologinen prosessi, missä mikrobit hajotta-

vat orgaanista ainesta humukseksi hapellisissa olosuhteissa. Lämpötila ja pH vaih-

televat kompostointiprosessin aikana (Kuva 17), ja niiden seuranta onkin paljon 

Koe Komealupiini Kurtturuusu Jättiputki Jättipalsami

Vesi-lämpö ( 30 °C)

Vesi-lämpö ( 50 °C)

Vesi-lämpö ( 70 °C)

Kuiva-lämpö ( 30 °C)

Kuiva-lämpö ( 50 °C)

Kuiva-lämpö ( 70 °C)

pH 1 vk, pH ~2,5

pH 1 vk, pH ~5,2

pH 1 vk, pH ~10,1

pH 1 vk,  pH ~10.5-12

pH 2 vk, pH ~2,5

pH 2 vk, pH ~5,2

pH 2 vk, pH ~10,1

pH 2 vk,  pH ~10.5-12

pH 1 kk, pH ~2,5

pH 1 kk, pH ~5,2

pH 1 kk, pH ~10,1

pH 1 kk,  pH ~10.5-12

Paine 186 N x

Paine 569 N x

Paine 1292 N x

Korkea toleranssi ~50-100% riski

Kohtalainen toleranssi ~30-~50% riski

Matala toleranssi 0-~30% riski

x Ei tuloksia

Kuva 16. Lajien toleranssit testatuille ulkoisille stressitekijöille (lämpö, pH ja paine). 
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käytetty menetelmä kompostoitumisprosessin seuraamiseksi (Gray ym. 1971, 

Tontti & Mäkelä-Kurtto 1999). Lämpötilan muutoksista voi päätellä luotettavasti 

kompostoitumisen eri vaiheet. Kompostoituminen voidaan jakaa lämpötilan muu-

tosten perusteella neljään eri vaiheeseen: mesofiilinen (20–45 °C), termofiilinen (50–

67 °C), jäähtymisvaihe ja kypsymisvaihe. Mesofiilisessa vaiheessa kompostin läm-

pötila nousee ensimmäisten vuorokausien aikana yli 40 °C, jolloin helposti hajoavat 

yhdisteet tuhoutuvat. Kun kompostin lämpö saavuttaa termofiilisen vaiheen, tulisi 

myös kasvipatogeenien ja siementen tuhoutua. (Tontti & Mäkelä-Kurtto, 1999). 

Yleisten rikkakasvien on todettu tuhoutuvan aumakompostissa yli 55 °C lämpöti-

lassa (Tompkins ym. 1998). Rikkakasveja kompostoidessa riittävän kosteuden on 

todettu olevan tekijä siementen tuhoutumiselle, mikä tuki myös tekemistämme tes-

teistä saatuja tuloksia. Rikkakasveja kompostoinnissa on lisäksi pidettävä huolta 

siitä, ettei siemeniä ei säily elinkelpoisena kompostin pinnalla. Kompostia käänte-

lemällä ehkäistään massan jäähtymistä ja kuivumista. (Tontti & Mäkelä-Kurtto, 

1999). 

 

Kuva 17.  Lämpötilan ja pH:n vaihtelut kompostin sisällä (Gray ym. 1971). 
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5.3.1 Komealupiini 

Testitulosten perusteella lupiinin siemen kestää korkeita lämpötiloja ja laajoja pH:n 

vaihteluita siementen ollessa dormanssissa. Lajin siemeniä selvisi 70 °C lämpöti-

loista, mitä korkeammalle ei kompostin lämpötila nouse.  Kompostin pH vaihtelee, 

ja asettuu lopulta välille pH 7–8 (Tontti & Mäkelä-Kurtto 1999). Tulosten perusteella 

edes pH:n ääripäät eivät riitä tuhoamaan dormanttia komealupiinin siementä kuu-

kauden aikana. Painekokeiden tulosten perusteella ei voida tehdä päätelmiä siitä, 

onko kompostin syvyydellä (0,5 m, 1,5 m tai 3,4 m) yksittäisenä tekijänä vaikutusta 

lupiinin siemenen itävyyteen. Painetesteissä vesi puristui koeastioiden laidoille jät-

täen keskelle kuivan taskun. Mitä kovempi paine siemeniin kohdistui, sitä kuivem-

maksi astian keskiosa jäi ja lupiinin itävyysprosentti nousi. Testien mukaan korkea 

kosteus on yksi lupiinin itävyyttä heikentävä tekijä. Ilmiö antaa viitettä siitä, että 

mikäli kompostikasaan pääsee paineen vuoksi syntymään kuivia taskuja, on ole-

massa riski, että lupiinin siemen selviytyy kompostointiprosessista tällaisten tasku-

jen sisällä itämiskelpoisena. Mikäli kompostikasaa käännellään, se pidetään tar-

peeksi kosteana ja lämpimänä, on riski huomattavasti pienempi (Tontti & Mäkelä-

Kurtto 1999). 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei 0,5 m, 1,5 m tai 3,4 m vastaava paine riitä 

rikkomaan lupiinin kovaa siemenkuorta, ja tuhoamaan siemenen itävyyttä. Pelkäs-

tään lämmön, pH:n ja paineen kestävyyden puolesta komealupiinin siemenellä 

voisi olla mahdollisuus selvitä kompostointiprosessista, mutta näiden ollessa vain 

yksittäisiä tekijöitä muiden tekijöiden joukossa (mm. mikrobit), ei lupiinin sieme-

nen selviytymisestä voida antaa arviota. Riskinä voidaan testien perusteella kuiten-

kin pitää myöhään kerättyjä lupiinin siemeniä, jotka ovat ehtineet kuivua ja kehittää 

kovan kuoren. Voidaan siis olettaa, että mikäli keräys tehdään aikaisessa vaiheessa 

ja kompostointiprosessi aloitetaan pian keräämisen jälkeen, olisivat siemenet alt-

tiimpia tuhoutumaan kompostin stressitekijöiden (lämpö, pH ja paine) seurauksena 

(Klinger ym., 2020). 
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Kokeiden lupiininsiemenet kerättiin loppukesästä, jolloin siemenkuoret olivat jo 

kovia, ja osa siemenistä ehtinyt vaipua dormanssiin. Lupiinin siementen mahdol-

lista dormanssia ei testattu ennen testien alkua. Näin ollen tulokset ovat suuntaa 

antavia, eikä tuloksista voida suoraan päätellä riskiprosenttia siementen selviyty-

miselle kompostointiprosessista. Sen sijaan tuloksista voidaan päätellä, millaiset kä-

sittelyt eivät yksittäisinä tekijöinä riitä rikkomaan siemenen dormanssia. Siemenen 

ominaispiirteiden kuten kovakuorisuuden ja muiden sisäisten tekijöiden, kuten al-

kion metabolisen toiminnan (dormanssin aste) on todettu ulkoisten stressitekijöi-

den lisäksi vaikuttavan siementen selviytymiseen kompostointiprosessista (Ange-

lovici ym. 2010). 

5.3.2 Kurtturuusu 

Kurtturuusun kova kuori voi mahdollisesti suojata siemenalkiota kompostin läm-

möltä jonkin aikaa, mutta lämpötilan ylittäessä 50 °C todennäköisyys selviytyä pro-

sessista yhdessä muiden kompostissa olevien stressitekijöiden kanssa on pieni. 

Kuukauden pH- käsittelyistä löytyi pH-välillä 2.5–10,1 yhteensä 23 kpl kovia val-

koisia, mahdollisesti dormantteja siemeniä. Kompostin pH asettuu välille 7–8, mikä 

on tulosten ja aiempien tutkimusten perusteella optimaalinen pH kurtturuusun itä-

miselle. Testien perusteella vain vahva emäksisyys tuhoaa varmuudella siemenen 

rakenteen ja tällaisiin pH- arvoihin ei päästä kompostissa. Lajin voidaan näin ollen 

olettaa kestävän hyvin pH:n eri vaihteluita kompostin sisällä, mutta pH:n kestävyy-

destä ei ole siemenelle hyötyä, mikäli lämpötila nousee kompostissa korkealle. 

5.3.3 Jättiputki 

Jättiputken lämpötestitulokset viittasivat siihen, että kuumuus indusoi lajin sieme-

nillä itämään lähtemistä. Mikäli jättiputken siemeniä pidetäisiin tarpeeksi pitkään 

lämpimässä kompostissa, luultavasti ensimmäisenä itävät yksilöt luultavasti kuoli-

sivat ennen käsittelyn loppua. Tästä syystä olisi tärkeää huolehtia, että kompostoin-

tiprosessi on tarpeeksi pitkä. Käsittelyn ollessa pitkä, itämiseen liittyvät prosessit 

ehtivät lähteä liikkeelle kaikilla siemenillä, milloin ne altistuvat kaikille kompostin 
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ulkoiselle stressitekijöille kuten mikrobeille ja ympäristön kemiallisille vaikutuk-

sille. 

On esitetty, että 42 °C on tarpeeksi korkea lämpötila jättiputken siemenen tuhoutu-

miseen (Tanke ym. 2019). Kuitenkin testeistämme löytyi rakenteellisesti kunnossa 

olevia siemeniä vielä 50 °C asteessa.  pH-testien tulosten perusteella laji kestää hy-

vin pH:n vaihteluita ja vain vahvasti happamat ja vahvasti emäksiset olosuhteet 

riittävät kuukaudessa yksittäisinä tekijöinä tuhoamaan jättiputken siementen itä-

vyyden. Kuitenkin todennäköisyys sille, että jättiputken siemen selviäisi kompos-

tointiprosessista on hyvin pieni, mikäli kompostin lämpötila on tarpeeksi korkea ja 

käsittelyaika tarpeeksi pitkä. Mikäli jättiputken siementen selviytymisen riski kom-

postointiprosessista halutaan mahdollisimman matalaksi, voidaan itävyyteen vai-

kuttaa myös keruuajankohdalla. Lajin siemenen lämpöherkkyys vähenee alkion 

kypsymisprosessin edetessä, jolloin siemen on alttiimpi tuhoutumaan, mikäli se ke-

rätään ja kompostoidaan ennen kuin siemen on saavuttanut täyden kypsyyden 

(Hay & Probert 1995). On kuitenkin muistettava, että jättiputki perustaa leviämi-

sensä runsaaseen siementuotantoon. Mikäli kompostointimassassa on runsaasti sie-

meniä ja olosuhteet siemenen tuhoutumiselle ei kompostin kaikissa osissa ole edel-

lytyksen mukaiset, on olemassa riski, että itämiskelpoisia yksilöitä voi levitä val-

miin kompostointijätteen mukana. Vain muutama siemen riittää synnyttämään uu-

den populaation (Tanke ym. 2019). 

5.3.4 Jättipalsami 

Jättipalsamin siementen selviäminen kompostointiprosessista on hyvin epätoden-

näköistä, sillä tuhoutuminen jo 30 °C-50 °C asteessa on suurta. Jättipalsami perustaa 

leviämisensä runsaaseen siemenmäärään, joten pienen riskin voidaan ajatella ole-

van olemassa, mikäli komposti ei ole tarpeeksi lämmin ja kostea sen kaikissa osissa. 

Riskinä voidaan pitää etenkin aumakompostin ulkopintoja, joissa ilman kompostin 

tehokasta kääntelyä lämpötila laskee auman keskiosaa alhaisemmaksi (Epstein, 

1997). Lämpötilaa voidaan kontrolloida kääntelemällä aumaa lämpötilamittausten 

perusteella (Tchobanoglous ym. 1993). 
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5.4 Tulosten luotettavuus 

5.4.1 Lämpötestit 

Lämpötesteissä ilmeni useita epävarmuustekijöitä, mitkä on otettava huomioon tu-

loksia tarkasteltaessa. Vesi-lämpötestien siemenet asetettiin 30 °C, 50 °C ja 70 °C 

lämpökaappeihin aluksi ionisoidulla vedellä täytetyissä alumiiniastioissa. Alle vuo-

rokauden kuluttua näytteiden asettamisesta lämpökaappeihin huomattiin, että 

neste oli haihtunut miltei kaikista näytteistä, kaikissa lämpötiloissa. Lisäksi 50 °C 

uuni oli lopettanut toimintansa kokonaan ja lämpötila oli 27 °C astetta. Ei tiedetä, 

missä vaiheessa uuni oli vuorokauden aikana lopettanut toimintansa. Näytteet siir-

retiin välittömästi ionisoidulla vedellä täytettyihin tuikepulloihin ja suljettiin kor-

killa. Vettä lisättiin tuikepulloihin sitä mukaa, kun niistä haihtui vettä. Muita epä-

varmuustekijöitä lämpökokeissa olivat kaikille kuiva-lämpötestien siemenille an-

nettu homemyrkky. Homemyrkkyä annettiin kuivanäytteille, sillä vesinäytteissä 

huomattiin olevan homeisia näytteitä. Homeenestoaineesta huolimatta useassa 

näytteessä oli pinnalla hometta. Lisäksi osa kuiva-lämpönäytteiden siemenistä pää-

sivät kuivumaan testijaksojen aikana. Homeet, homemyrkyt ja näytteiden kuivumi-

nen saattavat vaikuttaa tuloksiin. Merkinnät epävarmuustekijöistä kunkin osanäyt-

teen kohdalta löytyvät liitteestä 1. 

5.4.2 pH-testit 

pH-testien tuloksia on tulkittava varovaisuudella, sillä äärimmäisten pH-arvojen on 

todettu aiemmin tehdyissä tutkimuksissa vaikuttavan siementen alkioiden raken-

teisiin ja värjäytymiseen (Patil & Dadlani 2009, Kołodziejek ym. 2019). Liuosten pH 

vaihteli kokeiden aikana useita kertoja (Kuva 18) ja siemenet jouduttiin siirtämään 

uusiin liuoksiin. Etenkin heikosti emäksisen liuoksen pH vaihteli kaikilla testijak-

soilla. Liuos saavutti useamman kerran neutraalin pH:n. Tämä on otettava huomi-

oon tarkasteltaessa erityisesti vahvasti emäksisen pH-testien tuloksia. Lisäksi osissa 

näytteistä oli hyvin vahva haju, mikä viittaa siihen, että astioissa saattoi olla käyn-



 

 

50 

nissä jonkinlaista mikrobitoimintaa. Tämän havainnon jälkeen näytepussit kastet-

tiin 70 % alkoholissa ennen uusien testien tekoa, jotta mahdolliset mikrobit kuolisi-

vat. 

Kuva 18. pH-liuosten vaihtelut yhden viikon, kahden viikon ja kuukauden testi-

jaksojen aikana. 
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5.4.3 Painetestit 

Painetesteissä huomattiin, että koeastioissa olevan multamassan vesi puristui asti-

oiden laidoille, jättäen astian keskiosan reunoja kuivemmaksi. Kosteuspitoisuutta 

ei mitattu koeastian keskiosasta. Kosteuden ollessa siemenen itämiselle olennaista, 

voi olla, että sen mahdollinen puuttuminen on vaikuttanut tuloksiin. Painetestien 

tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, riittääkö kompostimassan paino rikko-

maan testattujen lajien siemenen kuorta. 

5.4.4 Tetrazolium-testaus 

Tutkimusten aikana kävi ilmi, tetrazolium-testimenetelmässä on omat haasteensa, 

jotka oli otettava tuloksia analysoidessa huomioon. Huomattiin, että myös osa tu-

houtuneista siemenistä oli värjäytynyt. Näytteissä paljon homeita (korkea mikrobi-

toiminta), mikä on voinut aiheuttaa värjäytymisen (Franca-Neto ym. 1998). Useat 

siemenet olivat väriltään vaaleanpunaisia, mikä viittaa kuolleeseen solukkoon 

(Verma & Majee 2013). Luokittelu oli hankalaa, sillä osa siemenistä oli mahdollisesti 

värjäytynyt hajoamisen tai mikrobitoiminnan tuloksena ja osa siemenissä tapahtu-

neen soluhengityksen, eli itämisen vuoksi. Tästä syystä tulosten tarkastelussa käy-

tettiin siemenen rakenteellisen tilan arviointia värjäystulosten tulkitsemisen lisäksi. 

5.5 Johtopäätökset 

On otettava huomioon, että siementen itäminen on aina olosuhderiippuvaista ja sii-

hen vaikuttavat niin sisäiset, kuin ulkoiset tekijät (Lang 1965). On siis mahdollista, 

etteivät testit näyttäneet testilajien siementen todellista itämispotentiaalia. Pienet-

kin muutokset olosuhteissa voivat vaikuttaa siementen itävyyteen ja on mahdo-

tonta luoda laboratorio-olosuhteissa täysin kompostointiprosessia vastaavat olo-

suhteet. Testituloksista voidaan päätellä, miten yksittäiset testatut ympäristötekijät 

vaikuttavat testilajien siementen itävyyteen, mutta tekijöiden yhteisvaikutuksista ei 

voida antaa arviota. Tulokset viittasivat siihen, että kosteus ja lämpö ovat etenkin 

pitkällä vaikutusajalla siementen rakennetta tuhoavia tekijöitä. 



 

 

52 

Aihetta on tutkittu vähän, joten tutkimus koskien vieraslajien ominaisuuksia koe-

taan tärkeäksi. Tutkimus antoi lisätietoa komealupiinin, kurtturuusun, jättiputken 

ja jättipalsamin siementen puolustusmekanismeista. Tulosten perusteella voidaan 

arvioida vieraslajimassoja sisältävien prosessituotteiden lannoitekäyttöön liittyviä 

riskejä ja tuloksia voidaan hyödyntää tutkimuksessa liittyen vieraskasvilajeja sisäl-

tävän tienpientareiden niittojätteen hyödyntämiseen kompostointituotteena. 
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LIITE 1. LÄMPÖKOKEIDEN TULOKSET NÄYTTEITTÄIN 

Sarja A= vesi-lämpö  

Sarja B= kuiva-lämpö  

  
Hometta=   

Kuiva=   
 

Lämpö, komealupiini, 1 kuukausi (A) 
    Riski Tuhoutuneet 

Sarja 
Määrä 

yhteensä 
Lämpötila °C Näyte 

Valkoinen/Osittain 
värjäytynyt kova 

Dormantti Tuhoutunut 

A   30 A3.2 0 1 19 

A   30 A3.3 0 0 20 

A   30 A3.4 0 1 19 

A   30 A3.5 0 0 20 

  80     0 2 78 

       
A   50 A1.2 0 0 20 

A   50 A1.3 0 2 18 

A   50 A1.4 0 0 20 

A   50 A1.5 0 0 20 

  80     0 2 78 

       
A   70 A2.2 0 0 20 

A   70 A2.3 0 0 20 

A   70 A2.4 0 0 20 

A   70 A2.5 0 0 20 

  80     0 0 80 

 
Lämpö, komealupiini, 1 viikko (A) 
    Riski Tuhoutuneet 

Sarja 
Määrä 

yhteensä 
Lämpötila °C Näyte Itänyt Dormantti Tuhoutunut 

A 20 30 A3.1 16 4 0 

A 20 50 A1.1 0 1 19 

A 20 70 A2.1 0 0 20 
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Lämpö, komealupiini, 1 kuukausi (B) 
    Itänyt Tuhoutunut 

Sarja 
Määrä 

yhteensä 
Lämpötila 

 °C 
Näyte Itänyt 

Osittain 
värjäytynyt/ 

 kova 
Dormantti Tuhoutunut 

B   30 A3.6 3 7 7 3 

B   30 A3.7 10 2 1 7 

B   30 A3.9 4 3 5 8 

B   30 A3.10 9 1 1 9 

  80     26 13 14 27 

             

B   50 A1.6 0 0 0 % 20 

B   50 A1.7 0 0 0 20 

B   50 A1.8 0 0 1 19 

B   50 A1.9 0 0 1 19 

B   50 A1.10 0 0 2 18 

  100     0 0 4 96 

        
B   70 A2.6 0 0 1 19 

B   70 A2.7 0 0 3 17 

B   70 A2.8 0 0 0 20 

B   70 A2.9 0 0 0 20 

B   70 A2.10 0 0 0 20 

  100     0 0 4 96 

 

Lämpö, kurtturuusu, 1 kuukausi (A) 
    Riski   Tuhoutuneet 

Sarja Näyte Yhteensä 
Lämpötila 

°C 

Värjäytynyt/ 
osittain värj. 

kova 

Valkoi-
nen 

kova/ 
dormatti 

Ruskea 
Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

A B3.2   30 15 3 0 2 0 

A B3.3   30 6 4 0 10 0 

A B3.4   30 1 4 0 15 0 

A B3.5   30 15 0 0 5 0 

    80   37 11 0 32 0 

         
A B1.2   50 0 0 20 0 0 

A B1.3   50 0 0 14 6 0 

A B1.4   50 0 0 20 0 0 

A B1.5   50 0 0 20 0 0 

    80   0 0 74 6 0 

         
A B2.2   70 0 0 20 0 0 

A B2.3   70 0 0 20 0 0 
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A B2.4   70 0 0 20 0 0 

A B2.5   70 0 0 20 0 0 

    80   0 0 80 0 0 

 

Lämpö, kurtturuusu, 1 viikko (A) 
    Riski Tuhoutuneet 

Sarja 
Näy- 

te 
Yhteen- 
sä 

Lämpö- 
tila °C 

Värjäytynyt 
/osittain 

värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova/ 
dor- 

mantti 

Osittain 
värjäyty- 

nyt 
pehmeä 

Ruskea 

Valkoi-
nen 

tuhoutu- 
nut 

Tyhjä 

1 B3.1 16 30 4 0 9 3 0 0 

1 B1.1 24 50 4 0 0 11 9 0 

1 B2.1 23 70 1 0 2 3 17 0 

 
 
Lämpö, kurtturuusu, 1 kuukausi (B) 

    Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
 
Yhteen- 
sä 

Lämpö- 
tila °C 

Värjäy- 
tynyt/ 

osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova/ 
dormatti 

Osittain 
värjäy- 
tynyt 

pehmeä 

Ruskea 

Valkoi-
nen 

tuhoutu
nut 

Tyhjä 

B B3.6   30 13 6 0 0 0 2 

B B3.7   30 12 6 0 0 1 0 

B B3.8   30 10 6 0 0 2 2 

B B3.9   30 10 5 0 0 5 0 

B B3.10   30 13 1 0 0 5 1 

    100   58 24 0 0 13 5 

          
B B2.6   50 0 2 11 0 2 6 

B B2.7   50 0 0 18 0 0 2 

B B2.8   50 0 1 16 0 0 3 

B B2.9   50 0 0 16 1 0 5 

B B2.10   50 0 2 15 0 2 2 

    104   0 5 76 1 4 18 

 

     

 

   

B B1.6   70 0 0 6 14 0 0 

B B1.7   70 0 0 0 12 0 8 

B B1.8   70 0 0 4 6 0 10 

B B1.9   70 0 0 8 8 0 6 

B B1.10   70 0 0 0 10 0 10 

    102   0 0 18 50 0 34 
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Lämpö, jättiputki, 1 kuukausi (A) 

    Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Yh-

teensä 
Lämpö-
tila °C 

Itänyt 

Osittain 
värjäy- 
tynyt 
kova 

Valkoi- 
nen 

kova 

Osittain 
värjäyty

nyt 
pehmeä 

Ruskea 

Valkoi-
nen 

tuhoutu
nut 

Tyh- 
jä 

A C3.2 20 30 0 16 0 0 0 3 1 

A C3.3   30 0 17 0 0 0 1 1 

A C3.4   30 0 17 0 0 0 2 0 

A C3.5   30 0 15 0 0 0 4 1 

    78   0 65 0 0 0 10 3 

           
A C2.2   50 0 0 2 17 0 1 0 

A C2.3   50 0 0 0 14 0 4 3 

A C2.4   50 0 0 0 15 0 5 0 

A C2.5   50 0 1 0 10 0 9 0 

    81   0 1 2 56 0 19 3 

           
A C1.2   70 0 0 0 0 0 20 0 

A C1.3   70 0 0 0 0 0 16 4 

A C1.4   70 0 0 0 0 0 20 0 

A C1.5   70 0 0 0 0 0 20 0 

    80   0 0 0 0 0 76 4 

 

Lämpö, jättiputki, 1 viikko (A) 

    Riski Tuhoutuneet 

Sar- 
ja 

Näy- 
te 

Yh-
teensä 

Lämpö 
tila°C 

Itä- 
nyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Rus- 
kea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyh- 
jä 

A C3.1 20 30 13 6 0 0 0 0 1 

A C2.1 20 50 0 0 0 0 0 19 1 

A C1.1 90 70 0 0 0 6 0 13 1 

 

Lämpö, jättiputki, 1 kuukausi (B) 

    Riski Tuhoutuneet 

Sar- 
ja 

Näy- 
te 

 
Yht-

eensä 

Lämpö 
tila °C 

Itä- 
nyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Rus- 
kea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyh- 
jä 

B C3.6   30 0 0 17 1 0 1 1 

B C3.7   30 0 0 3 15 0 0 2 

B C3.8   30 0 0 14 1 0 0 5 

B C3.9   30 0 0 18 1 0 0 1 

B C3.10   30 0 0 17 0 0 0 3 

    100   0 0 69 18 0 1 12 
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B C2.6   50 0 0 0 17 0 1 1 

B C2.7   50 0 0 0 17 0 2 1 

B C2.8   50 0 0 0 16 0 4 0 

B C2.9   50 0 0 0 15 0 5 0 

B C2.10   50 1 2 5 1 0 1 1 

    90   1 2 5 66 0 13 3 

           
B C1.6   70 0 0 0 0 4 13 3 

B C1.7   70 0 0 0 0 2 16 2 

B C1.8   70 0 0 0 0 3 16 1 

B C1.9   70 0 0 0 0 4 11 5 

B C1.10   70 0 0 0 0 2 17 1 

    100   0 0 0 0 15 73 12 

 

Lämpö, jättipalsami, 1 kuukausi (A) 
    Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
 

Yht-
eensä 

Lämpö 
tila °C 

Itä- 
nyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Rus- 
kea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyh- 
jä 

A D3.2   30 0 0 0 0 7 13 0 

A D3.3   30 0 0 0 0 14 6 0 

A D3.4   30 0 0 0 0 2 18 0 

A D3.5   30 0 2 0 0 8 9 0 

    79   0 2 0 0 31 46 0 

           
A D1.2   50 0 0 0 0 0 20 0 

A D1.3   50 0 0 0 0 0 20 0 

A D1.4   50 0 0 0 0 0 20 0 

A D1.5   50 0 0 0 0 0 20 0 

    80   0 0 0 0 0 80 0 

           

    

        

A D2.2   70 0 0 0 0 0 20 0 

A D2.3   70 0 0 0 0 0 20 0 

A D2.4   70 0 0 0 0 0 20 0 

A D2.5   70 0 0 0 0 0 20 0 

    80   0 0 0 0 0 80 0 
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Lämpö, jättipalsami, 1 viikko (A) 

 

Lämpö, jättipalsami, 1 kuukausi (B) 

    Riski Tuhoutuneet 

Sar- 
ja 

Näy- 
te 

Yh- 
teensä 

Lämpö 
tila °C 

Itä- 
nyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Rus 
kea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyh- 
jä 

B D3.6   30 0 0 0 3 7 10 0 

B D3.7   30 0 0 0 5 3 10 2 

B D3.8   30 0 0 0 5 3 5 5 

B D3.9   30 2 10 2 0 4 2 4 

B D3.10   30 0 3 3 7 3 2 3 

    103   2 13 5 20 20 29 14 

           
B D2.6   50 0 0 0 1 11 2 6 

B D2.7   50 0 0 0 0 18 0 2 

B D2.8   50 0 0 5 5 8 2 0 

B D2.9   50 0 0 7 2 4 6 0 

B D2.10   50 0 0 0 0 10 1 5 

    95   0 0 12 8 51 11 13 

           
B D1.6   70 0 0 0 0 15 0 5 

B D1.7   70 0 0 0 0 11 0 6 

B D1.8   70 0 0 0 0 15 0 4 

B D1.9   70 0 0 0 0 16 0 3 

B D1.10   70 0 0 0 0 18 0 3 

    96   0 0 0 0 75 0 21 

 

 

 
  

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Yh- 
teensä 

Lämpö 
tila °C 

Itä- 
nyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Rus- 
kea 

Valkoi-
nen 

tuhoutun
ut 

Tyh 
jä 

A D3.1 20 30 0 4 0 5 0 11 0 

A D1.1 20 50 0 0 0 2 0 18 0 

A D2.1 20 70 0 0 0 0 20 0 0 
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LIITE 2. PH-KOKEIDEN TULOKSET NÄYTTEITTÄIN 

S= Sitruuna, Vahvasti hapan: pH ~2,5  

Tr= Turve, heikosti hapan: pH ~5,2  

K= Kalkki, heikosti emäksinen: pH ~10,1  

Th= Tuhka, vahvasti emäksinen: pH ~10.5-12   
 

Sarja 1: 16.3.-23.3.2020 

Sarja 2: 9.3.-23.3.2020 

Sarja 4: 28.2.-27.3.2020 

 

pH, lupiini, 1 viikko 

   Riski Tuhoutunut 

Sarja Näyte 
Määrä 

yhteensä 
Dormantti 

Värjäytynyt/ 
osittain 

värjäytynyt 
kiinteä 

Pehmeä 

1S Lp1 19 1 0 18 

  Lp2 20 4 0 16 

  Lp3 20 1 1 18 

  Lp4 20 1 1 18 

  Lp5 20 1 2 17 

    99 8 4 87 

      8 % 4 % 88 % 

1Tr Lp1 19 0 0 19 

  Lp2 19 1 2 16 

  Lp3 20 1 2 17 

  Lp4 20 1 0 19 

  Lp5 20 4 0 16 

    98 7 4 87 

      7 % 4 % 89 % 

1K Lp1 20 1 12 7 

  Lp2 20 0 18 2 

  Lp3 20 1 9 10 

  Lp4 20 1 13 7 

  Lp5 20 0 5 15 

    101 3 57 41 

      3 % 56 % 41 % 

1Th Lp1 20 4 0 16 

  Lp2 20 1 0 19 

  Lp3 20 2 0 18 
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  Lp4 20 2 0 18 

  Lp5 20 2 0 18 

    100 11 0 89 

      11 % 0 % 89 % 

 

pH, lupiini, 2 viikkoa 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Määrä 

yhteensä 
Dormantti 

Värjäytynyt/ 
osittain 

värjäytynyt 
kiinteä 

Pehmeä 

2S Lp1 20 0 8 12 

  Lp2 20 3 2 15 

  Lp3 20 1 4 15 

  Lp4 20 1 4 15 

  Lp5 20 5 1 14 

    100 10 19 71 

      10 % 19 % 71 % 

2Tr Lp1 20 1 3 16 

  Lp2 20 0 5 15 

  Lp3 19 2 4 13 

  Lp4 20 3 4 13 

  Lp5 21 2 4 15 

    100 8 20 72 

      8 % 20 % 72 % 

2K Lp1 20 2 16 2 

  Lp2 19 1 15 3 

  Lp3 20 4 16 0 

  Lp4 21 2 14 5 

  Lp5 20 5 13 2 

    100 14 74 12 

      14 % 74 % 12 % 

2Th Lp1 20 3 0 17 

  Lp2 20 2 0 18 

  Lp3 20 0 0 20 

  Lp4 20 1 0 19 

  Lp5 20 1 0 19 

    100 7 0 93 

      7 % 0 % 93 % 
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pH, lupiini, 1 kuukausi 

   Riski Tuhoutunut 

Sarja Näyte 
Määrä 

yhteensä 
Dormantti 

Värjäytynyt/ 
osittain 

värjäytynyt 
kiinteä 

Pehmeä 

4S Lp1 20 1 0 19 

  Lp2 20 2 0 18 

  Lp3 20 1 0 19 

  Lp4 20 1 0 19 

  Lp5 20 1 0 19 

    100 6 0 94 

      6 % 0 % 94 % 

4Tr Lp1 20 2 0 18 

  Lp2 20 1 0 19 

  Lp3 20 4 0 16 

  Lp4 20 1 0 19 

  Lp5 20 1 0 19 

    100 9 0 91 

      9 % 0 % 91 % 

4K Lp1 20 0 0 20 

  Lp2 20 3 0 17 

  Lp3 20 1 0 19 

  Lp4 20 1 0 19 

  Lp5 20 0 0 20 

    100 5 0 95 

      5 % 0 % 95 % 

4Th Lp1 20 1 0 19 

  Lp2 20 3 0 17 

  Lp3 20 3 0 17 

  Lp4 20 0 0 20 

  Lp5 20 2 0 18 

    100 9 0 91 

      9 % 0 % 91 % 
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pH, kurtturuusu, 1 viikko 

  Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte Itänyt 
Valkoi-

nen 
kova 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Rus- 
kea 

Tyhjä 

1S Rr1 3 0 14 0 1 2 0 

  Rr2 0 0 17 0 1 0 3 

  Rr3 0 0 16 0 0 0 4 

  Rr4 2 0 17 0 1 0 0 

  Rr5 0 0 18 0 0 0 2 

    5 0 82 0 3 2 9  
                

1Tr Rr1 0 0 16 0 1 2 0 

  Rr2 0 0 19 0 0 0 0 

  Rr3 0 0 14 0 1 4 0 

  Rr4 0 0 19 0 0 1 0 

  Rr5 1 0 19 0 0 0 0 

    1 0 87 0 2 7 0  
                

1K Rr1 0 0 15 0 2 0 2 

  Rr2 0 0 21 0 0 0 0 

  Rr3 0 0 17 0 3 0 0 

  Rr4 0 0 18 0 1 1 0 

  Rr5 0 0 18 0 0 1 0 

    0 0 89 0 6 2 2  
                

1Th Rr1 0 0 0 16 1 3 1 

  Rr2 0 0 0 17 2 2 0 

  Rr3 2 0 0 18 0 0 0 

  Rr4 0 0 0 13 5 0 2 

  Rr5 0 0 0 16 0 2 0 

    2 0 0 80 8 7 3 

 

pH, kurtturuusu, 2 viikkoa 

  Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte Itänyt 
Valkoi-

nen 
kova 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Rus- 
kea 

Tyhjä 

2S Rr1 0 0 13 0 3 0 4 

  Rr2 2 0 12 0 5 1 2 

  Rr3 0 0 11 0 6 4 1 

  Rr4 0 0 16 0 1 0 3 
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  Rr5 0 0 16 0 0 2 1 

    2 0 68 0 15 7 11 

                  

2Tr Rr1 0 0 17 0 0 0 3 

  Rr2 0 0 18 0 0 0 1 

  Rr3 0 0 16 0 0 3 1 

  Rr4 0 0 14 0 5 1 1 

  Rr5 0 0 20 0 0 0 0 

    0 0 85 0 5 4 6 

                  

2K Rr1 0 0 19 0 0 1 0 

  Rr2 0 0 16 0 1 3 0 

  Rr3 0 0 19 0 1 0 0 

  Rr4 0 0 15 0 3 1 0 

  Rr5 5 0 18 0 1 0 0 

    5 0 87 0 6 5 0 

                  

2Th Rr1 0 0 0 18 0 2 0 

  Rr2 0 0 0 19 0 0 2 

  Rr3 0 0 0 15 0 0 5 

  Rr4 0 0 0 19 0 2 0 

  Rr5 0 0 0 17 0 0 3 

    0 0 0 88 0 4 10 

 

pH, kurtturuusu, 1 kuukausi 

  Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte Itänyt 
Valkoi-

nen 
kova 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Ruskea Tyhjä 

4S Rr1 0 2 0 5 1 2 7 

  Rr2 0 3 0 4 2 0 10 

  Rr3 0 1 0 2 3 0 15 

  Rr4 0 0 0 1 2 4 12 

  Rr5 0 0 0 0 5 0 15 

    0 6 0 12 13 6 59 

                  

4Tr Rr1 0 0 0 5 2 0 10 

  Rr2 0 0 0 4 3 0 10 

  Rr3 0 1 0 2 5 0 13 

  Rr4 0 1 0 10 1 0 8 

  Rr5 0 5 0 7 0 0 9 

    0 7 0 28 11 0 50 
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4K Rr1 0 4 0 0 3 0 12 

  Rr2 0 4 0 2 0 0 11 

  Rr3 0 0 0 0 6 0 14 

  Rr4 0 0 0 0 17 0 3 

  Rr5 0 2 0 5 2 0 11 

    0 10 0 7 28 0 51 

                  

4Th Rr1 0 0 0 0 6 4 10 

  Rr2 0 0 0 0 6 2 8 

  Rr3 0 0 0 1 11 2 3 

  Rr4 0 0 0 0 12 2 4 

  Rr5 0 0 0 0 17 0 14 

    0 0 0 1 52 10 39 

 

pH, jättiputki, 1 viikko 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
 

Yh- 
teensä 

Valkoi-
nen 

kova/ 
itänyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

1S He1   6 4 0 0 8 2 

  He2   8 8 0 0 1 3 

  He3   4 15 0 1 0 1 

  He4   7 5 0 0 4 4 

  He5   3 12 0 0 0 5 

    101 28 44 0 1 13 15   

 

 
          

1Tr He1   0 9 7 0 0 4 

  He2   0 17 1 0 0 2 

  He3   0 20 0 0 0 0 

  He4   0 18 0 1 0 1 

  He5   0 10 6 0 0 4 

    100 0 74 14 1 0 11   
              

1K He1   0 11 2 0 5 1 

  He2   0 7 1 0 9 3 

  He3   0 11 4 0 4 1 

  He4   4 10 0 0 4 2 

  He5   6 6 3 0 4 1 

    99 10 45 10 0 26 8   

 

 
          

1Th He1   0 12 0 0 4 4 

  He2   0 17 0 0 1 2 
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  He3   0 15 0 1 3 1 

  He4   0 19 0 0 1 0 

  He5   0 19 0 0 1 0 

    100 0 82 0 1 10 7 

 

pH, jättiputki, 2 viikkoa 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Yh- 

teensä 

Valkoi-
nen 

kova/ 
itänyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

2S He1   2 7 0 0 10 1 

  He2   0 15 0 0 4 1 

  He3   0 12 0 1 7 0 

  He4   1 4 0 0 15 0 

  He5   0 3 0 0 17 0 

    100 3 41 0 1 53 2 

 

 

             

2Tr He1   3 12 0 0 6 0 

  He2   0 17 1 0 0 0 

  He3   0 15 3 1 0 1 

  He4   0 19 0 0 0 1 

  rHe5   1 16 0 1 1 1 

    99 4 79 4 2 7 3   

 

 
          

2K He1   5 8 5 0 1 1 

  He2   6 8 3 0 1 1 

  He3   5 11 3 0 0 1 

  He4   4 13 2 1 0 0 

  He5   3 13 3 0 0 0 

    98 23 53 16 1 2 3   

 

 
          

2Th He1   1 0 18 0 0 2 

  He2   2 0 17 0 0 1 

  He3   0 0 18 0 0 2 

  He4   0 0 17 0 3 0 

  He5   0 0 18 1 1 0 

    101 3 0 88 1 4 5 
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pH, jättiputki, 1 kuukausi 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Yh- 

teensä 

Valkoi-
nen 

kova/ 
itänyt 

Osittain 
värj. 
kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

4S He1   0 0 19 0 0 1 

  He2   0 0 17 0 0 3 

  He3   1 0 13 0 0 6 

  He4   0 0 18 0 0 2 

  He5   0 0 18 0 0 1 

    99 1 0 85 0 0 13   

             

4Tr He1   3 0 18 0 0 0 

  He2   4 0 16 0 0 0 

  He3   8 0 11 0 0 1 

  He4   4 0 15 0 0 2 

  He5   5 0 14 0 1 1 

    103 24 0 74 0 1 4   

 

 
 
 

    

4K He1   0 0 18 0 0 2 

  He2   1 0 18 0 0 1 

  He3   0 0 17 0 1 2 

  He4   2 0 18 0 0 0 

  He5   1 0 18 0 0 1 

    100 4 0 89 0 1 6   

 

 
          

4Th He1   0 0 0 0 19 1 

  He2   0 0 0 0 19 0 

  He3   0 0 0 1 16 3 

  He4   0 0 0 0 18 2 

  He5   0 0 0 0 19 1 

    99 0 0 0 1 91 7 

 

pH, jättipalsami, 1 viikko 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte Yhteensä 

Valkoi-
nen/ 

osittain 
värj.kova 

Osittain 
värjäytynyt 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

1S Ig1   0 0 1 15 1 

  Ig2   0 0 8 8 2 
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  Ig3   0 0 6 7 8 

  Ig4   0 0 3 10 4 

  Ig5   0 1 6 16 4 

    100 0 1 24 56 19 

 

 

 

     

1Tr Ig1   6 1 3 5 5 

  Ig2   9 0 1 6 4 

  Ig3   3 0 2 2 12 

  Ig4   7 1 5 1 4 

  Ig5   6 0 3 8 3 

    97 31 2 14 22 28 

 

 

 

     

1K Ig1   1 4 2 7 3 

  Ig2   1 10 1 3 4 

  Ig3   3 4 2 6 1 

  Ig4   3 2 2 5 6 

  Ig5   0 8 2 4 5 

    89 8 28 9 25 19 

 

 

 

     

1Th Ig1   5 3 0 2 5 

  Ig2   11 3 3 0 2 

  Ig3   7 3 0 9 3 

  Ig4   2 1 2 8 4 

  Ig5   6 2 1 1 6 

    89 31 12 6 20 20 

 

pH, jättipalsami, 2 viikkoa 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
 

Yh- 
teensä 

Valkoinen/ 
osittain värj. 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

2S Ig1   0 0 1 17 0 

  Ig2   0 0 3 15 0 

  Ig3   0 0 0 10 8 

  Ig4   0 0 5 9 5 

  Ig5   0 0 2 17 3 

    95 0 0 11 68 16  

       
2Tr Ig1   6 0 9 5 2 

  Ig2   0 2 6 12 1 

  Ig3   9 0 9 1 0 

  Ig4   7 3 3 7 2 

  Ig5   6 0 6 7 3 
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    106 28 5 33 32 8 

        
2K Ig1   0 6 2 8 3 

  Ig2   0 7 3 5 4 

  Ig3   3 5 7 3 3 

  Ig4   2 9 1 4 3 

  Ig5   2 2 3 5 10 

    100 7 29 16 25 23 

 

 

 

     

2Th Ig1   1 2 6 7 3 

  Ig2   7 2 3 4 4 

  Ig3   9 1 6 1 4 

  Ig4   7 3 5 0 4 

  Ig5   8 3 3 1 3 

    97 32 11 23 13 18 

 

pH, jättipalsami, 1 kuukausi 

   Riski Tuhoutuneet 

Sarja Näyte 
Yht-

eensä 

Valkoinen/ 
osittain värj. 

kova 

Osittain 
värj. 

pehmeä 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

4S Ig1   0 0 4 15 0 

  Ig2   0 0 2 17 0 

  Ig3   0 0 1 16 3 

  Ig4   0 0 6 13 1 

  Ig5   0 0 5 11 7 

    101 0 0 18 72 11 

 

 

 

     

4Tr Ig1   0 0 9 2 6 

  Ig2   0 0 17 2 0 

  Ig3   1 0 4 5 9 

  Ig4   0 0 12 5 2 

  Ig5   0 2 6 8 5 

    95 1 2 48 22 22 

 

 

 

     

4K Ig1   0 17 1 0 1 

  Ig2   0 15 1 0 2 

  Ig3   0 15 2 1 1 

  Ig4   0 14 2 3 1 

  Ig5   0 16 3 0 1 

    96 0 77 9 4 6 

 

 

 

     

4Th Ig1   0 11 0 10 1 
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  Ig2   0 7 3 10 0 

  Ig3   0 4 2 11 3 

  Ig4   0 5 0 14 1 

  Ig5   0 0 0 16 4 

    102 0 27 5 61 9 

LIITE 3. PAINEKOKEIDEN TULOKSET NÄYTTEITTÄIN 

186N= 0,5m 

569N= 1,5m 

1295N= 3,5m 
 
 
Paine, lupiini, 1 kuukausi 
   Riski Tuhoutuneet 

Näyte 
Paine 

(N) 
Määrä 

yhteensä 

Värjäytynyt/ 
osittain värj. 
itänyt/kova 

Dormantti Pehmeä 

A6.1 186   8 0   

A6.2 186   7 1   

A6.3 186   10 0   

A6.4 186   5 2   

A6.5 186   2 0   

   100 32 3 65 

A5.1 569   5 0   

A5.2 569   9 0   

A5.3 569   10 2   

A5.4 569   7 2   

A5.5 569   5 3   

   97 36 7 54 

A4.1 1292   16 4   

A4.2 1292   12 0   

A4.3 1292   14 2   

A4.4 1292   17 1   

A4.5 1292   15 2   

    97 74 9 14 
 

 
 
 



75 

 

 

Paine, kurtturuusu, 1 kuukausi 
 
  Riski Tuhoutuneet 

Näyte 
Paine 

(N) 
Itänyt 

Valkoinen 
kova 

Osittain 
värjäytynyt 

kova 
Ruskea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

B6.1 186 0 2 1 0 0 17 

B6.2 186 0 2 1 0 0 17 

B6.3 186 0 1 0 0 3 17 

B6.4 186 0 1 0 0 1 18 

B6.5 186 0 5 0 0 1 15 

Yht. 102 0 11 2 0 5 84 

        

B5.1 569 0 0 2 0 1 18 

B5.2 569 0 6 3 0 0 12 

B5.3 569 0 8 3 0 0 9 

B5.4 569 0 2 1 0 2 12 

B5.5 569 0 1 0 0 0 21 

Yht. 101 0 17 9 0 3 72 

        
B4.1 1292 0 0 4 1 4 4 

B4.2 1292 0 4 2 0 1 15 

B4.3 1292 1 2 6 0 4 10 

B4.4 1292 0 4 2 0 4 11 

B4.5 1292 0 3 1 0 1 16 

Yht. 100 1 13 15 1 14 56 

         
TULOKSET LIIAN EPÄVARMOJA TOUKKIEN SYÖMIEN SIEMENTENVUOKSI. 

EI OTETA MUKAAN VERTAILUUN.      

 
 
Paine, jättiputki, 1 kuukausi 
 
 

   Riski Tuhoutuneet 

Näyte 
Paine 

(N) 
Yh- 
teensä 

Itänyt 
Osittain 

värj. 
kova 

Valkoi-
nen 

kova 

Osittain 
värjäytynyt 

pehmeä 

Rus- 
kea 

Valkoinen 
tuhoutunut 

Tyhjä 

C6.1 186   16 1 0 0 0 1 1 

C6.2 186   17 1 0 0 0 1 1 

C6.3 186   17 0 0 0 0 0 3 

C6.4 186   20 0 0 0 0 0 0 

C6.5 186   17 0 0 0 0 1 2 



76 

 

 

    99 87 2 0 0 0 3 7   

 

       

C5.1 569   14 2 2 0 0 0 1 

C5.2 569   12 1 4 2 0 0 0 

C5.3 569   10 0 3 3 1 0 3 

C5.4 569   16 0 2 1 0 0 1 

C5.5 569   16 0 16 1 0 0 3 

    114 68 3 27 7 1 0 8 

 

 

 

       

C4.1 1292   1 5 0 0 0 11 5 

C4.2 1292   1 0 14 4 0 1 1 

C4.3 1292   1 0 15 1 0 3 1 

C4.4 1292   1 0 17 0 0 1 1 

C4.5 1292   1 0 16 0 0 3 1 

    105 5 5 62 5 0 19 9 

 
 

Paine, jättipalsami, 1 kuukausi 
 

   Riski Tuhoutuneet 

Näyte Paine (N) 
Määrä 

yhteensä 
Valkoinen 

kova 
Valkoinen 

pehmeä 

Osittain 
värjäytynyt 

pehmeä 
Ruskea Tyhjä 

D6.1 186   3 4 3 8 0 

D6.2 186   0 4 3 13 0 

D6.3 186   1 7 3 9 0 

D6.4 186   0 1 13 6 0 

D6.5 186   0 1 11 5 0 

    95 4 17 33 41 0 

                

D5.1 569   1 3 6 12 0 

D5.2 569   0 3 6 11 0 

D5.3 569   0 8 0 10 0 

D5.4 569   0 5 4 9 1 

D5.5 569   0 1 5 11 0 

    96 1 20 21 53 1 

        
D4.1 1292   0 0 0 20 0 

D4.2 1292   0 0 1 19 0 

D4.3 1292   0 1 2 15 0 

D4.4 1292   0 2 3 15 0 

D4.5 1292   0 1 13 5 0 

    97 0 4 19 74 0 

 


