
Asunnon tuhohyönteiset tänä päivänä
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HYÖNTEISET

• Hyönteisiä (Insecta) on maailmassa noin 1 miljoona lajia. 

• Suomessa 17 000 lajia 

• Kuuluvat niveljalkaisiin (kuten hämähäkitkin)

• Hyönteisillä on kolme jalkaparia (hämähäkeillä neljä)

• Kovakuoriaiset, suurin hyönteislahko: 350 000 lajia, Suomessa yli 3600 lajia (Coleoptera)

• Pistiäiset, toiseksi suurin hyönteislahko (Hymenoptera)

• Perhoset, kolmanneksi suurin hyönteislahko on (Lepidoptera): 110 000 lajia,
Suomessa 2200 lajia 
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Tekstiilikuoriaiset

Attagenus pellio – Pilkkuturkiskuoriainen

• Vain toukka tuhoaa kankaita

• Toukka 6mm

• Aikuinen 5mm 
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Yleistettynä / raadonsyöjä kuoriaiset

Ihrakuoriaiset

• Vyöihrakuoriainen – tunnusomaista ruskean 

nauhan kulku selän poikki

• Vuotakuoriainen – musta selkä, karvainen 

valkoinen alapuoli

• Molemmat 5-7mm 

• Toukat karvaisia, lähes 10mm, liikkuvat nopeasti

Vyöihrakuoriainen

Dermestes lardarius

Vuotakuoriainen

Dermestes maculatus

http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_fauna_sci-Insect&enlarge=1111+1111+2222+0707
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Satunnaiset tunkeilijat

Carabids – Maakiitäjät

• Pitkät jalat, usein suunnilleen mustia, liikkuvat 

nopeasti, selkeästi erottuva pää

• Hämmentävät usein asiakkaita “torakkoina”

• Aktiivisia saalistajia, eivät selviydy sisätiloissa, 

viihtyvät ohuessa karikkeessa ja kasvistossa –

(myös köynnösalueet)
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Muurahaiset

Mauriainen / Sokerimuurahainen – Lasius niger

• 3-5 mm, musta

• Pitää makeista yhdisteistä, mutta tarvitsee myös proteiineja

• Pesät ulkona

• Parveilee vuosittain – Elokuun aikoihin
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Muurahaiset

Faaraomuurahainen – Monomorium pharaonis

• Työläiset 1.5-2mm, kelta-ruskea

• Syö mieluimmin proteiinipitoista ruokaa

• Useita kuningattaria pesässä

• Parveilee mihin tahansa aikaan vuodesta 

• Uusia yhdyskuntia muodostetaan usein kun pesiä häiritään esim. Hyönteisruiskutus-

käsittelyn seurauksena.
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Sokeritoukka

• Satunnainen tunkeilija?

• 12mm 

• Torpedo muotoinen, 3 harjasta takaruumiissa

• Siivetön, pitkät tuntosarvet
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Satunnaiset tunkeilijat

Pihtihännät

• Yleisin laji on Forficula auricularia (Isopihtihäntä)

• 14-23 mm takapään pihtien kanssa

• Uroksen pihdit ovat kaarevat ja naaraan suorat

• Lahko – DERMAPTERA
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Leipäkuoriainen –

Stegobium panecium
Tupajumi

– Anobium punctatum

Tupakkakuoriainen –

Lasioderma sericorne
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Saksan torakka (Russakka) 12-15mm 
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Ruotsin torakka 25-30mm 
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Ranskan torakka 12-15mm 
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Amerikan torakka 
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Metsätorakka

Naaras Koiras
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• Ludenaaras munii 3 munaa päivässä saadessaan veriaterian 1-2 kertaa viikossa. 

• 6. kuukauden aikuisikänsä aikana munia lasketaan jopa 300- 500 kpl. 

• Ensimmäiset munat kuoriutuvat viikon- kahden kuluttua ja niistä kuoriutuneet luteet 

alkavat lisääntyä noin kahden kuukauden kuluttua. Jos lasketaan, että joka kolmas on 

hedelmöittyvä naaras niin ensimmäisen emon rinnalla lisääntyy kahden kuukauden 

kuluttua 1 naaras päivässä lisää lisääntyen 3 munaa päivässä. 

• Näillä vauhdeilla päästään puolessa vuodessa tuhansiin, jopa yli kymmeneen 

tuhanteen yksilöön.
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Biologia - Muninta ja nymfit

• Munantuotantoon vaikuttaa ravinnon saatavuus 

• 23 ºC:ssa naaras syö kahdesti viikossa ja laskee noin 3 munaa päivässä

• 25 ºC:ssa naaras saadessaan riittävästi ravintoa munii keskimäärin 345 munaa täysikasvuisen 6 

kuukauden eliniän aikana

• 0 - 9 ºC:ssa munat kuolevat 30 - 60 päivässä

• 45 ºC:ssa munat kuolevat 1 tunnissa.
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• Käsi 24 tunnin kuluttua

• Kaula 2. viikon kuluttua
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Täysikasvuisen ulkonäkö

• Täysikasvuiset noin 6 mm pitkiä, selän-vatsan kohdalta litistyneitä

• Tumman punaruskean värisiä

• Silmät suhteellisen pienet; tuntosarvet hyvinkehittyneet

• Toimimattomat kehittymättömät siivet
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Kehitys- muna

Yksittäinen 

muna

n. 1 mm
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Kuljettaa luteet ympäriinsä

Liikkuminen kauttamme - avustettuna
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