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Komealupiin i (Lupinus polyphyllus) on haitalli-

nen vieraslaj i . Se on alunperin kotoisin Pohjois-

Amerikasta ja sitä on käytetty Suomessa pääosin

koristekasvina, mutta myös rehu- ja maanparan-

nustarkoituksissa. Lupiin i leviää aggressi iviseti

ihmisen muokkaamissa elinympäristöissä kuten

joutomailla, radanvarsilla ja tienpientareilla. Ky-

seiset ni in elinympäristöt ovat tärkeitä harvi-

naistuvalle keto- ja ni ittykasvillisuudelle, joiden

pärjäämisen edellytyksiä lupi in ikasvustot hei-

kentävät. Lupiin i voi levitä myös arvokkaille ni i-

tyille ja jopa harjumetsi in .

Komealupiin i syrjäyttää nopeasti taantuneet ke-

to- ja ni ittylaj it. Lupiin i ei ole tärkeä mesikasvi

esimerkiksi päiväperhosille (Saarinen ym. 2006,

39). Lupiin i rehevöittää kasvualustaansa typensi-

tojabakteerien avulla, ja se voi levitä karussakin

maaperässä. I lmakehän typen sitominen juuris-

toon heikentää entisestään keto- ja ni ittykasvien

edellytyksiä, koska ne viihtyvät yleensä karussa

maaperässä. Selkeitä haittoja aiheuttavia vieras-

peräisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vierasla-

jeiksi (MMM 2012), jollainen komealupiin ikin on.

Lupiin intorjuntaa varten on laadittu vi ime vuosi-

na paljon ohjeita. Ohjeissa torjuntaan suositel-

laan yleensä kasvustojen hävittämistä kaivamal-

la kasvit juurineen maasta. Toimenpidettä

suositellaan toistettavaksi säännöllisesti useiden

seuraavien vuosien aikana, koska lupiin in sieme-

net säilyvät itämiskelpoisina maaperässä pit-

kään. Kitkemistä juurineen suositellaan yleensä

pienille ja uusille kasvustoille. Vanhoille ja laa-

joille kasvustoille suositellaan toimenpiteeksi

yleensä 2-4 kertaa kasvukaudessa toistuvaa niit-

toa useamman vuoden ajan. Tienpientareilla lu-

pi in in peittävyyden on todettu kasvavan niittä-

misestä huolimatta ja useampi ni itto haittaisi

myös tienvarsien muuta kasvillisuutta sekä per-

hosia yksipuolistaen laj istoa, koska kasvillisuus

ei ehdi uusiutua (Saarinen ym. 2006). Siten niit-

tämisen työläyden lisäksi sen vaikutukset ovat

osittain kyseenalaiset.

Lienee selvää, että lupiin in hävittäminen Suo-

mesta kitkemällä ja ni ittämällä on mahdotonta,

koska menetelmät ovat erityisen työläitä ja lupi i-

n i on levinnyt ni in laajalle. Kansallisen vieraslaj i-

strategian (MMM 2012) tavoitteena on "etsitään

lupiin ista vapaita tiejaksoja ja laaditaan suunni-

telmia ni iden säilyttämiseksi . Järjestetään lupii-

n in torjuntatoimia luonnoltaan arvokkaimmille

kohteille, kuten tieosuuksille, joilla maantiet ra-

jautuvat perinnebiotooppeihin". Kitkemällä ja

ni ittämällä saavutetaankin parhaimmillaan vain

tavoitteen mukaisia paikallisia torjuntavoittoja.

Laajamittaisemman lupiin iongelman ratkaisemi-

seen tarvitaan uusia menetelmiä.

Tässä tutkimus- ja kehityshankkeessa kokeillaan

lupiin in torjumiseen sellaisia menetelmiä, jotka

muokkaavat elinympäristön olosuhteita lupiin ille

epäsuotuisiksi . Elinympäristöjen muokkaamisen

näkökulma on tärkeä, koska työläitä kasvustoih in

kohdentuvia kitkemisiä ja ni ittoja toteuttaessa

toimenpiteitä joudutaan toistamaan, sillä eli-

nympäristö säilyy lupiin ille suotuisana, vaikka

kasvustot olisikin hävitetty. Kun elinympäristön

olosuhteita muokataan lupiin ille epäsuotuisiksi ,

voidaan torjunnassa si irtyä uusille lupi in ialueil-

le, koska ei ole vaaraa, että lupiin i säilyisi tai pa-

laisi käsitellylle alueelle. Koska lupiin iongelma

on laaja, on tärkeää, että menetelmä lupiin in

elinympäristön olosuhteiden muuttamiseen on

kustannustehokas ja helposti useiden toimijoi-

den käytettävissä.
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Maan happamuuden nostamisen vaikutukset lu-

piiniin

Nieminen ja Rantanen (2012) ovat todenneet, et-

tä matala pH on komealupiin ille haitallinen. Hei-

dän Pro Gradu-työssä osoitetti in , että esimerkik-

si pH 4:ssä lupiin i kasvaa heikosti . Maaperän

happamuuden alentaminen ei kuitenkaan voi ol-

la käytännöllisesti hyvä ratkaisu lupiin intorjun-

taan, koska harvat muutkaan kasvit kasvavat

happamassa alle 4,5 pH:ssa (Begon ym. 1996 Nie-

misen ja Rantasen 2012 mukaan). Koska lupiin in-

torjunnan pääasiallinen tarkoitus on tehdä tilaa

harvinaistuville ni itty- ja ketolajeille, kannattaa

uusien ratkaisu ja sen si jaan etsiä maan pH:n

nostamisesta.

Peiter, Yan ja Schubert (2001 ) ovat todenneet, et-

tä lupiin ilajeja esi intyy harvemmin alueilla, joi-

den maaperän pH on korkea. Heidän tutkimuk-

sessaan osoitettti in , että useiden lupiin ilaj ien

kasvu heikentyy kun kasvuympäristön happa-

muutta nostetaan pH 5-6:sta pH 7-8:aan. Peiter,

Yan ja Schubert (2000) ovat myös toisessa tutki-

muksessaa todenneet, että maan kalkitseminen

heikentää lupiin ilaj ien kasvua. Kummankaan tut-

kimuksien kohteena ei kuitenkaan ollut komea-

lupiin i .

Rantasen ja Niemisen (2012) tulosten mukaan lu-

pi in i menestyy hyvin valoisassa habitaatissa ja

multa-kasvualustalla, jonka pH on 6,5. I lmeisesti

lupi in i on luontaisesti sopeutunut vastaaviin

olosuhteisi in alkuperäisellä alueellaan Pohjois-

Amerikassa. Tienvarsien yleinen happamuus vas-

taa hyvin lupiin ille parhaaksi todettua.

Rantanen ja Nieminen (2012) ovat myös toden-

neet, että kovin korkea pH on haitallinen komea-

lupiin in taimien kasvulle. Heidän tutkimukses-

saan pH:ssa 7,6 taimet kasvoivat huonommin

kuin pH:ssa 6,5. He myös totesivat, että kuiten-

kaan pH:ssa 7,4 taimet kasvoivat paremmin kuin

pH:ssa 4. Siten lupiin in kasvustojen heikentämi-

seksi pH :n vielä suurempaa nostoa kannattaa

kokeilla ja tutkia. Myös pH:n noston vaikutukset

tienvarsien niitty- ja ketokasvillisuuteen ovat

selvittämättä. Voisivatko mahdollisesti jotkin

emäksisissä elinympäristöissä vi ihtyvät harvinai-

set laj it menestyä uusilla alueilla, joiden pH:ta

on nostettu lupiin in torjumiseksi?

Maaperän pH:n nostaminen puutuhkaa käyttä-

mällä

Koska lupiin iongelma on Suomessa laajalle le-

vinnyt, ratkaisun tulee olla huokea ja helposti

toteutettavissa. Siten tässä hankkeessa kokeil-

laan lupiin intorjuntaa nostamalla maaperän

pH:ta puutuhkan avulla. Suomessa syntyy puu-

tuhkaa bioenergiantuotannon sivutuotteena val-

tavat määrät. Puutuhkan si joittaminen on Suo-

messa ongelma, eikä kaikelle tuotetulle

puutuhkalle löydy sopivaa käyttötarkoitusta.

Puutuhkan levittämiseen on jo kehitetty erilaisia

menetelmiä, jotka soveltuvat hankkeeseen. Ko-

keilemalla ja tutkimalla puutuhkan käyttöä lu-

pi in intorjunnassa hankkeessa kehitetään samal-

la uudenlainen biomassojen kierrättämisen tapa.

Siten hankkeella on monimuotoisuusvaikutuk-

sien lisäksi muita suotuisia vaikutuksia ympäris-

töön ja mahdollisesti myös paikallistalouteen.

Yleensä puutuhkaa käytetään ja kokeillaan lan-

noitteena muun muassa metsissä ja turvepohjil-

la. Tuhka on yleensä stabiloitu rakeistamalla,

jolloin sitä on helpompi levittää eikä se pölyä,

kuten käsittelemätön hienojakoinen tuhka.

MAAPERÄN HAPPAMUUS JA LUPIINI
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Tuhkan Ph vaihtelee koostumuksen ja tuotanto-

laitoksen mukaan (Huotari 2012, 6-7). Tuhkan

(puu+turve) pH saattaa vaihdella esimerkiksi vä-

li llä 1 1 .1 - 12.4 (Huotari 2012, 7). Yleensä puutuhka

on emäksisempää kuin poltettua turvetta sisäl-

tävä tuhka. Myös ravinteiden ja raskasmetallien

määrä vaihtelee.

Ruotsin Skogsstyrelsenin johtamassa, Ruotsin ja

Suomen yhteisen RecAsh-projektin tuloksien

mukaan puutuhkan pH-arvo vaihtelee välillä 9-

13. Projektin mukaan tuhka soveltuu hyvin kiven-

näismaan maaperän pH:n nostoon. Projektissa

todetut pH-muutokset olleet 2-3 yksikköä. Pro-

jektin suositukset metsälannoitukseen ovat, että

levitetään metsämaalle 3-4 tonnia kuiva-ainetta

hehtaarille. Jos seassa paljon turvetuhkaa suh-

teessa puutuhkaan, ni in levitettävä määrä voi ol-

la suurempi.

Huotarin (2012, 14) mukaan useissa tutkimuksissa

on todettu , että nykyisten lannoitussuositusten

mukaisilla tuhka-annoksilla (n . 3 000–5 000

kg/ha) maan happamuus vähenee ja pintaker-

roksen (n. 15 cm) kokonaisravinnevarat lisäänty-

vät typpeä lukuun ottamatta merkittävästi vuosi-

kymmenien ajaksi sekä turve- että kangasmailla.

Huotarin (2012, 30) mukaan useissa tutkimuksis-

sa on todettu , että levitetyn tuhkan määrä sekä

kasvupaikan alkuperäinen ravinteisuus vaikutta-

vat keskeisesti tuhkalannoituksen aiheuttamiin

muutoksi in kasvillisuudessa. Huotarin (2012) sel-

vityksessä todetaan, että tuhkan vaikutukset

pohjakerroksen kasvilaj iston ja laj ien välisten

runsaussuhteiden muutokset ovat usein olleet

pitkäkestoisia tai pysyviä.

Huotarin (2012) mukaan tuhkan käytön vesistö-

vaikutukset voidaan minimoida, kun huomioi-

daan annetut lannoitussuositukset ja pidetään

huoli ri ittävistä suojavyöhykkeistä vesistöih in . Si-

ten tässä hankkeessa ei kokeilla tuhkan käyttöä

esimerkiksi alueilla, joilla on avonaisia oj ia tai

muita vesipintoja.

Tuhkan käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille

tai ympäristölle. Lannoitekäytön takia tuhkan

käyttöä valvotaan Suomessa. Tuhka sisältää

muun muassa haitallisia metalleja ja raskasme-

talleja, ja ni i lle on asetettu raja-arvot käytettäes-

sä tuhkaa metsälannoitteena (MMM asetus

24/1 1 ).

Tuhkalannoituksen käyttöä tienpientareilla ei ole

juurikaan aiemmin tarkasteltu . Yleensä lannoi-

tusta toteutetaan metsä- ja suomailla sekä käy-

töstä poistetu illa turvepohjilla. Tienpientareilla

hyviä edellytyksiä tuhkan käytölle muodostavat

erityisesti hyvät kulkuyhteydet. Jotta laajaan lu-

pi in iongelmaan Suomessa saadaan kehitettyä

kustannustehokas menetelmä, voi tuhkan levit-

täminen suoraan ajoneuvosta muodostua hyväk-

si ratkaisuksi . Tienpientareilla ei myöskään ole

yhtä tiukkoja raja-arvoja metalleille ja raskasme-

talleille kuin monilla muilla alueilla, eikä mah-

dollinen pitoisuuksien nouseminen muodosta

siten riskiä ihmisten terveydelle. Tienpientareita

ei käytetä ravintokasvien tuottamiseen.

Puutuhkan käyttöä on kokeiltu ja selvitetty myös

tierakentamiseen li ittyen Tuhkatie-hankkeessa.

Tuhkatie-hankkeessa ei tutkittu kasvillisuusvai-

kutuksia, mutta hankkeen koealat voivat osoit-

tautua kiinnostaviksi kohteiksi kasvillisuusvaiku-

tuksien arvioimiseen jälkikäteen tarkasteltu ina.

Tuhkan käytöllä on todennäköisesti vaikutuksia

myös muuhun kasvillisuuteen kuin lupiin i in .

Puutuhkan läj itysalueiden on todettu myös

muodostavan hyviä kasvupaikkoja kalkinsuosi ja-

kasveille (Heino 2010).
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Tutkimuskohde si jaitsee Ohkolassa NCC Roads

Oy:n Ohkolan toimipisteen alueella. Kohde si jait-

see Helsingistä Lahteen kulkevan valtatie 4:n

varrella, suurinpi irtein Järvenpään ja Mäntsälän

puolivälissä. Kohde on NCC Roads Oy:n omistuk-

sessa.

Tutkimus- ja kehityshankkeen ensimmäisen vai-

heen kokeilu ita varten alueelta on valittu kaksi

koealaa. Koealat ovat pääosin lupi in ikasvustojen

peittämiä. Koealat ovat entisiä maa-ainesten ot-

toalueita, jotka on sittemmin maisemoitu muun

muassa pintamaita käyttämällä.

TUTKIMUSKOHDE
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Tutkimus- ja kehityshankkeen ensimmäinen vai-

he käynnistyy syksyllä 2015. Ensimmäisen vai-

heen tavoitteena on kokeilla yleisellä tasolla, mi-

ten puutuhka vaikuttaa lupiin in kasvuun ja

siementen itämiseen.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa perustetaan

NCC Roads Oy:n Ohkolan toimipisteen alueelle

kaksi koealaa (kuvat sivulla 5). Koealat si jaitsevat

entisellä kiviaineksien ottopaikalla, joka on sit-

temmin maisemoitu muun muassa pintamaita

käyttäen. Koealat ovat pitkälle lupi in in valtaa-

mia. Lupiin in peittävyyden mittaus toteutetaan

kahdella koealalla yleispi irteittäisten vertaile-

vien digitaalisten valokuva-aineistojen perus-

teella. Valokuvat analysoidaan vertailemalla eri

vuosien valokuva-aineistoa. Analyysin tueksi ote-

taan koealojen maaperästä happamuuden ja

typpiyhdisteiden seurantaa varten maaperänäyt-

teitä kokoomanäytteinä.

In vivo-tyyppisten koealojen lisäksi hankkeen

ensimmäisessä vaiheessa perustetaan in vitro-

tyyppinen koeasetelma, jossa selvitetään puu-

tuhkan vaikutuksia lupi in in siementen itävyy-

teen. Koeasetelma perustetaan muoviastioih in ,

joih in sekoitetaan eri suhteissa puutarhamultaa

ja puutuhkaa. Multa-puutuhka -seokseen asete-

taan itämään lupiin insiemeniä. I tävyyskokeiden

tulokset muodostetaan mittaamalla lupiin in itä-

vyyksiä prosentuaalisesti (kylvettyjen siementen

määrä tunnetaan). I tävyyskokeen lisäksi in vitro-

koeasetelma mahdollistaa seurantatutkimuksen,

jossa selvitetään, miten puutuhka vaikuttaa lu-

pi in iyksilöiden kasvuun laadullisesti . Kirjallisuu-

den mukaan koeasetelmassa on mahdollisesti

odotettavissa erilaisia puutuhkan aiheuttamaa

heikentynyttä kasvua.

Hankkeen ensimmäinen vaihe tuottaa suuntaa-

antavia johtopäätöksiä puutuhkan vaikutuksista

lupiin in kasvuun ja siementen itämiseen. Jos en-

simmäisen kokeiluvaiheen suuntaa-antavat tu-

lokset ovat lupaavia, suunnitellaan myöhemmin

laajempi ja systemaattisempi koeasetelma. Ko-

keiluvaihe kestää 2-3 vuotta.

Tutkimus- ja kehityshankkeessa toteutetuilla

koeasetelmilla vastataan seuraaviin kysymyk-

siin:

• Miten tuhkan käyttö vaikuttaa lupiin in peittä-

vyyksi in koealueilla?

• Miten tuhkan käyttö vaikuttaa muiden kasvila-

j ien peittävyyksi in?

• Miten tuhkan käyttö vaikuttaa lupiin in siemen-

ten itävyyteen?

• Miten tuhkan käyttö vaikuttaa maaperän omi-

naisuuksi in , kuten happamuuteen, ravinteisi in ja

mikrobitoimintaan?

• Miten tuhkaa kannattaa käyttää ja levittää, jotta

menetelmän vaikutukset lupiineih in , kasvillisuu-

teen, vesistöön ja maaperään saadaan optimoi-

tua kustannustehokkaasti?

• Miten tuhkan käyttö vaikuttaa koealueiden

maisemalliseen ilmiasuun ja mahdolliseen viih-

tyvyyteen?

Koealojen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja

käytettävän puutuhkan määrät on kuvailtu tutki-

mussuunnitelman li itteessä.
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