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Seinälude eli lutikka s: vägglus, e: bedbug 

• Aikuinen seinälude on n. 5-8mm pitkä, leveä ja litteä ja 

ruskeanpunainen 

• Ravinnotta olleet yksilöt voivat olla vaaleampia 

• Seinäluteella on 5 toukka-astetta jolloin koko on 

aikuista huomattavasti pienempi ja vaaleampi 

• Arvellaan olevan lähtöisin Välimeren alueelta, 

todennäköisesti kehittynyt lepakoiden ludelajista 

ihmisen loiseksi 



Historia Suomessa 

• Suomessa hyvin yleinen 1950- luvulle asti. Saatiin 

käytännössä hävitettyä tehokkaiden myrkkyjen avulla 

(DDT ”täystuho”) (klorpyrifossi ja propoksuuri) 

• Alkoi yleistyä uudelleen 2000-luvulla  

• Käytettävät myrkyt huonompia 

• Matkailu 

• Suurin ongelma varsinkin lyhytaikaisessa 

majoittumisessa (hotellit, majoitustilat) 





Seinälude yleistyy 



Seinälude asunnossa 

• Leviää helposti asunnoista toiseen putkisto-, 
ilmanvaihto- ja kaapelikanavia pitkin 

• Vuodevaatteet ovat myös tehokas keino siirtää 
asunnosta toiseen ludekantaa 

• Kirpputoritavarat erittäin tyypillisiä levittäjiä, myös 
muiden tuholaisten osalta! 

• Tyypillisesti tuodaan ”matkamuistona” ulkomailta 
matkatavaroissa 

• Piiloutuu asunnoissa erilaisiin koloihin, rakoihin ja 
sängyn puurakenteisiin 



Lisääntyy nopeasti 

• Elinikä n. 8-15kk, naaras munii elämänsä aikana 200-

500 munaa 

• 1-3 viikon päästä munista kuoriutuu toukkia, jotka 

kuorituvat ja luovat nahkansa viisi kertaa 

• Kehitys aikuiseksi kestää n. 2-5 kk 

• Edullisen olosuhde on tyypillinen huoneenlämpö 20-

25c 

 



Kestää myös kylmyyttä 

• Munat säilyvät elossa alle 10c lämpötiloissa, mutta eivät 

kehity 

• Kaksi tuntia -15c lämpötilassa tuhoaa 75% munista 

• Aikuiset kuolevat kahdessa tunnissa -17c ja yhdessä 

tunnissa -18c, munat voivat säilyä elossa pidempiäkin 

aikoja 

• Pystyy olemaan ravinnotta pitkiäkin aikoja, jopa lähes 

vuoden 

• Nopea torjunnan aloittaminen havaittaessa tärkeää! 



Kehitysvaiheet 



Lutikoiden saastuttama sänky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Torjuntatoimet 

• Aina yhteys ammattimaiseen tuholaistorjuntaan! 

• Tyypillisesti ihossa 3 vierekkäistä puremaa, mutta paras 

tapa on havaita sängyn rakenteista, esim Raidilla 

(pyretriini sumutteet) voi saada paremmin yksilöitä 

näkyviin 

• Tavalliset Raidit yms. eivät auta ongelman poistamisessa 

• Asunto on käytännössä tyhjättävä kaikesta irtaimistosta, 

että torjunta saadaan tehtyä tehokkaasti, vain 

välttämätön jätetään 



Torjuntatoimet 

• Nykyisin käytetään Pyretroidi- ruiskutteita, jotka eivät 
ole yhtä tehokkaita kuin ennen käytetyt aineet 

• USA:ssa saa edelleen käyttää luteiden torjunnassa 
klorpyrifossi- valmisteita (dursban) 

• Suomessakin on yleistyneet ulkomailla käytetyt 
lämpökäsittelyt  

• +55c, 10 tuntia riittää kaikkien kehitysasteiden 
tuhoamiseen, ongelma yleensä lämmön levittäminen 
tehokkaasti rakenteisiin 

• Irtaimiston käsittely pakaste- tai lämpökontissa 





Viranomaisen rooli 

• Pääsääntöisesti neuvonta 

• Hankalimmissa tapauksissa  

määräys torjunnan aloittamiseksi 

• Tunnistuspalvelu 

 



Muut tyypillisimmät tuholaiset asunnoissa 

Turkiskuoriainen 

Sokeritoukka 

Vyöihrakuoriainen 

Riesakuoriainen 



 

                                        Kiitos! 

 

   Kysymyksiä? 


