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Mutta heidän piknikillään on kutsumattomia vieraita.
On lämmin kesäpäivä. Kolme kaverusta 
- Liisa, Mikko ja Tuomas ovat piknikillä 
Liisan vanhempien 

Kuulin
että tarvitset 

todella tehokasta 
hyttyskarkoteta jos 

haluat vaeltaa 
Ruotsin Lapissa.

? ? ? ! ! !

AUTS!

Kiitos paljon 
jääkuutioista. 
Mikä helpotus!

Mitä piknikillä tapahtui? 
Emme ole koskaan nähneet

yhtä paljon hyttysiä 
aiemmin? Erityisesti 

päiväsaikaan!

Tarkistin lajin 
hyönteiskansiostani! 
Meidän hyökkääjämme 

olivat...

Aasian 
tiikerihyttysiä!

Tartuntatautietsivät Aasian tiikerihyttysen 

...kohde havaittu pisteessä 133.411

...lämpöskannaus: lämminverinen

...hikokomponentti: ihminen

...alku hyökkäys sekvensi!



Tiikerihyttynen
voi levittää monia 

vaarallisia tauteja kuten 
Dengue, Zika tai Chikungunya 

tartuntoja.

Tuomas, älä
huolehdi. Voit sairastua 
ainoastaan jos sinua 

pistää hyttynen, joka on 
aiemmin pistänyt 

sairastunutta

Ongelmat alkavat jos: 
(1) turisti saa tartunnan ulkomailla
(2) palaa kotimaahan tartunnan kanssa
(3) Aasian tiikerihyttynen pistää kotimaassa(*) 
(4) joka SITTEN tartuttaa paikallisesti
(5) tartunnan saanut SITTEN sairastuu
(*) Suomessa ei esiinny Aasian tiikerihyttysiä
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Naarashyttynen 
tarvitsee

verta munien 
laskemiseksi.

Se laskee
munat pieneen 
vesiastiaan.

Kehittyminen
munasta lentäväksi 

aikuiseksi hyttyseksi vie 
aikaa noin 14 päivää.

Entäpä  jos 
tyhjennän 

vesiastiat 7 päivän 
kuluttua?

Tiikerihyttynen
suosii pieniä 
vesiastioita 

kuten:

Se ei lisäänny 
suurissa uima-

altaissa, järvissä, 
lammissa tai

joissa.

14 päivää?

Takajalkojen 
viimeinen jaoke 
on valkoinen

valkoinen 
keskilinja selästä 
päälaelle silmien 

Hytttynen 
mahtuu 
pienimmän 
lego-palikan 

Tulitikku

...ja yhden sentin 
kolikon Euroopan 

photo credit: James Gathany, CDC
https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=1864
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5 valkoista 
rinkulaa 
takajaloissa

1 cm

2

1/4"



Voi ei! Meidän 
täytyy etsiä uusi 

piknik-paikka

Ei käy!
Hyttyset

tarvitsevat uuden 
lisääntymispaikan!

Mutta kuka
häätää ne pois?

Tautietsivät!

Levitettyään runsaasti hyttyskarkotetta, kolme kaverusta vierailevat 
uudestaan rikospaikalla hävittääkseen kaikki lisääntymispaikat.

Tein reiän
renkaaseen jotta vesi 
laskee pois. Kivet ja 

hiekka kukkapurkkien alla 
ei jätä hyttysille 

lisääntymispaikkoja.

Meidän täytyy
tyhjentää kaikki vesiastiat kerran 

viikossa. Mutta emme voi tyhjentää 
isoa vesitynnyriä, joten laitan 

siihen kannen. 

*Bacillus thuringiensis on bakteeri, joka 
tuottaa voimakasta myrkkyä, joka tuhoaa 
hynteisten toukat muttei aikuisia hyttysiä. Yksi 
BT toksiinipilleri suojaa noin kahden viikon ajan.

Jätän vesikannun
ylösalaisin jotta sinne ei jäisi 

ylijäämävettä munien laskulle. Ja 
puhdistin räystäskourun, jotta 

sinne ei jää seisovaa vettä 
myöskään.

Ei, tämä
oli vasta alkua.

Tuomas on oikeassa. 
Meidän pitää hävittää 

kaikki lisääntymispaikat 
naapurustossa.

 Mutta
emme voi tehdä 

sitä yksin.

Ja niin tautietsivät keräävät 
suuren hyttystorjuntatiimin.

Huh, me 
teimme sen
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BT-pillerit*
hoitavat lopun.



Joten
vesi täytyy 
vaihtaa...

...joka 7 päivä!

Loppu...

Aasian tiikerihyttynen (Aedes albopictus) oli aiemmin vain trooppisten alueiden asukki. Se siirtyi 
viileämmille alueille Pohjois Amerikaan ja Eurooppaan vanhoissa autonrenkaissa, joita tuotiin 
rahtilaivoilla. Kun autonrenkaissa oli vähän vettä ja aurinko paistoi niihin, mustat autonrenkaat 
olivat oivallinen lisääntymispaikka hyttysille!
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Saavuttuaan hyttyset löysivät uusilla alueilla uusia 
lisääntymispaikkoja kuten Liisan, Tuomaksen ja Mikon 
siirtolapuutarhamökillä. Hyttyset sinällään eivät voi 
tartuttaa ketään jos kukaan ei kanna tartuntaa. Mutta heti 
jos hyttyset pistävät jotakuta jolla on Dengue or Zika virus 
tartunta, ne voivat välittää tartunnan edelleen. Sen vuoksi 
niitä kutsutaan "tautivektoreiksi". Pääasiallinen vektori 
dengue, zika ja chikungunya tartunnoille on Aedes aegypti. 
Ae. albopictusta pidetään toisena, joskin heikompana 
vektorina erityisesti alueilla joilla Ae. aegypti ei esiinny.

Aedes albopictus distribution. ECDC, Stockholm 2019, https://ecdc.europa.eu/
en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps

introduced unknownestablished absent

Tämän vuoksi on tärkää estää ensisijaisesti hyttysten 
lisääntyminen. Se on erityisen tärkeää jos on jo 
vakiintuneita hyttyspopulaatioita alueellasi. Ennaltaehkäisy 
on helppoa: varmista 14-päivän syklin rikkominen vaihtamalla 
vedet tai käyttämällä BT-pillereitä. 

Ja muista kertoa ystävillesi ja varmistaa viranomaisilta 
jätevesiverkoston toiminta 

Liisan äiti muisti että naapuruston viemäri oli ollut tukossa kolmisen 
viikkoa aiemmin. Tartuntatautietsivät ilmoittivat asiasta myös paikallisille 
viranomaisille että he tarkastaisivat likavesiviemäristöverkon.
Häädettyään Aasian tiikerihyttyset, hyttystiimi piti suuren voittopiknikin.



Tartuntatautietsivä tietokilpailu

Voitko johdattaa 
tiikerihyttysen 
lisääntymispaikalleen?

Etsi tiikerihyttysen lisääntymispaikat!

Vastaukset: 1B, 2C, 3A
Sokkelo: Kukkavaasi ja 
ämpäri
Hyttyset: keskeällä oikealla

1. Miksi sinun pitää tyhjentää vesitankit 
puutarhassasi vähintään kerran viikossa

A: Ei tarvise, ne valuvat kyllä yli 
täyttyessään.

B: Aasian tiikerihyttynen tarvitsee kaksi 
viikkoa kehittyäkseen ja tämä rikkoo syklin.

C: Postimies kulkee vesitankkien ohi ja 
saattaisi kastella kenkänsä.

2. Miten iso on aasian tiikerihyttynen?

A: kuten tiikerinpoikanenr

B: ampiaisen kokoinen

C: se mahtuu 1 c kolikon maapallon sisään

3. Miksi on tärkeää estää tiikerihyttysten 
lisääntyminen?

A: se voi levittää tauteja kuten dengue tai 
chikungunya infektioita

B: se pistää paljon

C: linnut sairastuvat syötyään niitä

Väritäminut!

A

B

C

D

Löydätkö samanlaisen 
tiikerihyttysen?

e

http://www.disease-detectives.org/mosquito-cartoon.html
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