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Perhossääski Clogmia albipunctata (Williston) havaittu Suomesta (Diptera, Psychodidae)
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The expansive, synanthropic moth fly species Clogmia albipunctata is reported for the first time from Finland. Several 
specimens were seen and photographed in a toilet in Kotka, SE Finland, in September 2018. The record was verified by 
collecting specimens that were later deposited in the Regional Museum of Lapland. There are three other records from 
2015, 2018 and 2019 based on photos, from Kotka and Helsinki. The record of C. albipunctata from Finland is the first 
from the Nordic countries and is among the northernmost records of this global species. Identification, biology, impor-
tance to human and distribution of the species are summarized. 
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Johdanto

Perhossääskellä Clogmia albipunctata (Psychodidae, Peri-
comaini) (Kvifte 2018) on laaja levinneisyys sekä trooppisilla 
että lauhkeilla alueilla ja lajin esiintyminen on usein sidoksis-
sa ihmisen luomiin uusiin elinympäristöihin (Boumans 2009, 
Oboňa & Ježek 2012a, Oboňa ym. 2016). Laji on poikkeuk-
sellisesti määritettävissä siipikuviointinsa perusteella (Kuva 1) 
ja laji on ehkäpä helpoiten tunnistettava pohjoisella pallonpuo-
liskolla esiintyvä perhossääski (Quate 1955, Boumans 2009). 
Tässä artikkelissa laji ilmoitetaan ensimmäistä kertaa Suomes-
ta ja Pohjoismaista. 

Lajin ensimmäinen havainto Suomessa tehtiin sisätiloissa syys-
kuussa 2018. Kyseisen havainnon tekijä Markus Keskitalo: 
“Ensimmäiset Clogmia-yksilöt löytyivät 17.9.2018 lajille tyy-
pillisestä ympäristöstä, kotkalaisesta käymälästä. Ensihavain-
toa tehdessäni en ollut kuullutkaan perhossääskistä. Yleinen 

kiinnostus luontoa kohtaan sai kiinnittämään huomion lounas-
ravintolan WC:n seinäkaakelilla paikallaan lepäävään hyöntei-
seen. Se oli tuttuihin hyönteisiin verrattuna varsin omalaatui-
sen muotoinen, joten otin älypuhelimella kuvia siitä. Huomasin 
niitä pian lisää, kymmenisen yksilöä, selvästi samanlaisia. Per-
hossääsket olivat varsin passiivisina paikoillaan seinillä, ei-
vätkä liikkuneet muuten kuin häirittyinä. Älypuhelimesta saa 
helposti kuvat suoraan sosiaaliseen mediaan, joten kysyin ute-
liaana määritysapua Facebookin ötökkäryhmästä. Ensimmäi-
nen kommentoija yhdisti kuvat perhossääskiin. Jukka Salmela 
kuitenkin jo puhelimen kuvasta arveli lajia löytöä maan ensim-
mäiseksi Clogmia-perhossääskeksiksi. 

Työpaikallani on näytteenottoon ja -tarkasteluun sopivaa vä-
lineistöä. Työtoverini avustuksella sain tarvittavat välineet, ja 
palasin lounasravintolan käymälään seuraavana päivänä. Per-
hossääsket olivat edelleen paikalla, laskin seiniltä kolmetoista 
yksilöä, joista kuusi pyydystin putkiloihin. Toimistollamme 
tutkimme ja kuvasimme mikroskoopilla näytteitä ennen nii-
den säilömistä alkoholiin. Lähetimme kuvia ja itse näytteet 
Salmelalle, joka varmisti lajin olevan Clogmia albipunctata. 
Löytötarina käymälöineen viihdytti ja levisi hyvin sosiaali-
sessa mediassa, josta se päätyi monien tiedotusvälineidenkin 
(ensimmäisenä Ilta-Sanomat 8.1.2019) välittämäksi. Kävin 
työtovereineni harvakseltaan samaisessa lounasravintolassa, 
ja totesimme alle kahdessa viikossa perhossääskien kadonneen 
käymälästä tyystin.” 

Tiedon levittyä sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä lajista 
varmistui vielä kaksi havaintoa Kotkasta (2015, 2018) sekä 
yksi Helsingistä (2019). Tässä artikkelissa laji ilmoitetaan vi-
rallisesti ensimmäistä kertaa Pohjoismaista sekä luodaan lyhyt 
yhteenveto biologiasta, levinneisyydestä ja merkityksestä ih-
miselle.

Kuva 1. Perhossääski Clogmia albipunctata, kuvattu sisätiloissa Kot-
kan seudulla 2015. Kuva P. Metsälä.
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Clogmia albipunctata (Williston, 1893)

Finland, Ka: Kotka, keskusta, ravintolan wc, M. Keskitalo 
leg., 18.9.2018, 5f (Kuva 2). Kaikki yksilöt on talletettu 
samaan 2 ml putkiloon 70 % etanoliin, Lapin maakunta-
museon kokoelmaan. http://tun.fi/NVO.ins2018-805. Fin-
land, Ka: Kotkan seutu, 2015, kuvattu sisätiloissa, P. Met-
sälä (Kuva 1). Finland, Ka: Kotka, 15.12.2018, yksilöitä 
havaittu keittiössä ja suihkutilassa, valokuva, Anonymous. 
Finland, N: Helsinki, Pasila, tammikuu 2019, sisätila, va-
lokuva, Anonymous.

Tuntomerkit

Clogmia albipunctata on keskikokoinen – suurehko per-
hossääski, jonka siiven pituus on noin 3–4 mm (Vaillant 
1971). Lepoasennossa siivet ovat horisontaalisesti kes-
kiruumiiseen nähden, eivät kattolaskuisesti kuten muilla 
sisätiloissa tavattavilla perhossääskillä (Psychoda spp.). 
Laji on helppo erottaa muista Euroopassa esiintyvistä la-
jeista siipikuvionsa perusteella. Siipeä reunustavassa Cos-
ta-suonessa on kahdeksan valkoista täplää, jotka ovat pit-
kittäisten R- ja M-suonien kärjissä; siiven keskivaiheilla 
on vaaleiden karvaläikkien muodostama poikittainen puo-
likaari – suora ja lähempänä siiven tyveä on epäselvem-
pi kullankeltaisten ja mustien karvojen muodostama alue 
(Kuva 1, 2). Siipikarvat irtoavat herkästi varsinkin etano-
lissa ja määritys on helpoin elävästä tai kuivana säilötystä 
yksilöstä. Kuitenkin sekä naaras että koiras ovat määritet-
tävissä genitaalituntomerkkien perusteella (ks. esim. Qua-
te 1955, Vaillant 1971, Ibáñez-Bernal 2008, Ježek & van 
Harten 2009). 

Biologia ja merkitys ihmiselle

Clogmia albipunctata on alkuperältään trooppinen tai 
subtrooppinen, ja se elää eräiden muiden lähisukuisten 
lajien tavoin puiden onkaloissa (dendrotelmata) tai kas-
vien vesikokoumissa (phytotelmata) (Ibáñez-Bernal 2008, 
Boumans ym. 2009, Oboňa & Ježek 2012b). Kuitenkin C. 
albipunctata on vahvasti antropofiili, ja se saattaa esiintyä 
runsaana komposteissa, jätevesilaitoksilla, kylpyhuoneis-
sa, vessoissa ja ylipäätään ympäristöissä, joissa on riittä-
västi kosteutta ja runsaasti hajoavaa eloperäistä ainetta, 
jota toukat käyttävät ravinnokseen (Quate 1955, Boumans 
2009). Lajin elinkierto tasaisessa huoneenlämmössä, 22 
C° lämpötilassa, kestää hieman yli kuukauden, josta ai-
kuiset naaraat elävät noin 7–9 ja koiraat 3–6 vuorokaut-
ta (Oboňa ym. 2016). Mikäli ravinto-olosuhteet ovat 
huonot, on kannibalismi mahdollista (Oboňa ym. 2016). 
Keski-Euroopassa laji on selvästi polysyklinen, mutta 
talvehtiminen on mahdollista vain sisätiloissa; luonnossa 
esiintyvät kesäpopulaatiot voivat kuitenkin olla tärkeitä 
lajin leviämisen kannalta (Boumans ym. 2009, Oboňa ym. 
2016). 

Lajin toukka voi päätyä ihmisen ruumiiseen, kuten nenän- ja nie-
lun alueelle, virtsaputkeen tai suolistoon, ilmiön yleisnimitys on 
myiasis (Mohammed & Smith 1976, Tu ym. 2007, Mokhtar ym. 
2016, El Dib ym. 2017, Zhang ym. 2017). Yleensä perhossääskien 
aiheuttama myiasis on mahdollinen vain tilanteissa, joissa hygie-
nia on erityisen huono (esim. Zhang ym. 2017). Perhossääskien 
toukat päätyvät ihmisruumiiseen pesuvesien tai nautitun ravinnon 
mukana, joko munina tai pieninä toukkina, mutta myös munimista 
suoraan limakalvoille pidetään mahdollisena (Lotfy 2011, El Dib. 
ym. 2017). Toukkien aiheuttama myiasis on varmasti kokijalle kiu-
sallinen, mutta ei erityisen yleinen tai vaarallinen ilmiö. Toisaalta 
Clogmia albipunctata voi olla ongelmallinen myös bakteerien le-
vittäjänä (Faulde & Spiesberger 2013) ja massaesiintymien tapauk-
sessa siivistä ja muualta ruumiista irtoavat karvat voivat aiheuttaa 
hengitysongelmia (Boumans ym. 2009).

Levinneisyys

Lajin levinneisyys on globaali, eli sitä tavataan laajalti tropiikissa, 
subtropiikissa ja lauhkeilla vyöhykkeillä (Quate 1955, Ibáñez-Ber-
nal 2008, Ježek & van Harten 2009). Euroopassa se on havaittu Vä-
limeren alueelta, Keski-Euroopasta (Boumans 2009, Boumans ym. 
2009, Oboňa ym. 2016) sekä tätä aikaisemmin kerran Pohjois-Eu-
roopasta, Venäjän Karjalasta Petroskoista (Humala & Polevoi 
2015), joka on myös toistaiseksi pohjoisin tunnettu esiintymä. Itse 
asiassa 1970-luvun alussa lajia ei tunnettu vielä Keski-Euroopas-
ta, sillä se ei esiintynyt 42° N leveyspiirin pohjoispuolella (Vaillant 
1971). Laji on tavattu Hollannista ja Belgiasta ensimmäisen ker-
ran noin 15 vuotta sitten (Boumans 2009), eikä laji vielä 1970-lu-
vulla esiintynyt Tshekin tasavallassa tai Slovakiassa (Oboňa & 
Ježek 2012a). Lajia ei toistaiseksi tunneta muualta Pohjoismaista 
tai Baltiasta, mutta esiintyminen ainakin Tanskassa, Etelä-Ruot-
sissa ja Baltiassa on erittäin todennäköistä. Slovakiassa laji elää 
korkeintaan 300 m merenpinnan yläpuolisilla alueilla, ja onkin to-
dennäköistä, että ilmastolliset tekijät rajoittavat lajin levinneisyyttä 
(Oboňa ym. 2016). 

Kuva 2. Perhossääski Clogmia albipunctata, naaras kuvattuna yläpuolelta 
mikroskoopin läpi. Kuva S. Karjalainen & M. Keskitalo.
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Pohdintaa

Suomesta tunnetaan nyt 64 perhossääskilajia (Salmela ym. 
2014), joista suurin osa elää erilaisissa luonnonympäristöissä, 
kuten lähteiköillä, luhdilla, soilla ja virtaavissa vesissä (Sal-
mela 2003, Salmela ym. 2007). Osa lajistosta, varsinkin Psy-
choda-lajit, elävät lannalla tai komposteissa ja eräitä näistä 
tavataan säännöllisesti sisätiloista (mm. Psychoda alternata, P. 
cinerea, Salmela 2003, Boumans 2011). Siinä missä Psycho-
da-lajit ovat suhteellisen pieniä (siiven pituus alle 2 mm) ja 
harmaita, on C. albipunctata niihin verrattuna suorastaan sil-
miinpistävä. Lajista ei oloissamme liene erityistä haittaa, eikä 
sen ainakaan toistaiseksi ole katsottu olevan haitallinen alkupe-
räiselle lajistolle etelämpänä Euroopassa, jossa se esiintyy si-
sätilojen ohella mm. puiden onkaloissa (Oboňa & Ježek 2012, 
Kvifte ym. 2013). Koska laji on helppo tunnistaa valokuvien 
perusteella, näytteenotto ei ole välttämätön lajin seurannassa. 
Epäiltyjä C. albipunctata-havaintoja kannattaakin dokumen-
toida kuvaamalla ja lähettämällä kuvat esimerkiksi tämän ar-
tikkelin ensimmäiselle kirjoittajalle määrityksen varmistamista 
varten. Lajin esiintymistä esim. hoitokodeissa ja sairaaloissa 
tulisi kuitenkin tarkkailla sen potentiaalisen taudinaiheuttajien 
levittämiskyvyn vuoksi (Faulde & Spiesberger 2013). 

Kiitokset 

Seppo Karjalainen (Kotka) avusti näytteiden keräämisessä ja mikroskooppi-
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(Helsinki). 
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