JOHANNES ENROTH |
ALKUPERÄINEN,
TULOKAS, VIERAS?
Eliölajit leviävät kaikkialle, minne
pystyvät. Rajoitteet liittyvät joko
leviämiskykyyn tai ympäristöön.
Jos leviämiskyky on kunnossa,
ilmastonmuutos edistää
suuressa mittakaavassa uusien
alueiden valloittamista ja lajien
leviämistä erityisesti etelästä yhä
pohjoisemmaksi.

SUOMI ON SAANUT nykyisen lajikirjonsa viimeisimmän jääkauden jälkeen eli vähitellen noin 11!000 vuoden aikana. Viimeisen puolen
vuosisadan aikana lajien ilmaantumistahti on ollut
kasvamaan päin, vaikka kaikki lajit eivät pitemmän
päälle Suomessa pärjää. Nopeutuminen johtuu
ilmastonmuutoksen ohella kansainvälisen liikenteen ja kaupan lisääntymisestä.
Lajit on tapana jakaa luonnonvaraisiin tai alkuperäisiin, tulokkaisiin ja vieraslajeihin. Rajat ovat
kuitenkin kuin veteen vedeltyjä ja määritelmätkin
ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet, ainakin
kasvien kohdalla, ja minä keskityn tässä kasveihin.
Vielä 1990-luvulla puhuttiin vain alkuperäisistä ja
tulokaslajeista. Alkuperäisiksi katsottiin kasvilajit,
jotka ovat levinneet tai leviävät Suomeen omin
avuin, ihmisestä riippumatta, ja asettuneet ilman
ihmisen vaikutusta syntyneille kasvupaikoille. Toisin sanoen alkuperäiset lajit olisivat täällä, vaikka
ihmistä ei olisi olemassa.
Tulokkaat on ihminen tavalla tai toisella tuo-

nut Suomeen ja ne kasvavat ihmisen tekemissä tai
muokkaamissa paikoissa.
Juha Suomisen ja Leena Hämet-Ahdin vuonna 1993 ilmestyneessä katsauksessa ”Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja”
(Norrlinia 4) ei esiinny sanaa vieraslaji lainkaan.
He puhuvat vain alkuperäisistä ja tulokaslajeista,
vaikka parissa kohdassa mainitaan ”vierasta perua” olevia, lähinnä rikkalajeja. Tulokkaat jaetaan
muinais- ja uustulokkaisiin. Pohjoismaissa rajana
yleensä pidetään 1600-luvun alkupuolta. Tuolloin
ei juurikaan ollut ”botanisteja” kirjaamassa kasvihavaintoja muistiin ja toisaalta muinaistulokkaan
saapumista ei voida ajoittaa suhteellisen äskettäiseksi. Tiedot ovat siis hataria ja monen lajin tulemisen ajankohta hämärän peitossa.
On syytä erottaa satunnaiset tulokkaat vakiintuneista. Satunnaiset tulevat ja kestävät ehkä
yhden tai muutaman kasvukauden sitten kadotakseen, vakiintuneet puolestaan löytävät paikkansa,
pystyvät lisääntymään tarpeeksi hyvin ja muuttu-
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vat pysyväksi osaksi alueen kasvistoa. Tässä yhteydessä on paikallaan yksi selvennys. Termejä
kasvillisuus, kasvisto ja kasvusto käytetään usein
väärin, vaikka niillä on täsmälliset määritelmät.
Kasvillisuus on laajin käsite ja tarkoittaa jonkin
alueen kasviyhdyskuntien, kasvupaikkavaatimuksiltaan samanlaisten lajien, muodostamaa kokonaisuutta. Kasvisto tarkoittaa paikallista tai alueellista kasvilajistoa, joka siis voidaan esittää
yksinkertaisesti lajiluettelona. Kasvusto on yhden
lajin muodostama yhtenäinen laikku, voidaan puhua vaikkapa mustikka- tai metsälauhakasvustosta. Lause ”aarniometsässä on todella tiheää kasvustoa” särähtää botanistin korvassa pahasti.
Vieraslajit

Viime vuosikymmeninä osaan tulokkaista on, osin
ilmastonmuutoksen seurausten vuoksi, lyöty vieraslaji-leima. Uusien määritelmien mukaan tulokaslajit ovat levinneet tänne luontaisesti, ja tämä-
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hän vastaa käytännössä aiempaa alkuperäislajin
määritelmää. Tulokaslajien kanssa on vain opittava tulemaan toimeen, sikäli kuin ne pitkän päälle
tulevat täällä toimeen. Vieraslajit tulevat, eivät
ehkä yllättäen, mutta pyytämättä kyllä, ja ne ovat
ihmisen tahallisesti tai tahattomasti levittämiä.
Vieraslajeista on usein erilaista haittaa luonnonvaraisille lajeille; siksi niiden kanssa ei tarvitse oppia
tulemaan toimeen. Nimenomaan haitta on tullut
uutena asiana näihin määrittelyihin.
Suomeen vakiintuneista eläimistä esimerkiksi supikoira ja rotta ovat haitallisia vieraslajeja
– ja jos halutaan vähän piruilla, niin on myös tänne
ihan tahallisesti ja vasiten levinnyt ihminen. Supikoirasta ja rotasta on haittaa esimerkiksi linnuille,
koska ne syövät lintujen munia. Ihmisestä puolestaan on haittaa... no, suoraan sanottuna kaikille
muille lajeille, enemmän tai vähemmän.
Painetaan perusteltu kyynisyys taka-alalle
ja pureudutaan tarkemmin vieraslajeihin ja niiden
haitallisuuteen. Vieraslaji on ihmisen myötävaiku-
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tuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten
mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se muuten ei olisi ainakaan vielä levinnyt.
Haitallinen vieraslaji on ikävämpi tapaus, koska se
uhkaa luonnon monimuotoisuutta, maataloutta,
terveyttä tai turvallisuutta. Haitallisuuteen liittyy
maantieteellinen aspekti riippuen siitä, kuinka laajalla alueella laji katsotaan haitalliseksi.
Siksi Euroopan unionilla on oma luettelonsa
merkityksellisistä haitallista vieraslajeista, joiden
aiheuttamien haittojen torjuminen edellyttää koko
maanosan laajuisia toimia. Luettelossa on yhteensä 67 kasvi- tai eläinlajia. Suomella on vastaava
luettelo 16 kansallisesti merkityksellisestä haitallisesta vieraslajista, joiden haittojen ehkäiseminen
on suomalaisten viranomaistahojen vastuulla.
Haitoista pitää olla tieteellistä näyttöä, ennen kuin
laji lisätään mustalle listalle. Haitallinen vieraslaji
pitää mahdollisuuksien mukaan tuhota ja sitä ei
saa tuoda maahan, pitää hallussa, kasvattaa, levittää tai päästää luontoon.

Kansallisesti haitallisia kasvilajeja

Nopeasti levinnyt komealupiini (Lupinus polyphyllus) on varsinainen susi lampaan vaatteissa. Joidenkin mielestä se on kovin kaunis peittäessään
teiden pientareita aaritolkulla, mutta minä näen
siinä vain violetinsävyistä kuolemaa. Voimakkaana
kilpailijana komealupiini syrjäyttää kissan- ja muut
kellot, päivänkakkarat, matarat ja niin edelleen, ja
vie niiltä sekä kasvupaikat että pölyttäjät. Typpeä
sitovana hernekasvina se muokkaa maaperää itselleen sopivaksi. Lisäksi se kilpailee pölyttäjistä
sekä luonnon- että viljeltyjen kasvien, kuten rypsin
ja hedelmäpuiden, kanssa. Sen on todettu vähentävän kasvien kannalta tärkeää hyönteislajistoa kokonaisuudessaan.
Komealupiini tuotiin Eurooppaan PohjoisAmerikasta vuonna 1826 rehu- ja koristekasviksi.
Vaikka sota sitä vastaan näyttää hävityn, sen leviämistä on edelleenkin syytä torjua paikallisin taisteluin. Laji leviää pohjoiseen, mutta on toistaiseksi
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vain paikallinen poronhoitoalueella eikä vielä ole
ehtinyt Pohjois-Lappiin asti.
Jos lupiineja on vain muutama, ne voi kaivaa
maasta juurineen. Laajemmat kasvustot on syytä
niittää kukinta-aikaan, ennen siementen kypsymistä. Niittojäte on korjattava pois maaperää rehevöittämästä. Siemenpankista putkahtelee uusia
kasveja seuraavina vuosina, joten lajin poistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä.
Kurtturuusu (Rosa rugosa) on haitallinen
vieraslaji sieltä pahimmasta päästä. Siitä jalostetut
tarhakurtturuusut (Rosa rugosa -lajikkeet) eivät
kuitenkaan ole sääntelyn alaisia. Haitallisella muodolla on kukassa tavallisesti viisi terälehteä, jalostetuilla enemmän. Kurtturuusu kasvaa luontaisesti
Itä-Aasiassa, hiekkaisilla ja soraisilla Tyynen valtameren rannoilla, ja Suomessa se leviää samankaltaisille paikoille. Sen kiulukat kelluvat vedessä,
mikä edesauttaa uusille rannoille pääsemistä.
Ikävä kyllä kurtturuusulla on vahva vaakajuurakko, jonka palasista se voi lisääntyä kasvullisesti.
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Siksi lajin poistaminen on erityisen työlästä – kaikki juurakotkin pitäisi saada kaivettua ylös. Käytännössä pensaat usein pitää näännyttää hengiltä,
eli poistaa kaikki nuoret versot muutaman kerran
kesässä noin 3–4 vuoden aikana, kunnes uusia ei
enää tule.
Parhaiten kurtturuusun leviämistä puutarhasta luontoon voi estää keräämällä kiulukat pois
syksyllä, ennen kuin linnut ehtivät levittää niitä.
Myös tarhalajikkeiden kiulukat on syytä kerätä,
koska niiden siementuotanto vaihtelee lajikkeittain, vuosittain ja puskittain. Lajin perusmuodon
kasvattaminen kielletään 1.6.2022 alkaen sekä
yleisillä että yksityisillä alueilla. Tämän jälkeen alueen omistajan on hävitettävä kurtturuusut.
Kurtturuusu on levinnyt 1800-luvun puolivälin jälkeen Euroopassa, ja Suomessa viljelykarkulaisena 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Se jatkaa
voimakasta leviämistään erityisesti saaristoissa ja
Itämeren rannoilla. Pohjoisimmat esiintymät ovat
Rovaniemen tienoilla. Kurtturuusu muodostaa lä-
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pipääsemättömiä kasvustoja ja vie elintilan rantojen muilta kasvilajeilta, mikä puolestaan vaikuttaa
hyönteislajistoon.
Japanin- ja sahalinintatar (Reynoutria japonica, R. sachalinensis) ovat aika lailla toisiaan
muistuttavia, metrien korkuisia, pysty- ja nopeakasvuisia. Sahalinintatarta sanottiin aiemmin jättitattareksi. Molemmat ovat suosittuja piha- ja puutarhakasveja ja haitallisia vieraslajeja. Molemmilla
on ontot, selvästi nivelikkäät varret ja isot lehdet.
Japanintatar kasvaa noin 3-metriseksi ja sen
lehdet ovat tylppätyviset. Sahalinintatar voi parhaimmillaan olla 5-metrinen ja sillä on jopa 40
senttiä pitkät, herttatyviset lehdet, eli ruodin kohdalla on selvä lovi. Molemmilla on monivuotinen
juurakko, josta joka vuosi kasvaa uusia versoja.
Jopa metrin vuodessa kasvavan juurakkonsa vuoksi tattaret muodostavat laajoja, tiheitä kasvustoja,
joissa muut kasvit eivät tule toimeen ja puiden
siemenet eivät pysty itämään. Voimakkaat versot
voivat kasvaa asfaltinkin läpi.

Tattaret tuotiin Itä-Aasiasta Eurooppaan
1800-luvulla lähinnä koriste- ja rehukasveiksi.
Suomessa ne eivät toistaiseksi pysty tuottamaan
siementä, mutta tilanne voi muuttua ilmaston
lämmetessä.
Molemmat ovat leviämässä lähinnä EteläSuomessa. Kasvustoja voi näännyttää samaan tapaan kuin kurtturuusunkin. Hyviä tuloksia on saatu
leikkaamalla varret tyven yläpuolelta ja laittamalla
onttoihin tynkiin torjunta-ainetta. Tälläkin menetelmällä kasvuston häviäminen vie muutaman
vuoden.
Japanin- ja sahalinintatar ovat lähilajeja, ja
niiden risteymää kutsutaan tarhatattareksi (R. ×
bohemica, entinen hörtsätatar). Se on ominaisuuksiltaan kantalajiensa välimuoto, mutta monien risteymien tapaan saattaa olla vielä voimakkaampi
kilpailija kuin kumpikaan niistä. Kaikkien isojen tatarten kasvustoja voi torjua samoilla menetelmillä.
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