
Vieraslajilla tarkoitetaan ih-
misen myötävaikutuksella
tahallisesti tai tahattomasti

luontaisen levinneisyysalueen ul-
kopuolelle levinnyttä lajia. Tavalli-
sesti tähän liittyy jokin maantie-
teellinen este, kuten meri, vuoristo
tai hyvin pitkä matka, jota laji ei
olisi omin avuin pystynyt ylittä-
mään. Kurtturuusu (Rosa rugosa)
on kotoisin Itä-Aasiasta, missä se
kasvaa Ohotanmeren ja eteläisen
Kamtšatkan merenrannoilta aina
Koillis-Kiinaan, Korean niemi-
maalle ja Japaniin asti (Bruun
2005). Alkuperäisellä levinnei-
syysalueellaan se kasvaa valtame-
ren hiekkarannoilla ja dyyneillä ja
on sopeutunut hyvin mereiseen il-
mastoon ja maaperän suolaisuu-
teen.

Kurtturuusu tuotiin koristekas-
viksi Eurooppaan vuonna 1796
Isoon-Britanniaan, ja sen käyttö
yleistyi 1870-luvulla (Bruun
2005). Euroopassa se on suosittu
koristekasvi ja viherrakentamisen
maanpeitekasvi. Sitä on käytetty
Suomessakin yleisesti esimerkiksi
rakennetussa ympäristössä ja tei-
den piennaristutuksissa kestävyy-
tensä ja hyvän suolansietonsa ta-
kia. Kasvi levisi istutuksista kui-

tenkin laajalti luontoon: Saksassa
ensi havainto tehtiin 1845 ja Tans-
kassa 1875 (Kowarik 2003; Weide-
ma ym. 2007). Suomessa ensim-
mäinen havainto villiintyneestä
kurtturuususta tehtiin vuonna 1919
Helsingin Isosaaressa (Erkamo
1949). Nykyinen levinneisyys Eu-
roopassa kattaa koko Itämeren alu-
een, Pohjanmeren rannikon, Keski-
Euroopan ja Britteinsaaret. Se on
luokiteltu vakiintuneeksi vierasla-
jiksi kaikkiaan 16 valtiossa, ja vie-
raslajina se on tavattu kuudessa
valtiossa (Bruun 2005; Essl 2006;
Weidema 2006). Kurtturuusu on
luokiteltu sadan haitallisimman
vieraslajin joukkoon Euroopassa
(Essl 2006), ja Suomessa se on
ekologisilta vaikutuksiltaan haital-
lisimpia vieraskasveja etenkin ran-
nikolla ja saaristossa (Niemivuo-
Lahti 2012; Ryttäri & Väre 2014;
Kunttu & Kunttu 2017).

Kurtturuusun haitallisuutta ko-
rostaa sen tehokas leviäminen. Sen
kiulukat voivat kellua vedessä jopa
40 viikkoa (Jessen 1958): mereen
päätyneitä siemeniä leviää ulkosaa-
ristoon suoraan rannikon istutuk-
sista jopa muiden Itämeren maiden
rannikoilta saakka. Kiulukat ovat
lintujen suosimaa ravintoa, joten

siemenet leviävät lintujen mukana
helposti uloimpiinkin saariin kauas
istutuksista (kuva 1). Kurtturuusu
lisääntyy helposti pienistäkin juu-
rakon kappaleista ja leviää hana-
kasti kasvullisesti. Hiekkarannoil-
la, dyyneillä ja rantaniityillä se
pystyy muodostamaan laajoja, yh-
tenäisiä kasvustoja. Kurtturuusu
asettuu yhtä lailla myös soraran-
noille ja kivikkoisille paikoille,
joilla kasvustot saattavat jäädä pie-
nialaisiksi, mutta jotka toimivat
siementen leviämiskeskuksina.

Merenrannoilla kurtturuusu uh-
kaa eniten hiekkarantojen ja dyy-
nien erikoistunutta kasvi- ja eläin-
lajistoa (esimerkiksi Weidema ym.
2007; Isermann 2008; Hill ym.
2010). Hiekkarannat ja kaikki dyy-
nityypit ovat jo luontotyyppeinä
uhanalaisia (Kekäläinen ym.
2008). Kurtturuusu asettuu tyypil-
lisesti rantavehnävyöhykkeeseen,
jossa se muodostaa peittäviä kas-
vustoja. Hiekkarannoilla se voi
uhata muun muassa meriotakilokin
(Salsola kali; EN), rantakauran
(Ammophila arenaria; EN), lauk-
kaneilikan (Armeria maritima
subsp. elongata; EN) ja meriveh-
nän (Elymus farctus subsp. bo-
reoali-atlanticus; VU) esiintymiä
(Syrjänen 1995; Aspelund & Ryttä-
ri 2010; Ryttäri ym. 2012; Kämä-
räinen 2013). Tiheä ruusukasvusto
muodostaa rannalle suojavyöhyk-
keen, jonka takana mänty taimet-
tuu helposti. Hiekkarannoille, joilla
ruusuja kasvaa, onkin tyypillistä
ruusupensaston taakse syntyvä ti-
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heä männikkö, mikä edistää rannan
läheisen luontaisesti harvakasvui-
sen männikön umpeenkasvua (esi-
merkiksi Aspelund & Ryttäri
2010). Hiekkarannoilla elää myös
kymmeniä hiekkamaahan ja paah-
teisuuteen erikoistuneita selkäran-
gattomia, joiden ravintokasveja ja
olemassaoloa kurtturuusu uhkaa
(Rassi ym. 2010; Ryttäri ym.
2014).

Paitsi rannoilla kurtturuusu kas-
vaa saariston pienialaisilla kedoilla
(kuva 2), niityillä ja nummilla, jot-
ka saattavat peittyä lähes kokonaan
ruusukasvustojen alle. Nämä luon-
totyypit ovat itsessään uhanalaisia
(Schulman ym. 2008). Kivikkoran-
noilla kurtturuusuja on monin pai-

koin kenttäorakon (Ononis arven-
sis; VU) esiintymien lähellä.

Luomme tässä kirjoituksessa
katsauksen kurtturuusun levinnei-
syyden nykytilaan ja sen torjuntaan
Suomen merensaaristossa sekä
pohdimme, millä keinoin kurttu-
ruusun leviämistä voisi estää.

Aineistosta
Tähän artikkeliin on koottu kurttu-
ruusutietoja eri lähteistä. Tärkeä
pohja-aineisto on vieraslajiportaali,
johon on tallennettu muun muassa
yleisöhavaintoja. On hyödynnetty
niin vanhoja kuin uusia paikallis-
flooria ja kasvistoselvityksiä (mm.
Ikonen ym. 2009; Kujala & Ulvi-

nen 1964; Kunttu & Kunttu 2017;
Kurtto & Helynranta 1998; Nu-
mers 2011; Suominen 2013; Väre
ym. 2005). Käytössä on ollut myös
julkaisemattomia aineistoja (mm.
Terttu Vartiainen, Itäisen Suomen-
lahden ulkosaaristo; Jarmo Koisti-
nen, Porkkalan saaristo; Sakari
Hinneri, Uudenkaupungin saaris-
to). Lisäksi haastattelimme saaris-
tossa liikkuvia luontoharrastajia ja
Metsähallituksen työntekijöitä. Ai-
neisto ei kuitenkaan ole missään
nimessä kattava ja esimerkiksi vie-
raslajiportaalin tai kasviatlaksen
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Kuva 1 Kurtturuusun marjat leviävät niin veden kuin lintujenkin mukana pitkiä matkoja. — Viherpeip-
po käyttää tyypillisesti kurtturuusun marjoja ravinnoksi.
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kartat ovat tätä kirjoitettaessa vielä
huomattavan puutteellisia.

Levinneisyyden muutos ja nykytila
Kurtturuusu on Suomessa levinnyt
kaikille rannikkoalueille (Lampi-
nen & Lahti 2016; vieraslajiportaa-
li 2016). Runsaimmillaan se on
Suomenlahden ja Saaristomeren
rannikolla ja saaristossa. Vähälu-
kuisempana kurtturuusu esiintyy
koko Pohjanlahden rannikolla ai-

van Perämerta myöten. Tässä artik-
kelissa keskitymme pääosin me-
rensaaristossa oleviin esiintymiin,
vaikka kurtturuusua esiintyy myös
mannerrannikolla ja sisämaassa,
muun muassa teiden varsilla ja jo-
pa järvien rannoilla (vieraslajipor-
taali 2016).

Itäinen Suomenlahti
Kotkan Lehmäsaaressa kurtturuusu
on kasvanut jo vuonna 1929 ”kuk-

kivana ja runsaana” (A. Ulvinen,
H). Kujala ja Ulvinen (1964) mai-
nitsevat kurtturuusun Kymenlaak-
son saaristosta myös Kuutsalon
Santaniemestä (1952), Suur-Mus-
tan Suur-Souliosta (1950) sekä
Tammiosta (1939), jossa laji kas-
voi kahden pienen yksilön voimin
”ryönävallilla”. Mitä ilmeisimmin
kurtturuusu on tuolloin ollut alu-
eella vielä varsin vähälukuinen.

Terttu Vartiainen kiersi 1980-lu-
vun alkupuolella noin 250 itäisen

Kuva 2 Kurtturuusu asettuu helposti ulkosaariston hiekkapohjaisille kedoille. — Kuvassa kasvusto Paraisten Gåsharun luonnonsuojelualueella.
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Suomenlahden ulkosaariston saarta
ja luotoa ja ilmoitti kurtturuusun
vain kymmenestä saaresta (julkai-
sematon aineisto). Tämän jälkeen
mitään systemaattista inventointia
ei alueella ole tehty. 2004—05 itäi-
sellä Suomenlahdella kierrettiin et-
simässä meriotakilokin ja meritat-
taren (Polygonum oxyspermum)
vanhoja ja mahdollisia kasvupaik-
koja, ja tällöin merkittiin muistiin
muutamia kurtturuusun hiekkaran-

takasvupaikkoja (Ryttäri ym.
2006). Kotkan Lehmäsaaren kas-
vusto on alueen laajin: 350 metriä
ruusun valtaamaa rantaa. Havain-
toja tehtiin myös muun muassa
Pyhtään Kaunissaaresta, Koukku-
saaresta ja Pitkäviiristä sekä Kot-
kan Itimmäisestä Itäkarista. Epäile-
mättä kasvupaikkoja oli jo tuolloin
selvästi enemmän.

Itäisen Suomenlahden kansallis-
puistosta tunnetaan tällä hetkellä

noin 15 kurtturuusun esiintymää
(M. Hokkanen ja M. Keskitalo, jul-
kaisematon tieto). Alueen esiinty-
mistä suurin osa on kuitenkin puis-
ton rajojen ulkopuolella, kuten
Pyhtään Kaunissaaressa ja Kotkan
Rankissa (vieraslajiportaali 2016).
Metsähallitus torjuu puiston alueel-
la ruusuja säännöllisesti yleensä
vapaaehtoisen talkooväen avulla.
Tällä hetkellä kansallispuiston
esiintymistä viisi on lähes hävitetty

Kuva 3 Hangon Furuvikin hiekkarantaa peitti läpipääsemätön kurtturuusukasvusto ennen vuonna 2008 aloitettuja torjuntatoimia.
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(esimerkiksi Suur-Pisi ja Vanhan-
kylänmaa), viiden torjunta on voi-
ton puolella (esimerkiksi Musta-
maa ja Ulko-Tammio) ja viidessä
työ on pääosin vielä aloittamatta
(esimerkiksi Lanskeri). (M. Keski-
talo ja M. Hokkanen, julkaisema-
ton tieto.)

Kurtturuusuja kasvaa miltei jo-
kaisessa Porvoon Söderskärin
luonnonsuojelualueen saaressa,
usein katajikon seassa (M. Hario,
julkaisematon tieto). Näistä saaris-
ta Jussinkarissa on erityisen laajat

kasvustot. Lisäksi kurtturuusu kas-
vaa Loviisan Lehtisessä ja Aspskä-
rissä (M. Keskitalo ja T. Lehtinie-
mi, julkaisematon tieto).

Helsinki
Helsingin saaristossa ensimmäinen
kurtturuusuhavainto on vuodelta
1919 Isosaaresta (Erkamo, H).
Vuonna 1980 merenrantapaikkoja
oli kuutisenkymmentä ja 1990-lu-
vun lopulla parisensataa (Kurtto &
Helynranta 1998). Viimeisin Arto
Kurton (julkaisematon tieto) arvio
oli, että kurtturuusua kasvaa noin
260 saaressa Helsingin 300 saares-
ta. Esimerkiksi Lauttasaaren edus-
talla Melkissä ja Rysäkarissa on
isot kasvustot. Kallahdenniemessä
kurtturuusu on saatu huomattavasti
vähentymään niin vapaaehtoistyön
kuin Helsingin kaupungin omien
torjuntatoimien ansiosta.

Länsi-Uudenmaan saaristo
Hangon Villa Furuvikin rannalla
kurtturuusu on kasvanut jo 1930-
luvulla. Huvilan edustan istutuk-
sesta se on epäilemättä levinnyt
kasvamaan pitkin hiekkarantoja.
Varhaisin tieto Hangossa luontoon
levinneestä kurtturuususta on Sau-
ramon 1945 keräämä näyte Tvär-
minnestä (H). Jo vuonna 1975 Ro-
land Skytén (1978) kertoi, että
kurtturuusun leviäminen hiekka-
rannoilla johtaa rantojen umpeen-
kasvuun ja aiheuttaa uhkaa alkupe-
räiselle kasvilajistolle. Suurimmil-
laan pelkästään Kolavikenillä ja
Furuvikin suojelualueella kasvus-
tojen yhteispinta-ala on ollut useita
hehtaareja (kuva 3). Torjuntaa on
tehty muun muassa Kolavikenillä
ja vuodesta 2008 alkaen hyvin tu-
loksin etenkin Furuvikin luonnon-
suojelualueella (Aspelund & Ryttä-
ri 2010). Tällä hetkellä kurtturuusu
on levinnyt laajalti Hankoniemen
lajistoltaan arvokkailla manner-
hiekkarannoilla (Lemberg 1935;
Väre & Keynäs 2013). Hangon
Tulliniemen saarissa on noin 20
esiintymää ja mantereen puolella
suojelualueilla lukuisia kasvustoja
Gåsörsuddenin rantaniityllä.

Tammisaaren saariston yksityi-
sillä suojelualueilla on kymmen-
kunta esiintymää (E. Tainio, julkai-

sematon tieto). Tammisaaren kan-
sallispuiston ja Tvärminnen tutki-
musaseman luonnonsuojelualueel-
la tiedetään esiintymiä olevan noin
35. Näitä on torjuttu useilla talkoil-
la, ja tilanne on useimmilla paikoil-
la saatu hallintaan. Inkoon kunnan
yksityisillä suojelualueilla on 15—
25 kurtturuusun esiintymää (E. Tai-
nio, julkaisematon tieto).

Vuonna 2011 kartoitettiin Es-
poossa haitallisia vieraslajeja, jol-
loin löytyi 48 kurtturuusun esiinty-
mää. Kartoitus keskittyi kuitenkin
kaupungin mannerosiin, eikä saa-
ristoa kartoitettu (Seppälä 2011).
Kirkkonummen ja Inkoon ulkosaa-
ristossa, mukaan lukien Rönnskär,
Mäkiluoto ja Sommarn, on tutkittu
kasvilajistoa 30 kilometriruudussa,
joista kahdestatoista on löydetty
kurtturuusu. Tosin muutama esiin-
tymä saattaa olla luettu kahteen
ruutuun. Alueen kasvustot ovat
pieniä, alle aarin kokoisia, koska
soveliasta hiekka- tai sorapohjaista
ranta-aluetta ja kallion painanteita
on saarissa useimmiten vain pieni-
nä laikkuina. Ruusu kasvaa kyllä
monesti pyöreähkönä kasvustona
paikoissa, joissa ei näyttäisi olevan
estettä levittäytymiselle nauhaksi
pitkin rantaa. Tällaisia nauhakas-
vustoja ei kuitenkaan ole havaittu.
(J. Koistinen, julkaisematon tieto.)

Varsinais-Suomen saaristo
Varsinais-Suomen ulkosaariston
ensihavainnot kurtturuususta teh-
tiin Örössä vuonna 1963 ja Kugg-
skärissä vuonna 1967 (Kastikka-
tietokanta). Saaristomeren kasveja
1900-luvun alkupuolella tutkineet
Ole Eklund ja Börje Olsoni eivät
kurtturuusua maininneet. 1996—
2010 von Numers (2011) tutki 412
samaa saarta, joita Ole Eklund tut-
ki 1900-luvun alkupuolella. Eklun-
din aikana ei kurtturuusua vielä
näissä saarissa tavattu lainkaan,
mutta von Numers löysi lajin 17
saaresta.

Lounais-Suomen ympäristökes-
kus selvitti toimialueensa vierasla-
jihavaintoja 2008 ja sai tietoonsa
39 kurtturuusua koskevaa havain-
toa Saaristomereltä aina Porin seu-
dulle asti (Ikonen ym. 2009).
2014—16 tämän artikkelin kirjoit-
tajista P. K. ja S.-M. K. kartoittivat
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1 150 saaren rannat Saaristomeren
kansallispuiston yhteistoiminta-
alueella, ja näissä tutkimuksissa
löytyi noin 130 uutta esiintymää.
Yhteensä yhteistoiminta-alueelta
tunnetaan nyt 205 esiintymää
(Kunttu & Kunttu 2017).

Kansallispuiston yhteistoiminta-
alueen suurimmat kasvustot ovat
olleet Örössä, noin 2 500 ja noin
2 000 m², mutta niitä on useaan ot-
teeseen torjuttu, ja jäljellä on tällä
hetkellä yksittäisiä, pienehköjä
pensaita. Suurin olemassa oleva
esiintymä, noin 400 m², sijaitsee
Utön lähellä Örskärs örenillä. Seu-
dun suurimmat kasvustot ovat
hiekkarannoilla, mutta myös ranta-
niityillä kasvaa laajoja kasvustoja
(kuva 4). Kasvustojen keskikoko
on kuusi neliömetriä, mutta kasvi
on jo levittäytynyt laajalle koko ul-
kosaaristoon. (Kunttu & Kunttu
2017.) Lukumääräisesti eniten kas-
vustoja on kivikkorannoilla (kuva
5). Torjuntaa on tehty 44 kohtees-
sa, joista seitsemän voidaan katsoa
hävitetyiksi.

Suurin osa kurtturuusukasvus-
toista sijaitsee ulkosaariston uloim-
massa osassa; selvästi vähemmän
niitä on ulkosaariston sisäosissa tai
välisaaristossa. Välisaaristossa kas-
vi on vähälukuinen ja paikoittainen,
mutta havaintoja on myös kokonaan
tai osittain puiden alla kasvavista
pensaista, joten ruusu voi menestyä
myös väli- ja sisäsaariston umpeu-
tuneilla rannoilla. Kansallispuiston
yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta
tunnetaan useita kymmeniä esiinty-
miä, joista merkittävin keskittymä,
seitsemän esiintymää, sijaitsee
Hiittisten koillispuolella.

Ahvenanmaa
Ahvenanmaalla kurtturuusuja kas-
vaa luontoon levinneenä eri puolil-
la maakuntaa (Hæggström &
Hæggström 2010; Lampinen &
Lahti 2016), mutta ne ovat kuiten-
kin vielä melko vähälukuisia, ja
tunnetut kasvustot ovat pääosin
pieniä. Ensimmäisiä havaintoja
luontoon karanneista kurtturuu-
suista Ahvenanmaalla on Saltvikin
Länsmansgrundin luonnonsuojelu-
alueelta 1980 (J. Eriksson, julkai-
sematon tieto). Sundström ja Sjö-
blom (2016) tekivät 21 hiekkasaa-

ren kasvikartoituksen Ahvenan-
maan itäisessä saaristossa. He löy-
sivät yhden 90 m²:n suuruisen
esiintymän Föglön Stora Sandö-
renistä. Toiseksi suurin dokumen-
toitu esiintymä on Eckerön Finbos-
sa, noin 30 m². 2005 kurtturuusu
löydettiin Östra Rödklobbin luon-
nonsuojelualueelta Eckeröstä (J.
Eriksson, julkaisematon tieto).
Kurtturuusu on levinnyt myös
maakunnan eteläosan kaukaiseen
Lågskärin ulkosaareen, jossa kas-
vustoa on torjuttu. Näiden lisäksi
vieraslajiportaaliin on ilmoitettu 13
kasvustoa merenrannoilta ja neljä
tienvarrelta tai joutomaalta. Kir-
joittajista P. K. ja S.-M. K. tekivät
systemaattista rantakartoitusta Tei-
lin saaristossa (140 saarta) vuonna
2015, eikä saarissa havaittu lain-
kaan kurtturuusuja. P. K:n ja S.-M.
K:n rantakartoituksessa 2016 olivat
kurtturuusuista vapaita myös 50
hiekka- ja kivikkorantaista saarta
Kökarin ja Sottungan itäpuolella.

Pohjanlahti
Selkämeren, Merenkurkun ja Perä-
meren rannikolla ja saaristoissa
kurtturuusu on vielä muita rannik-
koalueita vähälukuisempi. Sata-
kunnan alueella kuitenkin ensim-
mäiset villiintyneet kurtturuusut on
havaittu Rauman saaristossa jo
1960-luvulla (Suominen 2013).
Suominen (2013) arvioi, että pen-
sastoja on Satakunnan merenran-
noilla paljon useammalla kuin tuol-
loin tiedossa olleilla 40 paikalla.
Uudenkaupungin ja Porin välissä
kurtturuusuja on saaristossa har-
vakseltaan (Ikonen ym. 2009). Esi-
merkiksi Porin Yyterinsantojen ja
Herrainpäivien kurtturuusukasvus-
toja on torjuttu talkoilla. Selkäme-
ren kansallispuistossa esiintymiä
on muun muassa Isossakarissa ja
Kuuskajaskarissa (vieraslajiportaa-
li 2016). Uudenkaupungin saaris-
ton 170 saarta kattavassa kasvis-
tontutkimuksessa kurtturuusu on
löytynyt yhdeksästä saaresta; suu-
rin esiintymä on noin 300 m²:n ko-
koinen kasvusto Ärväskivessä (S.
Hinneri, julkaisematon tieto).

Merenkurkun kurtturuusutilan-
netta on kartoitettu Vikuri-hank-
keessa ja Metsähallituksen kartoi-
tuksissa. Tällä hetkellä alueelta

tunnetaan noin 120 pensasryhmää
tai kasvustoa, joista noin puolet on
Valassaarilta. Systemaattista kar-
toitusta on tehty vain Valassaarten
länsirannan osalta. Metsähallitus
on tehnyt kurtturuusuhavaintoja
Kristiinankaupungin, Närpiön ja
Korsnäsin saaristossa. Muita ha-
vaintopaikkoja ovat muun muassa
Närpiön Grytskär (noin 10 kpl),
Maalahden Rönnskärenin Fäliskä-
ret ja Storsanden (8 kpl) ja Bergö
gaddarna (L.-L. Flemming, julkai-
sematon tieto). Suurin osa on yksit-
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täisiä pensaita, enintään muutaman
neliömetrin kokoisia. Rönnskä-
renissä ja Valassaarilla on viitisen
isompaa kasvustoa, kooltaan 30—
150 m². Ostrobothnia Australis r.f.
on tehnyt torjuntaa kasvustoja näi-
vettämällä osassa Valassaarten
kohteista.

Perämerellä kurtturuusuja tava-
taan melko lailla tasaisesti koko
matkan aina Merenkurkusta Torni-
oon saakka (vieraslajiportaali

2016). Esimerkiksi Lohtajan Vatta-
janniemen laajoilla hietikoilla ja
dyyneillä sekä Kalajoen Natura-
alueiden hietikoilla kurtturuusuja
kasvaa, mutta näiden esiintymien
torjunta on aloitettu. Perämeren
kansallispuiston alueelta tiedetään
muutamia, toistaiseksi vielä pieniä
esiintymiä. Muita esiintymiä tun-
netaan muun muassa Raahen edus-
tan saarista, Kokkolan Harrbådanin
luonnonsuojelualueelta, Hailuo-

dosta ja Kemin Ajoksesta. Oulun
kaupungin alueella suurin osa kurt-
turuusun karkulaisesiintymistä on
ollut kulttuurivaikutteisilla paikoil-
la, mutta ruusuja kasvaa jo useilla
(vuonna 2005 viidellä) mantereen
hiekkarannalla, ja pelko on, että
ruusu runsastuu Oulun vähillä
hiekkarannoilla (Väre ym. 2005).
Metsähallituksen kenttähenkilö-
kunnan maastotuntuman perusteel-
la pohjoisella Perämerellä kurttu-

Kuva 4 Hiekkarantojen ohella Saaristomeren suurimmat kasvustot kasvavat rantaniityillä, jotka ovat uhanalainen luontotyyppi. — Kuvassa kasvusto Saa-
ristomeren kansallispuistoon kuuluvassa Gommaskärissä Paraisilla.

171



ruusutilanne on vielä hallittavissa,
mutta Perämeren alueen eteläisillä
hietikkoalueilla huolestuttavampi
(M. Sievänen, julkaisematon tieto).

Torjuntakeinot ja nykykäytäntö
Kurtturuusun torjunnassa käyte-
tään sekä mekaanisia että kemialli-
sia torjuntakeinoja. Torjuntakeinot
vaihtelevat kasvuston sijainnin,
koon ja kasvupaikan mukaan. Tor-

junnassa on olennaista varhaisen
puuttumisen periaate: torjunta on
aloitettava heti kasvuston löytymi-
sen jälkeen, sillä kurtturuusu leviää
sekä kasvullisesti että siementen
välityksellä. Siemeniä yhdessä
marjassa on useita kymmeniä,
enimmillään pitkälti yli sadan. Kun
torjunta aloitetaan kasvuston olles-
sa vielä pieni (kuva 6), säästetään
kustannuksissa huomattavasti, sillä
näin onnistutaan myös estämään

uusien kasvustojen muodostumi-
nen muualle. Suomessa kasvin
ydinelinalueella ulkosaaristossa
esiintymien kartoittaminen ja tor-
junnan järjestäminen on työlästä,
hidasta ja kallista.

Kaivaminen pois juurineen on
eniten käytetty torjuntamenetelmä.
Sitä on tehty konevoimalla Han-
gossa ja Örössä, jolloin juurakot on
revitty maasta tai maakerrosta on
poistettu jopa puolen metrin syvyy-

Kuva 5 Esiintymien lukumääränä mitattuina kivikkorannat ovat Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen tavallisin kurtturuusun kasvupaikka.
— Kuvassa kasvusto Paraisten Ytterörenillä.
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deltä. Useimmiten kaivaminen on
kuitenkin tehty käsivoimin. Ensin
pensaat on leikattu poikki tyveltä ja
sen jälkeen juurakoita on kaivettu
maasta työkalujen avulla. Kum-
massakaan tapauksessa kaikkia
juurakon kappaleita ei saa kerralla
maasta pois, ja kurtturuusu versoo
pienestäkin maahan jääneestä juu-
rakon palasta. Torjuntaa on jatket-
tava myöhemmin, kun uudet versot
paljastavat maahan jääneet juura-
kot. Useilla kurtturuusun kasvupai-
koilla saaristossa maa on kuitenkin

liian kivistä tai kallioista täydelli-
seen kaivamiseen, joten kaivamista
tulee täydentää muilla torjuntame-
netelmillä.

Kasvustojen peittämistä mustal-
la, paksulla katemuovikalvolla
useaksi vuodeksi on käytetty me-
nestyksellisesti muiden vieraskas-
vilajien torjunnassa estämään ver-
sojen kasvu. Kurtturuusun osalta
menetelmää on vasta lähdetty ko-
keilemaan, eikä seurantatuloksia
vielä ole. Saaristo-oloissa oman
hankaluutensa tämän menetelmän
käyttöön tuo merenveden korkeu-
den isokin vaihtelu sekä kova tuuli,
joten peitteiden pysyminen paikoil-
laan tulee varmistaa riittävin pai-
noin ja katteen tulee olla tarpeeksi
vahva. Myös jäät voivat rikkoa
peitteitä. Tanskan hiekkadyyneillä
on käytetty torjuntamenetelmänä
myös hautaamista (Kollmann ym.
2011), mutta tämä ei ole pääsään-
töisesti Suomen kasvupaikoille so-
piva torjuntamenetelmä, koska
dyynimme ovat pienempiä ja niitä
on vähemmän.

Ruusukasvuston näivettäminen
on mekaaninen menetelmä, jossa
kurtturuusun tuoreet vuosikasvai-
met revitään tai leikataan pois kol-
me neljä kertaa kasvukauden aika-
na. Kun tämä toistetaan muutama-
na vuonna peräkkäin, pensas kuo-
lee lopulta pystyyn (kuva 7). Me-
netelmä sopii pieniin ja keskisuu-
riin kasvustoihin etenkin kivikkoi-
sissa paikoissa, joissa kaivaminen
ei onnistu. Näivettäminen on sel-
västi juurineen kaivamista no-
peampi ja fyysisesti kevyempi me-
netelmä, ja luultavasti torjuntavuo-
sia tarvitaan suunnilleen yhtä pal-
jon, mutta näivettäessä samalla
paikalla tulee käydä useasti saman
kasvukauden aikana.

Kurtturuusuja torjutaan kemial-
lisesti glyfosaatilla. Esillä on ollut
paljon kemikaalin mahdolliset hait-
tavaikutukset muuhun elävään
luontoon ja etenkin vesiympäris-
töön, mutta kemiallinen käsittely
on mahdollista kohdistaa tarkasti
kurtturuusun lehtiin tai leikkaus-
pintoihin, jolloin aine ei leviä ym-
päristöön. Suurta yleisöä ei kuiten-
kaan tule kannustaa ruusupensai-
den myrkyttämiseen, sillä huolima-
ton käsittely voi aiheuttaa vaaraa
sekä ympäristölle että käyttäjäl-

leen. Glyfosaatti on joissakin tutki-
muksissa osoitettu karsinogeeni-
seksi aineeksi (esimerkiksi IARC
2016). Glyfosaattia sisältävien ai-
neiden käyttöä ollaan EU:ssa ra-
joittamassa (Euroopan unioni
2016). Parhaassa tapauksessa kurt-
turuusun hävittää jo yksi myrkytys-
kerta, mutta tavallisempaa kuiten-
kin on, että torjuntaa on tarpeen
jatkaa useita vuosia. Toisinaan ke-
mikaalitorjuntaa on käytetty täy-
dentävänä menetelmänä, kun suuri
kasvusto on ensin saatu pienene-
mään leikkaamisen tai kaivamisen
tuloksena. Tällöin torjuntaan tarvit-
tava kemikaalimäärä on ollut sel-
västi pienempi kuin ilman valmis-
televia toimia.

Metsähallitus torjuu kurtturuu-
suja suojelualueilla, mutta luonto-
palveluihin kohdistuneiden vähen-
nysten takia kenttähenkilökuntaa
on yhä vähemmän luonnonhoito-
töitä tekemässä. Saariston suojelu-
alueet ovat hankalia luonnonhoito-
kohteita venematkojen ja vaihtele-
vien säiden takia. Torjunta on hy-
vin työvoimavaltaista ja vaatisi ki-
peästi lisää henkilöstöresursseja.
Koska uusia kasvustoja syntyy jat-
kuvasti, niiden löytäminen edellyt-
tää jatkuvaa seurantaa. Suojelu-
alueiden ulkopuolella torjutaan
ruusuja hyvin vähän vapaaehtois-
ten ja maanomistajien välisillä so-
pimuksilla. Pitkään jatkuneiden vä-
hennysten seurauksena alueelliset
ELY-keskukset eivät torju vieras-
kasveja tai suunnittele torjuntaa
enää lainkaan eivätkä tiedota aktii-
visesti tai tuota opasmateriaaleja.
Yksityisillä suojelualueilla tarvi-
taan maanomistajan lupa — esi-
merkiksi Hankoniemellä on ta-
pauksia, joissa maanomistaja ei ole
suostunut ruusujen poistamiseen
omilta mailtaan.

Etenkin luonnonsuojelujärjestöt,
kuten WWF ja Suomen luonnon-
suojeluliitto, tekevät yhteistyötä
Metsähallituksen kanssa. Vaikka
talkoiden merkitys on paikallisesti
suuri, niiden kokonaisvaikutus on
vähäinen ruusuesiintymien suuren
määrän takia. Talkoita järjestetään
vuosittain vain muutamia, kun
kurtturuusuesiintymiä on luonnos-
sa todennäköisesti useita tuhansia.
Kurtturuusun — tai minkään
muunkaan vieraslajin — torjuntaa
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ei saisi jättää vain vapaaehtoisten
varaan, vaan talkoot tulisi nähdä li-
säresurssina, joka täydentää sopi-
vissa kohteissa viranomaisten jär-
jestämää tai rahoittamaa torjuntaa.
Talkoiden järjestäminen vaatii pal-
jon organisointia ja on saaristossa
säiden takia epävarmaa. Venekyy-
tien takia talkoisiin voi osallistua
vain pieni joukko, ja lisäkustan-
nuksia aiheutuu työkaluista, eväis-
tä ja matkoista.

Torjuntaa tulee samassa paikassa
jatkaa useita vuosia, sillä lähes
koskaan kurtturuusun hävittäminen
ei onnistu kerralla. Riippumatta sii-
tä, mitä torjuntamenetelmää on
käytetty, jokaisessa kohteessa tar-
vitaan seurantaa useita vuosia vii-
meisten vihreiden versojen jälkeen.
Tämä lisää kustannuksia, sillä mo-
net kohteista on ulkosaaristossa
pitkän venematkan päässä.

Sääntelyä ja kansainvälistä
yhteistyötä tarvitaan
Kurtturuusu on tällä hetkellä ainoa
haitalliseksi vieraslajiksi Euroo-
passa luokiteltu ruusulaji, joten
muita ruusulajeja voitaisiin käyttää
sitä korvaamaan. Näitä esimerkke-
jä on listannut muun muassa Culli-
na (2003). Toki ilmastonmuutok-
sen myötä pitenevä kasvukausi ja
puutarhaharrastuksen kasvu saatta-
vat tuoda uusia ruusulajeja riskila-
jeiksi. Esimerkiksi koristepensaana
käytetyn punalehtiruusun (Rosa
glauca) luontoon levinneet kasvus-
tot vaikuttavat kirjoittajien havain-
tojen mukaan runsastuneen Saaris-
tomerellä. Sitä levittävät nimen-
omaan linnut. Myös kurtturuusula-
jikkeiden valinnalla voidaan leviä-
miseen vaikuttaa suosimalla sieme-
niä tuottamattomia lajikkeita (Sal-
minen 2016).

Tietämättömyyden vuoksi kurt-
turuusun haitallisuus kyseenalais-
tetaan säännöllisesti (esimerkiksi
Rautio 2014; Leppänen 2016),
minkä takia on tärkeää jakaa tietoa
kurtturuusun haitoista ja torjunnas-
ta (esimerkiksi Ryttäri & Väre
2014; Kunttu 2015, 2016; Ryttäri
2016). Tietoisuuden lisääntyminen
on osaltaan onnistunut vähentä-
mään kurtturuusun kysyntää jonkin
verran. Esimerkiksi Helsingin kau-
pungin vieraslajilinjauksen (Hel-

singin kaupunki 2015) mukaan
kurtturuusuja ei enää istuteta Hel-
sinkiin, ja pelkästään tällä on ollut
vaikutusta kurtturuusun vähene-
vään kysyntään. Kannustavia ovat
muutamat tuntemamme tapaukset,
joissa kurtturuusu on istutuksista
poistettu ja se on korvattu haitatto-
milla ruusuilla tai herukoilla. Valis-
tuksen merkitys on kuitenkin rajal-
linen, sillä se tehoaa useimmiten
vain tiettyyn, usein jo valmiiksi va-
listuneeseen väestönosaan.

Kurtturuusujen leviämistä voi
estää keräämällä marjat pois keski-
tai loppukesällä, ennen kuin sieme-
net leviävät lintujen, pikkunisäk-
käiden tai veden mukana. Marjat
voi hävittää turvallisesti esimerkik-
si laittamalla ne energiajätteen
joukkoon. Tämä leviämisen estä-
minen sopisi niille istutuspaikoille,
joissa ei ole kasvullisen leviämisen
vaaraa, mutta kasvusto haluttaisiin
toistaiseksi vielä säilyttää. Koe-
luonteisesti marjoja on kerätty
myös koristeistutuksista, mutta
isoista ja tuuheista kasvustoista on
hyvin työlästä kerätä marjoja.

Vaikka kurtturuusu on sekä Eu-
roopan että Suomen haitallisten
vieraslajien listassa, sitä ei ole kui-
tenkaan vielä sisällytetty EU:n vie-
raslajiasetuksen tai Suomen kan-
sallisen vieraslajilain lajilistaan. Se
on kuitenkin ollut esillä lainsää-
däntöä kehittävien työryhmien kes-
kusteluissa mahdollisena myöhem-
min EU-asetukseen tai kansalliseen
lakiin lisättävänä lajina. Toistaisek-
si sitä saa yhä käyttää ja istuttaa,
vaikka jo ennen vieraslajilain voi-
maantuloa vieraseliön levittäminen
luontoon on ollut kiellettyä, jos on
ollut vaara, että siitä muodostuu
pysyvä kanta. Vieraslajilain säätä-
misen myötä tämä pykälä poistet-
tiin luonnonsuojelulaista. Mieles-
tämme kurtturuusu pitää välittö-
mästi ottaa EU:n asetuksen lajilis-
taan, sillä laji on suuri uhka luon-
non monimuotoisuudelle suuressa
osassa Eurooppaa, erityisesti ran-
nikkoekosysteemeissä. Kurtturuu-
sun käyttö ja istuttaminen tulisi
kieltää ja luontoon levinneet kas-
vustot velvoittaa maanomistajan
poistettaviksi, aivan kuten jättiput-
ken kohdalla tilanne nyt on. Kaik-
kea torjuntaa ei voida kuitenkaan
sälyttää maanomistajan vastuulle,

sillä kurtturuusu on saattanut levitä
paikalle muualta, ja itse maanomis-
taja on syytön tilanteeseen ja saat-
taa olla myös kykenemätön vaati-
viin ja sitoutumista vaativiin tor-
juntatöihin. Jos istuttamista ja
käyttöä ei saada hallintaan, uusia
kasvustoja luontoon syntyy loput-
tomasti. Jo pelkästään nyt tunnettu-
jen esiintymien torjunnassa on työ-
tä vuosikymmeniksi. Julkishallin-
toon tulee saada selvä resursointi
vieraslajien torjuntaan.

Kurtturuusun runsauteen ulko-
saaristossa vaikuttaa aukeiden elin-
ympäristöjen suuri määrä, lintujen
pysähtyminen ulkosaaristossa
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muuttomatkalla ja meren tuomien
siementen ajautuminen rannoille.
Toki myös saariston asuttujen saar-
ten kurtturuusuistutukset toimivat
leviämiskeskuksina. NOBANIS
(European Network on Invasive
Alien Species) on suositellut, ettei
kurtturuusua istutettaisi 50 kilomet-
riä lähemmäs rannikkoa (Weidema
2006), mutta lintujen mukana sie-
menet voivat levitä jopa 200 kilo-
metriä (E. Lehikoinen, suullinen
tieto). Suomen etelärannikolla val-
litsevat tuulensuunnat ovat lounas
ja etelä, joten leviämistä tapahtuu

myös muista Itämeren rantavaltiois-
ta. Tätä ilmiötä tukee havainto, että
Saaristomerellä suuri osa kasvus-
toista sijaitsee saarten etelänpuolei-
silla rannoilla. Kurtturuusu kasvaa
yleisenä Ruotsissa, Virossa ja Venä-
jällä (Tzvelev 2007; Ööpik ym.
2008; Tyler ym. 2015). Esimerkik-
si Viron puolella Naissaaressa, joka
sijaitsee lähellä Suomenlahden ul-
kosaaria, kurtturuusu on saaren
hiekkarantojen valtalaji ja muodos-
taa siellä valtavia kasvustoja. Itäme-
ressä vastapäivään kiertävä heikko
merivirta saattaa kuljettaa kurttu-

ruusun siemeniä meren mukana Vi-
ron ja Venäjän rannikolta Suomen-
lahden saaristoon. Nämä valtioiden
rajoista riippumattomat leviämis-
mekanismin osoittavat, että haital-
listen vieraslajien torjunnassa ja le-
viämisen ehkäisyssä tarvitaan kan-
sainvälistä yhteistyötä.

Kiitokset: Kiitämme seuraavia henkilöitä
kurtturuusun kasvupaikkatiedoista: Esko
Tainio, Marja Hokkanen, Markus Keskitalo,
Marko Sievänen, Sakari Hinneri, Jarmo
Koistinen, Matti Peltonen, Teemu Lehtinie-
mi, Martti Hario, Lise-Lotte Flemming, Jör-
gen Eriksson ja Linda Sundström. Jyrki
Normajalle kiitos valokuvasta.

Kuva 6 Kurtturuusujen torjunta kannattaa aloittaa silloin, kun kasvit ovat pieniä ja helposti kitkettävissä. — Ruusun alkuja Pyhtään Pitkäviirissä.
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