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Vesisulka (Hottonia 
palustris) on monivuo-
tinen, tyypillisesti sei-

sovissa tai hitaasti virtaavis-
sa makeissa vesissä tavattava 
esikkokasvi (Primulaceae). Se 
kasvaa mielellään ihmisen luo-
missa ympäristöissä, kuten pa-
dotuissa mylly- ja tehdasaltais-
sa, ojissa, vesikuopissa ja sata-
missa. Vesisulka viihtyy erityi-
sen hyvin runsasravinteises-
sa, neutraalissa tai jokseenkin 
emäksisessä vedessä, minkä 
vuoksi lajin katsotaan ilmentä-
vän kasvupaikallaan pohjave-
sivaikutusta. Vesisulka esiin-
tyy useimmiten vedenalais-
kasvustona noin puolen met-

Vesisulka – uusi 
putkilokasvi Suomessa

rin syvyydessä, mutta sen voi 
tavata myös vedestä paljastu-
neilta kasvualustoilta. (Lager-
berg 1940, Lindman 1974, Andersson 
1981, Malmgren 1982, Brock ym. 1989, 
van Moorsel & Barendregt 1993, Klijn 
& Witte 1999, Minchin & Boelens 2005, 
Edqvist & Karlsson 2007, Tyler ym. 
2007, Jonsell 2010, Löfgren 2013, 2011).

Vesisulka lisääntyy sekä 
suvullisesti siemenistä että su-
vuttomasti versonkappaleis-
ta. Näiden lisäksi leviämisyk-
siköinä voivat toimia kelluvat 
kasvinalut tai aikuiset yksilöt. 
Leviämisen sanotaan olevan 
passiivista ja riippuvan veden 
virtauksesta. Otaksutaan la-
jin leviävän myös vesilintujen 

mukana, joskin todistusaineis-
to uupuu. (Brock ym. 1989, Kleyer 
ym. 2008, Minchin & Boelens 2011). 

Vesisulan levinneisyysalue 
ulottuu Brittein saarilta län-
tiselle Venäjälle ja eteläises-
tä Keski-Euroopasta Baltiaan 
ja Itämeren ympäristöön (GBIF 
2019). Pohjoisessa se on yleinen 
(ja luontainen) Virossa, Tans-
kassa ja Etelä-Ruotsissa mut-
ta puuttuu Suomesta ja Norjas-
ta (Lagerberg 1940, Lindman 1974). 
Malmgren (1982) esittää, että le-
vinneisyyttä pohjoisemmaksi 
rajoittavat matalat lämpötilat 
ja makeiden vesien niukkara-
vinteisuus.

NOORA METSÄRANTA & JUSSI LAMPINEN
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Ensimmäinen havainto 
Suomessa
Kesäkuussa 2019 vesisulka 
löytyi lammesta lähellä Turun 
ja Ruskon kunnanrajaa, Tu-
run lentoasemasta luoteeseen 
(6721825:3238295; Lampinen & Met-
säranta 2020). Kasvi havaittiin 
paikalla jo Turun kaupungin 
pienvesikartoituksessa vuon-
na 2018, mutta jäi tuolloin tun-
nistamatta. Vuonna 2019 Tu-
run kaupungin työntekijät pai-
kansivat esiintymän uudelleen 
ja tunnistivat lajin Mossbergin 
ja Stenbergin (2003) avulla. Tun-
nistuksen aikaan vesi sulka ei 
kukkinut, mutta vuonna 2018 
pienvesikartoituksen yhtey-
dessä otetut kuvat osoittavat 
esiintymän tuottaneen ainakin 
muutaman kukkavarren. 

Esiintymä on kooltaan noin 
10 m2 ja sijaitsee noin kahdek-
san aarin kokoisen keinotekoi-
sen, kirkasvetisen, pohjavesi-
vaikutteisen ja hiekkapohjai-
sen lammen itäreunalla. Lam-
pi on muodostunut soranoton 
myötä, sillä se sijaitsee aikai-
semmin maa-ainesten ottoon 
käytetyn harjun koillisosissa 
(Joronen 2009). 

Tietyt 1800-luvun kasvitie-
teelliset julkaisut mainitsevat 
vesisulan esiintyvän Suomes-
sa, mutta valtaosa näistä katso-
taan väärinmäärityksiksi (Hjelt 
1891; ks. Väre & Ulvinen 2005). Ai-
noa mahdollisesti luotettava 
tieto lajista Suomessa on Hjel-
tin (1877) mainitsema havainto 
Ahvenanmaalta, josta ei kui-
tenkaan ole olemassa näytettä. 
Vesisulkaa ei mainita tuoreim-
massa Suomen putkilokasvien 
luettelossa (Kurtto ym. 2019), eikä 
siitä löydy havaintoja tai kerät-
tyjä näytteitä Suomen lajitieto-
keskuksen ylläpitämän Laji.fi-

portaalin kautta tarkasteltavis-
ta tietokannoista. Pidämme-
kin tätä ensimmäisenä havain-
tona puutarhojen ulkopuolel-
la talvehtineesta ja kukkinees-
ta vesisulasta Suomessa. Esiin-
tymästä on otettu kaksi näytet-
tä (J. Lampinen 1.7.2019, V.-P. Rautiai-
nen 29.7.2019, TUR).

Mahdolliset saapumistavat
Vesisulan päätymiselle Tur-
kuun on useita vaihtoehtoisia 
selityksiä. Olisiko mahdollis-
ta, että laji ei ole uusi tulokas 
Suomen kasvistossa vaan säi-
lynyt täällä jäänteenä suotui-
sammalta ilmastokaudelta? Se 
olisi myös voinut ilmestyä sie-
menpankista jonkin häiriön 

Vesisulka kukkii Turussa 2018 ympärillään lamparevesikuusi, Hippuris vul-
garis, ja uistinvita, Potamogeton natans.
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seurauksena. Vaihtoehtoisesti 
se on saattanut levitä alueelle 
joko passiivisesti virtaavan ve-
den mukana tai jonkin vekto-
rin, kuten vesilintujen tai ihmi-
sen, avulla. 

Näistä vaihtoehdoista lajin 
säilyminen alueella jäänteenä 
vaikuttaa epätodennäköisel-
tä. Lampi, josta kasvi löydet-
tiin, on keinotekoinen, enin-
tään muutamien vuosikym-
menten ikäinen ja sijaitsee ai-
emmin hiekan ja soran peit-
tämällä alueella. Tämä saa il-
mestymisen lepotilassa ollees-
ta siemenpankista vaikutta-
maan epätodennäköiseltä. La-
jin siemenpankki on sitä paitsi 
lyhytikäinen, ja suurin osa sie-

menistä itää pian kypsyttyään 
(Brock ym. 1989).

Passiivinen leviäminen alu-
eelle, ainakin kyseiseen lam-
peen, vaikuttaa yhtä epäto-
dennäköiseltä, sillä virtavedet 
eivät yhdistä lampea muihin 
vesistöihin. Leviäminen vesi-
lintujen avustuksella on mah-
dollista, mutta vaikea toden-
taa. Lisäksi, kuten edellä mai-
nittiin, vesisulka leviää kirjal-
lisuuden mukaan pääsääntöi-
sesti veden, ei niinkään eläin-
ten avulla. 

Ihmisen avustuksella ta-
pahtuva leviäminen vaikuttaa-
kin todennäköisimmältä vaih-
toehdolta vesisulan päätymi-
selle Turkuun. Esiintymää ym-

päröivä alue on yleinen, joskin 
epävirallinen virkistys- ja ui-
mapaikka. On mahdollista, et-
tä vesisulka on päätynyt pai-
kalle uimareiden mukana. Ve-
sisulka soveltuu myös akvaa-
riokasviksi, joten on mahdol-
lista, että joku on yksinkertai-
sesti tyhjentänyt akvaarionsa 
lampeen. Ilman lisätutkimuk-
sia esiintymän alkuperä jää 
kuitenkin epäselväksi. Turun 
esiintymän, Turkua maantie-
teellisesti lähimpien esiintymi-
en ja akvaariokaupoissa myy-
tävien yksilöiden geneettisen 
samankaltaisuuden vertailu 
voisi valaista löydöksen alku-
perää ja samalla sen saapumis-
reittiä.

Esiintymä sijaitsee Turun lentoaseman luoteispuolella (ETRS-TM35FIN 6719004:238232), entisellä soranottoalueella.
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos, CC-BY-4.0.
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Mahdolliset riskit
Mitä vesisulan mahdollinen le-
viäminen Lounais-Suomen ve-
sistöissä saisi aikaan? Esimer-
kiksi Irlannissa lajin laajat, tii-
viit kasvustot ovat aiheutta-
neet ongelmia vesiväylille ja 
johtaneet kilpailuun luontai-
sen vesikasvilajiston kanssa 
(Minchin 2007). Se on luokiteltu 
maassa haitalliseksi vierasla-
jiksi (Minchin & Boelens 2005; 2011), 
mistä voisi päätellä, että kasvi 
on voimakas kilpailija. Kirjal-
lisuudessa esiintyy kuitenkin 
eriäviä mielipiteitä vesisulan 
kyvyistä kilpailla muiden ve-
sikasvilajien kanssa. Ominai-
suuksia, jotka voivat tuoda kil-
pailuetua, ovat mm. kyky py-
syä vihantana ympäri vuoden, 
sietää varjostusta ja lisääntyä 
nopeasti ja tehokkaasti. Yk-
si neliömetri vesisulkakasvus-
toa kun voi tuottaa jopa 60 000 
siementä,  ja lisääntyminen on 
tehokasta jopa erittäin pienis-
sä populaatioissa. Esiintymien 
nopeaa kasvua avittaa myös 
se, että irronneet versonpalat 
voivat kehittyä uusiksi yksi-
löiksi (Brock ym. 1989, Klijn & Witte 
1999, Vermeersch & Triest 2006, Min-
chin & Boelens 2011).

Vesisulan leviämisen mah-
dolliset riskit kohdistuisivat 
Lounais-Suomessa luonto-
tyyppeihin, joihin laji on so-
peutunut. Tällaisia ovat, ih-
mistoiminnan luomien vesi-
ympäristöjen lisäksi, runsas-
ravinteiset järvet ja lammet, 
lähdelammet ja lähteiköt (Lam-
mi ym. 2018). Lounais-Suomessa 
maa- ja metsätalous on vähen-
tänyt kirkasvetisten pienvesi-
en määrää, minkä vuoksi vesi-
sulalle suotuisat elinympäris-
töt ovat todennäköisesti har-
vassa nykyistä esiintymää ym-

päröivällä seudulla. Poikkeuk-
sen tekevät harju- ja moreeni-
alueilla yleiset lähdelammet. 
Näiden lajisto voisi kärsiä ve-
sisulasta, sillä lähteisyys liite-
tään usein harvalukuisiin put-
kilokasvi- ja sammallajeihin, 
jotka eivät kykene asuttamaan 
muunlaisia elinympäristöjä.
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Hottonia palustris L. – a new vascular 
plant for Finland 
Hottonia palustris (Primulaceae) is a peren-
nial hydrophyte that prefers eutrophic, still 
or slowly flowing freshwater habitats with 
groundwater discharge. The species has a 
Eurasian distribution with the closest native 
populations to Finland found in southern 
Sweden and Estonia. In June 2019, the spe-
cies was found at Turku, south-western Fin-
land, growing in a small pond created by 
sand and gravel extraction. We consider this 
the first record of Hottonia palustris in Fin-
land known to have overwintered and flow-
ered outside private or public gardens. The 
origin of this introduction remains unclear, 
but it appears probable that human assis-
tance is at least partly involved. Potential-
ly proliferation of the species could cause 
harm to navigation in waterways and to na-
tive species. Suitable habitats for Hottonia 
palustris in south-western Finland are, how-
ever, scarce and likely limited to spring-fed 
ponds found in esker and moraine regions.

Noora Metsäranta, Biologian laitos, 20014, 
Turun yliopisto.
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