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Kiehkuravesirutto

Suomelle uusi 
vieraslaji

Kirjoittajista Janne To-
lonen (JT) löysi kesä-
kuussa 2021 Paimion 

(V) niin sanotusta Ankkalam-
mesta vesiruttoa, jonka lehti-
en muoto poikkesi tavallises-
ta kanadanvesirutosta (Elodea 
canadensis). Hän epäili löytöä 
kiehkuravesirutoksi (E. nuttal-
lii), vieraslajiksi, jota on tavattu 
Ruotsissa 1990-luvulta lähtien 
ja muualla Euroopassa aiem-
min 1900-luvulla (Josefsson 2011).

JT ilmoitti löydöstä Suomen 
lajitietokeskuksen verkkosivu-
jen (Laji.fi) kautta. Lajin vieras-
lajiluokituksen vuoksi hän il-
moitti löydöstä myös Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuk-

seen sekä toimitti näytteen Tu-
run yliopiston kasvimuseolle 
(TUR). 

Koska kiehkuravesirutto on 
säädetty haitalliseksi vierasla-
jiksi koko EU:n alueella, esiin-
tymät päätettiin viranomais-
voimin kartoittaa ja raportoi-
da tilanteesta Euroopan Unio-
nille. Työhön osallistuivat Var-
sinais-Suomen ELY-keskuksen 
ja Luonnonvarakeskuksen li-
säksi Suomen ympäristökes-
kus ja Paimion kaupunki.

JT jatkoi kesä-heinäkuus-
sa Paimion muiden lampien 
kartoitusta Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen tilauksesta ja 
löysi etelämpää, niin sanotus-
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ta Hiekkahelmestä, toisenkin 
kasvupaikan. Lajista viestittiin 
yleisölle mediatiedotteella ja 
haastatteluin (Luonnonvarakeskus 
2021, Himberg 2021, Vornanen 2021). 
Viestinnän seurauksena laji.fi -si-
vustolle kertyi kansalaisha-
vaintoja muistakin mahdolli-
sista esiintymispaikoista. Näis-
tä Anneli Asplundin havainto 
Paraisten Sydmosta osoittau-
tui oikeaksi.

Kirjoittajista Jouni Issakai-
nen (JI) kartoitti heinäkuun al-
kuviikoilla kaikki kolme tun-
nettua löytöpaikkaa snorklaa-
malla. Hän keräsi kaksi var-
mennenäytettä kustakin lam-
mesta Turun kasvimuseoon. 
Kartoitus Paimion lammissa 
oli vapaaehtoistyötä, Sydmon 
lammessa ELY-keskuksen toi-
meksianto (Issakainen 2021a).

Ankkalammen kartoitusta 
jatkettiin 13.7. ELY-keskuksen 
toimeksiannosta paineilma-
sukelluksena (Laaksonen & van 
Ooik 2021). Loppukesän ja syk-
syn kuluessa edettiin eri taho-
jen yhteistyönä muun muassa 
etäkokouksin.

Kun tuntui, että kasvit pi-
täisi poistaa mahdollisimman 
nopeasti torjunnan onnistumi-
seksi, JI pyrki ELY-keskuksen 
tilauksesta suunnittelemaan 
vedenalaistyökaluja poiston 
tehostamiseksi (Issakainen 2021b, 
c). Joitakin suunnitelman osia 
testattiin myöhemmin syksyl-
lä (Issakainen ym. 2021).

Vaativimmassa kohteessa, 
Sydmossa, Rami Laaksonen 
ja Tapio van Ooik kartoittivat 
syyskuusta lähtien muun mu-
assa lammen syvyysprofiilia ja 
löysivät uusia esiintymiä. Kar-
toituksia jatkettiin myös pois-
tokokeiluilla. Tulokset vedet-
tiin yhteen lokakuussa (Issakai-
nen ym. 2021).

Maastotöiden rinnalla mää-
ritystä varmennettiin näytteis-
tä. Veli-Pekka Rautiaisen (Tu-
run kasvimuseo) sekä vesi-
kasvispesialisti Pertti Uotilan 
(Helsingin kasvimuseo) mie-
lestä mikään kasvien morfolo-
giassa ei puhunut kiehkurave-
siruttoa vastaan, ja määritystä 
pidettiin ilmeisenä. Saamansa 
kukallisen näytteen avulla Uo-

tila pystyi lopulta sulkemaan 
morfologisesti pois myös vai-
keasti erotettavan lähilajin ar-
gentiinanvesiruton (Elodea cal-
litrichoides), jonka verholehdet 
ovat yli 3 mm pitkiä, kiehkura-
vesirutolla vain enintään 2 mm 
(Lansdown 2009).

Koska lämpimissä mais-
sa on useita lähisukuisia laje-
ja ja ne voivat levitä esimer-
kiksi Internetin akvaariokau-
pan myötä, tunnettiin tarvet-
ta tukea määritystä eri tavoin. 
Kirjoittajista Samuli Lehtonen 
(SL), joka oli ennestään troop-
pisten vesikasvien systematii-
kasta kiinnostunut, tuli näin 
mukaan tutkimaan näytteitä 
DNA-menetelmin.

Artikkelimme on yleiskat-
saus kiehkuravesiruton tun-
nettuihin löytöpaikkoihin Var-
sinais-Suomessa sekä lajin 
erottamiseen muista lähisukui-
sista kasveista. 

Löytölampien piirteitä
Kaikille kolmelle löytöpaikal-
le on yhteistä voimakas ihmi-
sen vaikutus. Lammet ovat 

◄ Paimion Ankka-
lammen kaakkois-

osa toimii viralli-
sena uimarantana, 
jota käytetään ke-
säisin vilkkaasti.

16.6.2021 ©
 Janne Tolonen
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▼ Ankkalammen pohja on valtaosin paljas, mutta länsirantaa myötäilee vyöhyke uistinvitaa (Potamogeton natans).

16.6.2021 ©
 Janne Tolonen
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1 = Ankkalampi
2 = Hiekkahelmi
3 = Sydmon lampi
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▲ Kiehkuravesiruttolampien sijainti.
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syntyneet soranoton seurauk-
sena tai muutoin kaivamalla, 
ja niitä käytetään uimapaik-
koina. Kaikki lammet ovat hel-
posti saavutettavissa, ja etäi-
syys kaupunkien keskustasta 
on vain muutamia kilometrejä. 

Ensimmäinen löytöpaik-
ka, Ankkalammeksi nimet-
ty, sijaitsee Paimion keskus-
tasta 2,5 km pohjoiseen, Oini-
lan ja Hellberginkylän välissä 
(6715:3263). Se on pitkulainen, 
noin 240 m × 60 metrin kokoi-
nen lampi, pinta-alaltaan noin 
1,4 hehtaaria. Lampi on aikoi-
naan kaivettu suohon ja kun-
nostettu uimapaikaksi viimek-
si 2000-luvun alussa, jolloin 
osa sen rannasta peitettiin suo-
datinkankaalla ja hiekalla. 

Ankkalampea ympäröivät 
omakotiasutus sekä urheilu- ja 
virkistysalueet. Rannat syve-

nevät melko nopeasti, ja keski-
osa on kauttaaltaan noin 2–3 m 
syvä. Pohja on tiivistä lietettä 
ja erilaisia hiekkajakeita. Vesi 
on luontaisesti hieman ruskeh-
tavaa ja lisäksi ilmeisesti uima-
paikan seurauksena plankton-
sameaa. Näkösyvyys oli heinä-
kuussa 2021 0,5–1 metriä (Laak-
sonen & van Ooik 2021).

Toinen löytöpaikka, kut-
sumanimeltään Hiekkahel-
mi, sijaitsee Paimion Valkojal-
la, kirkolta 4,3 kilometriä ete-
lään (6708:3263). Alue on män-
tyvaltaista kangasmaastoa, jo-
hon on soranoton seuraukse-
na syntynyt erikokoisia hiek-
kakuoppalampia. Hiekkahel-
mi on lammista luoteisin. Se 
on äärimitoiltaan noin 130 m 
× 60 metrin kokoinen, mutta 
poukamiensa vuoksi alaltaan 
vain noin 0,5 hehtaaria. Se on 

keskiosistaan vain 1–2 m sy-
vä. Pohja on valtaosin karkeaa, 
paljasta hiekkaa, josta törröt-
tää muutamia kivenlohkareita. 
Syvimpiin kohtiin on kertynyt 
ohuelti lietettä. 

Hiekkahelmeä ympäröi jo-
ka suunnassa kangasmetsä, 
mutta alueella risteilee ulkoi-
lupolkuja, ja koko lampi toimii 
virallisena uimapaikkana. Ve-
si lienee alun perin melko kir-
kasta, mutta runsaan käytön 
vuoksi planktonsameaa, näkö-
syvyydeltään heinä-elokuussa 
noin 0,5–1 metriä. 

Kolmas löytöpaikka, ”Syd-
mon lampi”, sijaitsee Paimios-
ta yli 30 km länsilounaaseen, 
Paraisten Sydmon kylässä, 
Sydmo malmarna -mäkialueen 
lounaisosassa, Santalan talon 
eteläpuolella (6697:3230) (Issa-
kainen 2021a, Issakainen ym. 2021).

► Paimion Hiekkahel-
mellä uiminen painot-
tuu lammen pohjois- 
ja länsirannoille ja on 
vesialan pienuuteen 
nähden kesäisin hyvin 
vilkasta. 
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▼ Kiehkuravesiruton nuorta 
uposkasvustoa Sydmon lammes-
sa lepänlehtikarikkeella, yhdessä 
talvehtimissilmuisen kalvasärviän 
(Myriophyllum sibiricum) kanssa. 

Sydmon entiseen soranot-
tokuoppaan syntynyttä lam-
pea voidaan luonnehtia jo pie-
neksi järveksi. Sen äärimitat 
ovat noin 300 m × 150 m ja ve-
sipinta-ala noin 3,8 hehtaaria. 
Myös vesimäärä on suuri, kos-
ka rannat syvenevät jyrkästi. 
Syvyys on laajoilla pohja-alu-
eilla 3–6 metriä, pienissä poh-
jakuopissa jopa yli 10 m (Issa-
kainen ym. 2021). Lampeen muo-
dostui noin 4–5 metrin syvyy-
teen kylmän veden harppaus-
kerros. Lampea ympäröivät 
etelässä kivikkoinen soranot-
tokenttä, pohjoisessa jyrkät, 
osin männikköiset kallio- ja so-
rarinteet. Siellä rantaa kiertää 
tiheä, riippuvaoksainen terva-
leppävyö. 

Sydmon kylä on harvaan 
asuttua maa- ja metsätalous-

maata. Paraisten kalkkikivi-
kalliot eivät ulotu tänne, mutta 
alueelle voi kulkeutua heikkoa 
kalkkipölylaskeumaa. Lam-
pi on yksityisillä mailla. Sillä 
ei ole virallista uima- eikä py-
säköintipaikkaa. Eteläpäähän 
johtanut tie on suljettu, mut-
ta maanomistaja ei ole kieltä-
nyt vähäistä uimakäyttöä. Ui-
minen on keskittynyt lammen 
itärannan pienelle hiekkaiselle 
osuudelle.

Sydmon lammen pohja on 
valtaosin karkeaa hiekkaa tai 
soraa, jolle on kertynyt noin 10 
cm paksu lietekerros. Lietettä 
peittää lähes yhtenäinen matto 
matalia näkinpartaisleviä. Val-
talaji on sironäkinparta (Chara 
virgata), sen seurassa niukem-
pana järvisiloparta (Nitella fle-
xilis). Putkilokasveja esiintyi 

vain siellä täällä pieninä laik-
kuina, toistuvimpina purovita 
(Potamogeton alpinus) ja kalvas-
ärviä (Myriophyllum sibiricum). 

Lammen vesi on erityisen 
kirkasta, näkösyvyys arviol-
ta 4–5 metriä. Tämä helpot-
taa kiehkuravesiruton havait-
semista snorklaten, mutta toi-
saalta kasvi saa riittävästi va-
loa näkösyvyyden rajoille as-
ti, joten se pystyy myös kasva-
maan syvemmällä. Niinpä sitä 
ei voi kartoittaa vain pinnalla 
uiden, vaan tämä vaatii sukel-
luksia syvemmälle.

E
lodea nuttallii, 26.10.2021 ©
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Elodea nuttallii, Hiekkahelmi, 6.7.2021 © Janne Tolonen
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◄ Kiehkuravesiruton emikukukan 
keskellä näkyvät papillikkaat luotit ja 

kaarevat joutoheteet, joita ympäröi-
vät valkoiset terälehdet ja punerta-
vakuvioiset verholehdet. Kuvassa 

terälehdet ovat pääosin näkymättö-
missä luottien alla, vain niiden kärjet 

pilkottavat verholehtien väleistä.

Kiehkuravesiruton runsaus 
ja sijainti lammissa
Ankkalammessa kiehkurave-
siruttoa todettiin ensimmäi-
sellä snorklauksella suurimpi-
na kasvustoina lammen lou-
naisnurkassa ja eteläosan kes-
kellä uimalautan ympäristös-
sä. Lisäksi pienempiä saarek-
keita oli lammen luoteiskärjes-
sä ja koillisella rantaosuudella. 
Laaksonen ja van Ooik (2021) to-
tesivat kuitenkin tarkemmassa 
työssään, että lajia on sekä kei-
juvina versonkappaleina että 
pistemäisesti juurtuneena jär-
ven kaikissa osissa. 

Ankkalammessa laji kas-
voi yleensä noin 1–2,5 metrin 
syvyydessä, jossa valoa oli vä-
hän. Kasvi ulottui harvoin pin-
taan, eikä kukintaa havaittu. 
Osa versoista vaikutti pysyvän 
luontaisesti matalina, sivulle 
suuntautuvina.

Hiekkahelmessä kiehkura-
vesirutto kasvoi laajoina saa-

rekkeina lammen etelärannal-
la sekä itäpään poukamassa. 
Muissa osissa vilkas uimatoi-
minta ja soraisempi pohja lie-
nevät rajoittaneet sitä. Kasvit 
ulottuivat monin paikoin haa-
raisena versostona 1–1,5 met-
rin syvyydestä pinnan tuntu-
maan. Versot olivat kelluttavi-
en solukkojensa vuoksi pysty-
asennossa. Pinnan lähellä lat-
voihin muodostui täällä hie-
man kukkia. Kukintaa lienevät 
edistäneet lammen mataluus ja 
nopea lämpeneminen. 

Myös Sydmon lammessa 
tieto karttui vasta usean käyn-
nin myötä. Itärannan pienen 
ensihavainnon lisäksi löytyi 
ympärisnorklauksessa kolme 
noin aarin laajuista esiintymää 
lammen pohjoisosista. Laak-
sonen ja van Ooik löysivät uu-
silla käynneillä kasvustolaik-
kuja muistakin osista, ja loka-
kuussa niitä oli kertynyt otos-
tamalla jo 15. Jos otosten pinta-
ala suhteutetaan koko pohja-
alaan, niin kasvustoja voisi las-
kennallisesti olla lähes 90. (Issa-
kainen 2021a, Issakainen ym. 2021).

Sydmossa lähes kaikki kas-
vit olivat syvällä, eikä kukin-
taa täälläkään havaittu. Jotkin 
syvällä kasvavat versot eivät 
veden kirkkaudesta huolimat-
ta vaikuttaneet edes pyrkivän 
pintaan vaan olivat enemmän 
kuusen alaoksien tapaisia, joka 
suuntaan törröttäviä tai pohjan 
lähellä roikkuvia. 

Kasvustojen runsaudes-
ta voidaan olettaa, että lajia 
on esiintynyt kaikissa kolmes-
sa lammessa jo ainakin muu-
taman vuoden ajan. Kaikis-
sa niistä oli runsaasti vapaa-
ta pohjaa, johon se voi tulevai-
suudessa levittäytyä.

Tunnistaminen
Vesirutot (Elodea) kuuluvat kil-
pukkakasvien heimoon (Hyd-
rocharitaceae). Heimo on lähes 
maailmanlaajuinen. Se sisältää 
ulkonäöltään monenlaisia kas-
visukuja, joita yhdistää kas-
vupaikkana vesi tai vähintään 
kostea ympäristö. 

Suomessa heimoon kuulu-
vat ennestään luonnonvaraisi-
na kilpukka (Hydrocharis mor-
sus-ranae), sahalehti (Stratio-
tes aloides), kolme lajia näkin-
ruohoja (Najas) ja 1800-luvul-
ta lähtien myös kanadanvesi-
rutto (Elodea canadensis). Jo hei-
mon kotimaisiin edustajiin 
kuuluu siis kelluslehtisiä kas-
veja, uposkasveja ja näiden vä-
limuotoja. 

Kilpukkakasvit viihtyvät 
yleensä makeissa vesissä tai 
laimeassa murtovedessä, mut-
ta heimoon kuuluu myös pa-
ri täysin suolaiseen veteen eri-
koistunutta sukua (liehut, Tha-
lassia ja melakit, Halophila). 

Heimoon kuuluu rajauk-
sista riippuen noin 14 sukua. 
Näistä ulkonäöltään eniten ve-
siruttoja muistuttavia ovat yk-
silajinen euraasialainen vesi-
puuhkien (Hydrilla) sekä Afri-
kasta kotoisin oleva noin yh-
deksänlajinen vesihäntien (La-
garosiphon) suku. 

Vesiruttoihin, joihin täs-
sä tulkitaan kuuluvaksi myös 
pikkusuku tiuhavesirutot (Ege-
ria), kuuluu rajauksista riippu-

Elodea nuttallii, Hiekkahelmi, 6.7.2021 © Janne Tolonen



62 Lutukka 38. 2022

en noin yhdeksän lajia. Ne ovat 
kaikki kotoisin Amerikoista, 
näistä kolme Pohjois-Ameri-
kasta. Monet lajit ovat kulkeu-
tuneet muihin maanosiin ihmi-
sen mukana. 

Vesiruttojen ja lähisukujen 
yleisiä piirteitä
Tunnistamisen kannalta on 
syytä ottaa huomioon kol-
me sukua, vesirutot (Elodea) 
(ml. tiuhavesirutot, Egeria), ve-
sipuuhkat (Hydrilla) ja vesi-
hännät (Lagarosiphon). Näiden 
edustajat ovat varsin saman-
näköisiä ja sekoitettavissa toi-
siinsa, vaikka todellinen suku-
laisuus ei aina noudata ulko-
näköä (Chen ym. 2012, Bernardini 
& Lucchese 2018). Aiemmin erilli-
senä pidetty tiuhavesiruttojen 
suku näyttää kuuluvan vesi-
ruttoihin, ja tässä molempia pi-
detään saman suvun jäseninä. 
Vesihännät ovat suhteellisen 
läheisiä vesirutoille. Vesipuuh-
kat taas paljon kaukaisempia, 
geneettisesti lähellä vallisne-
rioita (Vallisneria). Seuraavassa 
kuvaillaan näiden kolmen su-
vun yleisiä piirteitä.

Verso
Vesirutot sukulaisineen elävät ko-
konaan upoksissa, joitakin ku-
kan kärkiosia lukuun ottamatta. 
Versot kiinnittyvät kasvukaudel-
la löyhästi pohjaan haarattomil-
la juurilla ja jatkavat elämäänsä 
myös ajelehtivina versonpaloina 
ja irtolauttoina. Nämä juurtuvat 
uusissa paikoissa pohjaan. Kas-
vullinen levintä on lajien tehok-
kain lisääntymistapa.

Varsi muodostaa nuoremman 
polven sivuhaaroja periaatteessa 
loputtomasti. Jokainen sivuhaara 
muodostaa pintaa kohti suuntau-
tuessaan taas uuden latvan ja haa-
roo edelleen sivuille, sen mukaan 
kuin valo, ravinteet ja muut olo-
suhteet sallivat. Ne voivat muo-
dostaa tuuhean latvuksen, joka 
varjostaa lyhyitä pohjakasveja te-
hokkaasti. 

koostuvat vain parista solukerrok-
sesta.

Lehtiasento on yleensä säteit-
täinen, eli lehdet sijaitsevat mata-
roiden tapaan kiehkuroina. Lehti-
en lukumäärä kiehkuraa kohden 
on joillakin lajeilla vakio, toisilla 
vaihtelee väljemmin. Vesihäntien 
lehtiasento on kierteinen eli lehdet 
sijaitsevat varrella yksittäin, ja nii-
den kiinnityskohdista voidaan ku-
vitella muodostuvan varrelle spi-
raalimainen pistejono. Tiheälehti-
sissä latvoissa piirrettä voi kuiten-
kin olla vaikea tulkita.

Lehdissä on vain yksi suoni, 
keskellä. Vesihännillä tämän mo-
lemmin puolin on myös vahvike-
solukosta koostuvia ”valesuonia”. 
Lisäksi joissakin versonosissa on 
pieniä suomumaisia lehtiä.

Kukat
Vesirutot lähisukuineen ovat 
yleensä kaksikotisia, eli hede- ja 
emikukat ovat eri kasviyksilöissä. 
Uusille leviämisalueille voi kui-
tenkin syntyä versoston katkeilun 

▲ Afrikanvesihännän (Lagarosiphon 
major) makkaramaisten versonkär-
kien lehdet ovat niin tiheässä, että 
suvulle ominainen kierteinen leh-
tiasento on vaikeasti nähtävissä.
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Lehdet
Lehdet sijaitsevat tasaisesti pitkin 
vartta pulloharjan tapaan. Ne ovat 
ruodittomia ja melko tasasoukkia, 
yleensä 2–3 mm leveitä ja 1–3 cm 
pitkiä, ääriviivoiltaan ehyitä mut-
ta hienosahaisia. Lehdet voivat ol-
la tuoreina melko jäykkiä mutta 
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tuloksena laajoja yhden sukupuo-
len kasvullisia klooneja. 

Kukan perusrakenne on koko 
heimossa kolmilukuinen. Verho-
lehtiä, terälehtiä, heteitä ja emejä 
on siis kussakin kukassa kolmella 
jaollinen luku. Tästä yleisestä kaa-
vasta esiintyy surkastumia. Mo-
nella lajilla on tavallisten heteiden 
lisäksi niiden steriilejä muunnel-
mia, niin sanottuja joutoheteitä. 

Kukat muodostuvat varrel-
la olevan huomaamattoman, tup-
pimaisen ylälehtirakenteen (spat-
ha, engl. spathe, vrt. vehkojen, Cal-

la, vastaava suojus) sisällä. Ku-
kat ovat yksittäin, lehtihankaisia, 
ja niiden tyvellä on tuppimainen, 
kahdesta, tyviosastaan yhdisty-
neestä tukilehdestä muodostunut 
kaksikärkinen suojus.

Kaikilla vesiruttojen lähisuku-
laisilla kukan tyviosat muodos-
tavat pitkän, hennon, lankamai-
sen putken, jota kutsutaan hypan-
tiumiksi (perianth tube, hypanthi-
um). Käytämme tästä rakentees-
ta jäljempänä nimitystä ”pohjus-
torvi”. Se muistuttaa kukkaperää 
mutta on sulautunut yhteen kuk-

kapohjuksesta ja kehälehtien ty-
viosista. Emin pitkä vartalo ulot-
tuu upoksissa olevasta kasvin 
varresta pohjustorven sisällä ve-
den pintaan, hedelmöitystä var-
ten. Kun pohjustorvi lasketaan 
mukaan, vesiruttojen pikkuisilla 
kukilla saattaa olla jopa Suomen 
kukkien pituusennätys!

Kukkien tarkempi rakenne 
ja siihen kytkeytyvä pölytysta-
pa vaihtelevat kiinnostavasti, jo-
pa suvun sisällä. Tiuhavesiru-
tolla (Elodea densa, syn. Egeria den-
sa) pohjustorvi on melko lyhyt ja 

Vesipuuhka  
Hydrilla verticillata

Vesirutot Elodea Tiuhavesirutto  
Elodea densa

Vesihännät Lagarosiphon

Illustrations Laura LIne / U
F/IFA

S
 C

enter for A
quatic and Invasive P

lants



64 Lutukka 38. 2022

jäykkä ja nostaa kukat selvästi ve-
denpinnan yläpuolelle hyönteis-
ten pölytettäviksi. 

Tässä käsitellyt muut lajit (ve-
sipuuhkat ja vesihännät sekä 
useimmat Elodea-lajit) hyödyntä-
vät pölytyksessään veden pinta-
kalvoa. Niillä hennon pohjustor-
ven latvan nostaa pintaan sen kel-
luvuus, eivätkä kehälehdet nouse 
pintaa ylemmäksi. Kelluva siite-
pöly leviää veden pintakalvoa pit-
kin emikukille, eikä kasvin siis tar-
vitse houkuttaa hyönteisiä. Niin-
pä kehät ovat vain muutaman mil-
limetrin levyisiä ja näyttävät värit-
tömiltä, kelluvilta roskilta.

Joillakin lajeilla (esimerkik-
si kanadanvesirutolla) sekä hede- 
että emikukat ovat lankamaisen 
pohjustorven välityksellä pysy-
västi kiinni kasvissa. Toisilla (esi-
merkiksi vesipuuhka ja vesihän-
nät) erikoistuminen on mennyt pi-

temmälle: näillä hedekasvi ei uh-
raa voimia edes pohjustorven te-
koon vaan hedekukka repeytyy 
vedenalaisesta versosta kokonaan 
irti jo nuppuvaiheella ja pulpahtaa 
pintaan. Siellä se aukeaa veden 
pintakalvolla, kulkeutuu tuulessa 
kauemmaksi ja levittää matkalla 
siitepölyään pitkin pintaa. 

Vesihäntien suvussa kukat 
ovat kehittyneet vielä tästäkin 
eteenpäin: niiden pitkät joutohe-
teet toimivat purjeina, jotka pi-
dentävät irrallisen hedekukan ve-
siretkeä.

Lähilajeja, joita ei tunneta 
Suomesta
Seuraavia lähilajeja on käytet-
ty erityisesti akvaariokasveina 
ja / tai ne ovat muualla levin-
neet haittakasveiksi. Suomen 
Biologian Seura Vanamon put-
kilokasvien nimistötoimikun-
ta on ystävällisesti päivittä-
nyt tätä kirjoitusta varten näi-

▲ Vesipuuhka (Hydrilla verticillata) 
on sukunsa ainoa laji, mutta hyvin 
muunteleva (lehtien koko, varsien 
paksuus). Se on yksi Pohjois-Ame-
rikan haitallisimmista vesiympäris-
töjen vieraslajeista. (Rojas-Sandoval, J. 
2018, Cabi.org)

►Tiuhavesiruton (Elodea densa) 
sekä hede- että emikukat ovat suu-
ria ja näyttäviä ja sopivat hyönteis-
pölytykseen ilmateitse.

Elodea densa, Rutger Barendse / Saxifraga
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den lajien suomalaisen nimis-
tön. Eri tietolähteet antavat la-
jeille eri vaihteluvälejä esimer-
kiksi kiehkuroiden lehtiluvus-
ta ja lehtien mitoista. Hyvin 
Elodea nuttalliin kaltaista mutta 
suurempikukkaista lähilajia E. 
callitrichoides emme tunne riit-
tävän hyvin voidaksemme ku-
vailla sitä. (Lansdown 2009).

Elodea densa (Egeria densa), 
tiuhavesirutto
Etelä-Amerikka, tulokkaana mm. 
Euroopassa. Kaksikotinen. Kukat 
valkeita, molemmissa sukupuolis-
sa melko suuria (halkaisija noin 1 
cm), pysyvästi kiinni kasvissa, ve-
den pinnan yläpuolella. Pohjus-

torvi vain noin 5 cm pitkä, jäykäh-
kö. Lehdet tiheässä, kirkkaanvih-
reitä, suoria, nauhamaisia, melko 
velttoja, varren myötäisiä tai ulos-
päin keijuvia, noin 4–8 kpl kiehku-
rassa, heikosti mutta havaittavas-
ti suorahampaisia. Suosittu akvaa-
riokasvi. Turussa on v. 2021 myy-
ty akvaarioliikkeessä tiuhavesi-
ruttona kasvia, jonka varret olivat 
noin 3 mm paksuja ja lehdet noin 
16–22 × 2–5 mm.

Hydrilla verticillata, 
vesipuuhka 
Yksilajinen suku. Alkuperä Euraa-
sia, jossa usealla erillisellä alueel-
la, mm. Baltian maissa. Haittakas-
vi Amerikassa. Yleensä yksikoti-

nen. Helpoimmin tunnistettavis-
sa kasvullisista osista; muodostaa 
kahdenlaisia kestoasteita eli pie-
niä perunamaisia varastomuku-
loita sekä tuuheita käpymäisiä tal-
vehtimissilmuja (ns. turion). Leh-
det näkyvästi ja tuntuvasti saha-
laitaisia, hampaat koukkumaisia; 
joitakin hampaita myös lehden al-
la keskisuonella. Lehtiä kiehku-
rassa tavallisesti 3–8. Kukat pie-
niä, hedekukat irrallaan kelluvia. 

Lagarosiphon major, 
afrikanvesihäntä
Afrikka, tulokkaana ja pahana 
haittalajina Keski-Euroopassa. 
Kasvaa jopa 3 m pitkäksi; latvus 
erityisen tuuhea, pohjaa varjosta-

Tekstissä mainittujen kasvisukujen nimistöä (laatinut A. Kurtto muiden Suomen Biologian Seura Vanamon putkilokasvien nimistötoimikunnan jäsenten 
avustamana, 20.5.2022). Suositellut suomenkieliset nimet lihavalla, ja niistä jo käytössä olleet mustalla ja uudet vihreällä. Käytöstä poistettavat suomen-
kieliset nimet laihalla kursiivilla ja niistä väärin käytetyt ”lainausmerkeissä”. Melakeista ja vallisnerioista mukana on vain akvaariohin myytäviä lajeja.

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Lajeja Alkuperä
Elodea Michx (ml. Egeria Planch) vesirutot 9 Etelä- ja Pohjois-Amerikka

bifoliata H. St. John harsuvesirutto Kanada, USA
callitrichoides (Rich.) Casp. argentiinanvesirutto Argentiina, Uruguay
canadensis Michx. kanadanvesirutto Kanada, USA
densa (Planch.) Casp., Egeria densa Planch. tiuhavesirutto, ”argentiinanvesirutto” Argentiina, Bolivia, Brasilia, Uruguay
granatensis Humb. & Bonpl. brasilianvesirutto Etelä-Amerikka
heterostemon S. Koehler & C. P. Bove Byng &  
     Christenh.

tupsuvesirutto Brasilia

najas (Planch.) Casp. sahavesirutto Etelä-Amerikka
nuttallii (Planch.) H. St. John kiehkuravesirutto Kanada, USA
potamogeton (Bertero) Espinosa chilenvesirutto Bolivia, Chile, Ecuador, Peru

Halophila Thouars melakit 17 trooppiset ja subtrooppiset meret
decipiens Ostenf. piimelakki jokseenkin pantrooppinen
engelmannii Asch. viuhkamelakki Karibianmeri
minor (Zoll.) Hartog pikkumelakki itäinen Afrikka – Polynesia
ovalis (R. Br.) Hook. f. suonimelakki itäinen Afrikka – Polynesia

Hydrilla Rich. vesipuuhkat, ”kiehkuravesirutot” 1
verticillata (L. f.) Royle, Elodea verticillata (L. f.) 
     F. Muell.

vesipuuhka, ”kiehkuravesirutto”, pohjavesi rutto Itä-Eurooppa, Aasia, Australia, Keski-
Afrikka

Lagarosiphon Harv. vesihännät 9 Afrikka
cordofanus Casp. hiusvesihäntä eteläinen ja itäinen Afrikka
hydrilloides Rendle kenianvesihäntä Kenia, Uganda
ilicifolius Oberm. koukkuvesihäntä keskinen Afrikka
madagascariensis Casp. madagaskarinvesihäntä, madagaskarinvesirutto Madagaskar
major (Ridl.) Moss afrikanvesihäntä, afrikanvesirutto, ”kiehkuravesirutto” eteläinen Afrikka
muscoides Harv. notkeavesihäntä eteläinen ja keskinen Afrikka
rubellus Ridl. ruskovesihäntä Angola
steudneri Casp. etiopianvesihäntä Etiopia
verticillifolius Oberm. natalinvesihäntä kaakkoinen Afrikka

Thalassia Banks & Sol. ex K. D. Koenig liehut 2
hemprichii (Ehrenb. ex Solms) Asch. meduusanliehu Punainenmeri ja Intian Valtameri – läntinen 

Tyynimeri
testudinum Banks & Sol. ex K. D. Koenig kilpikonnanliehu Karibianmeri

Vallisneria P. Micheli ex L. vallisneriat 14 Vanha maailma, Pohjois- ja Keski-Amerik-
ka, Karibia

americana Michx. (ml. V. neotropicalis Vict.) amerikanvallisneria Pohjois-Amerikka, Karibianmeri
nana R. Br. kaitavallisneria Australaasia, Indokiina
natans (Lour.) H. Hara, V. asiatica Miki kiinanvallisneria Etelä- ja Itä-Aasia
spiralis L. (ml. V. aethiopica Fenzl) kierrevallisneria Etelä-Eurooppa, Länsi- ja Etelä-Aasia, 

Afrikka
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va. Kaksikotinen, vaatimattomat 
emikukat hennon pohjustorven 
päässä pinnassa. Hedekukat irral-
laan kelluvia, joutoheteet toimivat 
purjeina. Lehdet yksitellen kier-
teisesti, latvassa tiheästi. Lehdissä 
keskisuonen molemmin puolin se-
kä laitojen lähellä vahvikesolukos-
ta (sklerenkyymistä) muodostu-
neita ”valesuonia”. Lehdet heikos-
ti hampaisia, niissä voi olla kaksi 
kärkihammasta. 

Kiehkura- ja 
kanadanvesiruton 
erottaminen toisistaan 
Kun toiset lajit vielä puuttu-
vat meiltä, Suomessa on tär-
keintä erottaa kiehkuravesirut-
to kanadanvesirutosta. Seuraa-
va vertailu perustuu käsikirjo-
jen ohella kiehkuravesiruton 
(Hiekkahelmi) ja rantaan ajau-
tuneiden kanadanvesiruton 
versojen (Littoinen) morfologi-
seen vertailuun tuoreina lup-
pitarkkuudella elokuun puoli-
välissä 2021 (JI). 

Varsi ja haaroittuminen
Kummankin lajin varsi on noin 1 
mm paksu, jo sormivoimin hel-
posti katkeileva. Molemmat haa-
roittuvat valehalkihaaraisesti: var-
si taipuu tulevan sivuhaaran koh-
dalta terävästi noin 45 asteen kul-
massa, ja uusi haara syntyy vas-
taavassa kulmassa päinvastaiseen 
suuntaan tavallisen lehtikiehku-
ran jonkin lehden hankaan; saman 
kiehkuran lehtien väliin voi syn-
tyä jälkijuuria.

Mikä tahansa pohjaan kiin-
ni osuva haara pystyy nähtäväs-
ti juurtumaan siihen. Vähitellen 
lietteellä ja esimerkiksi rihmale-
villä peittyessään haaran vanhem-
pi osa alkaa kuihtua mutta jäykkä-
nä jatkaa tehtäväänsä nuorempien 
haarojen ankkuroitumiskohtana ja 

”maavartena”. Näin kasvullinen 
lisääntyminen jatkuu periaattees-
sa ikuisesti. Kanadanvesiruton 
verso on väriltään keskimäärin 
tummemman vihreä. Raikkaam-
man vihreän kiehkuravesiruton 
vari mustuu vanhoista osistaan, 
aluksi pistemäisinä laikkuina.

Lehtiasento
Kummallakin lajilla lähes kaik-
ki lehdet ovat kolmen kiehkuroi-
na. Sivuhaarojen tyvillä on kuiten-
kin muutama nivel, joissa on vain 
kaksi vastakkaista lehteä. Nämä 
ovat yleensä myös muodoltaan 
poikkeavia.

Lehtien muoto
Lehden muoto vaihtelee liukuva-
rajaisena jatkumona kunkin haa-
ran matkalla. Ne jaetaan tässä kol-

meen ryhmään: 1) tyvilehtiin, 2) 
keskilehtiin ja 3) latvalehtiin.

Tyvilehdet: sanalla viitataan 
tässä kunkin haaravälin muuta-
maan alimpaan niveleen, joissa 
lehdet ovat vastakkain ja surkas-
tuneita, jopa suomumaisia.

Tarkastellut kanadanvesiruton 
tyvilehdet olivat useamman ni-
velen matkalla suomumaisia, pa-
junkissan kuperaa silmusuomua 
muistuttavia. Kiehkuravesiruton 
tyvilehdet taas olivat heti ensim-
mäisen parin jälkeen suorakul-

▲ Kanadanvesiruton (Elodea cana-
densis, vas.) ja kiehkuravesiruton 
(E. nuttallii, oik.) latvalehdet ovat eri-
muotoisia ja suippenevat eri tavalla.

►Kiehkuravesiruton varsissa on 
monilla nuorilla haaroilla lehtien 
kiinnittymiskohdan tyvipuolella  
punertava väriraita. 
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maisesti sivulle siirottavia ja ulko-
muodoltaan piikkimäisiä.

Keskilehdet: tyven lehtipa-
reista latvaa kohti edetessä tulevat 
seuraavaksi ”keskiverson” lehdet 
eli tyypilliset kasvulehdet. 

Eri lähteistä saattaa saada kä-
sityksen, että kanadanvesiruton 
tyypillinen keskilehti olisi ruodil-
linen, tylppä tai jopa lusikkamai-
sen vastapuikea ja kärjestään mel-
ko äkillisesti kapeneva. Vastaa-
vasti kiehkuravesiruton lehti ku-
vataan teräväksi ja tyvestä hitaas-
ti kärkeä kohti suippenevaksi, ja 
sen kärkikin kapenee hyvin vähit-
täin. Käsitys ei ole kokonaan vää-
rä, mutta siihen liittyy optisia har-
hoja, jotka on syytä tiedostaa.

Kun keskilehtiä irrotetaan pin-
seteillä kasvista ja oikaistaan esi-
merkiksi talouspaperien välissä, 
voidaan todeta, että kummankin 
lajin lehdet ovat ruodittomia, hie-
man sepiviä, ja niiden levein koh-
ta on tyvessä. Kumpikin kape-
nee koko matkan kohti kärjen te-
rävää nipukkaa, vain määrällisin 
eroin. Kanadanvesiruton tyypilli-
nen keskilehti kapenee tyviosas-
saan hyvin hitaasti ja supistuu jyr-
kästi vasta kärjen lähellä. Kiehku-
ravesiruton lehden kapeneminen 
jakautuu tasaisemmin lehden pi-
tuudelle. Mutta vaikutelmaa voi-
mistaa lehtien taipuminen ja ver-
son katselu sivusuunnasta.

Kanadanvesirutolla keskileh-
det ovat kooltaan ja muodoiltaan 
varsin samankaltaisia, vain vähit-
täisin eroin. Kiehkuravesirutol-
la keskilehdet taas jakautuvat tar-
kemman sijaintinsa mukaan eri 
tavoin taipuneiden lehtien jaksoi-
hin, millä on suuri vaikutus ilmi-
asuun.

Kummankin vesiruttolajin 
keskilehdissä voi olla kaarevuutta 
moneen suuntaan, ainakin a) ylä-
puolen pitkittäistä kourumaisuut-

ta, b) korkkiruuvimaista kierty-
mistä lehden keskisuonen ympäri 
sekä c) koko lehden käyristymistä 
taaksepäin. Kaikkia näitä voidaan 
käyttää hyväksi tunnistamisessa.

a) Kanadanvesiruton kaikki 
keskilehdet ovat tyypillisesti lähes 
koko pituudeltaan loivasti kouru-
maisia. Tämä osaltaan jäykistää 
lehtiä. Myös kiehkuravesiruton 
lehdet voivat olla kourumaisia, 
mutta vielä loivemmin, ja useim-
missa lehdissä kouru korvautuu 

E
lodea  nuttallii ©

 Jouni Issakainen

muun suuntaisilla kaarevuuksil-
la tai (kärjessä) kokonaan suorilla, 
veltoilla lehdillä.

b) Kanadanvesiruton lehdis-
sä ei ole mainittavaa korkkiruuvi-
kierrettä, kun taas kiehkuravesi-
ruton keskilehdissä se on tyypilli-
nen piirre. Pituusakselinsa ympäri 
noin 180 astetta kiertyviä, muuten 
suorahkoja, jäykästi sivulle siirot-
tavia lehtiä on vyöhykkeinä eten-
kin keskiverson ylä- ja alaosissa.  

Korkkiruuvikierre voimistaa 
illuusiota kiehkuravesiruton hi-
taasti kapenevasta lehdestä, kos-
ka kiertyneessä lehdessä lehden 
lappeet osoittavat tyven lähellä si-
vuille päin ja kärjen lähellä kier-
re taas korostaa kapeuden vaiku-
telmaa.

▼ Kiehkuravesiruton korkkiruuvi-
maiset keskilehdet vaikuttavat 
osaltaan ajelehtivan versonosan 
takertumiseen uudelle kasvupaikal-
le sekä lajin kiharaiseen yleisilmee-
seen.
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c) Kanadanvesirutolla lähes 
kaikki lehdet ovat tyveltä hieman 
yläviistoja mutta taaksepäin kaa-
revia, jolloin kärki osoittaa hieman 
alaviistoon. Lehti kuitenkin kaa-
reutuu vain ahtaissa, lajille tyypil-
lisissä rajoissa. Kanadanvesiruton 
lehti ei käytännössä kaareudu yli 
puolen ympyrän. 

Lehden kaarevuus aiheuttaa 
illuusion kanadanvesiruton leh-
den ”ruodillisuudesta” ja ”vas-
tapuikeudesta”. Kun versoa tar-
kastellaan sivulta päin, lehden ty-
viosa näkyy litteyden vuoksi ka-
peana. Kärjen kaareutuessa alas-
päin sen lapetta näkyy enemmän, 
ja toisaalta kapein kärki voi jäädä 
lappeen taakse piiloon.

Kiehkuravesirutolle taas ovat 
tyypillisiä voimakkaan koukku-
maiset, selvästi yli puoliympyrän, 
jopa yli täyden ympyrän taakse-
päin kaartuvat keskilehdet (kulma 
180°–360°). Näin kaareutuva lehti-
tyyppi rajoittuu tyypillisesti keski-
verson keskiosiin, joskus siitä ver-
son kärkeen asti. Nämä koukku-
maiset lehdet vaikuttavat suuresti 
kasvin kiharaiseen ulkonäköön, ja 
niistä lienee suuri apu, kun ajeleh-
tiva kasvinosa tai pohjanmyötäi-
nen haara pyrkii takertumaan uu-
teen kasvupaikkaansa. 

Kaikkia kaareutumistapoja (a–
c) voi kiehkuravesirutolla tava-
ta yhtaikaa yksittäisessä lehdessä-
kin, mutta yleensä jokin niistä on 
vallitseva. Kaiken suuntaiset kaa-
reutumiset osaltaan jäykistävät 
lehteä.

Latvalehdet: Keskiversos-
ta haaran kärkeen asti voidaan 
usein erottaa nuorten lehtien jak-
so. Täällä vasta kehittymässä ole-
vat nivelvälit ovat entistä tiuhem-
massa ja lehdet vaalean vihreitä. 

Kanadanvesirutolla jotkin 
nuorista kärjistä ovat loppuke-
sästä hieman käpymäisiä ja nii-

den lehdet loivasti taakse kaartu-
via. Nämä lehdet siirottavat myös 
vedestä nostettuina. Tällaiset lat-
valehdet voidaan tulkita lievik-
si sopeutumiksi talvehtimiseen. 
Kiehkuravesiruton nuorissa kär-
jissä taas on usein pitkiä, suoria, 
velttoja lehtiä. Jos kasvi nostetaan 
kuiville, tällaiset latvalehdet pai-
nuvat suppuun. Velttojen lehtien 
määrään voi vaikuttaa myös esim. 
kasvusyvyys. Kiehkuravesirutto-
kin voi loppusyksyllä hieman so-
peutua muodoillaan talvehtimi-
seen, mutta muutos vaikuttaa lie-

vemmältä kuin kanadanvesirutol-
la. Muutoin molempien lajien ver-
sot talvehtivat sellaisinaan.

Molemmilla lajeilla lehtien lai-
doissa on hampaita, mutta ne ovat 
niin pieniä, että tuntuvat ja näky-
vät vaivoin maastossa. Hampaat 
(n. 5 kpl/mm) erottuvat hyvissä 
oloissa lupilla. Lehtien tyviosasta 
ne näyttivät puuttuvan. Hammas-
tus edistänee irtoversojen takertu-
mista esim. rihmaleviin mutta ei 
tarjoa käytännön apua tämän laji-
parin keskinäiseen tunnistukseen.

Lehtien ulkomitat
Kanadan- ja kiehkuravesiruton 
välillä on eroja keskiverson oikais-
tujen lehtien ulkomitoissa. Kana-
danvesiruton lehdet ovat yleen-
sä lyhyempiä ja leveämpiä. Ne ka-
penevat kärjestään melko jyrkäs-

E
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Kiehkuravesiruton versostoa lokakuun lopussa metrin 
syvyisestä, kirkkaasta vedestä Sydmon lammesta. 
Koukkumaiset lehdet jatkuvat tässä latvaan saakka. 
Pohjan lähelle on muodostunut uusia, tiheälehtisiä haa-
roja. Paikalla kasvoi myös suoralehtisiä varren kärkiä.
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ti, kun taas kiehkuravesiruton leh-
den kärki kapenee hyvin vähit-
täin.

Tässä mitattiin kummastakin 
lajista keskilehtien pituuksia kes-
kisuonta pitkin ja leveyksiä le-
veimmältä kohdalta niiden ty-
vestä. Kanadanvesirutolta mitat-
tiin kymmenen lehteä keskiver-
son keskivaiheilta. Kiehkuravesi-
ruton lehtiä mitattiin erikseen kes-
kiverson kolmesta osasta: kym-
menen lehteä koukkulehtien alu-
eelta sekä kaartumattomien lehti-
en jaksoilta siitä kärkeen sekä ty-
veen päin, kymmenen kummasta-
kin. Kärki- ja tyvilehtiä ei mitattu.

Kanadanvesiruton lehdet oli-
vat noin 7–12 mm pitkiä ja 2–4 mm 
leveitä. Kiehkuravesiruton sel-
vimmin poikkeava piirre oli lehti-
en kapeus: kaikki lehdet olivat jo 
tyveltä 1–2 mm:n levyisiä, kaveten 
siitä edelleen kärkeä kohden. Leh-
tien pituudessa oli hieman eroa si-

ten, että kähärän keskiosan lehdet 
olivat oikaistuinakin hieman ly-
hempiä kuin muut (9–13 mm). Sii-
tä kärkeen päin sijaitsevat siirotta-
vat keskilehdet olivat 10–14 mm ja 
tyveen päin sijaitsevat siirottavat 
keskilehdet 14–16 mm pitkiä.

ruton kukintaa havaittiin Hiekka-
helmessä.

Tällä lajiparilla hedekukkien 
rakenne ja biologia poikkeavat si-
ten, että kanadanvesiruton ku-
kat ulottuvat pitkän pohjustorven 
välityksellä varresta veden pin-
taan. Kiehkuravesiruton hedeku-
kat ovat perättömiä ja irtoavat kas-
vista pintaan, hoitaen pölytysteh-
tävänsä irtokellujina. Piirteestä ei 
kuitenkaan ole Suomessa tunnis-
tusapua, koska meiltä tunnetaan 
molemmista lajeista vain emikas-
veja.

Kummankin lajin emikukat 
vastaavat rakenteeltaan toisiaan 
ja ulottuvat versosta pintaan asti 
hennon pohjustorven välityksel-
lä. Kukka sisältää muuntuneita ja 

▼ Kiehkuravesiruton kasvusto 
kivikkopohjalla Sydmon lammessa. 
Valkeita jälkijuuria törröttää veteen 
kasvin latvoistakin joka suuntaan. 
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Juuret
Kiehkuravesirutto muodosti pit-
kin versoa harvakseltaan 0,5 mm 
paksuja, jopa yli 50 cm pitkiä, val-
keita, haarattomia jälkijuuria. Vaa-
leina heijastelevat juuret helpotti-
vat kasvin löytämistä ja tunnistus-
ta näkösyvyyden äärirajoilta. Poh-
jaan jo tunkeutuneet juuret olivat 
värikkäämpiä, esim. kuparinkiil-
täviä. 

Kukat
Kanadanvesirutto kukkii Suomes-
sa, mutta melko harvoin (Hämet-
Ahti ym. 1998). Tässä työssä ei sen 
kukintaa havaittu. Kiehkuravesi-
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taipuneita osia ja on niin pienipiir-
teinen, että sitä on hankala tulkita 
maastossa. Veden pinnalle näky-
vät osat ovat ulkokehältä alkaen 
kolmilehtinen verhiö, kolmilehti-
nen teriö, kolme steriiliä joutohe-
dettä ja kolme emin luottia.

Lajien eroksi mainitaan kirjal-
lisuudessa kanadanvesiruton suu-
remmat emikukat: sillä verholeh-
det ovat noin 2–3 mm pitkiä, kieh-
kuravesirutolla vain noin 1–2 mm. 
Terälehdet ovat pituudeltaan ver-
holehtien luokkaa (Hämet-Ahti 

ym. 1998, Mossberg & Stenberg 2005). 
Hiekkahelmestä löydetyt kukat 
sopivat kiehkuravesiruton mittoi-
hin. Ne olivat valkeahkoja, pai-
koin vaalean punertavia.

Hiekkahelmen kiehkuravesi-
rutolla paras kukinta osunee hei-
näkuun keskivaiheille. Kuun alus-
sa paikalla oli ainakin kymmen-
kunta avointa kukkaa sekä ve-
den alla uusia nuppuja kasvamas-
sa kohti pintaa. Pintaan ulottuvien 
kukkien pohjustorvet olivat yleen-
sä noin 10 cm pitkiä. 

Kukka saa alkunsa verson var-
relta, lehtihangasta. Sitä suojaa 
alussa ohut, läpikuultava, kaksi-
liuskainen suojus (spatha). Poh-
justorven venyessä suojus jää 
myötäilemään sen tyviosaa läpi-
näkyvänä kalvotuppena. Sen kär-
kiliuskat voi tarkasti katsoen erot-
taa suomumaisina hitusina pari 
senttimetriä pohjustorven tyvestä 
ylöspäin. 

Pitkulainen kotahedelmä, joka 
muodostuu pohjustorven tyven 
sisään, kypsyy vesiruttojen lähtö-
alueilla Amerikassakin vain har-
voin. Hedelmöitys voi tapahtua 
myös kanadanvesiruton ja kieh-
kuravesiruton välillä.

Määritysten varmistaminen 
DNA-analyysillä
Tässä käsiteltävien lajien tun-
nistamisesta molekyylitunto-
merkkejä käyttäen on julkais-
tu joitakin artikkeleja (Gross ym. 
2004, Huotari & Korpelainen 2013) 
mutta kattavaa molekyylisys-
temaattista analyysiä vesiru-
toista ei ole tehty. Geneetti-
seen tunnistamiseen on vesiru-
toilla eniten käytetty tuman ri-
bosomaalisten geenien välistä 
ITS-aluetta (internal transcribed 
spacer). ITS-alueen sanotaan 
luotettavasti erottavan kana-
danvesiruton ja kiehkuravesi-
ruton toisistaan (Gross ym. 2004). 
Geenipankissa (NCBI) julkais-
tujen sekvenssien perusteella 
asia ei kuitenkaan ole näin yk-
sinkertainen. Epäselvyys joh-

◄ Elokuun puolivälissä Hiekkahel-
mestä oli vaikea löytää kiehkurave-
siruton kukkia ja ainoa ehjä oli jo 
nuutunut. Tässä kukassa pohjustor-
vi oli 20 cm pitkä, hyvin hento, noin 
0,3 mm paksu. Vain aivan tyvestä, 
sikiäimen kohdalta, se oli paksumpi 
ja jäykästi yläviistoon siirottava.
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tunee enimmäkseen virheel-
lisistä lajinmäärityksistä. Toi-
saalta geenipankissa ei voi tar-
kistaa alkuperäisten sekvenssi-
en laatua, joka voi joskus olla 
kyseenalainen. 

Eristimme DNA:n Liedon 
Littoistenjärven kanadanvesi-
rutosta sekä kolmesta epäillys-
tä kiehkuravesiruttonäyttees-

tä, yksi näyte kustakin tunne-
tusta löytölammesta. Monis-
timme ITS-alueen käyttäen po-
lymeraasiketjureaktiota (PCR) 
ja alukkeita ITS4 ja ITS5 (White 
ym. 1990). 

Ankkalammen näytteen 
sekvenssi oli lukukelvoton, 
muut laadukkaita. Työtä han-
kaloitti DNA:n monistumi-
nen myös näytteen mukana 

epäpuhtauksina tulleesta ve-
sikirpusta (Daphnia) ja puna-
homeesta (Fusarium acumina-
tum). Nämä voitiin tunnistaa 
BLAST-haulla geenipankin 
sekvensseistä ja poistaa ver-
tailusta. Jäljelle jääneiden kol-
men vesiruton ITS-sekvenssin 
sukulaisuudet analysoimme 
geenipankissa julkaistujen sek-
venssien kanssa.

0.02
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ITS-sekvensseihin perustuvan fylogeneettisen 
analyysin tulokset. Puun haarojen alla esitetyt 
luvut osoittavat bootstrap-tuen; hyvin tuetuiksi 
tulkitut haarat on esitetty paksumpina. Tässä 
työssä tuotetut uudet sekvenssit on korostettu 
väreillä (kanadanvesirutto vihreällä ja kiehkura-
vesirutot sinisellä). Lajinimiä edeltävä koodi on 
kunkin sekvenssin geenipankkitunniste.
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Jätimme geenipankin ai-
neistosta analyysistä pois ka-
nadanvesiruton nimellä jul-
kaistun sekvenssin AJ243917, 
koska se poikkesi huomatta-
vasti muista julkaistuista ve-
siruttojen sekvensseistä ja vai-
kutti BLAST-haun perusteel-
la edustavan jotakin vesihäntä-
lajia. Aineisto analysoitiin suu-
rimman uskottavuuden mene-
telmällä käyttäen RAxML-oh-
jelmaa (Stamatakis 2006). Vertai-
lussa oli mukana viisi vesirut-
tolajia sekä ulkoryhmänä Apa-
lanthe granatensis (syn. Elodea 
granatensis). 

Littoistenjärvestä kerätty 
näyte sijoittui vertailussa suu-
reen ryhmään muita kanadan-
vesiruttonäytteitä, joten sen 
määritys näyttää oikealta. 

Sydmon lammen ja Hiek-
kahelmen näytteiden ITS-sek-
venssit olivat keskenään ident-
tisiä. Analyysissä ne sijoittui-
vat osaksi suurta ryhmää kieh-
kuravesiruttonäytteitä. Tulos 
tukee P. Uotilan morfologista 
määritystä. Valitettavasti gee-
nipankin aineisto on tässä su-
vussa vielä puutteellinen: ryh-
män sisällä on jonkin verran 
geneettistä vaihtelua ja siihen 
ryhmittyi mukaan myös kol-
me kanadanvesiruttona tallen-
nettua näytettä, jotka lienevät 
väärin määritettyjä. 

Tulosten tulkinnassa on 
otettava huomioon se, että mo-
nista vesiruttolajeista ei ole ole-
massa lainkaan julkaistua sek-
venssidataa. Erityisesti morfo-
logisesti hyvin läheisen E. cal-
litrichoides -lajin puuttuminen 
aineistosta on harmillista. Ve-
siruttojen tämänhetkinen tak-
sonomia perustuukin 1980-lu-
vulla julkaistuihin morfologi-
siin revisioihin (Cook & Urmi-Kö-

nig 1984, 1985), eikä suvusta ole 
tehty modernia molekyylisys-
temaattista katsausta. On mah-
dollista, että sellainen muut-
taisi käsitystä lajien lukumää-
rästä ja lajirajoista. Tämänhet-
kisen tiedon valossa Suomen 
määritykset näyttävät kuiten-
kin oikeilta. 

Vesirutot uhka Suomen 
vesiekosysteemeille?
Vesikasveilla ja erityises-
ti uposlehtisillä on avainroo-
li seisovien makeiden vesien 
ekosysteemeissä. Ne vaikut-
tavat muun muassa ravintei-
den kiertoon, vesikemiaan ja 
sedimentoitumiseen. Vesirutot 
voivat vaikuttaa esimerkiksi 
fosforin kiertoon järviekosys-
teemeissä käyttämällä ravin-
teita ja vapauttamalla niitä ha-
jotessaan. Hajoava kasvibio-
massa kuluttaa happea, mikä 
vauhdittaa ravinteiden vapau-
tumista sedimenteistä eli lisää 
sisäistä kuormitusta. 

Nopean kasvun, kasvul-
lisen lisääntymisen ja tehok-
kaan ravinteiden oton seu-
rauksena vesirutoilla on suo-
tuisissa oloissa, erityisesti re-
hevissä vesistöissä, merkittävä 
kilpailuetu. Ne voivat syrjäyt-
tää muuta lajistoa. Kilpailulle 
herkkiä lajeja ovat etenkin var-
joon jäävät, matalat pohjalajit, 
mutta myös veteen kohenevat 
ärviät (Myriophyllum).

Kiehkuravesirutto levi-
si Pohjois-Amerikasta Eu-
rooppaan ensimmäisen ker-
ran 1900-luvun alussa (Josefsson 
2011). Vesirutot ovat levinneet 
useissa Euroopan maissa ja ai-
heuttaneet haittaa erityises-
ti vesistöjen käytölle kuten ui-
miselle ja vesillä liikkumiselle 
(Zehnshdorf ym. 2015). Euroopas-

sa kiehkuravesirutto on usein 
syrjäyttänyt kanadanvesiru-
ton, eli lajit kilpailevat samois-
ta resursseista (Duenas 2021). Eri-
tyisesti ravinteikkaissa vesissä 
kiehkuravesirutolla on kilpai-
luetua (Josefsson 2011).

Suomessa haitallinen va-
kiintunut vieraslaji kanadan-
vesirutto on levinnyt jo satoi-
hin järviin. Sitä kasvaa jonkin 
verran myös virtavesissä (vie-
raslajit.fi). Esimerkiksi Littois-
tenjärvellä kanadanvesiruton 
massakasvustojen on todettu 
heikentävän järven happitilan-
netta ja virkistyskäyttöä. Ve-
sirutto ei kuitenkaan aina ai-
heuta merkittäviä haittoja, ei-
kä massakasvustoja muodostu 
kaikkialle. 

On oletettavaa, että kiehku-
ravesiruton levitessä sen vai-
kutukset ovat hyvin samankal-
taisia. Muualla Euroopassa sen 
massakasvustoja ja nopeaa le-
viämistä on todettu erityises-

▲ Kyhmyjoutsenet uiskentelevat 
vesiruttojen (Elodea canadensis, E. 
nuttallii) massaesiintymän keskellä 
Ruhr-joen Hengsteyseen altaalla 
Saksan Nordrhein-Westfalenissa.

http://vieraslajit.fi
http://vieraslajit.fi
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kun lapsiperhe vierailee samo-
jen uimapatjojen ja muiden le-
lujen kanssa eri uimarannoilla. 
Laji voi levitä myös vesilintu-
jen mukana, vaikka varmat ha-
vainnot tästä ovat harvinaisia 
(Reynolds ym. 2015). 

Havaituilla kasvupaikoilla 
lampien pohjat olivat vielä put-
kilokasvien osalta lähes paljaat 
eli pohjan sukkessio oli vasta 
alussa. Ilman erityisiä rajoitus-
toimia laji tulee runsastumaan 
kaikissa näissä lammissa. 

Lajin torjuminen nyt tode-
tuista kasvulammista voi ol-
la vielä periaatteessa mahdol-
lista, vaikka jo työlästä ja kal-
lista. Paimion lampien pieneh-
kö koko mahdollistaa kasvien 
keräämisen erilaisin sukellus-
tekniikoin, jopa lampien kui-
vattamisen. Varsinais-Suomen 
havaituilla kasvupaikoilla on-
kin jo ryhdytty torjuntakokei-
luihin ja torjunnan suunnitte-
luun.

Keruumenetelmissä suu-
ria esteitä ovat muun muassa 
kasvin pilkkoutuminen, vai-
kea irtoaminen joiltakin poh-
jatyypeiltä sekä kerätessä lei-

jumaan nouseva lietepöly, joka 
katkaisee pitkäksi aikaa näky-
vyyden kasviin. Lammen kui-
vattaminenkaan ei ole ongel-
matonta, muun muassa koska 
versonpaloja voi kulkea pois-
toveden mukana alajuoksun 
vesistöihin ja pohjaeläimiä et-
sivät linnut voivat levittää kas-
via paljastuneelta pohjalta. La-
jin päätyessä suuriin vesistöi-
hin kuten jokiin, merenlahtiin 
tai järviin sen poistaminen ko-
konaan on jo likimain mahdo-
tonta. 

Voidaan olettaa, että kieh-
kuravesirutto leviää Suomes-
sa ja uusia kasvupaikkoja löy-
detään jo lähivuosina. Laji voi 
jo nyt esiintyä laajemmin, mut-
ta sitä ei välttämättä ole havait-
tu tai tunnistettu. Ruotsin puo-
lella sitä kasvaa jo pitkin Perä-
meren rannikkoa, Suomen ra-
jan tuntumaan asti. (SEAam-
BOTH 2019; SEAmBOTH 2020; Art-
portalen 2022). Laji voi levitä me-
rivirtojen mukana ja sisävesillä 
ihminen levittää sitä myös ta-
hattomasti.

Kiinnostava havaintokoh-
de jatkossa on, millaisen roolin 
kiehkuravesirutto ottaa Suo-
messa kanadanvesiruttoon ja 
muihin vesikasveihin nähden. 
Muodostaako se esimerkiksi 
laajempaa pintalatvusta kuin 
kanadanvesirutto, ja kuinka te-
hokkaasti se tukahduttaa mui-
ta lajeja?

Myös tietämys vesiruttojen 
ja lähisukujen DNA-vaihtelus-
ta on puutteellista ja siitä olisi 
tarpeen saada lisätietoa.

Toivomme tämän artikke-
lin auttavan kiehkuravesiru-
ton tunnistamisessa ja herättä-
vän yleisempääkin kiinnostus-
ta vesikasvien sekä vieraslajien 
seurantaan

ti muokatuissa vesimuodos-
tumissa, kuten kanaaleissa tai 
keinolammissa. 

Vesiruttojen torjunta ja 
poistaminen on vaikeaa, sil-
lä ne leviävät kasvullisesti pie-
nistäkin palasista. Parhaita tu-
loksia on saatu poistamalla 
kasvia useina vuosina peräk-
käin. Toisinaan poistamisen 
on kuitenkin todettu kiihdyttä-
vän kasvua. 

Pohdintaa
Kiehkuravesirutto on koko 
EU:n alueella säädetty haitalli-
seksi vieraslajiksi ja lajin esiin-
tymistä ja leviämistä tulisi seu-
rata tarkasti. Havaituista kas-
vupaikoista kasvin leviäminen 
erityisesti Paimion Hiekkahel-
men lähiympäristöön on mah-
dollista, sillä lähistöllä sijaitsee 
useita sopivia lampia ja mui-
ta vesistöjä ja alueen virkis-
tyskäyttö on vilkasta. Paimion 
matalien lampien uimakäyttö 
irrottaa versoja pohjasta edis-
täen lajin leviämistä ja runsas-
tumista lammissa. Uimarien 
mukana kasvia voi levitä myös 
uusiin paikkoihin, esimerkiksi 
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Kiitokset
Kiitos kaikille kiehkuravesiruton kartoituk-
siin kesällä 2021 osallistuneille. Sukeltajat 
Rami Laaksonen (Aava Luontoselvitys Oy) 
ja Tapio van Ooik ovat antaneet lajiin ve-
denalaista näkemystä. Määritys- ja muus-
ta avusta kiitämme erityisesti Marja Koistis-
ta, Arto Kurttoa, Veli-Pekka Rautiaista, Pert-
ti Uotilaa ja Lauri Urhoa. Myös LUKE:n ja 
SYKE:n tutkijoita on osallistunut asian kä-
sittelyyn. Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sella etenkin Leena Lehtomaa on organisoi-

nut nopeasti lajia koskevia selvityksiä ja tor-
juntakokeiluja. Paimion kaupunki on kiitet-
tävästi selvittänyt toimenpiteitä omalla alu-
eellaan.
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▼ Rantaan ajatunutta kanadanvesi-
ruttoa (Elodea canadensis) Littois-

tenjärvellä Liedon ja Kaarinan rajalla.
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First confirmed records of Elodea 
nuttallii in Finland
The invasive aquatic plant Elodea nuttallii 
(western or Nuttall's waterweed) is report-
ed as new for Finland, based on morphol-
ogy and DNA analysis. The species was 
found in three separate man-made ponds 
in the towns of Paimio and Parainen, South-
west Finland (biogeographical province of 
Finland Proper), in 2021. Many colonies of 
the species were observed in each pond. Fe-
male flowers occurred at one site. The larg-
est of the ponds is 300 m × 150 m wide and 
exceeds 10 m in depth. Eradication of the 
species is under consideration but will be 
difficult. A morphological analysis of the 
plant is provided.
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