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Tiivistelmä: Haitallisten vieraslajien leviäminen on kasvava ongelma niin luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen vuoksi kuin taloudellisestikin. Ilmaston muutoksen vuoksi vieraslajien on ennakoitu 
leviävän yhä laajemmille alueille. Kurtturuusu (Rosa rugosa L.) on levinnyt laajasti ihmisen tuomana 
koristekasvina. Kurtturuusu syrjäyttää alkuperäistä kasvillisuutta ja on ongelma sille ominaisilla 
kasvupaikoilla meren rannoilla. Se on uhka useille uhanalaisille luontotyypeille ja näillä kasvaville 
kasveille.

Lehtipuiden lahottajasientä, purppuranahakkaa (Chondrostereum purpureum Pers. ex Fr.) on tutkittu 
biologisena torjujana. Menetelmällä on saatu hyviä tuloksia myös ruusukasvien (Rosaceae) lajeilla 
kuten kiiltotuomella (Prunus serotina Ehrh.) ja pilvikirsikalla (Prunus pensylvanica L. f.). Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko purppuranahakkakäsittely potentiaalinen 
torjuntamenetelmä myös kurtturuusun torjunnassa.

Purppuranahakan vaikutusta kurtturuusuun tutkittiin yhden kasvukauden ajan Helsingin 
Lauttasaaressa. Tutkimuksessa katkaistiin kurtturuusut ja ruiskutettiin tuoreille kantopinnoille 
purppuranahakkaliuosta kesäkuussa 2021. Tutkimusaineisto kerättiin kesä-syyskuussa 2021.

Lyhyestä tarkastelujaksosta huolimatta tulokset ovat lupaavia. Sienikäsittely vähensi elävien vesojen 
määrää ja lisäsi kuolleiden vesojen määrää. Elävien vesojen maksimikorkeus jäi matalammaksi ja 
kiulukoiden määrä oli selvästi pienempi sienikäsitellyillä ruusuilla kuin kontrollikasvustoissa, jotka 
katkaistiin, mutta joihin ei ruiskutettu purppuranahakkasientä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että 
purppuranahakka käsittely on potentiaalinen menetelmä kurtturuusun torjunnassa.
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1 JOHDANTO

1.1 Haitalliset vieraslajit

Haitalliset vieraslajit ovat tulevaisuudessa entistä suurempi ongelma (Heikkinen ym. 2012).

Ilmastonmuutoksen vuoksi vieraslajien on ennakoitu leviävän uusille alueille ja muodostavan

entistä laajempia populaatioita.

Vieraslajina pidetään lajia, joka on levinnyt luontoon uudelle maantieteelliselle alueelle ihmi-

sen myötävaikutuksella. Globalisaation myötä kolme merkittävää leviämistapaa ovat 1) lajien

kulkeutuminen kauppatavaran mukana, 2) liikennevälineen mukana ja 3) leviäminen ihmisen

rakentaman leviämiskäytävän kautta. Vieraslajeja pidetään haitallisina, kun ne levitessään

syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa. Ilmastonmuutoksen myötä vieraslajit leviävät uusille alueil-

le ja aiheuttavat yhä enemmän haittaa alkuperäislajistolle. Vieraslajeja pidetäänkin toiseksi

suurimpana syynä monimuotoisuuden vähenemiseen. Haitalliset vieraslajit voivat aiheuttaa

ihmisille ja yhteiskunnalle myös taloudellisia, terveydellisiä sekä sosiaalisia haittoja. Vieras-

lajien aiheuttamat taloudelliset menetykset on arvioitu Euroopassa kokonaisuudessaan noin

10 miljardiksi euroksi, eikä kaikkia haittoja vielä tunneta. Vieraskasvilajeja on Euroopasta

löydetty jo yli 5500 lajia, joista 2843 lajia on levinnyt Euroopan ulkopuolelta (Lambdon ym.

2008). Näistä 1780 lajia on vakiintunut Eurooppaan.

Haitallisimpien vieraslajien menestymistä auttaa niiden hyvä leviämiskyky ja nopeakasvui-

suus (Heikkinen ym. 2012). Vieraskasvilajeilla myös kasvullinen lisääntyminen on niiden

menestymistä auttava piirre. Ihmisen toiminta hyödyttää usein vieraslajien leviämistä ja ai-

heuttaa lajikatoa yhä enenevissä määrin. Vieraslajien hyvään menestymiseen vaikuttaa myös

se, ettei uusilla alueilla välttämättä esiinny niiden kilpailijoita, loisia eikä taudinaiheuttajia

(Blumenthal ym. 2009). Vieraslajien leviämistä ja menestymistä onkin selitetty niin sanotulla

”vihollisilta pakoon” -hypoteesilla (enemy release hypothesis), jossa selitetään vieraslajin

menestyminen luontaisten vihollisten puutteella uusilla maantieteellisillä alueilla (Keane ja

Crawley 2002, Colautti ym. 2004).
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Vieraskasvilajien torjunnassa tulee huomioida, että torjuntatoimenpiteiden seurauksena kasvu

ja siementuotanto saattavat lisääntyä voimakkaastikin (Pyšek ym. 2007). Torjuntatoimet tu-

leekin ajoittaa ja sovittaa sellaisiksi, että toimilla on torjuva vaikutus (Heikkinen ym. 2012).

Torjuntamenetelmät ovat usein runsaasti työvoimaa vaativia. Tämän vähentämiseksi käytössä

on ollut kemiallisia torjunta-aineita. Pyrkimykset haitallisten kemiallisten torjunta-ainei-

den — nykyään lähinnä glyfosaatin — käytön lopettamiseksi ovat johtaneet tarpeeseen löytää

uusia kustannustehokkaita torjuntatapoja (Gill ym. 2018).

1.2 Kurtturuusu

Kurtturuusu (Rosa rugosa Thunb.) on ruusukasvien (Rosaceae Juss.) heimoon kuuluva pysty-

kasvuinen, 1,5–2,0 m korkuiseksi kasvava lehtipensas (Bruun 2005), jota on siirretty alkupe-

räisiltä kasvupaikoiltaan koristekasviksi uusille alueille, joissa sitä pidetään nykyään haitalli-

sena vieraslajina. Haitalliseksi vieraslajiksi on määritelty kurtturuusun yksinkertaiskukkainen

perusmuoto ja sen valkokukkainen muoto (R. rugosa f. alba (Ware) Rehder) (Kuva 1) , sillä

ne pystyvät syrjäyttämään tehokkaasti alkuperäistä kasvillisuutta (Bruun 2005). Sen sijaan

kurtturuusuristeymiä (tarhakurtturuusulajikkeet eli Rosa Rugosa-Ryhmä) ei pidetä haitallisina

(Ryttäri ym. 2021). Tosin joidenkin tarhakurtturuusulajikkeiden on arveltu omaavan lähes

yhtä hyvän leviämispotentiaalin kuin haitallisena vieraslajina pidetyn kurtturuusun perus-

muodolla on (Salminen 2016).
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a) b)

Kuva 1. Yksinkertaiset a ) puna- ja b) valkokukkaiset kurtturuusut. Kurtturuusun oksat ovat tiheään
piikikkäät (Ryttäri ym. 2021). Piikit ovat suoria, karvaisia ja kooltaan vaihtelevia. Kurtturuusun lehdet
ovat uurteisia ja ryppyisiä, josta kasvi on saanut nimensäkin. Yläpinnastaan lehdet ovat kiiltävät ja
alapinnaltaan tiheäkarvaiset. Kukat ovat kookkaat ja väri vaihtelee aniliininpunaisesta vaaleanpunai-
seen ja valkoiseen. Terälehtiä on yleensä viisi. Kukkaperä on usein käyrä. Kiulukat ovat kypsänä pu-
naiset ja muodoltaan ne muistuttavat naurista.

Kurtturuusun alkuperäisiä esiintymisalueita ovat Koillis-Aasian rannikot Japanissa, Venäjällä,

Koillis-Kiinassa sekä Pohjois- että Etelä-Koreassa (Essl 2009, Ryttäri ym. 2021). Kurtturuusu

on hyvin kestävä kasvi, joka kestää erinomaisesti pakkasta, kuumuutta, suolaa ja kuivuutta

(Bruun 2005), ja siksi sitä on käytetty runsaasti viherrakentamisessa. Se on levinnyt koristeis-

tutuksista luontoon ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (Bruun 2005, Essl 2009).

Eurooppaan kurtturuusu tuotiin koristekasvina vuonna 1796 (Essl 2009), ja ensimmäiset ha-

vainnot luontoon levinneistä yksilöistä tehtiin noin 50 vuotta myöhemmin Saksassa 1845 ja

Tanskassa 1875. Euroopassa se on levinnyt merien rannikolle erityisesti Itä- ja Pohjanmerel-

lä, Luoteis-Euroopassa Atlantille sekä sisämaahan eteläisessä Skandinaviassa ja Keski-Euroo-
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passa (Kuva 2). Sisämaassa kurtturuusu vaikuttaa viihtyvän talvella suolattavien teiden

penkoilla (Nilsson 1999).

Kuva 2. Kurtturuusuhavainnot Euroopassa (Rosa rugosa Thunb. 2021). Kartta: OpenStreetMap 
contributors.

Suomessa kurtturuusua kasvaa lähes joka puolella maata (Kuva 3). Se leviää herkästi kivisille

ja hiekkaisille rannoille sekä rantaniityille (Kunttu ja Kunttu 2019). Kurtturuusu on erityisen

haitallinen laji etenkin merenrannoilla, mutta myös perinnebiotoopeilla, kuten kedoilla. Näil-

lä alueilla esiintyy useita uhanalaistuneita luontotyyppejä, joilla esiintyy lukuisia harvinaistu-

neita lajeja. Itämeren rannikon luontotyypeistä uhanalaisia on hieman alle 60 % ja perinne-

biotoopeista kaikki (Kontula ja Raunio 2018: s. 317). Osa kurtturuusun uhkaamista

luontotyypeistä kuuluu Suomen kansainvälisiin vastuuluontotyyppeihin, jotka edustavat

maallemme tyypillisiä luonnonpiirteitä ja ilmiöitä, kuten sukkessio maannousemarannikoilla

(Kontula ja Raunio 2018: s. 333, 335–338). Näiden luontotyyppien säilyttämisestä on suuri

vastuu, jos edustavien esiintymien osuus ylittää 25 % kaikista Euroopan esiintymistä. Kurttu-

ruusun uhkaamia vastuuluontotyyppejä Suomessa ovat mm. Itämeren kivikkorannat, lintusaa-

ret ja harjusaaret sekä ulkosaariston saaret ja luodot. Kurtturuusun leviäminen näille alueille

tekee siitä erityisen haitallisen.
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Kuva 3. Kurtturuusuhavainnot Suomessa (Ryttäri ym. 2021). Kartta: Maanmittauslaitos.

Kurtturuusu muodostaa tiheitä kasvustoja leviämällä lähinnä kasvullisesti juurivesoista

(Didriksen 1999). Se saattaa kasvaa muutaman hehtaarin laajuiseksi kasvustoksi alle 50 vuo-

dessa. Uusille kasvupaikoille kasvi leviää siemenistä erityisesti meriveden ja lintujen välityk-

sellä (Bruun 2005). Se syrjäyttää lähes kaikki ruohovartiset kasvit kasvupaikaltaan ja voi syr-

jäyttää myös muita pensaita (Türk 1995, Bruun 2005). Sekä kurtturuusun kiulukat että

siemenet voivat kellua viikkoja.

Suomessa valtaosa taajaan asuttujen alueiden hulevesistä johdetaan luonnonvesiin (Aaltonen

ym. 2008: s. 10–12). Vesiä johdetaan sekä virtavesiin että suoraan mereen, jolloin on hyvin

todennäköistä, että katualueilta huuhtoutuu siellä kasvavien ruusujen kiulukoita mereen run-

saiden sateiden mukana. Tämä lisännee merkittävästi vieraslajien siementen määrää merive-

dessä. Meren rannoilla valtaosa sinne levinneistä kurtturuusuista kasvaakin rannoille muo-
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dostuneiden ruoko- tai hauruvallien tuntumassa (Ryttäri ym. 2014: s. 25). Tämä selittynee sil-

lä, että kiulukat siemenenineen jäävät rannalle muun kasvimateriaalin sekaan.

Kurtturuusu ei ole erityisen vaativa maan happamuuden suhteen (Bruun 2005). Se ei kuiten-

kaan viihdy voimakkaasti happamilla mailla, vaan kasvupaikoilla, joissa maa on happamuu-

deltaan neutraali. Vettynyttä maata kurtturuusu ei siedä.

1.3 Kurtturuusun torjunta

Kurtturuusua on perinteisesti torjuttu mekaanisesti näivettämällä, jolloin kasvin yhteyttämis-

kykyiset osat poistetaan vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Kurtturuusua on torjuttu

myös poistamalla koko kasvi juurineen, laidunnuksella ja kasvinsuojeluaineilla, kuten esi-

merkiksi glyfosaatilla (Essl 2009, Kunttu ja Kunttu 2019). Torjuntatoimet ovat työläitä ja kes-

tävät useita vuosia. Paikoin kurtturuusua on torjuttu myös koneellisesti, repimällä kasvustot

juurineen ylös tai vaihtamalla maamassat kokonaan. Nämä torjuntatoimet soveltuvat vain pie-

nelle osalle torjuttavista esiintymistä huonon saavutettavuuden tai suojeluarvojen takia. Li-

säksi koneellinen torjunta on kallista ja epätarkkaa, ja vaatii lisäksi runsaasti käsityötä (Aspe-

lund ja Ryttäri 2010).

Tarvitaan uusia torjuntamenetelmiä, jotta kurtturuusun leviäminen saadaan hallintaan. Erityi-

sesti suojelualueille kaivataan torjuntakeinoja, jotka eivät vahingoita muuta ympäristöä. Po-

tentiaalinen, mutta tutkimaton menetelmä on biologinen torjunta, jossa hyödynnetään toista

elävää eliötä haitallisen eliöpopulaation rajoittamisessa tai sen aiheuttamien haittojen vähen-

tämisessä (Eilenberg ym. 2001). Tällainen biologinen menetelmä kurtturuusun torjunnassa on

purppuranahakkasieni, joka torjuu tehokkaasti vesakoita mm. metsänuudistusaloilla (Schee-

pens ja Hoogerbrugge 1988, Jobidon 1998, de Jong 2000, Becker ym. 2005, Vartiamäki ym.

2009a, Lygis ym. 2012, Hamberg ja Hantula 2018).
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1.4 Purppuranahakka

Purppuranahakka (Chondrostereum purpureum (Pers. Ex Fr.) Pouzar) on kantasieniin kuulu-

va orvakka (Corticium), jota esiintyy lähinnä temperaattisella ja boreaalisella vyöhykkeellä

sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla (Chondrostereum… 2021). Suomessa sieni

esiintyy koko maassa. Purppuranahakka on yleinen alkuvaiheen valkolahottaja ja taudinai-

heuttaja lehtipuilla, ja sitä saattaa esiintyä myös hyvin satunnaisesti havupuilla saprofyyttinä

(Kauppila ja Niemelä 1986, Kasanen 2009: s. 174–175, Laessoe ja Petersen 2019: s. 968).

Sienen itiöemä on tavallisesti yksivuotinen ja se kasvaa kokonaan tai osittain alustanmyötäi-

senä (Kuva 4). Se leviää suvullisesti itiöiden välityksellä puiden tuoreisiin haavapintoihin

(Spiers ja Hopcroft 1988). Sen kasvu on voimakkainta, kun lämpötila on 6–24 °C välillä

(Hamberg ja Hantula 2020).

Kuva 4. Purppuranahakan itiöemiä. Purppuranahakka on kääpämäinen kantasieni, jolla ei kuitenkaan 

ole pillejä. Itiöemän yläpinta on karvainen, väriltään valkoisesta ruskeaan, kun taas alapinta on väril-
tään ainakin jonkin verran violetti etenkin nuorissa itiöemissä (Eriksson ja Ryvarden 1973: s. 237).
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1.5 Biologinen torjunta purppuranahakkasienen avulla

Purppuranahakkasientä voidaan käyttää erityisesti puuvartisten kasvien torjunnassa. Sen

käyttöä vesakontorjunnassa on tutkittu Suomessa erityisesti Luonnonvarakeskuksen (Luke)

toimesta lähinnä metsänuudistusaloilla (Vartiamäki ym. 2008a, 2009b, 2009a, Laine ym.

2020b, 2019, 2020a, Hantula ym. 2012, Hamberg ym. 2011b, 2015, 2021b, 2020, 2011a,

2013, 2017, 2021a, 2012, 2018, Hamberg ja Hantula 2020, 2018, 2016, Hamberg 2021).

Purppuranahakan vesakontorjuntatehoon liittyvää tutkimusta on tehty useilla lehtipuilla, ku-

ten koivuilla (Betula pendula Roth ja B. pubescens Ehrh.), haavalla (Populus tremula L.),

pihlajalla (Sorbus aucuparia L.) ja harmaalepällä (Alnus incana (L.) Moench) lupaavin tulok-

sin (Taulukko 1). Kanadassa on jo myynnissä purppuranahakkaan perustuva torjunta-aine,

jota käytetään siellä haitallisten vieraslajien, kuten korpi- (Frangula alnus Mill.) ja orapaatsa-

mien (Rhamnus cathartica L.) torjuntaan (Lalcide Chondro 2022). Suomessa tällaista tuotetta

ei ole vielä markkinoilla, vaikka menetelmää on tutkittu intensiivisesti jo yli 15 vuoden ajan.
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Taulukko 1. Purppuranahakkakäsittelyn jälkeinen kuolleisuus eri puulajeilla (muokattu julkaisusta Hamberg ym. 
2021b). Ruusukasvien heimon lajit lihavoituina.
Puulaji Tieteellinen nimi Kantolpm (cm) Kantokuolleisuus (%) Lähde

Sienikäsittely Kontrolli
saarnivaahtera Acer negundo 3,5 (1–12) 95b 33 (Lygis ym. 2012)
harmaaleppä Alnus incana 3,5 (1–12) 65b 41 (Lygis ym. 2012)

8,3 (0,6–24,3) 91b 43 (Hamberg ja Hantula 
2018)*

oregoninleppä Alnus rubra 5–10 100b 86 (Becker ym. 2005)
sitkan-
pensasleppä

Alnus viridis ssp. alno-
betula (syn. Alnus viridis
ssp. sinuata)

2,2 90c! 11 (Harper ym. 1999)

paperikoivu Betula papyrifera 5,4 99c 56 (Jobidon 1998)
rauduskoivu Betula pendula 3,5 (1–12) 100b 20 (Lygis ym. 2012)
raudus- ja 
hieskoivu

Betula pendula ja 
B. pubescens

3,5 92b 57 (Vartiamäki ym. 2008b)*

3,0 (2,1–4,4) 96c 60 (Vartiamäki ym. 2009a)*
1,1 78c 9 (Hamberg ym. 2015)*
1,4 86c 17 (Hamberg ym. 2020)*
11,2 (1,0–30,8) 97b 56 (Hamberg ja Hantula 

2018)*
haapalaji ja 
amerikanhaapa

Populus grandidentata 
ja P. tremuloides

5–60 37ab 12 (Dumas ym. 1997)

kanadanpoppeli Populus ×canadensis 
(syn. P. euramericana)

40–60 100b 15 (de Jong 2000)

metsähaapa Populus tremula 1,9 77d 52 (Hamberg ym. 2013)*
1,2 78c 47 (Hamberg ja Hantula 

2016)*
3,5 (1–12) 100b 75 (Lygis ym. 2012)

amerikanhaapa Populus tremuloides — 84c 31 (Harper ym. 1999)
kiiltotuomi Prunus serotina — 95b — (de Jong 2000)

2–6 99b 53 (Scheepens ja Hoo-
gerbrugge 1988)

— 91b 44 (Van Den Meersschaut
ja Lust 1997)

pilvikirsikka Prunus pensylvanica 4,6 86c 35 (Jobidon 1998)
valko-
valeakaasia

Robinia pseudoacacia 3,5 (1–12) 7b 2 (Lygis ym. 2012)

raita Salix caprea 3,5 (1–12) 57b 23 (Lygis ym. 2012)
pihlaja Sorbus aucuparia 1,8 50d 14 (Hamberg ym. 2013)*
euroopan-
piikkiherne

Ulex europaeus 1,1 (0,6–1,8) 66!! 50!! (Bourdôt ym. 2006)

a Kuolleisuus tutkittu käsittelyä seuraavan kasvukauden jälkeen
b Kuolleisuus tutkittu kahden kasvukauden jälkeen
c Kuolleisuus tutkittu kolmen kasvukauden jälkeen
d Kuolleisuus tutkittu neǉän kasvukauden jälkeen
! Vesaryhmien kuolleisuus
!! Keskiarvot eri mittaisille seurantajaksoille
* Suomessa toteutettu tutkimus

Torjuntakäsittelyssä kasvi katkaistaan 10–20 cm korkeudelta. Kannon tuore leikkauspinta kä-

sitellään elävää sienirihmastoa sisältävällä liuoksella (Wall 1990). Kantojen sienikäsittely on
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tehtävä välittömästi katkaisun jälkeen, jotta saavutetaan paras torjuntavaikutus (Hamberg ja

Hantula 2020).Sienirihmasto leviää kannon leikkauspinnasta varren solukkoon, josta se kas-

vaa vähitellen kannon sisällä jopa juurakkoon asti, samalla lahottaen kantoa (Hamberg ym.

2017). Kun kanto lahoaa riittävästi, kasvi ei enää pysty tuottamaan uusia vesoja vaan se

kuolee.

Otollisin ajankohta biologiselle torjunnalle on aiempien tutkimusten mukaan alkukesä (Var-

tiamäki ym. 2009a, Kuosmanen 2015, Salmi 2017). Sääolosuhteilla ei ole merkittävää vaiku-

tusta käsittelyn onnistumiseen (Hamberg ja Hantula 2020). Hellepäivät käsittely- ja inven-

tointiajankohdan välillä saattavat heikentää käsittelyn tehoa ensimmäisellä kasvukaudella,

mutta toisella kasvukaudella epäsuotuisten olosuhteiden vaikutusta ei enää näe, vaan torjunta-

teho on yhtä hyvä kuin suotuisissa olosuhteissa tehdyissä käsittelyissä. Rankkasade käsittely-

ajankohtana hidastaa purppuranahakan tehoa aluksi, mutta kun sieni pääsee infektoimaan

kannon, torjuntateho on yhtä hyvä kuin poutasäällä tehtäessä (Hamberg ja Hantula 2020,

Hamberg ym. 2020).

Tehotessaan purppuranahakka olisi hyvä apu myös kurtturuusun torjuntaan erityisesti suoje-

lualueilla, joilla erilaisten torjuntatapojen toteuttaminen on rajattua. Suojelualueilla torjunta-

toimet on toteutettava niin, ettei ympäristölle koidu suurta haittaa tai vahinkoa.

Purppuranahakka ei tapa kasvia välittömästi, vaan sen lopullinen teho tulee esiin vasta sitten,

kun sienen aiheuttamaa lahotusprosessia on seurattu riittävän kauan (Hamberg ym. 2017).

Parhaimmillaan kantokuolleisuus sienikäsittelyssä on ollut noin 80–100 %, kun kuolleisuus

kontrollissa on ollut välillä 10–60 % (Taulukko 1). Oletettavasti purppuranahakka kasvaisi

myös kurtturuusulla, sillä aiempien tutkimuksien mukaan purppuranahakka aiheuttaa varsin

korkean kuolleisuuden saman heimon kiiltotuomella ja pilvikirsikalla. Lisäksi ruusuilla esiin-

tyy purppuranahakan aiheuttamaan harmaakiiltotautia (silver-leaf disease) luonnostaankin

(Kauppila ja Niemelä 1986, Bruun 2005), mikä viittaa siihen, että purppuranahakka on kurt-

turuusun luontainen taudinaiheuttaja. Joka tapauksessa purppuranahakkakäsittely on potenti-

aalinen apu kurtturuusua torjuttaessa, ja etsittäessä kustannustehokkaita tapoja sen torjuntaan.
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1.6 Purppuranahakkakäsittelyn riskit

Täysin riskitöntä purppuranahakan käyttö ei ole. Vaikka sieni esiintyykin luonnonvaraisena,

on mahdollista, että sen esiintyvyys lisääntyy myös käsiteltyjen kohteiden läheisyydessä (de

Jong ym. 1990, Gosselin ym. 1999). Purppuranahakka ei aiheuta vahinkoa terveille puille,

mutta saattaa infektoida puita, jotka ovat vaurioituneet sienen itiöimisaikaan. Purppuranahak-

ka aiheuttaa lehtipuissa ja -pensaissa harmaakiiltotautia kuten ruusuillakin (Brooks 1911,

Larsson ja Ryvarden 2021: s. 698). Tämä on huomioitava erityisesti kaupunkialueilla, jossa

puut ovat varsin alttiita vaurioille. Myös muiden taudille alttiiden kohteiden, kuten hedelmä-

tarhojen ja taimistojen läheisyys tulee huomioida käsittelyitä tehtäessä.

Purppuranahakka on sienipatogeeni, joten käytettävien sienikantojen tulisi olla geneettisesti

samanlaista alkuperää luontaisesti esiintyvien sienikantojen kanssa. Sillä ei ole havaittu suvu-

tonta lisääntymistä, jolloin torjunnassa käytetty kanta ei leviä sellaisenaan käsittelyalueelta

(Vartiamäki ym. 2008b). Purppuranahakan on havaittu tuottavan vain suvullisia itiöitä, jolloin

torjuntakäsittelyssä käytetyn sienikannan itiöistä ei pääse kasvamaan perimältään samanlaista

sientä, vaan kannan perimä sekoittuu populaation muiden yksilöiden perimään. Itiöiden ris-

teytyessä muodostuu aina uusia sieniyksilöitä. Biologisessa torjunnassa käytettävien patogee-

nien, kuten muidenkin eliölajien, siirto luontaiselta esiintymisalueelta toiselle maantieteelli-

selle alueelle sisältää aina huomattavan riskin (Gonthier ym. 2012).

1.7 Tutkimuksen tarkoitus

Purppuranahakkasienen tehoa kurtturuusun torjunnassa ei ole tutkittu aiemmin. Tämän tutki-

muksen tarkoituksena oli selvittää purppuranahakkasienen teho kurtturuusun torjunnassa

pelkkään ruusujen katkaisemiseen verrattuna.

Hypoteesit:

Purppuranahakkasienen käyttö kurtturuusun torjunnassa

1) heikentää kasvin kasvua, ja
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2) lisää kurtturuusun versojen kuolleisuutta

verrattuna pelkkään ruusujen katkaisemiseen.

Tämä maisterintutkielma on osa kolmivuotista tutkimusta (2021–2023), joka toteutetaan

Luonnonvarakeskuksen sekä Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien yhteistutkimuksena.

Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää biologisen torjunnan tehoa kurtturuusulla, kun tor-

junnassa hyödynnetään purppuranahakkasientä. Tässä tutkielmassa keskitytään purppurana-

hakan aiheuttamaan torjuntatehoon kolme kuukautta kurtturuusukasvustojen käsittelyjen jäl-

keen. Tutkimuskohteena ovat Helsingin kaupungin merenrantakohteissa esiintyvät

kurtturuusukasvustot.

Tutkimustyötä ohjasivat erikoistutkija Leena Hamberg Lukesta, yliopistonlehtori Risto Kasa-

nen Helsingin yliopistosta ja puuasiantuntija Juha Raisio Helsingin kaupungilta.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Tutkimusalue

Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin merenrantakohteiden kurtturuusukasvustot, joihin ei

ennestään ollut kohdistunut torjuntatoimenpiteitä. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM)

hallintasuunnitelman (Hallintasuunnitelma III) mukaisesti tämä tutkimus kohdistettiin luon-

non monimuotoisuuden kannalta arvokkaille alueille. Helsingin kaupungin omistamilta maa-

alueilta Lauttasaaresta oli käytettävissä tuoretta inventointitietoa kurtturuusuesiintymistä. Eri-

tyisesti Lauttasaaren rannoilla sijaitsee kasvillisuudeltaan erityisen arvokkaita kohteita ja suo-

jeltuja luontotyyppejä (Kuva 5), joten tutkimusalat sijoitettiin Lauttasaareen.

18



Kuva 5. Uhanalaiset luontotyypit ja arvokkaat kasvikohteet Lauttasaaren ympäristössä. (Helsingin
WFS-palvelu 2022)

Lauttasaaren kohteet ovat varsin vähäpuustoisia alueita, eikä lähiseudulla ole merkittäviä he-

delmäpuuviljelyksiä. Tämä vähentää potentiaalista riskiä, joka voi aiheutua käytettävän purp-

puranahakkasienen itiöinnistä. Tutkimuskohteet sijaitsivat Helsingin Lauttasaaressa kahdella

paikalla (Lanakujalla 23 koealaa, 60.158404°N 24.892424°E ja Kajavarannassa 54 koealaa,

60.154093°N 24.867173°E (WGS84)) (Kuva 6).

Uhanalaiset	ja	

silmälläpidettävät	luontotyypit

Luonnonsuojelualueet

Arvokkaat	kasvikohteet
0 0,5 1 1,5 2	km
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Kuva 6. Koealojen sĳainti, sekä uhanalaiset luontotyypit, luonnonsuojelualueet ja arvokkaat kasvikoh-
teet (Helsingin WFS-palvelu 2022).

2.2 Koeasetelma

Yhdeksi käsittelyalaksi valittiin yksittäinen, muista riittävän kaukana sijaitseva kurtturuusu-

kasvusto. Suurimpia kurtturuusukasvustoja jaettiin osiin katkomalla juuriyhteydet kesäkuun

2021 alkupuolella. Juuriyhteydet katkottiin, jotta saatiin useampia pienempiä käsittely-yksi-

köitä ja jotta vierekkäisten alojen ruusut eivät enää päässeet vaikuttamaan toistensa kasvuun

juuriyhteyksien avulla (Kuva 7). Näin muodostuneista koealoista (n = 77) joka toinen merkit-

tiin kontrolli- (n = 38) ja joka toinen sienikäsittelyalaksi (n = 39). Kontrollikäsittelyssä kurt-

turuusukasvustoissa tehtiin raivaaminen eli ruusujen katkaiseminen 10–20 cm korkeudelta ja

sienikäsittelyssä tehtiin ruusujen raivaaminen kuten kontrollikäsittelyssä, jonka jälkeen tuo-

reille kantopinnoille ruiskutettiin purppuranahakan sienirihmastoa vesiliuoksessa. Joka toinen

kurtturuusukasvusto raivattiin ja joka toinen käsiteltiin myös sieniliuoksella, jotta ympäristö-

olosuhteiden erojen vaikutus kontrolli- ja sienikäsittelyalojen välillä pysyisi mahdollisimman

pienenä.

Sienikäsittelyä varten sain purppuranahakkaa (kanta R5, Hamberg ym. 2015) sisältävän pe-

rusliuoksen Verdera Oy:ltä. Perusliuos, joka sisälsi 10-6 CFU g-1 (González 1996), laimennet-

tiin hanavedellä 1:10 juuri ennen käyttöä.

Kurtturuusukoealat

Uhanalaiset	ja

silmällä	pidettävät	luontotyypit

Luonnonsuojelualueet

Arvokkaat	kasvikohteet
0 250 500	m
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Kuva 7. Esimerkki koeasetelmasta. Ruusukasvusto on jaettu kaivuukatkoilla (punaiset katkoviivat) 
useammaksi käsittely-yksiköksi. Näihin perustettiin yhden neliömetrin (1m × 1 m) kokoiset tutkimus-
ruudut (valkoinen katkoviiva). Joka toinen yksikkö käsiteltiin purppuranahakkaliuoksella (punainen) ja 
joka toinen jäi kontrolliksi (sininen).

Tutkimuksessa mukana olleista yksittäisistä ruusupensaista mitattiin ennen käsittelyitä (8.–

9.6.2021) käsittelyalan pinta-ala (m2), pensaan korkeus (cm).

Koealojen pinta-alat mitattiin joko maastossa tai Helsingin kaupungin paikkatietoaineiston il-

makuvasta paikkatieto-ohjelmistolla (QGIS, versio 3.22) (QGIS Development Team 2021,

Helsingin WFS-palvelu 2022).

Koealan keskimääräinen koko oli noin 10 m2, mutta pensaiden koko vaihteli runsaasti (Tau-

lukko 2). Tutkimuksen kurtturuusukasvustojen korkeudet olivat kontrollialoilla noin 149 cm

ja sienikäsittelyaloilla hieman matalampia, noin 143 cm.

Taulukko 2. Koealojen (n = 77) kurtturuusukasvustojen keskimääräiset pinta-alat ja korkeudet mitattuna ennen 
koekäsittelyjä. Arvot ovat muotoa keskiarvo ± keskihajonta.

Kontrolli (n = 38) Sienikäsittely (n = 39)

pinta-ala (m2) 9,2 ± 8,3 13,1 ± 21,1

pensaan korkeus (cm) 148,9 ± 42,6 143,1 ± 35,8

Kurtturuusut katkaistiin raivaussahalla 17.–18.6.2021 keskimäärin noin 18 cm korkuisiksi

kannoiksi, ja purppuranahakkakäsittelyssä tuoreille kantopinnoille ruiskutettiin välittömästi
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sienirihmastoa sisältävää liuosta. Ruiskutus tehtiin kasvinsuojelukäyttöön tarkoitetulla paine-

ruiskulla mahdollisimman nopeasti leikkaamisen jälkeen. Kontrolliruutujen kantopintoja ei

käsitelty katkaisun jälkeen. Käsittelyn jälkeen Etelä-Suomessa oli pitkä hellejakso, jolloin

seuraavan kuukauden ajan vuorokausien keskilämpötila oli noin 20–25 °C (Lämpötila – Es-

poo Tapiola 2021).

Sekä kontrolli- että sienikäsittelyaloille perustettiin yhden neliömetrin (1 m × 1 m) kokoiset

tutkimusruudut, jotka merkittiin maastoon maahan painettavien sinisten ja punaisten rauta-

naulojen ja/tai maalimerkintöjen avulla (siniset merkinnät vain katkaistuille ruusuille eli

kontrollille ja punaiset merkinnät sienikäsittelylle) (Kuva 8). Maalimerkintöjä käytettiin, jos

nauloja ei pystytty upottamaan maahan kivisyyden takia. Ruudut sijoitettiin koealoille koh-

tiin, joissa esiintyi kattavasti katkaistujen kurtturuusujen kantoja, kuitenkin siten, että tulevis-

sa inventoinneissa ruusut sekä muu kasvillisuus eivät vaikeuta inventointia kohtuuttomasti.

Kuva 8. Kurtturuusukasvustoon perustettiin 1 m2 kokoinen tutkimusruutu, jonka nurkat merkittiin pui-

naisilla rautanauloilla (sienikäsittely).
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2.3 Aineiston kerääminen

Käsittelyn jälkeen (18.–24.6.2021) yhden neliömetrin (1 m × 1 m) kokoisilta tutkimusruu-

duilta mitattiin seuraavat muuttujat:

• kantojen pohjapinta-alan prosentuaalinen peittävyys tutkimusruudusta (%)

• kantojen lukumäärä (kokonaismäärä, kuolleet sekä jäljelle jääneet lehdelliset ja yhteyttä-

miskykyiset) (lkm)

• elävien kantojen määrä laskettuna kantojen kokonaismäärän ja kuolleiden kantojen määrän

erotuksena (lkm)

• kannon korkeus (cm)

• kannon läpimitta (cm)

Kurtturuusujen annettiin kasvaa kasvukauden ajan. Syyskuussa 2021 (21.–22.9.2021) tutki-

musruudut inventoitiin uudelleen, jolloin tutkittiin seuraavat muuttujat:

• kuolleiden kantojen lukumäärä (lkm)

• elävien vesojen lukumäärä (lkm)

• kuolleiden vesojen lukumäärä (lkm)

• elävien vesojen maksimikorkeus (cm, kasvuston korkeimman yksittäisen vesan korkeus)

• itiöemällisten kantojen lukumäärä (lkm)

• kiulukoiden lukumäärä (lkm)

• harmaakiiltotaudin esiintyminen (1 = kyllä, 0 = ei)

23



2.4 Tulosten analysointi

Tutkin käsittelyiden vaikutusta kurtturuusun kuolleisuuteen tilastollisten mallien avulla.

Kuolleisuutta ilmentämään käytettiin selitettävinä muuttujina kuolleiden kantojen määrän

muutosta (inventointiajankohdan kuolleiden kantojen määrä vähennettynä heti käsittelyjen

jälkeen laskettujen kuolleiden kantojen määrällä), kuolleiden vesojen määrää ja kuolleiden

vesojen suhteellista osuutta kaikista — sekä kuolleista että elävistä — vesoista. Koska oletuk-

sena oli, ettei kuolleisuus ole varmuudella todettavissa käsittelyn jälkeisen ensimmäisen kas-

vukauden päätteeksi, tutkin myös käsittelyiden vaikutuksia ruusun elinvoimaisuuteen, jota il-

mentävinä muuttujina käytettiin elävien vesojen maksimikorkeutta (cm) sekä elävien vesojen

ja kiulukoiden määrää.

Tutkin, kuinka käsittely (kontrolli- ja sienikäsittely), elävien kantojen määrä ja kasvupaikan

avoimuus (avoin kasvupaikka tai metsä) vaikuttavat selitettäviin vastemuuttujiin. Elävien

kantojen määrä valittiin selittäväksi muuttujaksi, koska se vaikuttaa joka tapauksessa vesojen

määrään jatkossa. Kasvupaikan avoimuus puolestaan vaikuttaa ruusun elivoimaisuuteen, jo-

ten tämän tekijän vaikutus oli syytä huomioida malleissa.

Aineisto analysoitiin tilasto-ohjelmistolla (R, versio 4.1.1) ohjelmointiympäristössä (RStudio,

versio 2022.7.2.576) (R Core Team 2022, RStudio 2022). Selitettäville muuttujille muodos-

tettiin mallit – jatkuville muuttujille lineaarinen malli (linear model, LM (stats-kirjasto), ole-

tuksena normaalijakauma) ja diskreeteille muuttujille (lukumäärämuuttujat) yleistetty lineaa-

rinen malli (generalised linear model, GLM (stats-kirjasto)) (Liite 1 – Esimerkki r-koodi).

Yleistetyssä lineaarisessa mallissa oli käytössä Poisson-jakauma logaritmi-muunnoksella.

Kuolleiden vesojen suhteellinen osuus estimoitiin lineaarisella mallilla. Estimoinnin yhtey-

dessä tälle selitettävälle muuttujalle tehtiin logit-muunnos (log(x/(1-x)), jossa x = kuolleiden

vesojen suhteellinen osuus) (Warton ja Hui 2011). Kuvat on piirretty R-tilasto-ohjelmistolla

mallien ennustettujen arvojen perusteella ggplot2-kirjastoa hyödyntäen (Wickham 2016). 

24



3 TULOKSET

3.1 Tutkimusruutujen lähtötilanne

Tutkimusruutujen perustamisvaiheessa lähtötilanne oli samanlainen kontrolli- ja sienikäsitte-

lyiden välillä (Taulukko 3). Kuolleiden kantojen lukumäärä on huomattavan alhainen sekä

kontrolli- (6 kpl) että sienikäsittelyruuduilla (4 kpl).

Taulukko 3. Mitatut muuttujat (keskiarvo ± keskihajonta) tutkimusruuduilta heti käsittelyiden jälkeen.
Kontrolli (n = 38) Sienikäsittely (n = 39)

kantopeitto (%) 15,3 ± 11,5 12,7 ± 8,3

kaikki kannot (lkm) 60 ± 37 51 ± 29

kuolleet kannot (lkm) 6 ± 9 4 ± 4

elävät kannot (lkm) 54 ± 32 48 ± 27

kantokorkeus (cm) 18,7 ± 5,3 17,6 ± 5,7

kantoläpimitta (cm) 1,4 ± 0,4 1,3 ± 0,4

3.2 Tilanne kolme kuukautta käsittelyiden jälkeen

Mitatuissa muuttujissa oli jonkin verran eroja kontrolli- ja sienikäsittelyiden välillä (Taulukko

4). Jo taulukossa esitettyjen keskiarvojen perusteella näytti, että sienikäsittelyssä vesat ovat

matalempia ja kiulukoiden määrä on pienempi kuin kontrollikäsittelyssä. Purppuranahakan

itiöemiä löytyi osasta kurtturuusuja (Kuva 9).
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Taulukko 4. Mitatut muuttujat (keskiarvo ± keskihajonta) tutkimusruuduilta syyskuussa 2021, kolme kuukautta 
käsittelyiden jälkeen.

Kontrolli (n = 38) Sienikäsittely (n = 39)

kuolleet kannot (lkm) 35 ± 21 31 ±19

kuolleiden kantojen muutos (lkm) 29 ± 19 27 ± 18

elävät vesat (lkm) 49 ± 33 41 ± 26

kuolleet vesat (lkm) 4 ± 4 6 ± 6

elävän vesan maksimikorkeus (cm) 73,6 ± 18,3 62,7 ± 19,3

itiöemälliset kannot (lkm) 0 ± 0 2 ± 4

kiulukat (lkm) 80 ± 79 55 ± 66

harmaakiiltotaudin esiintyvyys 
koealoilla (%)

0,0 51,3

Kuva 9. Purppuranahakan itöemiä kurtturuusun kannoissa.

3.3 Purppuranahakkasienikäsittelyn vaikutukset kurtturuusun kasvuun

Kuolleiden kantojen määrän muutos ei ollut suurempi sienikäsitelyssä verrattuna kontrollikä-

sittelyyn (p = 0,542) (Taulukko 5, Kuva 10). Eläviä vesoja oli kuitenkin tilastollisesti merkit-

sevästi vähemmän sieni- kuin kontrollikäsittelyssä (p = 0,005) (Kuva 11), mutta kuolleita ve-
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soja vastaavasti tilastollisesti merkitsevästi enemmän sienikäsittelyssä (p < 0,001) (Kuva 12).

Kuolleiden vesojen suhteellinen määrä oli tilastollisesti suuntaa antavasti suurempi sienikäsit-

telyssä (p = 0,078) (Kuva 13). Vesojen maksimikorkeus oli tilastollisesti merkitsevästi mata-

lampi sienikäsittelyssä verrattuna kontrolliin (p = 0,023) (Kuva 14). Sienikäsittelyn vähentä-

vä vaikutus vesojen maksimikorkeuteen oli lähes 10 cm . Sienikäsittelyssä oli myös

tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kiulukoita (p < 0,001) (Kuva 15).

Taulukko 5. Purppuranahakkakäsittelyn mallinnetut vaikutukset kantokuolleisuuden lisääntymiseen, elävien ve-
sojen määrään, vesojen kuolleisuuteen, vesojen pituuteen, kiulukoiden määrän ja kuolleiden vesojen suhteelli-
seen määrään. Käsittelyiden väliset erot on testattu lineaaristen ja yleistettyjen lineaaristen mallien avulla.
Tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,050) näkyvät taulukossa siten, että mallien estimaatit ± keskiarvon keskivir-
he ovat lihavoitu. Estimaatin etumerkki kertoo selittävän muuttujan vaikutuksen suunnan (negatiivinen (-) arvo 
viittaa vähentävään ja positiivinen (+) arvo lisäävään vaikutukseen).
Malli Vakio Sienikäsittelya Elävien kantojen 

lukumäärä
Avoin kasvupaikkab

Kuolleiden kantojen 
lkm muutoscd

2,795 ± 0,062 0,027 ± 0,043 0,011 ± 0,000 -0,206 ± 0,054

Elävien vesojen lkmc 2,702 ± 0,061 -0,096 ± 0,034 0,011 ± 0,000 0,568 ± 0,057
Kuolleiden vesojen 
lkmc

0,541 ± 0,149 0,531 ± 0,108 0,017 ± 0,001 -0,361 ± 0,133

Kuolleiden vesojen 
määrä suhteessa 
vesojen 
kokonaismääräänce

-5.672 ± 0.96 1.114 ± 0.623 0.027 ± 0.011 0.234 ± 0.806

Elävien vesojen 
maksimikorkeus (cm)

59,096 ± 6,408 -9,637 ± 4,161 0,162 ± 0,071 6,955 ± 5,385

Kiulukoiden lkmc 1,322 ± 0,116 -0,289 ± 0,028 0,011 ± 0,000 2,593 ± 0,115
a Sienikäsittely ilmaisee, mikä on sen vaikutus selitettäviin muuttujiin verrattuna kontrollikäsittelyyn.
b Avoin kasvupaikka on luokkamuuttuja (0 = puiden varjostama metsäinen kasvupaikka, 1 = avoin kasvupaikka).
c Mallin antamat estimaatit ovat logaritmi-muunnetulla skaalalla.
d Mallin selitettävä muuttuja on kuolleiden kantojen lukumäärä kasvukauden lopulla vähennettynä kuolleiden 
kantojen lukumäärällä käsittelyajankohtana.
e  Kuolleiden vesojen suhteellinen osuus estimoitiin lineaarisen mallin avulla. Vasteelle tehtiin logit-muunnos mal-
lin estimoinnin yhteydessä (log(x/(1-x)), jossa x = kuolleiden vesojen suhteellinen osuus).
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Kuva 10. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset kuol-
leiden kantojen lukumäärän muutokseen. Ennus-
te keskimääräisestä kantojen lukumäärän 
muutoksesta ± keskiarvon keskivirhe. Kuvat on 
piirretty malleista laskettujen ennustettujen arvo-
jen avulla. Ennusteita laskettaessa elävien kan-
tojen lukumäärästä on käytetty keskiarvoa.

Kuva 11. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset elä-
vien vesojen lukumäärään. Ennuste keskimääräi-
sestä elävien vesĳen lukumäärästä ± keskiarvon 
keskivirhe. Kuvat on piirretty malleista laskettu-
jen ennustettujen arvojen avulla. Ennusteita las-
kettaessa elävien kantojen lukumäärästä on käy-
tetty keskiarvoa.
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Kuva 12. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset kuol-
leiden vesojen lukumäärään. Ennuste keskimää-
räisestä kuolleiden vesojen lukumäärästä ± 
keskiarvon keskivirhe. Kuvat on piirretty malleis-
ta laskettujen ennustettujen arvojen avulla. En-
nusteita laskettaessa elävien kantojen lukumää-
rästä on käytetty keskiarvoa.

Kuva 13. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset kuol-
leiden vesojen suhteelliseen määrään. Ennuste 
keskimääräisestä kuolleiden vesojen suhteelli-
sesta määrästä ± keskiarvon keskivirhe. Kuvat 
on piirretty malleista laskettujen ennustettujen 
arvojen avulla. Ennusteita laskettaessa elävien 
kantojen lukumäärästä on käytetty keskiarvoa.
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Kuva 14. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset elä-
vien vesojen maksimikorkeuteen. Ennuste keski-
määräisestä elävän vesan maksimikorkeudesta 
lukumäärästä ± keskiarvon keskivirhe. Kuvat on 
piirretty malleista laskettujen ennustettujen arvo-
jen avulla. Ennusteita laskettaessa elävien kan-
tojen lukumäärästä on käytetty keskiarvoa.

Kuva 15. Kontrolli- ja sienikäsittelyn sekä avoi-
men ja metsäisen kasvupaikan vaikutukset kiulu-
koiden lukumäärään. Ennuste keskimääräisestä 
kiulukoiden lukumäärästä ± keskiarvon keskivir-
he. Kuvat on piirretty malleista laskettujen en-
nustettujen arvojen avulla. Ennusteita lasket-
taessa elävien kantojen lukumäärästä on 
käytetty keskiarvoa.

3.4 Elävien kantojen määrän vaikutukset

Elävien kantojen määrällä oli tilastollisesti merkitsevästi lisäävä vaikutus kaikkiin selitettä-

viin muuttujiin eli kuolleiden kantojen määrän muutokseen (p < 0,001), kuolleiden vesojen

määrään (p < 0,001), kuolleiden vesojen suhteelliseen määrään (p = 0,014), elävien vesojen

määrään (p < 0,001), elävien vesojen maksimikorkeuteen (p = 0,026) ja kiulukoiden määrään

(p < 0,001) (Taulukko 5).
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3.5 Kasvupaikan valoisuuden vaikutukset

Avoin kasvupaikka ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi elävien vesojen maksimi kor-

keuteen (p = 0,201) (Taulukko 5). Avoimella kasvupaikalla kuolleiden kantojen määrä vähen-

tyi tutkimusjaksolla tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001). Kuolleita vesoja oli tilastollisesti

merkitsevästi vähemmän avoimella paikalla verrattuna varjoisaan (p = 0,006). Sen sijaan

avoimella paikalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kuolleiden vesojen suhteelli-

seen määrään (p =0,772). Eläviä vesoja oli avoimella kasvupaikalla tilastollisesti merkitse-

västi runsaammin varjoisempaan metsäiseen kasvupaikkaan verrattuna (p < 0,001). Kiulukoi-

ta oli avoimella paikalla tilastollisesti merkitsevästi runsaammin (p < 0,001).
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Tämä tutkimus osoittaa, että purppuranahakkakäsittely heikentää sekä kurtturuusun kasvua

että elinvoimaisuutta ja lisää vesojen kuolleisuutta jo ensimmäisenä käsittelyn jälkeisenä kas-

vukautena. Tutkimuksessa tarkasteltiin elävien vesojen lukumäärää, vesan maksimikorkeutta

sekä kiulukoiden lukumäärää kurtturuusujen elinvoiman ja kasvun ilmentäjinä, kun taas kuol-

leiden kantojen lukumäärän muutos ja kuolleiden vesojen lukumäärä kuvasivat kurtturuusun

kuolleisuutta.

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että tutkimuksen kohde — purppuranahakkasienen

aiheuttama lahotus — on biologinen prosessi jonka lopulliset vaikutukset eivät vielä ensim-

mäisen kasvukauden jälkeen ole täysin nähtävissä. Muilla aiemmin tutkituilla lehtipuulajeilla

kuolleisuus lisääntyy vähintään kolme ensimmäistä kasvukautta (Hamberg ym. 2013, Ham-

berg ja Hantula 2016, Laine ym. 2020a).

Sienikäsittelyä tehtäessä alkoi harvinaisen pitkä helle jakso, joka todennäköisesti aiheutti sen,

etteivät vaikutukset ensimmäisen kasvukauden jälkeen ole niin voimakkaat kuin otollisem-

pien olosuhteiden vallitessa olisivat voineet olla (Hamberg ja Hantula 2020, Lämpötila – Es-

poo Tapiola 2021). Tutkimuksen tuloksista on kuitenkin nähtävissä, että purppuranahakkakä-

sittelyllä on vaikutuksia kurtturuusun kasvuun ja elinvoimaisuuteen jo pian käsittelyn

jälkeisen kasvukauden aikana. Oletettavissa on myös se, että vaikutukset voimistuvat vähin-

tään 2–3 seuraavaa vuotta.

Kuolleiden kantojen lukumäärän muutoksessa ei ollut vielä havaittavissa tilastollisesti mer-

kitseviä eroja. Tosin kuolleiden kantojen objektiivisen mittaamisen ongelmallisuus aiheuttaa

sen, että on kriittisesti pohdittava muuttujan riittävää luotettavuutta kuvaamaan kurtturuusun

kuolleisuutta. Toisaalta kuolleet kannot on arvioitu samalla tavalla sekä kontrolli- että sieni-

käsittelyaloilta, jolloin mahdollinen ero kuolleisuudessa pitäisi tulla esiin, kun tutkitaan luku-

määrän sijaan sen muutosta. Ongelmalliseksi tämän muuttujan tekee myös se, että raivauksen

yhteydessä käsitellyt ohuet versot saattavat kuolla pian, jolloin niistä jäljelle jääneet kannot

lahoavat nopeasti ja putoavat maahan. Tällöin niitä ei ole välttämättä laskettu kuolleiden kan-

tojen lukumäärään mukaan syksyn inventoinnissa.

Kuolleiden vesojen määrässä oli tilastollisesti merkitsevä ero käsittelyiden välillä, mutta ero

oli niin pieni (mallin mukaan lasketussa ennusteessa sienikäsittelyissä noin 5–7 kpl ja kont-
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rollissa noin 3–4 kpl) ,ettei ero ollut luonnossa nähtävissä (Kuva 12). Ero olisi paremminkin

pitänyt olla nähtävissä kuolleiden vesojen määrän suhteellisessa osuudessa, mutta ero oli niu-

kasti tilastollisen merkitsevyyden ulkopuolella, kun tarkastellaan tuloksia 95 %:n luottamus-

välillä. Tulevina vuosina kuolleiden vesojen määrä ja suhteellinen osuus tulevat todennäköi-

simmin kasvamaan, ja erot kontrolli- ja sienikäsittelyiden välillä tulevat selkeämmin esiin.

Aiemmin on tutkittu purppuranahakkakäsittelyn vaikutuksia yhden kasvukauden jälkeen ai-

noastaan kahdella haapa-lajilla (Dumas ym. 1997). Haapa on kloonikasvi kuten kurtturuusu.

Se on kuitenkin erilainen kasvutavaltaan, jonka takia osa mitatuista muuttujista on huonosti

vertailtavissa näiden kahden kasvilajin välillä. Kuitenkin vesojen maksimikorkeudet olivat

molemmilla lajeilla melko samanlaiset ja erot maksimikorkeudessa käsittelyjen välillä olivat

hyvin samanlaiset sekä kurtturuusulla että näillä kahdella haapalajilla. Sienikäsittely vähensi

noin 10 cm maksimikorkeutta, joka on yli 10 % vähemmäin kuin kontrollilla (Kuva 14). Täl-

laisen eron oletan näkyvän jo seuraavan vuoden kasvussa. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa

haavalla saman suuruusluokan tuloksiin haavalla päästiin vasta kahden kasvukauden jälkeen

(Hamberg ym. 2013)

Sekä sienikäsittelyllä että varjoisalla kasvupaikalla oli selvä vähentävä vaikutus kiulukoiden

määrään (Kuva 15). Oletin, että käsittely voisi jopa lisätä kiulukoiden määrää (Pyšek ym.

2007). Ilmeisesti sienikäsittely haittasi ruusujen yhteyttämistoimintaa ja lopputuotteiden hyö-

dyntämistä niin paljon, ettei ruusuilla jäänyt versojen kasvattamisen ohella enää niin paljon

resursseja lisääntymiseen.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tätä tutkimusta lähdettiin kehittämään, kun tiedettiin että purppuranahakan käytöstä vesakon-

torjunnassa oli saatu lupaavia tuloksia. Samalla haitallisen vieraslajin, kurtturuusun torjun-

taan tarvittiin uusia kustannustehokkaita ja suojelualueille sopivia torjuntamenetelmiä.

Ensimmäisen kasvukauden tulosten perusteella purppuranahakkakäsittely vaikuttaa jollain ta-

solla kurtturuusun elinvoimaisuutta heikentevästi. Oletettavaa on, että ruusujen kuolleisuus

kasvaa tulevina vuosina, mikä toteutuessaan tarkottaisi sitä, että purppuranahakkakäsittelyä

kannattaisi harkita potentiaalisena torjuntamenetelmänä. Tosin tämä vaatii tuotteen

kaupallistamisen.

Suomessakin olisi harkittava purppuranahakkakäsittelyn käyttöä myös muihin puuvartisiin

koppisiemenisiin vieraslajeihin, kuten isotuomipihlajaan (Amelanchier spicata (Lam.) K.

Koch), pajuangervoihin (Spiraea salicifolia -ryhmä) ja pilvikirsikkaan (Prunus pensylvanica

L. f.). Pilvikirsikalla on aiemmassa tutkimuksessa päästy 86 % kantokuolleisuuteen (Jobidon

1998). Omien havaintojeni pohjalta purppuranahakka viihtyy hyvin isotuomipihlajalla (Ha-

vaintoerä 2021). Uusien lajien osalta tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta saadaan selvitettyä

päästäänkö riittävän suurin kantokuolleisuuksiin.

34



6 LÄHTEET

Aaltonen, J., Hohti, H., Jylhä, K., Karvonen, T., Kilpeläinen, T., Koistinen, J., Kotro, J., 

Kuitunen, T., Ollila, M. & Parvio, A. 2008. Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen 

ympäristökeskus, Helsinki. 123 s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/

10138/38381/SY_31_2008.pdf?sequence=7

Aspelund, P. & Ryttäri, T. 2010. Kurtturuusu uhkaa hiekkarantojen ja dyynien eliöyhteisöjä – 

tapaus Hangon Furuvik. Lutukka 26(1):3–9. 

Becker, E., Shamoun, S. F. & Hintz, W. E. 2005. Efficacy and environmental fate of 

Chondrostereum purpureum used as a biological control for red alder (Alnus rubra). 

Biological Control 33(3):269–277. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2005.02.013

Blumenthal, D., Mitchell, C. E., Pysek, P. & Jarosík, V. 2009. Synergy between pathogen 

release and resource availability in plant invasion. Proc Natl Acad Sci U S A 106(19):7899–

7904. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0812607106

Bourdôt, G. W., Barton, J., Hurrell, G. A., Gianotti, A. F. & Saville, D. J. 2006. 

Chondrostereum purpureum and Fusarium tumidum independently reduce regrowth in gorse 

(Ulex europaeus). Biocontrol Science and Technology 16(3):307–327. http://dx.doi.org/

10.1080/09583150500532014

Brooks, F. T. 1911. “Silver-leaf” Disease. The Journal of Agricultural Science 4(2):133–144. 

http://dx.doi.org/10.1017/S0021859600001611

Bruun, H. H. 2005. Rosa rugosa Thunb. ex Murray. Journal of Ecology 93(2):441–470. http:/

/dx.doi.org/10.1111/j.1365-2745.2005.01002.x

35



Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar in GBIF Secretariat. 2021. [Verkkodokumentti]. 

GBIF Backbone Taxonomy. Saatavissa: https://www.gbif.org/species/2532944. [Viitattu: 

10.8.2021].

Colautti, R. I., Ricciardi, A., Grigorovich, I. A. & MacIsaac, H. J. 2004. Is invasion success 

explained by the enemy release hypothesis. Ecology Letters 7(8):721–733. http://dx.doi.org/

10.1111/j.1461-0248.2004.00616.x

de Jong, M. D., Scheepens, P. C. & Zadoks, J. C. 1990. Risk analysis applied to biological 

control of a forest weed, using the gaussian plume model. Grana 29(2):139–145. http:/

/dx.doi.org/10.1080/00173139009427744

de Jong, M. D. 2000. The BioChon story: deployment of Chondrostereum purpureum to 

suppress stump sprouting in hardwoods. Mycologist 14(2):58–62. http://dx.doi.org/10.1016/

s0269-915x(00)80005-1

Didriksen, R. 1999. Hybenrosen: et problem i kystnære naturtyper [Hip rose – a problem in 

coastal habitats]. Skoven 31:237–239. (In Danish). 

Dumas, M. T., Wood, J. E., Mitchell, E. G. & Boyonoski, N. W. 1997. Control of Stump 

Sprouting of Populus tremuloides and P. grandidentata by Inoculation with Chondrostereum 

purpureum. Biological Control 10(1):37–41. http://dx.doi.org/10.1006/bcon.1997.0507

Eilenberg, J., Hajek, A. & Lomer, C. 2001. Suggestions for unifying the terminology in 

biological control. BioControl 46(4):387–400. Saatavissa: https://link.springer.com/article/

10.1023/A:1014193329979

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 2. Fungiflora, 

Oslo. 201 s. 

36



Essl, F. 2009. Rosa rugosa Thunb. ex Murray, rugosa rose (Rosaceae, Magnoliophyta). 

Julkaisussa: Drake, J. A. (toim.). Handbook of alien species in Europe. Springer Science + 

Business Media B.V., s. 399. Saatavissa: https://link.springer.com/chapter/

10.1007/978-1-4020-8280-1_4

Gill, J. P. K., Sethi, N., Mohan, A., Datta, S. & Girdhar, M. 2018. Glyphosate toxicity for 

animals. Environmental Chemistry Letters 16(2):401–426. http://dx.doi.org/10.1007/

s10311-017-0689-0

Gonthier, P., Lione, G., Giordano, L. & Garbelotto, M. 2012. The American forest pathogen 

Heterobasidion irregulare colonizes unexpected habitats after its introduction in Italy. Ecol 

Appl 22(8):2135–2143. http://dx.doi.org/10.1890/12-0420.1

González, J. M. 1996. A general purpose program for obtaining most probable number tables.

Journal of Microbiological Methods 26(3):215–218. http://dx.doi.org/

10.1016/0167-7012(96)00818-4

Gosselin, L., Jobidon, R. & Bernier, L. 1999. Biological control of stump sprouting of 

broadleaf species in rights-of-way with Chondrostereum purpureum: incidence of the disease 

on nontarget hosts. Biological Control 16(1):60–67. Saatavissa: https:/

/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964499907363

Hallintasuunnitelma III kansallisesti haitallisten vieraslajien torjumiseksi 27.10.2020. 

[Verkkodokumentti]. Maa- ja metsätalousministeriö. Saatavissa: https://mmm.fi/vieraslajit. 

[Viitattu: 9.11.2020].

Hamberg, L., Vartiamäki, H. & Hantula, J. 2015. Breeding increases the efficacy of 

Chondrostereum purpureum in the sprout control of birch. PLoS One 10(2):e0117381. http:/

/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0117381

37



Hamberg, L. & Hantula, J. 2016. The efficacy of six elite isolates of the fungus 

Chondrostereum purpureum against the sprouting of European aspen. J Environ Manage 

171:217–224. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.02.016

Hamberg, L., Saarinen, V. M., Rantala, M., Hantula, J., Seiskari, P. & Saksa, T. 2020. 

Rainstorm effects on the biocontrol efficacy of the decay fungus Chondrostereum purpureum 

against birch sprouting in boreal forests. Appl Microbiol Biotechnol 104(11):5107–5117. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00253-020-10574-3

Hamberg, L., Malmivaara-Lämsä, M., Löfström, I., Vartiamäki, H., Valkonen, S. & Hantula, 

J. 2011a. Sprouting of Populus tremula L. in spruce regeneration areas following alternative 

treatments. European Journal of Forest Research 130(1):99–106. http://dx.doi.org/10.1007/

s10342-010-0372-5

Hamberg, L., Vartiamäki, H., Malmivaara-Lämsä, M., Löfström, I., Valkonen, S. & Hantula, 

J. 2011b. Short-term effects of mechanical and biological treatments on Sorbus aucuparia L. 

sprouting in mesic forests in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 26(6):505–

514. http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2011.592144

Hamberg, L., Korhonen, K. & Hantula, J. 2012. Interaction between Chondrostereum 

purpureum and Phlebiopsis gigantea in mixed suspensions and their biocontrol efficacy in 

spruce logs and birch stumps. Biocontrol Science and Technology 22(10):1239–1243. http:/

/dx.doi.org/10.1080/09583157.2012.720673

Hamberg, L., Malmivaara-Lämsä, M., Löfström, I. & Hantula, J. 2013. Effects of a 

biocontrol agent Chondrostereum purpureum on sprouting of Sorbus aucuparia and Populus 

tremula after four growing seasons. BioControl 59(1):125–137. http://dx.doi.org/10.1007/

s10526-013-9550-y

38



Hamberg, L., Lemola, J. & Hantula, J. 2017. The potential of the decay fungus 

Chondrostereum purpureum in the biocontrol of broadleaved tree species. Fungal Ecology 

30:67–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2017.09.001

Hamberg, L., de la Bastide, P., Hintz, W., Shamoun, S. F., Brandtberg, M. & Hantula, J. 2018.

Interfertility and genetic variability among European and North American isolates of the 

basidiomycete fungus Chondrostereum purpureum. Fungal Biology 122(7):659–667. http:/

/dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2018.03.009

Hamberg, L. & Hantula, J. 2018. Tree size as a determinant of recovery of birch (Betula 

pendula and B. pubescens) and grey alder (Alnus incana) trees after cutting and inoculation 

with Chondrostereum purpureum. Biological Control 126:83–89. http://dx.doi.org/10.1016/

j.biocontrol.2018.07.015

———. 2020. The biocontrol efficacy of Chondrostereum purpureum is not sensitive to 

prevailing environmental conditions in boreal forests. Forest Ecology and Management 

456:117646. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117646

Hamberg, L. 2021. The effect of a biocontrol fungus Chondrostereum purpureum on 

sprouting of rowan (Sorbus aucuparia) at different application times. Biological Control 

154:104520. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104520

Hamberg, L., Laine, T., Hantula, J. & Saksa, T. 2021a. Long-term effects of biological sprout 

control of unwanted hardwoods on conifer sites. Forest Ecology and Management 

493:119288. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119288

Hamberg, L., Saksa, T. & Hantula, J. 2021b. Role and function of Chondrostereum 

purpureum in biocontrol of trees. Applied Microbiology and Biotechnology 105(2):431–440. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00253-020-11053-5

39



Hantula, J., Hamberg, L., Vartiamäki, H., Korhonen, K. & Uotila, A. 2012. A review on the 

efficacy tests and risk analyses conducted on Chondrostereum purpureum, a potential 

biocontrol agent, in Finland. Forest Systems 21(2):343–347. http://dx.doi.org/10.5424/fs/

2012212-02197

Harper, G. J., Comeau, P. G., Hintz, W., Wall, R. E., Prasad, R. & Becker, E. M. 1999. 

Chondrostereum purpureum as a biological control agent in forest vegetation management. II.

Efficacy on Sitka alder and aspen in western Canada. Canadian Journal of Forest Research 

29(7):852–858. http://dx.doi.org/10.1139/x99-121

Havaintoerä. 2021. [Verkkodokumentti]. Suomen Lajitietokeskus. Saatavissa: http://tun.fi/

JX.1268453#3. [Viitattu: 17.10.2022].

Heikkinen, R., Pöyry, J., Fronzek, S. & Leikola, N. 2012. Ilmastonmuutos ja vieraslajien 

leviäminen Suomeen – Tutkimustiedon synteesi ja suurilmastollinen vertailu. Suomen 

ympäristökeskus, 117 s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38721/

SY_7_12_Ilmastonmuutos_ja_vieraslajit.pdf?sequence=1

Helsingin kaupungin WFS-[rajapinta]palvelu. 2022. [Verkkodokumentti]. Helsingin 

kaupunki, Kaupunkimittauspalvelut. Saatavissa: http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/

wfs. [Viitattu: 12.4.2022].

Jobidon, R. 1998. Comparative Efficacy of Biological and Chemical Control of the 

Vegetative Reproduction in Betula papyrifera and Prunus pensylvanica. Biological Control 

11(1):22–28. 

Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit. Metsäkustannus Oy, 221 s. 

Kauppila, P. & Niemelä, T. 1986. Nahkamaisia lahopuiden sieniä. Sienilehti 38:5–20. 

Saatavissa: https://www.funga.fi/Sienilehti/SL1986-1.pdf#page=5&view=Fit

40



Keane, R. & Crawley, M. J. 2002. Exotic plant invasions and the enemy release hypothesis. 

Trends in Ecology & Evolution 17(4):164–170. http://dx.doi.org/10.1016/

s0169-5347(02)02499-0

Kontula, T. & Raunio, A. 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien 

punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus ja 

ympäristöministeriö, Helsinki. 388 s. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/

10024/161233

Kunttu, P. & Kunttu, S.-M. 2019. New records of the invasive alien Rosa rugosa (Rosaceae) 

in the Archipelago Sea National Park, SW Finland. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 

Fennica 95:81–88. Saatavissa: https://journal.fi/msff/article/view/82631/41879

Kuosmanen, K. 2015. Käsittelyajankohdan vaikutus purppuranahakan tehoon pihlajan 

vesakoitumisen torjunnassa. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulu), Joensuu. 37 s. Saatavissa: http://urn.fi/

URN:NBN:fi:amk-2015060111700

Laessoe, T. & Petersen, J. H. 2019. Fungi of Temperate Europe. Princeton University Press, 

Princeton & Oxford. 1708 s. 

Laine, T., Hamberg, L., Saarinen, V.-M. & Saksa, T. 2019. The efficacy of Chondrostereum 

purpureum against sprouting of deciduous species after mechanized pre-commercial thinning.

Silva Fenn 53(3):10195. http://dx.doi.org/10.14214/sf.10195

———. 2020a. The efficacy of Chondrostereum purpureum in sprout control of birch during 

mechanized pre-commercial thinning. BioControl 65(1):13–24. http://dx.doi.org/10.1007/

s10526-019-09971-z

41



Laine, T., Saarinen, V.-M., Hantula, J., Saksa, T. & Hamberg, L. 2020b. Efficacy of different 

clearing saw methods in biological sprout control in birch (Betula pendula [roth] and B. 

pubescens [Ehrh.]) compared to manual and mechanized application. Forest Ecology and 

Management 475:118429. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118429

Lalcide Chondro. 2022. [Verkkodokumentti]. Lallemand Inc. Saatavissa: https://bioforest.ca/

en/canada/product-details/lalcide-chondro/. [Viitattu: 10.10.2022].

Lambdon, P., Pyšek, P., Basnou, C., Hejda, M., Arianoutsou, M., Essl, F., Jarošík, V., Pergl, 

J., Winter, M. & Anastasiu, P. 2008. Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, 

geographical patterns and research needs. Preslia 80:101–149. Saatavissa: https:/

/digital.csic.es/handle/10261/61126

Lämpötila – Espoo Tapiola. 2021. [Verkkodokumentti]. Ilmatieteen laitos. Saatavissa: https:/

/fmiodata-convert-api-prod.out.ocp.fmi.fi/preview/8aa52f82-52cc-4ad3-ba15-ff8febb300e0/

?locale=fi. [Viitattu: 10.10.2022].

Larsson, K. H. & Ryvarden, L. 2021. Corticioid Fungi of Europe, vol 1. Fungiflora, Oslo. 

266 s. 

Lygis, V., Bakys, R., Burokienė, D. & Vasiliauskaitė, I. 2012. Chondrostereum purpureum-

based control of stump sprouting of seven hardwood species in Lithuania. Baltic Forestry 

18(1):41–55. 

Nilsson, Ö. 1999. Wild roses in Norden : taxonomic discussion. Julkaisussa: Nilsson, Ö. 

(toim.). Chorological problems in the European flora : proceedings of the VIII meeting of the 

Committee for Mapping the Flora of Europe, Helsinki, Finland, 8-10 August 1997. s. 169–

173. 

42



Pyšek, P., Perglová, I., Krinke, L., Jarošík, V., Pergl, J. & Moravcová, L. 2007. Regeneration 

ability of Heracleum mantegazzianum and implications for control. Julkaisussa: Pyšek, P., 

Cock, M. J. W., Nentwig, W. & Ravn, H. P. (toim.). Ecology and management of giant 

Hogweed (Heracleum mantegazzianum). CABI, Wallingford UK. s. 112–125. Saatavissa: 

https://cabidigitallibrary.org/doi/abs/10.1079/9781845932060.0112

QGIS Development Team. 2021. QGIS Geographic Information System. 

[Verkkodokumentti]. Open Source Geospatial Foundation. Saatavissa: http://qgis.osgeo.org. 

R Core Team. 2022. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 

[Verkkodokumentti]. R Foundation for Statistical Computing. Saatavissa: https://www.R-

project.org/. 

Rosa rugosa Thunb. 2021. [Verkkodokumentti]. GBIF Backbone Taxonomy. Saatavissa: 

https://www.gbif.org/species/3003979. [Viitattu: 28.10.2021].

RStudio, T. 2022. RStudio: Integrated Development Environment for R. [Verkkodokumentti].

RStudio, PBC. Saatavissa: http://www.rstudio.com/. 

Ryttäri, T., Heiskala, K., Kekäläinen, H., Koskela, K., von Numers, M., Rinkineva-Kantola, 

L. & Syrjänen, K. 2014. Itämeren hiekkarantojen ja dyynien hoito - Vård av Östersjöns 

sandstränder och dyner. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 54 s. Saatavissa: http:/

/hdl.handle.net/10138/135521

Ryttäri, T., Maa- ja metsätalousministeriö & Luonnonvarakeskus. 2021. Kurtturuusu – Rosa 

rugosa. [Verkkodokumentti]. Suomen lajitietokeskus. Saatavissa: https://laji.fi/taxon/

MX.38815/biology. [Viitattu: 9.2.2022].

Salmi, A. 2017. Koneellisen purppuranahakkakäsittelyn vaikutus lehtipuiden vesomiseen. 

Helsingin yliopisto, Helsinki. 64 s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181460

43



Salminen, A. 2016. Kurtturuusulajikkeiden lisääntymiskyky. Helsingin yliopisto, Helsinki. 70

s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160931/

Annukka_Salminen_pg_2016.pdf?sequence=2

Scheepens, P. C. & Hoogerbrugge, A. 1988. Control of Prunus serotina in forests with the 

endemic fungus Chondrostereum purpureum. Julkaisussa: Delfosse, E. S. (toim.). Proc. VII. 

Int. Symp. Biol. Contr. Weeds. Rome, Italy. s. 545–551. Saatavissa: http://bugwoodcloud.org/

ibiocontrol/proceedings/pdf/7_545-551.pdf

Spiers, A. G. & Hopcroft, D. H. 1988. Factors affecting Chondrostereum purpureum infection

of Salix. Forest Pathology 18(5):257–278. http://dx.doi.org/10.1111/

j.1439-0329.1988.tb00214.x

Türk, W. 1995. Pflanzengesellschaften und Vegetationsmosaike der Insel Amrum [Plant 

communities and vegetation mosaics of the island Amrum]. Tuexenia 245–294. (In German). 

Van Den Meersschaut, D. & Lust, N. 1997. Comparison of mechanical, biological and 

chemical methods for controlling black cherry (Prunus serotina) in Flanders (Belgium). Silva 

Gandavensis 62:90–109. http://dx.doi.org/10.21825/sg.v62i0.848

Vartiamäki, H., Maijala, P., Uotila, A. & Hantula, J. 2008a. Characterization of growth and 

enzyme production of Chondrostereum purpureum isolates and correlation of these 

characteristics with their capability to prevent sprouting of birch in field. Biological Control 

47(1):46–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2008.06.005

Vartiamäki, H., Uotila, A., Vasaitis, R. & Hantula, J. 2008b. Genetic diversity in Nordic and 

Baltic populations of Chondrostereum purpureum: a potential herbicide biocontrol agent. 

Forest Pathology 38(6):381–393. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0329.2008.00551.x

44



Vartiamäki, H., Hantula, J. & Uotila, A. 2009a. Effect of application time on the efficacy of 

Chondrostereum purpureum treatment against the sprouting of birch in Finland. Canadian 

Journal of Forest Research 39(4):731–739. http://dx.doi.org/10.1139/X09-009

———. 2009b. Susceptibility of silver birch pruning wounds to infection by white-rot fungus

(Chondrostereum purpureum), a potential bioherbicide. Silva Fennica 43(4):537–547. http:/

/dx.doi.org/10.14214/sf.179

Wall, R. E. 1990. The Fungus Chondrostereum purpureum as a Silvicide to Control Stump 

Sprouting in Hardwoods. Northern Journal of Applied Forestry 7(1):17–19. http://dx.doi.org/

10.1093/njaf/7.1.17

Warton, D. I. & Hui, F. K. 2011. The arcsine is asinine: the analysis of proportions in ecology.

Ecology 92(1):3–10. http://dx.doi.org/10.1890/10-0340.1

Wickham, H. 2016. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. [Verkkodokumentti]. 

Springer-Verlag New York. Saatavissa: https://ggplot2.tidyverse.org. 

45



LIITE 1 – ESIMERKKI R-KOODI

 Mallin ja ennusteiden laskeminen sekä diagrammien piirtäminen.

## Kurtturuusu
## Juha K Karvonen (juha.karvonen@iki.fi)
## Fri Oct 14 15:30:42 2022

R.version.string
# "R version 4.1.1 (2021-08-10)"

RStudio.Version()$version
# 2022.7.2.576

citation()
# R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R

Foundation for Statistical Computing, Vienna,
# Austria. URL https://www.R-project.org/.
# 
#' @Manual{,
#'   title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},
#'   author = {{R Core Team}},
#'   organization = {R Foundation for Statistical Computing},
#'   address = {Vienna, Austria},
#'   year = {2022},
#'   url = {https://www.R-project.org/},
#' }

citation("ggplot2")
#' H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New

York,
#' 2016.
#' 
#' @Book{,
#'   author = {Hadley Wickham},
#'   title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
#'   publisher = {Springer-Verlag New York},
#'   year = {2016},
#'   isbn = {978-3-319-24277-4},
#'   url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
#' }

RStudio.Version()$citation
#' @Manual{,
#'   title = {RStudio: Integrated Development Environment for R},
#'   author = {{RStudio Team}},
#'   organization = {RStudio, PBC},
#'   address = {Boston, MA},
#'   year = {2022},
#'   url = {http://www.rstudio.com/},
#' }

library(ggplot2) # plottaus-kirjasto

setwd("/data")

RuusuH=read.csv("Aineisto_work.csv")
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attach(RuusuH)

# Luokkamuuttujat
RuusuH$Sijainti=factor(Sijainti)
RuusuH$Tyyppi=factor(Tyyppi)
RuusuH$Avoin=factor(Avoin)
RuusuH$Kukka=factor(Kukka)
RuusuH$SporoLK=factor(SporoLK)
RuusuH$Lehtioire=factor(Lehtioire)
RuusuH$Silver=factor(Silver)
RuusuH$SporoKOK=factor(SporoKOK)
RuusuH$Nuokku=factor(Nuokku)
RuusuH$Katko=factor(Katko)

# Kuolleiden kantojen lkm muutos
KannotEro=KannotK-KantoLKMd

# Tarkastetaan onko jatkuvien selittävien muuttujien välillä korrelaatiota
cor(KantoLKMe,Vleht)
# 0.5931364
cor(KantoLKMe,Area)
# -0.05409503
cor(Vleht,Area)
# 0.02960926

### MALLIT ###

# Malli StumpH
##### Vaikutus kuolleiden kantojen lkm muutokseen

StumpH=glm(KannotEro~Tyyppi+KantoLKMe+Avoin,family = poisson(link =
log),data=RuusuH)

summary(StumpH)

# Deviance Residuals: 
#   Min       1Q   Median       3Q      Max  
# -9.1614  -1.6942  -0.3852   1.5951   5.0353  
# 
# Coefficients:
#   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
# (Intercept)  2.7954807  0.0621099  45.009  < 2e-16 ***
#   Tyyppi1      0.0265182  0.0435016   0.610 0.542133    
# KantoLKMe    0.0119975  0.0005474  21.917  < 2e-16 ***
#   Avoin1      -0.2061954  0.0549430  -3.753 0.000175 ***
#   ---
#   Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
# 
# (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
# 
# Null deviance: 902.28  on 76  degrees of freedom
# Residual deviance: 501.45  on 73  degrees of freedom
# AIC: 887.23
# 
# Number of Fisher Scoring iterations: 4

# Viedään estimaatit + ka:n keskivirhe taulukkoon
malli=StumpH
mallitaulu.df = data.frame(
  Malli="Kuolleiden kantojen lkm muutos",

vakio=paste(round(summary(malli)$coefficients[1,1], digits=3),"±",round(summa-
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ry(malli)$coefficients[1,2], digits=3)),
sienikäsittely=paste(round(summary(malli)$coefficients[2,1], di-

gits=3),"±",round(summary(malli)$coefficients[2,2], digits=3)),
elävien.kantojen.lkm=paste(round(summary(malli)$coefficients[3,1], di-

gits=3),"±",round(summary(malli)$coefficients[3,2], digits=3)),
avoin.kasvupaikka=paste(round(summary(malli)$coefficients[4,1], di-

gits=3),"±",round(summary(malli)$coefficients[4,2], digits=3))
  )

# plottaus residuaaleista
plot(fitted(StumpH),residuals(StumpH))

# [kuva]
plot(StumpH)
# [kuva: residuals vs leverage]

## Lasketaan ennuste ± keskiarvon keskivirhe kuolleiden kantojen lukumäärän muutok-
selle (log-muunos)

# sieni/avoin
StumpH_SA_est_log = as.numeric(predict(StumpH,data.frame(Tyyppi=factor(1),KantoLK-

Me=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA, se.fit = TRUE)$fit)
# 3.22269
StumpH_SA_est = exp(StumpH_SA_est_log)
# 25.09553
StumpH_SA_se_min = exp(StumpH_SA_est_log - as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(1),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 24.27057
StumpH_SA_se_max = exp(StumpH_SA_est_log + as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(1),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 25.94854

# kontrolli/avoin
StumpH_KA_est_log = as.numeric(predict(StumpH,data.frame(Tyyppi=factor(0),KantoLK-

Me=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA, se.fit = TRUE)$fit)
# 3.196172
StumpH_KA_est = exp(StumpH_KA_est_log)
# 24.43879
StumpH_KA_se_min = exp(StumpH_KA_est_log - as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(0),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 23.62098
StumpH_KA_se_max = exp(StumpH_KA_est_log + as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(0),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(1)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 25.28492

# sieni/metsä
StumpH_SM_est_log = as.numeric(predict(StumpH,data.frame(Tyyppi=factor(1),KantoLK-

Me=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA, se.fit = TRUE)$fit)
# 3.428885
StumpH_SM_est = exp(StumpH_SM_est_log)
# 30.84225
StumpH_SM_se_min = exp(StumpH_SM_est_log - as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(1),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 29.24161
StumpH_SM_se_max = exp(StumpH_SM_est_log + as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(1),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))
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# 32.5305

# kontrolli/metsä
StumpH_KM_est_log = as.numeric(predict(StumpH,data.frame(Tyyppi=factor(0),KantoLK-

Me=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA, se.fit = TRUE)$fit)
# 3.402367
StumpH_KM_est = exp(StumpH_KM_est_log)
# 30.03511
StumpH_KM_se_min = exp(StumpH_KM_est_log - as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(0),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 28.46748
StumpH_KM_se_max = exp(StumpH_KM_est_log + as.numeric(predict(StumpH,data.fra-

me(Tyyppi=factor(0),KantoLKMe=mean(KantoLKMe),Avoin=factor(0)),re.form=NA,
se.fit = TRUE)$se.fit))

# 31.68908

# plotataan pylväsdiagrammi mallin ennusteista sieni/kontrolli avoin/metsä
plot.StumpH.df = data.frame(
  Ennuste=c(StumpH_SA_est,StumpH_KA_est,StumpH_SM_est,StumpH_KM_est),
  Tyyppi=c("sienikäsittely","kontrolli","sienikäsittely","kontrolli"),
  SE_min=c(StumpH_SA_se_min,StumpH_KA_se_min,StumpH_SM_se_min,StumpH_KM_se_min),
  SE_max=c(StumpH_SA_se_max,StumpH_KA_se_max,StumpH_SM_se_max,StumpH_KM_se_max),
  Kategoria=c("avoin","avoin","metsä","metsä")
)
p =
  ggplot(plot.StumpH.df,aes(x=Kategoria, y=Ennuste, fill=Tyyppi)) + 

geom_bar(position="dodge", stat = "identity", colour="grey20", width=.5, size=.4)
+ 

geom_errorbar(aes(ymin=SE_min, ymax=SE_max), position = position_dodge(.5),
width=.1, size=.4) +

  guides(fill = guide_legend(byrow = TRUE))
p + scale_fill_grey(start=.80,end=.35) + theme_classic() +
  theme(
    axis.line.x = element_blank(),
    axis.ticks.x = element_blank(),
    text = element_text(family = "Helvetica Neue", size = 10),
    legend.key.size = unit(12, "pt"),
    legend.spacing.y = unit(1, "pt")
  ) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, .230))) +
  ylab("Kuolleiden kantojen lkm muutos") + xlab("") + labs(fill="")
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