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Merenrantojen ranta-
vallit muodostuvat 
aallokon kasaamasta 

orgaanisesta aineksesta ja ovat 
tavallisesti leveyttään pidem-
piä. Eloperäisten rantavallien 
päätyyppejä ovat hauruvallit, 
meriajokasvallit ja ruokoval-
lit. Hauruvalleissa on rakko-
haurun, Fucus vesiculosus, lisäk-
si usein myös muita leviä, ve-
sikasveja tai simpukoita (Rei-
nikainen ym. 2018b). Eloperäis-
tä rantavallia pidetään hau-
ruvallina, jos sen koostumuk-
sesta vähintään 50 % on rakko-
haurua. Hauruvalleja tavataan 
Suomen rannikolla rakkohau-
run esiintymisalueella itäiseltä 
Suomenlahdelta Merenkurk-

Hauruvalleilla muhii

kuun asti (Reinikainen ym. 2018b). 
Lisäksi Itämerelle kotoperäis-
tä itämerenhaurua, Fucus radi-
cans, tavataan Suomessa Poh-
janlahden rannikolla (Viitasalo 
ym. 2017).

Erilaisia rantavalleja
Rantavallien muodostumi-
seen ja esiintymiseen vaikut-
tavat fysikaaliset tekijät, ku-
ten rannan tyyppi, muoto, kor-
keus ja avoimuus sekä sääte-
kijät, kuten tuulen nopeus ja 
suunta, aallokon voimakkuus 
ja veden virtaukset (Haapaniemi 
2014, Torn ym. 2016). Rantavallien 
määrä, koko ja sijainti rannalla 
voivat vaihdella suuresti vuo-
sittain. Vallien synnylle otolli-

simmille, suojaisille rannoille 
voi muodostua vallien sukkes-
siosarjoja eli vallijatkumoita, 
jotka ovat ekologisesti erityi-
sen tärkeitä, koska vallien eri-
ikäisissä kehitysasteissa viih-
tyy omanlaisensa eliöstö. Valli-
jatkumot takaavat, että rannal-
la on säännöllisesti eri lajeille 
soveliaita valleja. 

Tuoreille maatuville hau-
ruvalleille on luonteenomais-
ta runsas, tavallisesti yksivuo-
tinen kasvillisuus, mutta maa-
tuneimmilla valleilla kasvaa 
myös monivuotisia kasvilajeja. 
Yhteistä lajeille on, että ne suo-
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omaleimainen kasvisto
▲ Muhkea tuore hauruvalli ja sen 
takana vyöhykkeinen kasvillisuus 

vallin maatuneilla osilla.

Rauma, Santakari, 12.7.2021 © P. Kunttu
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sivat typpipitoisia ja kosteita 
kasvupaikkoja. Hauruvalli-
en tyyppilajistoa on kuvattu 
muun muassa Keynäksen ym. 
(2001) ja Reinikaisen ym. (2018b) 
julkaisuissa. Myös esimerkik-
si Hæggström ja Hæggström 
(2010), Väre (2011) ja Suominen 
(2013) ovat esitelleet hauruval-
leilla kasvavia kasveja. 

Hauruvallien kasvistoa on 
tutkittu Suomessa jo kauan sit-
ten. Ernst Häyrén (1902) kiin-

nitti ensimmäiseksi huomiota 
hauruvallien kasveihin Tam-
misaaren saaristossa, Carl 
Skottberg (1907) ja Widar Bren-
ner (1916) selvittivät niiden la-
jistoa Hangossa ja Inkoossa. 
Ruotsin rannikolla hauruvalli-
en ekologia ja kasvillisuus tu-
livat mielenkiinnon kohteik-
si hieman myöhemmin (Holm-
gren 1921). Paitsi hauruvallien 
kasveja, myös vallien ylläpi-
tämää monimuotoista selkä-

rangatonta eläinlajistoa tutkit-
tiin jo varhain (Backlund 1945). 
1960-luvulta on joitakin selvi-
tyksiä, ja Kirsti Fagerströmin 
työ Rauman saaristosta on laa-
jimpia hauruvallien kasvitut-
kimuksia Suomessa (Fagerström 
1981). Sen jälkeen kiinnostus ai-
heeseen vaikuttaa hiipuneen. 
Haapaniemi (2011) tutki kuiten-
kin hauruvallien esiintymiseen 
vaikuttavia ympäristötekijöitä 
Selkämerellä.

Tutkitut saaret Saaristomerellä (24), Ahvenanmerellä (2) ja eteläisellä Selkämerellä (3). Mittakaavasta johtuen osa 
symboleista jää toistensa alle.

© Maanmittauslaitoksen taustakartta 10/2022
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Uhattu elinympäristö
Rakkohauru on vähentynyt 
Itämeren rehevöitymisen seu-
rauksena (esim. Vahteri & Vuori-
nen 2016, Kotilainen ym. 2018), mikä 
heijastuu hauruvallien muo-
dostumiseen ja kokoon. Itäme-
ren rehevöityminen muuttaa 
vallien koostumusta, sillä rih-
malevien, järviruo’on ja mui-
den rehevöitymisestä hyötyvi-
en kasvien osuus valleissa kas-
vaa. Itämeren rehevöityminen 
lisää ravinnekuormaa rannoil-
la, mihin vaikuttavat myös il-
malaskeumana tuleva typpi, il-
mastonmuutos ja voimakkaas-
ti vähentynyt rantalaidunnus. 
Näiden kaikkien yhteisvaiku-
tuksesta rantojen ekologiset 
olosuhteet ovat muuttuneet 
merkittävästi, mikä vaikuttaa 
myös kasvillisuuteen (Reinikai-
nen ym. 2018a).

Hauruvallit on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi luonto-
tyypiksi niiden laadun heiken-
tymisen ja määrän vähentymi-
sen takia (Reinikainen ym. 2018b). 
Rantavallit ovat myös yksi Eu-
roopan unionin Natura-luon-
totyypeistä (Airaksinen & Karttu-
nen 2001). Hauruvallien kasvila-
jiston tutkimus onkin ajankoh-
taista. Tässä artikkelissa esit-
telemme hauruvallien esiinty-
mistä, kokoa ja laatua käsitte-
levän tutkimuksemme putki-
lokasvihavainnot.

Miten tutkittiin?
Hauruvallien kasveja kartoi-
tettiin heinäkuussa 2021 kaik-
kiaan 24 saarella Saaristome-
rellä, kahdella saarella Ahve-
nanmerellä ja kolmella saarella 
eteläisellä Selkämerellä. Näis-
tä saarista löytyi yhteensä 262 
hauruvallia, joista 67 prosentil-
la oli kasvillisuutta. Jokaisesta 

▲ Vårdölaisen hauruvallin monipuolista kasvistoa, muun muassa ruoho-
laukkaa, Allium schoenoprasum, mesiangervoa, Filipendula ulmaria, meriväi-
nönputkea, Angelica archangelica subsp. littoralis, isonokkosta, Urtica dioica, 
peltopillikettä, Galeopsis bifida, piikkiohdaketta, Cirsium vulgare, ja keto-or-
vokkia, Viola tricolor.

Vårdö, Bockhär ören, 1.7.2015 © P. Kunttu

▲ Vyöhykkeistä kasvillisuutta eriasteisesti maatuneilla hauruvalleilla, muun 
muassa isomaltsaa, Atriplex prostrata, järviruokoa, Phragmites australis, keto-
hankkia, Argentina anserina, ranta-alpia, Lysimachia vulgaris, merivirmajuurta, 
Valeriana excelsa subsp. salina, ja maitohorsmaa,Chamaenerion angustifolium.

Uusikaupunki, Ärväskivi, 13.7.2021 © P. Kunttu
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Taulukko 1. Hauruvalleilla havaitut kasvilajit

Hauruvallit, joista

laadittiin  
kasvilajilista

kirjattiin 
vain valta-

lajit

Havainto-
määrä

Havainto-
määrästä 

valtalajiksi 
merkittyjä

Havainto-
määrä

Agrostis stolonifera, rönsyrölli 1

Allium schoenoprasum, ruoholaukka 7

Angelica archangelica subsp. littoralis, meriväinönputki 81 3

Angelica sylvestris, karhunputki 2 2

Anthriscus sylvestris, koiranputki 14

Argentina anserina, ketohanhikki 38 8 10

Artemisia vulgaris, pujo 0 4

Atriplex littoralis, merimaltsa 4 9

Atriplex longipes -ryhmä, laukkamaltsaryhmä 3 1

Atriplex prostrata, isomaltsa 92 36 1

Barbarea stricta, rantakanankaali 1

Cakile maritima, merisinappi 1 6

Calamagrostis epigejos, hietakastikka 2

Calamagrostis neglecta, luhtakastikka 1

Centaurium pulchellum, pikkusappi 1

Chamaenerion angustifolium, maitohorsma 21 9

Cirsium arvense, pelto-ohdake 27 7 2

Cirsium palustre, suo-ohdake 1

Cirsium vulgare, piikkiohdake 6

Comarum palustre, kurjenjalka 2

Convolvulus sepium, valkokarhunköynnös 8

Cornus suecica, ruohokanukka 1

Crambe maritima, euroopanmerikaali 0 3

Cuscuta europaea subsp. halophyta, merenrantavieras 4

Dactylis glomerata, koiranheinä 2

Deschampsia bottnica, pohjanlahdenlauha 1

Eleocharis uniglumis, meriluikka 1

Elytrigia repens subsp. arenosa, rantajuola 44 12

Epilobium ciliatum, vaalea-amerikanhorsma 2

Equisetum arvense, peltokorte 1

Erysimum strictum, rantaukonnauris 9

Fallopia dumetorum, pensaikkotatar 21 1

Filipendula ulmaria, mesiangervo 56 26 1

Galatella pannonica, meriasteri 2

Galeopsis bifida, peltopillike 84 40 5

Galium aparine, kierumatara 2

Galium palustre, rantamatara 4

Hylotelephium telephium, isomaksaruoho 9

Hypericum perforatum, mäkikuisma 1

▲ Meriotakilokki, Salsola kali, 
tavattiin kartoituksessa yhdellä 
hauruvallilla, Paraisten (Korppoon) 
Jurmossa.

1.9.2021 © P. Kunttu

vallista laadittiin ripeässä kar-
toituksessa kasvilajilista ja ar-
vioitiin silmämääräisesti run-
saimmat lajit eli valtalajit nii-
den peittävyyden perusteel-
la. Kasvit listattiin vallien mit-
tausten ohessa, joten kyseessä 
ei ole kattava kasvikartoitus, 
vaan siinä saattoivat painottua 
helposti havaittavat, parhail-
laan kukkivat tai kookkaat la-
jit.

Lisäksi kymmenellä itäisen 
Saaristomeren saarella 11 hau-
ruvallilta kirjattiin ainoastaan 
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Taulukko 1 jatkuu

Hauruvallit, joista

laadittiin kasvilajilista kirjattiin 
vain valta-

lajit

Havainto-
määrä

Havainto-
määrästä 

valtalajiksi 
merkittyjä

Havainto-
määrä

Isatis tinctoria, värimorsinko 12

Juncus gerardi, suolavihvilä 5

Leymus arenarius, rantavehnä 2

Linaria vulgaris, keltakannusruoho 2

Lycopus europaeus, rantayrtti 3

Lysimachia maritima, merirannikki 17 1

Lysimachia vulgaris, ranta-alpi 15 4

Lythrum salicaria, rantakukka 38 2

Myosotis laxa, rantalemmikki 1

Odontites litoralis, suolasänkiö 9

Oxybasis rubra, punasavikka 0 1

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia, rantaukontatar 9

Phalaroides arundinacea, ruokohelpi 83 39 2

Phragmites australis, järviruoko 8 3 1

Plantago major, piharatamo 5

Plantago maritima, meriratamo 1

Poa trivialis, karheanurmikka 1

Polygonum aviculare -ryhmä, pihatatarryhmä 37 2

Ribes nigrum, mustaherukka 1

Rorippa palustris, rantanenätti 4

Rubus idaeus, vadelma 16 1

Rumex crispus, poimuhierakka 39 1 1

Salsola kali, meriotakilokki 0 1

Schoenoplectus tabernaemontani, sinikaisla 1

Scutellaria galericulata, luhtavuohennokka 4 1

Senecio viscosus, tahmavillakko 7

Senecio vulgaris, peltovillakko 1

Solanum dulcamara, punakoiso 10

Sonchus arvensis, peltovalvatti 50 12

Stachys palustris, peltopähkämö 1 1

Tanacetum vulgare, pietaryrtti 77 11 1

Thalictrum simplex, hoikkaängelmä 1

Tripleurospermum maritimum, merisaunio 27

Urtica dioica, isonokkonen 73 34 6

Valeriana excelsa subsp. salina, merivirmajuuri 38 6 1

Veronica longifolia, rantatädyke 37 3

Vicia cracca, hiirenvirna 16

Vincetoxicum hirundinaria, kalliokäärmeenpistonyrtti 4 1

Viola tricolor, keto-orvokki 4

valtalajit kesäkuussa 2021 ja 
Paraisten (Korppoon) Jurmos-
sa 16 hauruvallilta elo-syys-
kuun vaihteessa 2021. 

Kartoitettujen vallien ko-
ko vaihteli kahden ja 631 neliö-
metrin välillä, mediaani oli 27 
m2. Sekä lukumäärältään että 
pinta-alaltaan eniten oli tuorei-
ta valleja, joiden maatumisas-
te viisiportaisella asteikolla oli 
1–2. Yli puolet valleista sijaitsi 
kivikkorannoilla. Kasvien ni-
mistö on Suomen Lajitietokes-
kuksen (2022) mukainen.

Helsinki, Santahamina, 
10.7.2007 © L. Helynranta

▲ Kierumatara, Galium aparine, on 
Suomessa alkuperäiskasvi vain ete-
läisimmillä merenrannoilla, joiden 
rantavalleilla se voi aikansa kukois-
taa runsaanakin.
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Vallin ominaisuudet 
merkittäviä lajistolle
Selvityksessä löytyi 78 putki-
lokasvilajia, joista tehtiin 1 276 
havaintoa (taulukko 1). Näistä 
neljä lajia ja 60 havaintoa kos-
kivat niitä hauruvalleja, joista 
kartoitettiin vain valtalajit.

Koko lajistoltaan kartoitet-
tujen 175 kasvipeitteisen hau-
ruvallin yleisimmät kasvila-
jit olivat isomaltsa, Atriplex 
prostrata (92 vallilla), peltopil-

like, Galeopsis bifida (84), ruo-
kohelpi, Phalaroides arundina-
cea (83), meriväinönputki, An-
gelica archangelica subsp. littora-
lis (81), pietaryrtti, Tanacetum 
vulgare (77), isonokkonen, Ur-
tica dioica (73), mesiangervo, Fi-
lipendula ulmaria (56), peltoval-
vatti, Sonchus arvensis (50), ran-
tajuola, Elytrigia repens subsp. 
arenosa (44), poimuhierakka, 
Rumex crispus (39), ketohanhik-
ki, Argentina anserina (38), ran-

takukka, Lythrum salicaria (38), 
merivirmajuuri, Valeriana ex-
celsa subsp. salina (38), pihata-
tarryhmä, Polygonum aviculare 
-ryhmä (37), ja rantatädyke, Ve-
ronica longifolia (37). Näiden 15 
yleisimmän lajin osuus kaikis-
ta havainnoista oli 72 %. Silmä-
määräisesti arvioidun peittä-
vyyden perusteella vallien val-
talajien kärkeen nousivat iso-
maltsa, peltopillike, ruokohel-
pi, isonokkonen ja mesianger-
vo. Kaikkiaan 23 lajia arvioitiin 
valtalajeiksi ainakin jollain tut-
kituista valleista.

Valtaosa havaitsemistam-
me lajeista on yleisiä ja run-
saita lounaissaariston meren-
rantakasveja. Saaristossa har-
vinaisimmat lajit olivat Teililtä 
löytynyt hoikkaängelmä, Tha-
lictrum simplex, sekä Jurmossa 

Helsinki, Santahamina, Virolaislahti 2.8.2007 © L. Helynranta ◄ Merimaltsa, Atriplex littoralis, muo-
dostaa usein tuoreille hauruvalleille 
tiheikköjä.
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havaitut meriotakilokki, Salso-
la kali, ja punasavikka, Oxybasis 
rubra. Meriotakilokki on luoki-
teltu erittäin uhanalaiseksi (Ryt-
täri ym. 2019), ja se on riippuvai-
nen avoimille hiekkarannoille 
kasautuvasta haurusta, jonka 
päällä se tyypillisesti kasvaa 
(Ryttäri 2012). 

Harvalukuisista lajeista 
voidaan mainita laukkamalt-
saryhmän (Atriplex longipes ja 
A. praecox) lajit, joista kirjattiin 
kolme havaintoa. Vaalea-ame-
rikanhorsma, Epilobium cilia-
tum, on luokiteltu haitallisek-
si vieraslajiksi. Myös karhun-
köynnökset (nimellä Calystegia 
sepium) mainitaan kansallises-
sa vieraslajistrategiassa (Niemi-
vuo-Lahti 2012), vaikka valkokar-
hunköynnöstä on aiemmin toi-
sinaan pidetty merenrannoilla 
alkuperäisenäkin (Piirainen 2019). 
Levinneisyydeltään vain osaan 
aluetta rajoittuneita lajeja ta-
vattiin useita, kuten pohjan-

lahdenlauha, Deschampsia bott-
nica, käärmeenpistonyrtti, Vin-
cetoxicum hirundinaria, ja meri-
kaali, Crambe maritima (Lampinen 
& Lahti 2019).

Hauruvallien koko, koos-
tumus, maantieteellinen sijain-
ti ja maatumisaste vaikuttavat 
merkittävästi niissä elävään la-
jistoon. Valleissa on usein jou-
kossa muuta orgaanista mate-
riaalia, kuten rihmaleviä, pu-
naleviä, järviruokoa, sinisim-
pukoita tai meriajokasta tai 
muita vesi- ja rantakasveja. 
Näiden vaikutusta kasvilajis-
toon ja muuhun vallien eliös-
töön tulisi tutkia tarkemmin. 
Myös vallien pysyvyys ja mah-
dollisesti muodostuva jatku-
mo ovat kasvilajeille tärkeitä. 
Lajien yleisyyden lisäksi olisi-

Helsinki, Pitkäouri 28.7.2006 © L. Helynranta

▼ Maatuneen hauruvallin kasvilois-
toon osallistuvat näyttävimpinä me-
rivirmajuuri, Valeriana excelsa subsp. 
salina, pietaryrtti, Tanacetum vulgare, 
meriväinönputki, Angelica archan-
gelica subsp. littoralis, ja rantajuola, 
Elytrigia repens subsp. arenosa.

Uusikaupunki, Ärväskivi, 13.7.2021 © P. Kunttu

▲ Vaalea-amerikanhorsma, Epilo-
bium ciliatum, on löytänyt lennin-
haivenellisten siementensä avulla 
kasvusijoikseen myös merenranto-
jen hauruvallit.
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kin paikallaan tutkia eri hau-
ruvallien lajistoeroja, mahdol-
lisia runsauden tai peittävyy-
den muutoksia ajan kuluessa 
sekä hauruvalleilla tavattavien 
kasviyhteisöjen muutoksia.

Vertailu aiempiin 
tutkimuksiin
Fagerström (1981) löysi Rauman 
saariston valleilta 84 kasvila-
jia, joista hän luonnehti yleisik-
si hietakastikan, Calamagrostis 
epigejos, rantajuolan, isonokko-
sen, pihatattaren, isomaltsan, 

heinätähtimön, Stellaria gra-
minea, ketohanhikin, peltopil-
likkeen, rantamataran, Galium 
palustre, merivirmajuuren, pie-
taryrtin ja peltovalvatin. 

Niin ikään eteläisellä Selkä-
merellä, erityisesti Pyhärannan 
ja Pyhämaan saaristossa, saari-
en kasvilajistoa tutkinut Leena 
Vaahtoranta (1964) ilmoitti hau-
ruvalleilta muun muassa me-
risinapin, Cakile maritima, pel-
topillikkeen, rantajuolan, iso-
nokkosen, värimorsingon, Isa-
tis tinctoria, rantaukonnau riin, 

Erysimum strictum, piikkioh-
dakkeen, Cirsium vulgare, poi-
muhierakan, isomaltsan, pie-
tar yrtin, merisaunion, Tripleu-
rospermum maritimum, ja keto-
hanhikin.

Sakari Hinneri (Fagerström 
1981) puolestaan luonnehti seu-
raavia lajeja yleisiksi Uuden-
kaupungin hauruvalleilla: iso-
maltsa, pietaryrtti, kalliovillak-
ko, Senecio sylvaticus, värimor-
sinko, peltovalvatti, peltopilli-
ke, pihatatar, nurmikohokki, 
Silene vulgaris, ja rantakanan-
kaali, Barbarea stricta.

Alvar Palmgren (1961) ra-
portoi Ahvenanmaan hauru-
valleilta 60 lajia, joista hän 
mainitsi tavattavan säännölli-
sesti ukontatarta, Persicaria la-
pathifolia, pihatatarta, isomalt-
saa, konnanleinikkiä, Ranun-
culus sceleratus, ketohanhikkia, 
peltopillikettä ja luhtavuohen-
nokkaa, Scutellaria galericulata, 
ja mahdollisesti myös liuska-
maltsaa (nyk. Atriplex calothe-
ca), joka kuitenkin jää epävar-
maksi muuttuneen taksono-
mian takia.

Pekka Borg (1967) tutki Uu-
dellamaalla saariston hau-
ruvalleja 18 paikalla ja löy-
si 80 kasvilajia. Yleisimmät la-
jit olivat peltopillike, pietaryrt-
ti, merimaltsa, Atriplex littoralis, 
poimuhierakka, ketohanhikki, 
merivirmajuuri, hiirenvirna, 
Vicia cracca, merisaunio, ranta-
kukka, värimorsinko, mesian-
gervo ja pujo, Artemisia vulga-
ris. Borg korosti, että kasvila-
jisto vaihtelee vallin iästä riip-
puen.

Viro, Saarenmaa, Panga 26.6.2018 © L. Helynranta

◄ Merisinappi, Cakile maritima, 
rehottaa runsaimmillaan tuoreilla 
hauruvalleilla.
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Skottsberg (1907) löysi hau-
ruvalleilta 57 lajia Hangon 
Tvärminnen edustalla. Näis-
tä runsaimpina hän mainitsi 
rantamataran, ketohanhikin, 
peltovalvatin ja meriratamon. 
Brenner (1916) luonnehti ranta-
mataraa, ketohanhikkia ja pu-
nanataa, Festuca rubra, runsaik-
si Inkoon saariston hauruval-
leilla. Muina tyypillisinä la-
jeina hän listasi hiirenvirnan, 
ruokohelven, keltamaitteen, 
Lotus corniculatus, meriväinön-
putken, värimorsingon, suo-
menlahdennurmikohokin, Sile-
ne vulgaris var. littoralis (nimellä 
S. uniflora), rantakukan, pelto-
valvatin, rentohaarikon, Sagina 
procumbens, merisinapin, luhta-
vuohennokan, poimuhierakan 
ja virmajuuren, Valeriana offici-
nalis, joka sen ajan lajikäsityk-
sen mukaan sisälsi myös lehto-
virmajuuren, V. excelsa, alalajei-
neen.

Näissä aikaisemmissa tut-
kimuksissa yleisiksi luonneh-

dituista lajeista emme löytä-
neet konnanleinikkiä, heinä-
tähtimöä, punanataa, kalliovil-
lakkoa, suomenlahdennurmi-
kohokkia (ilmeisesti puuttuu 
lounaissaaristosta), keltamai-
tetta ja rentohaarikkoa. Osa 
näistä ei ole tyypillisiä hau-
ruvallien kasveja, vaan omi-
naisia ennemmin kivikkoisille 
niittyrannoille (mm. Hämet-Ahti 
ym. 1998, Mossberg & Stenberg 2006, 
Väre 2007). Kivikkorantojen tai 
niittyrantojen lajistoa voi toi-
sinaan löytyä myös hauruval-
leilla, vaikka ne eivät olisikaan 
varsinaisia vallilajeja. Eri osis-
sa saaristoa hauruvalleilla voi 
kasvaa eri lajeja, mikä on huo-
mioitava tuloksia vertailtaes-
sa. Tyypillisistä hauruvallien 
lajeista esimerkiksi merimalt-
sa on yleinen Suomenlahdella 
ja Saaristomerellä mutta harvi-
nainen Pohjanlahdella (Lampi-
nen & Lahti 2019).

Sen sijaan omassa selvi-
tyksessämme yleisimpiin la-

jeihin kuuluvaa rantatädyket-
tä ei vanhoissa tutkimuksissa 
mainittu kertaakaan yleisim-
pien joukossa, eikä ruokohel-
peä ja meriväinönputkeakaan 
kuin kerran. Kuitenkin mo-
net aiemmissa tutkimuksissa 
mainituista kasvilajeista olivat 
yleisiä meidänkin selvitykses-
sämme, kuten peltopillike, iso-
maltsa, ketohanhikki, pihata-
tar, pietaryrtti ja peltovalvatti. 
Tuloksia vertailtaessa on huo-
mattava, että osa pienikokoi-
sista, vähälukuisista tai kuk-
kimattomista kasveista saattoi 
jäädä kartoituksessamme ha-
vaitsematta.

Lisäksi Hämet-Ahti ym. 
(1998) ja Jalas (1980) mainitsevat 
vuonankaalin, Valerianella lo-
custa, kasvavan hauruvalleilla, 
millä perusteella laji mainitaan 

▲ Useiden suurten hauruvallien ko-
konaisuus on kauttaaltaan peltopil-
likkeen, Galeopsis bifida, ja isonok-

kosen, Urtica dioica, peittämä.

Uusikaupunki, Ärväskivi, 13.7.2021 © P. Kunttu
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hauruvallin luontotyyppiku-
vauksessakin (Reinikainen ym. 
2018b). Lajin esiintyminen on 
selvästi keskittynyt Ahvenan-
maalle, ja tuoreita havaintoja 
on muualta rannikolta lähinnä 
Hankoniemeltä (Suomen Lajitieto-
keskus 2022). Emme havainneet 
vuonankaalia, mutta se kukkii-
kin jo touko-kesäkuussa ja on 
myöhemmin kesällä vaikeas-
ti havaittavissa. Laji on taantu-
nut ja luokiteltu silmälläpidet-
täväksi (NT) (Hæggström & Hægg-
ström 2010, Ryttäri ym. 2019).
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Records of vascular plants on Fucus-
dominated drift lines in SW Finland
In the summer of 2021 we inventoried vas-
cular plants on drift lines dominated by 
bladder wrack (Fucus vesiculosus) on the ar-
chipelago in the Baltic Sea, in SW Finland. 
A drift line is a wall-like accumulation of 
water-carried debris on seashores. These 
formations provide habitats first for an-
nual plants and later for perennial plants, 
which favour nitrogenous and moist grow-
ing sites. In total, we inventoried 262 drift 
lines, the median size of which was 29 m2. 
Of these drift lines, 67 % were covered by 
vegetation. We found 77 vascular plant spe-
cies and made 1,274 records of them. The 

most common species were Atriplex prostra-
ta (92 sites), Galeopsis bifida (84), Phalaroides 
arundinacea (83), Angeli ca archangelica subsp. 
littoralis (81), Tanacetum vulgare (77), Urtica 
dioica (73), Filipendula ulmaria (56), Sonchus 
arvensis (50), Elytrigia repens subsp. arenosa 
(44), and Rumex crispus (39). The records of 
these ten species cover 56 % of all records. 
We found one red-listed species Salsola ka-
li (EN) and one alien invasive species Epilo-
bium ciliatum. Two rather rare species in the 
Finnish archipelago were also found: Thal-
ictrum simplex and Oxy basis rubra. We com-
pared our results of the most common spe-
cies with seven old studies (made from 1907 
to 1981) on the Finnish coast: the common 
species were more or less the same, but it 
was not possible to compare the changes in 

the commonness or abundance. Drift lines 
with Fucus is a threatened nature habitat 
type in Finland due to the strong eutroph-
ication of the Baltic Sea. At the same time, 
other environmental changes are degrading 
the species diversity on seashores.
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▼ Punasavikka, Oxybasis rubra, 
on muun muassa Helsingissä 
yhä useammin tavattavissa 
hauruvallien lannoittamilta  
merenrannoilta.

https://twitter.com/PanuKunttu?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

