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Juha Suominen 1936–2020 
Dosentti Juha Kaarlo Kalervo Suominen menehtyi 83-vuotiaana vaikeaan 
sairauteen 5.1.2020. Hän oli syntynyt 23. helmikuuta1936 Helsingissä, mutta asui 
koko lapsuutensa ja kouluaikansa Vaasassa. Hän harrasti luonnon tarkkailua jo 
kouluaikana sekä Vaasassa että Karkussa, missä Juha vietti kesänsä lapsuudestaan 
lähtien sukunsa kesäpaikassa. Juha pääsi ylioppilaaksi Vaasan lyseosta 1955 ja 
lähti opiskelemaan biologisia aineita Turun yliopistoon. Pro gradu -tutkielma 
Pöytyän pitäjän putkilokasvisto julkaistiin Turun Ylioppilaassa 1959, jolloin hän 
myös valmistui filosofian kandidaatiksi. 1960-luvun alussa Juha siirtyi Helsinkiin, 
missä hän sai hoitaakseen assistentin ja amanuenssin tehtäviä yliopiston 
kasvitieteen laitoksessa ja kasvimuseossa; hän myös toimi Lammin kasvikurssien 
assistenttina. Filosofian lisensiaattityö Satakunnan kasvistosta sekä sen aluejaosta 
ja levinneisyysryhmistä valmistui 1965. Väitöskirja The plant cover of Finnish 
railway embankments and the ecology of their species (1969) ei ollut lainkaan jatke 
lisensiaattityölle vaan – professori Jalaksen lausunnon mukaan – ”itsenäisesti (jopa 
osin itsepäisesti) valitusta aiheesta”. Tutkimuskohteensa Juha saavutti ensin 
polkupyörällä, sitten moottoripyörällä ja lopuksi autolla.  

Juha perheineen asui pitkään Keravalla, mutta eläköitymisen jälkeen Juha ja puolisonsa Tellervo muuttivat 
Karkkuun (nykyään Sastamala), jonne he rakensivat omakotitalon aiemman kesänviettopaikkansa maille. Sieltä käsin 
Juha edelleen retkeili Satakunnassa ja Pohjanmaalla ja siellä talvisin kirjoitti maakuntakasvioitaan käyden silloin tällöin 
tarkistamassa näytetietoja etenkin Helsingin ja Turun herbaarioissa. Hän myös osallistui ahkerasti Tampereen 
kasvitieteellisen yhdistyksen kokouksiin. 

 Juhan uraan kasvitieteilijänä kuuluu keskeisesti ja monipuolisesti kasvistotutkimus (floristiikka) ja 
kasvistokartoitus. Hänen erinomainen lajintuntemuksensa ja halu maastotöihin antoivat uraan hyvät lähtökohdat. Juha 
oli ruutupohjaisen kasvikartoituksen pioneereja Suomessa. 1950-luvulla hän kartoitti Karkun kasviston 
neliökilometreittäin ja 1962 julkaisi Karkun pitäjän putkilokasviston, ensimmäisen ruutupohjaisiin karttoihin perustuvan 
pitäjänflooran Suomesta. Tästä oli luontevaa laajentaa koko maahan: Juha oli keskeinen henkilö Suomen ruutupohjaista 
kasvistokartoitusta suunniteltaessa ja käynnistettäessä 1960-luvulla. Hän kirjoitti Luonnon Tutkijassa hankkeen 
taustoista ja menetelmistä (1965, 1967, 1969) ja selvitti kartoituksen luotettavuutta Virtain Ikkalanniemellä 
inventoimalla siellä Ilkka Kytövuoren kanssa viisikymmentä neliökilometrin ruutua elokuussa 1964. Kumpikin tutki 
samat ruudut samoina päivinä, mutta toisistaan riippumatta.  

Suomen kasvistokartoituksesta Juhan työ laajeni käsittämään koko maanosan. Euroopan 
kasvistokartoitustoimikunta perustettiin 1965 laatimaan levinneisyyskarttoja Euroopan putkilokasveista. Juha toimi 
alusta lähtien ja eläkkeelle jäämiseensä (1999) saakka kartoitustoimikunnan sihteerinä. Sihteeristön muodostivat Jaakko 
Jalas (puheenjohtaja) ja Juha Suominen. Yhdessä kaksikko toimitti Atlas Florae Europaeaen 12 ensimmäistä osaa 
(1972–1999). Esiintymistietojen keruun hoitivat kansalliset kartoittajat, joita oli kaikissa Euroopan maissa, kussakin 
osassa 70–150. Juhan keskeisimpiä tehtäviä oli hoitaa kirjeenvaihto avustajien kanssa. Hankkeen alkuvaiheessa hän 
osallistui useisiin kartaston kansainvälisiin kokouksiin eri puolilla Eurooppaa ja kirjoitti tilannekatsauksia työn 
edistymisestä. 

Kartoitustoimikunnan sihteerin tehtävä oli Juhan hoitamana vasta viimeisinä vuosina pysyvä ja kokoaikainen. 
Alkuvuosina se oli ketjutettua, osin osa-aikaista ns. 
pätkätyötä. Niinpä Juha ehti mukaan moneen 
muuhunkin hankkeeseen. Jo 1966 hän julkaisi 
peltomintun (Mentha arvensis) taksonomiaa 
Suomessa käsittelevän tutkimuksensa – ainoan 
varsinaisen taksonomisen työnsä. 1973 ja 1974 hän 
teki selvityksen silloiselle Tie- ja vesihallitukselle 
Nurmetettujen maantieluiskien kasvipeitteestä ja sen 
kehityksestä. Maantienvarsia hän oli kartoittanut jo 
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aiemminkin ja kirjoitti 1971 artikkelin rantavehnän esiintymisestä niillä. Tulokaskasvit, erityisesti vilja- ja 
muinaistulokkaat, olivat Juhan pysyviä kiinnostuksen kohteita. 1970-luvun lopulla hän kokosi tiedot Suomen 
viljatulokkaista laajaksi monografiaksi Acta Botanica Fennicaan (1979) ja Kasvimuseon monisteisiin (1981). 
Muinaistulokkaita hän pohdiskeli useissa artikkeleissaan ja laati yhdessä Leena Hämet-Ahdin kanssa 
Norrliniassa 1993 julkaistun kirjasen Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja. Alkon 
keskuslaboratorio rahoitti selvityksen Suomen luonnonvaraisesta humalasta (1982); humalaan Juha palasi 
myöhemmin kirjoittamalla siitä Aquiloon (1994) ja Lutukkaan (2013) sekä käsittelemällä koko 
hamppukasviheimon Flora Nordicassa (2000). Päijänteen vesikasvitutkimus 1974–75 (julkaisu tehty 1997) 
johti myös Suomen keiholehtien selvittämiseen (1986). 

Juha oli kasvitieteilijäjäsenenä Suomen Kotien Kukkasrahaston asettamassa toimikunnassa, joka valitsi 
Suomelle maakuntakukat 1982, ja hän kirjoitti 1983 valintaa ja valittuja kasveja käsittelevän, Sirkka 
Linnamiehen kuvittaman kirjan Suomen maakuntakukat. Juha osallistui Suomen kartaston osan 141, 
Kasvillisuus ja kasvisto (1988) laatimiseen kirjoittamalla kasvistokartoituksesta ja valmistamalla teokseen 32 
esiintymäkarttaa pääosin Suomen kasvistokartoitusaineiston perusteella. 

1980-luvun alussa viiden hengen ryhmä päätti julkaista uuden Suomen kasvion, Retkeilykasvion, olihan 
edellisen perinteisen kasvion ilmestymisestä kulunut 50 vuotta. Juha oli ryhmässä monella tavalla tärkeä 
henkilö: hän kirjoitti useiden heimojen kuvaukset, laati yleismäärityskaavan sekä huolellisena kirjoittajana ja 
toimittajana luki ja kohensi muiden tekstejä ja vaikutti huomattavan paljon levinneisyyskarttoihin, mm. 
tulokkaiden käsittelyyn. Retkeilykasvio ilmestyi 1984. Juha oli kirjoittajana ja toimittajana mukana kasvion 
seuraavissakin painoksissa (1986, 1998) ja vielä päivityksissä (2005). 

Juha oli keskeinen henkilö myös kasviharrastajan lehteä Lutukkaa perustettaessa 1985. Hän oli lehden 
toimituksen jäsen alusta lähtien ja koko sen tähänastisen 35-vuotisen taipaleen. Itse asiassa lehden nimikin, 
Lutukka, on Juhan ideoima. Toimitustyön ohella Juha oli lehden ahkera kirjoittaja. Ensimmäisen vuosikerran 
joka numerossa oli hänen artikkelinsa, myöhemmin harvemmin, paljolti riippuen artikkelitarjonnasta eli jos oli 
pulaa aineistosta, Juhalta sai usein tilattua kiintoisan, hyvin kirjoitetun ja sopivanmittaisen artikkelin, joka 
monesti käsitteli Satakunnan kasvistoa. Kaikkiaan artikkeleita kertyi 20, lisäksi on kymmenkunta 
alakertatekstiä ja kirja-arvostelua, joista viimeiseksi jääneen Juha kirjoitti viime lokakuussa Lutukan 
viimeiseen paperille painettuun numeroon (4/2019). Toimittajakokemusta Juha oli hankkinut mm. Luonnon 
Tutkijasta, jonka päätoimittaja hän oli 1975–1979. Juha oli tarkkasilmäinen ja suomen kielen taitajana 
poikkeuksellisen hyvä, mistä edusta Lutukan ja muiden lehtien kirjoittajat saivat nauttia, vaikka eivät sitä aina 
ehkä osanneet riittävästi arvostaa. 

Jo koulupoikana alkanut työ Satakunnan ja myöhemmin myös Etelä-Pohjanmaan kasviston 
selvittämiseksi jatkui katkeamatta Juhan työuran ja eläkepäivien ajan. Hänen monumentaalinen elämäntyönsä 
Satakunnan kasvit ilmestyi 2013. Siinä sivuja on peräti 783, levinneisyyskarttoja toista tuhatta ja 
yksityiskohtaiset tekstit 1 200 lajista ja hybridistä. Hankkeesta syntyi kirjan ohella edellä mainittu 
lisensiaattityö 1969 sekä lukuisia erillisiä julkaisuja, mm. Mäkiorvokki Tyrväällä (1961), 
Rautaveden vesikasviston muutokset (1968), Kuloveden kynäjalavat (1979), Satakunnan kämmekät 
(1987) ja Länsi-Suomen kasvit ja uhanalaisuus (1989). Juha oli tarkka siinä, että alueen aiemmat 
tutkijat saivat ansaitsemansa arvostuksen, mistä kertoo sekin, että hän toimitti julkaisuksi 
postuumisti opettajansa Paavo Kallion Yläneen kasviston (2007), Turun Sanomat 14.4.2007. 

Satakunnan inventointi tuli riittävän perusteellisesti tehdyksi jo vuosia sitten ja Juha siirtyi 
maastokausina inventoimaan naapurimaakuntaa Etelä-Pohjanmaata. Satakuntaa vastaavalla tavalla 
hän julkaisi pienempiä tutkielmia ja artikkeleita tästä maakunnasta, mm. Lauhavuoren kasvisto 
yhdessä Alfred Varkin kanssa (1984), Jaakko Sarvela Etelä-Pohjanmaan kasviston tutkijana 
(1998) sekä Palpakot ja Etelä-Pohjanmaan suurpiirteinen luonto (2019). Lajitekstit Etelä-
Pohjanmaan kasvioon olivat ehkä helpompia tehdä kuin Satakunnan kasvioon, semminkin kun 
monet asiat ovat maakuntien kasveille yhteisiä. Niinpä Etelä-Pohjanmaan flooran tekstit vähitellen 
valmistuivat, mutta kartoissa riitti täydentämistä ja niiden viimeistely jäi kesken juuri ennen viime 
joulua. 

Juha keräsi huomattavan määrän herbaarionäytteitä niin Satakunnasta kuin muualtakin 
Suomesta, jonkin verran myös kongressimatkoillaan ulkomailta. Hän otti näytteitä harkiten, niin 
dokumentoimaan löytöjä kuin hankalista ja muuntelevista kasvilajeista muutoinkin. Näytteitä on 
jonkin verran myös sammalista, sienistä ja jäkälistä. Näytteet ovat pääasiassa Helsingin 
kasvimuseossa (H), mutta hyvin usein hän keräsi kaksoiskappaleen Turkuun (TUR) tai Ouluun 
(OULU). Kastikka-tietokannassa hänen havaintotietojaan on noin 320 000; luvussa ovat mukana 
niin näytetiedot (noin 20 000) kuin kenttämuistiinpanot.  

Juha Suominen oli alusta pitäen itsenäinen, omaperäinen ja pitkäjänteinen tutkija, joka tiesi 
mitä halusi ja pystyi sen myös toteuttamaan. Hän oli työyhteisömme positiivisimpia jäseniä, 
vaatimaton, aina rauhallinen ja ystävällinen, muita arvostava ja valmis auttamaan 
määritysongelmissa ja kirjoitusten toimittamisessa. Juhan ahkera elontie on nyt päättynyt ja hän on 
saava leposijansa Karkun hautausmaalta, jonka kulmalta hän on kertonut aloittaneensa 
ensimmäisen kasviretkensä. Tieto Juhan poismenosta pysäytti ja muistamme häntä kaipauksella ja 
lämmöllä. — Pertti Uotila (kiitokset Tellervo Suomiselle Juhan nuoruusvaiheita koskevista 
tiedoista) 
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http://www.luomus.fi/fi/lutukan-vuosikerrat-2011#vsk%202019
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074193767/Paavo+Kallion+tutkimukset+Ylaneen+kasveista+kirjaksi
http://www.luomus.fi/fi/lutukan-vuosikerrat-2011
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