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Suomen uhanalaisten luonnonkas-
vien ex situ -suojelu (ESCAPE 
eli Ex-situ Conservation of Finn-
ish Native Plant Species) on EU:n 
LIFE+ -ohjelman rahoittama vii-
sivuotinen hanke, joka käynnistyi 
syyskuussa 2012. Sen osarahoitta-
jana on Ympäristöministeriö. Han-
ketta koordinoi Luonnontieteelli-
nen keskusmuseo Luomus, ja muut 
osallistujat ovat Oulun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha, Metsä-
hallitus sekä Suomen ympäristö-
keskus. 

Hankkeen tavoitteena on to-
teuttaa Suomen uhanalaisten kas-
vien ex situ -suojelustrategiaa ja 
toimintaohjelmaa (Hyvärinen ym. 
2011) ja tuoda uutta keinovalikoi-
maa kasvistonsuojeluun. Näitä kei-
noja ovat siementen säilöminen 
siemenpankissa, kasvisolukoiden 
mikrolisäys ja säilytys syväjäädy-
tettynä nestetypessä (ns. kryosäily-
tys, esim. Reed 2008) sekä kasva-
tus kasvitieteellisten puutarhojen 
elävissä kokoelmissa. Näiden me-
netelmien avulla uhanalaisia kas-
veja voidaan paitsi varmuusva-
rastoida myös tarvittaessa palaut-
taa entisille kasvupaikoille. Puu-
tarhoissa lisätyillä yksilöillä voi-
daan myös vahvistaa nykyisiä pie-
niä populaatioita. Ilmastomallin-
nus vuorostaan auttaa löytämään 
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Kasvien ex situ -suojelua ESCAPE-hankkeessa: 
uuden siemenpankin ensimmäiset kasvit

uusia sopivia elinalueita takso-
neille, joiden nykyisellä levinnei-
syysalueella olot käyvät epäsuotui-
siksi ilmastonmuutoksen edetes-
sä. Tämä avustetuksi leviämisek-
si kutsuttu menetelmä on vasta ke-
hitteillä, mutta se voi tuoda joille-
kin kasveille (Hällfors 2013) sel-
viytymismahdollisuuden ilmaston, 
ja sen myötä niiden leviämisaluei-
den, muuttuessa. Ex situ -suojelun 
(etäsuojelun) ja perinteisen in si-
tu -suojelun (kasvupaikalla suoje-
lun) yhdistelmää kutsutaan nyky-
ään yhdennetyksi suojeluksi (inte-
grated conservation).

Kasvien valinta ja 
siemenpankin perustaminen
Hankkeen aluksi Suomen uhan-
alaiset (CR, EN, VU, ks. Rassi ym. 

2010) ja silmälläpidettävät (NT, ks. 
Rassi ym. 2010) kasvit luokiteltiin 
etäsuojelun kiireellisyyden perus-
teella. Tämä priorisointiluettelo, 
siinä käytetyt kriteerit sekä kun-
kin taksonin saama kiireellisyyttä 
kuvaava indeksi on julkaistu hank-
keen verkkosivulla (Ryttäri 2013, 
www.luomus.fi/escape). Korkea 
indeksiarvo listan taksonilla tar-
koittaa, että se on uhanalainen se-
kä meillä että lähialueilla, se on en-
deemi tai erilaistunut ja sitä uhkaa-
vat tekijät ovat sen luonteisia, että 
niiltä voidaan etäsuojelumenetel-
millä suojautua. Priorisointia laa-
dittaessa otettiin myös huomioon 
nykyinen etäsuojelun taso (Miran-
to ym. 2012).

Siementen käsittelyä siemenpankissa. 
Kuvassa idänmasmalon hedelmystöjä.

Handling the seeds of Anthyllis vulne
raria spp. polyphylla for storage in the 
seedbank. 

L. H
iisivuori 20.8.2013
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Etäsuojelumenetelmiä on tois-
taiseksi käytetty Suomessa vähän. 
ESCAPE-hanke ottaa nämä suo-
jelukeinot käyttöön ja tekee niitä 
tunnetuiksi. Hankkeen rahoituksen 
turvin Luomuksen Kumpulan kas-
vitieteelliseen puutarhaan perustet-
tiin siemenpankki, jossa kuivatut ja 
pakastetut siemenet säilyvät kym-
meniä, jopa satoja vuosia (Miran-
to 2009). Siemenpankkiin talletet-
tujen siementen itävyyttä testataan 
säännöllisesti, jotta saadaan var-
mistettua niiden elinkyvyn säily-
minen. Keräämällä siemeniä tak-
sonin useasta populaatiosta talti-
oidaan pääosa sen perinnöllisestä 
muuntelusta. Tämä on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta kasvin kyky so-
peutua muuttuviin olosuhteisiin ei 
olennaisesti heikkene säilytykses-
sä. Kumpulan uhanalaisten luon-
nonkasvien siemenpankki on Suo-
men ensimmäinen, eikä Pohjois-
maiden ja Baltian alueella ole mui-
ta Oslon niin ikään juuri aloitta-
nutta siemenpankkia lukuun otta-
matta. Siemenpankkiin talletettavi-
en siementen käsittely on tarkkaan 
ohjeistettua siementen elinkyvyn 
takaamiseksi (Miranto 2013).

Siemenpankin toiminta
Kaikki uhanalaiset putkilokasvit 
eivät sovellu siemenpankissa säi-
lytettäviksi, koska jotkut lajit eivät 
Suomessa tuota siemeniä lainkaan 
(esim. kaksikotinen talvikkipaju, 
Salix pyrolifolia) tai niiden sieme-
net ovat martoja (esim. pohjansor-
simo, Arctophila fulva). Joidenkin 
uhanalaisten kasvien siementuo-
tanto on puolestaan niin vähäistä, 
että edes minimimäärää, 500 sie-
mentä, ei voida kerätä, puhumat-
takaan tavoitteena olevasta 5 000 
siemenestä. Kerättävä siemenmää-
rä ei saa aiheuttaa populaation kun-
non ja lisääntymiskyvyn heikenty-
mistä ja on siten rajoitettu korkein-
taan viidesosaan populaation sie-
mentuotannosta (Miranto 2013). 
Niitä taksoneja, joiden etäsuojelu-
menetelmäksi siemenpankkisäily-
tys ei sovellu, voidaan kasvattaa 

elävissä kokoelmissa puutarhois-
sa tai niiden solukoita voidaan mo-
nistaa mikrolisäyksellä ja varastoi-
da kryosäilytyksessä.

Kumpulan kasvitieteellisen 
puutarhan siemenpankin toimin-
ta käynnistyi kesällä 2013, ja en-
simmäisenä säilytykseen saatiin 
hämeenkylmänkukan (Pulsatil-
la patens) siemeniä Kanta- ja Päi-
jät-Hämeestä. Ensimmäisenä syk-
synä siemenpankkiin säilöttiin 27 
eri taksonin siemeniä (taulukko 1). 
Muutamasta taksonista on kerui-
ta useammasta esiintymästä. Näin 
ollen ainakin osasta niitä on saa-
tu talletetuksi otos perinnöllisestä 
muuntelusta.

Keruu suunnattiin esiintymiin, 
joiden tiedettiin tai arveltiin ole-
van riittävän suuria siemenkeruun 
onnistumiseksi ja joihin oli saa-
tu tarvittavat luvat maanomistajil-
ta, ELY-keskuksilta tai Metsähal-
litukselta. Pääosa keruukohteista 
sijaitsi valtion mailla. Suurin osa 
siemenistä on kerätty uhanalaisik-
si luokiteltujen taksonien popu-
laatioista, mutta mukaan on mah-
tunut myös eräitä silmälläpidettä-
viä (NT) ja toistaiseksi vielä elin-
voimaisiksi arvioituja (LC) kasve-
ja, joiden kannan on kuitenkin ha-
vaittu taantuneen. Viimeksi mai-
nittuja ovat lettovilla (Eriophorum 
latifolium) ja isotakiainen (Arcti-
um lappa). Ensimmäisten siemen-
pankkiin saatujen taksonien jou-
kossa on useita äärimmäisen (CR) 
ja erittäin (EN) uhanalaisia kasve-
ja ja Suomen vastuulajeja (ks. Ras-
si ym. 2001). Siemenpankin tar-
peisiin saatiin riittävästi siemeniä 
etenkin sellaisista kasveista, jotka 
kuuluvat etäsuojelun kiireellisyys-
luokituksen keskimmäiseen ryh-
mään.

ca) on asterikasveihin (Asteraceae) 
kuuluva monivuotinen ruoho, joka 
kasvaa Perämeren avoimilla so-
ra- ja hiekkarannoilla korkeimman 
merivesivyöhykkeen yläpuolel-
la. Sitä pidetään ketomarunan (A. 
campestris) kotoperäisenä alalaji-
na Perämeren piirissä, mutta sen 
taksonominen asema on toistaisek-
si selvittämättä (Uotila 2012a). Sen 
katsotaan risteytyvän helposti ylei-
semmän kiiltoketomarunan (ssp. 
campestris) kanssa. Helpoimmin 
kiiltoketomarunasta erottavia tun-
tomerkkejä ovat perämerenmaru-
nan vanhemmitenkin silkinkarvai-
set, harmahtavat lehdet, kapeam-
mat kukinnot ja isommat mykeröt. 
Alkuperäisten merenrantakasvu-
paikkojen lisäksi perämerenmaru-
na kasvaa teiden ja ratojen varsil-
la ja on levittäytynyt näille uuden-
tyyppisille kasvupaikoille etelässä 
Oulun seudulle ja pohjoisessa si-
sämaahan päin aina Kemijärvel-
le asti. Puhdasta alkuperäiskantaa 
on laajemmin jäljellä enää Tornion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemenpankkiin vuonna 2013 talle-
tettujen kasvilajien jakautuminen 
etäsuojelun kiireellisyysluokkiin (ks. 
myös taulukko 1). Lajeista suurin osa 
kuuluu kiireellisyydeltään keskiasteen 
luokkaan. 

The distribution of the plants stored in 
the seedbank in 2013 in the urgency 
classes (see also Table 1). The largest 
proportion of taxa belongs to the class 
3, with intermediate urgency.

Kiireellisyysluokka / urgency group

Esimerkkejä siemenpankkiin 
2013 kerätyistä kasveista

Perämerenmaruna
Äärimmäisen uhanalainen (CR, 
Rassi ym. 2010) perämerenmaruna 
(Artemisia campestris ssp. bottni-
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Taulukko 1. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa avattuun Siemenpankkiin ESCAPE-hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna 
2013 talletetut 27 kasvilajia. Lajeille lasketun ex situ -suojelun kiireellisyyttä kuvaavat indeksiarvot (priorisointi-indeksi; vaihteluväli 
0–15, Ryttäri 2013) joiden pohjalta lajit on jaettu kiireellisyysluokkiin (1 = erittäin kiireellinen, 5 = ei kiireellinen, ks. myös viereisen 
sivun kuva). Lisäksi on annettu lajien viimeisimmän uhanalaisuusarvioinnin mukainen luokka (Rassi ym. 2010). * lajinimen perässä 
osoittaa lajin lukeutuvan Suomen vastuulajien (Rassi ym. 2001) joukkoon.

Table 1. The 27 species stored in the newly opened seedbank in Kumpula Botanic garden in its first year 2013. The species are pri-
oritized by an index ranging between 1–15 (Ryttäri 2013). On the basis of this priority index, the species stored in the seedbank in 
2013 are grouped in five urgency groups (1 = taxa in most urgent need of ex situ conservation and 5 for not urgent need, see also a 
diagram). The red list category in the latest evaluation (Rassi et al. 2010) is also shown. Asterisk * indicates species listed as Finland´s 
responsibility species in Rassi et al. (2001)

Taksoni / Taxon
Priorisointi-

indeksi 
Priority index

Kiireellisyys-
luokka 

Urgency group

Uhanalaisuus-
luokka 

Red list category

Perämerenmaruna, Artemisia campestris ssp. bottnica * 9 1 CR

Pulskaneilikan serpentiiniekotyyppi, Dianthus superbus * 9 1 CR

Pahtakeltto, Crepis tectorum ssp. nigrescens 7 2 EN

Vuorikuisma, Hypericum montanum 7 2 CR

Hukkariisi, Leersia oryzoides 6 2 VU

Hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens 6,5 2 EN

Otakilokki, Salsola kali 6 2 EN

Lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonum 4,5 3 VU

Idänverijuuri, Agrimonia pilosa 5,5 3 EN

Idänmasmalo, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 5 3 CR

Niittylaukkaneilikka, Armeria maritima ssp. elongata 4,5 3 EN

Kainuunnurmihärkki, Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense 4 3 EN

Hietaneilikka, Dianthus arenarius ssp. borussicus 5,5 3 EN

Kalvaskallioinen, Erigeron acris ssp. decoloratus * 5 3 VU

Kenttäorakko, Ononis arvensis 5 3 VU

Isopukinjuuri, Pimpinella major 5,5 3 CR

Suolapunka, Samolus valerandi 5 3 EN

Vaaleajäsenruoho, Scleranthus perennis 5 3 EN

Lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium 4,5 3 VU

Lettohernesara, Carex viridula var. bergrothii * 3,5 4 VU

Serpentiinipikkutervakko, Lychnis alpina var. serpentinicola * 3,5 4 NT

Laaksoarho, Moehringia lateriflora 3 4 NT

Tataarikohokki, Silene tatarica 3,5 4 VU

Isotakiainen, Arctium lappa 0 5 LC

Hietikkosara, Carex arenaria 1 5 NT

Lettovilla, Eriophorum latifolium 0 5 LC

Kesämaitiainen, Leontodon hispidus 1,5 5 NT

Kenttäorakko, Ononis arvensis,  
L. Helynranta 11.7.2006.
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Vähä-Huiturissa. Perämerenma-
runan leviämiskyky on varsin hy-
vä. Tuulipölytteisen kasvin kukin-
ta tosin vaihtelee runsaasti vuosi-
en välillä, mutta pähkylät leviävät 
esimerkiksi liikenteen aiheuttami-
en ilmavirtausten mukana tehok-
kaasti (Uotila 2012a). Kukinta al-
kaa vasta muutaman vuoden iässä, 
joten perämerenmarunan on selvit-
tävä usein melko vaativissa olo-
suhteissa avoimilla hiekkarannoil-
la, ennen kuin se on lisääntymis-
kykyinen. Perämerenmaruna on 
etäsuojelun kiireellisyyslistauksis-
sa aivan kärkipäässä. Sen uhkana 
on risteytyminen kiiltoketomaru-
nan kanssa. Riittävän runsaan sie-
mentuotannon vuoksi perämeren-
marunan siementen saatavuus sie-
menpankkiin on hyvä ja siten sen 
ainutlaatuisen geneettisen koostu-
muksen säilyttäminen siemenpan-
kissa on toimiva menetelmä.

Hämeenkylmänkukka
Hämeenkylmänkukka (Pulsa-
tilla patens) on leinikkikasvei-
hin (Ranunculaceae) kuuluva erit-
täin uhanalaiseksi (EN, Rassi ym. 
2010) arvioitu kevään kukkija, jon-
ka levinneisyys Suomessa keskit-
tyy Hämeenlinnan seudulle. Se on 
monivuotinen karvainen ruusuke-
kasvi, jonka harmaansävyiset kuk-
kavanat nostavat kukin yhden ison 
sinisen nuokkuvan kukan maas-
ta ennen lehtien puhkeamista. Ku-
kinnan jälkeen kukkavana venyy 
ja pitkäotaiset karvaiset pähkylät 
muodostavat tupsumaisen hedel-
mystön. Kukinnan runsaus vaih-
telee ja on riippuvainen edellisen 
kesän ja talven sääoloista. Pähky-
lätuotos on kuitenkin yleensä run-
sas. Siemenet itävät pian karistu-
aan, ja sopivan kosteana kesänä 
siementaimia syntyy paljon (Uo-
tila 2012b). Taimien talvikuol-
leisuus on kuitenkin hyvin suuri 
(Uotila 2012b), ja hitaasti kasva-
va, avointa valoisaa kasvuympäris-
töä vaativa kylmänkukka on arka 
kasvupaikan umpeenkasvulle. Hä-
meenlinnan seudulla hämeenkyl-

L. Kalleinen 26.7.2013

Perämeren rannikolle kotoperäisen 
perämerenmarunan alkuperäisiä kas-
vupaikkoja ovat hiekkarannat. 

Artemisia campetris ssp. bottnica, 
endemic to the northern coasts of the 
Bothnian Bay, grows on its original 
habitat type, sandy shore.

mänkukan monet pienet esiintymät 
ovat tuhoutuneet myös kasvin ke-
ruun seurauksena. Se on kaunis al-
kukesän kukka, joka mieluusti siir-
retään luvatta kotipuutarhaan, mis-
sä se todennäköisesti ei kauaa säi-
ly hengissä. Luontaisilla kasvupai-
koillaan harjualueiden kankailla 
se hyötyy metsäpaloista ja jossain 
määrin myös kasvillisuutta avaa-
vista metsänhoitotoimista (Uotila 
2012b). Kanta-Hämeen maakun-
takukka, hämeenkylmänkukka, oli 
kesällä 2013 ensimmäinen Kum-
pulan siemenpankkiin säilöön saa-
tu taksoni. Se siis avasi siemenpan-
kin kokoelman, ja sitä saatiin myös 
useista eri populaatioista, joten pe-
rinnöllinen muuntelukin on aina-
kin alustavasti saatu talletettua.

Kalvaskallioinen
Vaarantuntut (VU, Rassi ym. 
2010) kalvaskallioinen (Erigeron 
acris ssp. decoloratus) on vaati-
mattoman näköinen asterikasvi, jo-
ka on monimuotoisen karvaskalli-
oisen (E. acris) Itä-Fennoskandi-
an alueella kotoperäinen, kuivil-
la jokivarsiniityillä ja -hietikoil-
la kasvava alalaji. Kalvaskallioi-
nen poikkeaa muista karvaskalli-
oisen roduista selvästi ja ansaitsi-
si tulla erotetuksi lajitasolla (Jäkä-
läniemi 2012). Se on monivuotinen 
ruusukekasvi, joka jatkaa kukin-
nan jälkeen eloaan, kun taas muut 
alalajit ovat kaksivuotisia ja kuo-
levat kukittuaan. Kalvaskallioisen 
varret ovat vihreitä ja vähälukuis-
ten mykeröiden laitakukkien kie-
li on valkoinen, mitkä ominaisuu-
det erottavat sen muista lähimuo-
doista. Niiden varret ovat useim-
miten punertavia ja laitakukkien 
kieli sinipunainen. Suomessa kal-
vaskallioisen esiintymiä tunnetaan 
vain Kuusamosta, mutta sitä tava-
taan myös Venäjän puolella Paana-
järven alueella. Kalvaskallioinen 
kasvaa laikkuina, ja populaatioko-
ko vaihtelee runsaasti. Kasvusto-
laikkuja tuhoutuu luontaisesti jo-
kivarsilla tulvan ja umpeenkasvun 
seurauksena, mutta myös uusia po-
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pulaatioita syntyy tulvan luomil-
le vapaille kasvupaikoille (Jäkä-
läniemi 2012). Kasvi kukkii hei-
nä-elokuussa ja siemenet kypsyvät 
elo-syyskuussa, jolloin tuulen mu-
kana leviäviä lenninhaivenellisia 
pähkylöitä syntyy runsaasti. Viime 
aikoina kalvaskallioisen on todet-
tu löytäneen Oulankajoen ja Kit-
kajoen rantaniittyjen ulkopuolelta 
uusiakin kasvupaikkoja tienvarsil-
ta (Jäkäläniemi 2012). Koska sie-
meniä syntyy paljon, kalvaskalli-
oinen sopii hyvin säilytettäväksi 
siemenpankissa. Kotoperäisyys ja 
suppea esiintymisalue ovat kasvin 
hyvästä leviämiskyvystä huolimat-
ta nostaneet sen uhanalaisten jouk-
koon. Samasta syystä kalvaskal-
lioisella on erityinen suojeluarvo 
laajemmassakin mittakaavassa. Li-
säksi levinneisyyden painopiste on 
Suomessa, mikä on nostanut tämän 
alalajin Suomen vastuulajien jouk-

▲ Hämeenkylmänkukan hedelmystö-
tupsukat nousevat korkeiksi venyvien 
kukkavanojen kärjissä muun kasvilli-
suuden yläpuolelle. Tästä esiintymäs-
tä kerättiin siemenpankkiin tulleista 
siemeneristä ensimmäisten joukkoon 
kuuluneet kesällä 2013.

▲ The hairy fruits of Pulsatilla patens 
form tassels on tips of elongated 
stems reaching above other vegeta-
tion. Seeds collected from this locality 
are among the first seed sets stored in 
the seedbank in the summer 2013. 

M
. K

alliovirta 20.6.2013

koon (ks. Rassi ym. 2001). Kalvas-
kallioinen edustaa etäsuojelun kii-
reellisyysarvioinnissa keskiastei-
sen kiireellisyyden luokkaa. 

Serpentiinipikkutervakko
Serpentiinipikkutervakko (Lychnis 
alpina var. serpentinicola) on sil-
mälläpidettäväksi (NT, Rassi ym. 
2010) luokiteltu serpentiinialus-
talle erikoistunut muunnos pikku-
tervakosta (L. alpina). Se kasvaa 
ultraemäksisillä kallioilla ja sorai-
koissa Itä- ja Pohjois-Suomessa 
(Hämet-Ahti ym. 1998) ja on vä-
häisen esiintymisenalueensa vuok-
si harvinainen. Serpentiinipikku-
tervakko on pienikokoinen, kor-
keintaan noin 15 cm:n mittaiseksi 
kasvava kohokkikasvi (Caryophyl-
laceae), jonka aluslehdet ovat lä-
hes neulasmaisia (Hämet-Ahti ym. 

► Kalvaskallioinen on Koillismaan 
jokivarsien vapaiden hiekka- ja 
soraikkorantojen harvinainen asukas.

► Erigeron acris ssp. decoloratus grows 
in Kuusamo Region along riversides on 
sandy and gravelly soil.

H
. V

äre 6.7.2005
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1998). Tämä erottaa sen kalliopik-
kutervakosta (var. alpina), jonka 
aluslehdet ovat lusikkamaisen sui-
keita. Kukinto on harsu, koska ku-
kat ovat perällisiä, mikä myös erot-
taa serpentiinipikkutervakon kal-
liopikkutervakosta, jonka kukin-
to on tiivis, jopa melkein myke-
römäinen. Terälehdet ovat vaale-
anpunaisia, mutta toisinaan kukat 
ovat terälehdettömiä (Hämet-Ahti 
ym. 1998). Serpentiinipikkuterva-
kon suojeluarvoa nostavat serpen-
tiinialueiden niukkuus ja siten kas-
vin suppea levinneisyysalue sekä 
lajinsisäinen eriytyminen muun-
nostasolla. Serpentiinipikkutervak-
ko kuuluu niihin taksoneihin, joi-
den etäsuojelulla voidaan saavut-
taa suojelussa jonkin verran lisä-
arvoa, mutta joiden etäsuojelulle ei 
onneksi toistaiseksi ole kovin suur-
ta tarvetta. Toisaalta, hyvä siemen-

tuotto ja harvinaisuus ovat omi-
naisuuksia, jotka edesauttavat sie-
menpankista hyötymistä jatkossa. 

Kesämaitiainen
Silmälläpidettäväksi (NT, Rassi 
ym. 2010) luokiteltu kesämaitiai-
nen (Leontodon hispidus) kuuluu 
alimpaan etäsuojelutarpeen kii-
reellisyysluokkaan. Se on asteri-
kasveihin (aiemmassa heimojaos-
sa sikurikasveihin, Cichoriaceae) 
kuuluva mykerökukkainen vana-
kasvi, jonka ainoa mykerö kehittyy 
alku- tai keskikesällä. Kesämaiti-
aisen hedelmät ovat lenninhaive-
nellisia, helposti tuulen mukana 
leviäviä. Muista lähisukuisista as-
terikasveista poiketen sen sieme-
net vaativat kehittyäkseen ristipö-
lytyksen eikä apomiktista siemen-

▲ Kesämaitiainen kuuluu silmällä-
pidettäviin perinnebiotooppien 
kasveihin. Myös sen siemeniä saatiin 
talteen Kumpulan siemenpankkiin 
kesällä 2013. 

▲ Leontodon hispidus is a near-threat-
ened (NT) species representing plants 
typical for traditional farming. Its seed 
were stored in Kumpula seedbank in 
the summer 2013.

H
. V

äre 19.7.2013

◄ Serpentiinipikkutervakko on sopeu-
tunut ultraemäksisille kivilajeille. Sie-
menet kypsyvät varhain heinäkuussa. 

◄ Lychnis alpina var. serpentinicola is 
adapted to grow on ultramafic rocks. 
Seeds ripen in early July.

H
. V

äre 8.7.2009
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kehitystä esiinny ainakaan yleises-
ti (Rousi 1980). Kesämaitiaisen le-
vinneisyys on Suomessa itäpai-
notteinen. Se kasvaa ainakin jos-
sain määrin ihmisen luomilla kas-
vupaikoilla kuten kaskiahoilla, jo-
ten sen voidaan katsoa kuuluvan 
perinnebiotooppien lajistoon. Mo-
net vanhojen viljelymuotojen ku-
ten kaskeamisen myötä levinneet 
lajit, joihin kesämaitiainen lukeu-
tuu, ovat kärsineet ahojen umpeu-
tumisesta kaskeamisen päätyttyä 
ja laidunnuksen loputtua. Se suosii 
avoimia, hieman kosteita ja ravin-
teisia kasvupaikkoja ja on yleistä 
sukulaistaan syysmaitiaista (L. au-
tumnalis) vaateliaampi. Kesämai-
tiainen on taantunut mutta ei vielä 
vaadi ehdotonta ottamista etäsuo-
jelun piiriin. Se kuitenkin edustaa 
historiallista vaihetta Suomen kas-
vistossa, jossa ns. perinnebiotoop-
pien lajiston säilyttämiselle on hy-
vät perusteensa. 

Tulevaisuuden näkymiä
Kumpulan siemenpankin ensim-
mäinen toimintavuosi tuotti odo-
tettua enemmän siemenpankkiin 
talletettuja uhanalaisten kasvien 
siemeniä niin taksonien kuin alku-
perienkin määrällä mitattuna. Sie-
menpankin toiminta on käynnis-
tynyt hyvin, ja sen laitteistot ovat 
käyttökunnossa, mikä takaa sen, 
että uhanalaisten kasvien siemeniä 
saadaan talletettua tulevina vuosi-
na tasaista tahtia. Siementen ke-
ruu on osa kasvitieteellisten puu-
tarhojen perinteistä toimintaa, ja 
keruun kohdentaminen uhanalais-
ten kasvien esiintymiin varmistaa 
näiden kokoelman täydentymisen 
Kumpulassa. Siemenpankkiin tal-
letettujen siementen idätyskokeet 
(ks. Miranto 2009, 2013) paljas-
tavat, sopivatko uhanalaisten kas-
vien siemenet pitkäaikaissäilytyk-
seen ja säilyvätkö niiden elinky-
ky ja itävyys riittävän hyvin, jotta 
siemenpankki voisi toimia ensisi-
jaisena säilytystapana kasvin mah-
dollisen luontoon palautuksen var-
mistamiseksi. Idätyskokeissa ke-

hittyvien pikkutaimien jatkokasva-
tus eläviin kokoelmiin tai luontoon 
siirtoja varten vaatii menetelmien 
kehitystyötä. ESCAPE-hanke luo 
toivoa, että yhdistämällä etäsuo-
jelumenetelmät kasvupaikoilla ta-
pahtuvaan suojeluun uhanalaisten 
kasvien tilannetta saadaan kohen-
nettua Suomessa.
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