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KIRJALLISUUTTA

Arto Kurtto, Raino Lampinen, Mik-
ko Piirainen & Pertti Uotila 2019: 
Checklist of the vascular plants of 
Finland. Suomen putkilokasvien 
luet telo. — Norrlinia 34: 1–206.

Suomen putkilokasvien uusi luette-
lo ilmestyi syyskuussa 2019. Tekijät 
näkevät sen jo useita vuosia ylläpi-
tämänsä Suomen Lajitietokeskuksen 
putkilokasvien taksonitietokannan 
laajennettuna tilannekatsauksena. La-
jitietokeskuksen nimilistaa on täyden-
netty synonyymein ja Suomesta var-
mennetuille 2838 lajille on arvioitu 
statusluokka ja viljelyperäisyyden as-
te. Lisäksi on sivuilla 118–129 luetel-
tu 555 lajin valikoima keltano-, voi-
kukka- ja toukoleinikkiapomikteja.

Hakemistot tieteellisistä, suoma-
laisista ja ruotsalaisista heimojen, su-
kujen, lajien ja synonyymien nimis-
tä (tieteellisten nimien hakemistossa 
myös risteymät) nielevät kirjasta lä-
hes kolmasosan – eivätkä syyttä. Il-
man hakemistoja olisi varmasti vai-
keata löytää tavoittelemaansa. Mole-
kyylitason tutkimusten pohjalta kum-
puava nykyaikainen heimojako ja hei-
mojen järjestys ovat monessa suhtees-
sa yllättäviä ja uppo-outoja. Heimon 
löydyttyä toki pääsee jo helpommalla: 
heimojen suvut ja sukujen lajit ovat 
aakkosjärjestyksessä.

Sekä etu- että takasisäkansi on 
omistettu luettelon nimien edessä 
oleville merkeille, symboleille, jotka 
kertovat kasvin statuksesta, siis alku-
peräisyydestä (häviämisestäkin), tu-
lokkuudesta (muinainen tai uusi) ja 
viljelyperäisyydestä (luonnossa le-
viämisen määrineen). Kansista tosi-
aan on näppärä löytää näiden tärkei-
den merkkien selitykset vivahteineen. 
Lajiristeymistä sentään ”statusta ei ar-
vioitu”. Lajinimien jälkeen siellä tääl-
lä olevien pikkutähtien merkitys sel-
viää johdannosta (s. 12) ja sivuilta 
130–133: ”Appendix 3. Further in-

formal groups”, vaikkapa jauhosavik-
ka-, haarapalpakko- ja pajuangervo-
ryhmät.

Luettelo kaikkinensa, nimistö ja 
heimojen järjestys mukaan lukien, en-
nakoinee myös piakkoin toivottavasti 
vauhdittuvan Retkeilykasvion uuden 
ja uusitun painoksen luonnetta. Totut-
tua olisi edelleen alkaminen liekokas-
vien heimolla, sen jälkeen seuraavi-
na myös muut sanikkaiset miten ku-
ten tuttuine nimineenkin, samoin pal-
jassiemeniset. Koppisiemenisten en-
simmäisinä lummekasvit eivät yllä-
tä, mutta kohta seuraavatkin yksisirk-
kaiset, ne jotka jo kerran sysättiin kas-
visysteemin alusta rakenteeltaan vain 
näennäisen yksinkertaisina sen lop-
puun. Luettelon alussa vesikasvihei-
mojen liutaa seuraavat erilaiset ”lil-
jat”, niiden lomassa kumminkin käm-
mekkäkasvit. Poales-lahko on suuri, 
sen alussa palpakot ja osmankäämit, 
sitten sentään vihviläkasvit, sarakas-
vit ja heinät.

Loppuosa luetteloa onkin sitten 
vakaasti kaksisirkkaisia. Ensin lei-
nikkikasvit totutulla paikallaan, mut-
ta sitten tarvitaankin taas hakemis-
toa: vanhastaan toki lähekkäin viih-
tyneet herukkakasvit, rikkokasvit ja 
maksaruohokasvit. Fabales-lahkossa 
ovat herne- ja linnunruohokasvit, si-
tä seuraavassa Rosales-lahkossa ruu-
sukasvit ja hännänhuippuna mm. tyr-
ni, paatsama, jalava, humala ja nok-
konen. Seuraa pienehköjä lahkoja, si-
sältönään mm. koivut, kurkut, käen-
kaalit, kuismat, orvokit, pajut, tyrä-
kit, kurjenpolvet, horsmat ja malvat; 

suovilukko, tuo outolainen, on saa-
nut sijansa kelasköynnöksen ja sor-
varinpensaiden heimosta. Alkupuo-
lella kaksisirkkaisia, jos kohta ei aina 
likekkäin, on totuttu näkemään mm. 
ristikukkais-, tatar-, kohokki-, savik-
ka-, esikko- ja kanervakasvit. Lo-
pumpana näyttäytyvät nytkin matara-, 
lemmikki-, koiso-, ja huulikukkais-
kasvit. Kuitenkin Lamiales-lahkossa 
ovat myös ratamokasvit (Plantagina-
ceae), johon sisältyvät myös mm. ve-
sitähdet ja vesikuuset sekä kannus-
ruohot, tädykkeet ja kymmenkunta 
muuta naamakukkaisiin perinteises-
ti luettua sukua. Toki on myös heimo 
Scrophulariaceae jäljellä, mutta siinä 
ovat vain ”samannäköiset” mutayrtti, 
syyläjuuret ja tulikukat. Naamakuk-
kaisten puoliloiset, maitikoista lauk-
kuihin ja suomukkakin, taas on vie-
ty näivekasveihin (Orobanchaceae). 
Seuraavassa lahkossa Asterales ovat 
kellokasvit, raate ja lammikki sekä 
mykerökukkaiset, vaihteeksi taas yh-
tenä heimona Asteraceae. Mutta sys-
teemi jatkuu vielä vähän: tesmayrtti, 
seljat ja heidet omana heimonaan, lo-
put kuusamakasvit ynnä virmajuuri- 
ja purtojuurikasvit omanaan. Luette-
lon viimeisenä on – sarjakukkaiskas-
vien heimo (Apiaceae).

Jo Retkeilykasvion 4. painok-
sessa (ks. s. 9) oli muutamia ”(met-
sä)mänty”-nimiä, käytettäväksi erot-
tamaan tarvittaessa lajin nimi su-
vun nimestä tai käsiteltäessä mänty-
ämme yhdessä ulkomaisten mänty-
lajien kanssa. Useimmat olivat puita. 
Luettelossa on nyt tämmöisten nimi-
en määrä moninkertaistunut ja ulottu-
nut puiden ulkopuolelle. Jokaiselle to-
ki löytää perustelunkin, ainakin kau-
kaa. Mutta ovatko esimerkiksi kovin 
monen kanerva- tai sarjakukkaiskas-
vin tyyppiä ”(kangas)kanerva” olevat 
nimet tuiki tarpeellisia? Tai (lehto)su-
denmarja, (havu)yövilkka, (lehto)si-
nivuokko, (hento)hiirenhäntä, tunturi-
lapinvuokko, (niitty)mesiangervo, (pu-
na)vadelma, (euroopan)lillukka, (ho-
pea)tyrni, (saha)suomyrtti, pikkuvel-
holehti, (vesi)äimäruoho, (tundra)kur-
jentatar, (lähde)hetekaali... Luettelos-
sa ei kuitenkaan enää ole (metsä)män-
tyä eikä (metsä)kuusta. Onko tosiaan 
tarkoitus puhua aina metsämäntytu-
keista ja metsäkuusikorvesta?

Kirjan oikoluku hipoo täydelli-
syyttä. — Juha Suominen
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