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Uusi luettelo Suomen 
putkilokasveista

Hiitosen Suomen putkilokasvit (1934) 
ja Kurton & Lahden Suomen putkilo-
kasvien luettelo (1987) saivat seuraajan 
syyskuussa Arto Kurton, Raino Lampisen, 
Mikko Piiraisen ja Pertti Uotilan laatimas-
ta maassamme luonnonvaraisina tavat-
tujen Suomen putkilokasvien luettelosta 
(Norrlinia 34). Julkaisussa kasveille an-
netaan tieteellisen nimen ja auktorimer-
kinnän sekä suomen- ja ruotsinkielisten 
nimien lisäksi synonyymejä, väärinkäy-
tettyjä nimiä ja risteymälajien vaihtoeh-
toisia toisintonimiä.

Tekijät ovat jo usean vuoden pitäneet 
putkilokasvien nimistöä yllä Suomen La-
jitietokeskuksen taksonitietokannassa − 
nyt ilmestynyt luettelo onkin nähtävissä 
tuon tietokannan tilannekatsauksena, 
jota on ryyditetty sellaisilla etenkin put-
kilokasvien kannalta olennaisilla lisätie-
doilla (synonyymit, status- ja viljelype-
räisyysarviot), jotka Lajitietokeskuksen 
tammikuussa 2019 julkaisemasta listasta 
jätettiin pois joko siksi, että tällaista tie-
toa ei ollut tarjolla kaikista eliöryhmistä 

tai siksi, että putkilokasvien kohdalla käy-
tetty luokitus ei sellaisenaan niihin sovel-
lu. Tammikuun listaamme verrattuna on 
jo kertynyt runsaasti muutoksia niin tak-
sonomiaan kuin tieteellisiin ja kansankie-
lisiin nimiin; toisaalta nyt ilmestyneeseen 
listaamme ei ehditty saada mukaan ihan 
kaikkia tietoomme viime hetkellä tulleita 
lisäyksiä. Lajitietokeskuksen listalle on 
hiljan lisätty toistakymmentä uutta put-
kilokasvitaksonia Suomesta, kutakuinkin 
kaikki koristekasvikarkulaisia. 

Uudessa luettelossa on 5 720 hyväk-
syttyä nimeä, muun muassa 142 heimoa, 
905 sukua, 3 283 lajia, 372 alalajia, 171 
muunnosta ja 674 erilaista risteymää. 
Näiden lisäksi mukaan on otettu 19 vilje-
lykasvien ryhmää (Group) ja 19 lajiketta. 
Mukana on kaikkiaan 555 lajin (16,9 % 
kaikista) valikoima apomiktilajeja suvuis-
ta Hieracium (80), Pilosella (7) ja Taraxa-
cum (157) sekä Ranunculus auricomus s. 
lat. -ryhmästä (311).

Suomesta varmennetuille 2 838 
lajille (pois lukien toukoleinikkiryhmä 
sekä ukon- ja voikeltanot) on arvioitu 
statusluokka ja viljelyperäisyyden aste, 

edellinen 12 kategorian ja jälkimmäinen 
5 erilaisen arvon mukaisesti. Luokitus 
on kuvattu seikkaperäisesti luettelon 
johdanto-osassa. Statusluokitus on hy-
vin samantapainen kuin Flora Nordicassa 
käytetty, esimerkiksi luokkaan alkuperäi-
nen, vanha, vakinainen on sijoitettu 1 002 
lajia ja ryhmään tulokas, uusi, satunnai-
nen 844 lajia. Kokonaan viljelyperäisiksi 
on arvioitu 559 lajia (19,7 % arvioiduista, 
17,3 % kaikista). Nämä luokitustiedot on 
tallennettu myös Lajitietokeskuksen tak-
sonitietokantaan.

Kattavat hakemistot kasvien ruot-
sin- ja suomenkielisistä nimistä sekä tie-
teellisistä nimistä mukaan lukien niiden 
synonyymit auttavat käyttämään itse lu-
etteloa, jonka rakenne pohjautuu nykyai-
kaiseen heimojakoon ja heimojen sisällä 
pääasiassa sukujen ja lajien aakkoselli-
seen järjestykseen. Hakemistot ja kirjan 
alun heimoluettelo auttavat pääsemään 
tutuiksi myös vuosikymmenten saatossa 
kertyneiden lukemattomien taksonomis-
ten muutosten sekä niistä ja muusta seu-
ranneiden yllättävienkin niin tieteellisten 
kuin kansankielisten nimistömuutosten 
kanssa.

Luettelo on julkaistu painettuna sekä 
sähköisenä pdf-näköistiedostona ja Ex-
cel-tiedostona. Uusittu nimistö on jo käy-
tössä Kasviatlaksen reaaliaikaisissa kar-
toissa ja tullaan ensi vuonna ottamaan 
käyttöön maastohavainnoissa käytettä-
villä kenttäkorteilla. — Arto Kurtto, Raino 
Lampinen, Mikko Piirainen & Pertti Uotila
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