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Kansikuva Sykeröpoimulehti (Alchemilla hirsuticaulis) löytyi Ruokolahden Syyspohjasta 1980-luvulla tehdyn ilmoituksen 
perusteella. Kasvupaikka oli säilynyt niitetyllä pientareella pellon ja hiekkatien välissä. – Kuva Juha Jantunen 14.8.2014.

Botanisteille kasvien tieteelliset nimet 
ovat jokapäiväistä ammattikieltä. Kui-
tenkin ”normaalit ihmiset” eli tässä yh-
teydessä selvä enemmistö suomalaisista 
haluaa puhua, kirjoittaa, kuulla ja lukea 
kasveista vain tai myös niiden suomen-
kielisillä nimillä. Siksi niitä tarvitaan 
mahdollisimman yksiselitteisinä ja suo-
siteltavina kasvioissa ja ehkä vielä pai-
nokkaammin puutarha- ja rohdoskau-
passa sekä yleistajuisissa artikkeleis-
sa, esitelmissä, tv- ja radio-ohjelmis-
sa ja kirjoissa (jopa romaaneissa ja ru-
noelmissa!) sekä kaikenlaisessa muussa 
valistuksessa. Ja tarve on viime aikoi-
na kovasti kasvanut matkailun ja muun 
kansainvälistymisen ohessa.

Suomen Biologian Seura Vanamo 
määrittelee päätehtävikseen toimia Suo-
men biologien yhdyssiteenä ja edistää bio-
logista tutkimusta ja suomen kielen käyt-
töä biologian alalla. Vuonna 1897 vah-
vistetuissa ensimmäisissä säännöis-
sään seuran tarkoitukseksi todettiin edis-
tää suomen kielen käytäntöä luonnontietei-
den, varsinkin kasvi- ja eläintieteen alalla 
ja vuosikokouspäiväksi määrättiin Elias 
Lönnrotin nimipäivä eli silloin 17. huh-
tikuuta. Juurilleen uskollisena ja Lönn-
rotin perintöä seuraten Vanamo on pa-
nostanut myös eliöiden suomenkielisiin 
nimiin, joita käsittelevät ja sorvaavat 
seuran piirissä työskentelevät nimistö-
toimikunnat. Yksi niistä on putkilokas-
vien nimistötoimikunta, jonka jäseninä 
ovat tätä nykyä Arto Kurtto (pj), Pent-

ti Alanko, Leo Junikka ja Henry Vä-
re Luonnontieteellisen keskusmuseon 
kasvitieteen yksiköstä sekä Markku A. 
Huttunen Joensuussa toimivasta Luon-
nontieteellisen keskusmuseon ja Itä-
Suomen yliopiston digitointikeskus Di-
gitariumista. 

Ennen mukaan tuloani Vanamon 
putkilokasvitoimikunnan suuria urakoi-
ta olivat muun muassa Kasvien maailma 
-kirjasarjan ja Retkeilykasvion suomen-
kieliset nimistöt. Jaakko Jalasta seuraa-
vana puheenjohtajana olen 1990-luvun 
puolivälistä asti itse päässyt nauttimaan 
(ja joskus kärsimäänkin) esimerkiksi 
Välimeren alueen, Kanarian, Azorien, 
Tasmanian ja CITES-sopimuksen kas-
vien suomeksi nimeämisestä, mutta pal-
jon on tullut paneuduttua myös oman 
maan viljely- ja luonnonkasvien kansal-
lisiin nimiin. Luonnonkasviemme osal-
ta työllistävintä on ollut rotujen nimeä-
minen ja lajinimien tarkentaminen, joka 
on tullut yhä tarpeellisemmaksi ulko-
maisten tai Suomessa vain satunnaisi-
na tavattujen lähilajien nimeämisen joh-
dannaisena. Myös ns. kriittisten sukujen 
– kuten voikukat ja keltanot – suomeksi 
nimeämiseen on pyynnöistä syvennytty. 
Ylipäätäänkin nimeämisiä tehdään tar-
peen mukaan; kaikkia maailman putki-
lokasveja ei sentään ole tarkoitus ura-
koida suomeksi. Uusia suomalaisia ni-
miä haluavan täytyykin perustella pyyn-
tönsä ja mieluusti myös antaa omia eh-
dotuksiaan nimiksi.

Aluksi Vanamon toimikunnan anta-
mat nimet vain kirjattiin paperille, sit-
temmin niitä käsiteltiin julkaisematto-
mana taulukkotiedostona. Siihen koot-
tiin myös kaikki edeltäjiemme antamat 
nimet lukuun ottamatta Puutarhaliiton 
oman toimikunnan viljelykasvien ni-
mistön pääosaa. Jolloinkin 2000-luvun 
alkuvuosikymmenellä, kun tietokanta 
oli jo kasvanut mittavaksi ja kyselyt sii-
tä enenivät, tuli ajankohtaiseksi saattaa 
koko nimisato kaikkien saataville tieto-
verkossa. Erinäisten vaiheiden jälkeen 
tämä on toteutunut osana Kansalliskir-
jaston ontologiapalvelua Fintoa niin 
elegantisti, että tohdin tässä tuoda jul-
ki osoitteet www.kassuontologia.net 
ja finto.fi/kassu/fi, joista itse kukin saa 
lisätietoa ja pääsee kokeilemaan Kassua 
eli Kasvien suomenkieliset nimet -onto-
logiaa. Sen teknisestä toteutuksesta ja 
ylläpidosta vastaavat Aalto-yliopiston 
semanttisen laskennan tutkimusryhmän 
(SeCo) Nina Laurenne ja Jouni Tuomi-
nen – heille suuri kiitos yhteistyöstä. 

Käsitteineen (kuten ontologia) Kas-
su saattaa aluksi tuntua oudolta, koska 
se kuuluu osana suureen kokonaisuu-
teen, joka vaatii yhteiset erityispiirteen-
sä. Katsokaa, käyttäkää ja antakaa pa-
lautetta (mahdollista molemmissa yl-
lä sanotuissa osoitteissa). Kehutkin kel-
paavat. — Arto Kurtto
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