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Kansikuva Sirppimailanen (Medicago sativa subsp. falcata) Imatran Immolan ratapihalla. — Valokuva Juha Jantunen, 
heinäkuu 2016.

Työskentely muissa kasvimuseoissa avartaa
Työskentelin ensimmäisen kerran Ge-
neven kasvimuseossa ja kasvitieteel-
lisessä puutarhassa savikoiden paris-
sa 1977. Nyt olen täällä kahden kuu-
kauden mittaisella työrupeamalla. Vie-
railuni onkin 40-vuotistapahtuma, jota 
voi juhlia samalla, kun täällä on juhlit-
tu herbaarion 200-vuotista taivalta. Lo-
kakuun lopulla kolmaskin työviikkoni 
umpeutui, joten nyt on hyvä hetki ker-
toa muutamia vaikutelmia paikasta.

Täällä on Paul Aellenin, viime vuo-
sisadan tärkeimmän savikkatutkijan, 
herbaario, jossa savikan suvun (laajas-
ti ottaen) näytteitä on noin 250 hyllyl-
listä (muutettuna Helsingin kasvimuse-
on hyllykokoon) ja Geneven pääkokoel-
massa lähes saman verran. Sain kutsun 
tekemään tutkimusta Aellenin kokoel-
massa, ja tarkoitukseni on samalla mo-
dernisoida kokoelman järjestystä ja re-
vidoida muutamia ryhmiä. Aion kylvää 
arkeille satoja määrityslappuja; onnek-
si sentään niitä ei tarvitse liimata, sillä 
laput kiinnitetään neuloilla. Kuten meil-
läkin, pääkokoelma järjestettiin äsket-
täin APGIII:n mukaisesti, mutta siinä 
ja Aellenin kokoelmassa savikan suvun 
uusjako on vielä kesken ja teettää pal-
jon töitä.

Viitisenkymmentä vuotta vanha 
herbaariorakennus on laaja, yksikerrok-
sinen ja isoikkunainen rakennus puutar-
han reunalla. Työtilat, laboratoriot, sosi-
aalitilat yms. ovat maanpinnan tasossa, 
kokoelmat niiden alla kolmessa kerrok-

sessa pomminkestävissä tiloissa. Kel-
larikerrosten käytäviltä pääsee pommi-
suojaovista lukuisiin herbaariosaleihin, 
joissa näytteet ovat kymmenissä kom-
paktoreissa keskikäytävän ja salin mit-
taisen lajittelupöydän molemmin puo-
lin. Kompaktoreita liikutellaan käsin 
kuten meilläkin; alun perin ne tehtiin 
sähkökäyttöisiksi, mutta kun sähkövi-
ka aiheutti kompaktorien sulkeutumisen 
automaattisesti, jolloin välissä ollut ma-
tala metallijakkara litistyi, ne muutettiin 
nopeasti käsikäyttöisiksi.

Kompaktorit ovat suurin piirtein sa-
man korkuisia kuin Helsingissä mutta 
hyllyvälit isompia, siis kasvipinkat pak-
sumpia ja painavia. Niissä on paljon pa-
peria, koska jokainen näyte on suoja-
kuoressa tai kiinnitetty taitetulle arkil-
le. Tämä on erinomaista etenkin savik-
kanäytteissä – meillä irtosiemeniä kie-
riskelee valtoimenaan kaikkialla, mut-
ta täällä ei irtotavaraa näy. Kokoelmien 
kasvuvaraakin on. Muutoinkin tilaa on 
runsaasti, ja on juhlaa, kun voi oikeas-
ti lajitella ja vertailla kasvinäytteitä pit-
killä, leveillä ja sopivankorkuisilla pöy-
dillä. Näytteitä siirrellään rullakoiden 
kaltaisilla kärryillä; käytössäni on nel-
jä kärryä, joilla kuljetan näytteitä ylim-
mässä maanalaisessa kerroksessa ole-
vaan isoon, kattoikkunalliseen työtilaa-
ni. Kaiken kaikkiaan tiloista ja toimin-
tatavoista tulee vaikutelma, että ne on 
pikku piirteitä myöden oikeasti suunni-
teltu periaatteella, että näytteet varmas-

ti säilyvät ”ikuisesti” ja että työskente-
lyolosuhteet ovat näytteiden käsittelyn 
ja tutkimuksen kannalta mahdollisim-
man hyvät.

Maanpinnan tasossa on myös kir-
jasto. Se on melko uusi lisärakennus, 
iso ja tyylikkäästi sisutettu. Oletusarvo 
on, että kaikki tarvittava löytyy kirjas-
tosta – kun yhtä kysymääni eteläame-
rikkalaista paikallisflooraa ei ollutkaan 
kokoelmassa, se tilattiin heti. Tähän 
mennessä olen ollut tekemisissä viiden 
eri kirjastossa työskentelevän henki-
lön kanssa, ehkä heitä on enemmänkin. 
– Koko laitoksen henkilökunnan määrä 
on yli sata.

Töihin voi tulla kahdeksalta ja läh-
teä pitää säälliseen aikaan eikä viikon-
vaihteessa taloon pääse. Hyvä näin, 
enempää ei viikkotolkulla jaksaisikaan. 
Ja voinhan kirjoitella läppärillä asun-
nossani, puutarhan vierashuoneessa, jo-
ka on vähän askeettinen. Sain sentään 
puhuttua sinne nojatuolin ja lisää keit-
tiökaluja, ettei tarvitse aina kuppia heti 
pestä. Viikonvaihteissa ehtii myös kier-
rellä puutarhassa, jossa lajeja kerrotaan 
olevan 10 000. Vanhoja, kookkaita pui-
ta on paljon, ja väleissä isoja, avoimia 
niittyjä, joita puutarhurien apuna hoitaa 
pieni lammaslauma. Monet Helsingistä 
tutut kasvihuonekasvit kasvavat pysy-
västi ulkona, mutta palmut sentään siir-
rettiin viikko sitten suureen kasvihuo-
neeseen. Iltapäivän lämpötilakin puto-
si jo 15 asteen tienoille. – Pertti Uotila
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