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Helsingin yliopiston Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet peruskorjataan
vuosina i996-1998. Palmuhuoneet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas kokànaisuus, joka
on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä. Kasvihuoneet koostuvat 11 erillisestä huoneesta,
joiden yhteispinta-ala on 924 m2. Kasvihuoneiden tehtävänä on luoda puutarhalle edellytyk-
set kasvattaa sellaisia ulkomaisia kasveja, joita ei meillã voida kasvattaa ulkona ja joita
tarvitaan apuna kasvitieteen opetuksessa ja ruftimuksessa.

Työni lâhtökohtana on apul.prof. L. Hämet-Ahdin ja inrendenrti A. palménin laatima
suunnitelma' jota prof. T. Koponen ja intendentti A. Koponen ovat muokanneet. Suun-
nitelmassa uusien kokoelmien kasvit valitaan Suomen pituuspiirien (I9"-32" E) väliseltä
sektorilta, joka kulkee Itä-Euroopan kautta itãiselle Välimerelle ja edelleen Afrikan halki
sen etelâkärkeen saakka. Teen työssäni suunnitelman vanhoista kokoelmista säilytettyjen
kasvien sijoittamisesta huoneisiin ja uusista kasveista, joita kokoelmiin hankitaan.

Kasvihuoneosastot (meridionaalisten kesäsadealueitten kasvien osasto, meridionaalisten
talvisadealueitten kasvien osasto, vesi- ja kosteikkokasvien osasto, aavikko- ja
puoliaavikkokasvien osasto, vaihruvien näyttelyiden osasto, trooppisten savannien osasto,
palmuhuone, trooppisten vuoristometsäkasvien osasto ja vesiputous) kattavat
meridionaalisen, subtrooppisen ja trooppisen kasvillisuusvyöhykkeen. Lisäksi sektorin
ulkopuolelta laaditaan antiboreaalisten kasvien osasto Tulimaan kasveista. Uusiin osastoihin
tulevat kokoelmat poikkeavat oleellisesti vanhoista, eikä säilytettyjä lajeja ole riittävästi.
Tãmän vuoksi kokoelmiin on hankittava uusia lajeja; suurin trankintatarve on
antiboreaalisten alueitten (Etelä-Amerikka), meridionaalisten kesäsadealueitten (Etelä-
Afrikka) sekä trooppisren savannien lajeista (Itä- ja Etelä-Afrikka).

Kokoelmien uudistamisen myötä on mahdollista luoda osaan huoneista luonnollista kasvil-
lisuutta muisruttavia kokonaisuuksia. Esimerkiksi meridionaalisten talvisadealueitten osas-
tossa kasvit isrutetaan siten, että muodostuu jatkumo matalasta phryganan kasvillisuudesta
korkeaan macchian pensaikkoon. Savannikasvien osastossa voidaan muodostaa gradientti
kosteilta kuiville savanneille, ja sieltä edelleen kuiville alueille aavikko- ja puoli-
aavikkokasvien osastoon. Ekonomisesti tärkeät kasvit voidaan sijoittaa huoneissa omiksi
ryhmikseen, jolloin niiden käyttö opetuksessa helpottuu.

Uusien kokoelmien painopiste on Vanhan maailman kasveissa, ja antiboreaalisten kasvien
osasto lienee ainoa maailmassa. Siten Kaisaniemen kasvihuoneiden uudet kokoelmat poik-
keavat oleellisesti muiden kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmista, ja palvelevat hyvin
kasvitieteen opetuksen ja tutkimuksen tarpeita tulevaisuudessa.
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