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Archaeophytes in the flora of Finland 

Juha Suominen and Leena Hämet-Ahti 

Suominen, J. & Hämet-Ahti, L. 1993: Archaeophytes in the tlora of Finland. — 
Norrlinia 4:1-90. 

Retkeilykasvio, the Field Flora of Finland contains a map for each species and 
for many lower taxa to show the plant's status within the biogeographical 
provinces in the following classes: native (present or extinct) - established alien 
- casual alien. In the third edition (Hämet-Ahti et al. 1986; summary on page 
598) an attempt is made to distinguish the truly native (indigenous) plants and 
the archaeophytes which invaded Finland or its given provinces long ago with 
the aid of man. The chronological limit between the archaeophytes and the later 
immigrants (neophytes) is placed in the early 17th century. 

The arguments for the national or regional archaeophytic status have never 
been published in detail for the whole Finnish flora and for the whole of the 
country. In this paper a lot of these arguments are presented in Finnish because 
a) numerous highly local matters and details are discussed and b) our purpose is 
just to promote the study in this field of Finnish botany to show what is known 
and what is not known and what perhaps will remain a riddle forever. 

As said above the concise results of this paper have been published in advance 
on the maps of Retkeilykasvio (Hämet-Ahti et al. 1986). However, now a number 
of its maps are shown or suspected to be erroneous in some details or even 
entirely. 

Julia Suominen, Seunalantie 30 A 15, 04200 Kerava 
Leena Hämet-Ahti, Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki 
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Johdanto 

Käsitteinä ja periaatteessa on selvä ero toisaalta 
alkuperäisillä luonnonkasveilla (idiokorofyyteillä, 
indigeenisillä) ja toisaalta ihmisen ansiosta alueel-
la kasvavilla tulokaskasveilla; käsitteitä selvitte-
lee mm. Malmgren (1978 ja 1982:42, 123-124). 
Alkuperäiset ovat saapuneet ja yhäti saapuvat 
omine, luontaisine levintäkeinoineen ilmoitse tai 
vesitse tai luonnoneläinten kuljettamina sekä ovat 
asettuneet tai asettuvat luonnon omin voimin syn-
tyneille kasvupaikoille. Ne siis kasvaisivat paikal-
la, vaikka ihmistä ei olisi olemassa. Tulokkaat 
ovat ihmisen, hänen kulkuneuvojensa, tavaroiden-
sa, kylvösiemenensä ja kotieläintensä kuljettamia 
tai ainakin (Hämet-Ahti & Suominen 1986) niiden 
kasvupaikat ovat ihmisen tai hänen kotieläintensä 
toiminnan tuloksena muodostuneita. Jos alueelta 
ihmistoiminta loppuu, alkuperäiskasvit säilyvät 
keskinäisiltä runsaussuhteiltaan joko nykyisellään 
tai muuttuneina. Tulokkaista ne, jotka eivät ole 
kyenneet asettumaan täysin luonnonvaraisen kas-
villisuuden osakkaiksi, tulevat katoamaan. 

Tässä kasvien tulo-ja esiintymistavan kahtalai-
suudessa ei ole kysymys tuloajasta. Kasveja on 
kulkeutunut kaikkina aikoina, kulkeutuu yhä ja 
kulkeutuu tulevaisuudessakin. Vaelluksen vilk-
kaus tietysti vaihtelee. Jääkauden loppuvaiheessa 
ja myöhemminkin niinä kausina, jolloin ilmasto-
olot muuttuivat. Suomeen tuli ja täältä katosi lu-
kuisia kasvilajeja. Paljonko noissa muutoksissa oli 
ihmisiän mittaisessa ajassa havaittavia, on vaikea 
päätellä. 

Yleisen käsityksen mukaan nykyisen ilmasto-
vaiheen varsin vakaassa ja sulkeutuneessa luon-
nonkasvillisuudessamme ei olisi tyhjiä ekokoloja. 
Niinpä uusia juurtujia siihen ei juuri pääse ja nii-
täkin vähiä on perin vaikea havaita ja varsinkaan 
osoittaa vastikään saapuneiksi. Toisaalta luontai-
sen lajistomme dynamiikkaan ei ole kiinniteUy 
niin paljon huomiota kuin satunnaisten ja vakiin-
tuvien uustulokkaiden. 

Mutta sulkeutumaton kasvillisuus on aivan toi-
nen asia. Myrskyn tai luonnonkulon tuhoamista 
metsistä ja varsinkin vesistöjen piiristä, meren, 
järvien ja jokien tulvarantojen paljastuvista osista 
juurensija löytyy jo helpommin. Rannoilla saapu-
mista edesauttaa kahlaajien ja vesilintujen kuljes-
kelu, varsinkin muutto. On kuitenkin muistettava, 
että useimpien kasvien leviäimet ovat parhaassa 
käyttökunnossa syksyllä, jolloin muuttosuunta on 
pohjoisesta etelään. Rannikoillamme kohoavat 
paljaat merensaaret saavat kasvilajistonsa asiaan-

kuuluvassa järjestyksessä aivan luonnostaan ja ve-
destä nousevalle maalle saapuu alati kasveja. On 
melko todennäköistä, että myös seudulle ja koko 
Suomellekin uusia luonnonlajeja nykyoloissa kul-
keutuu eniten juuri rannikolle: hiekka- ja kivikko-
rannoille, kallioluodoille, lätäköihin ja lampiin, 
maatumasoistumille, rantaniityille... Muualla kuin 
vesistöjen äärellä on jatkuvasti kilpailuton, paljas 
kasvupaikka luonnon synnyttämänä nykyisen il-
maston vallitessa Suomessa harvinaisuus. 

Tulokaskasvien ryhmittelyä 
Kulttuuritulokkaiden, siis ihmisen ansiosta saapu-
neiden kasvien saapumKsaika on moninainen. On 
tapana nimittää arkeofyyteiksi, "vanhoiksi kas-
veiksi", muinaistulokkaiksi, niitä lajeja ja kasvi-
esiintymiä, jotka ovat kulkeutuneet ja kasvupai-
kalleen asettuneet ihmisen avulla jolloinkin esihis-
torian hämärissä tai pimeänä keskiaikana, taikka 
vähän myöhemminkin mutta tarkemmin määritte-
lemättömänä ajanjaksona. Tarkkaa aikarajaa ei 
kenties kannatakaan tavoitella. Olennaista lienee 
"esibotaanisuus": ei ollut vielä kasvitieteen har-
rastajia merkitsemässä tapahtumaa aikakirjoihin, 
eikä saapumista muutoinkaan voida ajoittaa suh-
teellisen äskettäiseksi. Kalliola (1973:22) sijoittaa 
muinaistulokkaiden ja näitä nuorempien uustulok-
kaiden aikarajan Pohjoismaissa 1600-luvun alku-
puolelle. 

On lähes varmaa, että kasvi, jonka ei ole havait-
tu voimakkaasti yleistyvän 180()-luvulla, esimer-
kiksi vuosisadan jälkipuoliskolla ulkomaisen hei-
nänsiemenen ansiosta, ei ole välittömästi edeltä-
neinäkään vuosisatoina kovin ripeästi levittäyty-
nyt. Kasvitulokkaiden kannalta aika oli melko va-
kaa ja olot muuttumattomia. Ennen 1800-lukua 
saapunut kasvi on siten todennäköisesti kotiutunut 
Suomeen jo paljon aikaisemmin, ensiksi tietysti 
vanhoille asutus- ja viljelyseuduillemme. Osasta 
tulokaslajeja ja ainakin -sukuja on esihistoriaan 
ajoitettuja siitepöly tietoja ja jokunen muukin suo-
ranainen todiste. 

Pohjois-Suomen osalta on 1600-luvulle sijoite-
tulla aikarajalla kuitenkin suoranaista merkitystä. 
Asutus on pohjoisessakin vanhaa, mutta maanvil-
jely eteni Perämeren rannikolta ja jokivarsien suu-
puolilta syvälle sisämaahan vasta 1600-luvun 
paikkeilta alkaen. Olemme siksi katsoneet Koillis-
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maalla ja Lapin eliömaakunnissa pihojen poljettu-
jen paikkojen, seinustojen ja pientareiden sekä 
venerantojen tulokkaat arkeofyyteiksi, mutta vil-
jelymaiden rikkakasvit uustulokkaiksi. 

Arkeofyytin sanatarkka kreikankielestä johdet-
tu vastakohta on neofyytti, "uusi kasvi". Sanaa 
onkin suositeltu uudehkoille (kulttuuri)tulokkaille 
siitäkin syystä, että kaikki uustulokkaat kokoava 
termi on tieteestä puuttunut. Valitettavasti neo-
fyytti-sanaa on käytetty myös tarkoittamaan vain 
sellaisia kulttuuritulokkaita, jotka ovat asettuneet 
luonnontilaiseen tai ainakin sitä lähellä olevaan 
kasvillisuuteen (agriofyyttejä). Tässä jälkimmäi-
sessä mielessä neofyytti-sanaa ei pitäisi käyttää. 

Kasvien luokittelu tulotavan mukaan on periaat-
teessa täysin irrallinen tuloajasta. Tietämyksemme 
rajallisuudesta tosin johtuu, että kysymys on 
yleensä uustulokkaista, niistä joiden tuiovaiheita 
kasvitieteilijät ovat havainnoineet tai päätelleet. 
Kasveja on kuljettanut maa- ja vesiliikenne (myös 
purjelaivojen painolastimaa), lentokoneetkin jos-
kus, monet eri tavarat, varsinkin vilja, pakkausma-
teriaalit, viljelykasvien siemenet, monivuotisten 
kasvien juuripaakut, karja ja juhdat, ihminen oma-
kohtaisestikin, tahallisesti tai tahattomasti. Onkin 
kehitetty kokonainen tulotapaterminologia, vivah-
teisiin saakka pureutuva. 

Tuloajasta ja -tavasta niin ikään irrallinen on 
tulokkaitten luokittelu sen mukaan, miten ne ovat 
mihinkin kotiutuneet. Satunnaiset (efemerofyytit) 
kuolevat kohta pois, usein vain yhden kesän elet-
tyään. Likimain satunnaistulokkaita ovat ne moni-
vuotiset kasvit, jotka säilyvät vaikka vuosikym-
meniä mutta eivät lisäänny siemenestä eivätkä 
kunnolla edes kasvullisesti. Satunnaistulokkaita 
on varmasti ollut jo arkeofyyttien saapumisaikoi-
na, mutta tarkemmat tiedot ja esimerkit pysyvät 
tietenkin salassa. Vakiintuneet tulokkaat (epöko-
fyytit) asettuvat taloksi, joko vain viljelymaille, 
pihoille, liikenneväylien varteen ja joutomaille 
taikka ns. puolikulttuurikasvupaikoille ("perinne-
kasvillisuuteen"), niityille, kedoille jne., tai eräät 
(agriofyytit) jopa luonnonkasvillisuuteen. 

Sen mukaan kuinka voimakkaan kulttuurivaiku-
tuksen piirissä ja siis minkälaisessa kasvillisuu-
dessa kasvi kasvaa, sitä sanotaan eu-, meso-, oli-
go- tai ahemerobiksi, voimakkaan, kohtalaisen, 
heikon tai olemattoman ihmistoiminnan alaiseksi. 
Edes euhemerobit eivät suinkaan aina ole tulok-
kaita, mutta aidot ahemerobit kylläkin ovat lähes 
järkiään alkuperäiskasveja. 

Myös ihmistoiniinnasta hyötyminen tai kärsimi-
nen on riippumatonta kasvin muusta luokittelusta. 
Alkuperäiskasvit joko hyötyvät (hemerofiilit) tai 
kärsivät (hemerofobit) kulttuurista, toisaalta lajis-
ta ja sen kasvupaikoista, toisaalta ihmistoiminnan 

laadusta riippuen, taikka sitten kulttuuri ei vaikuta 
kasvin esiintymiseen tai hyödyt ja haitat kumoavat 
toisensa määrällisesti ("hemeradiaforit"). Erityi-
sesti on huomattava, että hyötyjät, jopa kulttuuri-
tulokkaatkin, voivat kärsiä kulttuurista ja jopa hä-
vitä, jos ihmistoiminta voimistuu, heikkenee tai 
muutoin muuttuu lajille sopimattomaksi. Siis kas-
vilajin suhde ihmiseen ei ole vakio vaan täysin 
riippuvainen ihmisen toiminnan laadusta: hemero-
fiili voi toisissa olosuhteissa olla hemerofobi. 

Alkuperäis- ja tulokasalue sekä 
-kasvupaikat 

Kaikki kasvilajit ovat tai ovat olleet jossakin alku-
peräisiä. Joitakin on ihminen tosin jo ehtinyt hä-
vittää alkuperäisiltä asuinsijoiltaan, ja jotkut rik-
kakasvit (esim. Camelina alyssum. Bromus seca-
linus) ovat vasta viljelymailla valikoituneet nykyi-
siksi lajeiksi. Luonnonlajikin on joskus jossakin 
syntynyt, voinut aikojen kuluessa vaeltaa kauas-
kin syntysijoiltaan, monet juuri ihmisen mukana 
luontaista aluettaan paljon laajemmalle. 

Kun siis kasvia sanotaan alkuperäiseksi tai tu-
lokkaaksi, on sanottava myös mitä aluetta tai kas-
vupaikkoja tarkoitetaan. Suomessakin kasvilaji on 
usein alkuperäinen luonnonkasvi yhtäällä, kiista-
ton tulokas toisaalla (esim. ThfoUum medium, 
Rhinanthus serotinus, Leontodon aututnnalis). 
Taikka kasvi sitten on alkuperäinen Suomessa 
pääosassakin nykyaluettaan, mutta silti osa kasvu-
paikoista, jopa niiden ehdoton valtaosa on ihmis-
toiminnan aikaansaannosta (esim. Galium uligi-
nosum, Festuca ovina, Poa trivialis). Luonnonpai-
koilta saman seudun kulttuuripaikoille kulkeutu-
neita kasveja sanotaan apofyyteiksi. Mutta jälleen 
on muistettava täsmentää, minkä alueen puitteissa 
käsitettä käytetään. On olemassa kaikenlaisia ta-
pauksia kylävieren kalliolta kedolle ja lähilähtees-
tä laitumelle levittäytyneistä sellaisiin, jotka ovat 
saapuneet naapuripitäjästä tai eri maakunnasta. 
Loppujen lopuksi siis apofyytin ja tulokkaan raja 
ei ole jyrkkä. 

Yksi keskeisistä apofyyttien lähtökasvupaikois-
ta on kallio, ensisijaisesti avoimet rantakalliot ja 
kallionpenkereet sekä etelänpuoleiset seinämät. 
Useimmat tällaiset paikat tietenkin ovat karua pe-
ruskalliotamme, mukaanlukien — ilmeisen mer-
kittävinä — rapakivikallioiden morotörmät, mutta 
suuri merkitys on ollut vähälukuisilla kalkkipitoi-
silla kallioillamme. Kalliokasvistonkin alkupc-
räisilmeen selvittelyssä on pulmana kulttuurinvai-
kutus, joka varsinkin etelässä ja eritoten lounaassa 
on kovin vahva ja vanha. Koko ajan on muistetta-
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va asian kääntöpuoli: monetkin kallioille joskus 
kulkeutuneet kulttuuritulokkaat säilyvät itsepin-
taisesti ihmistoiminnan lakattuakin. 

Suuri panos apofyyttikasvistossamme on myös 
toisinaan hyvinkin pienialaisilla lähdepaikoilla, 
hetteillä, lähdeletoilla ja lähdepuroniityillä, myös 
tihkupinnoilla ja vierivien jokitörmien tihkukoh-
dilla. Ihmistoiminnan piirissä näitä lajeja kasvaa 
ojissa, lätäköissä, kosteilla niityillä ja laidunran-
noilla, mutta moni kuivissakin ruohikoissa, tien-
varsilla ja pihoilla. Useimmat lähteemme ovat pe-
rin juurin muunneltuja, monet peräti turmeltuja, 
tai ainakin metsissä vaellelleen karjan käymiä. 
Koko Suomen eteläpuoliskosta lienee alkuperäi-
nen lähde tavoitettavissa vain soitten saartamien 
hiekkakankaiden liepeiltä. On kukaties aivan sel-
vittämättömissä, onko rintamaiden savikkoläh-
teissä ja tihkuisilla jokitörmillä ollut luonnostaan 
sama vai hyvinkin eri lajisto kuin harjunkupeiden 
lähteissä. Tästä syystä on monesti vaikea päätellä, 
onko jokin kasvi muinaistulokas vai sittenkin al-
kuperäinen, vain tavattomasti yleistynyt apofyytti. 

Apofyyttikasviemme tyyssijoja ovat myös me-
renrannat, mutta paljon vähemmässä määrin kuin 
äkkiseltään luulisi ja mitä voisi päätelläkin Retkei-
lykasvion lajikarttojen alkuperäis- ja tulokasmer-
keistä. Vaikka merenrannoilla on paljon samoja 
lajeja kuin kulttuurimailla, ne ovat usein ainakin 
hieman erirotuisia. Rikkakasvit ja monet muut lä-
heisimmät seuralaisemme ovatkin yleensä vierasta 
tuontitavaraa. Sitä paitsi on ilmeisiä tapauksia, 
joissa kulkusuunta on ollutkin ihmisen hoteista 
merenrannoille päin. Myös järven-ja joenrannoil-
la on asuttujen maiden lajeja, mutta luonnontilai-
silla rannoilla varsin vähän. 

Kallioiden, lähteiden ja merenrantojen lisäksi 
on yksittäisiä apofyytti lajeja lähtenyt myös met-
sistä, lähinnä lehdoista mutta toisaalta myös har-
jujen hiekkakankailta. Joitakuita on lähtöisin ran-
tasoilta ja vihdoin kenties melkoinen lajijoukko 
lounaissaaristomme, etenkin Ahvenanmaan kalk-
kipitoisilla mailla olleilta, nykyisin hävinneiltä tai 
muuttuneilta lettosoilta ja -maatumilta. Pohjoises-
sa puolestaan on monia apofyyttejä, joiden alku-
koti on kosteikoilla tai tunturipaljakalla. 

Retkeilykasvion kartoissa alkuperäisesiintymä 
"peittää" tulokkaat, muinaistulokas uustulokkaat 
ja vakinainen tulokas satunnaiset. Apofyyttilajin 
yksi ainoakin luonnonkasvupaikka eliömaakun-
nassa määrää Retkeilykasvion kartan merkin, ja 
aika tavallista onkin, että vain yksi kiistattoman 
alkuperäinen kasvupaikka on tiedossa. Kuitenkin 
mustan karttapisteen koon määräävät kaikki esiin-
tymät yhdessä, siis myös ja nimenomaan apofyy-
tit. Kartta isoine pisteineen voi olla vieläkin "har-
haanjohtavampi", jos kulttuurikasvupaikkojen 

esiintymät eivät olekaan peräisin samasta maa-
kunnasta tai edes koko Suomen alkuperäisiltä kas-
vupaikoilta. 

Suomen selkeä kasvisto 
Suomen kasviston alkuperä on verrattain selkeä: 
mannerjää väistyi n. 10 000 vuotta sitten, meri 
suuresta osasta Suomea vieläkin myöhemmin. 
Kaikki kasvimme ovat muualta saapuneita, useim-
mat jotakuinkin sellaisina kuin ne nykyään ovat. 
Kasveja enemmälti levittävää maatalouskulttuuria 
on ollut vasta kolme neljä vuosituhatta, sitäkin 
pitkään vain aivan suppeilla alueilla lähinnä lou-
naassa. Edelleenkin asutus on eurooppalaisittain 
harvaa. Alkuperäinen erämaaluonto ja -kasvisto 
ovat siten yhä vielä hahmotettavissa. 

Juuri Suomessa alkuperäisen kasviston ja eri 
tulokasryhmien erittelylle on vielä edellytyksiä. 
Euroopan vanhoilla viljelyalueilla on suuria vai-
keuksia varsinkin yritettäessä erottaa toisistaan to-
della alkuperäisiä luonnonkasveja ja toisaalta ar-
keofyyttejä. Jo Etelä-Ruotsissa asutus ja viljely 
ovat niin vanhoja ja ihmisen kouraisu yltyleensä 
tuntuvaa, että aivan liian usein alkuperäisen kas-
vin ja muinaistulokkaan raja hämärtyy. Suomessa-
kin suurimmat vaikeudet kohdataan etelässä ja 
aivan erityisesti Ahvenanmaalla ja muualla lou-
naisessa saaristossa. 

Kaikesta huolimatta rajanvetoja on tehty. Esi-
merkiksi Puolassa (Zajac 1979) ja Saksassa (Ober-
dorfer 1983, Rothmaler 1988) on erotettu arkeo-
fyytit ja neofyytit alkuperäisistä. Tanskassa tätä 
kasviston piirrettä on laajalti selvitetty (esim. Pe-
dersen 1958 jne.. Löjtnant & Worsöe 1977), sa-
moin eräissä ruotsalaisissa kasvistoissa (etenkin 
Almquist 1929 ja Malmgren 1982). Toisaalta 
maamme etelä- ja itäpuolelta lähes puuttuvat sel-
laiset tutkimukset, joissa arkeofyyttien osuutta 
varsinkaan keto- ja niittykasvillisuudessa olisi sel-
vitetty. 

Suomi on tällä alalla kansainvälisesti hyvin tun-
nettu: Linkola (1916, 1921) ja Erkamo (1956, 
1959) ovat selvitelleet kasviston ja ihmisen välistä 
suhdetta jo klassikoiksi muuttuneissa tutkimuksis-
saan, ja Jalas (1953 suomeksi, 1955 saksaksi) on 
osallistunut terminologiasta käytyyn kansainväli-
seen keskusteluun. Tästä huolimatta vain harvois-
sa paikalliskasvistoissa on meillä otettu vakavasti 
kantaa alkuperäisiin ja tulokkaisiin, ja koko maata 
koskeva yhteenveto on tähän saakka puuttunut. 

Retkeilykasvion 3. painoksen levinneisyyskar-
toissa on yritetty erottaa alkuperäiset, muinaistu-
lokkaat ja uustulokkaat toisistaan eliömaakunta-
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tasolla. Tehtävä ei ollut helppo: kirjallisuustiedot 
ovat hajanaisia ja ristiriitaisia, herbaarionäyttei-
cien esitteet usein luvattoman puutteellisia, ja oma 
maastokokemuksemme ei kata läheskään koko 
maata. Yrityksemme tarkoitus on ärsyttää Suomen 
kasviharrastajia kiinnittämään monipuolisemmin 
huomiota lajistoomme, sen kasvupaikkoihin, suh-
teeseen ihmistoimintaan sekä muutoksiin, ei aino-
astaan harvinaisuuksien katoamiseen tai satun-
naisten saapumiseen vaan myös yleisten kasvien 
runsauden ja kasvupaikkojen muutoksiin. Juuri 
nyt maankäyttötapojen muuttuessa suuresti ja ver-
rattain äkillisesti on seurattava tämän vaikutusta 
koko kasvistoomme. Muutokset ovat nähtävissä 
mm. eri aikoina metsäkasvillisuudesta tehdyissä 
kasvipeitekuvauksissa: esimerkiksi Kujalan 
(1926) ja Kuusipalon (1985) julkaisujen taulukot 

kertovat selvästi laidunnuksen aikoinaan levittä-
mien kasvien myöhemmästä kohtalosta metsä-
luonnossamme. Monien kasvilajien tausta — al-
kuperäinen vai arkeofyytti — voi ratketa tässä 
seurannassa. 

Kauan sitten antamamme lupauksen mukaisesti 
(Hämet-Ahti & Suominen 1986) olemme koon-
neet Retkeilykasvion karttojen arkeofyytti- ym. 
merkkejä valitessamme käytetyt perusteet, sama-
ten myöhemmin saamamme tiedot ja kokemukset. 
Jälkimmäisten seurauksena olemme osittain jo 
joutuneet muuttamaan käsityksiämme. Nyt odo-
tamme lukijoiltamme uusia havaintoja. Vain tätä 
kautta kasvilajistomme tausta voi vähä vähältä 
täsmentyä. 

Tämän julkaisun toimitusvaiheen aikana ilmes-
tyi Lohjan kunnan putkilokasviluettelo (Pykälä 
1992), jossa joka lajista mainitaan mm. onko se 
kunnassa alkuperäinen, muinaistulokas vai uustu-
lokas. Tämä Suomen lounaisen sisämaan rikaskas-
vistoinen ja ihmisen jo pitkään asuttama seutu 
kalkkikallioineen on perin kiintoisa, kun tutkitaan 
kasvien alkuperäisyys- ja tulokkuuskysymyksiä. 
Pykälän ryhmittely eroaa usean lajin kohdalla 
meidän esittämästämme, mutta ilmestymisajan-
kohdan vuoksi emme ole valitettavasti enää voi-
neet käyttää sitä hyväksi. 

Olemme saaneet tietoja Suomen kasveista lu-
kuisilta henkilöiltä; kiitämme kaikkia heitä ja eri-
tyisesti C.-A. Hasggströmiä ja Unto Lainetta. 

Erodium cicutarium 
Peltokurjennokka 
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Lajisto 
Kasvin nimen jälkeen on sulkeissa Relkeilykasvion 3. painoksen asianomainen sivunumero. 

Botrychiiim spp., 
noidanlukot (41) 

Kaikki Suomesta tavatut noidanlukkolajit (vähiten 
lehtonoidanlukko, B. virginiamim) ovat selviä apo-
fyyttejä. Ne kasvavat enimmäkseen kedoilla ja 
muilla ihmisen luomilla kasvupaikoilla. Noidanlu-
kot ovat varmasti alkaneet yleistyä ja runsastua jo 
esihistoriallisena aikana, mutta nykyään niiden 
kohtalona on harvinaistua maatalouden muutoksi-
en myötä. Nähtävästi kuitenkin jokaisessa eliö-
maakunnassa niiden levinneisyysalueilla on alku-
peräisesiintymiä kallionpenkereillä, lohkareiden 
sammalpäällyksillä, lehdoissa sekä rannoilla. Var-
sin todennäköistä tämä on B. virginiamimm lisäksi 
lajien B. Innana, B. horeale ja B. lanceolatum 
kohdalla, vähiten luultavaa B. simplexin tapauk-
sessa. 

Trollius europaeus, 
kullero (59) 

Kullero on alkuperäinen pohjoisessa sekä osassa 
Etelä-Suomea. Välialueella on harvakkoa, ja kul-
lero vaikuttaa paljolti tulokkaalta (Käki 1965). 
Kysymyksessä voi olla jopa laaja levinneisyys-
aukko, joka vasta viime vuosisatoina on jossain 
määrin täyttynyt liikenteen, heinänkuljetusten ja 
heinänsiemenen ansiosta (esim. Roivainen 1927: 
Pihtipudas), hiljakkoin jopa koristekasviperuise-
na. Pelkästään uustulokas, ilmeisesti heinänsieme-
nen myötä tullut, kullero lienee silti vain kahdessa 
eliömaakunnassa, Ahvenanmaalla (Hicggström 
1977; seurassa Centaurea phrygia)yà Satakunnas-
sa (H; Viljakkala, suppea esiintymä, seurassa Cen-
taurea phrygia ja Galium album). 

Polysticlmm aculeatum, 
piikkihärkylU (47) 

Pohjois-Savon Pielavedelle lentäneen itiön varttu-
misen edellytyksenä on hyvinkin voinut olla kas-
kiviljely tai muu ihmistoiminta. Tässä tapauksessa 
piikkihärkylä olisikin tulkittava Suomessa uustu-
lokkaaksi, sen pian hävinnyt ainoa yksilö suoras-
taan satunnaiseksi. 

Bleclmum spicant, 
kampasaniainen (51) 

Suomalaiset esiintymät ovat ehkä kaikki olleet 
lyhytaikaisia ja perustuneet itiöiden kaukolen-
toon. Ainakin toisinaan, selvimmin Etelä-Hä-
meessä metsän traktoriuralla, itämisen on mahdol-
listanut ihmistoiminta, jolloin kasvi pitäisi luoki-
tella uustulokkaaksi. 

Taxiis haccata, 
m n r i a k i i i i s i (55") 

"-• •« i ia i i i syrjässä v u i m u i M u munuh^ ih^wh" j " m u i -
naisasutuksesta. Lisäksi ne ovat ilmastollisesti sii-
nä mereisessä osassa Ahvenanmaata, jonne marja-
kuusi yleislevinneisyytensä puolesta parhaiten so-
piikin. Vihdoin on siitepölytutkimuksin (Sarmaja-
Korjonen ym. 1991) osoitettu, että marjakuusi on 
Ahvenanmaalla ilmeisen alkuperäinen ja että juuri 
ihmistoiminta on tehnyt sen maakunnassa harvi-
naiseksi. 

Consolida regalis, 
rikkakukonkannus (63) 

Rikkakukonkannus on ikivanha ihmisen seuralai-
nen, jonka alkuperää ei edes tunneta. Se on ollut 
muutamissa eteläisissä eliömaakunnissamme va-
kinainen peltorikkakasvi, varmimmin muinaistu-
lokas ja yhtäjaksoisesti kasvanut lounaissaaristos-
sa. Vielä 1980 se löytyi Ahvenanmaalta, mutta on 
jo sieltäkin häviämässä (Suominen 1986). Se ei 
siedä nykyisen maatalouden käyttämiä lannoite-
määriä eikä rikkakasvihävitteitä (Svensson & Wi-
gren 1986a). Satunnaistulokkaanarikkakukonkan-
nusta on aika usein kulkeutunut meille venäläisen 
tuontiviljan mukana myllyille, lastauspaikoille ja 
pelloillekin (Suominen 1979). 

Pulsatilla vulgaris, 
lännenkylmänkukka 

Varsinais-Suomessa Salon Kavilannummella vii-
meksi 1938 nähty lännenkylmänkukka (Leikko-
nen & Valta 1987, Rautiainen & Laine 1989) on 
kasvi, joka Ruotsissa on suuresti hyötynyt ihmis-
toiminnasta (Uplannissa ja Västmanlandissa luul-
tavasti kokonaan arkeofyytti: Almquist 1929; 
Malmgren 1982) ja nykyisin laidunnuksen loppu-
essa vähenevä. Salon kylmänkukasta on jo varhai-
sia mainintoja kirjallisuudessa, joten esiintymä on 
saattanut olla hyvinkin iäkäs, ehkei täälläkään al-
kuperäinen mutta tulokkaana jopa arkeofyytti (vrt. 
Leikkonen & Valta 1987:1 12). 
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Ranunculus polyanthemos, 
aholeinikki (68) 

Aholeinikistä on Suomessa kaksi rotua: ylivoimai-
sesti yleisempänä itäinen ja mantereinen nimirotu, 
joka on metsäarojen kasvi, ja toisena etelänaholei-
nikki, subsp. polyanthemoides, jonka alue kattaa 
Keski-Euroopan (Jalas & Suominen 1989:118-
120), Molemmat rodut ovat ihmisen voimakkaasti 
muuttamien paikkojen kasveja ja näyttävät olevan 
Suomessa yksinomaan tulokkaita. Saapumisaika 
on joka tapauksessa varhainen: kasvupaikat ovat 
usein vanhoissa kylissä ja jopa muinaiskalmistoja. 
Kaskikauden ahoillekin se vielä levittäytyi, mutta 
nykyisenkaltaisesta maataloudesta ja liikenteestä 
tämä kasvi ei hyödy, vaan päinvastoin vähenee 
umpeenkasvun edistyessä. Ruotsin Västmanlan-
dissa Malmgren (1982) pitää aholeinikkiä — hän 
ei erota rotuja — arkeofyyttinä. Mikäli aholeinikki 
on Laatokan Karjalassa alkuperäinen, se on ollut 
harvinainen kuivien lehtojen kasvi (Linkola 
1921), ja samantapaiseksi sen näyttää käsittävän 
myös Eklund (1958) lounaissaaristossamme ja 
Almquist (1929) Uplannissa. Kujala & Ulvinen 
(1964) epäilevät sen alkuperäisyyttä Itä-Kymen-
laaksossa, ja Venäjän Karjalassa Ramenskaja 
(1983) kertoo sen hyötyvän suuresti ihmisen toi-
minnasta. Aholeinikin nimirotu lienee täysin alku-
peräinen Venäjällä, ehkäpä melko lähellä Suomen 
rajaa. 

Ranunculus repens, 
rönsyleinikki (68) 

Rönsyleinikki on vahva apofyytti, hyvin yleinen 
rikka- ja piennarkasvi, jolla kuitenkin on jokaises-
sa eliömaakunnassa myös runsaasti luontaiskasvu-
paikkoja: rantoja, lehtokorpia yms. Silti osa tämän 
monimuotoisen kasvin kannoista on varmasti tu-
lokkaita, osin todenäköisesti jo esihistoriallisia. 

Ranunculus acris, 
niitlyleinikki (69) 

Pohjois- ja Koillis-Suomessa on varmasti alkupe-
räistä niittyleinikkiä (subsp./^mw/V/z^ ja subsp. ho-
realis), joskin nämäkin rodut ovat siirtyneet kas-
vamaan myös ihmisen luomille kasvupaikoille. 
Eteläinen nimirotu, subsp. acris, on niin vahvasti 
ihmistoiminnan levittämä ja runsastuttama, että 
varmasti alkuperäisiä kasvupaikkoja on vaikea 
osoittaa. Olemme kuitenkin olettaneet, että sellai-
sia on tai on ollut rantaniityillä, puronvarsilla ja 
ehkä lähdeperäisillä soillakin. Tätä tulkintaa tukee 
Linkolan (1921) käsitys Laatokan Karjalasta 
(myös nimirotu olisi alkuperäinen lettokorvissa ja 
tuoreissa metsissä). Samaten Kujala & Ulvinen 

(1964) pitävät niittyleinikkiä Itä-Kymenlaaksossa 
apofyyttinä, siis osin alkuperäisenä. Samoin tul-
kitsee Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlandis-
sa, vaikka tuntuukin empivän kuvaillessaan alku-
peräiskasvupaikkoja. 

Ranunculus hulhosus, 
mäkileinikki (70) 

Mäkileinikki on muinaistulokas paikoin Keski-
Euroopassakin (Oberdorfer 1983) ja myös Poh-
joismaissa (Malmgren 1982). Vaikka Eklund 
(1958) pitää sitä alkuperäisenä lounaissaaristossa 
mm. kalkkikallioilla, samoin Almquist (1929) Up-
lannissa, olemme tulkinneet mäkileinikin koko 
Suomessa arkeofyytiksi, sillä kaikki saatavissa 
olevat kasvupaikkatiedot viittaavat ihmisen voi-
makkaasti muuttamaan kasvillisuuteen. 

Ranunculus auricomus -ryhmä, 
kevätleinikit (71) 

"Lajeihin" R.fallax ja R. monophyllos luetut pik-
kulajit kasvavat laitumien ja pientareiden ohella 
myös selvästi luonnontilaisilla paikoilla, R. cassu-
hicus jopa. lähes yksinomaan lehdoissa. R. aurico-
mus sen sijaan kasvaa enimmäkseen ihmistoimin-
nan piirissä, ja monet sen pikkulajit kuten subsp. 
holanthus (Marklund 1964) ovat ilmeisiä tulok-
kaita (tai vasta äskettäin kulttuurikasvupaikoilla 
syntyneitä?). Silti joka eliömaakunnassa näyttää 
kasvavan myös todella alkuperäisiä R. auricomus 
-pikkulajeja, mm. rannoilla ja rantametsissä. 

Ranunculus sceleratus, 
konnanleinikki (73) 

Konnanleinikin nimirotu, subsp. sceleratus, on al-
kuperäinen Suomen lounaisessa saaristossa ja ete-
lärannikolla lintuluotojen typpipitoisissa allikois-
sa ja hiekkaisilla merenrantatasanteilla (Eklund 
1958), myös Ruotsin Uplannin rannoilla (Alm-
quist 1929). Linkolan (1921) mukaan se on alku-
peräinen Laatokankin rannoilla, Malmgrenin 
(1982) mukaan ehkä myös Mälaren-järven saaril-
la. Mutta merenrannoillakaan eivät alkuperäiskas-
vupaikat näytä ulottuvan edes Etelä-Karjalaan 
(Kujala & Ulvinen 1964) eivätkä Satakuntaan: 
konnanleinikkiä on pelkästään ihmistoiminnan re-
hevöittämillä paikoilla. Myös pohjoisempana sekä 
sisämaassa se tuntuu kasvavan juuri vanhan ja 
tiheän asutuksen piirissä, ilmeisenä muinaistulok-
kaana. Pohjois-Suomesta on vaikeasti tulkittavia 
yksittäishavaintoja. Kysymys voi olla kaukokul-
keutumisesta liikenteen tai vesilintujen mukana, 
ehkä uudesta tilapäistulokkuudesta, ehkä vuosia 
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vanhan siemenreservin itämisestä. Niukat näytteet 
eivät aina mahdollista alalajin määrittämistä, mut-
ta Pohjois-Suomesta on löydetty myös kiistatonta 
sammakonleinikkiä, subsp. reptahundiis. Tämän 
Pohjois-Venäjän ja Vienanmeren rannikkorodun 
siemeniä on aivan ilmeisesti levinnyt Suomeen 
vesilintujen ja kahlaajien syysmuuton myötä. 
Kuusamon kasvupaikka, mistä sammakonleinikki 
on jo hävinnyt, oli asutuksen liepeellä. Mutta sekä 
Keski- ja Oulun Pohjanmaalla että Kainuussa 
sammakonleinikki katsotaan alkuperäiseksi (Issa-
kainen 1988, Ulvinen 1990, Ulvinen & Värkki 
1992). Luonnontilaiselle paikalle, mm. lähdelam-
men rannalle, luonnon keinoin levinnyttä kasvia 
on pidettävä alkuperäisenä siitä riippumatta, onko 
se saapunut kauan sitten vai vasta hiljakkoin. 

Ranunculus ficaria subsp. hulhilifer, 
mukulaleinikki (75) 

Paljon rohdoksena ja jopa vihanneksena (Lönnrot 
I860) käytetty mukulaleinikki on Suomen eteläi-
sissä eliömaakunnissa erityisesti savisissa, osaksi 
tulvanalaisissa joenrantalehdoissa alkuperäinen, 
vaikka se sietääkin ihmistoimintaa erinomaisesti 
ja jopa hyötyy siitä. Pohjois-Satakunnassa Kar-
vianjoen jokiverkoston varrella lienevät mukula-
leinikkimme erämaisimmat kasvupaikat, mutta sa-
malla ehkä myös pohjoisraja. Etelä-Pohjanmaan 
Närpiön Ylimarkun vanha joenvarsitieto (H) on 
kovin erillinen, ja etsintä Närpiönjokivarresta on 
ollut tuloksetonta; kysymys on ehkä ollut jostakin 
istutusperäisestä kasvustosta pihanreunan jokitör-
mällä. Keski-Pohjanmaalla mukulaleinikki sen si-
jaan voi olla alkuperäinenkin. Kokkolan kasvu-
paikka Perhonjoen Isosaaren tulvalehdossa (kuu-
luu lehtojensuojeluohjelmaan) on näet perin sa-
mantuntuinen kuin Karvianjokivarren kasvupai-
kat. Kokkolan lehto on aika syrjäinen, eikä tunneta 
mitään lähtökohdaksi soveltuvaa puisto- tms. 
esiintymää. Äskettäin mukulaleinikki on löydetty 
myös Pyhäjokisuun saarelta todennäköisesti 
"luonnonvaraisena" (Issakainen 1988). 

Ranunculus flammula, 
ojaleinikki (75) 

Vaikka ojaleinikki hyvin usein kasvaa ihmisen 
seurassa kuten laitumien savisten kuoppien ympä-
rillä ja metsäteiden lätäköissä (Jalas 1965), sillä on 
luonnossamme myös alkuperäisiä kasvupaikkoja, 
mm. märissä korvissa ja — erityisen vakuuttavasti 
— poutakausina kuivuvissa kangasmetsien lätä-
köissä. Ihmisen toiminnasta hyötyneenäkin se 
Suomessa koko vakinaisella alueellaan on alkupe-
räinen. 

Myosurus minimus, 
hiirenhäntä (78) 

Hiirenhäntää pidetään usein arkeofyyttinä, esim. 
Saksassa (Preuss 1929, Rothmaler 1988), Tans-
kassa (Löjtnant «fe Worsöe 1977), Ruotsin Väst-
manlandissa (Malmgren 1982) ja Laatokan Karja-
lassa (Linkola 1921). Kujalan & Ulvisen (1964) 
mukaan se on tulokas Itä-Kymenlaaksossa ja Ra-
menskajan (1983) mukaan Venäjän Karjalassa. 
Toisaalta Eklund (1958) pitää sitä alkuperäisenä 
lounaissaaristomme kalkkikallioilla ja linnunistu-
makivillä ja Larsen (1956) Tanskassa; Ruotsin 
Uplannissakin se näyttää alkuperäiseltä merensaa-
rilla (Almquist 1929). Jos hiirenhäntä on niin laa-
jalti Euroopassa tulokas kuin kirjallisuudessa esi-
tetään ja jos se on taksonomisesti yhtenäinen, se 
ei yleislevinneisyytensä perusteella voi olla alku-
peräinen Suomessa. Lounaissuomalaiset linnunis-
tumakivet sopisivat kyllä luontevasti alkuperäis-
kasvupaikoiksi — ainoiksi sellaisiksi ehkä koko 
Euroopan keski- ja pohjoisosissa — multa niitä 
emme ole tohtineet tulkita tällä tavoin. Hiirenhän-
tää sietäisi tarkastella sekä ekologisesta että takso-
nomisesta näkökulmasta. — Myös Kainuussa on, 
toisin kuin Retkeilykasvion mukaan, hiirenhäntää 
todennäköisesti muinaistulokkaana (Ulvinen & 
Värkki 1992). 

Aquilegia vulgaris, 
lehtoakileija (78) 

Ainakin valtaosassa Suomea on myös metsissä 
kasvava lehtoakileija selvä koristekasvikarkulai-
nen. Se voi olla hyvinkin vakiintunut, mutta silti 
uustulokas, ellei se sitten jonkin vanha kirkon tai 
luostarin luona olisi jo muinaistulokkuuden raja-
mailla. Mm. eräissä Etelä-Hämeen rintapitäjien 
lehdoissa kasvia on pidetty alkuperäisenä. Silti se 
saattaa niissäkin olla tulokas kuten nähtävästi ko-
ko Ruotsissa (myös esim. västmanlantilaisen kalk-
kialueen metsissä; Malmgren 1982). Myös Baltian 
maissa ja Venäjällä kasvia pidetään laajalti tulok-
kaana, ehkä kaikkialla Liettuan polijois- ja itäpuo-
lella (Jalas & Suominen 1989: kartta 1907). Ää-
nisjärven seudussa ja harvinaisena Laatokan Kar-
jalassakin (Linkola 1921) sanotaan silti olevan 
alkuperäistä lehtoakileijaa. Jos näin on, Suomen 
uskottavimmat luontaisesiintymät ovat kaakkois-
rajan pinnassa Pohjois-Karjalan Uukuniemellä ja 
Kiteellä (vrt. Jalas 1965). Koska lehtoakileijan 
alkuperäisyydestä ei ole takeita millään suunnalla 
Suomen ympäristöalueilla, olemme katsoneet tä-
män kasvin tulokkaaksi kaikkialla maassamme. 
Toistaiseksi ei ole tehty vakavaa yritystä pureutua 
pulmaan esim. rotuerojen pohjalta, Suomen lähi-
seudut huomioonottaen. 
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Thalictrum simplex subsp. simplex, 
hoikkaängelmä (81) 

Tämän mantereisen (Meusel ym. 1965) kasvin 
kaikki tunnetut suomalaiset kasvupaikat ovat ih-
misen selvästi muuttamassa kasvillisuudessa. Ra-
menskaja (1983) pitää sitä Venäjän Karjalassa al-
kuperäisenä jokivarsimetsien ja -niittyjen kasvina, 
Malmgren taas (1982) Ruotsin Västmanlandissa 
tulokkaana ja Almquist ( 1929) Upiannissa ainakin 
suurimmaksi osaksi synantrooppina mutta Löjt-
nant & Worsöe (1977) Tanskassa alkuperäisenä. 
Suomessa se näyttää ainakin nykytietämyksen va-
lossa tulokkaalta ja on ilmeisesti arkeofyytti; pe-
räti monet kasvupaikat myös Keski- ja Itä-Suo-
messa osuvat yksiin varsinkin rautakauden löytö-
jen kanssa (K. Seppänen, suull.). Hoikkaängelmää 
on voitu käyttää rohdoskasvina, sillä nykyäänkin 
useita ängelmälajeja mainitaan venäläisissä lääke-
kasvikirjoissa (esim. Chikov 1982). 

Thalictrum luciclum, 
kaitaängelmä (81 ) 

Suomen kaakkoisrajalta on äskettäin löydetty kak-
sikin vakinaispaikkaa. Ilomantsin Möhkössä se 
kasvaa maantienvarressa ja on selvä tulokas (Lem-
piäinen 1985). Toisesta pohjoiskarjalaisesta löy-
döstä, suonreunametsästä, on niukantuntuiset tie-
dot, mutta tulokkuus on ilmeistä: kaitaängelmää ei 
ole Laatokan Karjalassa eikä Karjalan kannaksen 
pohjoisosassa alkuperäisenä vaan vasta Äänisen ja 
Syvärin luona sekä Pietarin lähellä. 

Papaver cluhium, 
ruisunikko (83) 

Ruisunikko on ikivanha ja laajalle levinnyt vilja-
peltojen rikkakasvi. Se on ollut Ahvenanmaalla 
vakinainen, vaikkakin harvinainen, mutta on hil-
jakkoin hävinnyt (Suominen 1986). — Myös silk-
kiunikon, P. rhoeas, 'yd hietaunikon, P. argemone, 
voidaan ehkä katsoa kuuluneen Ahvenanmaan va-
kinaiseen rikkakasvilajistoon (Suominen 1986). 

Chelichmium majiis, 
keltamo (83) 

Keltamoa pidetään monin paikoin Euroopassa ar-
keofyyttinä tai ylipäänsä tulokkaana (esim. Preuss 
1929, Larsen & Pedersen 1959, Löjtnant & Wor-
söe 1977, Oberdorfer 1983). Mutta alkuperäisek-
sikin sitä on arveltu, mm. Ruotsin Upiannissa 
(Almquist 1929) ja Västmanlandissa (Malmgren 
1982). Kuitenkin Pettersson (1943), Eklund 
(1958) ja Kujala & Ulvinen (1964) pitävät sitä 
tulokkaana, vaikka se eteläisimmässä Suomessa 
usein kasvaa kallionjuurilehdoissa aivan alkupe-

räisten lajien tavoin. Mutta toisaalta se lounaissaa-
ristossammekin rajoittuu lähes kokonaan ihmis-
asumusten lähistöihin. Keltamo on ollut myös hy-
vin pitkään laajalti käytetty rohdoskasvi, jonka 
tahallinen levittäminenkin on hyvin mahdollista. 
Jollei toisin vakuuttavasti osoiteta, keltamoa ei voi 
pitää Suomessa alkuperäisenä. 

Fiimaria officinalis, 
peltoemäkki (85) 

Peltoemäkki on Suomessa selvä muinaistulokas; 
pyrkimystäkään ei ole asettua viljelysten tai muun 
vahvan ihmistoiminnan ulkopuolelle. Keski-Eu-
roopasta se tunnetaan jo myöhäiskivikauden ihmi-
sen seuralaisena (Oberdorfer 1983). 

Fumaria vaillantii, 
pikkuemäkki (85) 

Pikkuemäkkiä on Suomessa kotiutuneena vain 
Ahvenanmaalla. Se näyttää muinaistulokkaalta, 
sillä kasvupaikka liittyy Ruotsin Uplannin vank-
kaan, kylläkin tämän lajin pääalueesta erillään ole-
vaan alueeseen,jolla Almquist (1929) pitää pikku-
emäkkiä arkeofyyttinä. 

Urtica dioica, 
nokkonen (86) 

Isonokkosta, subsp. dioica, pidetään yleensä Kes-
ki-ja Pohjois- Euroopassa alkuperäisenä; vain Ve-
näjän Karjalasta se esitetään yksinomaan tulok-
kaana (Ramenskaja 1983). Sitä on käytetty keh-
ruukasvina ainakin jo 1 lOO-luvulla Keski-Euroo-
passa (Hegi 1981). Suomessa isonokkosta näyttää 
olevan alkuperäisenä vain merenrantalehdoissa, 
joskaan Perämeren rannoilta ei ole yhtään alkupe-
räisyyteen viittaavaa tietoa. Ihmisenseuralaisnok-
kosemme saattaa silti olla pääosin vierasta perua, 
ilmeisesti jo maanviljelyä vanhempi tai ainakin 
siitä riippumaton, myös Pohjois-Suomen kylissä 
muinaistulokkaaksi arvioitava. Myös pohjannok-
konen, subsp. sondenii, hyötyy ihmisen toimin-
nasta varsinkin Pohjois-Suomessa. Mutta sillä on 
alkuperäisesiintymiä etenkin puronvarsi- ja kal-
lionaluslehdoissa Keski-Suomen eteläosia myö-
ten, ja näin se ei missään eliömaakunnassaan ole 
yksinomaan tulokas. 

Urtica urens, 
rautanokkonen (87) 

Tämä ihmisen ikivanha seuralainen on Suomessa 
muinaistulokas (esim. Lempiäinen 1991). Osittain 
piha- ja tunkiokasvina se on hyvin voinut saapua 
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jo ennen maanviljelyä, joten se saattaa olla mui-
naistulokas myös Koillismaalla. Se on harvinais-
tunut ja näyttää yhä harvinaistuvan. 

Quercus rohur, 
tammi (87) 

Tammea on viljelty maassamme pitkään; sitä on 
vähintäänkin suosittu myös terhojen ja laivanra-
kennuspuiden saantia silmällä pitäen. Melko usein 
sitä näkee viljelykarkulaisena. Mutta kaikissa niis-
sä neljässä eliömaakunnassa, joissa tammea on 
vakinaisena, sitä on tai on ollut myös luontaisena. 

Covyliis avellana, 
pähkinäpensas (90) 

Pähkinäpensaan monet kasvupaikat ovat esihisto-
riallisen ihmisen asuinseuduilla. Silti esiintymät 
ovat alkuperäisiä, vaikka ihmistoiminta näyttää 
pähkinäpensasta runsastuttaneen ja jopa varjelleen 
kuusimetsään tukehtumasta (Suominen 1985a). 
Vaikka pähkinäpensasta on myös usein viljelykar-
kulaisena, sillä on jokaisessa eliömaakunnassaan 
myös aivan varmoja luontaiskasvupaikkoja, joita 
siitepöly- ja suoranaisten subfossiilisten pähkinä-
löytöjen perusteella on kiistatta ollut nykyisen alu-
een ulkopuolellakin. 

Arenaria serpyUifolia, 
mäkiarho (93) 

Mäkiarho on hyvin selvä apofyytti, jonka useim-
mat kasvupaikat koko Euroopassa ovat ihmisen 
muuttamassa kasvipeitteessä. Suomessa sitä on pi-
detty alkuperäisenä ja kalkinhakuisena (Linkola 
1921, Eklund 1958, Kujala & Ulvinen 1964), sa-
moin Ruotsissa (esim. Andersson & Birger 1912, 
Almquist 1929, Malmgren 1982), missä se usein 
kasvaa ns. etelävuorilla. Ainakin muutamia aivan 
luonnonvaraisia kallioesiintymiä näyttää olevan 
joka eliömaakunnassa etelästä aina Pohjois-Sa-
voon ja -Karjalaan asti, vaikka pääosin mäkiarho 
kasvaa ihmisen selvästi muuttamilla kasvupaikoil-
la. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Hämeessä on 
joitakin kasvupaikkoja vanhoissa kylissä, joissa 
mäkiarhoa voi pitää muinaistulokkaana, samoin 
kuin Kainuun jo hävinnneeksi arvellulla mutta 
(Ulvinen & Värkki 1992) säilyneeksi todetulla 
kasvupaikalla. 

Stellaria media, 
pihatähtimö (95) 

Pihatähtimö on Euroopassa alkuperäinen runsas-
typpisten, kausikosteiden paikkojen kasvi (esim. 
Nordhagen 1939^0 , Tuxcn 1950, Lohmeyer 
1954), Suomessa se on alkuperäinen vain eteläisil-

lä ja lounaisilla merenrannoilla (erityisesti Eklund 
1958); muualla se on tulokas (esim. Linkola 
1921), joksi se tulkitaan myös Venäjän Karjalassa 
(Ramenskaja 1983). Almquist ( 1929) ei ole varma 
alkuperäisyydestä Ruotsin Uplannin merenran-
noilla, mutta Malmgren (1982) pitää pihatähtimöä 
alkuperäisenä Västmanlandissa eräissä lähteissä ja 
kallioilla. Ainoa tämäntapainen sisämaatieto Suo-
mesta on Utsjoelta, missä Mäkinen ym. (1982) 
pitävät pihatähtimöä alkuperäisenä räystäspääsky-
jä lokkikallioilla, luultavasti Jäämeren rannalta 
luonnostaan levinneenä. Perämeren rannoilla pi-
hatähtimöä ei näytä olevan alkuperäisenä, ja kasvi 
saattaa olla kylistä käsin levinnyt Selkämerenkin 
rannoilla. Myöskään Itä-Kymenlaaksossa Kujala 
& Ulvinen (1964) eivät pidä sitä alkuperäisenä. 
Pihatähtimön alkuperäisyyttä voi pitää varmana 
vain kolmessa lounaisimmassa eliömaakunnas-
samme ja todennäköisenä Etelä-Karjalan, Sata-
kunnan ja Etelä-Pohjanmaan merenrannoilla sekä 
aivan mahdollisena Inarin Lapissa. 

Stellaria graminea, 
heinätählimö (96) 

Valtaosa heinätähtimön kasvupaikoista on ihmis-
toiminnan piirissä, ja se onkin useimmiten selvä 
tulokas. Alkuperäisiä ja luonnontilaisina säilynei-
tä kasvupaikkoja on niukanlaisesti ja ainakin niitä 
on vaikea osoittaa. Niitä on kuitenkin läpi Suomen 
ilmeisesti joka eliömaakunnassa, ainakin kallion-
pengermillä ja -seinämillä (esim. Linkola 1917, 
1921, Kujala & Ulvinen 1964, Suominen 1987). 
Vaikka Eklund (1958) ei näytä korostavan alkupe-
räisyyttä lounaissaaristossa, heinätähtimön ylei-
syys saaristoissamme, myös syrjäisillä kallio- ja 
kivikkorannoilla, viittaa siihen että tämä kasvi voi 
olla alkuperäinen jopa pitkin koko rannikkoa (ks. 
myös Almquist 1929). 

Cerastiiim fontanum subsp. vulgäre, 
numiihärkki (98) 

Nurmihärkki kuuluu taksonomisesti hyvin vaike-
aan ryhmään. Sen vuoksi kirjallisuustietojen tul-
kinnassa on hankaluuksia. Meusel ym. ( 1965) esit-
tävät nurmihärkin alkuperäiseksi vain Etelä-Eu-
roopassajaehkä Itä-Afrikan vuoristoissa; muualla 
se olisi tulokas. Godvvinin ( 1975) mukaan se olisi 
kuitenkin kasvanut läpi jääkauden Brittein saaril-
la, mutta runsastunut suuresti ihmisen vaikutuk-
sesta. Preuss (1929) pitää sitä apofyyttinä Osna-
briickin alueella Saksassa. Se on myös Malmgre-
nilla (1982) Västmanlandissa ja Ramenskajalla 
(1983) Venäjän Karjalassa alkuperäinen, mutta 
kumpikaan ei ehkä tarkoita yksinomaan tätä tak-
sonia; Uplannin alkuperäinen kalliokasvi (Alm-
quist 1929) on kuitenkin juuri tätä. On vaikea 
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osoittaa kasvupaikkoja, joita kiistatta voisi pitää 
täysin ihmisestä riippumattomina. Pohjanlahden 
rannoilla se alkuperäisiltä näyttävillä muutamilla 
kasvupaikoillaan voidaan hyvin ymmärtää sitke-
äksi laidunnusajan jäänteeksi. Sen sijaan lounais-
saariston ja Suomenlahden merenrannoilla se saat-
taa olla myös osittain alkuperäinen, etenkin (Ek-
lund 1958) linnunistuma-ja kalkkikallioilla, joilla 
nurmihärkillä tuntuu olevan erityisiä rotupiirteitä-
kin. Toistaiseksi olemme tulkinneet nurmihärkin 
(subsp. vulgäre) koko Suomessa arkeofyytiksi, 
myös Lapissa, koska se yleisesti kasvaa ihmisen 
jäljillä aivan maanviljelystä riippumattakin. Poh-
joinen rotu, subsp. scandicum, pohjanhärkki, on 
usein apofyytti, jolla näyttää olevan alkuperäisiä 
esiintymiä kaikissa eliömaakunnissaan. Nurmi-
härkistä on kaksi serpentiinirotua, var. kajanense 
ja var. serpentinicola. Nämä molemmat on Retkei-
lykasviossa sijoitettu pohjanhärkkiin. Tämä on 
kuitenkin ilmeinen virhe (Retkeilykasvion sivun 
98 muista virheistä ks. Hämet-Ahti 1988), sillä 
pohjanhärkkiä lienee vain var. serpentinicola-, var. 
kajanense sitä vastoin on nurmihärkin rotu ja sel-
laisena paikallisesta muinaistulokkaasta erilaistu-
nut. 

Cerastium semidecandrum, 
mäkihärkki (99) 

Useimmat mäkihärkin kasvupaikat ovat ihmisen 
vaikutuspiirissä, mutta eittämättä sillä on myös 
aivan alkuperäisiä esiintymiä lounaisimman Suo-
men kalkkipitoisilla kallioilla (Eklund 1958). Ai-
nakin Satakunnassa ja nähtävästi myös Uudella-
maalla se on vanha tulokas. 

Cerastium pumilum, 
tahmahärkki (99) 

Tahmahärkki on Suomessa alkuperäinen vaikka-
kin ihmistoiminnasta hyötyvä. Eklund ( 1958) jopa 
pitää sitä hemeradiaforina, siis alkuperäisenä, joka 
on ihmistoimintaan nähden välinpitämätön. 

Sagina procumhens, 
rentohaarikko ( 100) 

Vaikka valtaosa nykyisistä kasvupaikoista on ih-
mistoiminnan vahvasti vaikuttamilla paikoilla, 
rentohaarikon koko meikäläisellä alueella on kui-
tenkin myös alkuperäisiä rantakasvupaikkoja. Nii-
tä on merenrannoilla, mm. kallionhalkeamissa 
(Eklund 1958, Kujala & Ulvinen 1964; ks. myös 
Almquist 1929), ainakin kallioisilla järvenrannoil-
la, alkuperäisen tuntuisena jokienkin koskenranta-
kivikoissa. Selvästi alkuperäisenä sitä on myös 
lähteikköjen partailla (Laurila 1937:192, Kujala & 
Ulvinen 1964). 

Scleranthus annuus, 
viherjäsenruoho (101) 

Viherjäsenruohon molemmat rodut, subsp. an-
miiis, höröjäsenruoho, ja subsp. polycarpos, sup-
pujäsenruoho, ovat koko Suomessa tulokkaita. 
Kaikki kasvupaikat ovat selvästi asutuksen ja 
maatalouden piirissä, kalliotkin selvästi kylissä ja 
laitumilla. Tämä laji on arkeofyytti etelässä, mutta 
pohjoisempana vain harvinainen uustulokas, jopa 
satunnainen. Lounaissaaristossa Eklund (1958) pi-
tää jäsenruohoa antropokorina, mutta Ruotsissa 
sen sanotaan olevan alkuperäinen kalliokasvi Up-
lannissa (Almquist 1929) ja luultavasti myös Väst-
manlandissa (Malmgren 1982). 

Herniaria glabra, 
tyräruoho (101) 

Tyräruoho on myös Ahvenanmaalla nuori tulokas 
(C.-A. Hasggström, suull.), ei siis arkeofyytti ku-
ten Retkeilykasvion ensimmäisen ja toisen pai-
noksen kartoista olisi pääteltävissä (vrt. Isoviita 
1965). Ruotsin Västmanlandissa se on ehkä osit-
tain muinaistulokas, mutta enimmäkseen se on 
levinnyt vasta 18()0-luvulla (Malmgren 1982). 

Myosoton ac/uaticiim, 
vata (99) 

Vata on varmasti suuresti hyötynyt ihmisen toi-
minnasta; peltojen ojat, kaatopaikat ja satamat 
ovat sen kasvupaikkoja rantojen ja lehtokorpien 
ohella (Fagerström 1965). Mutta kaikissa niissä 
maakunnissa, joissa sitä on vakinaisena, sillä näyt-
tää olevan ainakin joitakin alkuperäisiä kasvu-
paikkoja. Satakunnan vanhat näytteet eivät tosin 
kerro, oliko vata eliömaakunnassa alkuperäinen 
(ehkä hävinnyt), tulokas vaiko peräti kerääjänsä 
aikaisemmin kylvämä. 

Spergida arvensis, 
peltohatikka(102) 

Peltohatikan kaikki kolme rotua ovat Suomessa 
maanviljelyn mukana rikkakasveina saapuneita 
muinaistulokkaita ja mahdollisesti aikoinaan vil-
jeltyjäkin. Toisinaan varsin pysyvätkin esiintymät 
hietikoilla ja kallioilla ovat selvästi rikkakasvipe-
rua, tienvarsilla, hiekkakuoppien liepeillä jne. Pel-
lavahatikkaa, subsp. maxima, on ollut muutamin 
paikoin ilmeisen kotiutuneena, mutta se on täysin 
hävinnyt pellavanviljelyn loputtua. 
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Spergularia rubra, 
punasolmukki (103) 

Punasolmukkia pitävät Eklund (1958) lounaissaa-
ristossa, Linkola (1921) Laatokan Karjalassa ja 
Kujala & Ulvinen (1964) Itä-Kymenlaaksossa tu-
lokkaana. Ruotsin Västmanlandissakin se on 
Malmgrenin (1982) mukaan tulokas, ehkä arkeo-
fyytti, vaikka onkin eniten levittäytynyt vasta vii-
me vuosisatoina. Suomessa se näyttää olevan laa-
jalti vanhaa perua kylien ja kaupunkien kujilla ja 
kaduilla. Kuitenkin myöhempi liikenne ja soran-
kuljetus ovat lisänneet kasvualaa, huomattavasti ja 
ilmeisen pysyvästikin. Maakuntatasoisestikin 
aluevaltausta on tapahtunut pohjoisessa. 

Lychnis viscaria, 
mäkitervakko (103) 

Mäkitervakko on alkuperäinen ja monin seuduin 
yleinen kalliokasvi Etelä-Suomessa, joskin voi-
makkaasti ihmisestä hyötyvä. Muualla maassam-
me se on tulokas, osittain vain satunnainen. Oulu-
jokivarren ja etenkin Kemijokisuun vakinaiset 
esiintymät on luontevinta tulkita muinaistulok-
kaiksi, sikäläisten vanhojen asutuskeskittymien ja 
muinaisen pohjankäynnin aikaisiksi tulokkaiksi 
(vrt. Isoviita 1965). 

Agrostemma githago, 
aurankukka (104) 

Aurankukka on ikivanha mutta nykyään laajalti 
katoava viljanrikkakasvi (esim. Svensson & Wi-
gren 1983). Suomessa sitä on ollut vakinaisena 
Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa etenkin 
ruispelloissa, mutta kasvi hävisi lopullisesti 1960-
luvulla (Suominen 1977). Aikaisemmin aurankuk-
kaa oli eri puolilla Suomea toisinaan runsaanakin 
satunnaistulokkaana tuontisiemenellä, varsinkin 
venäläisellä kauralla kylvetyissä pelloissa. 

Silene nutans, 
nuokkukohokki(104) 

Kaikissa Etelä-Suomen eliömaakunnissa, missä 
nuokkukohokkia kasvaa vakinaisena, on myös al-
kuperäisiä esiintymiä harjuilla ja kalliotörmillä. 
Pääosa kasvupaikoista on silti ihmistoiminnan 
luomia, usein jo esihistoriallisena aikana: harju-ja 
kyläketoja, rautakautisia kalmistoalueita yms. Hy-
vin vanhaa perua, mäkitervakon tapaan, ovat Ke-
mijokisuun ketojen tulokasesiintymät Perä-Poh-
janmaalla. Näiltä kedoilta kulkeutuneiksi olemme 
tulkinneet nurmikohokit, jotka on tavattu Kemin-
maalta Kallinkankaalta 1881 (H) ja luontaiseksi 
käsitetyn kurjenkellon (Campanula persicifolia-, 
Ulvinen 1980) seurasta. 

Silene viscosa, 
tahma-ailakki (105) 

Tahma-ailakin pohjoismainen levinneisyysalue on 
Itämeren länsi- ja pohjoisrannikolla sekä Tanskan 
saarilla ja näin verrattain kaukana Kaakkois-Eu-
rooppaan ulottuvasta pääalueesta (Jalas & Suomi-
nen 1986). Kasvupaikat ovat ulkosaariston kal-
lionraoissa ja -koloissa, missä vähäinen irtain maa 
on hyvin typpirikasta. Tahma-ailakkia on totuttu 
pitämään alkuperäisenä merenrantakallioiden kas-
vina, jota linnut levittävät. Tosin Skult (1965) 
tohtii epäillä, että ehkä menneitten aikojen meren-
kulku on tuonut sen Itämeren piiriin, mutta tälle 
olettamukselle ei ole esitetty vahvistusta. Olemme 
suhtautuneet tahma-ailakkiin Suomessa perintei-
sellä tavalla ja pidämme sitä alkuperäisenä kasvi-
na, joka joskus voi hyötyä ihmisen toiminnasta. 

Silene vulgaris, 
nurmikohokki (105) 

Nurmikohokista on Suomessa, paitsi Suomenlah-
den alkuperäistä merenrantarotua, var. littoralis, 
ainakin paria tulokaskantaa, jotka toistaiseksi ovat 
selvittämättä ja luetaan nimirotuun, var. vulgaris. 
Tämä rotu näyttää olevan ainakin osaksi arkeo-
fyytti; yksinomaan uusi viljan- tai heinänsiemen-
tulokas se ei ainakaan ole. Tulokkaaksi, "ehkä 
varhaiseksi uustulokkaaksi", se tulkitaan myös 
Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 1982), tu-
lokkaaksi Laatokan Karjalassa (Linkola 1921) ja 
Itä-Kymenlaaksossa (Kujala & Ulvinen 1964). 
Ramenskaja (1983) pitää sitä Venäjän Karjalassa 
apofyyttinä. Pohjois-Suomessa nurmikohokki on 
itäinen uustulokas (Ahti & Hämet-Ahti 1971) ja 
osin vain satunnainen. 

Gypsophila muralis, 
ketoraunikki (108) 

Ihmisen mukana Suomeen ilmeisesti jo varhain 
kulkeutunut ketoraunikki on ollut nykyistä paljon 
yleisempi viime vuosisadalla ja vielä kuluvan al-
kupuoliskolla. Tiedot ovat niin vanhoja ja ajan 
tavan mukaan ylimalkaisia, että kasvupaikkojen 
luonteesta on vaikea muodostaa täsmällistä kuvaa. 
Joitakin esiintymiä on yhä jäljellä lukuunottamatta 
Etelä-Karjalaa, josta se on hävinnyt. Satunnaistu-
lokkaana sitä on tavattu hyvin harvoin. Tulokkaa-
na ketoraunikkia pidetään myös mm. Ruotsin 
Västmanlandissa (luultavasti 1500-1700-luvuilla 
saapuneena; Malmgren 1982), Venäjän Karjalassa 
(Ramenskaja 1983) sekä Tanskassa (Löjtnant & 
Worsöe 1977). 
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Dianthiis deltoïdes, 
ketoneilikka(109) 

Ketoncilikan alkuperäisyys Suomessa on mahdol-
lista vain lounaissaaristossa, missä Eklund (1958) 
pitää sitä harvinaisena alkuperäiskasvina uloim-
milla saarilla. Linkola (1921) ei pidä sitä alkupe-
räisenä Laatokan Karjalassa, eivätkä Kujala & Ul-
vinen (1964) Itä-Kymenlaaksossa eikä Malmgren 
(1982) Ruotsin Västmanlandissa. Tanskassa se 
tulkitaan alkuperäiseksi (Pedersen 1959) samoin 
kuin Keski-Euroopassa. Tiedot ketoneilikan kas-
vupaikoista viittaavat selvään tulokkuuteen. Se 
tuntuu ikivanhalta kylä- ja laidunketokasvilta, jo-
ka ei mainittavasti ole levinnytkään viime aikoina. 
Lounaissaaristomme naapurissakin Ruotsin Up-
lannissa se kyllä vaikuttaa alkuperäiseltä meren-
saarilla, vaikka puuttuukin laiduntamattomilta 
saarilta (Almquist 1929). 

Chenopodium album, 
jauhosavikka (112) 

Savikkalajeista yksikään ei ole Suomessa alkupe-
räinen, mutta usea niistä on arkeofyytti (Uotila & 
Suominen 1976). Ikivanha ja yleinen rikkakasvi ja 
ehkä muinainen viljelykasvikin jauhosavikka on 
aivan ilmeinen arkeofyytti. 

Chenopodium polyspermum, 
hentosavikka ( 114) 

Hentosavikka on eteläsuomalaisten ja etenkin 
vanhojen asutusseutujen rikkakasvi ja siten kaikin 
puolin luonteenomainen muinaistulokas (Uotila & 
Suominen 1976). 

Chenopodium hyhridum, 
vaahterasavikka (115) 

Vaikka vaahterasavikkaa onkin löydetty Lounais-
Suomen kaupungeista ja kartanoista, se ei tunnu 
kuuluvan muinaistulokkaisiin. Kasvi näyttää saa-
puneen Suomeen vasta 1800-luvulla puutarhasie-
menten ja -taimien mukana (Uotila & Suominen 
1976). 

Chenopodium glaucum, 
sinisavikka (115) 

Sinisavikkaa on löydetty muutamilta lounaissaa-
riston hiekkarannoilta jopa vakiintuneena, mutta 
nähtävästi tulokas-, kaiketi painolastiperuisena. 
Eteläisimmän Suomen kylissä sitä on myös selvä-
nä arkeofyyttinä, vaikka se rannikolle onkin osit-
tain saapunut vasta melko myöhään painolastin 
mukana. Kotiutunut mutta ilmeisesti vasta äsket-
täistä sokerijuurikas- tms. alkuperää oleva uustu-
lokas se on paikoin Etelä-Suomessa (Uotila & 
Suominen 1976). 

Chenopodium suecicum, 
pohjanjauhosavikka (113) 

Pohjanjauhosavikka on jauhosavikan tavoin ylei-
nen rikkakasvi ja arkeofyytti (Uotila & Suominen 
1976). Vaikka se onkin pohjoisessa jauhosavikkaa 
yleisempi, se ei voine olla muinaistulokas niissä 
eliömaakunnissa, joissa maanviljely on nuorta. 

Chenopodium ruhrum, 
punasavikka (115) 

Punasavikkaakin on arkeofyyttikyläkasvina vain 
etelärannikon eliömaakunnissa. Se harvinaistui 
1900-luvun alkupuoliskolla, mutta yleistyi sitten 
kaupunkien joutomailla ja kaatopaikoilla ja var-
sinkin maaseudulla sokerijuurikkaan viljelyn 
myötä ja osittain tuontijuurikasta käyttäneiltä so-
keritehtailta tuodun kalkkilietteen mukana kul-
keutuneista siemenistä (Uotila & Suominen 1976). 

Chenopodium urhicum, 
kyläsavikka (114) 

Kyläsavikka on koko Euroopassa harvinaistunut 
vanha kyläkasvi, jota on kasvanut todennäköisesti 
arkeofyyttinä Ahvenanmaalla. Sieltä se on jo ko-
konaan hävinnyt, ja muissa eliömaakunnissamme 
kyläsavikkaa on tavattu vain satunnaisena, nähtä-
västi myös vähälukuisilla kyläkasvupaikoillaan 
(Uotila & Suominen 1976). Tämän kasvin nopean 
katoamisen vuoksi Malmgren (1982) pitää mah-
dollisena, että se Ruotsin Västmanlandissa olisi 
ollut varsin myöhäinen historiallisen ajan tulokas. 

Atriplex patula, 
kylämaltsa (118) 

Kylämaltsa ei ole Suomessa alkuperäinen, vaikka 
sitä joskus onkin merenrannoilla. Nämäkin kasvu-
paikat ovat ihmistoiminnan piirissä, satamia, ve-
nerantoja yms., ja kylämaltsa niillä on tulokas 
(Eklund 1958); Kujala & Ulvinen (1964) tosin 
ovat asiasta epävarmoja. Ilmeinen muinaistulokas 
se on etelässä ja harvinaisena Keski-Suomeen 
saakka. Ruotsissa se ainakin Västmanlandissa on 
arkeofyytti (Malmgren 1982), Uplannin rannikol-
lakin antropokori (Almquist 1929). Alkuperäinen 
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kylämaltsa lienee jo Keski-Euroopassa, vaikka 
sielläkin kaikki nykykasvupaikal näyttävät olevan 
ihmisen luomia (vrt. esim. Oberdorfer 1983, Roth-
maler 1988). 

Polygonum arenastrum, 
tannertatar ( 122) 

Tannertatar, yleismaailmallinen poljettujen paik-
kojen kasvi, on Suomessa yksinomaan tulokas. Se 
on aivan ilmeisesti arkeofyytti, myös pohjoisessa 
ainakin Koillismaalla jo maanviljelyä vanhempi 
tulokas. 

Polygonum aviculare, 
pihatatar (122) 

Tähän monimuotoiseen lajiin on Suomessa luettu 
ainakin kolme rotua, joista merenrannoilla kasva-
va var. crassifolium on alkuperäinen. Nimirotu, 
yleismaailmallinen var. aviculare, on tannertatta-
ren tavoin arkeofyytti samoin kuin Lapin vanhan 
liikenteen Jäämeren rannoilta käsin levittämä var. 
horeale (vrt. Ahti & Hämet-Ahti 1971:21). 

Polygonum hydropiper, 
katkeratatar (124) 

Linkola (1921) pitää katkeratatarta ehkä alkupe-
räisenä Laatokan savirannoilla, Kujala & Ulvinen 
(1964) Itä-Kymenlaakson savisilla järvenrannoil-
la, lätäköissä ja puroissa, mutta Eklund (1958) 
kaiketi tulokkaana lounaissaaristossa. Malmgren 
(1982) pitää sitä Ruotsin Västmanlandissa alkupe-
räisenä tulvarannoilla ja tervaleppäkorpien pai-
nanteissa, samaten Almquist ( 1929) alkuperäisenä 
Uplannissa. Alkuperäiseksi mutta voimakkaasti 
ihmistoiminnasta hyötyväksi se katsotaan myös 
Keski-Euroopassa (esim. Oberdorfer 1983, Roth-
maler 1988) sekä Venäjän Karjalassa (Ramenska-
ja 1983). Katkeratattaren meikäläiset kasvupaik-
katiedot viittaavat selvään ihmisen vaikutukseen, 
yleensä voimakkaaseen. Koska täysin varmoja 
subfossiilitietojakaan ei ole (vrt. Backman 1965), 
olemme juuri kasvupaikkojen takia luokitelleet tä-
män kasvin vanhaksi kotiutuneeksi tulokkaaksi, 
arkeofyytiksi. Se tunnetaan Suomessakin rohdok-
sena, mm. hammassäryn helpottajana (Lönnrot 
1860), ja se mainitaan myös venäläisissä lääkekas-
vikirjoissa (mm. Gammerman & Yurkevich 1968: 
Herba Polygoni hydropiperis; Podymov & Suslov 
1968). Mahdollista on silti, että katkeratatarta olisi 
jo ihmisestä riippumalta ollut rehevien kosteikko-
jen vähävaltaisena kasvina Ahvenanmaalla ja ete-
lärannikon tuntumassa. 

Polygonum lapathifolium, 
ukontatar (124) 

Ukontatar näyttää olevan Suomessa tulokas, pal-
jolti arkeofyytti. Tosin Backman (1965) on tavan-
nut sitä subfossiilina Hammarlandista ja Lohjalta. 
Tämän monimuotoisen lajin alkuperäisiä kasvu-
paikkoja voi olla Laatokan Karjalassa, jossa Lin-
kola (1921) pitää sitä alkuperäisenä Laatokan ran-
noilla, ja Ruotsin Västmanlandissa, jossa se 
Malmgrenin (1982) mukaan kasvaa alkuperäisenä 
rannoilla. Almquistin (1929) mielestä alkuperäi-
syys Uplannin rannoilla on epävarmaa. Ekman & 
Knutsson (1986) esittävät, että Ruotsissa subsp. 
pallidum kasvaa enimmäkseen pelloilla, harvem-
min (ja luultavasti sekundaarisena) merenrannoil-
la, kun taas subsp. lapathifolium (= P. nodosum) 
kasvaa meren, järvien ja pienvesien rannoilla, har-
voin pelloilla; tämän voi ymmärtää tarkoittavan 
nimirodun alkuperäisyyttä. Suomesta ei ole tie-
dossa sellaisia rantakasvupaikkoja, jotka eivät oli-
si ihmisen vaikutuspiirissä tai ettei ukontatar olisi 
tulkittavissa kylistä merenrannalle siirtyneeksi, 
olkoonkin ehkä vuodesta loiseen säilyväksi. Lou-
naissaaristossakaan Eklund ( 1958) ei esitä sitä sel-
keästi alkuperäisenä, vaikka varsinkin P. nodo-
sumikai katsomastaan rodusta kirjoitetun voi ym-
märtää tarkoittavan alkuperäiskasvia. Kujala & 
Ulvinen (1964) pitävät selvästi epävarmana ukon-
tattaren alkuperäisyyttä Kymenlaakson merenran-
noilla. 

Polygonum persicaria, 
hanhentatar (124) 

Kasvupaikoiltaan hanhentatar muistuttaa ukonta-
tarta, mutta vaatii ilmeisesti enemmän kosteutta ja 
suotuisampaa ilmastoa, ehkäpä ravinteitakin run-
saammin. Suomessa sitä on vain tulokkaana, ar-
keofyyttinä enintään aivan etelärannikolla. Han-
hentattaren pähkylöitä on löydetty Turun Mätäjär-
ven kerrostumista, nähtävästi keskiajan ja uuden 
ajan taitekohdasta (Lempiäinen ym. 1986). Arkeo-
fyytti se on todennäköisesti myös Ruotsin Väst-
manlandissa (Malmgren 1982). 

Polygonum historia, 
konnanlatar (124) 

Konnantatar on lettosoiden ja rehevien niittyjen 
kasvi, jonka Suomea lähimmät täysin luontaiset 
esiintymät ovat Venäjän Karjalassa. Sitä viljellään 
melko yleisesti koristekasvina, ja se kotiutuu meil-
le helposti. Sitä on istutettu jopa muuten aivan 
luonnontilaiseen lähteikköönkin, Pohjois-Savon 
Vieremän Mammonlähteelle (K, Takala, suull.). 
Satakunnassa vanhan Huovintien varressa oleval-
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la Loimaan Pappistenlähteellä se lienee vanha tu-
lokas, muinaistulokkaaksi tulkittava. Muut esiin-
tymämme ovat verrattain nuoria. 

Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlandissa luul-
tavasti alkuperäisenä mm. Mälaren-järven ran-
noilla, ehkä lähteiköissäkin. 

Polygonum vivipanim, 
nuimitatar (124) 

Lapissa ja Pohjois-Suomessa ei voi syntyä epäi-
lystä nurmitattaren alkuperäisyydestä, mutta ete-
lässä kasvupaikat ovat melkeinpä järkiään laitu-
mia, pientareita ja polunvarsia tai ainakin ihmis-
toiminnan selvästi vaikuttamia suoperäisiä niitty-
maita. Varmasti kasvi onkin etelässä yleistynyt 
ihmisen ansiosta, vaikka lähes kaikki alkuperäis-
kasvupaikat ovat tuhoutuneet tai tärveltyneet. 
Luonnontilansa säilyttäneitä kasvin alkuperäisyy-
destä todistavia lähteikkö-, ranta- ja lettosoita on 
Suomen eteläpuoliskossa kovin vähän, mutta luul-
tavasti joitakuita eteläisimpiäkin eliömaakuntia 
myöten. 

Rumex acetosa, 
niittysuolaheinä ( 132) 

Niittysuolaheinää molempine alalajeineen on Suo-
men pohjoispuoliskossa paljon myös luonnontilai-
silla kasvupaikoilla. Etelässä sitä vastoin niityt, 
pientaret ym. asuttujen maiden ruohostot ovat ai-
van vallitsevia kasvupaikkoja. Jokaisesta eliömaa-
kunnasta on silti osoitettavissa vähintään joitakui-
ta luonnontilansa säilyttäneitä, kiistattomia alku-
peräiskasvupaikkoja, eritoten lähteikköjä ja läh-
desoita. Eri asia on se, missä määrin viljelyaluei-
den niittysuolaheinä on aito apofyytti, seudun 
luonnonpaikoilta levinnyt, missä määrin etäis- tai 
jopa vierasperäinen (muinais)tulokas. 

Fallopia convolvulus, 
kiertotatar (126) 

Kiertotatar on vanha rikkakasvi. Suomessakin il-
meisesti yhtä vanha kuin maanviljely ja siten vain 
pohjoisessa uustulokas. Se on myös siirtynyt asu-
tuksen ja peltojen lähikallioille ja vakiintunutkin 
näillä ainakin jossain määrin. Luonnontilaisten, 
syrjäisten metsäkallioiden lajistoon kiertotatar ei 
kuitenkaan kuulu. 

Rumex longifolius, 
hevonhierakka (130) 

Monimuotoista hevonhierakkaa lienee alkuperäi-
senä mm. Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 
1982), Keski-Euroopan pohjoisosissa, missä se on 
harvinainen (Oberdorfer 1983, Rothmaler 1988), 
ja Venäjän Karjalassa, jossa se on apofyytti (Ra-
menskaja 1983). Mutta ainakin suomalaiset kas-
vupaikat ovat ihmisen voimakkaasti muuttamassa 
ympäristössä, jotenka sitä näyttää täällä olevan 
vain tulokkaana. Kujala & Ulvinen (1964) tosin 
esittävät sen mahdollisesti olevan alkuperäinen 
merenrantakasvi, mutta sekä Linkola (1921) että 
Eklund (1958) pitävät sitä antropokorina, tulok-
kaana, samoin Almquist (1929) Ruotsin Uplannis-
sa. 

Rumex crispus, 
poimuhierakka (130) 

Poimuhierakka on Suomessa alkuperäinen vain 
merenrannoilla. Ihmisen ansiosta se on levinnyt 
tai muualta saapunut sisämaahan, osin jo kauan 
sitten arkeofyytiksi. Linkola (1921) pitää poimu-
hierakkaa Laatokan Karjalassa tulokkaana, mutta 

Rumex acetosella, 
ahosuolaheinä (132) 

Aivan valtaosaltaan ahosuolaheinämme on ihmi-
sen luomien tai muuttamien kasvupaikkojen asu-
kas. Ainakaan Suomen eteläpuoliskossa ei ehkä 
yhtäkään nimenomaista esiintymää pysty täydellä 
varmuudella osoittamaan luontaiseksi. Silti jok-
seenkin selvää on, että osa kallioiden ja rantahie-
tikkojen ahosuolaheinistä on alkuperäisillä sijoil-
laan. Asiaa mutkistaa edelleen tämän lajin rodul-
linen epäyhtenäisyys, jos kohta juuri siihen paneu-
tuminen saattaisi tuoda valoa myös alkuperäison-
gelmiin. 

Armeria maritima, 
laukkaneilikka (133) 

Merenrantojemme laukkaneilikkarodut — Poh-
janmeren otalaukkaneilikka, subsp. maritima (tai 
ainakin sen piirteitä omaava, subsp. intermedia), 
ja Itämeren suippulaukkaneilikka, subsp. elongata 
— ovat ilmeisesti merenkulun tuomia arkeofyyt-
tejä (esim. Ulvinen 1960), vaikka niitä lienee ar-
veltu myös alkuperäisiksi (Kujala & Ulvinen 
1964). Tiedot kasvupaikoista eivät oikein viittaa 
luonnontilaisiin rantoihin; Mietoisissa kasvupai-
kat ovat itse asiassa peltojen ympäröimän harjun 
katajikkoketoja (Rautiainen & Laine 1989). Um-
peenkasvun myötä laukkaneilikka on nykyään vä-
henemässä. Mistään uudehkoista tulokkaista ei 
näytä olevan kysymys. Vuonna 1989 löydettiin 
Enontekiöltä läheltä Norjan rajaa tunturinrinteeltä 
niukalti laukkaneilikkaa (Ryttäri & Lahti 1992). 
Tämä, subsp. sihirica, tuo siten lajin Suomen kas-
vistoon myös alkuperäisenä. 



Norrlinia 4 (1993) Suominen & Hämet-Ahti 1 7 

Hypericum maculatum, 
särmäkuisma (134) 

Särmäkuisman nimirotu, subsp. maculatum, on 
verrattain yleinen kasvi ihmisasumusten läheisyy-
dessä olevilla tuoreilla niityillä ja metsänreuna-
milla. Sitä vastoin varsinaisesta koskemattomasta 
luonnosta sitä ei meillä tiettävästi tunneta. Linkola 
(1921) tosin sanoo sen ehkä olevan alkuperäisenä 
harvinainen lehtokasvi Laatokan Karjalassa, Ek-
lund (1958) kertoo sen kasvavan lounaissaaristos-
sa mm. valoisissa lehdoissa ja olevan hemerofiili, 
Kujala & Ulvinen (1964) pitävät sitä apofyyttinä, 
saariston merenrantalehtojen ja katajarinteiden al-
kuperäiskasvina. Malmgren (1982) luokittelee sen 
Ruotsin Västmanlandin alkuperäisiin kasveihin, 
joskin hieman epävarmana ja nähtävästi kevein 
perustein; siellä täällä alkuperäiseksi sen katsoo 
myös Almquist (1929) Upiannissa. Ruotsissa se 
tunnetaan myös ns. etelävuorikasvina (Andersson 
& Birger 1912), mutta Suomesta ei ole tällaisia 
tietoja. Vanha tulokas särmäkuisma joka tapauk-
sessa Suomessakin on, jo rautakauden löytöihin 
liittyvä (Silkkilä & Koskinen 1990). Särmäkuisma 
on hyvin suosittu lääkeyrtti, jonka tahallinenkin 
levittäminen on ollut hyvin mahdollista. 

Hypericum perforatum, 
mäkikuisma (134) 

Mäkikuisman eliömaakuntakartta ei tee oikeutta 
tälle tavallista moni-ilmeisemmälle kasville. Se on 
hyvin yleinen ja selvästi alkuperäinen lounaissaa-
ristossa, etenkin pikkusaarilla (Eklund 1958). Saa-
ristokasvina sen alue jatkuu Etelä-Karjalaan asti 
(Kujala & Ulvinen 1964), mutta pohjoisessa se ei 
yllä edes Satakunnan saaristoon (Kause 1972). 
Pohjoisimmat luonnonkasvupaikkamme ovatkin 
kallioita, etenkin eteläseinämiä, joista pohjoisin 
on Etelä-Hämeen Korpilahden Vaarunvuori (jo 
Linkola 1917). Vasta vielä pohjoisemmissa eliö-
maakunnissa ilmenevätkin maailmalla liki rikka-
kasvimaisen mäkikuisman uudet tai uudenpuolei-
set maatalouden ja liikenteen luomat esiintymät, 
joita tietysti on myös Etelä-Suomessa. Ne ovat 
varmaan kaikki vierasperuisia. Pohjoisimmat ovat 
jääneet lyhytikäisiksi. 

Ehtine alsinastrum, 
isovesirikko ( 134) 

Isovesirikon meikäläiset, eteläisestä pääalueesta 
perin erilliset kasvupaikat ovat ihmisen täysin 
muuttamassa luonnossa, savikuopissa, karjanjuot-
tolammikoissa, ojissa yms. Se ei ole kulkeutunut 
tänne ihmisen vaan ilmeisesti lintujen mukana, 
mutta se on siis asettunut vain ihmisen luomille 
kasvupaikoille. Näitä on ainakin jossain määrin 

ollut tarjolla jo vuosisatoja sitten, mutta suoranai-
sia todisteita ei ole siitä, että tämä kasvi olisi 
Suomessa kovin vanha asukas. Kun kuitenkin 
18()0-Iuvulta on paljon havaintoja, se saattaa hy-
vin olla muinaistulokas. Isovesirikko on nykyään 
voimakkaasti harvinaistuva, laajalti jo hävinnyt. 
Ilmeisiä syitä ovat siirtyminen karjattomaan maa-
talouteen sekä salaojitus (Rautiainen & Laine 
1989). 

Viola arvensis, 
pelto-oiA^okki (140) 

Pelto-orvokki on yleinen rikkakasvi, jota pelto-ja 
puutarhamaiden lisäksi on asuntojen ympäristössä 
myös kedoilla ja kallioilla. Se on koko Suomessa 
maan lounaisimpia ja eteläisimpiä osia myöten 
selvä tulokas (esim. Eklund 1958, Kujala & Ulvi-
nen 1964), arkeofyytti siellä missä maanviljelykin 
on vanhaa. Ruotsin Västmanlandissa Malmgren 
(1982) pitää pelto-orvokkia luultavasti alkuperäi-
senä kalliokedoilla. 

Helianthemum mmmularium, 
päivännouto (140) 

Kuivia, kalkkipitoisia kasvupaikkoja suosiva päi-
vännouto on vain Ahvenanmaalla alkuperäinen. 
Sen muut suomalaiset vakinaisesiintymät ovat 
vanhoilla asuintienoilla (esim. Janakkalan Rakois-
ten Linnavuori) ja vanhojen kulkureittien varrella, 
ja kasvi on siten ilmeinen muinaistulokas. Var-
sinais-Suomesta se on ketojen umpeenkasvun ta-
kia häviämäisillään (Rautiainen & Laine 1989). 
Muutamista eliömaakunnista on tietoja lastauspai-
koilta tai puutarhoista. 

Sisymbrium officinale, 
rohtopernaruoho (144) 

Rohtopernaruoho on perinteinen lääkekasvi, jonka 
molempia rotuja, var. officinale ja var. leiocar-
pum, lienee käytetty yhtäläisesti, ja myös vanha 
ilmeisesti Euroopan itäosien ja Aasian länsiosien 
aroalueilta kotoisin oleva ihmisen seuralainen. 
Suomen eteläosien rintamaiden vanhan asutuksen 
piirissä kasvavana se on ilmeinen muinaistulokas. 
Ruotsin Västmanlandissa Malmgren (1982) tosin 
pitää sitä myöhäisenä tulokkaana. 

Descurainia sophia, 
litutilii(146) 

Litutilli on vanhan asutuksen seuralainen, jota 
Suomessa on muinaistulokkaana todella vanhoissa 
asutuskeskuksissa typpirikkailla paikoilla. Myös 
Ruotsin Västmanlandissa se on luultavasti arkeo-
fyytti (Malmgren 1982). Vanhuutta osoittaa myös 
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löytö Turun Mätäjärven kerrostumista (Lempiäi-
nen ym. 1986). Viime aikoina litutiiliä on kulkeu-
tunut Suomeen paljon, mm. rautatieliikenteen mu-
kana. Siten on tavallista varteenotettavampi se 
mahdollisuus, että jotkin esiintymät vanhoissa ky-
lissä ja kaupungeissa ovatkin nuorta perua, 

Alliaria petiolata, 
litulaukka(146) 

Litulaukka on lehtometsälaji, joka hyötyy jossain 
määrin kaikkialla ihmisen toiminnasta. Mutta se 
on myös vanha hyötykasvi, jota on käytetty vihan-
neksena (esim. Kunkel 1984) ja myös yleisesti 
rohdoksena (esim. Lönnrot 1860). Sen olemme 
katsoneet alkuperäiseksi lounaissaaristossa Eklun-
din (1958) perusteella: litulaukka kasvaa siellä 
lehdoissa ym, rehevillä paikoilla muttei asutuksen 
piirissä. Alkuperäisenä sitä pitää myös Almquist 
(1929) Ruotsin Uplannissa. Suomen mantereella 
se on selvä satama- ja puutarhatulokas, harvoin 
kunnolla vakiintunut. 

Arahiclopsis thaliami, 
lituruoho (146) 

Lituruoho hyötyy hyvin voimakkaasti ihmisen toi-
minnasta. Käsitykset sen alkuperäisyydestä ovat 
laajalti ristiriitaisia. Saksassa Osnabriickin alueel-
la Preuss (1929) pitää sitä alkuperäisenä, mutta 
äärimmäisen harvoin alkuperäisillä kasvupaikoil-
laan kasvavana, Oberdorfer ( 1983) katsoo sen al-
kuperäiseksi Etelä-Saksassa, mutta Rothmaler 
(1988) arkeofyytiksi Saksassa. Pedersen (1958) 
pitää sitä Tanskassa apofyyttinä, Andersson & 
Birger ( 1912) ja Lundqvist ( 1968:73) alkuperäise-
nä etelävuorikasvina Ruotsin Lapissa, Malmgren 
(1982) Ruotsin Västmanlandissa hieman epäillen 
alkuperäisenä, mutta Almquist (1929) Uplannissa 
empimättä alkuperäisenä, Linkola (1917, 1921) 
alkuperäisenä Korpilahden Vaarunvuorella ja 
Laatokan riuttavuorilla, Kujala & Ulvinen (1964) 
apofyyttinä Itä-Kymenlaaksossa samoin kuin Ra-
menskaja (1983) Venäjän Karjalassa. Lounaissaa-
ristossamme (Eklund 1958) se on hyvin yleinen, 
myös kalliokasvi ja säännöllisesti lintuluodoilla 
tavattava, ilmeisesti siis alkuperäinen. Ihmisen 
toiminta on perin juurin hämärtänyt lituruohomme 
alkuperäistilanteen, mutta muutamat sen kallio-
kasvupaikoista kertovat vastaansanomattomasti 
alkuperäisyydestä etelässä ja osin Länsi-Suomes-
sa. Yleisyyttä alkuperäiskasvina on enää vaikea 
arvioida. Keski- ja Itä-Suomessa sitä on vain ih-
misen suuresti muovaamassa kasvillisuudessa, 
mutta nähtävästi jo muinaistulokkaana siitäkin 
päätellen, että kasvi ei kovin herkästi lyöttäydy 
nykyisenlaisen ihmistoiminnan ja liikenteen mat-
kaan. 

Arahiclopsis siiecica, 
ruotsinpitkäpalko (146) 

Alkuperäisiä lehto- yms. metsäkalliokasvupaikko-
ja tällä ihmisen toiminnasta suuresti hyötyneellä 
fennoskandisella endemiitillä näyttää olevan Ete-
lä-ja eteläisessä Keski-Suomessa. Muualla sitä on 
vain ihmisen voimakkaasti muuttamilla paikoilla 
joko ilmeisenä arkeofyyttinä (Sonck 1964: piha-
kallioilla Pohjois-Karjalassa) tai satunnaisena. 
Laatokan Karjalassa Linkola ( 1921 ) ei nähnyt sitä 
ollenkaan alkuperäisenä, mutta Ramenskaja 
(1983) lukee sen Venäjän Karjalan alkuperäisla-
jistoon. 

Isatis tinctoria, 
morsinko (147) 

Morsinko on ikivanha värikasvi, joka on kotoisin 
itäisimmästä Euroopasta melkein yli koko Aasian 
ulottuvalta aroalueelta. Sitä on jo kauan viljelty 
värikasvina; esim. Saksassa sitä tiedetään viljellyn 
jo 500-600 e.Kr. (Körber-Grohne 1987), ja viljely 
on jatkunut aina viime vuosisadan puoliväliin 
saakka (Kapp 1961). Morsinko on laajalti täysin 
kotiutunut. Esimerkiksi Saksassa se kasvaa pai-
koin aivan alkuperäisen kasvillisuuden osakkaana 
(Körber-Grohne 1987), ja Gotlannin merenran-
noilla se on vain heikosti "apofyytti" (Englund 
1942); sama piirre on nähtävissä Suomessakin. 
Ellei niin hyvin tiedettäisi morsingon historiaa 
Euroopassa, sitä voisi erehtyä pitämään jonkin 
mantereisemman ilmastokauden reliktinä saaris-
tossamme. 

Erysimum cheiranthoides, 
peltoukonnauris (148) 

Peltoukonnauriista on Suomessa peltorikkakasvi-
na kaksi rotua. Näistä nimirotu, subsp. cheiran-
thoides, on kaikin puolin ilmeinen arkeofyytti. Sen 
alkuperäisaluetta ei tunneta, mikäli sellaista edes 
on (vrt. Ahti 1965). Nurmiukonnauris, subsp. al-
tum, on itäinen mm. Pohjois-Venäjän jokivarsien 
alkuperäiseen kasvistoon kuuluva rotu, jota meillä 
on vain uustulokkaana, etelää kohti yhä selvem-
min satunnaisena (Ahti 1965, Ahti & Hämet-Ahti 
1971). 

Rorippa amphibia, 
vesinenätti (150) 

Vesinenätin lähes pelkästään Kokemäenjoen ve-
sistön pääväylän varteen rajoittunut meikäläinen 
alue näyttää olevan yhteydessä rautakautiseen ve-
siliikenteeseen, kuten Jonsell (1968:111) on esit-
tänyt. Tämä kasvi on siten tulkittavissa arkeofyy-
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tiksi. Samaan mahdollisuuteen suhtautuu vakavas-
ti myös Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlandis-
sa. 

Rorippa palustris, 
rantanenätti (150) 

Katkeratattaren {Polygonum hydropiper) ja tum-
marusokin {Bidens tripartita) tavoin rantanenätti 
hyötyy ihmistoiminnasta niin tavattomasti, että on 
hankala päätellä, onko se Suomessa ensinkään al-
kuperäinen. Se lienee sentään luontainen ainakin 
meren, isojen järvien ja jokien rannoilla (Linkola 
1921, Kujala & Ulvinen 1964); myös Eklundin 
(1958) lounaissaaristosta kirjoittaman voi käsittää 
tarkoittavan alkuperäisyyttä. Kuitenkin rantane-
nätti on Malmgrenin ( 1982) mukaan Ruotsin Väst-
manlandissa vain luultavasti alkuperäinen, juuri 
rantakasvina sielläkin, mutta sen sijaan Uplannis-
sa (Almquist 1929) alkuperäinen ainakin saariston 
kalliolätäköissä. Pohjois-Suomessa rantanenätti ei 
ole pelkkä tulokas etelästä, vaan se on varsin itse-
näinen, omannäköisensäkin, kaikin puolin alkupe-
räisen tuntuinen joenrantakasvi (Ahti & Hämet-
Ahti 1971, Söyrinki & Saari 1980). Toisaalta tätä 
ilmeisen itäistä rotua näyttää olevan Kuusamossa 
myös Vienanmeren liikenteen tuomana (Ahti & 
Hämet-Ahti 1971). Tulkintamme rantanenätin al-
kuperäisyydestä koko Suomessa ei siten ole ko-
vinkaan vankalla pohjalla. Ehkä epävarminta on 
luontaisuus keskisessä osassa maata. 

Cardamine pratensis, 
luhtalitukka (151) 

Luhtalitukan nimirotu niittylitukka, subsp. 
sis, kasvaa lounaissaaristossa ja lounaisrannikolla-
kin myös varsin kuivilla niityillä vanhan asutuk-
sen piirissä, monienkin muinaistulokkaiden seu-
rassa. Eklund (1958) kirjoittaa, että sitä ("C. pra-
tensis'") ehkä oikeimmin voitaisiin kutsua antropo-
koriksi, siis tulokkaaksi. Eliömaakuntakartalla tä-
mä ei kuitenkaan näy, koska niittylitukkaan on 
sisällytetty aika monenlaisten, myös kosteiden 
paikkojen kasveja, joista osa, mm. Keski-Suomen 
liepeille asti ulottuvat, näyttävät täysin alkuperäi-
siltä. 

Cardamine parviflora, 
rantalitukka (152) 

Rantalitukan historiallisen yhteyden viikinkikau-
den idänliikenteeseen on varsin vakuuttavasti 
osoittanut Saarisalo-Taubert ( 1963a). Samaa itäis-
tä alkuperää tämä kasvi näyttää olevan myös Ruot-
sissa (ks. mm. Malmgren 1982). 

Arabis glabra, 
pölkkyruoho (154) 

Pölkkyruoho on selvä apofyytti, jota pidetään sekä 
Keski-Euroopassa että Venäjän Karjalassa alkupe-
räisenä (Linkola 1921, Preuss 1929, Ramenskaja 
1983, Rothmaler 1988), mutta Tanskassa sen alku-
peräisyyttä on epäiltykin (Löjtnant & Worsöe 
1977). Andersson & Birger (1912) ilmoittavat sen 
peräti 2():ltä ruotsalaiselta etelävuorelta, joista 
monet ovat Lapissa (ks. myös Lundqvist 1968:73), 
mutta Västmanlandissa Malmgren (1982) pitää al-
kuperäisyyttä epävarmana. Suomessakin kytkös 
asutukseen on selvä, jopa muinaisasutukseen 
(Silkkilä & Koskinen 1990). Sekä kirjallisuudessa 
(esim. Kujala & Ulvinen 1964) että näytteiden 
esitteissä on kuitenkin tietoja, joiden perusteella 
olemme päätyneet käsitykseen, että pölkkyruohol-
la on alkuperäisiä kalliokasvupaikkoja muutamis-
sa eliömaakunnissa, mutta muualta kaikki löytö-
paikkatiedot viittaavat ihmisen luomiin ja ylläpi-
tämiin kasvupaikkoihin. Esim. Sonck (1964) epäi-
lee vain yhtä löytöpaikkaansa Pielisjärven - Liek-
san alueella alkuperäiseksi. Pölkkyruohon alkupe-
räisiltä näyttäviä esiintymiä olisi syytä pitää erityi-
sesti silmällä, jotta sen asema kasvistossamme sel-
viäisi. 

Arabis hirsiltä, 
Jäykkäpitkäpalko (154) 

Jäykkäpitkäpalko on aivan ilmeisesti alkuperäinen 
lounaisimmassa Suomessa erityisesti kalkkikalli-
oilla ja kalkkipitoisella maalla (Eklund 1958). Uu-
deltamaalta on vain pari vanhaa saaristolöytöä; 
lounaissaariston esiintymisensä perusteella jäyk-
käpitkäpalko voidaan katsoa Uudellamaalla hä-
vinneeksi muinaistulokkaaksi. Ruotsin Västman-
landissa jäykkäpitkäpalko on luultavasti alkupe-
räinen kalkkikallioilla (Malmgren 1982), mutta 
Uplannissa (Almquist 1929) ja Ruotsin Lapin ete-
lävuorilla (Andersson & Birger 1912) tämä verrat-
tain mereinen kasvi on selvästi alkuperäinen. 

Draba incana, 
harmaakynsimö (157) 

Harmaakynsimöä on Suomessa toisaalta meren-
rannoilla ja toisaalta Lapissa. Kaikki viimemaini-
tun alueen tiedot ovat turvekatoilta, pihakedoilta 
ja muilta täysin ihmisen luomilta kasvupaikoilta; 
yksikään niistä ei viittaa luonnontilaiseen kasvil-
lisuuteen. Tämän vuoksi olemme harmaakynsi-
mön luokittaneet Lapissa arkeofyytiksi. 
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Dra ha muralis, 
vallikynsimö (157) 

Itämeren piirin erillisaluetta on arveltu muinaisen, 
erityisesti viikinkiaikaisen liikenteen aikaansaa-
maksi (Saarisalo-Taubert 1965). Toisaalta kartta-
kuva on kovin samanlainen kuin varsin monella 
Itämeren alueen varmasti alkuperäisellä kalkin-
suosijakasvilla. Myös esintyminen lounaissaaris-
tossamme (Eklund 1958) viittaa todella luontai-
seen kasviin. Jos siis vallikynsimö katsotaan alku-
peräiseksi Itämeren osa-alueellaan, se on alkupe-
räinen myös Suomessa. 

tulokkuudesta saattaa kaivata jatkotutkimuksia, 
joissa lajin rotusuhteiden huomioonotto voisi olla 
hyödyllinen lähtökohta. 

Camelina alyssum, 
pellavatankio (159) 

Pellavatankio on vanhakantainen rikkakasvi, joka 
on ollut vakinainen Suomen eteläpuoliskossa, 
mutta hävinnyt kokonaan pellavanviljelyn loppu-
essa. Liikenteen tuomana satunnaiskasvina tätä 
tankiolajia on löydetty erittäin harvoin. 

Draha nemorosa, 
keltakynsimö (157) 

Keltakynsimön molempien rotujen — var. nemo-
rosa ja var. leiocarpa — kaikki suomalaiset löy-
töpaikat ovat ihmisen voimakkaasti muuttamassa 
kasvillisuudessa asumusten välittömässä läheisyy-
dessä; Mouhijärven kallionseinäkasvupaikkakin 
on aivan talon alapuolella tavallista monipuoli-
semman koristekarkulaislajiston seurassa. Petters-
son ( 1942) ja Saarisalo-Taubert ( 1965) pitävät kel-
takynsimöä Fennoskandiassa arkeofyyttinä; tulok-
kaaksi sen tulkitsevat myös Kujala & Ulvinen 
(1964). Almquistin (1929) ja Malmgrenin (1982) 
mukaan se on Ruotsin Uplannissa ja Västmanlan-
dissa tulokas, jopa varsin uusi. Ramenskajan 
(1983) mukaan se on kuitenkin apofyytti Venäjän 
Karjalassa, ja keltakynsimö kasvaa Kotilaisen 
(1945) tutkimilla Äänisen emäksisillä kallioilla 
osittain alkuperäisenä. Linkola (1921) pitää sitä 
osittain alkuperäisenä myös Laatokan riuttavuoril-
la. 

E rop hi la verna, 
kevätkynsimö (158) 

Monimuotoisen kevätkynsimön näytteiden esit-
teissä ja kirjallisuudessa mainitut suomalaiset kas-
vupaikat ovat ihmisen selvästi muuttamaa kasvil-
lisuutta ja sen seuralaislajitkin joko tulokkaita tai 
apofyyttejä. Ramenskaja (1983) tosin pitää sitä 
alkuperäisenä Venäjän Karjalassa. Linkola (1921) 
ei pidä sitä alkuperäisenä Laatokan Karjalassa ei-
vätkä Kujala & Ulvinen (1964) Itä-Kymenlaak-
sossa. Malmgren (1982) hieman epäilee sen alku-
peräisyyttä Ruotsin Västmanlandissa, Almquist 
(1929) Uplannissa kylläkään ei; Andersson & Bir-
ger (1912) ovat tavanneet sen ainoastaan yhdeltä 
etelävuorelta (Taalainmaalta). Eklund (1958) kui-
tenkin katsoo kevätkynsimön alkuperäiseksi lou-
naissaaristomme linnunistumakivillä, kalkkikalli-
oilla ja kalkkipitoisella maalla, hyvin samaan ta-
paan kuin hiirenhännän (Myosurus minimus). Täl-
tä osin käsitys Suomen kevätkynsimön (muinais)-

Camelina macrocarpa, 
liinatankio (159) 

Liinatankiota oli Suomessa niin ikään pellava-
maissa. Se oli pellavatankiota harvinaisempi ja 
ainakin osittain satunnainen (Suominen 1979). 
Silti sekin on saattanut olla jossakin vakinainen, 
siis muinaistulokkaaksi katsottava. 

Neslia paniculata, 
ohraruoho ( 159) 

Aikoinaan ohraruoho oli Suomessa yleinen satun-
naistulokas, venäläisen kauran ja rukiin mukana 
kulkeutunut (Suominen 1979). Sen vakinaisalue 
ulottuu varsin lähelle Suomea, aina Ruotsin Up-
lantiin (Almquist 1929) ja Viroon asti. Pari van-
hanlaista ahvenanmaalaista näytettä (H) sopii pe-
rin huonosti yhteen Suomen muiden pelto-, mylly-
jne. havaintojen kanssa. On siten aivan mahdollis-
ta, että ohraruohoa on ollut pysyvänä, olkoonkin 
harvinaisena rikkakasvina Ahvenanmaan pelloil-
la. Sellaisena se on voinut olla vanhaa perua, hy-
vinkin muinaistulokas. 

Capsella hursa-pastoris, 
lulukka(159) 

Sekä viljelyksillä että pihoilla kasvava lutukka on 
arkeofyytti koko Suomessa, siis pohjoiseenkin 
maataloudesta riippumatta ja ilmeisesti jo sitä en-
nen levittäytynyt. Kallioillakin kasvaessaan se on 
aivan selvästi asutuksen, viljelyksen tai laitumen 
piirissä. 

Thlaspi arvense, 
peltotaskumoho (160) 

Tämä yleinen peltorikkakasvi on Suomessa aivan 
ilmeinen arkeofyytti, pohjoisen sisämaassa nuoren 
maanviljelyn alueella kuitenkin uustulokas. Se ei 
levittäydy luonnontilaista lähentelevillekään kas-
vupaikoille. 
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Lepidium campestre, 
kenttäkrassi (162) 

Pääosassa Eurooppaa vain tulokkaana, joskin van-
hana, kasvavan kenttäkrassin alue yltää Keski-
Ruotsiin saakka. Västmanlandissa Malmgren 
(1982) pitää sitä luultavasti uustulokkaana, mutta 
ainakin 1800-luvun alkupuolen ajoista sitä on 
maakunnassa ollut. Ahvenanmaan pelloilla ym. 
varsinkin varhemmin kasvanut kenttäkrassi liittyy 
kasvin keskiruotsalaiseen alueeseen, ja tuloaika 
on niin ikään vain karkeasti arvioitavissa. Välttä-
mättä se ei olekaan arkeofyytti, vaan jopa luulta-
vammin vain vanhahko uustulokas. Varsinais-
Suomen Houtskarin hiekkarantaesiintymän, nyt jo 
kadonneen (Rautiainen & Laine 1989), syntyaikaa 
voi vain arvailla. Turussa se joka tapauksessa on 
vielä joten kuten hengissä oleva uustulokas. Muu-
alla kuin lounaassa kenttäkrassia on tavattu vain 
satunnaisena viljatulokkaana. 

Brassica rapa subsp. sylvestris, 
peltokaali (165) 

Peltokaali on hyvin vanha rikkakasvi. Se oli vuo-
sikymmeniä sitten yleinen Suomen pelloilla, mut-
ta on vähitellen vallan henkihieveriin harvinaistu-
nut (Suominen 1986). Nykyisin nähtävä "pelto-
kaali" myös rikkakasvina on lähes kauttaaltaan 
rypsiä (subsp. oleifera). Suomeen peltokaali on 
saapunut jo kauan sitten ja on arkeofyytti, vain 
pohjoisen sisämaassa uustulokas. Varmaa ei ole, 
onko perinteinen peltokaalimme enää edes hengis-
säkään kaikissa eliömaakunnissa. 

Sinapis arvensis, 
rikkasinappi (167) 

Rikkasinappia on vanhana peltorikkakasvina, ar-
keofyyttinä, vain lounaisessa saaristossa, sielläkin 
niukentuneena. Suomen mantereella se on ylei-
simpiä satunnaistulokkaita; Uudellamaalla ja Ete-
lä-Karjalassa se on pystynyt vakiintumaan puutar-
hoihin ja joutomaille. 

Lepidium ruderale, 
pihakrassi (163) 

Pihakrassi on ilmeisesti arkeofyytti Suomen etelä-
osien vanhoissa asutuskeskuksissa. Tuloaika tosin 
on pääteltävissä vain juuri sen asuinkylien van-
huudesta, Malmgrenin (1982) ilmaisu Ruotsin 
Västmanlandista on "vanha antropokori, ehkä ar-
keofyytti". 

Lepidium latifolium, 
isokrassi (163) 

Isokrassi samoin kuin kaikki muutkin tämän su-
vun lajit ovat Keski-ja Pohjois-Euroopassa tulok-
kaita (esim. Meuse! ym. 1968, Klotz 1981). Se on 
vanha hyötykasvi, jota viljeltiin ainakin jo 11()0-
luvulta 1700-luvulle, jolloin sen syrjäyttivät mie-
domman makuiset salaattikasvit. Isokrassi kotiu-
tuu helposti merenrannoille ja käyttäytyy täysin 
alkuperäisen kasvin tavoin (vrt. Fagerström 1965) 
ja muistuttaa tässä mielessä morsinkoa {Isatis tinc-
toria). Itämeren rannoille isokrassi lienee kotiutu-
nut jo satoja vuosia sitten, joten pohjoisäärellään-
kin. Suomen vähälukuisilla kasvupaikoilla se voi 
hyvin olla arkeofyytti. Sikäli poikkeustapaus voi 
isokrassimme muinaistulokkaaksi olla, että asu-
mattomille saarilleen se on saattanut kulkeutua 
myös itsekseen meren yli, ihmisen mitenkään 
osallistumatta. Hankoniemelle se on äskettäin il-
mestynyt nähtävästi aivan omin neuvoin. 

C ram he maritima, 
merikaali (169) 

Merikaalin levinneisyys (esim. Meusel ym. 1968) 
Pohjan- ja Itämeren rannoilla muistuttaa suuresti 
viikinkien reittikarttaa (Pettersson 1958). Se on 
vanha hyötykasvi ja myös 1700-luvun puolesta 
välistä saakka viljelykasvi, jota on suositeltu 
(esim. Lunden 1913) ja jälleen uudelleen suositel-
laan suomenkielisessäkin puutarhakirjallisuudes-
sa. Kotiutuneena tulokkaana se mainitaan mm. 
Itävallasta ja Tsekkoslovakiasta. Se ei tunnu ole-
van Suomessa viljelykarkulainen, koska esim. Kö-
karin munkkien kasvitarhan aikoihin sitä ei tiettä-
västi vielä viljelty, mutta viikingit ovat voineet 
kuitenkin olla sen kuljettajia. Se juurtuu helposti 
juuren palasista — ne ovatkin suositeltavin tapa 
lisätä sitä viljeltäessä — j a niitä on hyvin voinut 
joutua esim. laivan jätteiden mukana rannikoille. 
Ehkä sekin, etteivät Etelä-Ruotsin talonpojat 
1700-luvulla tunteneet tämän maukkaan ja kook-
kaan kasvin ravintokäyttöä (Jansson & Jansson 
1979), vaikka nälkävuosina olivat tottuneet tur-
vautumaan moniin maultaan paljon huonompiin 
kasveihin, voisi olla todisteena tämän lajin myö-
häisestä saapumisesta alueelle. Gotlannistakin se 
tavattiin ensimmäisen kerran vasta 1852 (Englund 
1942). Merikaalillamnie olisi siis lukevaa taustaa 
ollakseen vanha tulokas. Toisaalta mikään ei es-
täisi sitä olemasta alkuperäinenkään. Merikaalin 
alue käsittää Länsi-ja Luoteis-Euroopan; Mustan-
meren rantojen merikaalia jotkut pitävät erirotui-
sena. Merikaalia pidetään ehdottomana suolakko-
kasvina (esim. Eklund 1931); viljeltäessä se kas-
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vaa kuitenkin hyvin normaalissa puutarhamaassa. 
Se kärsii laidunnuksesta, jonka päättyminen on 
selvästi lisännyt merikaalin määrää rannoillamme. 
Kenties juuri laidunnus on aikoinaan pitänyt koko 
Itämeren alueen merikaalin "piilossa". 

Raphanus raphanistrum, 
peltoretikka(170) 

Peltoretikka on vanha peltorikkakasvi ja selkeä 
arkeofyytti Suomen eteläpuoliskossa. Happaman 
maan suosijana peltoretikka on Ahvenanmaalla 
kovin harvinainen eikä ehkä ollenkaan muinaistu-
lokas. Se näet levisi Ruotsin Uplantiin vasta 1900-
luvulla (Almquist 1929), ja Västmanlandissakin 
Malmgren (1982) pitää sitä vain "ehkä arkeofyyt-
tinä". 

Salix rosmarinifolia, 
kapealehtipaju (181) 

Tämä paju on hyvin selvä apofyylti, joka hyötyy 
suuresti eräistä ihmisen toimista (esim. Kujala & 
Ulvinen 1964). Kuitenkin koko suomalaisella alu-
eellaan sitä on myös luontaisena rehevänpuoleisil-
la soistumilla ja suonreunoilla. 

Primula veris, 
kevätesikko (193) 

Kevätesikko on alkuperäinen lounaisosassa Suo-
mea (esim. Eklund 1958), myös ainakin Hanko-
niemen seudulla Uudellamaalla ja (Kause 1972) 
suppealla alueella Lounais-Satakunnassa. Retkei-
lykasviossa on arveltu, että kevätesikko olisi van-
ha kotiutunut tulokas Etelä-Hämeessä pienellä 
erillisalueellaan. Museonäytteitä on lehdoistakin, 
mutta esitetiedot vaikenevat suhteesta ihmistoi-
mintaan. Mutta M. Kääntösen (suull.) mukaan se 
näyttää kovasti alkuperäiseltä Pirkkalan ja Lem-
päälän metsissä. Erillinen alkuperäisalue on tiettä-
västi myös Karjalassa Sortavalan seudulla (Linko-
la 1921). Satunnaisena, yleensä koristekasvikar-
kulaisena, kevätesikkoa on tavattu useimmista 
eliömaakunnista. Se on myös rohdoskasvi, jonka 
käyttö tunnetaan koko Euroopassa, 

Androsace septentrioiialis, 
ketonukki(193) 

Vaikka ketonukki Ruotsin Uplannissa on pelkkä 
tulokas, jopa uusi (Almquist 1929), se on alkupe-
räinen Ahvenanmaalla, jossa sitä kasvaa kulttuu-
rivaikutteisten paikkojen ohella kalkkipitoisella 
soralla ja kalkkikallioiden raoissa (C.-A. Ha;gg-
ström, suull.). Muitten eliömaakuntien tiedot näyt-
tävät olevan selvästi ihmisen muuttamilta paikoil-

ta. Näissä esiintymissä on hyvin eri-ikäisiä; suuri 
osa vakiintuneistakin on nyttemmin hävinnyt 
(Kemppainen ym. 1991). Manner-Suomesta ei ole 
tietoja kasvamisesta kalkkikallioilla, mutta luon-
taisena ketonukki kasvaa aivan itärajamme tuntu-
massa: Oulangan Paanajärven pahdoilla ja (Linko-
la 1921) Laatokan riuttavuorilla. 

Malva pusi Ila, 
kylämalva(198) 

Kylämalva on eteläisimmässä Suomessa "ikimuis-
toinen ihmisen seuralaiskasvi (arkeofyytti)" (Jalas 
1980), taantumisestaan huolimatta yhä hengissä 
kaikissa viidessä eliömaakunnassaan. Muissa 
maakunnissa sitä on ollut vain satunnaisena vilja-
tulokkaana myllyillä, rautateillä, kaatopaikoilla 
ym., joskus myös pelloilla ja kanatarhoissa. Tus-
kin missään on silti ollut vaikeuksia päätellä, kuu-
luuko kylämalva vanhaan vai uuteen tulokasai-
nekseen. 

Malva neglecta, 
katinjuustomalva (198) 

Tämä kasvi kummittelee kirjallisuudessa vaki-
naislajistoomme kuuluvana. Käsityksen syinä oli-
vat toisaalta määritys- ja nimistösekaannukset ky-
lämalvan (M. piisillä) kanssa, toisaalta löytötieto-
jen vanhuus ja epämääräisyys. Suomesta ei ole 
yhtään tietoa katinjuustomalvan kunnollisesta va-
kiintumisesta. Varhemmin se oli lähinnä satamien 
painolastikasvi, myöhemin mm. kaatopaikkojen ja 
puutarhojen satunnaistulokas (Suominen 1979). 

Euphorbia helioscopia, 
viisisädetyräkki (200) 

Viisisädetyräkki on vanha viljelyrikkakasvi, jonka 
alkuperäaluetta ei tarkoin tunneta. Vanhojen kyli-
en ja kaupunkien asukkaana se on tulkittavissa 
arkeofyytiksi eteläisessä Suomessa. Muualla se 
näyttää uustulokkaalta, osittain kyllä vakiintu-
neelta. Tulkintavaikeuksia voi aiheuttaa kasvin 
viimeaikainen kulkeutuminen, ainakin sokerijuu-
rikkaan siemenen mukana, ja joltinenkin kyky va-
kiintua näin saavuttamillaan uusilla paikoilla. 

Euphorbia peplus, 
kolmisädetyrakki (200) 

Kolmisädetyräkki on vanha, harvinaistuva hyvin 
ravinteisten maiden rikkakasvi, jota on ilmeisenä 
muinaistulokkaana samoissa eteläisissä eliömaa-
kunnissa kuin viisisädetyräkkiä (ks. myös Jalas 
1980). 
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Saxifraga tridactylites, 
miikirikko (202) 

Mäkirikko on selvästi alkuperäinen kalkinvaatija-
kasvi lounaisessa saaristossa (Eklund 1958). Sen 
ainoa esiintymä Uudellamaalla Hangon Tvärmin-
nessä on epäilyttävä: kalkkikivijuotti ("Botaniska 
Berget"), jolla kasvaa sekä alkuperäisiä lajeja että 
tulokkaita (paikkaa on kuvannut mm. Pettersson 
1942). Tvärminnen eläintieteellisen aseman ny-
kyinen henkilökunta tulkitsee juotin kasvit alku-
peräisiksi, vanhemman polven keskuudessa on 
epäilyjä tietoisesta kasvien levityksestä. Niin tai 
näin, mäkirikko ei voinekaan olla Uudellamaalla 
arkeofyytti, vaan joko alkuperäinen tai uustulokas. 

Saxifraga gramdata, 
papelorikko (203) 

Papelorikko on vanha lääkekasvi, jonka tiedetään 
Suomessa kasvavan vain ihmisen vaikuttamilla 
paikoilla. Eklund (1958) pitää sitä lounaissaaris-
tossa kenties kalkinsuosijana, mutta vahvasti he-
merofiilinä. Malmgren (1982) luokittelee sen va-
kiintuneeksi tulokkaaksi Ruotsin Västmanlandis-
sa, mutta jo Uplannissa se on vanhempi asukas, 
ehkä arkeofyytti, jopa alkuperäiseksi esitetty 
(Almquist 1929). Tuloaikaa Suomeenkaan ei kun-
nolla tiedetä, mutta lounaissaaristossa ja Uuden-
maan rannikolla, vakinaisalueellaan, papelorikko 
vaikuttaa niin vanhaperuiselta, että tulkinta mui-
naistulokkaaksi on perusteltavissa. 

Sediim acre, 
keltamaksaruoho (206) 

Keltamaksaruoho on alkuperäinen kallioisilla ja 
soraisilla merenrannoilla, mutta sen sisämaaesiin-
tymät näyttävät olevan selvästi ihmisen muutta-
milla paikoilla kuten kyläkallioilla ja -kedoilla, 
tienvarsilla ja kiviaidoilla. Se tunnetaan kansan-
lääkinnässä monipuolisena rohdoksena (esim. 
Lönnrot 1860), ja sitä on myös tahallisesti siirretty 
koristekasviksi. Sisämaan eliömaakunnissa olisi 
erityisesti tarkkailtava keltamaksaruohon kasvu-
paikkoja ja varsinkin etsittävä sitä järvien lintu-
luodoilta. Näiltä typekkäiltä paikoilta on muuta-
mia alkuperäisyyteen vihjaavia havaintoja Sata-
kunnan sisämaasta sekä Etelä-Hämeestä ja -Sa-
vosta. Voi jopa olla, että Sisä-Suomen eliömaa-
kuntien ensisijaiset vaihtoehdot ovatkin alkuperäi-
syys ja (etenkin koristekasviperäinen) uustulok-
kuus, jolloin Retkeilykasviossa esitetty muinaistu-
lokkuus on aivan väärä ratkaisu. 

Sedum album, 
valkomaksaruoho (207) 

Eliömaakuntatasolla ei valkomaksaruohon koh-
dalla ole tulkintavaikeuksia, vaikka kasvi hyötyy-
kin ihmistoiminnasta. Se on Ahvenanmaalla sel-
västi alkuperäinen ja lähes kalkinvaatija, ja kalk-
kipaikoilla sitä on myös Varsinais-Suomen puoli-
sessa saaristossa (Eklund 1958). Muissa maakun-
nissa valkomaksaruoho taas on selvästi istutuspe-
räinen, koristekasvikarkulainen, siis uustulokas. 
Uudenmaan Hangon Tvärminnestä on nimen-
omainen perimätieto jopa kasvin istuttajastakin. 

Sedum annuum, 
kesämaksaruoho (208) 

Aika suuri osa kasvupaikoista on kylä- ja laidun-
kallioita, ja seuralaislajeissa on sen mukaisesti 
paljon tulokkaita. Ainakin Suomen mantereella 
kesämaksaruoho voi seuduittain ollakin vanha tu-
lokas. Silti sen jokaisessa maakunnassa, idässä 
Etelä-Savossa asti (Lapatto 1962), on myös selviä 
luonnonkasvupaikkoja syrjäisillä paikoilla, pikku-
saarilla jne. Alkuperäisyyden perusteluista paina-
vimpia on karttakuva: Suomessa on kysymys 
skandinavisen alueen päistä, ja Etelä-Suomen 
kartta yksinäänkään ci ole sen näköinen kuin tu-
lokkailla yleensä. 

Parnassia palustris, 
v i l u k k o (210) 

Merenrannoilla ja Suomen pohjoispuoliskossa al-
kuperäisyys on ilmiselvää. Eteläisessä sisämaassa 
vilukko kuitenkin ensi sijassa on vanhojen käski-
jä laidunruohostojen kasvi, nykyisin vahvasti 
taantunut ja jo laajalti täysin puuttuva. Se näyttää 
kovasti muinaistulokkaalta, ja paikallisesti se saat-
taa sitä ollakin. Silti Etelä-Suomenkin sisämaassa 
on yhä jäljellä yksittäisiä vilukon asuttamia letto-
ja lähdesoita. Lisäksi on monia vanhoja tietoja 
samanlaisista, mutta jo tuhoutuneista vilukon al-
kuperäiskasvupaikoista. Jokaisessa eliömaakun-
nassamme vilukkoa on siten myös täysin luontai-
sena, todennäköisesti on yhä ja ainakin on ollut 
lähimenneisyydessä. 

Filipendula vulgaris, 
sikoangervo (214) 

Useimmat sikoangervon kasvupaikat manner-
Suomessa osuvat yhteen rautakautisten asuinalu-
eitten kanssa (esim. Jalas 1965, Kukkonen 1985, 
Silkkilä & Koskinen 1990). Poikkeus on Hangon 
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Tvärminnen kalkkialue, jossa sen alkuperäisyy-
destä on erilaisia mielipiteitä (vrt. mäkirikko, Sa-
xifraga tridactylites). Lounaissaaristossa kuiten-
kin Eklund (1958) pitää sikoangervoa osittain al-
kuperäisenä, mutta toisaalta vahvasti hemerofiili-
nä. Samoin katsoo Almquist (1929) Ruotsin Up-
lannissa, ja Malmgren ( 1982) Västmanlandissa pi-
tää kasvia hieman epäröiden alkuperäisenä. Lähin-
nä Ahvenanmaata koskevien tietojen perusteella 
(C.-A. Hœggstrôm, suull.) pidämme sikoangervoa 
koko Suomessa arkeofyyttinä. Paitsi mukuloita 
tuottava on sikoangervo myös rohdoskasvi; Lönn-
rot (1860) ei tätä käyttöä mainitse, mutta venäläi-
sissä lääkekasvikirjoissa sitä neuvotaan avuksi 
etenkin vatsavaivoihin. 

Rosa dumalis, 
orjanruusu (218) 

Suomen koko etelärannikolla orjanruusu ymmär-
retään alkuperäiseksi (Eklund 1958, Kujala & Ul-
vinen 1964). Verrattain mitättömästä ulkonäös-
tään huolimatta sitä on käytetty koristekasvina, ja 
sen kiulukoista on valmistettu kuumetautisille juo-
maa (esim. Lönnrot 1860). Sen sisäsuomalaiset ja 
länsirannikon löydöt ovat kuitenkin kyläkallioilta, 
vanhoilta laiduntörmiltä ja piennarpensaikoista. 
Orjanruusu ei niissä vaikuta koristekasvikarkulai-
selta, vaan jo vanhan maatalouden aikaiselta tu-
lokkaalta, laidunkedoille ehkäpä lintujen levittä-
mänä kulkeutuneelta arkeofyytiltä. 

Rosa mollis, 
iharuusu (219) 

Etelässä alkuperäistä iharuusua on Satakunnassa 
vain asutuksen piirissä (Kause 1972). Se näyttää 
samanlaiselta vanhalta tulokkaalta kuin orjanruu-
su. 

Agrimonia pilosa, 
idän verijuuri (219) 

Idänverijuurta on varmuudella vain Etelä-Hä-
meessä, jossa sitä kasvaa tienvarsissa ja riihike-
doilla, nykyään taantuvana ja umpeenkasvun uh-
kaamana. Se on itäinen ja mantereinen kasvi, joka 
tyystin puuttuu Skandinaviasta ja Länsi-Euroopas-
ta. Linkola (1921) pitää sitä alkuperäisenä Laato-
kan Karjalassa, Ramenskaja (1983) Venäjän Kar-
jalassa apofyyttinä. Sitä mainitaan myös käytetyn 
ihmisravinnoksi (Kunkel 1984). Idänverijuuren 
etelähämäläistä aluetta ei voi selittää ilman ihmi-
sen toimintaa, ja siksi olemme tulkinneet tämän-
kin kasvin arkeofyytiksi. 

Agrimonia eupatoria, 
maarianverijuuri (219) 

Maarianverijuurella on alkuperäisen luonteisia 
kasvupaikkoja vain lounaisimmassa Suomessa. 
Lounaissaaristossa se on ennen kaikkea asumatto-
mien pikkusaarten kasvi; isoilla asutuilla saarilla 
se on harvinainen, hieman kalkinhakuinen ja ih-
mistoiminnasta piittaamaton (Eklund 1958). Ah-
venanmaallakin C.-A. Hœggstrôm (suull.) pitää 
sitä mieluummin alkuperäisenä kuin tulokkaana, 
samoin Almquist ( 1929) Ruotsin Uplannissa alku-
peräisenä. Västmanlandissa maarianverijuuri on 
Malmgrenin (1982) mukaan kotiutunut tulokas, 
Leningradin alueella (Shishkin 1961) ja Venäjän 
Karjalassa (Ramenskaja 1983) se on alkuperäinen 
mutta apofyytti. Linkola ( 1921 ) pitää sitä todennä-
köisesti alkuperäisenä mutta harvinaisena lehto-
kasvina Laatokan Karjalassa. Kaikki manner-Suo-
men löydöt ovat selvästi ihmistoiminnan vaikutus-
piiristä, joten maarianverijuuren täytynee, omitui-
sen hajanaisesta alueestaan huolimatta, olla täällä 
arkeofyytti. Se on ollut varsin suosittu rohdos 
etenkin 1400-ja 1500-luvuilla Euroopassa (Huo-
vinen & Kanerva 1982), ja Lönnrotkin (1860) 
mainitsee sen juuren käytön kuumetaudeissa. Eh-
kä sen omalaatuisen mannersuomalaisen levinnei-
syyden selittäjänä on vanha rohdoskäyttö. 

Agrimonia procera, 
tuoksu verijuuri (219) 

Tuoksuverijuuren kuuluminen Suomen kasvis-
toon on todettu vasta kuluvan vuosisadan alussa. 
Eklund (1958) esittää sen rantalehtojen par'aikaa 
levittäytymässä olevana, ihmisestä riippumatto-
mana kasvina. Malmgrenin (1982) tutkimassa 
Ruotsin Västmanlandissa se on luultavasti uustu-
lokas, mutta Tanskasta ja Keski-Euroopasta se 
ilmoitetaan alkuperäisenä. Useat sen kasvupaikat 
Ahvenanmaalla ovat selvästi ihmisen vaikutta-
massa kasvillisuudessa (C.-A. Hieggström, suull.), 
ja siksi olemme katsoneet sen tulokkaaksi, joskin 
kuuluminen juuri muinaistulokkaisiin jää epävar-
maksi. Tätä ehkä silti tukee tuoksuverijuuren ny-
kyinen uhanalaisuus Varsinais-Suomen saaristos-
sa, syynä kasvupaikkojen sulkeutuminen laidun-
nuksen loputtua (Rautiainen & Laine 1989). 

Geum urhanimi, 
kyläkellukka (221) 

Kyläkellukka on yleinen ja aivan ilmeisesti alku-
peräinen Lounais-Suomessa (mm. Eklund 1958), 
ennen kaikkea ja kenties yksinomaankin meren-
rantalehdoissa. Linkolan (1921) mukaan se on 
Laatokan Karjalassakin alkuperäinen, lehdoissa ja 
riuttavuorten juurilouhikoissa, samoin se on alku-
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peräinen Ruotsin Uplannissa ja Västmanlandissa 
(Almquist 1929, Malmgren 1982). Tiedot muual-
ta, merenrannikoiltakin (esim. Kujala & Ulvinen 
1964), kertovat asumusten välittömästä läheisyy-
destä ja kylänlikeisistä metsiköistä. Sen olemme-
kin tulkinneet merkitsevän muinaistulokkuutta. 
Osa näistä kasvupaikoista on kovin luontaisen ta-
paisia, joten alkuperäisalueen tarkka määrittely 
tuskin käy päinsä. Kyläkellukka näyttää muualla-
kin maailmassa olevan apofyytti; se on myös ylei-
sesti käytetty rohdoskasvi. 

Patentilla anserina, 
ketohanhikki (22) 

Ketohankikin sisämaan eliömaakuntien kasvupai-
kat ovat aivan asumusten läheisyydessä, tienpen-
kereillä yms.; näin on myös rantakasvupaikkojen 
laita. Arkeofyytiltä se näyttää monin paikoin sisä-
maassa. Ketohanhikin nimirotu on alkuperäinen 
vain merenrannoilla, joilla myös merihanhikki, 
subsp. egedii, kasvaa. Rannikonkin eliömaakun-
nissa, joissa ketohanhikki siis on alkuperäinen, se 
on sisämaassa tulokas eikä välttämättä lähimmältä 
merenrannalta levinnyt. Edes Laatokan rannoilla 
ketohanhikki ei ole alkuperäinen (Linkola 1921). 

Patentilla narvegica, 
peltohanhikki (225) 

Peltohanhikki on itäinen, mantereinen kasvi. Lin-
kola (1921) pitää sitä Laatokan rannoilla alkupe-
räisenä, mutta Ramenskaja (1983) Venäjän Karja-
lassa tulokkaana, Malmgren (1982) Ruotsin Väst-
manlandissa "luultavasti varhaisena neofyyttinä". 
Suomessa peltohanhikki on tulokas; pohjoisessa 
uustulokas, etelämpänä osittain muinaistulok-
kaaksi arvioitavissa tai ainakin muinais- ja uustu-
lokkaan rajatapaukseksi. Ahvenanmaalla se on ko-
vin harvinainen, lounaissaaristosta Eklundilla 
(1958) on vain kaksi löytöä; tällä suunnalla se 
varmaan onkin vain uustulokas. Merkillinen kas-
vupaikka on Utsjoella Kevon laakson kalliopahta, 
josta peltohanhikki löytyi 1935. Yhdessä muuta-
mien muiden pohjoisimman Fennoskandian esiin-
tymien kanssa se vaikuttaa alkuperäiseltä (Jalas 
1965). Pohjois-Ruotsin etelävuorilta peltohanhik-
ki löytyi vasta 194()-luvulla, paikoilta, joilla sitä 
vuosisadan alussa ci ollut (Andersson & Birger 
1912). Mutta jos syynä olivat sodanaikaiset korpit, 
kuten on esitetty (ks. Jalas 1965), jää Utsjoen 
kasvupaikka kuitenkin arvoitukseksi. 

Patentilla argentea, 
hopeahanhikki (225) 

Hopeahanhikki on apomiktinen ja hyvin moni-
muotoinen. Se on suuresti hyötynyt ihmisestä ja 
levittäytynyt paljolti kallioille, alkuperäisiä muis-
tuttaville kasvupaikoille. Alkuperäisesiintymät 
ovat siten melko vaikeasti osoitettavissa, mutta 
niitä näyttää olevan Etelä-Suomessa ainakin Kor-
pilahden tasalle (Linkola 1917, Eklund 1958, Ku-
jala & Ulvinen 1964, Kankaala & Saari 1979). 
Muualla se näyttää kasvavan vain ihmisasutuksen, 
etenkin vanhan, välittömässä vaikutuspiirissä. 
Linkola (1921) pitää sitä alkuperäisenä kalliokas-
vina Laatokan Karjalassa, Venäjän Karjalassa se 
on Ramenskajan (1983) mukaan apofyytti. Ruot-
sin Västmanlandissa se on "varmaankin vanha ar-
keofyytti" (Malmgren 1982), mutta Uplannissa al-
kuperäinen kalliokasvi (Almquist 1929). Alkupe-
räisenä etelävuorikasvina hopeahanhikki ulottuu 
Ruotsin Lappiin saakka (Andersson & Birger 
1912, Lundqvist 1968:73). Tämä laji vaatisi sekä 
taksonomisen että kasvimaantieteellis-ekologisen 
revision, jolloin myös sen asemaa Suomen alku-
peräiskasvistossa voitaisiin selvittää. Monimuo-
toisuutensa vuoksi hopeahanhikista on kyllä kerät-
ty kosolti museonäytteitä, mutta kasvupaikkatie-
dot ovat niin ylimalkaisia (myös kirjallisuudessa; 
kasvihan on perin yleinen), että niistä ei juuri ole 
hyötyä alkuperäisyyttä arvioitaessa. 

Patentilla intermedia, 
huhtahanhikki (225) 

Itäinen ja lievästi mantereinen huhtahanhikki, jo-
ka on tulokas Venäjän Karjalassakin (Ramenskaja 
1983), on Suomessa yleisimmillään idässä ja ar-
vattavasti osittain jo muinaistulokas. Muualla se 
joka tapauksessa on uustulokas, eräissä eliömaa-
kunnissa pelkästään satunnaisena kasvanut. 

Patentilla crantzii, 
keväthanhikki (226) 

Monimuotoisen keväthanhikin kaksi Suomen 
puitteissa erillistä aluetta ovat kesämaksaruohon 
(Sedum annimm) tavoin yhteydessä keskenään 
Skandinavian kautta. Keväthanhikkia on osittain 
alkuperäisenä sekä eteläisimmässä että pohjoisim-
massa Suomessa, etelässä eritoten kalkkikallioilla 
(Eklund 1958), Lapissa monenlaisilla tunturinii-
tyillä. Muualla kaikki kasvupaikat ovat vanhoja 
laidunketoja yms. asutuksen keskellä tai aivan lie-
peillä. "Väli-Suomessa" kasvupaikkoja on vähi-
ten, ja joissakin eliömaakunnissa keväthanhikki 
voi olla nuorenlainen tulokas, mutta luultavasti 
silti arkeofyytin mitat joten kuten täyttävä. Aina-
kaan viime aikoina keväthanhikki ei ole enää le-
vinnyt, vaan se päinvastoin taantuu umpeenkas-
vun myötä. 
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Patentilla neumcmniana, 
pikkuhanhikki (226) 

Pikkuhanhikki on Suomessa ilmeinen tulokas, 
jonka lähimmät nähtävästi alkuperäiset kasvupai-
kat ovat Etelä-Ruotsissa ja ehkä Virossa (ks. myös 
Jalas 1965). Vaikeimmin selitettävissä on, miten 
se on päässyt Suomusjärven hiljakkoin löydetylle, 
syrjäiselle ja varmasti vanhalle kasvupaikalleen 
(Havia 1986, Nurmi 1986). 

Potentilla suharenaria, 
sakarahanhikki (226) 

Sakarahanhikin suomalaiset kasvupaikat ovat han-
sakauppiaiden käyttämien meriteiden ja satama-
paikkojen tuntumassa, ja siksi kasvin tulkinta ar-
keofyytiksi on itsestään selvää (Jalas 1965). Sekä 
sakara- että pikkuhanhikin kasvupaikat ovat kal-
lio- ja etenkin laidunketoja, ja umpeenkasvu onkin 
nykyään vakava uhka (Pispa 1988, Rautiainen & 
Laine 1989). 

Patentilla anglica, 
lännenhanhikki (226) 

Tämä kasvi on levinnyt Suomeen ilmeisesti liiken-
teen mukana (Jalas 1965). Tuloaika lienee niin 
kaukainen, että arkeofyytiksi tulkinta on sallittua. 
Meikäläiset kasvupaikat ovat laidunnettuja me-
renrantaniittyjä ja kovin erillään pääalueesta. 

Patentilla reptans, 
suikerohanhikki (226) 

Suikerohanhikin olemme tulkinneet koko Suo-
messa tulokkaaksi, koska monet sen kasvupaikois-
ta ovat laidunrantoja, ketoja, pientareita ja vanhoja 
sataman sijoja. Lounaissaaristostakin Eklund 
(1958) ilmoittaa sen vahvasti hemerofiiliksi. Se 
lienee meillä lounaassa niin vanha, että muinais-
tulokkaan nimitys on oikeutettu. Malmgrenin 
(1982) mukaan suikerohanhikki näyttää Ruotsin 
Västmanlandissa alkuperäiseltä, mutta ihmisestä 
suuresti hyötyneeltä; Uplannissa se ilmoitetaan al-
kuperäiseksi rantakasviksi (Almquist 1929). 

Fragaria viridis, 
kai^amansikka (228) 

Eklund (1958) pitää karvamansikkaa lounaissaa-
ristossa todennäköisenä Hansa-kauden tulokkaa-
na, siis arkeofyyttinä. Tulokastulkinta sopii myös 
Ahvenanmaalle (C.-A. Haiggström, suull.). Tulok-
kaaksi, luultavasti arkeofyytiksi, karvamansikan 
katsoo Malmgrenkin (1982) Ruotsin Västmanlan-
dissa, Almquist (1929) Uplannissa luultavasti al-

kuperäiseksi. Ainakin Varsinais-Suomen saaris-
tossa karvamansikka on vähentynyt ketojen kasva-
essa umpeen (Rautiainen & Laine 1989). 

Alchemilla glaucescens, 
haimaapoimulehti (230) 

Harmaapoimulehti on kuivien niittyjen ja laidun-
ketojen kasvi, aivan ilmeisesti vanha tulokas koko 
Etelä- ja Keski-Suomessa (Jalas 1965). Linkola 
(1921) ei pidä sitä alkuperäisenä Laatokan Karja-
lassa, mutta Ramenskaja (1983) katsoo sen alku-
peräiseksi Venäjän Karjalassa ja Almquist (1929) 
Ruotsin Uplannissa. 

A Ich e m il la h irsi / tie au lis, 
sykeröpoimulehti (230) 

Sykeröpoimulehti on itäinen laji, joka Ramenska-
jan (1983) mukaan on hyvin harvinainen mutta 
alkuperäinen Venäjän Karjalassa. Suomessa sitä 
on vain tulokkaana (Jalas 1965), muutamilla pai-
koilla selvästi vanhana, arvattavasti arkeofyyttinä. 

Alchemilla plicata, 
laskospoimulehti (230) 

Laskospoimulehti on Ramenskajan (1983) mu-
kaan Venäjän Karjalassa alkuperäinen, apofyytti. 
Lounaissaaristossa se on hemerofiili (Eklund 
1958) ja Ruotsin Västmanlandissa todennäköisesti 
uustulokas (Malmgren 1982). Suomessa sitä on 
laajalti kulttuuriruohostojen arkeofyyttinä, mutta 
myös toisen maailmansodan tuomana tulokkaana. 
Länsi-Suomen harvakkoalueella se voi olla pel-
kästäänkin uustulokas; tiedot löytöpaikoista ja 
seuralaislajeista ovat vain kovin niukkoja. 

Alchemilla prapinqua, 
pyöröpoimulehti (231) 

Itäinen pyöröpoimulehti on kasvupaikkojen perus-
teella Suomessa tulokas, jota on saapunut hyvin 
eri aikoina (Jalas 1965, Heikkinen 1969). Satun-
naistulokkaana sitä on myös Venäjän Karjalassa 
(Ramenskaja 1983). 

A Ichemilla n la nti cala, 
laidunpoimulehti (231) 

Vanhan maanviljelyn ja karjanhoidon yleisenä 
seuralaisena laidunpoimulehti on kiistaton mui-
naistulokas, vain aivan pohjoisessa harvinainen ja 
äskettäin saapunut. Alkuperäisiltä vaikuttavia kas-
vupaikkoja ei Suomessa ole. 



Norrlinia 4 (1993) Suominen & Hämet-Ahti 2 7 

Alchemilla sarmatica, 
vastakarvapoimulehti (231) 

Käsityksemme, että tämä itäinen poimulehtilaji 
olisi, useimmista muista poiketen, Suomessa pel-
kästään uustulokas, ei välttämättä ole oikea. Käsi-
tykselle tosin saa tukea vastakarvapoimulehden 
nurmikasvupaikoista, hatarasta (joskin myös huo-
nosti tunnetusta) alueesta ja (Malmgren 1982) 
myöhäisestä saapumisesta Ruotsiin. 

Alchemilla subcrenata, 
hakamaapoimulehti (231) 

Hakamaapoimulehti on itäinen, ja Linkola (1921) 
katsookin sen todennäköisesti alkuperäiseksi, jos-
kin harvinaiseksi lehtokasviksi Laatokan Karja-
lassa ja Ramenskaja (1983) apofyytiksi Venäjän 
Karjalassa, mutta Sonck (1964) mainitsee sen 
Pohjois-Karjalasta vain ihmisen luomilta kasvu-
paikoilta. Eklund (1958) nimittää sitä lounaissaa-
ristossa tulokkaaksi, samoin Malmgren (1982) 
Ruotsin Västmanlandissa. Hakamaapoimulehti on 
tulkittu lähinnä ekologisin perustein Suomessa tu-
lokkaaksi (esim. Jalas 1965), muinaistulokkaaksi 
suurimmassa osassa maata. 

Alchemilla filicaulis, 
punatyvipoimulehti (232) 

Tästä lajista Suomessa on kaksi rotua. Nimirotu, 
subsp. filicaulis, on Linkolan (1921) mukaan to-
dennäköisesti alkuperäinen, joskin harvinainen 
Laatokan Karjalassa ja Ramenskajan (1983) mu-
kaan alkuperäinen Venäjän Karjalassa. Lounais-
saaristossa se on hemerofiili (Eklund 1958) ja 
Ruotsin Västmanlandissa kotiutunut tulokas 
(Malmgren 1982), mutta Uplannissa alkuperäisek-
si väitelty (Almquist 1929). Kasvupaikkatiedot 
viittaavat niin vahvasti ihmisen muovaamaan kas-
vipeitteeseen, ettei punatyvipoimulehti voi olla al-
kuperäinen Suomessa, vaikka pystyykin säily-
mään melko umpeutuneilla ja märilläkin paikoilla. 
Partapoimulehti, subsp. vestita, on sitä vastoin al-
kuperäinen perimmäisessä Lapissa, muualla har-
vinainen tulokas. 

Alchemilla haltica, 
tummasuonipoimulehti (234) 

Tämä laji on "ei aivan nuoria itäisiä tulokkaita" 
(Jalas 1965). Sen voi katsoa muinaistulokkaaksi, 
mutta kenties yhtä hyvin varhaiseksi uustulok-
kaaksi. Lännessä se on riidaton uustulokas, vakiin-
tunut tai satunnainen. 

Alchemilla acutiloha, 
piennarpoimulehti (232) 

Piennarpoimulehteä Linkola (1921) pitää hieman 
epäillen alkuperäisenä, vaikkakin harvinaisena 
Laatokan Karjalassa ja Ramenskaja (1983) apo-
fyyttinä Venäjän Karjalassa, mutta Eklund (1958) 
lounaissaaristossa ja Malmgren (1982) Ruotsin 
Västmanlandissa tulokkaana. Lähinnä ekologisin 
perustein olemme sijoittaneet sen muinaistulok-
kaiden ryhmään. 

Alchemilla gracilis, 
silkkipoimulehti (232) 

Silkkipoimulehti on itäinen kasvi, joka Linkolan 
(1921) mukaan on tulokas Laatokan Karjalassa, 
mutta Ramenskajan (1983) mukaan apofyytti Ve-
näjän Karjalassa. Sen kaikki kasvupaikat Suomes-
sa ovat selvästi ihmisen muuttamassa kasvillisuu-
dessa, ja siksi olemme päätyneet sijoittamaan sen 
muinaistulokkaiden joukkoon. Paitsi pohjoisessa 
on tämä poimulehti perin harvinainen myös länti-
simmässä Suomessa, ja ainakin osa löytöpaikoista 
on tienvarsia. Siten on hyvin mahdollista, että 
myös joissakin lännen eliömaakunnissa se on vain 
uustulokas. 

Alchemilla miirheckiana, 
munuaispoimulehti (234) 

Munuaispoimulehti on pohjoinen kasvi, joka Suo-
messa on alkuperäinen vain Enontekiön ja Inarin 
Lapissa. Muualla se on pääosin arkeofyytti (vrt. 
myös Jalas 1965). Se on todennäköisesti tulokas, 
tosin hyvin harvinainen, myös lounaissaaristossa 
(Eklund 1958) ja muinaistulokas Ruotsin Väst-
manlandissa (Malmgren 1982), Uplannissa tosin 
alkuperäisenä lehtokasvina pidetty (Almquist 
1929). Moisen tulokasalueen muotoutumista on 
vaikea ymmärtää; ehkä munuaispoimulehti ei ole 
yhtenäinen taikka oikein rajattu. Ainakin Suomen 
eteläosissa se on selvä muinaistulokas, ei niinkään 
tienvarsikasvi (kuten Retkeilykasviossa), vaan pa-
remminkin laidunketojen nykyään taantuva asu-
kas. 

Vicia crac ca, 
hiirenvima (244) 

Hiirenvirna on tunnetusti ihmisen toiminnasta 
hyötyvä ja usein apofyytiksi luokiteltu (esim. Jalas 
1965, Malmgren 1982, Ramenskaja 1983). Suo-
messa se on alkuperäinen merenrannoilla (esim. 
Eklund 1958), mutta kaikkialla muualla sen kas-
vupaikoista valtaosa on ihmisen suuresti muutta-
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mia. Sitä ei ole meillä ilmoitettu luonnontilaisilta 
soilta kuten Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 
1982), ei luonnontilaisista metsistäkään (vrt. Ku-
jala 1964). Hiirenvirnaa on kuitenkin alkuperäise-
nä Laatokan riuttavuorilla ja metsissä (Linkola 
1921), Itä-Kymenlaaksossa kalliorapaumilla (Ku-

jala & Ulvinen 1964) ja Satakunnan Siikaisissa 
luonnontilaisella sisämaan kallionseinämällä 
(Suominen 1987:101). Sitä voi ihan hyvin olla 
myös sisämaan eliömaakuntien kallioilla, harjuilla 
tai rinnemetsissä aivan alkuperäisenä. Yksikin 
löytö osoittaisi Retkeilykasvion kartan virheelli-
seksi, vaikka se nykyisellään kyllä kuvastaa hii-
renvirnamme valtakäyttäytymistä: merenrannoilla 
alkuperäinen, sisämaassa ikimuistoinen piennar-
ja ruohikkokasvi, pohjoisessa kuitenkin uusi tulo-
kas. 

Vicia cassuhica, 
pommerinvima (244) 

Tenholan pommerinvirnaa on epäilty tulokkaaksi, 
jopa nuorenlaiseksi (Jalas 1965). Myöhemmällä 
löytöpaikallaan Kiskossa, pellonlaidan metsän-
reunoilla, se on joka tapauksessa hyvin vanha asu-
kas (Nurmi 1977). Sen muinaistulokkuutta J. Nur-
mi (suull.) pitää todennäköisempänä kuin alkupe-
räisyyttä, kun taas Tenholan paikalla pommerin-
vima vaikuttaa alkuperäiseltä. 

Vicia villosa, 
ruisvima (244) 

Vanhakantaisena ruispeltojen rikkakasvina (Suo-
minen 1979, 1986; myös Jalas 1965) ruisvirna on 
ollut arkeofyytti Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suo-
men Korppoossa. Viimeksi sitä on nähty 1960-lu-
vullaja kerran niukkana vielä 1981. Suomen man-
tereelta sitä on löydetty yli sata kertaa satunnais-
tulokkaana viljan ja viljansiemenen tuomana; sitä 
on myös kylvetty joskus riistapeltoihin (esim. Hel-
singin Keskuspuistossa). 

Vicia hirsiltä, 
peltovirvilä (244) 

Ikimuistoisena ja nykyään hiljalleen harvinaistu-
vana viljapeltojen rikkakasvina peltovirvilä on 
Suomen eteläpuoliskossa selvä muinaistulokas. 
Eklund (1958) silti epäilee sitä lounaissaaristossa 
jopa alkuperäiseksi; myös Almquist (1929) pitää 
sitä alkuperäisenä Ruotsin Uplannin saaristossa. 
Eurooppalaisissa puitteissa tämä ei ole lainkaan 
uskottavaa (Jalas 1965, Rothmaler 1988). Pohjois-
suomessa ja Lapissa peltovirvilää on tavattu yk-
sinomaan satunnaisena. 

Vicia tetrasperma, 
mäkivirvilä (245) 

Mäkivirvilää pidetään Keski- ja Pohjois-Euroo-
passa aivan yleisesti tulokkaana (esim. Jalas 1965, 
Hultén 1971, Malmgren 1982, Ramenskaja 1983, 
Rothmaler 1988), jonka kotiseutu olisi Etelä-Eu-
roopassa. Eklund (1958) luokittelee sen lounais-
saaristossa hemerofiiliksi. Toisaalta se on nähty 
Itä-Fennoskandiassa alkuperäisenäkin kasvina: 
Korpilahden Vaarunvuorella (Linkola 1917, Kan-
kaala & Saari 1979) ja Laatokan riuttavuorilla 
(Linkola 1921; ks. myös Kotilainen 1945). Suo-
messa on jopa toista kymmentä kalliota (eliömaa-
kunnissa V, U, St, EH ja ES), joista ainakin osa on 
perin luonnontilaisia, mutta joiden lajistoon mäki-
virvilä kuuluu (Jalas 1965, Suominen 1987:103-
104). Kysymys on vielä seuduista, joilla mäkivir-
vilää ei asutuilla mailla juuri lainkaan kasva. Jos 
mäkivirvilä on taksonomisesti yhtenäinen ja jos 
tiedot sen levinneisyydestä ja tulokkuudesta Eu-
roopan eri osissa ovat paikkansa pitäviä, sen alku-
peräisyys Suomessa tuntuu hyvin oudolta. Retkei-
lykasviossa se on kyllä sijoitettu tulokkaiden ryh-
mään. Mutta mäkivirvilä vaatii ehdottomasti sekä 
taksonomista että ekologista tutkimusta erityisesti 
mainituilla alkuperäisiltä näyttävillä kasvupai-
koillaan. Suoraa päätä on erittäin vaikea torjua 
havaintojen aivan väkisin tyrkyttämää käsitystä, 
että mäkivirvilä sittenkin olisi alkuperäinen Suo-
messa ja vähän idempänäkin. Euroopanpuoleisen 
Venäjän kasviot eivät kylläkään ilmoita sitä siellä 
muuksi kuin rikkakasviksi (esim. Shishkin 1961, 
Tolmachev 1976, Fedorov 1987). Toisaalta myös-
kään Ahvenanmaalle ja muualle lounaissaaristoon 
se ei alkuperäisenä näytä ulottuvan. Mäkivirvilää 
ei ole lainkaan Ruotsin etelävuorilla (Andersson 
& Birger 1912); Almquistin (1929) käsitys alku-
peräisyydestä Uplannissa on aika yksinäinen. 

Vicia sepiiim, 
aitovima (245) 

Aitovirnaa on Suomessa kaksi rotua: etelänaito-
virna, subsp. sepium, ja niittyaitovima, subsp. 
montana (Hämet-Ahti 1970). Etelänaitovirna vai-
kuttaa alkuperäiseltä Ahvenanmaalla, mutta man-
ner-Suomessa se näyttää tulokkaalta, osin hyvin 
vanhalta. Mantereella taas niittyaitovima on alku-
peräinen lehtojen ja hikevien kangasmetsärintei-
den kasvi, vaikka se onkin hyvin paljon hyötynyt 
ihmisen toiminnasta. Sitä kasvaa myös metsissä, 
joissa ei ole kaskeamisen tai laidunnuksen kuljet-
tamia tulokaslajeja. Kujalan (1964) kartalla 106 
näkyy lehtokasveille ominainen kaareva tihenty-
mäalue. Alkuperäisenä lehtokasvina sitä pitävät 
Linkola (1921) Laatokan Karjalassa ja Kujala & 
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Ulvinen (1964) Itä-Kymenlaaksossa. Retkeilykas-
vion alkuperäismaakuntien lisäksi niittyaitovirna 
on luontainen myös Etelä-Pohjanmaalla (Suomi-
nen 1987:102-103), ja se saattaa osoittautua sel-
laiseksi myös paikka paikoin pohjoisen Järvi-Suo-
men metsissä. 

Vicia lathyroides, 
nätkelmävima (246) 

Nätkelmävirnaa on yleisesti pidetty pelkkänä pai-
nolastikasvina Suomessa (esim. Jalas 1965). C.-A. 
Haeggströmin (suull.) mukaan sillä kuitenkin on 
Ahvenanmaalla myös ketokasvupaikkoja, ja siksi 
olemme tulkinneet sen siellä arkeofyytiksi. 

syydestä. Vaikka Retkeilykasviossa niittynätkel-
mä on esitetty kokonaan tulokkaana, sitä on myös 
alkuperäisenä tuoreilla kankailla, rinne- ja harju-
metsissä, usein vailla mitään kylistä kulkeutuneita 
seuralaiskasveja. Ahvenanmaalla C.-A. Haegg-
ström (suull.) ei pidä sitä luontaisena, mutta man-
tereella niittynätkelmää on alkuperäisenä metsä-
kasvina etelästä ainakin Etelä-Pohjanmaalle (Suo-
minen 1987) ja luultavasti Pohjois-Hämeeseen, 
-Savoon ja -Karjalaan saakka. Niittynätkelmä on 
monirotuinen, kromosomiluvultaankin, ja lajin 
taksonomian tarkempi selvittely Suomessa ja lähi-
alueilla saattaisi tuoda valaistusta sen ristiriitaisil-
ta vaikuttaviin kasvupaikka- ja alkuperäisyyspiir-
teisiin. 

Lathynis linifolius, 
syylälinnunheme (247) 

Syylälinnunherne hyötyy ihmisestä, ja sen suoma-
lainen alue on itäinen äärikieleke pääalueesta. Kun 
vielä meikäläisen alueen pikkupiirteissäkin on ou-
toa saarekkeisuutta ja jyrkkiä levinneisyysrajoja, 
on esitetty (Suominen 1965), että esihistoriallinen 
ihminen olisi kasvia levittänyt ehkä sen mukuloi-
den vuoksi. Mutta vaikka tämä osaksi pitäisikin 
paikkansa, alue on niin omalaatuinen, että sitä ei 
voi selittää yksin ihmisen aikaansaannokseksi. 
Osittain on kysymys kauan takamaina säilyneistä 
seuduista, missä seuralaislajitkin ovat alkuperäi-
siä. Niinpä olemme katsoneet syylälinnunherneen 
kuuluvan viiden lounaisen eliömaakuntamme al-
kuperäislajistoon. Ydinalueesta jyrkästi erillään 
on sitten joukko pieniä, mutta pysyviä yksittäis-
esiintymiä, jotka vaikuttavat verrattain äskettäisil-
tä liikenne- ja rehunkuljetustulokkailta. Vain jos-
kus, mm. saksalaistulokkaana, syylälinnunherne 
on jäänyt satunnaiseksi. 

Lathyrus pratensis, 
niittynätkelmä (247) 

Suomen i tä- ja eteläpuolella niittynätkelmän kas-
vupaikkoja kuvataan tuoreiksi tai kosteiksi, ravin-
teisiksi niityiksi, harvemmin valoisiksi pensai-
koiksi ja joskus metsiksi. Ruotsin Västmanlandis-
sa se on alkuperäinen lähdesuo- ja lettokasvina 
(Malmgren 1982), Uplannissa mm. rannoilla 
(Almquist 1929). Kuitenkin Kujala (1964) pitää 
niittynätkelmää Suomessa alkuperäisenä, vaikka-
kin voimakkaasti ihmisestä hyötyneenä metsäkas-
vina, joka ei siedä soistumista. Linkola (1917, 
1921 ) esittää sen alkuperäiseksi jopa kuivissa leh-
doissa ja kallioilla, kun taas Kujala & Ulvinen 
(1964) eivät ole vakuuttuneita kasvin alkuperäi-

Trifolium montanum, 
mäkiapila (253) 

Mäkiapila on aika itäinen, mantereinen kasvi. 
Suomessa kuitenkin lounainen samalla tavalla 
kuin eräät muut varhaisen maatalouden tuomat 
tulokkaat (Jalas 1965). Ruotsin Västmanlandissa 
Malmgren (1982) katsoo sen luultavasti arkeofyy-
tiksi, Almquist (1929) Uplannissa synantroopiksi. 
Mutta lounaissaaristossamme Eklund (1958) on 
epäilevä: kasvi on "ehkä hemerofiilinen". Silti on 
uskottavinta, että mäkiapilamme on yksinomaan 
tulokas, vakinaisena arkeofyytti. Satakunnan Vil-
jakkalan pieni kalliokasvusto on hävinnyt, mutta 
senkin luontevin syntyaika on esihistoriallinen. 
Lukuisat viimeaikaiset tulokasesiintymämme, lo-
pulta satunnaisiksi osoittautuneet, kertovat kyvys-
tä levitä yhä ihmisen mukana. 

Tr if o Hum repens, 
valkoapila (253) 

Ruotsin Västmanlandissa Malmgren (1982) pitää 
valkoapilaa tulokkaana, todennäköisenä arkeo-
/yyttinä, samoin Linkola (1921) Laatokan Karja-
lassa tulokkaana, mutta Ramenskaja ( 1983) Venä-
jän Karjalassa apofyyttinä. Suomessa valkoapila 
ei ilmeisesti ole alkuperäinen, vaikka sitä epäillen 
on esitetty sellaiseksi hiekkaisilla merenrannoilla 
ja jokien niittytörmillä (Kujala & Ulvinen 1964, 
Jalas 1965). Ei kirjallisuudesta eikä myöskään ko-
koelmanäytteiden esitteistä löydy sellaisia tietoja, 
jotka viittaisivat luonnontilaiseen rantakasvupaik-
kaan. Tämän vuoksi olemme katsoneet valkoapi-
lan tulokkaaksi. Se on vanhempaa perua kuin sen 
viljelyjä maanviljely yleensäkin, arkeofyytti koko 
maassa. Valkoapila leviää hyvin helposti ihmisen 
mukana ja voi kasvaa esimerkiksi yksittäisellä 
nuotionsijalla kaukana ihmisasutuksesta ainoana 
kasvimerkkinä kulkijasta. 
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Trifolium fragiferum, 
rakkoapila (253) 

Rakkoapila on arvokas rehukasvi, jota on aikoi-
naan suositeltu lisättäväksi laitumena käytetyille 
merenrantaniityille, ja sen siementä on ollut kau-
pallisesti tarjolla (Wahlberg 1835). Se näyttää 
hyötyvän laidunnuksesta (Tyler 1969, Jensen 
1978). Eklund (1958) ilmoittaa sen kasvavan vain 
länsiosissa lounaissaaristoa ja suosivan nimen-
omaan Salicornia-y'à.\fàm'à niittyjä. Suomesta ei 
ole tietoja rakkoapilan kylvämisestä. C.-A. Hœgg-
ström (suull.) pitää sitä Ahvenanmaalla alkupe-
räisenä, mutta selvästi kulttuurista hyötyvänä. 
Niinpä olemme päätyneet esittämään rakkoapilan 
alkuperäiseksi Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suo-
men saaristossa. Mutta tämä kasvi vaatii ehdotto-
masti seurantaa, ja ehkä vasta sitten voidaan ny-
kyistä varmemmin päätellä sen asema Suomen 
kasviston osakkaana. Rakkoapilan ekologiasta 
kertoo paljon Uudenkaupungin painolastitulok-
kaan nopea leviäminen merenrantaniityille ja sit-
temmin laiduntamisen lakattua lähes täydellinen 
häviäminen (Rautiainen & Laine 1989). 

Trifolium spacliceum, 
musta-apila (253) 

Musta-apila on Suomessa itäinen tulokas (Jalas 
1965), ilmeisesti osin jo muinainen. Kovin vanha 
arkeofyytti se ei liene, varsinkaan Länsi-Suomes-
sa; Ruotsin Västmanlandissa Malmgren (1982) pi-
tää sitä vasta 1600- ja 1700-lukujen ja etenkin 
1800-luvun tulokkaana. Yllättävä, mutta ehkäpä ei 
uskottava, on Linkolan ( 1921 ) käsitys, että musta-
apila olisi Laatokan rannoilla yleinen alkuperäis-
kasvi. 

Trifolium aureum, 
kelta-apila (253) 

Kelta-apila on aina katsottu meillä tulokkaaksi 
(mm. Eklund 1958, Linkola 1921), mutta Venäjän 
Karjalassa se Ranienskajan (1983) mukaan on 
apofyytti. Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 
1982) se on luultavammin tulokas kuin alkuperäi-
nen, Uplannissa alkuperäiseltä näyttävä (Almquist 
1929). Jalas (1965) on kiinnittänyt huomiota kas-
kiviljelyn osuuteen kelta-apilan levinneisyysku-
van muotoutumisessa. Kelta-apilaa voidaan hy-
vällä syyllä pitääkin arkeofyyttinä kaikissa niissä 
eliömaakunnissa, joissa se on vakinainen. 

Trifolium arvense, 
jUnönapila (254) 

Keski-Euroopassa jänönapila on kalkkiakarttava, 
kuivien ja niukkaravinteisten hiekkamaiden kasvi, 
jota siellä pidetään happamuuden osoittajana (El-
lenberg 1979). Pohjoisrajoillaan se kuitenkin suo-
sii kalkkia (Eklund 1958, Shishkin 1961, Malm-
gren 1982). Sen kaikki nykykasvupaikat näyttävät 
olevan ihmisen muuttamassa kasvillisuudessa, jo-
pa rautakauden löytöihin liittyviä (Silkkilä & Kos-
kinen 1990). Siksi emme ole lukeneet sitä Suomen 
alkuperäiseen lajistoon, vaikka tällaisiakin mieli-
piteitä on esitetty (esim. Eklund 1958, Jalas 1965; 
ks. myös Almquist 1929). Jänönapila on melko 
tärkeä rohdoskasvi, jota on käytetty sekä ihmisten 
että eläinten lääkinnässä (esim. Gammerman & 
Yurkevich 1968), ja tälläkin seikalla on voinutolla 
merkitystä sen leviämisessä. 

Trifolium pratense, 
puna-apila (254) 

Puna-apilaa on yleisesti pidetty Suomessa "alku-
peräisenä" kasvina (ks. Jalas 1965), mutta aina-
kaan sen nykyisten kasvupaikkojen joukossa ei ole 
yhtään todella luonnontilaista. Pelkästään tulok-
kaana pitävät puna-apilaa mm. Linkola (1921) ja 
Malmgren (1982). Kotimaisilta näyttävät kannat 
ovat ilmeisesti arkeofyyttejä; niitä näyttää olevan 
Lappia myöten. Niiden lisäksi on rehuviljelyn 
myötä ja ehkä muutenkin saapunut näistä selväs-
tikin poikkeavia kantoja, joista monet eivät näytä 
pystyvän edes kotiutumaan kaikin paikoin. 

Trifolium medium, 
metsäapila (254) 

Metsäapila on alkuperäinen Suomen metsäkasvi, 
jonka pohjoisraja on varsin jyrkkä (Kujala 1964: 
kartta 105). ApofyyUinä sillä on tällä eteläisellä 
alueellaan lukuisia tulokasesiintymiä, jotka pien-
tareilla näkyessään voivat kääntää huomion pois 
metsissä lymyävistä niukemmin kukkivista kas-
vustoista. Nähtävästi arkeofyytiksi luokiteltavana 
metsäapila on ylittänyt eliömaakuntarajan Poh-
jois-Hämeeseen ja -Savoon, uustulokkaana poh-
joisemmaksikin. 

Lotus coniiculatus var. coniiculatus, 
keltamalte (255) 

Monirotuisen keltamaitteen Suomeen kulkeutu-
neella nimimuunnoksella näyttää olevan muuta-
mia vakinaisia kasvupaikkoja, ja näillä sen voi 
tulkita arkeofyytiksi. Muut rotumme ovat alkupe-
räisiä tai uustulokkaita, taikka sekä että. 
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AnthylUs vulnerana subsp. vulneraria, 
ketomasmalo (256) 

Kctomasmalo on koko Suomessa tulokas, Ahve-
nanmaallakin vasta varhaisen karjanhoidon tuo-
ma, arkeofyytti (Jalas 1965), muualla myöhäisem-
pi ja usein satunnainen. Etelä-Hämeessä ketomas-
maloksi katsottu näyttää olevan poikkeavannä-
köistä harjumasmaloa, suhsp.fennica, siis alkupe-
räiskasvia (R. Lampinen, suull.). 

Epilohiiim montanimi, 
lehlohorsma (261) 

Etelässä lehtohorsma on selkeästi alkuperäinen, 
lehtokasvi, vaikka se kovin usein on levittäytynyt 
myös kyliin, ojiin, puutarhoihin ym. ihmisen luo-
mille kasvupaikoille, varmaankin osaksi jo mui-
naisina aikoina. Vakinaisalueensa pohjoisrajoilla 
se saattaisi jossakin maakunnassa vallan hyvin 
sattua olemaan pelkkä tulokas, mutta jokaisesta on 
tiedossa myös ainakin yksi lehto- tai muu luon-
nonkasvupaikka, Kainuustakin (Värkki 1988a). 

Peplis portula, 
ojakaali (258) 

Ojakaalin kasvupaikoista kovin suuri osa on lätä-
költä, pellonojia ja märkiä kärryteitä, paikkoja 
millä ihminen on rikkonut maanpintaa (Uotila 
1980). Järvenrannoillakin se hyötyy laiduntami-
sesta. Alkuperäiseksi ojakaali kyllä katsotaan ai-
nakin Saksassa (Rothmaler 1988), mutta Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgren (1982) pitää sitä ar-
keofyyttinä, luultavasti ei alkuperäisenä, nykyään 
vähenevänä. Uplannissa Almquist ( 1929) korostaa 
sen suurta hemerofiilisyyttä. Myös Suomen lou-
naissaaristossa ojakaali on vahvasti hemerofiili-
nen, ehkä jopa antropokori (Eklund 1958). Linko-
la (1921) ja Kujala & Ulvinen (1964) pitävät sitä 
sentään apofyyttinä, rantakasvupaikoilla alkupe-
räisenä. Voisi ajatella, että ojakaali olisi Suomessa 
vanha tulokas, liikenteen ohella ja kenties asemes-
takin lintujen kuljettama ihmisen rikkomaan kos-
teikkokasvillisuuteen, samaan tapaan kuin nähtä-
västi isovesirikon {Elatine alsinastrum) tapauk-
sessa. Olemme silti arvioineet todennäköisem-
mäksi, että ojakaali kaikissa eliömaakunnissaan 
on Suomessa alkuperäinen rantakasvi, joskin har-
vinainen. 

Epilohium parvifJorum, 
nukkaliorsma (261) 

Ojiin ja muualle kostealle paljaalle maalle kaukaa-
kin helposti lennähtävistä haivensiemenisistä 
horsmista on usein hankala saada selvää, ovatko 
ne alkuperäisiä vai vasta ihmisen ansiosta sopivan 
kasvualustan saaneita, siis tulokkaita. Vielä vai-
keampi voi olla päätellä tuloaikaa. Nukkahorsman 
katsoo alkuperäiseksi Ahvenanmaalla C.-A. 
Hœggstrôm (suull.; kasvaa myös järvien hetleik-
körannoilla) ja Varsinais-Suomessa I. Kytövuori 
(suull.; kasvaa Lohjan lähteiköillä); alkuperäiseltä 
se näyttää myös Ruotsin Uplannissa (Almquist 
1929). 

Epilohium collinum, 
mäkihorsma (261 ) 

Niistä eliömaakunnista, joissa mäkihorsmaa on 
vakinaisena, on kolme sellaista, joista Retkeily-
kasviota tehtäessä ei tunnettu yhtään varmuudella 
alkuperäiseksi katsottavaa kasvupaikkaa. Tämän 
vuoksi se näissä luokiteltiin arkeofyytiksi, vaikka 
jokunen vanha kalliotieto jokaisesta olikin (H). 
Varsin odotetusti kartta on jo alkanut täsmentyä: 
alkuperäinen mäkihorsma löytyi Kainuun Vaalas-
ta (Värkki 1988a). 

Epilohium lamyi, 
hamiaahorsma (262) 

Tämänkin horsman asema kasvistossamme voi-
daan käsittää eri tavoin (Kytövuori 1980). Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgren (1982) pitää kasvia 
todennäköisesti neofyyttinä, Turun saaristossa Ek-
lund (1958) antropokorina, kumpikin siis ilmeisen 
myöhäisenä tulokkaana. Ahvenanmaalla, mistä 
harmaahorsma on hävinnyt, se kasvoi ennen kaik-
kea ojissa. Erillisalueellaan Lohjan lähteikköjen 
ojissa I, Kytövuori (suull.) on ehdottanut sitä mie-
luummin alkuperäiseksi kuin tulokkaaksi. 

Epilohium ohscurum, 
tummahorsma (262) 

Niin ikään hankalasti arvioitava (Kytövuori 1980) 
tummahorsma voidaan katsoa alkuperäiseksi aina-
kin Lohjan lähteillä, ehkä Nauvossakin (Murto & 
Pykälä 1988). Luultavasti alkuperäinen se on 
myös Ruotsin Uplannissa (Almquist 1929). 

Geranium sanguineum, 
verikurjenpolvi (269) 

Uudellamaalla verikurjenpolven kasvupaikat ovat 
siinä määrin asumusten läheisyydessä ja niin ihmi-
sen muuttamassa kasvillisuudessa, että olemme 
tulkinneet sen tässä eliömaakunnassa tulokkaaksi 
(ks. myös Jalas 1980) ja ikänsä puolesta arkeofyy-
tiksi. Hangon Tvärminnen esiintymistä on kyllä-
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kin erilaisia käsityksiä (vrt. mäkirikko, Saxifraga 
tridactylites). Myös Sipoosta on tieto kalkkikal-
liolta. 

ilmeisin muinaistulokas. Uudet satunnaistulok-
kaat on valtaosaltaan löydetty aivan muualta, kau-
pungeista, satamista, myllyiltä ja rautateiltä. 

Geranium piisilliim, 
pihakurjenpolvi (270) 

Pihakurjenpolvi on lounaissaaristossakin selvä tu-
lokas (Eklund 1958; samoin Ruotsin Uplannissa: 
Almquist 1929), kallioiden ja ketojen ilmeinen 
muinaistulokas Ahvenanmaalta Uudellemaalle. 
Lisäksi sitä on muinaistulokasseurassa Etelä-Hä-
meessä Janakkalan Hakoisten esihistoriallisella 
linnavuorella (Palmén 1980). Muualla sisämaassa 
(ainakin Etelä-Savossa) se on ketokasvinakin näh-
tävästi uudempi, ja enimmäkseen sitä on löydetty 
aivan äskettäisenä ja yleensä satunnaisena tulok-
kaana. 

Geranium molle, 
pehmytkurjenpolvi (270) 

Pehmytkurjenpolvi on samalla tavoin muinaistu-
lokas kuin pihakurjenpolvi, mutta sellaisena mel-
keinpä rajoittunut Ahvenanmaalle. On jopa epä-
varmaa, onko se Varsinais-Suomessa ollenkaan 
vakinainen tai ainakaan arkeofyytti. Muissa eliö-
maakunnissa se joka tapauksessa on ollut vain 
satunnainen, etenkin nurmikkosiementulokas. 
Ruotsin Uplannissa Almquist (1929) kuitenkin pi-
tää sitä alkuperäisenä kallioilla. 

Geranium columhinum, 
kivikkokurjenpolvi (270) 

Kivikkokurjenpolven koillinen äärilöytö Ahve-
nanmaan Getasta vuosisatamme alussa on arvoi-
tuksellinen. Se oli ehkä tuore satamatulokas, ehkä 
arkeofyytti, mutta joka tapauksessa se on ajat sit-
ten hävinnyt. 

Geranium dissecumi, 
liuskakurjenpolvi (270) 

Ahvenanmaalla sekä Varsinais-Suomen Houtska-
rin kalliokedolla liuskakurjenpolvi on arkeofyytti 
(Jalas 1980). Jälkimmäisestä eliömaakunnasta se 
on jo hävinnyt (Rautiainen cS: Laine 1989). 

Erodium cicutarium, 
peltokurjennokka (273) 

Peltokurjennokka on yleismaailmallinen peltorik-
kakasvi, joka Keski-Euroopassakin on arkeofyytti 
(esim. Rothmaler 1988). Etelä- ja varsinkin Itä-
Suomen keveillä mailla se on ikimuistoinen, mitä 

Polygala comosa, 
tupsulinnunruoho (274) 

Ahvenanmaalla tupsulinnunruohoa on suppealla 
alueella rantalaitumilla ym., missä kalkkivaikutus 
on vahva, joten sitä on syytä pitää alkuperäisenä 
(C.-A. Haeggström, suull.). Ruotsin Uplannissa al-
kuperäisyys katsotaan kuitenkin hyvin epävar-
maksi (Almquist 1929), Västmanlandissa se lienee 
jopa varsin myöhäinen tulokas (Malmgren 1982). 

Polygala vulgaris, 
isolinnunruoho (274) 

Isolinnunruoho on Ahvenanmaalla alkuperäinen 
(C.-A. Haeggström, suull.; vrt. myös Almquist 
1929 ja Eklund 1958). Varsinais-Suomessa se on 
ilmeinen arkeofyytti (Eklund 1958, Kukkonen 
1980), Uudenmaankin löytöpaikallaan ehkä jo 
vanha tulokas, joskin nyttemmin hävinnyt. 

Polygala amarelia, 
katkeralinnunruoho (275) 

Katkeralinnunruoho on lounaassa, idässä ja poh-
joisessa varmasti alkuperäinen kalkkipaikkojen 
kasvi, vaikka toisinaan hyötyykin mm. laidunta-
misesta. Etelä-Hämeen ja Pohjois-Savon tunne-
tuista kasvupaikoista sen sijaan yksikään ei ole 
alkuperäisessä kasvillisuudessa, eikä muutenkaan 
sellainen, että se voisi olla niillä relikti aikaisem-
min paikalla vallinneesta luonnontilaisesta kasvil-
lisuudesta. Siksi olemme sen näissä maakunnissa, 
joista jälkimmäisestä se on hävinnytkin, tulkin-
neet arkeofyytiksi. 

Anthriscus sylvestris, 
koiranputki (279) 

Koiranputki on hyvin vahvasti apofyytti koko alu-
eellaan. Erilaiset niityt, pientareet, kylvönurmet ja 
tienvarret ovat Suomessakin sen luonteenomai-
simpia kasvupaikkoja. Se tunnetaan ns. etelävuo-
rikasvina Ruotsissa (Andersson & Birger 1912). 
Alkuperäiseksi se on katsottu Laatokan Karjalan 
lehdoissa ja lehtokorvissa (Linkola 1921) ja lou-
naissaariston uloimmilla kareilla (Eklund 1958), 
Ahvenanmaan rannoilla ja lehdoissa (C.-A. Haegg-
ström, suull.), mutta ei Varsinais-Suomen puoli-
sessa saaristossa (U. Laine, suull.). Myös Ruotsin 
Uplannin rannikolla se on alkuperäinen (Almquist 
1929). Täysin tulokkaana sitä pitää mm. Sonck 
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(1964) Pielisjärvellä ja Lieksassa. Alkuperäisenä 
kasvina sitä on jälleen Pohjois-Suomessa (Ahti & 
Hämet-Ahti 1971, Hämet-Ahti 1980), ei kuiten-
kaan Inarin Lapissa. Tulokasmaakunnissaan koi-
ranputki vaikuttaa arkeofyytiltä, vaikka myös hy-
vinkin nuoria esiintymiä on (ks. Hämet-Ahti 
1980). 

P impi ne lia major, 
isopukinjuuri (281) 

Pohjois-Karjalan isonpukinjuuri lienee tulokas ja 
ilmeisesti ikänsä puolesta arkeofyytti (vrt. Hämet-
Ahti 1980). Aika lähellä ovat Laatokan Karjalan 
osaksi alkuperäiset kasvupaikat (Linkola 1921). 
Ahopukinjuuren tavoin isopukinjuuri on koko Eu-
roopassa suosittu ja paljon käytetty rohdoskasvi. 

Pimpinella saxifraga, 
ahopukinjuuri (281 ) 

Ahopukinjuuri on suuresti ylistetty rohdoskasvi, 
jota on käytetty sellaisiin vaarallisiin tauteihin 
kuin ruttoon ja koleraan, sekä monikäyttöinen vi-
hanneskasvi (esim. Hegi 1926). Suomessa se on 
eittämättä tulokas (vrt. Hämet-Ahti 1980) ja osin 
jo muinainen, varmaan arkeofyytti myös Perä-
Pohjanmaalla Kemin vanhan kirkon luona. Länsi-
Suomessa tulokkuutta voi tuskin epäillä (ei Ah-
venanmaallakaan: C.-A. Hœggstrôm, suull.); Itä-
Suomessa sitä on myös metsäkasvina (Kujala 
1964), mutta varmastikin kaskikauden muistona. 
Linkola (1921) tosin pitää sitä Laatokan Karjalas-
sa alkuperäisenä lehto- ja kalliokasvina ja Alm-
quistkin (1929) alkuperäisenä ainakin Ruotsin Up-
lannissa "vid havet". 

A egopodium podagraria, 
vuohenputki (282) 

Vuohenputki on ollut alun perin Etelä-ja itäisessä 
Keski-Suomessa nykyisiä vähävaltaisempi lehto-
kasvi, joka on hyvin suuresti hyötynyt ihmisen 
toiminnasta (Suominen 1980a). Se näyttää olevan 
Ruotsissa (esim. Malmgren 1982) samoin kuin 
laajalti koko läntisessä Euroopassa joko tahallises-
ti tuotu — aikaisemmin sitä on yleisesti kasvatettu 
salaatti- ja rohdoskasvina — tai tahaton tulokas. 
Tähän länsieurooppalaiseen tulokasalueeseen liit-
tyy saumattomasti Ahvenanmaa, jossa sitä (C.-A. 
Hajggström, suull.) ei ole alkuperäisenä, mutta 
ilmeisenä arkeofyyttinä kylläkin. Alkuperäisenä 
lehtokasvina vuohenputki tulee vastaan Turun 
saariston Korppoossa ja Nauvossa (Eklund 1958). 
Almquist ( 1929) tosin pitää vuohenputkea alkupe-
räisenä myös Upiannin rannikkolehdoissa. 

Seseli lihanotis, 
hirvenputki (282) 

Kuivien niittyjen ja pientareiden hirvenputki on 
Suomessa ihmisen seuralainen (Ha;ggström 1980) 
ja ilmeinen muinaistulokas. Usein se kasvaa suo-
rastaan esihistoriallisilla asuin-ja kalmistopaikoil-
la. Arkeofyytti se on myös Ruotsin Västmanlan-
dissa (Malmgren 1982). 

Aethusa cynapium, 
hukanputki (282) 

Hukanputki on kerrassaan tyypillinen vanhan 
kulttuurin seuralainen kylissä ja kaupunkien van-
hojen osien höystyneillä pihoilla (Erkamo 1980). 
Satamien tilapäislöytöpaikat erottuvat selvästi 
näistä arkeofyyteistä. 

Couiimi maculatum, 
myrkkykatko (283) 

Lääke- ja myrkkykasvina katkoa on jo ammoin 
levitetty kohti maanosamme pohjoisäärtä. Se 
myös levittäytyi tahattomasti, kuten yhä vielä vil-
jan seassa. Suomen eteläosien kaupungeissa ja 
kylissä katkoa on vanhastaan arkeofyyttinä, mutta 
osa pysyviksikin jääneistä maaseudun esiintymis-
tä on myöhäistä myllytysjäteperua, itse myllykas-
vustoista puhumattakaan (Suominen 1979, 
1980a). 

Carum carvi, 
kumina (284) 

Yksimielisyys vallitsee kuminan tulokkuudesta 
Suomessa ja lähialueilla. Tulo- ja leviämistapaa ei 
tarkoin tunneta, mutta arvattavasti levitys on ollut 
sekä tahallista että tahatonta. Koko Suomessa ku-
minan voinee katsoa muinaistulokkaaksi, eliö-
maakuntien vanhimpien kasvinsijojen mukaan. 
Vain Lapin perukoilla se on uusi tulokas, satunnai-
nen tai (Ahti 1980) vakinainen. 

Selimmi carvifolia, 
särmäputki (284) 

Merenrannoilla alkuperäinen särmäputki kasvaa 
sisämaassa niityillä ja pientareilla ja on siten il-
meinen arkeofyytti, vaikka sitä on ehdoteltu sisä-
maassa reliktiksikin (ks. Erkamo 1980). Pelkäs-
tään muinaistulokkaana sitä on siten Satakunnassa 
ja Etelä-Hämeessä; Satakunnan pieni esiintymä 
Kokemäellä on jo hävinnyt. Arkeofyytti se lienee 
myös Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 1982). 



1 o Suominen & Hämet-Ahti Norrlinia 4 (1993) 

Pastinaca sativa, 
palsternakka (286) 

Retkeilykasviossa palsternakka on esitelty pelkäs-
tään uustulokkaana, etelässä vakiintuneena. Uus-
tulokkaana sitä pidetään laajalti Koillis-Saksassa-
kin (Rothmaler 1988). On kuitenkin mahdollista, 
että se on kulkeutunut tai viljelystä karannut jo 
keskiajalla etelärannikkomme linnoitusten liepeil-
le (Pettersson 1943), mm. Kuusistoon (Lempiäi-
nen 1991). 

Hemcleiim sphondyliiim subsp. sihiricum 
var. sihiricum, 

idänukonputki (286) 
Ukonputken monista roduista vain tämä muunnos 
kuuluu Suomen alkuperäiseen kasvistoon ja sekin 
— nimestään huolimatta — ainoastaan Ahvenan-
maalla. Alkuperäinen se on myös Ruotsin puolella 
(Almquist 1929, Malmgren 1982). Arkeofyytiksi 
sen voinee luokitella Varsinais-Suomessa, joskaan 
Eklundin (1958) mukaan se ei ole pelkästään 
"kulttuurisidonnainen" Turunkaan saaristossa. 
Mantereella ukonputki lienee pelkästään uustulo-
kas, osin kyllä varhaisehko, aivan pohjoisessa sa-
tunnainen. 

Torilis japonica, 
punakatko (288) 

Kasvupaikat, rantapensaikkojen lisäksi asutuksen-
likeiset rinneniityt, kedot ja tienvarret, voisivat 
viitata tulokkuuteen punakatkon suppealla ahve-
nanmaalaisalueella, lajin alueen laidalla. C.-A. 
Hasggströmin (suull.) mukaan sen alue maakun-
nassa ei kuitenkaan sovi tulokkaalle. Malmgren 
(1982) niin ikään pitää punakatkoa luultavasti al-
kuperäisenä Ruotsin Västmanlandissa, samoin 
Almquist (1929) Uplannissa ainakin Mälaren-jär-
ven suunnalla. 

Aspenila tinctoria, 
värimaratti (291) 

Varsinkin Rauman Sorkan diabaasikallion väri-
marattia on erillisyytensä vuoksi arveltu merilii-
kenteen tuomaksi. Sittemmin on Suomesta löydet-
ty jokunen muukin, lajin pääalueeseen johdattava 
kasvupaikka, kalkkipaikoilta, saarelta ja kalliolta. 
Paikat ovat värimaratille varsin luonteenomaisia, 
eikä sillä edes ole erityistä taipumusta levitä ihmi-
sen matkassa. Ruotsin Upiantiin värimaratti ci 
kuitenkaan alkuperäisenä ihan yllä (Almquist 
1929). 

Galium verum, 
keltamatara (294) 

Keltamatara on alkuperäinen pitkin merenrantoja 
etelässä ja lounaassa (Eklund 1958, Kujala & Ul-
vinen 1964, Kause 1972); lounaissaaristossa se on 
hyvin yleinen. Vanhojen kyläketojen muinaistulo-
kas se on Etelä-Hämeessä ja -Savossa sekä Etelä-
Pohjanmaalla (saattaa piileskellä alkuperäisenä 
eteläisillä merensaarilla) ja Perä-Pohjanmaalla 
Kemin vanhan kirkon luona. Muualta tiedot viit-
taavat uustulokkuuteen, jopa satunnaisuuteen. 
Keski- ja Itä-Suomen "keltamatarat" Jalas (1980) 
lukee kaikki risteymään G. album x verum {G. x 
pomeranicum), ']OXSL kaskialueelle tuli suhteellisen 
äskettäin idästä valmiina risteymänä. Kun kumpi-
kin kantalaji on monirotuinen, risteytyminen ja 
takaisinristeytyminen on helppoa ja risteymät si-
ten perin monennäköisiä, saattaisi joku toinen tut-
kija ehkä katsoa myös Itä-Suomessa olevan kelta-
mataraa; niin kovasti sen näköistä siellä kasvaa, 
muunlaisen ohessa. Keltamatara on monikäyttöi-
nen, vanha hyötykasvi: siitä on saatu punaista ja 
keltaista väriä, juuston juoksutinta ja rohtoja, ja 
sitä on käytetty arkuissa ruumiin alla (Lönnrot 
1860). 

Galium album, 
paimenmatara (294) 

Retkeilykasviossa paimenmatara on katsottu koko 
Suomessa uustulokkaaksi (Lapissa vain satunnai-
seksi), jota viimeksi kuluneen sadan vuoden aika-
na levisi erityisesti heinänsiemenessä. Itä- ja 
Kaakkois-Suomen osalta ratkaisu on epävarma. 
Alkuperäisalue on näet kovin lähellä, Laatokan 
riuttavuorilla ja lehdoissa (Linkola 1921), ehkäpä 
Karjalan kannaksellakin. Venäjän Karjalassa se 
katsotaan apofyytiksi (Ramenskaja 1983). Aina-
kin harvinaisen muinaistulokkaan asema on itäi-
simmässä Suomessa hyvin mahdollinen. Itä-Ky-
menlaaksossa paimenmatara katsotaan pelkästään 
tulokkaaksi, antropokoriksi (Kujala & Ulvinen 
1964). Mutta onko Uudenmaan Myrskylästä laa-

jan metsän rapakivikallion rapaumamorolta löy-
detty pieni kasvusto (H) kulkeutuja viljelyksiltä 
vai aito alkuperäiskasvi? Paimenmatarasta on tul-
lut liian yleinen, jotta sen mahdollisia luontaisia 
kasvupaikkoja olisi pidetty kunnolla silmällä. 

Galium saxatile, 
nummimatara (295) 

Suomen kaikki nummimataran esiintymät ovat 
sellaisilla paikoilla, että kasvi on luokiteltava tu-
lokkaaksi. Osittain se voi olla varsin äskettäinen 
heinänsiemen- tms. puutarhatulokas, mutta eten-
kin Pohjan ja Rauman Reksaaren kasvustot vai-
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kutiavat vanhoilta ja raumalainen meriliikenteen 
tuomalta. Tulkintamme muinaistulokkaan ikäisek-
si on silti hieman uskalias. 

Galium spuriiim, 
peltomatara (295) 

Peltomatara on vanha peltorikkakasvi ja arkeo-
fyytti, maanviljelyn myötä kulkeutunut ja siten 
vasta uustulokkaana pohjoisen sisämaan tavoitta-
nut. 

Gentiana nivalis, 
tunturikatkero (297) 

Eniten ja myös varmasti alkuperäisenä tunturikat-
keroa on Suomessa Enontekiöllä. Ainakin yksi 
luontainen kasvupaikka on myös Inarin Lapissa. 
Länsi-Lapissa tunturikatkeron alue ulottuu Poh-
janlahden perukkaan saakka, mutta alkuperäisiksi 
katsottavilta jokisorakoilta tai tulvaniityiltä ei tun-
nu olevan näytteitä sen paremmin Kittilän Lapista 
kuin Perä-Pohjanmaaltakaan. Kaikki kasvupaikat 
ovat asutuksenläheisiä ketoja. Näillä kedoilla kas-
via lienee ollut asutuksen alkuajoista lähtien, siis 
muinaistulokkaana. 

Gentianella campestris, 
ketokatkero (298) 

Yleislevinneisyydeltään ketokatkero on läntinen, 
Skandinaviassa laajalti yleinen ja varmaan osittain 
alkuperäinen. Meikäläiset kasvupaikat ovat lajin 
koillisimmat, ja Suomeen se näyttää levinneen jo 
varhain karjatalouden ansiosta. Kasvupaikat ovat 
näet ketoja ja erilaisia niitto- ja laidunniittyjä. 
Ketokatkero on ilmeinen arkeofyytti, suurimmalta 
osaltaan jo hävinnyt umpeenkasvun takia (esim. 
Välivaara ym. 1992). Eklund (1958) pitää sitä 
lounaissaaristossa hemerofiilinä, ja Malmgrenin 
(1982) mukaan se on arkeofyytti myös Ruotsin 
Västmanlandissa; Almquistin (1929) näkemys 
Uplannista on "luultavasti alkuperäinen". Mutta 
pohjoisella erillisalueellamme Perä-Pohjanmaalla 
ketokatkero lieneekin vastoin Retkeilykasvion 
esitystä alkuperäinen; sitä kasvaa muutamissa Ke-
minmaan seudun kalkkialueen lehtomaisissa met-
sissä (T. Ulvinen, suull.; Tammilehto 1991). 

Gentianella amarella, 
horkkakatkero (298) 

Horkkakatkeron suomalainen alue on kovin haja-
nainen. Perussyynä tähän on kasvin kalkinsuosin-
ta. Kalkkipaikoilla se on usein ilmeisen alkuperäi-
nen (esim. Rautiainen & Laine 1989). Lounaissaa-
ristossa se on ihmistoimintaan nähden välinpitä-
mätön (Eklund 1958), on Ahvenanmaallakin säi-

lynyt pitkään myös ilman laidunnusta (C.-A. 
Hajggström, suull.). Toinen alkuperäisalueemme 
on pohjoisessa, sielläkin ennen muuta kalkkipai-
koilla, eteläisinnä Pohjois-Savossa. Kolmas ilmei-
sen luontainen alue on Laatokan Karjalassa, vaik-
ka Linkola ( 1921 ) ei olekaan varma alkuperäisyy-
destä edes kalkkikallioilla. Välialueelta, pääosasta 
Suomen eteläpuoliskoa on kovin vähän löytöjä, 
eikä yksikään näistä näytä olevan kalkkialustalta, 
vaan tavanomaisilta hakamailta ja laidunpienta-
reilta. Tälle alueelle horkkakatkero on arvattavasti 
levinnyt ympäröiviltä alkuperäisalueiltaan jo var-
hain maatalouden ansiosta. Ketokatkeron tavoin 
horkkakatkero on muinaistulokasalueellaan niiton 
ja laidunnuksen lakattua pahasti taantunut. Se on 
jo kokonaan kadonnut kolmesta lounaan suunnan 
eliömaakunnasta, mutta osittain vielä säilynyt 
idässä, Karja-Suomessa. 

Sambncns race mosa, 
terttuselja (300) 

"Selja ei kuulu alkuperäiseen kasvistoomme" (Er-
kamo 1980). Keski-Euroopassa, ehkä Liettuaa 
myöten (Hultén 1971: kartta 1637), alkuperäistä 
terttuseljaa on kyllä Suomessa jo pitkään ja paljon 
viljelty, ja se on yleisesti villiytynyt ja vakiintunut, 
myös jokseenkin luontaisiin lehtomaisiin metsiin 
ja metsänreunuksiin. Kaivauksissa on Etelä-Suo-
mesta löydetty terttuseljan siemeniä 14()0-luvun 
kerrostumista alkaen, Hämeenlinnasta vanhem-
piakin. Tällä perusteella Lempiäinen ( 1992) nimit-
tää seljaa arkeofyytiksi. Se on kuitenkin voinut 
olla pelkkä viljelykasvi vielä Tillandzinkin aikana 
1673 Turussa. Lönnrot (1860) ci mainitse sitä ol-
lenkaan, ja niinkin myöhään kuin 1900-luvun al-
kuun mennessä selja tunnettiin kotiutuneena vain 
etelärannikolta (Erkamo 1980). 

Valerianella locusta, 
vuonankaali (303) 

Tanskassa Jessen & Lind (1923) katsovat vuonan-
kaalin tulokkaaksi, mutta Hansen & Pedersen 
(1976) alkuperäiseksi. Saksassa Rothmaler ( 1988) 
pitää sitä arkeofyyttinä, joka tunnetaan jo nuorem-
malta kivikaudelta (Oberdorfer 1983), mutta Kör-
ber-Grohnen (1987) mukaan se on alkuperäinen 
kaikkein lämpimimmillä paikoilla ja on otettu vil-
jelyyn 170()-luvulla, joskin se on myös vanha rik-
kakasvi, jota kerättiin salaatiksi viljelymailta. 
Niinpä vuonankaalin alkuperäisyys myös Itäme-
ren rannoilla on kiistakysymys, kenties ratkaise-
maton. Sekä Ahvenanmaalla että Ruotsin puolella 
vuonankaali näyttää kyllä ihmistoiminnasta riip-
pumattomalta (Eklund 1958) merenrantasomerik-
kojen ja -niittyjen sekä rakkoleväkasaumien kas-
vilta, jota ei ole pelloilla yms. Jyrkkä pohjois- ja 
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koillisraja, kaiketi kalkinsuosintaan liittyvä, on se-
kin vaikuttanut tulkintaamme kasvin alkuperäi-
syydestä; Hajggströmin (1980) mukaan vuonan-
kaali on Suomessa "luonnonvarainen". Varsinais-
Suomessa vuonankaali näyttää entisestäänkin har-
vinaistuneen, mutta syytä tähän ei tunneta (Rauti-
ainen & Laine 1989). Satunnaistulokkaamme Poh-
janlahden rannikkomaakunnissa ovat olleet vie-
rasta perua. 

Valeriana officinalis, 
rohtovirmajuuri (303) 

Alkuperäisyyden arviointia vaikeuttavat ensinnä-
kin tunnistamispulmat varmasti alkuperäisen leh-
tovirmajuuremme (K samhiicifoHa) kummankin 
alalajin suuntaan ja toisaalta rohtovirmajuuren eri-
tyisen vahva taipumus kasvaa ihmistoiminnan luo-
milla ruohikkomailla. Laatokan Karjalassa, lehto-
virmajuuren alueen itäpuolella, Linkola ( 1921 ) pi-
tää rohtovirmajuurta alkuperäisenä lehtokasvina, 
samoin Ramenskaja (1983) Venäjän Karjalassa. 
Ruotsin Västmanlandissa se on nähtävästi tulokas 
(ehkä arkeofyytti), vailla luonnonkasvupaikkoja 
(Malmgren 1982). Lounaissaaristossa, missä V. 
sambiicifolia subsp. sambucifolia on harvinainen, 
rohtovirmajuuri on Eklundin (1958) mukaan ihmi-
sestä riippumaton pensaikko-, niitty-ja merenran-
takasvi. Helsingin saaristossa kasvaa sekä merivir-
majuuri {V. sambucifolia subsp. salina) että rohto-
virmajuuri (Erkamo 1986). Rohtovirmajuuren 
olemme katsoneet Suomessa alkuperäiseksi me-
ren, järvien ja jokien rantojen pensaikkojen ja 
kuivahkojen niittyjen kasviksi, vaikka se nykyään 
kasvaakin valtaosin ihmistoiminnan piirissä. Ääri-
alueellaan Keski-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-
Häme ja -Savo) se vaikuttaa muinaistulokkaalta, 
joskin näyte-esitteiden tiedot kasvupaikkojen 
luonteesta ovat perin niukkoja; sekä tulokkuus 
sinänsä että etenkin tuloaika jäävät lähinnä ar-
vauksiksi. 

Knautia arvensis, 
ruusuruoho (305) 

Ruusuruoho on nähtävästi Keski-Euroopassa al-
kuperäinen. Ramenskaja (1983) tosin pitää sitä 
apofyyUinä Venäjän Karjalassa ja Linkola (1921) 
alkuperäisenä Laatokan Karjalan kuivissa lehdois-
sa ja riuttavuorilla. Suomessa ruusuruoho on eri-
tyisesti kaskiviljelyn levittämä ja runsastuttama, 
pohjimmaltaan jo muinaistulokas. Metsäkasvina-
kin se on selvästi itäinen (Kujala 1964: kartta 
164), mutta kasvi puuttuu vanhoista metsistä; vain 
harjujen valoisilla rinteillä se on pysyvämpi. Har-
vakollaan jäykkien maalajien Länsi-Suomessa sitä 
on erityisesti ikivanhojen hevos- ja kärryteiden 

varsien harjukylissä. Vain Suomen pohjoispuolis-
kossa se on pelkästään uustulokas, yleensä satun-
nainen jos kohta yksilöt saattavatkin säilyä vuosi-
kausia. Erkamon (1980) mukaan ruusuruoho on 
Suomessa tuskin missään alkuperäinen, ellei ken-
ties Ahvenanmaalla, minne se on varmaan saapu-
nut lännestä. C.-A. Haeggströmin (suull.) mukaan 
se on kuitenkin tulokas, arkeofyytti myös Ah-
venanmaalla. Ruotsin Västmanlandissakin se on 
ilmeinen tulokas, arkeofyytti tai jopa uustulokas 
(Malmgren 1982). 

Calystegia sepiiim subsp. sepium, 
karhunköynnös (305) 

Karhunköynnös on Ruotsissa alkuperäinen Uplan-
tiin ja Mälaren-järven rannoille asti (Malmgren 
1982). Selvästi alkuperäiseksi se ilmoitetaan myös 
Suomen etelärannikolla, Ahvenanmaalta Etelä-
Karjalaan, merenrantojen leväkasaumilla, ruohos-
toissa ja lepikoissa (Eklund 1958, Kujala & Ulvi-
nen 1964). Selvästi erillään on Suomessa yleisesti 
koristekasvina viljelty karhunköynnös, osittain 
toisrotuinen. Joskus koristekasvi on kyllä karannut 
sisävesiemmekin rannoille (esim. Jalas 1980); Ky-
rönjoenkin rantapensaikoissa sitä kiertelee ties mi-
ten monessa paikassa. Tehokkaan kasvullisen li-
sääntymisen vuoksi on usein makuasia, katsotaan-
ko karhunköynnös pitkään viljellyksi tai viljely-
jäänteeksi vaiko satunnaiseksi tai vakiintuneeksi 
tulokkaaksi. 

Cuscuta europaea subsp. eiiropaea, 
humalanvieras (307) 

Vanhojen kyliemme ulkorakennusten seinustojen 
humalanvieras loisii pääasiassa nokkosella. Lou-
naissaaristossakin sitä on vain kylissä, muttei saa-
ristossa yleisellä luontaisella nokkosella, ja tästä 
syystä Eklund (1958) päättelee sen olevan antro-
pokori, tulokas. Myös Ruotsin Västmanlandissa 
Malmgren (1982) päätyy pitämään kasvia arkeo-
fyyttinä. Etelä-Suomen pysyväisluonteisetkin kas-
vustot purokoski- ym. lehdoissa tukeutuvat selväs-
ti viereiseen kylään. Itsenäistyneimpiä lienevät 
nokkosettomien jokitörmäruohostojen esiintymät 
(ainakin Taasian- ja Kyrönjoella), mutta tämmöi-
sistä ci tunnu olevan vanhoja havaintoja, ja taus-
talla onkin ehkä äskettäinen typen lisääntyminen 
myös kylien ulkopuolella. Karjan vähentämisestä 
ja pihojen siistimisestä johtunee humalanvieraan-
kin laantuminen, mikä näyttää johtaneen sen kato-
amiseen Pohjois-Hämeestä. Satunnaiskasvina hu-
malanvieras näyttää tavatun vain kerran, Kainuus-
sa. 
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C use Iita epilinum, 
pel lavan vieras (307) 

Pellavanvieras on saapunut Suomeen ja myös ka-
donnut pellavanviljelyn myötä. Sen olemme kat-
soneet yhtä vanhaksi kuin pellavanviljelymmekin, 
siis muinaistulokkaaksi, vaikka suoranaisia todis-
teita varhaisesta saapumisesta ei olekaan, ei liioin 
jatkuvasti Suomessa säilyneestä rikkakasvikan-
nasta. 

Polemonium caeruleiim, 
lehtosinilatva (308) 

Lehtosinilatvaa pidetään alkuperäisenä Norjan ja 
Ruotsin pohjoisosissa mm. tunturialueen suurruo-
hostoissa (ks. Toivonen 1980). Etelämpänä, jo 
esim. Västmanlandissa se on vain viljelykarkulai-
nen (Malmgren 1982). Linkola (1921) pitää sitä 
Laatokan Karjalassa alkuperäisenä etenkin ukon-
hattulehdoissa, samoin Ramenskaja (1983) Venä-
jän Karjalan eteläosassa korostaen sen apofyytti-
luonnetta. Nimen omaan Suomesta kaakkoon ja 
itään luontaisaluetta riittää. Suomessa lehtosinilat-
vaa on vanhastaan viljelty koristekasvina, myös 
maaseudulla ja kenties kaikkein suosituimpana. 
Aivan yleisesti se on levinnyt myös pihojen ulko-
puolelle, pientareille, ruohostoihin ja lähimetsik-
köihinkin. Mutta muutamissa Etelä-Hämeen ja 
-Savon sekä eteläisen Pohjois-Karjalan rehevissä 
lehdoissa kasvia on "niin luonnontilaisilla paikoil-
la, että sen alkuperäisyys saattaa tuntua mahdolli-
selta" (Toivonen 1980). Edellä esitetyin perustein 
olemme katsoneet, että lehtosinilatva harvinaisena 
ja kaakkoispainotteisena kuuluu Suomen alkupe-
räiseen kasvistoon. 

Polemonium aeutiflorum, 
kellosinilatva (308) 

Pääosassa meikäläistä aluettaan kellosinilatvaa on 
löydetty vain ihmistoiminnan piiristä, osin vanho-
jenkin maa- ja vesikulkuväylien varsilta, asuin-
paikkojen, kämppien ja latojen sijoilta. Siten se on 
yksi Pohjois-Suomen vähistä muinaistulokasla-
jeista. Kuitenkin osa Enontekiön ja jokunen Ina-
rinkin Lapin kasvupaikoista metsänrajan molem-
min puolin vaikuttaa luontaisilta. Lajin erillisalu-
een pohjoisimmassa Fennoskandiassa voi käsittää 
vain alkuperäiseksi, ja on täysin ymmärrettävää, 
että tämä alue ulottuu Suomenkin perimmäiseen 
Lappiin. 

Lithospermum arvense, 
peltorusojuuri (309) 

Tämä vanha euraasialainen rikkakasvi on saapu-
nut Keski-Eurooppaan (Rothmaler 1988) ja Poh-
joismaihin jo esihistoriallisena aikana. Syinä sen 
ankaraan vähenemiseen 190()-luvulla ovat olleet 
ainakin viljansiemenen puhdistus, rikkaruohomyr-
kyt ja tiheä viljakasvusto (Svensson & Wigren 
1986b). Kyläkallioiden ja hiekkatörmien pikku 
esiintymien ansiosta ruispeltojemme muinaistulo-
kaskantaa on vielä harvinaisena monissa niistä 
eliömaakunnista, joiden pelloilla sitä aikoinaan 
kasvoi (Suominen 1986). Retkeilykasvion osoitta-
ma Kainuu ei ole ainoa eliömaakunta, josta iki-
muistoinen peltorusojuuri on kadonnut. Vanhan 
kirjallisuuden (ks. Hjelt 1919:445-446) mukaan 
se on ollut jopa yleinen Etelä- ja Keski-Pohjan-
maan pelloilla, ainakin paikoin myös Oulun Poh-
janmaalla. Kenties se oli vakinainen myös Perä-
Pohjanmaan Simossa (siellä täällä rannikkoseu-
dun pelloilla; Keckman 1896:56). Vasta pohjoi-
simmassa Suomessa peltorusojuuri on aina ollut 
pelkkä satunnaistulokas. 

Anehusa offieinalis, 
rohtorasti (311) 

Ainakaan Pohjoismaissa rohtorasti ei ole missään 
alkuperäinen, vaan vanha tulokas. Ruotsin Väst-
manlandissa se määritellään arkeofyytiksi tai van-
haksi neofyytiksi (Malmgren 1982). Sama varaus 
on ehkä syytä liittää myös Ahvenanmaan ja muun 
eteläisimmän Suomen rohtorastiin. Se kasvaa kyl-
lä vanhojen kylien kedoilla ja pientareilla, jopa 
kirkkojen ja linnojen liepeillä, nykyisin hiljalleen 
taantuvana (esim. Rautiainen & Laine 1989), mut-
ta tuloajasta ei tietenkään ole suoranaista tietoa. 
Ainakin osaksi se voi olla verrattain myöhäinen, 
sillä kasvi on aika usein kulkeutunut muualle Suo-
meen purjelaivojen painolastimaassa ja joillakin 
keinoin sisämaahankin. Yleensä se on tällöin jää-
nyt satunnaiseksi tai enintään lyhytaikaiseksi 
asukkaaksi, mutta Porin Reposaaressa sitä on yhä 
painolastikasvina. 

Anehusa arvensis, 
peltorasti (311) 

Peltorasti on euraasialainen rikkakasvi, jota Suo-
messa on yksinomaan viljelymailla, selvästi van-
haperuisena, vähin erin harvinaistuvana. Arkeo-
fyyttinä sitä pitää myös Malmgren (1982). Kevei-
den kivennäismaiden kasvina peltorasti ei ole ko-
tiutunut savikoille eikä Pohjanmaalle liepeineen. 
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Asperugo procumhens, 
terhi (312) 

Suomen eteläpuoliskossa terhi icasvaa enimmäk-
seen lounaissaariston ja rannikon kylissä runsas-
typpisillä paikoilla (esim. Eklund 1958). Se on 
ilmeisen vanhaa merentakaista perua, muinaistu-
lokkaaksi katsottava, jona sitä pidetään Saksassa-
kin (Rothmaler 1988) ja jollaiseksi kasvin arvelee 
myös Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlandissa. 
Svensson & Wigren (1987) esittävät, että terhi 
ehkä tuotiin Saksasta Ruotsiin koriste-, keittiö-ja 
lääkekasviksi; se oli melko yleinen 1700-ja 1800-
luvuilla, mutta on sittemmin vähentynyt. Suomen 
sisäosien kylistä terhi puuttuu, maakunnista on 
vain jokunen satunnaiskasvihavainto. Sen sijaan 
Pohjois-Suomen sisämaassa kasvi on koko yleinen 
rikkakasvi, joka saapui idästä 1700- ja 1800-lu-
vuilla (Ahti & Hämet-Ahti 1971). Siellä se on siis 
vakiintunut uustulokas. 

Myosotis arvensis, 
peltolemmikki (312) 

Peltolemmikki on laaja-alainen rikkakasvi (esim. 
Rasmussen 1965), Suomessakin yleinen ja iki-
muistoinen, selkeästi muinaistulokas. Vain poh-
joisimpaan Suomeen se on saapunut vasta sikäläi-
sen maanviljelyn alettua. Viljelymaiden ja pihojen 
ulkopuoliset toisinaan pysyväntuntuisetkin esiin-
tymät kallioilla, laidunkedoilla ja rannoilla ovat 
sekundaarisia (esim. Linkola 1921); myös Malm-
gren (1982) pitää peltolemmikkiä arkeofyyttinä. 

Myosotis ramosissima, 
mäkilemmikki (313) 

Alueensa eri osissa mäkilemmikin asema on eri-
lainen tai se on ymmärretty eri tavoin: Pohjois-
Saksassa arkeofyytti (Rothmaler 1988), Tanskassa 
alkuperäinen (Rasmussen 1965), Ruotsin Väst-
manlandissa, sisämaisella raja-alueellaan, vakiin-
tunut tulokas (Malmgren 1982). Ainakin saaria 
vielä laidunnettaessa kasvi oli lounaissaaristos-
samme hyvin yleinen laihoilla kuivilla paikoilla ja 
ihmistoiminnasta piittaamaton (Eklund 1958). 
Suomalainen alue on ehyt ja jyrkkärajainen, eikä 
kasvi kovin hanakasti leviäkään pitkiä matkoja 
ihmisen mukana. Siksi olemme katsoneet mäki-
lemmikin Suomessa alkuperäiseksi, vaikkakin ih-
mistoiminnasta suuresti hyötyväksi. Lounaisim-
masta Satakunnasta on havainto 25 saarelta (Itä-
mies 1980), mistä päätellen alkuperäisalue yltää 
ainakin tänne saakka; muualla rannikolla mäki-
lemmikki saattaa ollakin muinaistulokas (ks. Kau-
se 1972). Etelä-Pohjanmaan kanta on niin vähäi-
nen ja erillinen, että kasvi lienee uustulokas. 

Myosotis striata, 
hietalemmikki (313) 

Tanskassa hietalemmikki on alkuperäinen, mutta 
se on myös levinnyt heinän- ja apilansiemenen 
mukana (Rasmussen 1965). Ruotsissa sitä on La-
pin etelävuoria myöten (ainakin Lundqvist 1968: 
69-70), mutta tästä ynnä Västmanlandin kalkki-
kalliokasvupaikoista huolimatta se Malmgrenin 
(1982) mukaan luultavasti ei ole alkuperäinen, 
mutta on tulokkaana joka tapauksessa vanha, ar-
keofyytti. Laatokan riuttavuorilla se on alkuperäi-
nen ja vahvasti kalkinhakuinen (Linkola 1921), 
alkuperäinen myös Venäjän Karjalassa (Ramens-
kaja 1983). Suomen kasvupaikoista pääosa on ih-
misen ansiota, mutta vanhaa perua hietalemmikki 
on lähes koko alueellaan. Lounaissaaristossa se on 
alkuperäinen kalkkipaikoilla (Eklund 1958). 
Myös Uudellamaalla se näyttää alkuperäiseltä ai-
nakin saaristossa, mutta Itä-Kymenlaaksossa hie-
talemmikki on yksinomaan tulokas (Kujala & Ul-
vinen 1964). Muutamia perin alkuperäisen tuntui-
sia kalliokasvupaikkoja on myös lounaisessa sisä-
maassa. Vakuuttavimpia alkuperäispaikkoja on 
Etelä-Hämeen Korpilahden luonnontilainen Vaa-
runvuori (Linkola 1917, Kankaala & Saari 1979). 
Paikka on yleisehkönä kasvamisen alueen pohjois-
laidalla, ja seurassa kasvaa mm. ketokäenminttu 
(Satureja acinos), jonka asema kasvistossamme 
on hyvin samantapainen kuin hietalemmikin. 

Lappula squaiTosa, 
kyläsirkunjyvä (315) 

Valtaosin kyläsirkunjyvä on ollut meillä satunnai-
nen, kunkinhetkisen venäläisen viljantuonnin kul-
jettama. Se on kuitenkin kasvanut mm. Kastelhol-
man ja Turun linnojen luona ja Haminan valleilla 
kovin pysyväntuntuisena (Suominen 1980a). Mu-
seonäytteitä on viime vuosisadan puolivälistä al-
kaen; Turusta jopa vuodelta 1801 ja lisäksi Til-
landzin kirjallinen tieto vuodelta 1673. Täysin 
varmaa ei ole, että kasvi olisi säilynyt viime vuo-
siin asti kaikissa neljässä eteläisimmässä eliömaa-
kunnassamme; Korsholman linnanvalleilta se joka 
tapauksessa on hävinnyt. Toisaalta ei tiedetä, mis-
sä linnoitusten historian vaiheessa kyläsirkunjyvä 
saapui. Jos se on johonkin kulkeutunut jo ennen 
16()0-lukua, kysymyksessä onkin muinaistulokas. 

Cynoglossiim officinale, 
koirankien (315) 

Viime vuosikymmenien satunnaislöytöjen syynä 
on idästä (osa varmaan Ukrainasta) tuotu vehnä 
(Suominen 1979). Kyläkasvina koirankieltä sen 
sijaan on tai vielä hiljakkoin on ollut joillakin 
vanhimmista asutusseuduistamme. Tulkintamme 
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muinaistulokkaaksi ei silti ole kiistaton. Saksan 
Osnabriickiin koirankieli tuli vasta 1700-luvun 
alussa (Preuss 1929). Sitä on viljelty lääkekasvina, 
ehkä koristekasvinakin, keskiajalta 1700-luvulle, 
ja Malmgren (1982) pitää koirankieltä Ruotsin 
Västmanlandissa viljelykarkulaisena. Suomen ky-
lissä kasvi tuskin on ainakaan vanhempi kuin 
Ruotsissa, joten myös varhaisen uustulokkaan ase-
ma on aivan mahdollinen. 

Ajiiga pyramidalis, 
kartioakankaali (316) 

Meikäläinen alue on kaita itäinen kieleke Skan-
dinavian laajasta alueesta, millä kasvia on alkupe-
räisenä mm. monilla Pohjois-Ruotsin etelävuorilla 
(Andersson & Birger 1912). Västmanlandissa 
Malmgren (1982) pitää alkuperäisyyttä epävarma-
na ja päätyy tulkitsemaan kartioakankaalin pelkäs-
tään tulokkaaksi, arkeofyytiksi. Suomalaiset kas-
vupaikat ovat ihmistoiminnan selvästi, joskaan ei-
vät aina kovin vahvasti vaikuttamia. Varsinais-
Suomessa kartioakankaali on selvästi vähentynyt, 
kun metsät ovat laidunnuksen loputtua tihentyneet 
(Rautiainen & Laine 1989). Itä-Kymenlaakson vä-
hillä kasvupaikoillaan se on antropokori (Kujala 
& Ulvinen 1964). Suomen pohjoiset satunnais-
löydöt kertovat nekin kyvystä hyötyä ihmisestä. 
Kartioakankaalin olemme ymmärtäneet vanhaksi 
tulokkaaksi Ruotsista; esim. Suomenlahden vasta-
rannalta Virosta se puuttuu lähes kokonaan. Tulo-
aika voisi olla ruotsalaisten muutto Uudellemaalle 
1200-luvulla, jonka ansioksi on luettu (Marklund 
1964) erään kevätleinikin {Ranunculus auricomus 
subsp. holanthus) erikoinen ruotsalais-uusmaalai-
nen alue. Yhtymäkohtia on myös ketokatkeroon 
{Gentianella campestris). Toisaalta kartioakan-
kaalimme "vaikuttaa lämpökauden jälkeiseltä 
jäänteeltä" (Laine 1980). Myös muualla on risti-
riitaisia käsityksiä. Esim. Meusel ym. (1978:374) 
epäilevät kasvia tulokkaaksi Pohjois-Saksassa, 
vaikka sitä yleensä pidetään alkuperäisenä Keski-
Euroopassa. 

Galeopsis laclanum, 
pehmytpillike (318) 

Pehmytpillike on laaja-alainen rikkakasvi. Ruot-
sin Västmanlandissa sitä on enimmäkseen kallion-
kupeilla, mutta se on tuskin alkuperäinen, vaan 
ehkä varhainen uustulokas (Malmgren 1982). 
Meillä muutamat osin melko pysyvätkin kallio-
esiintymät ovat selvästi viljelysten liepeillä ja ai-
van ilmeisesti tulokkaita. Suomessa pehmytpilli-
kettä on eniten kaakossa keveillä mailla ja nähtä-
västi idästä levinneenä (Erkamo 1980). Melko var-
masti se on osittain jo muinaistulokas, vaikka on-
kin saanut myöhempää täydennystä. Sitä on myös 

ollut varsin usein satunnaiskasvina rautateillä ja 
myllyillä venäläisen viljan tuomana (Suominen 
1979). 

Galeopsis speciosa, 
kirjopillike (318) 

Kirjopillike katsotaan mm. Tanskassa arkeofyy-
tiksi (Pedersen 1969), mutta Ruotsin Västmanlan-
dissa Malmgren (1982) pitää sitä kallionpenkereil-
lä alkuperäisenä. Suomessa se kuitenkin pysytte-
lee tiiviisti viljelyksillä; sitä kasvaa tuskin kos-
kaan vähänkään loitommilla kallioilla, ja aivan 
tilapäisesti sitä on tienvarsilla, hakkuualueilla ja 
rannoilla. Yksimielisesti se tulkitaan antropoko-
riksi, tulokkaaksi (Linkola 1921, Eklund 1958, 
Kujala & Ulvinen 1964). Pohjois-Suomen sisä-
maan tämä maanviljelyn seurailija on voinut saa-
vuttaa vasta uustulokkaana. 

Galeopsis tetrahit, 
karheapillike (318) 

Myös karheapillike on Tanskassa arkeofyytti (Pe-
dersen 1969), mutta Malmgrenin (1982) mukaan 
Ruotsin Västmanlandissa alkuperäinen etenkin 
tuoreiden metsien lohkareikoissa, Upiannissakin 
alkuperäiseltä näyttävä (Almquist 1929). Silti 
edes lounaissaaristossamme Eklund (1958) ei kos-
kaan tavannut sitä luonnonkasvupaikoilta. Kar-
heapillike on enemmänkin kasvimaiden ja seinus-
tojen typenhakuinen kyläkasvi kuin peltorikka-
kasvi, mutta kirjopillikettä paljon herkemmin se 
siirtyy, varmaan paljolti lintujen avulla, lähikalli-
oille hyvinkin pysyväksi asukkaaksi. Joistakin 
hakkuuaukeahavainnoista päätellen myös metsi-
emme maaperässä piilee pysyvä siemenvarasto, 
ainakin kylänliepeillä. Silti olemme katsoneet kar-
heapillikkeen Etelä-Suomessakin pohjimmaltaan 
muinaistulokkaaksi, vaikkakaan sen asema tulok-
kaana ei ole yhtä riidaton kuin kirjopillikkeen. 
Ulkoasultaan ja tulotavoiltaan karheapillikkeem-
me on epäyhtenäinen. Lapissa sitä on vakinaisena, 
kaikesta päättäen uustulokkaana, mutta etelämpä-
nä on vyöhyke, jolta kasvi puuttuu tai on löydetty 
vain satunnaisena. 

Galeopsis bifida, 
peltopillike (318) 

Muiden pillikelajiemme tavoin myös peltopillike 
on pääosin eurooppalainen. Mutta se ulottuu alku-
peräisenä Tanskan itäosan merenrantojen leväka-
saumille (Pedersen 1969), Ruotsin Västmanlandin 
kallionpenkereille (Malmgren 1982) ja pohjois-
osan etelävuorille (Andersson & Birger 1912, 
Lundqvist 1968:74) sekä Laatokan riuttavuorille 
(Linkola 1921). Venäjän Karjalasta Ramenskaja 
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(1983) ilmoittaa sen vain tulokkaana. Lounaissaa-
ristossamme se on hyvin yleinen merenrantojen 
leväkasaumilla ja lepikoissa sekä lehtolohkareilla 
(Eklund 1958), ja luontaisalue kattaa koko etelä-
rannikkomme ja yltää aivan Perämeren perukkaan 
asti (Suominen 1988), siis myös Perä-Pohjanmaan 
puolelle. Alkuperäinen merenrantakasvimme on 
ainakin valtaosin vaaleakukkainen, ja samanlaise-
na peltopillike ulottuu sisämaan metsien kivikkoi-
hin, kallionjuuriin ja lehtopaasien päällyksille. 
Kulon tai paljaaksihakkuun jälkeen tapaa hyvin-
kin runsaita kasvustoja; peltopillike on piillyt vuo-
sikymmeniä näkymättömänä maaperän siemeni-
nä. Rannikkomaakuntiemme sisämaaosien lisäksi 
peltopillike kuuluu varmasti Etelä-Hämeen alku-
peräiskasvistoon. Vihjeitä (Suominen 1988:55) on 
myös Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja-Karjalas-
ta ja Kainuusta, jopa Lapista; aina on silti olemas-
sa mahdollisuus, että metsätyöhevosten kaurat, 
kaskiviljely taikka linnut ovat levittäneet rikka-
kasvia metsiin. Pelloillamme kasvaa sekä vaalea-
että punakukkaista peltopillikettä. Eritoten puna-
kukkainen on muinaistulokas, vaaleakukkainen, 
joka on ainakin joissakin rannikkokylissä vallitse-
va, taas osittain apofyytti, Pohjois-Suomen sisä-
maassa tämäkin peltorikkakasvi on vasta maanvil-
jelyn tuoma uustulokas. 

La mi li m album, 
valkopeippi (319) 

Kaikkialla Pohjoismaissa valkopeippi on tulokas, 
vanhimmillaan arkeofyytti (esim. Pedersen 1969, 
Malmgren 1982). Lääkekasvina sitä on tahallises-
tikin kuljetettu. Suomessa sitä on vain kiinteästi 
asutuksen piirissä. Se säilyy pohjoisessakin sitke-
ästi, ainakin usein vain kasvullisesti leviten. Myös 
etelässä se on usein nuori tulokas, varsinkin pienet 
kasvustot. Arviomme muinaistulokkaaksi yhdek-
sässä eliömaakunnassa on melkeinpä arvaus. To-
dellisena arkeofyyttinä valkopeippi saattaa myös 
aivan hyvin yltää etelärannikkoamme pohjoisem-
mas vain Etelä-Hämeeseen. 

Lamium hyhridiim, 
liuskapeippi (320) 

Kasvupaikoiltaan ja levinneisyydeltään liuska-
peippi on hyvin punapeipin kaltainen vanha, il-
meisesti risteymäsyntyinen rikkakasvi. Perä-Poh-
janmaalta ei kuitenkaan ole yhtään tietoa muinais-
tulokkaaksi katsottavasta asujaimesta. Keskiruot-
salaisten tietojen mukaan liuskapeippi saattaa olla 
suhteellisen nuorikin tulokas, mutta vähintäänkin 
se lienee varhainen uustulokas (Malmgren 1982). 

Lamium confertum, 
välipeippi (320) 

Välipeippiäkin pidetään risteymäsyntyisenä laji-
na, nähtävästi vasta maanviljelyn aikana syntynee-
nä rikkakasvina. Suomessa se vaikuttaa muinais-
tulokkaalta; ainakin sen outoa levinneisyyttä on 
vaikea selittää millään aivan äskeisellä. Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgren (1982) tosin empii 
muinaistulokkaan ja varhaisen uustulokkaan välil-
lä. Juuri sama rajankäynti on pulmana myös Suo-
messa. 

Lamium amplexicaule, 
sepiväpeippi (320) 

Kaiketi Välimeren alueelta kotoisin oleva sepivä-
peippi on Keski-Euroopassa (Rothmaler 1988) ja 
Pohjoismaissa muinaistulokas, Suomessa etelän 
vanhimpiin asutusseutuihin painottuva. Muita yk-
sivuotisia peippirikkakasvejamme herkemmin se 
kulkeutuu liikenteen mukana, samoin puutarhoi-
hin ainakin mansikantaimien myötä. Esiintymien 
ikää on usein vaikea arvioida. Se ei välttämättä 
olekaan edes osaksi muinaistulokas laajan ja auk-
koisen vakinaisalueensa jokaisessa eliömaakun-
nassa, varsinkaan pohjoisemmissa. Perusteltavissa 
olisi sekin tulkinta, että vain viidessä lounaisessa 
maakunnassa kasvi olisi muinaistulokas, pohjoi-
sempana ja idempänä enintään varhainen uustulo-
kas. 

Lamium purpureum, 
punapeippi (319) 

Alun perin punapeippi on ehkä aasialainen, mutta 
Euroopassakin rikkakasvina muinaistulokas laa-
jalti (esim. Saksassa: Rothmaler 1988). Suomen 
eteläosissa se on yleinen ja ikimuistoisen oloinen. 
Pohjoista kohti kanta on kovin heiveröinen, mutta 
Perämeren perukkaa myöten näyttää olevan joita-
kuita vanhoja rannikkokylä- ja kaupunkiesiinty-
miä, jotka olemme arvioineet muinaistulokkaiksi. 
Tätä nykyä kasvin leviämistaipumus on joka ta-
pauksessa aika vähäinen. 

Stachys palustris, 
peltopähkämö (322) 

Peltopähkämö on Suomen eteläosissa alkuperäi-
nen järvien, jokien ja meren rannoilla, mutta sitä 
on yleisesti viljelymailla, pientareilla ja ojanvar-
silla, myös rantapelloille kulkeutuneena. Pelto-
pähkämön kasvupaikkoihin ja varsinkin alkupe-
räisyyteen tai tulokkuuteen on kiinnitetty liian vä-
hän huomiota; kirjallisuuden ja museonäytteitten 
kasvupaikkatiedoista asianlaitaa ei suinkaan aina 
voi päätellä. On siis hyvinkin mahdollista, että 
myös Pohjois-Hämeessä ja -Savossa on jokusia 
alkuperäisiä kasvupaikkoja, ja äskettäinen joen-
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rantalöytö Töysästä (H) saattaa ulottaa alkuperäis-
alueen jopa itäisimpään Etelä-Pohjanmaahan. Toi-
saalta kylläkään ei välttämättä ole ollut oikein 
tulkita rantatietoja Pohjois-Karjalasta (Koskimies 
1934) alkuperäisyyttä merkitseviksi. Epäselvää on 
vihdoin sekin, onko peltopähkämöä Kainuussa ja 
Oulun Pohjanmaalla muinais- vaiko ehkä vain 
uustulokkaana. 

Glechoma hederacea, 
maahumala (323) 

Manner-Suomessa maahumala on kiistatta nuori 
viljelykarkulainen, vaikka se toisinaan kasvaakin 
melko kaukana taloista ja jopa lehtometsiköissä. 
Mutta lounaissaaristossa se Eklundin (1958) mu-
kaan on ihmistoiminnasta riippumaton (tai ehkä 
siitä hyötyvä), melkein aina runsas metsäniityillä 
(Gehölzvviesen) ja rantalepikoissa. Malmgren 
(1982) pitää sitä Ruotsin Västmanlandissa alkupe-
räisenä, joskin ihmistoimintaa suuresti suosivana, 
samoin Ramenskaja (1983) Venäjän Karjalassa. 
Luokitus muinaistulokkaaksi Suomen lounaissaa-
ristossa on aivan alustava; ratkaisuumme ovat vai-
kuttaneet keskustelut alueella retkeilleitten kanssa 
(C,-A. HiEggström, U. Laine). Siellä maahumala 
on kyllä aivan epäilyksettä vanhempi asujain kuin 
muualla Suomessa, mutta jo satoja vuosia sitten 
ihminen on voinut levittää tätä rohdokseksi käy-
pää kasvia. Asia pysyy ratkaisemattomana ainakin 
niin kauan kuin ei edes tiedetä, tekeekö lounais-
saariston maahumala siementä vai leviääkö se 
vain kasvullisesti kuten mantereen viljelykarku-
laiset (koska kasvustot ovat alkuaan yhtä ainoata 
yksilöä ja kasvi on ristipölytteinen; ks. Jalas 
1980). — Vaikka alustava ratkaisu on erilainen, 
maahumalan ongelma on samantapainen kuin lou-
naissaariston litulaukan {Alliaria petiolata). 

Prunella vulgaris, 
niittyhumala (324) 

Niittyhumala on kovasti hyötynyt ihmistoiminnas-
ta ja saattanut periaatteessa kulkeutua lähes kaikil-
le alkuperäisiltä vaikuttaville paikoilleen: järven-
ja joenrannoille, lehtokorpiin ja lähteiköille. Alku-
peräisenä sitä silti yleensä pidetään (Linkola 1921, 
Kujala 1964, Kujala & Ulvinen 1964, Jalas 1980, 
Malmgren 1982, Ramenskaja 1983). Vakuutta-
vimmat osoitukset alkuperäisyydestä ovat pohjoi-
sesta. Niittyhumalaa on Ruotsin etelävuorilla mm. 
Jämtlandissa (Andersson & Birger 1912) ja Nor-
lannissa rannoilla (Lundqvist 1968:74, Hultén 
1971 : kartta 1489). Suomussalmella sitä on enim-
mäkseen vain kivisillä rannoilla, vain harvoin 

pientareilla niin kuin Savossa (Kyyhkynen 1919). 
Ehkä myös Kuusamossa Oulankajoen vesistön 
varsilla (Ahti & Hämet-Ahti 1971) sitä on samaan 
tapaan sittenkin alkuperäisenä myös valtakunnan-
rajan länsipuolella. On vaikea kuvitella, että luon-
taista niittyhumalaa ei olisi myös etelämpänä. 
Pohjoisessa alkuperäistilanne on vain säilynyt sel-
kcämpänä. Niittyhumala muuntelee, joten etelän 
asutuilla mailla se voi olla osaksi vierasrotuista ja 
luonnonpaikoille levinneenäkin erotettavissa al-
kuperäisestä kannastamme. 

Satureja acinos, 
ketokäenminttu (325) 

Ketokäenminttu kasvaa hyvin usein ihmisen luo-
milla kasvupaikoilla, kuivilla kedoilla, piennar-
kallioilla ja jopa ratapenkereillä. Mutta myös al-
kuperäisiä kasvupaikkoja on, erityisesti kalkkipi-
toisilla kallioilla ja kallionseinämillä. Ruotsissa 
mm, Jämtlandin etelävuorilla (Andersson & Bir-
ger 1912) ja Västmanlandissa (Malmgren 1982), 
samoin Laatokan riuttavuorilla (Linkola 1921). 
Lounaissaaristossamme (Eklund 1958) se suosii 
selvästi kalkkia, ja alkuperäiset kalkkikasvupaikat 
lienevät jopa enemmistönä. Suomen mantereen 
vähälukuisilta kalkkikallioilta on merkittävän 
monta ketokäenminttulöytöä, ainakin Uudelta-
maalta, Lappeenrannasta, Savonlinnasta ja Säy-
neisistä. Etelävuorimaisilta kallionseinämiltä on 
tietoja parista paikasta Etelä-Savosta, Tohmajär-
veltä ja Korpilahden Vaarunvuorelta. Joko tämän-
laisilta alkuperäispaikoilta tai etelästä päin kasvi 
on ihmisen avulla levittäytynyt jo kauan sitten 
monille kasvupaikoille eteläisissä ja kaakkoisissa 
eliömaakunnissamme. Koska yhtään varmaa alku-
peräispaikkaa ei tunneta Etelä-Karjalasta (Kujala 
& Ulvinen 1964) eikä Pohjois-Savosta, kasvi on 
keto- yms. kasvupaikkojensa perusteella muinais-
tulokas, kenties myös Satakunnassa, sillä Pomar-
kun hiljattain tuhottu kallionrinne oli aika vaati-
maton ketokäenmintun luontaiseksi kasvupaikak-
si. 

Satureja vulgaris, 
mäkiminttu (325) 

Mäkiminttu kasvaa mielellään ihmisen muunta-
milla paikoilla, lehdonaukeamilla, metsänreunoil-
la ja polunvarsilla. Silti näyttää, että tämä lehtojen 
ja tuoreitten, valoisien metsärinteitten kasvi on 
varsin tiiviisti pysytellyt alkuperäisalueensa puit-
teissa. Vain Pohjois-Savossa luontaisuus on epä-
varmaa, mutta tämäkin voi johtua vain maakunnan 
vähien tietojen epämääräisyydestä. 
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Origanum vulgäre, 
mäkimeirami (326) 

Vanhaksi tulokkaaksi on aluksi syytä epäillä avoi-
mien paikkojen kasvia, jota perinteisesti on käy-
tetty hyödyksi, tässä tapauksessa varsinkin maus-
teeksi. Mäkimeirami on kuitenkin mm. Tanskassa 
alkuperäinen, joskin ihmisestä hyötynyt (Löjtnant 
& Worsöe 1977). Sitä on Ruotsin etelävuorilla, 
tosin harvinaisena (Andersson & Birger 1912), ja 
alkuperäisen oloisena mm. Mälaren-järven saaril-
la (Malmgren 1982), samaten Laatokan riuttavuo-
rilla (Linkola 1921) ja Äänisenkin kallioilla (Ko-
tilainen 1945, Ramenskaja 1983). Lounaissaaris-
tossamme se on yleinen ja runsas nimen omaan 
ulommilla pikkusaarilla; isoja saaria ja niiden si-
säosia, siis asuttuja maita, kasvi karttaa. Myös 
lounaisrannikolla on joitakuita kasvupaikkoja, 
joista osa vaikuttaa alkuperäisiltä. Uudellamaalla 
mäkimeirami on kuitenkin katsottu suhteellisen 
uudeksi tulokkaaksi. Hangon Tvärminnessä se 
kasvaa kyllä pähkinälehdossa kalkkikallion lähel-
lä, mutta vierellä ovat myös torpanrauniot. Silti 
päättely tulokkuudesta ja tuloajasta on hataralla 
pohjalla eikä välttämättä johdonmukainen varsan-
kelloon {Campanula trachelium) verrattuna. 

Thymus serpyllum, 
kiingasajuruoho (326) 

Valtaosassa Suomea kangasajuruoho on kiistatta 
alkuperäinen, varsinkin harjukasvi, olkoonkin po-
luista ja muusta ihmistoiminnasta herkästi hyöty-
vä. Vain aivan etelässä, suhteellisen nuorilla mail-
la ja osin pääalueesta erilläänkin, se on tässä suh-
teessa pulmallinen, osittain erirotuinenkin (var. 
ericoides). Mälaren-järven pohjoisrannikolla 
Malmgren (1982) kallistuu muinaistulokkuuteen. 
Useille Suomen etelärannikon saarille "kangas-
ajuruoho on tullut painolastin tai muuten vain me-
riliikenteen mukana" (Jalas 1980). Kasvia on 
myös monilla lounaisilla rautakauden asuinpai-
koillamme (esim. Kukkonen 1985). Kuitenkin Ek-
lund (1958) tuntuu pitävän sitä lounaissaaristossa 
alkuperäisenä. Eliömaakuntatasolla kangasaju-
ruohon asemalla on merkitystä vain Ahvenanmaan 
osalta. Sielläkin olemme katsoneet kangasajuruo-
hon todennäköisemmin alkuperäiseksi kuin van-
haksi tulokkaaksi. 

tävät levinneen vasta aika äsken, eritoten moni-
vuotisten kasvien juuripaakuissa; risteymäsyntyi-
sinä ne eivät tee tai tekevät huonosti siementä 
(Suominen 1980a). Mutta kun näiden rikkakas-
viemme alueet osuvat viljelyminttujemme aluei-
den lomaan, nekin lienevät alkuaan viljelykasveja, 
siis sitäkin varmemmin uustulokkaita. Karjalan-
minttu (M. X dalmatica) puolestaan on selvä vilje-
lyjäänne, jalomintun itäinen vastine. Vihdoin Suo-
messa alkuperäinen rantaminttu {M. arvensis) on 
myös yleinen peltojen ja puutarhojen rikkakasvi. 
Myös siemenestä leviävänä se voi hyvin olla osak-
si jo ikivanha apofyytti. Mutta pihoilla ja puutar-
hoissa rantaminttu on kuitenkin usein viljelyjään-
ne, etenkin pohjoisessa jalo- ja karjalanmintun 
vastine (Suominen 1980a). Kittilän Lapissa ranta-
minttua ei ole alkuperäisenä, joten sieltä löydetty 
piharikkakasvi viljelyperuisena tuo lajin maakun-
taan uustulokkaana. 

Hyoscyamus niger, 
hullukaali (331) 

Hullukaali on vanhimpia tunnettuja lääkekasveja, 
ja sekä Ruotsiin euä Suomeen se on tuotu viimeis-
tään viikinkiaikana (Svensson & Wigren 1989, 
Lempiäinen 1991). Havainnot Etelä-Suomen van-
hoista kylistä sekä linnojemme korjaustöissä kai-
vetulla maalla itäneet siemenet kertovat nekin var-
haisesta tulosta. Hullukaalin kohdalla on koroste-
tusti kysymys siitä, että esiintymän vakiintunei-
suuden ja iän ratkaisee elävien siementen olemas-
saolo, eivät jokavuotiset kasvit. Vähittäinen taan-
tuminen on nykyoloissa silti ilmeistä (Svensson & 
Wigren 1989). Toisaalta siemeniä on hiljakkoin-
kin kulkeutunut Suomeen, ehkä eniten venäläisen 
viljan mukana (Suominen 1979). Myllytysjättei-
den mukana hullukaali on päätynyt ainakin kah-
teen kanatarhaan. Samalla tavalla kuin toisen van-
han myrkkykasvin myrkkykatkon {Coniiim macii-
latum) tapauksessa kyläesiintymänkään ei siis tar-
vitse olla lainkaan vanhaa perua. Kun hullukaali 
lisäksi näyttäytyy hyvinkin pitkin väliajoin ja jo 
Keski-Suomesta on vain vähän ja osin epämääräi-
siäkin tietoja, on vaikea päätellä, missä eteläisissä 
maakunnissa kasvi on muinaistulokas, missä poh-
joisemmissa pelkästään satunnainen ja missä, lä-
hinnä "välimaakunnissa", kenties vakiintunut uus-
tulokas. 

Mentha x gentil is, 
jalominttu (327) 

Varsinainen jalominttu (var. parviflora) on hiipu-
va viljelyjäänne Hyödyn aikakaudelta, 1700-lu-
vun jälkipuoliskolta, ja siis uustulokas. Kaksi 
muuta muunnostamme (var. aniienii'yà var. hirtel-
la) ovat puutarhojen rikkakasveja. Siten ne näyt-

Solanum nigrum, 
mustakoiso (332) 

Tämä melkein yleismaailmallinen rikkakasvi on 
vanha ja vakiintunut etelärannikkomme vanhoissa 
kylissä ja pikkukaupunkien puutarhoissa (Saari-
salo-Taubert 1963b) ja mitä ilmeisimmin myös 
Etelä-Hämeessä. Malmgren (1982) pitää sitä 
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Ruotsin Västmanlandissa varhaisena uuslulokkaa-
na. Turun Mätäjärvestä on 1500- tai 1600-luvulle 
ajoitettava tieto (Lempiäinen ym. 1986). Suomes-
ta on monilukuisia satunnaislöytöjä, joiden taus-
talla ovat kukkien tai muiden puutarhakasvien sie-
menet mutta myös esim. tanskalainen sokerijuuri-
kas. Siten vakiintunutkaan mustakoiso ei välttä-
mättä ole vanha, saati muinaistulokas. Eliömaa-
kuntatasolla hankalin on Satakunta; ratkaisu riip-
puu siitä katsotaanko kasvi Raumalla muinais-
vaiko uustulokkaaksi (ks. Kause 1972). 

Solanum dulcamara, 
punakoiso (333) 

Erityisesti vanhan lääkekäytön perusteella puna-
koisoa voisi epäillä joskus tahallisesti levitetyn. 
Kuitenkin se on kaikin puolin alkuperäisen tuntui-
nen merenrannikon lepikoissa ja maatumapensai-
koissa, samaten eteläisen sisämaan rehevien järvi-
en rannoilla ja puronvarsilla. Yksittäisiä näyte- tai 
muita tietoja purokoskilta ja muiltakin rannoilta 
on vielä Pohjois-Hämeen, -Savon ja -Karjalan ete-
läosista, epämääräisimmin Pohjois-Savosta (H). 
Pohjoisempana kuitenkin kaikki vakinainenkin 
punakoiso on äskettäin tuotua, lähinnä koristekas-
vialkuperää. 

Verhascum thapsus, 
ukontulikukka (336) 

Ukontulikukkaa joko alkuperäisenä tai tulokkaana 
pitävät ovat molemmat osittain oikeassa. Tanskas-
sa kasvi on alkuperäinen mutta ihmisestä hyötyvä 
(Löjtnant & Worsöe 1977). Malmgren (1982) pi-
tää sitä Ruotsin Västmanlandissa joko alkuperäi-
senä tai varhaisena tulokkaana, samoin Toivonen 
(1980) Suomen lounaissaaristossa ja eteläranni-
kolla, kun taas Eklund (1958) kallistuu tulokkuu-
teen lounaissaaristossa. Ahvenanmaalla kasvi on 
suorastaan harvinainen tienvarsien yms. asukas 
(C.-A. HiEggström, suull.). Vanhasta rohdos- ja 
ehkä muustakin käytöstä kielivät mm. linnojemme 
liepeiden ukontulikukat ja historiallisten kaivaus-
ten jäljiltä itävät siemenet. Lounais-Suomessa se 
on rautakauden muistomerkkien täydentävä ilmai-
sijalaji (Silkkilä & Koskinen 1990:35). Kuitenkin 
ukontulikukkaa on muutamilla Ruotsin etelävuo-
rilla Jämtlandista alkaen etelään (Andersson & 
Birger 1912), samaten Laatokan riuttavuorilla 
(Linkola 1921) ja myös muutamilla Äänisen kal-
lioilla (Kotilainen 1945, ks. etenkin s. 151; Ra-
menskaja 1983). Samantapaisia selvästi alkuperäi-
siä kasvupaikkoja on Suomen eteläosissa mm. ra-
pakivikallioiden seinämillä ja morotörmillä (mm. 
Kujala & Ulvinen 1964) sekä hyvinkin erämaisilla 
seuduilla Satakunnan sisämaan kallionseinämillä 
(Suominen 1987), Ruoveden ja Virtain rotkojärvi-

en kallionjyrkänteillä ynnä Päijänteen rantakalli-
oilla. Etelä-Savosta ei kiistattomia luonnonesiin-
tymiä ole tiedossa (ehkä kuitenkin Enonkoskella, 
H), mutta Varsinais-Suomen eliömaakunnan itä-
osassa sellainen näyttää olevan. Alkuperäisalu-
eemme pohjoispuolella ukontulikukka on enim-
mäkseen koristekasvikarkulainen ja yleensä tila-
päinen. Ukontulikukkamme muinaistulokaskanta 
lienee pääosin vierasta eteläistä perua, kun taas 
sisämaan kallionseinämien alkuperäiskanta on 
kasvistonhistoriallisesti vanha, ehkä itäinen. Mel-
koisia yhtäläisyyksiä tuntuu olevan arvoitukselli-
sen mäkivirvilän {Vicia tetrasperma) kanssa. 

Verhascum nigrum, 
tummatulikukka (336) 

Jo kasvupaikkojen perusteella on selvää, että tum-
matulikukka ei ole Suomessa alkuperäinen, tuskin 
lähialueillakaan vaikka Ramenskaja (1983) pitää 
sitä apofyyttina Venäjän Karjalassa. Se on lääke-
kasvi, käy koristekasvista ja leviää liikenteen mu-
kana. Ruotsin Västmanlandissa Malmgren (1982) 
näyttää pitävän sitä melko nuorena tulokkaana, 
jopa viljelykarkulaisena. Suomessa kuitenkin kyt-
kös vanhaan asutukseen on ilmeinen, samoin lin-
noihin (Toivonen 1980); Lounais-Suomessa Silk-
kilä & Koskinen (1990:35) lukevat tummatuliku-
kan rautakauden muistomerkkien täydentäviin il-
maisijalajeihin, ja sama pätee myös Satakunnassa. 
Kasvi on eittämätön muinaistulokas Suomen man-
tereen neljässä lounaisessa eliömaakunnassa, mut-
ta lisäselvityksiä tarvitaan vielä Etelä-Karjalassa 
ja -Savossa ja etenkin Ahvenanmaalla. Näitä poh-
joisemmissa maakunnissa kasvi on joka tapauk-
sessa uustulokas, pääosin satunnainen. 

Scrophularia nodosa, 
syyläjuuri (336) 

Vaikka syyläjuuri onkin ensi sijassa lehtomaisten 
metsien kasvi, se suosii ihmisen muuntamia kas-
vupaikkoja ja ilmestyy tienvierille, pientareille ja 
kyliin. Osittain tosin on kysymys metsämaassa 
piilleistä ja tienteon tai muun häiriön herättämistä 
siemenistä itäneistä kasveista (ks. Pamela 1986). 
Kaikista eliömaakunnista, missä syyläjuuri on va-
kinainen, on kuitenkin tietoja myös selvästi alku-
peräisistä kasvupaikoista. 

Linaria vulgaris, 
(kelta)kannusruoho (337) 

Kaikesta päättäen kannusruoho on aidosti alkupe-
räinen merenrantojemme somerikoilla (esim. Ek-
lund 1958, Kujala & Ulvinen 1964), Pohjanlahdel-
la Merenkurkkuun ja harveten pitkälle Perämeren 
rannikolle. Lisäksi se on alkuperäinen Laatokan 
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riuttavuorilla (Linkola 1921) ja Äänisen kallioilla 
(Kotilainen 1945). Suomesta on tietoja alkuperäi-
sen tuntuisesta kallioitten kannusruohosta vain 
kaakkoiselta rapakivialueelta Anjalankoskelta 
(Kujala & Ulvinen 1964) ja Myrskylästä. Lähes 
koko Suomessa kannusruoho on yleinen koriste-
kasvi sekä viljelyjäänne ja -karkulainen, ja kasvi 
pitää suuresti maantienvarsista ja etenkin ratapen-
kereistä. Se tekee hyvin runsaasti siementä ja le-
viää tehokkaasti. Ainakin Itä-Uudellamaalla sitä 
on yleisesti peltojen rikkakasvina ja pientareilla, 
mutta rikkakasviesiintymien tarkkaa aluetta ja 
varsinkaan ikää ei tiedetä. On siten mahdollista, 
joskaan ei kovin todennäköistä, että joissakin sisä-
maan eliömaakunnissa kannusruoho olisi katsotta-
va rikka- tai kyläkasvina muinaistulokkaaksi. 

Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia, 
orvontädyke (339) 

Suomesta ei tunneta selviä alkuperäiskasvupaik-
koja. Lounaissaaristossakin orvontädyke lähes ra-
joittuu asutuille maille, ja Eklund (1958) arvelee-
kin sitä tulokkaaksi, joka paikoin kyllä kasvaa 
"pseudospontaanina" kalkki- ym. kallioiden pai-
nanteissa ja lätäköissä. Liioin se ei ole alkuperäi-
nen Laatokan Karjalassa (Linkola 1921). Kuiten-
kin Malmgren (1982) pitää orvontädykettä Ruot-
sin Västmanlandissa pieneltä osin alkuperäisenä 
rantojen ja kosteiden metsien aukkopaikkojen kas-
vina, samaten Kujala & Ulvinen (1964) Itä-Ky-
menlaaksossa alkuperäisenä järven- ja joenran-
noilla samoin kuin Ramenskaja (1983) Venäjän 
Karjassa. Tämäntapaisilta kasvupaikoilta orvontä-
dyke lienee ihmisen mukaan lyöttäytynytkin ja 
etelästä käsin levinnyt jo kauan sitten Suomeen ja 
saavuttanut nekin Lapin tienoot, missä pohjantä-
dyke (subsp. humifusa) kasvaa osaksi täysin alku-
peräisenä. 

Veronica officinalis, 
rohtotädyke (340) 

Rohtotädykkeen yleisyys metsissä, kallioilla ja ke-
doilla on ihmisen ansiota. Se lienee metsissä alku-
peräinenkin (Linkola 1921, Kujala 1964, Kujala & 
Ulvinen 1964, Malmgren 1982), mutta arvattavas-
ti perin vähävaltaisena ja vain luonnostaan avoi-
milla kohdin. Selkeästi alkuperäisenä sitä kuiten-
kin on Suomen eteläosien kallioilla, myös ihan 
ilman ihmisen levittämiä seuralaislajeja, monin 
paikoin Satakunnassakin (esim. Suominen 1987) 
sekä Hämeessä Jyväskylää myöten. Yleisen kas-
vin tätä puolta ci juuri ole tarkattu, ja kenties vain 
siksi emme ole tavoittaneet yhtään tietoa alkupe-
räisesiintymästä Etelä-Savosta. Luontaista rohto-
tädykettä saattaa olla Pohjois-Savossakin. Poh-
jois-Karjalan Juuasta on serpentiinikalliolta melko 

uskottavakin tieto (H). Alkuperäisalue yltää myös 
Etelä-Pohjanmaalle: Kristiinankaupungin Pyhä-
vuorelta on äskettäinen havainto luonnontilaiselta 
kalliolta. Ruotsissa rohtotädyke kasvaa etelävuo-
rilla Lappia myöten (Andersson & Birger 1912, 
Lundqvist 1968:72), ja Laatokan riuttavuorilla se 
on yleinen (Linkola 1921), samoin Äänisen kalli-
oilla (Kotilainen 1945). Tosin Ramenskaja (1983) 
ilmoittaa sen Venäjän Karjalasta vain niittykasvi-
na. 

Veronica chamaedrys, 
nurmitädyke (340) 

Ihmisen suuresti yleistyttämän ja levittämän nur-
mitädykkeen pohjoismaista alkuperäisaluetta on 
hankala hahmotella yksityiskohdittain. Kasvi näet 
on tuoreiden, valoisien metsien ja metsärinteiden 
laji (Linkola 1921, Eklund 1958, Kujala 1964, 
Kujala & Ulvinen 1964, Malmgren 1982), mutta 
todistusvoimaisemmilla luonnonkasvupaikoilla, 
kallionseinämillä se on vähävaltainen (Andersson 
& Birger 1912, Linkola 1917, 1921, Suominen 
1987). Lisäksi useimmat kasvitieteilijät ovat lai-
minlyöneet tämänkin yleisen kasvin tarkastelun. 
Kymmenestä Etelä-Suomen ja järvialueen eliö-
maakunnasta on nurmitädykkeen alkuperäisyy-
destä ainakin joitakin tietoja tai (esim, Kujala 
1964: kartta 153) edes vankkoja vihjeitä. Koko 
Pohjanmaalla (kuten myös laajalti Suomenselän 
kaakkoisliepeellä ja muillakin karukoilla eteläm-
pänä ja idempänä) kasvi näyttää olevan yksin-
omaan tulokas, Pohjois-Suomessa vieläpä varsin 
äskettäinen. 

Veronica sciitellata, 
luhtatädyke (340) 

Ojat, lätäköt ja muut kaivannot ovat nykyään ta-
vallisimpia kasvupaikkoja, monin seuduin ainoita. 
Silti joka eliömaakunnassa näyttää olevan myös 
alkuperäisesiintymiä, järvien ja jokienkin rannoil-
la, märissä korvissa sekä poudalla kuivuvissa met-
sä- ja kalliolätäköissä. Vartavastisia havaintoja tä-
mänkin yleisen kasvin luontaisista kasvupaikoista 
on perin vähän. 

Veronica heccahimga, 
ojatädyke (340) 

Ruotsin Västmanlandissa ojatädyke on osittain al-
kuperäinen puro- ja lähteikkökasvi (Malmgren 
1982), ja maakunnan eteläosa kuuluukin laajaan 
ruotsalaiseen ja eurooppalaiseen yhtenäisaluee-
seen. Siihen liittyy Ahvenanmaakin, ja vain siellä 
on alkuperäisen tuntuisia kasvupaikkoja (Laine 
1980, C.-A. Haiggström, suull.). Etelä-Pohjan-
maalla ojatädyke kasvaa Vanhan Vaasan entisen 
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sataman luona ojassa, joten se on varmastikin saa-
punut vasta historiallisena aikana. Myös muualla 
manner-Suomessa tämä vanha rohdos- ja vihan-
neskasvi on vain tulokas. Etelä-ja Kaakkois-Suo-
men osalta tuloaikaa tuskin voidaan täsmentää; 
kasvi saattaa olla.muinaistulokas, mutta kukaties 
sittenkin vain uustulokas. Suomen pohjoisosissa 
ojatädyke joka tapauksessa on melko uusi tulokas, 
joka ei missään ole pystynyt vakiintumaan. 

Veronica arvensis, 
ketotädyke (341) 

Manner-Suomessa ketotädykkeellä ei ole alkupe-
räiseltä vaikuttavia kasvupaikkoja. Vakinaisalu-
eellaan se on ilmeinen muinaistulokas, jo maata-
louden alkuaikojen tuoma, eikä sillä nykyoloissa 
edes ole erityistä leviämistaipumusta. Lähialueilla 
ei Linkola (1921) eikä liioin Malmgren (1982) 
pidä sitä alkuperäisenä. Saksassakin Rothmaler 
(1988) pitää sitä arkeofyyttinä. Lounaissaaristos-
samme ketotädyke on, tai ainakin oli saaria vielä 
laidunnettaessa, hyvin yleinen ja runsas, myös ky-
lien ulkopuolella, ja Eklund (1958) pitää sitä ih-
mistoimintaan nähden välinpitämättömänä ja rin-
nastaa sen biologisesti mäkilemmikkiin (Myosotis 
ramosissima) (jonka olemme katsoneet alkuperäi-
seksi). Sekä C.-A. Hasggström että U. Laine 
(suull.) pitävät ketotädykettä lounaassakin mie-
luummin muinaistulokkaana kuin alkuperäisenä, 
ja laaja mannersuomalainen tulokasalue tuntuu tu-
kevan tätä näkemystä. 

Veronica verna, 
kevättädyke (341) 

Yleisesti tehty rinnastus samannäköiseen ja sa-
mantapaisilla paikoilla kasvavaan ketotädykkee-
seen {V. arvensis) sisältää liiallisen samaistamisen 
vaaran. Eklund (1958) kylläkin pitää kevättädy-
kettä vahvasti hemerofiilisena, siis toisin kuin ke-
totädykettä, mutta vertaa kevättädykettä hietalem-
mikkiin {Myosotis stricto), p^'à nähdäksemme on 
jopa varmemmin alkuperäinen kuin ketotädyk-
keen rinnastuskohde mäkilemmikki. Silti C.-A. 
Haiggström ja U. Laine (suull.) yhtä kaikki kallis-
tuvat katsomaan myös kevättädykkeen lounaissaa-
ristossa muinaistulokkaaksi. Kujala & Ulvinen 
(1964) pitävät Itä-Kymenlaaksossa mahdollisena 
alkuperäisyyttäkin kallioilla ja rapautumissoralla. 
Venäjän Karjalassakin Ramenskaja (1983) pitää 
sitä apofyyttinä. Suomen sisämaasta on vain yksi 
tieto luonnontilaiselta kallionseinämältä, mutta si-
täkin vakuuttavampi: Korpilahden Vaarunvuori 
(Linkola 1917, Kankaala «fe Saari 1979). Laatokal-
la kevättädykettä on vain kahdella riuttavuorella 
(Linkola 1921), Ruotsin etelävuorilla vain muuta-
milla ja varsin etelässä (Andersson & Birger 

1912). Malmgren (1982) pitää lajia Västmanlan-
dissa muinaistulokkaana. On siis muutamia harva-
lukuisia viitteitä siitä, että muinaistulokkaamme 
kevättädyke sittenkin olisi vähäiseltä osalta alku-
peräinen muutamissa eliömaakunnissamme sekä 
Suomen lähiympäristössä. 

Veronica a^restis, 
peltotädyke (341) 

Peltotädyke on vanha rikkakasvi sekä Keski- että 
Pohjois-Euroopassa, arkeofyytti mm. Saksassa 
(Rothmaler 1988) ja Ruotsin Västmanlandissa 
(Malmgren 1982). Suomen lounaisosien kylien ja 
kaupunkien vanhat vakinaiset esiintymät on 
yleensä helppo pitää erillään muun Suomen vähä-
lukuisista satunnaistulokaslöydöistä. 

Veronica polita, 
killtotädyke (341) 

Tämän niin ikään vanhan euraasialaisen rikkakas-
vin pysyvä suomalaiskanta on perin heiveröinen, 
varsinkin mantereen parin puutarhan uustulokkai-
den osalta. Koko maassa on vakinaisuutta epäilty 
(Palmén 1980), mutta viime tietojen (C.-A. Hœgg-
ström, suull.) mukaan se on Ahvenanmaalla van-
haperuinen rikkakasvi, muinaistulokas, olkoonkin 
harvinainen. 

Veronica opaca, 
himmeätädyke (341) 

Himmeätädykkeen, eurooppalaisen rikkakasvin, 
alue ulottuu Ahvenanmaalle, missä sitä on vanhas-
taan puutarhoissa ja myös pelloilla (Palmén 1980), 
melko yleisenäkin ja ilmeisenä muinaistulokkaana 
(C.-A. Hajggström, suull.), joksi se katsotaan Sak-
sassakin (Rothmaler 1988). Suomen mantereella 
se on vakinainen vain etelässä ja kaikesta päättäen 
nuori puutarhatulokas. 

Veronica hederifolia, 
murattitädyke (342) 

Murattitädykkeen alue ulottuu Ruotsin kautta Ah-
venanmaalle, mutta manner-Suomessa lajia on ol-
lut pelkästään satunnaisena satama- ym. tulokkaa-
na. Kumpikin alalajimme, subsp. hederifoUa ja 
subsp. lucorum, näyttävät myös Ahvenanmaalla 
melko nuorilta tulokkailta ja ilmeisesti myös nimi-
rotu vakinaiselta. Asiaa mutkistavat vanhat pel-
loilta kerätyt näytteet, joista jälkimmäiseen alala-
jiin luetut ja etenkin ruispelloista kerätyt ovat 
poikkeavan näköisiäkin (Palmén 1980). Kysy-
myksessä on voinut olla ikivanha rukiin rikkakas-
vi, nyt siis jo hävinnyt muinaistulokas. Mahdolli-
sesti juuri sitä on kasvanut harvinaisena Varsinais-
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Suomessakin Korppoossa, mistä Eklund (1958) 
ilmoittaa murattitädykkeen seuralaiseksi niin 
ikään jo hävinneen rukiin rikkakasvin ruisvirnan 
(Vicia villosa). Jos näin on, subsp. liicoriim onkin 
Ahvenanmaalla muinaistulokas, jonka nykyinen 
kanta ja rotu on tosin toinen kuin ennen, ja Var-
sinais-Suomessa hävinnyt muinaistulokas. 

Veronica longifolia, 
rantatädyke (342) 

Rantatädyke on alkuperäinen pitkin Suomen me-
renrantoja ja lähikallioillakin ynnä eräiden Etelä-
Suomen järvien rannoilla sekä toisaalta pohjoisen 
jokivarsilla. Etelä-Hämeessä se on alkuperäinen 
ainakin Pyhäjärven ja Vanajaveden luodoilla (H), 
Kainuussa taas ainakin Suomussalmen poh-
joisosan kivikkorannoilla ja jokivarsilla (Kyyhky-
nen 1919). Varmaan rantatädyke siirtyi ihmisen 
muuntamille kasvupaikoille jo varhain, muttei 
tuolloin vielä tavoittanut uusia eliömaakuntia. 
Neljä keskisuomalaista tulokasmaakuntaansa se 
tuntuu saavuttaneen vasta hiljakkoin, lähinnä hei-
nänkuljetusten ja -viljelyn ansiosta. Yhtään tietoa 
alkuperäiseksi ymmärrettävistä rantakasvupai-
koista ei näytä olevan näistä maakunnista. Silti 
saattaa alkuperäispaikkoja olla vaikkapa kaakkoi-
sen rajaseutumme järvien rannoilla; varsin lähellä 
Laatokan ja lähijärvien rannoilla on luontaista ran-
tatädykettä (Linkola 1921) samoin kuin Venäjän 
Karjalassa (Ramenskaja 1983). 

Veronica spicata, 
tähkätädyke (342) 

Tähkätädyke ulottuu nähtävästi alkuperäisenä kal-
kinsuosijakasvina Skandinaviaan, itärannikolla 
Uplantiin saakka, sekä Baltiaan ja erillisalueilleen 
Laatokan saarille ja Äänisen rannoille. Eteläran-
nikkomme melko vähälukuiset kasvupaikat liitty-
vät näihin, mutta yhteys keskiaikaiseen merilii-
kenteeseen on perin luultava ja monissa tapauksis-
sa ilmiselvä (Kukkonen 1986). Läntisellä Ahve-
nanmaalla on tosin syrjäisiäkin saarikasvupaikko-
ja, joilla tähkätädykkeen voi myös selittää Uplan-
nin puolelta luontaisesti levinneeksi. Mantereella 
on Kiskossa ja Suomusjärvellä joitakin kasvupaik-
koja korkealla vanhalla maalla, mutta täälläkin on 
merkkejä muinaisesta maataloudesta tai muusta 
kulttuurivaikutuksesta ynnä siihen viittaavia seu-
ralaiskasveja (Kukkonen 1986:38). Hiljakkoin on 
tähkätädyke löydetty myös Artjärveltä Uuden-
maan sisämaasta. Muutamien kasvupaikkojemme 
(Ahvenanmaan länsiosan. Kiskon ja Suomusjär-
ven sekä Artjärven) perusteella tähkätädyke voi-
daan arvioida (kuten Retkeilykasviossa) alkupe-
räiseksi kolmessa eliömaakunnassa ja vain Etelä-
Karjalassa muinaistulokkaaksi. Mutta perusteltua 

olisi myös katsoa se jopa koko Suomessa muinais-
tulokkaaksi, lähinnä keskiaikaiseksi, useaan ottee-
seen ja eri tahoilta saapuneeksi. 

Melampyrum crista tum, 
tähkämaitikka (343) 

Tähkämaitikan levinneisyys Itämeren piirissä 
(Hultén 1971: kartta 1564) on ehkä erikoinen pel-
källe tulokkaalle. Äärialueellaan Ruotsin Väst-
manlandissa se kuitenkin on todennäköisesti mui-
naistulokas (Malmgren 1982). Eklundin (1958) 
tutkimassa lounaissaaristossamme tähkämaitikka 
on länteen painottuva (asumattomien) pikkusaar-
ten kasvi, ihmistoimintaan nähden välinpitämätön 
ja kenties kalkinhakuinen. Tämä saattaa merkitä 
alkuperäisyyttä, eivätkä aluetta tuntevat C.-A. 
Haiggström ja U. Laine (suull.) pidäkään alkupe-
räisyyttä mahdottomana. Luonteenomaiset seura-
laislajitkin (Laine 1980) ovat alkuperäisiä, vaikka 
monet ovatkin ihmisestä hyötyneitä. Varsinais-
Suomen mantereella ja Etelä-Hämeessä tulok-
kuus, nimen omaan muinaistulokkuus on kuiten-
kin ilmiselvää. Monet kasvupaikat ovat rautakau-
tisten asuinseutujemme ydinosien ketoja, ja mo-
nelta paikalla umpeenkasvu on jo tähkämaitikan 
tukahduttanut. Olemmekin tässä vaiheessa arvioi-
neet, tosin empien, kasvin myös koko lounaissaa-
ristossa muinaistulokkaaksi, siksi kunnes alkupe-
räisyys ehkä sitovasti osoitetaan. 

Melampyrum arvense, 
peltomaitikka (343) 

Keski-Euroopassa saakka on epäselvää, onko pel-
tomaitikka alkuperäinen vai arkeofyytti (Hegi 
1974); vähenevä se ainakin on. Pohjoisella äärira-

jallaan Suomessa se on kiistaton tulokas (jo Ek-
lund 1958). Suppean vakinaisen saaristoalueem-
me syntytapaa ja -aikaa ei tiedetä. Vallan uusi 
asujain kasvi ei ole, aivan hyvin se saattaa olla 
muinaistulokas. 

Euphrasia rostkoviana feunica, 
ahosilmäruoho (345) 

Ahosilmäruoho on kulkeutunut Suomeen kaakon 
suunnalta joskus maatalouden varhaisaikoina, 
asettunut niitettäville ja kevyesti laidunnetuillekin 
aho- ja hakamaaniityille; nykyään se harvinaistuu 
näiden kasvupaikkojen vähetessä (Karlsson 
1982). Se ei tule toimeen tämän päivän ihmistoi-
minnan piirissä, esim. tienpientareilla ja poluilla. 
Ainoa vihje luontaiseen kasvipeitteeseen asettu-
misesta, tai jopa alkuperäiskasvista, ovat äskettäi-
set havainnot Oulujärven rannoilta (Jäkäläniemi & 
Ulvinen 1992:119-120). 
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Euphrasia stricta, 
ketosilmäruoho (345) 

Nimimuunnos, var. stricta {E. hrevipila) on ylei-
nen tienvarsien, polkujen, pihojen ja laitumien, 
siis matalaruohoisten poljettujen paikkojen kasvi, 
jota ei tapaa luonnonkasvillisuudessamme. Linko-
la (1921) tosin pitää sitä harvinaisena alkuperäis-
kasvina Laatokan kallio- yms. rannoilla, ja saman-
tapaisilla paikoilla sitä ehkä on ollut alkuperäisenä 
Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 1982). Kor-
pilahden Vaarunvuoren seinämältä Linkola (1917) 
ilmoittaa ketosilmäruohon niukkana, kun taas 
Kankaala & Saari (1979) arvelevat kasvia tanak-
kasilmäruohoksi ( " f . stricta cf. var. curta"). Toi-
nen muunnoksemme, var. tennis, on niitettävien ja 
laidunnettujenkin ranta- ym. ruohikoiden kasvi. 
Linkola ( 1921 ) sen paremmin kuin Malmgrenkaan 
(1982) ei pidä sitä alkuperäisenä. Eklund (1958) 
kuitenkin katsoo tämän lounaissaaristossamme 
yleisen ja runsaan kasvin ihmistoiminnasta riippu-
mattomaksi. Silti se on niiton loputtua nopeasti 
harvinaistunut sekä Suomessa että (Karlsson 
1979) Ruotsissa. Tämäkin silmäruoho on osoittau-
tunut vanhan maatalousmuodon varaiseksi mui-
naistulokkaaksi, jota ainakaan etelässä ei näytä 
olevan lainkaan luonnonpaikoilla ja tuskin (ks. 
Ahti & Hämet-Ahti 1971) Pohjois-Suomessakaan. 

Euphrasia nemorosa, 
tanakkasilmäruoho (346) 

Kasvupaikat ovat samanlaisia kuin ketosilmäruo-
hon nimimuunnoksella, ja molemmat ovat meillä 
muinaistulokkaita. Kujala & Ulvinen (1964) tosin 
katsovat kummankin alkuperäiseksi Itä-Kymen-
laaksossa, etenkin rannoilla. Muutoin ei tanakka-
silmäruohoa ole epäilty alkuperäiseksi lähialueil-
lakaan (Linkola 1921, Malmgren 1982). 

Euphrasia micrantha, 
nummisilmäruoho (346) 

Kaikissa kolmessa suomalaisessa eliömaakunnas-
saan alkuperäiskasviksi, joskin perinteistä ihmis-
toimintaa suosivaksi katsottu (Jalas 1980) nummi-
silmäruoho saattaa olla osittain muinaistulokas. 
Suomesta ei ole selviä viitteitä vähenemisestä, 
multa Ruotsin Västmanlandissa kasvi näyttää 
taantuneen, ja Malmgren (1982) arveleekin num-
misilmäruohoa muinaistulokkaaksi. 

Odontites venia, 
peltosänkiö (347) 

Peltosänkiö on kulkeutunut Suomeen varhain, 
luultavasti jo rukiinviljelyn varhaisvaiheissa. 
Muualla kuin ruispellossa ja -sängessä se ei juuri 

viihtynyt, ja rukiiseenkin sovelletut uudet viljely-
menetelmät koituivat peltosänkiömme tuhoksi 
(Suominen 1986). Vakinainen muinaistulokasalue 
saattoi ulottua pohjoisemmaksi kuin museonäyt-
teisiin perustuva Retkeilykasviossa esitetty. Aina-
kin Etelä-Pohjanmaan Isojoelta on ruispeltotieto 
(Hjelt l923:108),jaLapväärtistäon vuodelta 1925 
tieto runsaasta sänkiöstä ruispelloissa (Railonsala 
1931); kasvi tuskin on voinut olla muuta kuin juuri 
peltosänkiö. 

Odontites vulgaris, 
punasänkiö (347) 

Vaikka Malmgren (1982) ei olekaan vakuuttunut 
punasänkiön kovin varhaisesta saapumisesta 
Ruotsin Västmanlandiin, se näyttää Suomessa 
muinaistulokkaalta. Se on yhä jopa runsas monin 
paikoin Etelä- ja eteläisen Keski-Suomen pelto-
teillä, pientareilla ja laitumilla. Luonnontilaisia tai 
tätä lähenteleviä kasvupaikkoja on enintään Suo-
menlahden merenrantaniityillä, mutta näidenkin 
punasänkiöiden alkuperäisyys ja myös rajaus suo-
mensänkiöön {O. litoralis subsp. fennica) päin 
vaatinevat vielä selvittelyä. Ruotsin eteläosissa 
punasänkiötä kuitenkin kasvaa myös merenranta-
niityillä (Snogerup 1987). 

Rhinanthus minor, 
pikkulaukku (350) 

Keto-, laidun- ja piennarkasvina pikkulaukku on 
mitä ilmeisin muinaistulokas koko Suomessa, ja 
tulokkaaksi se katsotaan lähialueillakin (Linkola 
1921, Malmgren 1982) lukuun ottamatta Venäjän 
Karjalaa, jossa Ramenskaja ( 1983) pitää sitä alku-
peräisenä. Tosin Eklund (1958) kirjoittaa kasva-
misesta erikseen merenranta- ym. niityillä ja erik-
seen ihmistoiminnan vaikuttamilla niityillä, ja 
epäilys apofyyttiluonteesta on myös Itä-Kymen-
laaksosta (Kujala & Ulvinen 1964). Nähtävästi 
taustalla kuitenkin on vain merenrantojen niittä-
minen ja saariston yltyleinen laidunnus. Tämän 
maatalousmuodon lakattua on kukaties jo nyt ha-
vaittavissa pikkulaukun väistymistä näiltä luontai-
silta vaikuttaneilta kasvupaikoiltaan. 

Rhinanthus groenlandicus, 
lapinlaukku (350) 

Lapinkylien vanhojen ketojen ja laitumien kasvina 
lapinlaukku on pikkulaukun sikäläinen vastinlaji 
— tai ehkä paremminkin pikkulaukun pohjoinen 
rotu: R. minor subsp. f^roenlancUcus. Museonäyt-
teiden kasvupaikkatiedoista saa käsityksen, että 
Enontekiön luoteisosa yltää lapinlaukun alkupe-
räisalueelle Kölin vuoristossa, tunturien puronvar-
sille. Muissa Lapin eliömaakunnissa sitä on vain 
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muinaistulokkaana, ellei sitä sitten ole myös Ina-
rin Lapissa alkuperäisenä, kuten Mäkinen & Kal-
lio ( 1979) katsovat; maakuntaa niin ikään tunteva 
U. Laine (suull.) taas ei pidä sitä alkuperäisenä. 

rantapiharatamo rajataan, missä ja millaisilla pai-
koilla sitä on, onko se järvenrannoilla todella al-
kuperäinen vai kenties ihmisen avulla levittäyty-
nyt. 

Rhinanthus serotinus, 
isolaukku (350) 

Pitkin rannikkoamme kasvaa merenrantaniityillä 
täysin alkuperäinen, melko varhain kukkiva iso-
laukkurotu, joka ei näytä hakeutuvan ihmistoimin-
nan piiriin. Juuri tätä ja toisaalta taas asuttujen 
maiden tulokasrotua tarkoittaa Eklund (1958) kir-
joittaessaan isolaukun "dualistisesta" esiintymi-
sestä lounaissaaristossa. Muualla kuin merenran-
nalla ei ole alkuperäistä isolaukkua; sellaista ei ole 
Laatokallakaan (Linkola 1921) eikä Ruotsin Väst-
manlandissa (Malmgren 1982). "Luonnonniitty-
jen" niiton lakattua on suhteellisen varhain kukki-
va isolaukku harvinaistunut, ja tilalla on myöhään 
kukkiva isolaukku, joka kasvaa ja levittäytyy eri-
tyisesti tienvarsilla (Malmgren 1982); kuvaus tun-
tuu sopivan Suomeenkin. Mutta vaikka niittyjen 
isolaukku olikin kaiketi muinaistulokas, onko se 
jo paikoin kadonnut, ja onko tienvarsien isolaukku 
katsottava sen jälkeläiseksi vaiko uustulokkaaksi? 
Myös viljapelloissa on kasvanut isolaukkua, josta 
ainakin osa oli ruispeltojen rikkalaukkua, subsp. 
apterus. Ruotsissa rikkalaukku on joskus ollut 
yleinen (Jalas 1980), vuonna 1885 "ett af Sveriges 
svåraste åkerogräs" (Anonyymi 1985). Niinpä 
tuntuu oudolta Retkeilykasviossa esitetty suoma-
laisten museonäytteiden antama kuva (ks. Suomi-
nen 1986) harvinaisesta, pohjoiseen painottuvasta 
satunnaiskasvista, joka siis olisi kulkeutunut vil-
jan tuontisiemenen mukana. Kenties rikkalaukkua 
sittenkin kasvoi myös Suomen ruispelloilla vaki-
naisena, arvatenkin muinaistulokkaana. 

Plantago major, 
piharatamo (351 ) 

Nimirotu, subsp. major, on Suomessa ja laajalti 
ympäristöalueillakin aina Saksan pohjoisosia 
myöten (Rothmaler 1988) kiistaton muinaistulo-
kas ja edelleen asutuksen ja tiestön piirissä pysyt-
televä. Vain perimmäisen Lapin se on tavoittanut 
vasta hiljan. Rantapiharatamo, subsp. intermedia, 
taas on selvästi alkuperäinen merenrannoilla ete-
lästä ainakin Perämeren eteläosiin saakka ja näh-
tävästi jossakin määrin järvenrannoillakin. Sillä 
on taipumusta loitotakin merenrannalta ihmisen 
avulla (Eklund 1958), ja sitä on sisämaassakin 
rikkakasvina (Pykälä 1987, Lampinen 1990). 
Niinpä sisämaassa on vielä selvitettävää: miten 

Plantago media, 
soikkoratamo (352) 

Vaikka soikkoratamo voi ehkä olla alkuperäinen 
niinkin lähellä Suomea kuin Fennoskandian etelä-
osissa (ks. Jalas 1980), se on Västmanlandissa 
muinaistulokas (Malmgren 1982). Perusteellinen 
kotiutuminen lounaissaaristoomme, eritoten kalk-
kipaikoille, on saanut Eklundin (1958) epäilemään 
sitä kenties alkuperäiseksikin. Soikkoratamo on 
heinäratamoa {P. lanceolata) paljon enemmän le-
vinnyt peltojen ja nurmikoiden heinänsiemenen 
mukana, ja se on vaihtelevassa määrin vakinaistu-
nut melko pohjoiseen asti. Kuitenkin soikkorata-
moa näyttää olevan myös muinaistulokkaana, 
paitsi lounaissaaristossa, pitkin etelärannikkoam-
me, Etelä-Karjalassakin (Kujala & Ulvinen 1964) 
ainakin Kukourin saarella. 

Plantago lanceolata, 
heinäratamo (353) 

Tätä suorastaan esihistoriallisen asutuksen ja rai-
vauksen tunnuskasvia pidetään nykyään tulokkaa-
na jopa kaikkialla Pohjoismaissa (Hansen 1960, 
Malmgren 1982:462 kirjallisuusviitteineen). Ek-
lund (1958) tosin arvelee sitä alkuperäiseksi lou-
naissaaristomme kalkkipaikoilla. Muinaistulok-
kaana heinäratamoa on saariston lisäksi eteläran-
nikolla, nähtävästi sellaisena myös Etelä-Karjalan 
ketorinteillä. Heinänsiemenen lisäksi heinäratamo 
on usein kulkeutunut varsinkin venäläisen viljan 
mukana (Suominen 1979) ja monin paikoin va-
kiintunut. Vaikeutena on arvioida itäsuomalaisten 
kylä- ja piennaresiintymien tuloaikaa. Alueen il-
meisen itäisperuinen heinäratamo lienee kaikki 
vasta melko äskettäin saapunutta eikä liity ikivan-
haan kaski- ja ahokulttuuriin. 

Campanula patula, 
harakankello (357) 

Missään Suomessa ei ole alkuperäisiksi edes 
epäiltäviä kasvupaikkoja, ei Laatokan Karjalassa-
kaan (Linkola 1921). Harakankello on tullut Suo-
meen idästä ja kaakosta siinä määrin varhain, että 
saapumisesta ei ole tietoja. Siten se on käsitettä-
vissä muinaistulokkaaksi, vaikka ei olisikaan iki-
vanha ainakaan nykyisenlaisen yleisenä. Jo Kes-
ki-Ruotsin Västmanlandissa harakankellon tuloja 
yleistyminen, lähinnä heinänsiemenen myötä, 
ajoitetaan vasta 17()0-luvulle (Malmgren 1982), 
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Norjassa vieläkin myöhäisemmäksi. Myös Suo-
men lounaissaaristossa harakankello oli Eklundin 
(1958) aikana 1920-ja 1930-luvuiIla harvinainen 
ja itäinen, tosin jo harvinaistunutkin. Ahvenan-
maalla se on harvinainen (C.-A. Hœggstrôm, 
suull.), eikä ehkä olisikaan väärin arvioida hara-
kankello maakunnassa uustulokkaaksi. 

Campanula persicifolia, 
kurjenkello (357) 

Kurjenkello on Suomessa selvästi alkuperäinen 
lehtomaisten metsien kasvi (esim. Kujala 1964), 
mutta niin hanakka hyötymään ihmistoiminnasta 
jo vanhastaan, että tulokkuuden mahdollisuus on 
otettava huomioon alueen pohjoisosissa. Etelä-Sa-
vosta ja -Pohjanmaalta on myös selviä lehtotieto-
ja, ja melko selvä on myös Pohjois-Karjalan Ki-
teeltä (H). Mutta Pohjois-Hämeen ja -Savon vähä-
lukuiset tiedot ovat vaikeaselkoisia, nähtävästi nii-
tyiltä yms. eivätkä luonnontilaisista lehdoista. 
Olemme kuitenkin rohjenneet katsoa, että näissä 
pääalueeseen liittyvissä eliömaakunnissa on myös 
alkuperäistä kurjenkelloa, joko joissakin lehdoissa 
taikka vain lehtomuuttumille jääneinä. Vielä poh-
joisempana tulokkuus, uustulokkuus on ilmisel-
vää. Kuitenkin Perä-Pohjanmaan Keminmaalla on 
muutamia erillisiä metsäkasvupaikkoja, joista lä-
hemmin tutkittu "vaikutti joltisenkin luonnonva-
raiselta" (Ulvinen 1980); hieman hämmentävä 
seuralaislaji on nuokkukohokki (Silene nutans). 

Campanula glomerata, 
peurankello (358) 

Tämä itäinen ja kaakkoinen ahojen ym. ruohikoi-
den kasvi ei missään Suomessa ole alkuperäinen; 
Laatokan Karjalassakin Linkola (1921) katsoo sen 
tulokkaaksi mutta Ramenskaja (1983) Venäjän 
Karjalassa apofyytiksi. Jonkinasteista empimistä 
tosin kuvastavat Kujala & Ulvinen (1964) ja Nur-
mi (1980), mutta Kujalan (1964) mukaan peuran-
kello on "enemmän niitty- kuin metsäkasvi", joka 
metsässä on "melkein aina kukaton, niukka ja vain 
nuorissa metsiköissä esiintyvä". Tuloaikansa puo-
lesta se on Suomessa selkeä muinaistulokas, myös 
Ahvenanmaalla (C.-A. Hajggström, suull.), mutta 
Ruotsissa ilmeisesti vain Itä-Uplannissa ja Gotlan-
nissa (Hultén 1971: kartan 1658 teksti). Jo Väst-
manlandissa se on luultavasti uustulokas, suurelta 
osin viljelykarkulainen (Malmgren 1982). Pohjan-
maalla ja Kainuussa on vähistä löytötiedoista vai-
kea päätellä, onko peurankello vanha ja vakinai-
nen vaiko vasta äskettäinen ja kenties tilapäinen 
tulokas. Niinpä muinaistulokkaan asema Etelä-
Pohjanmaalla ei ole suinkaan varma. 

Campanula cenncaria, 
hirvenkello (358) 

Todella alkuperäisiä kasvupaikkoja ei tunneta 
Suomesta mistään (esim. Kujala & Ulvinen 1964, 
Nurmi 1980), ei lähialueiltakaan (Linkola 1921, 
Malmgren 1982). Hirvenkelloa on kyllä umpeutu-
villakin ahoilla, metsänreunoilla ja hakkuuaukeil-
la, mutta metsän vanhetessa se katoaa. Muinaistu-
lokkaan riippuvuutta vanhasta maankäytöstä, val-
lankin kaskiviljelystä osoittaa nykyinen romah-
dusmainen harvinaistuminen. Kolmesta läntisestä 
eliömaakunnasta se on jo kokonaan hävinnyt. 

Campanula latifolia, 
ukonkello (358) 

Ukonkelloa on alkuperäisenä aivan lähellä Suo-
mea, Ruotsissa (Almquist 1929, Malmgren 1982), 
Virossa sekä Laatokan (Linkola 1921) että Venä-
jän (Ramenskaja 1983) Karjalassa. Alkuperäisalu-
eeseen on luettu myös Ahvenanmaa, mutta viime-
aikaiset havainnot viljellyn ukonkellon karkaami-
sesta lehtoon osoittavat sen uustulokkaaksi (C.-A. 
Hasggström, suull.; ks. myös Nurmi 1980). Man-
ner-Suomessa pihan tuntumassa pysyttelevistä ko-
ristekasvikarkulaisista ei koskaan olekaan synty-
nyt epäselvyyttä. 

Campanula trachelium, 
varsankello (359) 

Myös varsankelloa on alkuperäisenä Suomen lähi-
alueilla Ruotsissa, Virossa ja heti rajantakaisessa 
Karjalassa, mutta selvästi myös Ahvenanmaan ja 
(Eklund 1958) muun lounaisen saaristomme leh-
doissa, etenkin pähkinälehdoissa. Uudenmaan al-
kuperäisimmän tuntuinen kasvupaikka, pähkinä-
lehto Hangon Tvärminnessä liittyy luontevasti 
muuhun alueeseen. Vaikka ihminen ei ole varsan-
kelloa kovin paljon levittänyt, tämän äärikasvu-
paikan vanha historia on johdattanut muinaistulo-
kasratkaisuun. Samoilla paikoin kasvaa myös mä-
kimeirami (Origanum vulf^are), jonka arviointi 
uustulokkaaksi on niin ikään epävarmalla pohjal-
la. 

Campanula rapunculoides, 
vuohenkello (359) 

Pääosassa Suomea vuohenkello on ilmiselvästi 
koristekasvi- ja myös hyötykäyttöviljelyn perua, 
uustulokas, tahattomastikin edelleen levinnyt puu-
tarharikkakasvi, myös piennar-ja pensaikkokasvi. 
Samanlainen se on muissakin Pohjoismaissa. Lin-
kola (1921) kuitenkin lukee tämän kaakkoisen 
kasvin Sortavalan seudun ukonhattulehtojen luon-
taiseen lajistoon ja Ramenskaja (1983) Venäjän 
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Karjalan apofyylteihin. Juuri näillä seuduin kaak-
koisrajamme pinnassa vuohenkello on aika ylei-
nen ja kasvupaikoista osa varsin alkuperäisen tun-
tuisia; Nurmi (1980) pohdiskelee myös Dragsfjär-
din Jungfruholmin lehdon vuohenkellon alkupe-
rää. Näillä tietämin olemme kuitenkin katsoneet 
vuohenkellon koko Suomessa uustulokkaaksi. 
Mutta jos se todella on alkuperäinen Laatokan 
Karjalassa, se saattaa kaakossa ollakin vanha asu-
kas, ehkä muinaistulokas ellei jossakin vallan al-
kuperäinen. 

Campanula rotimdifoUa, 
kissankello (359) 

Viidestä kissankellorodustamme vain nimirotu, 
subsp. rotundifolia, on tulokas (Nurmi 1980). Se 
on kyläketojen ja tienvarsien asukas, vanhaa ete-
läistä perua, muinaistulokas. Lounaissaaristossa 
se suosii voimakkaasti ihmistoimintaa ja on erityi-
sesti niittykasvi (Eklund 1958). Ruotsin Västman-
landissa kissankello on alkuperäinen, apofyytti, 
mutta Malmgren (1982) ei erittele rotuja. Suomen 
pohjoispuoliskossa eteläistä tulokasrotua on hyvin 
vähän ja vasta äskettäin saapuneena. Kaikki alku-
peräiset kissankellomme kallioilla, harjuilla ja 
tuntureilla kuuluvat muihin rotuihin. Näistä kol-
mella ei juuri ole taipumusta levitä ihmisen muun-
tamille kasvupaikoille. Pohjois-Suomen vielä ni-
meämätön valtarotu sen sijaan on paljonkin hyö-
tynyt ihmisestä, mutta ainoana uutena eliömaa-
kuntana se on täten saavuttanut Kainuun, ilmeise-
nä muinaistulokkaana. 

Erigeron acer, 
karvaskallioinen (366) 

Viidestä rodustamme yleisin, subsp. acer, kasvaa 
yksinomaan ihmistoiminnan piirissä kuivilla ke-
doilla, hietikoilla ja piha- yms. kallioilla. Eklund 
(1958) tosin pitää sitä lounaissaaristossa enintään 
heikosti hemerofiilisena, mutta sanonta tarkoitta-
nee vain, että tätä laidunnuksesta hyötyvää kasvia 
ei juuri ole ihmisen voimakkaasti vaikuttamilla 
paikoilla. Linkolan (1921) mukaan tämän (ala)la-
jin alkuperäisyys Laatokan riuttavuorilla on epä-
todennäköistä. Ruotsin Västmanlandissa karvas-
kallioinen voi olla alkuperäinen kalkkikallioilla, 
mutta Malmgren (1982) ei kerro, onko laji maa-
kunnassa rodullisesti yhtenäinen. Idänkallioinen, 
subsp. hrac/iycep/ialus, on kasvupaikoiltaan nimi-
rodun kaltainen ja niin ikään ilmeinen muinaistu-
lokas. Kolme muuta alalajiamme sen sijaan ovat 
selvästi alkuperäisiä, eritoten kallionseinämillä ja 
vyörysorakoilla kasvavia. Vaikka ne saattavatkin 
siirtyä ihmisen luomille kasvupaikoille, pohjan-
kallioinen, subsp. politus, jopa suuressa määrin 
kyläkedoille ja tienvarsille, ne eivät ole tällä ta-

voin laajentaneet aluettaan yhteenkään uuteen 
eliömaakuntaan sen paremmin muinais- kuin uus-
tulokkaanakaan. 

Filago aiyensis, 
ketotuulenlento (368) 

Yleensä selvästi ihmisen muovaamilla avoimilla 
paikoilla kasvava, herkästi ilmateitse saapuva ja 
usein taas pian katoava tuulenlento on alkuperäi-
syyttä pohdittaessa pulmallinen. Se on koko Kes-
ki-Euroopassa suuresti taantunut ja puuttuu nyky-
ään laajoilta alueilta (Meusel & Jäger 1992). Tans-
kassa sitä pidetään arkeofyyttinä, joka 1800-luvul-
la oli yleisempi (Jessen & Lind 1923). Pelkästään 
tulokkaaksi sen katsovat mm. Linkola ( 1921 ), Ku-
jala & Ulvinen (1964) ja Malmgren (1982). Kui-
tenkin Andersson & Birger (1912) tapasivat tuu-
lenlennon neljältä Ruotsin etelävuorelta, tosin 
melko etelästä. Lounaissaaristossamme Eklund 
(1958) arvelee sitä alkuperäiseksi; se kasvaa mm. 
kallionseinämien halkeamissa. C.-A. Hasggström 
(suull.) taas ei pidä sitä Ahvenanmaalla alkupe-
räisenä. Tällä tietämällä olemme tulkinneet tuu-
lenlennon Suomessa tulokkaaksi; jos se sellainen 
on, se on muinaistulokas. Tulokkaan määritelmän 
mukaan se olisi tulokas siltikin, vaikka pähkylät 
olisivat muista maista ominkin neuvoin lentäneet 
ihmisen paljastamalle maaperälle, vaikkapa kaski-
kaudella. Mutta entäpä jos tuulenlento on aina 
lennähdellyt Suomeen jokien hiekkatörmille, ku-
lonpolttamille harjunrinteille, peurojen poluille ja 
kalliotörmille? Toinen kysymys on kasvin kunkin-
hetkinen asema erinäisissä eliömaakunnissamme, 
ainakin Pohjanmaalla. Jos esiintyminen on kat-
konaista, uusien siemenenlentojen varaista, onko 
kasvi muinais- vai uustulokas vaiko ollenkaan va-
kinainen? 

Gnaphalium sylvaticum, 
ahojäkkärä (369) 

Alun perin länsieuraasialaisen ahojäkkärän kasvu-
paikat ovat tieteellisestä nimestä ("metsäjäkkärä") 
huolimatta niin yksioikoisesti ihmisen luomia tai 
vahvasti muuntamia, että Suomen tai lähialueiden 
kasviston alkuperäisyyttä pohtineista tutkijoista 
vain Ramenskaja (1983) on päätynyt pitämään 
kasvia alkuperäisenä. Muinaistulokkaana se on 
seuraillut asutusta, maanviljelyä ja laidunnusta 
Lapin eteläosiin saakka. 

Gnaphalium supinum, 
lumijakkärä (369) 

Lumimailta ja muilta alkuperäispaikoiltaan lumi-
jakkärä on levinnyt, kaiketi jo varhain, asutuksen 
piiriin. Kuitenkin myös Lapin kahdesta eteläisem-
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mästä eliömaakunnasta tunnetaan kummastakin 
ainakin yksi alkuperäinen tunturikurukasvupaikka 
(H). 

Gnaphalium uliginosum, 
savijäkkärä (370) 

Savijäkkärä on samaan tapaan pulmallinen yksi-
vuotinen viljelysten, ojien ja vedenäären kasvi 
kuin katkeratatar {Polygonum hydropiper) yd tum-
marusokki (Bidens tripartita). Savijäkkärä on al-
kuaan eurooppalainen, mutta nykyinen ala ja ylei-
syys ovat ihmisen ansiota. Haivenpähkylöin savi-
jäkkärän on helppo siirtyä asutuilta paikoilta myös 
rannoille. Malmgren (1982) katsoo perimmäisen 
kulkeutumissuunnan Ruotsin Västmanlandissa ol-
leen alkuperäisiltä rantakasvupaikoilta ihmistoi-
minnan piiriin. Linkola (1921) ja Eklund (1958) 
taas päätyvät ilmeisen samanlaiselta havaintopoh-
jalta hyvinkin empivään, jopa päinvastaiseen tu-
lokseen. Nykyisestäkin vahvasta leviäinpaineesta 
huolimatta savijäkkärällä on kovin vähän itsenäi-
seltä ja pysyvältä vaikuttavaa rantaesiintymistä. 
Yleisvaikutelma on vieraus luonnollemme. Suo-
men pohjoisosissa kasvin vakinaisuus ei ole ko-
vinkaan varmaa, esim. Kuusamossa se on katsottu 
satunnaiseksi (Ahti & Hämet-Ahti 1971). Ei liioin 
ole varmaa, onko oikein katsoa savijäkkärä Lapis-
sa muinaistulokkaaksi. 

Antennaria dioica, 
kissankäpälä (370) 

Kissankäpälä on mitä luonteenomaisin kasvi kui-
villa kedoilla ja pientareilla, monien tulokaslajien 
seurassa, ja nykyisin merkillepantavasti niukentu-
va. Silti kaikissa eliömaakunnissamme on myös 
alkuperäisiä kangasmetsä-, kallio- tai paljakkakas-
vupaikkoja (mm. Kujala 1964); usein kasvi kyllä-
kin on niillä niukka ja huomaamaton. Vaikka kis-
sankäpälä on metsäkasvina erityisen yleinen juuri 
Suomen itäosien entisillä kaskialueilla, saattaa ol-
la, että luonnonoloissakin kasvi oli juuri lounaassa 
vähävaltainen, joten tällä suunnalla ihmisen osuus 
korostuu nykyään suuresti. Ainakin lounaissaaris-
tossa Eklund (1958) kuvailee kissankäpälää kovin 
asutushakuiseksi. Ruotsin Västmanlandissa 
Malmgren (1982) yllättäväntuntuisesti pitää alku-
peräisyyttä epävarmana (alkuperäisenä enintään 
kalkkikallioilla!), vaikka maakunnassa on laaja 
meikäläisluonteinen metsäseutu. 

Inula salicina, 
rantahirvenjuuri (372) 

Rantahirvenjuuri kasvaa melko usein ihmisen vah-
vastikin muuntamilla avoimilla kasvupaikoilla, il-
meisenä muinaistulokkaana. Silti meikäläisen le-

vinneisyysalueen runko on täysin alkuperäinen. 
Jokaisessa eliömaakunnassaan, myös ja erityisesti 
Koillismaalla, rantahirvenjuurella on kiistatta al-
kuperäisiä kasvupaikkoja, merenääriä, lehtorintei-
tä, kalkkipaikkoja ja lettosoita. 

Bidens tripartita, 
tummarusokki (373) 

Tummarusokin alkuperäisyyUä on vaikea todistaa 
tai torjua. Alkuperäisenä sitä pitävät, paitsi Malm-
gren (1982) Ruotsin Västmanlandissa, Linkola 
(1921) Laatokan rannoilla ja Ramenskaja (1983) 
Venäjän Karjalassa, myös Kujala & Ulvinen 
( 1964) ja Erkamo ( 1980) erityisesti Suomenlahden 
rannoilla. Eklund (1958) taas katsoo sen lounais-
saaristossa tulokkaaksi, mutta jossakin määrin 
luonnonkasvupaikoille levittäytyväksi. Tulokkaa-
nakin tummarusokki on joka tapauksessa vanha; 
pähkylöitä on löydetty Turun Mätäjärven kerros-
tumista (Lempiäinen ym. 1986). Kansanlääkin-
nässäkin kasvilla oli osansa ja on Venäjällä nyky-
äänkin (Popov 1967, Gammerman & Yurkevich 
1968). Muista rusokkilajeistamme poikkeava si-

joitus muinaistulokkaisiin johtuu alkuperäisen 
tuntuisten kasvupaikkojen vähyydestä sekä tavat-
toman vahvasta hyötymisestä ihmistoiminnasta 
kaikkialla, myös ilmiselvästä lantaveden- ja ty-
penhakuisuudesta. Vahvasta hyötymisestä kielii 
meikäläinen levinneisyyskin, joka on kuin minkä 
tahansa asutuksenvaraisen piennar- tai rikkakas-
vin, ilman mitään alkuperäisyydestä kertovia eri-
tyispiirteitä. 

Bidens radiata, 
sUderusokki (373) 

Säderusokin (järven)rantakasviluonne — alkupe-
räisyydestä kertova — on aivan selvä (esim. Lin-
kola 1921, Erkamo 1980, Ramenskaja 1983). Ku-
jalan & Ulvisen (1964) lähes päinvastainen käsitys 
rusokkilajiemme alkuperäisyydestä näyttää johtu-
van Itä-Kymenlaakson vähien löytöpaikkojen pai-
kallisesta erityisluonteesta. Myös säderusokki to-
sin hyötyy ihmistoiminnasta, järvenlaskuista, ve-
nevalkamista ja rantalaidunnuksesta, ja se leviää 
rantapeltojenkin tulvanalaisiin osiin. Mutta se ei 
kasva tummarusokin tavoin missä tahansa ojassa 
tai allikossa. Aluekin, myös ja etenkin pohjoismai-
nen, on tulokasta huonosti pukevan moni-ilmei-
nen, jopa oikukas. Kaiken lisäksi ainakin Ahve-
nanmaalta on löydetty lämpökauden aikaisia päh-
kylöitä (Backman 1965, Erkamo 1980). 
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Bidens cernua, 
nuokkurusokki (374) 

Nuokkurusokillakaan ei ole kaikkialle ehättävän 
rikka- ja ojakasvin elkeitä. Se keskittyy yhä rehe-
ville seuduillemme ja etenkin merenrannikolle. 
Hyötyyhän sekin ihmisen toimista, lammenlas-
kuista, laidunkuopista ja rehevöitymisestä. Mui-
naisessa Turun Mätäjärvessäkin se kasvoi (Lem-
piäinen ym, 1986), ja tätäkin rusokkilajia on käy-
tetty kansanlääkinnässä. Mutta kaikki tämä sopii 
myös luonnostaan rehevien pikkuvesien ja meren-
rannan maatumien alkuperäiskasville. Erikoista 
kylläkin Malmgren (1982) päätyy pitämään juuri 
nuokkurusokkia Ruotsin Västmanlandissa vain 
luultavasti alkuperäisenä, vaikka tämän ja hänen 
alkuperäisenä pitämänsä tummarusokin esiintymi-
nen ja kasvupaikat ovat varsin samanlaisia kuin 
Suomessa. 

Anthemis arvensis, 
pellosauramo (378) 

Peltosauramo on Euroopassa laajalle levinnyt van-
ha viljelymaiden rikkakasvi. Myös Suomessa, 
pohjoisrajallaan, se on ikivanha, varhemmin hy-
vinkin runsas maan eteläosien pelloilla, mutta vii-
me aikoina se on niukentunut ja paikoin jo katoa-
massa (Suominen 1985b), Satunnaistulokkaana si-
tä on tavattu Pohjois-Suomessakin, mutta muita 
sauramolajejamme harvemmin. 

Anthemis tinctoria, 
keltasauramo (378) 

Keltasauramon huomiota herättänyt ilmaantumi-
nen pelloillemme, varsinkin vuosisadanvaihteen 
kahden puolen tuontiheinänsiemenen mukana, ja 
taantuva yleissuunta sen jälkeen lienevät jättäneet 
liian vähälle huomiolle kaksi seikkaa: I) Kasvi on 
myös vakiintunut, jossakin määrin pelloillekin 
multa etenkin kuiville tömiille ja kallioille; kallio-
kasvupaikkojenkin sijainti viittaa tulokasperäi-
syyteen. 2) Nuo tulokkaat voivat olla vanhempia-
kin kuin näkyisä heinänsiemenvaihe pelloilla, ja 
itse pelloillakin on vähäinen kanta saattanut elellä 
jo aikaisemmin. Keltasauramoa on jopa arveltu, 
tosin ilman erityisiä perusteluita, kaskiviljelyn ai-
kaan verrattain yleiseksi ahoniittyjen rikkakasvik-
si (Erkamo 1980). Ruotsissa sen katsotaan levin-
neen pääasiassa 170()-luvulta alkaen (Hultén 
1971: kartan 1706 teksti, Malmgren 1982). Kelta-
sauramo mainitaan kyllä keskieurooppalaisissa 
yrttikirjoissa jo 1542, ja värikasvinakin sitä on 
käytetty. Vastikään on Turun Mätäjärven kaivauk-
sissa löydetty keltasauramon pähkylöitä, ehkä 
ajalta 1300-1500 (Lempiäinen ym. 1986), joten 
Tillandzin maininta 1673 Turun seudulta ei ehkä 

ole tarkoittanut pelkkää viljelykasvia. Jos siis hei-
veröinenkin kanta on pysytellyt hengissä noista 
ajoista alkaen tai kauemminkin, keltasauramo on 
siltä osin katsottava muinais- eikä uustulokkaaksi. 

Achillea p t ar mi ca, 
ojakärsämö (379) 

Varmaa on, että ojakärsämö on 1900-luvulla tavat-
tomasti levinnyt ja yleistynyt koko Suomessa, 
mutta se lienee ollut yleinen ainakin paikoin jo 
18()0-luvulla (Uotila 1980). Sitä saapui etenkin 
heinän ja kauran siemenessä; pohjoisessa se on 
paljolti koristekasvikarkulainen. Niinpä ojakärsä-
mö on menestyksekkäimpiä uustulokkaitamme. 
Se on kuitenkin kotoisin Euroopasta melko läheltä 
Suomea, ja olisi suorastaan outoa, ellei sitä olisi 
kulkeutunut meille jo varhemmin. Ojakärsämö 
mainitaan 1673 Tillandzin luettelossa Turusta, 
mutta se on voinut olla myös vaikkapa viljelty 
rohdos- tai koristekasvi. Etelä-Suomessa ojakärsä-
mö lieneekin vanhahko uustulokas, tuskin kuiten-
kaan muinaistulokas. Ruotsissa kasvi oli harvinai-
nen 1700-luvulla, ja Vâs'tmanlandista vanhimmat 
tiedot ovat 1800-luvun alkupuoliskolta (Malm-
gren 1982). Ramenskaja (1983) katsoo sen apo-
fyytiksi Venäjän Karjalassa. 

Achillea millefolium, 
siankärsämö (379) 

Erittäin yleisenä monenlaisilla ihmisen luomilla ja 
muuntamilla kasvupaikoilla asustavasta ja hana-
kasti rannoille, kallioille ym. luonnonpaikoille le-
viävästä ja sitkeästi säilyvästä siankärsämöstä on 
perin vaikea sanoa, onko sitä ehkä jossakin määrin 
ollut Suomessa jo alkuperäisenä. Ruotsin Väst-
manlandissa alkuperäisyys vaikuttaa hyvin epä-
varmalta (Malmgren 1982). Linkola (1921) pitää 
siankärsämöä muutamilla Laatokan riuttavuorilla 
alkuperäisenä. Lounaissaaristomme osalta Eklund 
(1958) ei pohdi alkuperäisyyttä, mutta mainitsee 
lajin hemerofiiliseksi, myöskin Ramenskaja 
(1983) pitää sitä apofyyttinä Venäjän Karjalassa. 
Kymenlaaksossa Kujala & Ulvinen (1964) katso-
vat sen ehkä alkuperäiseksi merenrannikolla. Lop-
pujen lopuksi olemme tulkinneet siankärsämön 
kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa varhaisen 
maatalouden ja liikenteen tuomaksi muinaistulok-
kaaksi, jonka saapumiseen kasvin yleisellä roh-
doskäytölläkin on ollut enintään vähäinen merki-
tys. Pohjois-Suomessa ja Lapissa kuitenkin Ahti 
& Hämet-Ahti (1971) käsittävät siankärsämön 
mahdollisesti osittain alkuperäiseksi jokivarsilla; 
eteläisinnä se vaikuttaa tälläiseltä Kuusamon Ou-
lankajoella (Ahti & Hämet-Ahti 1971, Söyrinki & 
Saari 1980). Osuva voi ollakin Uotilan (1980) 
näkemys, että eteläinen rotumme, subsp. millefo-
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Hum, on "selvästi vanha tulokas", muinaistulokas, 
mutta pohjansiankärsämö, subsp. sudetica, "saat-
taa olla alkuperäinen Suomessa" mutta "yleinen 
myös Pohjois-Suomen kulttuuripaikoilla". Poh-
jansiankärsämön alkukoti on jossakin Jäämeren 
tuntumassa, Kölin vuoristossa, Kuolan niemi-
maalla, Pohjois-Venäjällä jne. Alkuperäisalueen 
ulottuminen Suomeen on suorastaan todennäköis-
tä, vaikka isokin osa pohjoisten jokivarsiemme 
siankärsämöstä olisi niittytalouden ja ikivanhan 
jokiliikenteen levittämää. 

Tripleurospermiim maritimum, 
merisaunio (380) 

Kolmesta alalajistamme subsp. maritimum on al-
kuperäinen merenrantakasvi, joka edes lounais-
saaristossa (Eklund 1958) ei siirry kyliin tai vilje-
lyksille. Pohjansaunio, subsp. siihpolare, on La-
pista Keski-Suomeen saakka ulottuva peltorikka-
kasvi, kylä-ja joutomaakasvi. Ahti & Hämet-Ahti 
(1971) lukevat sen ns. permalaisiin tulokkaisiin, 
Pohjois-Suomeen Vienanmereltä päin tai sen sata-
mien kautta saapuneisiin. Sen täytyy kuitenkin 
olla osaksi jo vanhempi tulokas, muinaistulokas, 
koska alue yltää kauas länteen Keski-Skandinavi-
aan, ja selvästi vanhana ja vakiintuneena sitä on 
myös Suomenselän eteläosiin, Savoon ja Karja-
laan saakka. Pohjansaunio lienee alkuperäinen 
Vienanmeren ja Laatokan sekä muiden Karjalan 
suurjärvien rannoilla. Mutta jos sitä on alkupe-
räisenä myös Perämeren ja jopa Saimaan rannoilla 
(Hämet-Ahti 1980), se kuuluukin muutamien eliö-
maakuntiemme alkuperäiskasvistoon. Kolmas ala-
lajimme ruijansaunio, subsp. phaeocephalum, on 
Jäämeren rantarotu, jota Suomessa on vain Inarin 
Lapissa "ruderaattina asutuilla seuduilla" (Hämet-
Ahti 1980). Toistaiseksi se on tulkittu uustulok-
kaaksi, mutta koska kasvi ei ole maanviljelystä 
riippuvainen, se saattaa aivan hyvin olla myös 
ikivanha kyläkasvi Jäämereen laskevien vesistö-
jen varsilla, siis muinaistulokas. 

Tripleurospermum inodorum, 
peltosaunio, saunakukka (381) 

Eurooppalaisperäinen peltosaunio on Suomen ete-
läosissa ikimuistoinen rikkakasvi, muinaistulokas, 
niin myös esim. Ruotsin Västmanlandissa (Malm-
gren 1982), Tosin se on levittäytynyt ja runsastu-
nut nykyiselleen vasta sadan viime vuoden aikana, 
paljolti hyvinkin äskettäin. Ei ole suinkaan var-
maa, että se olisi aito muinaistulokas edes pohjoi-
sessa Keski-Suomessa, esim. Pohjois-Hämeessä, 
-Savossa ja -Karjalassa. Peltosaunion kasvamises-
ta ja työntymisestä kohti pohjoista on kovin niu-

kasti tietoja mm. siksi, että sitä ja pohjansauniota 
{T. maritimum subsp. suhpolare) ei yleensä ole 
erotettu toisistaan. 

Matricaria recutita, 
kamomillasaunio (381) 

Kamomillasaunio on vanha eurooppalainen ihmi-
senseuralainen, sekä rikkakasvi että arvostettu 
rohdoskasvi. Kasvin oikukkuus (siemenet säilyvät 
maassa pitkään), rajutkin runsaudenvaihtelut, tois-
tuva kulkeutuminen muista maista eri tavoin sekä 
eri aikakausien rohdosviljely tekevät hankalaksi 
vakuuttautua pysyviltäkään vaikuttavien esiinty-
mien vanhaperuisuudesta. Jonkinmoinen jatkuva 
kanta näyttää sentään eläneen jo vuosisatojen ajan 
Etelä-Suomen vakinaisalueella. Hatarimmat ovat 
nämä viitteet idässä, Etelä-Karjalassa ja -Savossa, 
missä kamomillasaunio voi ihan hyvin olla uustu-
lokas tai jopa kerrassaan satunnainen. Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgren (1982) katsoo sen 
muinaistulokkaaksi. 

Tanacetum vulgäre, 
pietaryrtti (382) 

Pietaryrtti on vanha rohdos- ja värikasvi, ja kemi-
allisia rotuja on useita. Saksassa sitä on epäilty 
viljelyperäiseksi (Hegi 1954, Meusel & Jäger 
1992), mutta myös pidetty alkuperäisenä (Ober-
dorfer 1983, Rothmaler 1988). Tanskassa se on 
katsoUu arkeofyytiksi (Pedersen 1961). Suomen 
merenrannoilla se kasvaa perin yleisenä ja ihmi-
sestä riippumattomana, lounaissaaristossa vain 
poikkeuksellisesti kulttuurin parissa (Eklund 
1958); myös Ruotsin Uplannissa pietaryruiä on 
alkuperäisenä kaikkialla merenrannoilla (Alm-
quist 1929). Linkola ( 1921 ) pitää sitä alkuperäise-
nä Laatokan rannoilla, mm. luodoilla, samoin Ra-
menskaja (1983) Venäjän Karjalan rannoilla. Juuri 
missään Suomen kylissä pietaryrtti ei ole vanhan-
tuntuinen, vaan se vaikuttaa viljelyperuiselta, ja 
varsinainen villiytyminen on usein vasta tiever-
koston ansiota. Eikä pietaryrtinkään viljelyhisto-
ria liene Suomessa kovin pitkä. Niinpä olemme 
katsoneet sen uustulokkaaksi kaikkialla sisämaas-
sa. Aivan samoista syistä olisi ylen vaikea ymmär-
tää, miten se tulokkaana olisi niin perusteellisesti 
ehtinyt kotiutua merenrannoillemme. Ainoa tie-
dossa olevia tosiasioita vastaava ratkaisu on pitää 
pietaryrttiä merenrannoillamme alkuperäisenä. 

Leucanthemum vulgäre, 
päiviinkakkara (382) 

Suurimmassa osassa Suomea päivänkakkara on 
vanha ja vakiintunut asutuksen ja maatalouden 
luomien ruohikkoyhdyskuntien kasvi, muinaistu-
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lokas, vain pohjoisessa uustulokas. Missään sitä ei 
ole alkuperäiseltä vaikuttavilla kasvupaikoilla, ei 
edes lounaissaaristossa (Eklund 1958). Itä-Ky-
menlaaksosta tosin on tämänsuuntainen arvelu 
(Kujala & Ulvinen 1964), samaten Laatokan riut-
tavuorilta (Linkola 1921), eikä alkuperäisyys ole 
"poissuljettua" Ruotsin Västmanlandin kalkkipe-
räisillä ruohikoilla (Malmgren 1982). Epäilyksettä 
alkuperäisenä, apofyyttinä sitä pitää Ramenskaja 
(1983) Venäjän Karjalassa, 

Artemisia vulgaris, 
pujo (383) 

Vallitsee yksimielisyys siitä, että pujon nimirotu, 
var. vulf>aris, on Suomessa pelkästään tulokas. Se 
on pihanliepeiden ja viljelymaidenkin muinaistu-
lokas varsinkin etelän mutta myös Keski-Suomen 
vanhoissa kylissä, ilmeisesti myös Perämeren ran-
nikkoseudulla, Syrjäkulmilla ja pohjoisessa se on 
yksinomaan uustulokas, usein karkulainen pihojen 
koriste- tai lääkekasvi-istutuksista. Tuulipölyttei-
sestä marunasta, kaiketi juuri pujosta, on asutuk-
seen kytkettyjä arkeobotaanisia siitepölylöytöjä. 
Tosin pitkin merenrantojamme kasvaa alkuperäi-
senä var. coarctata (esim. Eklund 1958, Kujala & 
Ulvinen 1964). 

Artemisia absinthium, 
mail, koiruoho (383) 

Mali oli jo antiikin aikana lääkekasvi, Keski-Eu-
roopassakin ikivanha. Suomessakin varmaan jo 
keskiajan luostareissa viljelty. Suomalaisista ni-
mistä päätellen sitä viljeltiin myös rahvaan parissa 
jo ainakin 1600-luvulla (Erkamo 1950, 1980). 
Noihin aikoihin palautuvista viljelykarkulaisesiin-
tymistä ei kuitenkaan ole varmuutta, ja vaikka 
olisikin, kohdattaisiin vasta muinaistulokkaan ja 
varhaisen uustulokkaan rajatapaus. 

Artemisia campestris subsp. campestris, 
ketomaruna (384) 

Muualla kuin etelärannikollamme ketomarunan 
nimirotu on vain uustulokas, etenkin rautateitä 
pitkin levinnyt. Lounais-Suomessa se on rautakau-
den muistomerkkien ilmaisijalajeja (Silkkilä & 
Koskinen 1990). Suomenlahden rannoilla ja saa-
rilla se on luettu vanhojen merenkulkijain satama-
ja linnoituspaikoille levittämään kasvistoon (Pet-
tersson 1942), jolloin se olisi sielläkin muinaistu-
lokas. Arkeofyytti se on myös mm. Mälaren-jär-
ven alueella Ruotsissa (Malmgren 1982), mutta 
Almquistin (1929) mukaan Uplannissa alkuperäi-

nen paitsi merenrannoilla (etenkin kalkkikallioil-
la) myös Mälarin rannoilla. Lounaissaaristossam-
me ketomarunaa on kuitenkin vanhoista meriteistä 
riippumalta, jopa yleisenä, usein kalkkipitoisella 
tai muulla paremmalla kivialustalla (Eklund 1937, 
1943, 1958), siis samaan tapaan kuin Öölannin, 
Gotlannin, Viron ja Uplannin alkuperäisillä kalk-
kikasvupaikoilla. Tämän alkuperäisalueemme 
itäisin kohta näyttää olevan Tenholan Trollshov-
dassa tähkähelmikän {Melica ciliata) seurassa. 
Mahdollista on silti, että ketomarunaa olisi sitten-
kin alkuperäisenä myös joillakin idemmillä Suo-
menlahden saarilla, Uudellamaalla ja Etelä-Karja-
lassa (Kujala & Ulvinen 1964, Jalas 1980). 

Tussilago farfara, 
leskenlehti (385) 

Laajalti Suomen pohjoisosissa leskenlehti on sel-
västi alkuperäinen, aika harvinainen ja vaatelias 
lähteikköjen, rehevien lähdekorpien ja -lettojen, 
lähdepuronvarsien sekä jokirantojen vierivien hie-
tatörmien kasvi. Sillä ei ole juuri minkäänlaista 
taipumusta levittäytyä ihmisen luomille kasvupai-
koille (Ahti & Hämet-Ahti 1971, Söyrinki & Saari 
1980, Vuokko 1980). Se on erinäköinenkin kuin 
etelän leskenlehti, joka kasvaa pelloilla, tienvieril-
lä, ojien ja muiden kaivantojen partailla. Sadan 
viime vuoden kuluessa etelän leskenlehti on levin-
nyt pohjoiseen päin ja suuresti yleistynyt, ja se 
leviää yhä. Vaikka laji mainitaankin jo Tillandzin 
Turun kasviluettelossa 1673, ei ole mitään takeita 
siitä, että etelän leskenlehti olisi iältään muinais-
tulokas ainakaan Keski-Suomen tasalla. Toisaalta 
leskenlehteä on pidetty alkuperäisenäkin lähtei-
köissä, puronvarsissa ja rannoilla, Uuttamaata ja 
Kymenlaaksoa myöten etelässä (Linkola 1918, 
Kujala & Ulvinen 1964). Mutta mikäpä tietää, 
ettei kasvi sittenkin ole pelloilta käsin haivenpäh-
kylöineen levinnyt luontaisen näköisille paikoille. 
Eklund (1958) ei pidä leskenlehteä alkuperäisenä 
lounaissaaristossa (lähde- yms. kasvupaikkoja-
kaan ei tosin juuri olisi), mutta kylläkin Linkola 
(1921) Laatokan Karjalassa ja Malmgren (1982) 
Ruotsin Västmanlandissa. Koska kasvi leviää pe-
rin herkästi eikä todistusvoimaisen luonnontilaisia 
etelän kasvupaikkoja ehkä enää ole, olemme tul-
kinneet leskenlehden alustavasti muinaistulok-
kaaksi kaikissa eliömaakunnissa etelästä aina sel-
viin pohjoisen alkuperäispaikkoihin saakka. Rat-
kaisu voi osoittautua huonoimmaksi mahdollisek-
si, jos saadaan tietoa leviämisen ajankohdasta, tar-
kataan tämänkin yleisen lajin mahdollisia luon-
nonkasvupaikkoja ja selvitetään etelän ja pohjoi-
sen leskenlehden rotueroja ja alueita. Seuraavassa 
on muutamia leskenlehtitietoja (etup. H), joista 
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osan tulkintatapa vaikuttaisi jo nyt Retkeilykasvi-
on kamaan: Etelä-Pohjanmaa (jokitörmä Kurikas-
sa 1930-luvulla (J. Sarvela, suull.), puronvarsiläh-
teikkö Alavudella), Pohjois-Häme (lähteikkö 
Multialla), Pohjois-Karjala (näytteiden kasvu-
paikkatiedot tavallistakin vajavaisemmat). Keski-
pohjanmaa (kalkkikallion notko Vimpelissä 
1904), Oulun Pohjanmaa (jokitörmähietikko Mu-
hoksella 1936). Lönnrotin (I860) maininta, että 
leskenlehden "lehtiä ja juuria on jo muinaisista 
ajoista kiitelty yskässä ja muissa rintataudeissa" 
kannattaa muistaa esiintymiä tulkittaessa. 

Senecio vulgaris, 
peltovillakko (390) 

Peltovillakko on laajalle levittäytynyt euraasialai-
nen rikkakasvi, muinaistulokas Keski-Euroopas-
sakin (Meusel & Jäger 1992) ja Pohjoismaissa. 
Suomessa sitä on vain ihmisen vahvasti vaikutta-
milla paikoilla, eritoten puutarhoissa; sillä ei ole 
taipumusta asettua luonnontilaisille paikoille. 
Suomen eteläosissa se on selvä muinaistulokas, 
vanhaa asutustakin jossain määrin suosiva. Vaikka 
peltovillakon arvellaan levinneen pohjoisemmas 
melko äskettäin (Raatikainen 1980), kaikissa Kes-
ki-Suomenkin eliömaakunnissa näyttää olevan 
myös vanhaa perua olevia vakinaisia kylä- ja kau-
punkiesiintymiä. 

Carlina vulgaris, 
kurho (391) 

Vuosisatamme alkupuolella kurhon alkuperäi-
syyskin on saattanut näyttää uskottavalta. Linkola 
( 1921 ) näet pitää sitä ehkä alkuperäisenä Laatokan 
Karjalan tuoreissa metsissä ja harjuilla. Eklund 
(1958), lähinnä 1920-ja 1930-lukujen havainto-
jensa perusteella, pitää kyllä kurhoa vahvasti he-
merofiilisena, mutta antaa myös epäsuorasti ym-
märtää, että se olisi alkuperäinen lounaissaaristos-
samme. Ruotsista on yksi tieto melko eteläiseltä 
etelävuorelta (Andersson & Birger 1912), mutta 
Malmgren (1982) pitää kurhoa Västmanlandissa 
arkeofyyttinä. Viime aikoina sekä lännenkurho, 
subsp. vulgaris, että varsinkin idänkurho, subsp. 
longifolia, ovat harvinaistuneet ja laajalti hävin-
neetkin laidunketojen ja niittoahojen jäätyä käy-
töstä ja umpeutuessa. Myös Varsinais-Suomen 
kurho on jo käytännöllisesti katsoen kadonnut 
(Rautiainen & Laine 1989). Kurho on osoittautu-
nut täysin riippuvaiseksi vanhasta maataloudesta, 
siis muinaistulokkaaksi, joka ei tule toimeen luon-
nonpaikoilla sen paremmin kuin nykymuotoisen 
ihmistoiminnankaan parissa. 

Arctium tomentosum, 
seittitakiainen (392) 

Enimmäkseen seittitakiaisen kasvupaikat ovat 
vahvasti ihmisen vaikuttamia, kylänlievemetsi-
köissäkin sitä näkee. Suomessa ja muuallakaan 
Pohjoismaissa kasvi ei ole alkuperäinen. Sen si-
jaan se ei ole itsestään selvä muinaistulokas. Ruot-
sin Västmanlandissa Malmgren (1982) arvelee tä-
tä itäisperuista lajia varhaiseksi uustulokkaaksi. 
Suomessa se kylläkin myötäilee vanhaa asutusta, 
muttei kovin johdonmukaisesti. Oikukkaasti sitä 
on melko uusillakin asuinsijoilla. Kasvin komeu-
den ja moninaisen rohdoskäytön takia voi epäillä 
tahallistakin levitystä, jopa hiljakkoin. Seittitaki-
ainen on paljolti kaupunkien ja liikenneväylien 
varsien kasvi, viime aikoinakin kulkeutunut ja ny-
kyoloissakin puolensa pitävä. Suomen eteläosien 
kylissä se on silti mitä ilmeisin muinaistulokas, 
eikä sitä muuallakaan aina voida osoittaa vallan 
äskeiseksi saapujaksi. Useissa Keski- ja Pohjois-
suomen eliömaakunnissa se silti saattaa olla van-
himmillaankin vain varhaisehko uustulokas. 

Arctium lappa, 
isotakiainen (392) 

Myös tämä takiainen on vanha eurooppalainen 
kyläkasvi, mutta äärialueellaan Suomessa ei vält-
tämättä ollenkaan ikivanha. Neljässä eteläisessä 
eliömaakunnassamme on joitakuita, tulotavaltaan 
tuntemattomia mutta vanhoilta vaikuttavia kylä-
esiintymiä. Nämä olemme katsoneet muinaistu-
lokkaiksi. Uskottavimmin muinaistulokas isotaki-
ainen on Kuusiston linnanraunioilla, maaperästä 
löydettyjen jäänteiden perusteella (Lempiäinen 
1991). Silti kasvin paikoittaisuus, jonkinmoinen 
"johdonmukaisuuden" puute levinneisyydessä, 
panee epäilemään, samoin äskettäinen saapumi-
nen, tosin tiettävästi satunnaiseksi jääneenä, mm. 
venäläisen viljan (Suominen 1979) mukana. Va-
kuuttavia eivät ole Skandinaviankaan kasvupaikat 
(tienvarret, rautatiet ja kaatopaikat), ja Västman-
landissa se jopa on "luultavasti melko myöhäinen 
uustulokas" (Malmgren 1982). 

Arctium minus, 
pikkutakiainen (392) 

Pikkutakiainen on takiaisistamme kiistattomin 
muinaistulokas. Sen alue noudattelee vanhaa ete-
läistä ja lounaista asutustamme, usein kylien ja 
talojen tarkkuudella. Kylissä, missä pikkutakiaista 
on, se myös suurella todennäköisyydellä on mui-
naistulokas. Se on näet pihojen ja navetantakuis-
ten kasvi, joka ei yleensä leviä tienvarsille eikä 
taajamiin. Aikoinaan sitä sentään kulkeutui purje-
laivojen painolastimaan mukana myös Perämeren 
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satamiin. Ruotsin Västmanlandissa Malmgren 
(1982) arvioi pikkutakiaisen luultavasti osittain 
muinaistulokkaaksi. 

Arctium nemorosum, 
lehtotakiainen (392) 

Kasvupaikoiltaan lehtotakiainen poikkeaa muista 
takiaisistamme. Se on lounaissaariston rehevien 
pähkinä- ja tervaleppälehtojen asukas, Eklundin 
(1958) mukaan kenties ihmispakoinenkin. Silti 
myös se kasvaa pihoilla ja leviää ihmisen nurk-
kiin. Varsinais-Suomen saaristolehdoista metsäta-
lous on kasvin lähes hävittänyt, kun se taas voi 
hyvin Houtskarin keskustaajaman ympäristössä 
(Rautiainen & Laine 1989). Toisaalta lehto- ja 
pikkutakiaisen välinen raja näyttää joskus peräti 
hämärältä. Etelämpänä Euroopassa takiaislajit ris-
teytyvät kyllä paljon enemmän kuin meillä, eikä 
lehtometsän ja kyläpensaikon ero ole joka suhtees-
sa kovinkaan suuri. Erikoista on, että lounaissaa-
ristomme ja ruotsinpuoleisen vastarannan lehtota-
kiainen muodostaa eteläisen kasvin alueessa ole-
van kielekkeen äärikärjen, milteipä erillissaarek-
keen. Olisiko se siis sittenkin joskus kulkeutunut 
ihmisen matkassa ja livahtanut lehtokasviksi? Vai 
olisiko se saapunut omin neuvoin, mutta yhtä 
kaikki havainnut leudon saaristoilmaston ja vasti-
kään merestä kohonneet lehtomaat oivallisiksi? 
Jälkimmäisen vaihtoehdon, siis alkuperäisyyden, 
olemme katsoneet todennäköisemmäksi. 

Cirsium vulgäre, 
piikkiohdake (394) 

Piikkiohdake katsotaan yleisesti tulokkaaksi, ni-
men omaan muinaistulokkaaksi, sekä Suomessa 
että lähialueilla (mm. Malmgren 1982). Eurooppa-
laisperäiselle laidunkasville se olisi luontevaa. 
Linkola (1921) silti pitää jossain määrin mahdol-
lisena alkuperäisyyttä Laatokan rannoilla. Lou-
naissaaristossamme se oli ainakin Eklundin 
(1958) tutkimusaikana 1920-ja 1930-luvuilla hy-
vin yleinen, paitsi kyläkedoilla myös kauttaaltaan 
rantalepikoissa, katajikoissa ja leväkasaumilla. 
Tämä lienee kuitenkin ollut saariston tuolloin ylt-
yleisen laidunnuksen seurausta; näin tulkitsevat 
merenrannan piikkiohdakkeen myös Kujala & Ul-
vinen (1964). Satakunnankin merenrannoilla piik-
kiohdaketta kasvaa aika lailla luontaisen oloisena 
yhä vielä, tosin niukkana. Mutta edes Ahvenan-
maalla ei laji ole alkuperäinen (C.-A. Hieggström, 
suull.). 

Cirsium helenioides, 
huopaohdake(394) 

Huopaohdake on hyvin näkyvä ja runsaasti kukki-
va tienvarsilla, pellonpientareilla ja niityillä. Se on 
suuresti hyötynyt ihmisen toimista. Silti sitä on 
yleisesti myös alkuperäisenä rehevissä korpimai-
sissa metsissä, joenvarsilla, letoilla ym., myös, 
vaikkakin vähävaltaisena, etelän ja lounaan eliö-
maakunnissa. 

Carduus crispus, 
kyläkarhiainen (393) 

Kyläkarhiainen on kaikkialla Suomessa selvän-
tuntuinen tulokas, samoin Pohjoismaissa; Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgrenin (1982) arvio on 
"mahdollisesti muinaistulokas, ehkä kuitenkin 
(varhainen) uustulokas". Kuitenkin Linkola 
(1921) pitää sitä alkuperäisenä Laatokan riutta-
vuorilla ja ehkä lehdoissakin, ja jokunen lehtokal-
liolöytö Itä-Suomesta sopisi tähän yhteyteen. Toi-
saalta pähkylät leviävät ilmateitse herkästi, ja kas-
via näkee mm. kylänliepeiden lehtomaisissa pen-
saikoissa. Suomen etelä-ja länsiosissa kyläkarhi-
ainen on kaikin puolin säännönmukainen muinais-
tulokas, etenkin vanhojen asutusseutujen ja kylien 
seinustojen ja pientareiden kasvi. Toisella valta-
alueellaan Pohjois-Suomessa ja Lapissa se on 
luonteenomaisimpia ns. permalaisia itätulokkaita 
(Ahti & Hämet-Ahti 1971) ja siten uustulokas. 
Näyttää kuitenkin siltä, että etelästä levinneenä 
muinaistulokkaana kyläkarhiainen kasvaa, paitsi 
Keski-Suomessa ja Kainuussa, myös pitkin Perä-
meren rannikkoa. 

Cirsium palustre, 
suo-ohdake (395) 

Myös suo-ohdake on hyötynyt tavattomasti ihmis-
toiminnasta; kasvi on yleinen ja usein runsas ojis-
sa, rantalaitumilla ja etenkin hylätyillä suopelloil-
la. Jokaisessa vakinais-eliömaakunnassamme on 
kuitenkin myös alkuperäiskasvupaikkoja, varsin-
kin lähteikköjä ja lettomaisia soita. Todella luon-
nontilaisia saa tosin Etelä-Suomesta jo hakea. 

Cirsium arv ense, 
pelto-ohdake (395) 

Pääosassa Suomea ja sisämaassa kauttaaltaan pel-
to-ohdake on kiistaton tulokas ja osittain muinais-
tulokas. Jo Keski-Suomessa ja varsinkin Pohjan-
maalla se on paikoittainen ja niukka, mutta ei silti 
aina uusikaan tulokas, jollainen se viljelymaiden 
rikkakasvina kuitenkin on pohjoisessa sisämaassa 
yksinomaan. Pulmallinen on eteläinen ja lounai-
nen merenrannikko. Eklundin (1958) mukaan pel-
to-ohdakkeen esiintyminen lounaissaaristossa on 
"dualistista", toisaalta peltojen rikkakasvina, toi-
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saalta melko yleisenä alkuperäisenä merenranta-
kasvina ("f. Iiorridum" = var. arvense) hiekka- ja 
sorarannoilia sekä leväkasaumilla. Samaa rotua 
pitävät alkuperäisenä merenrantakasvina myös 
Kujala & Ulvinen (1964) Itä-Kymenlaaksossa, ja 
alue ulottuu Pohjanlahden puolella Rauman saa-
ristoon (yleinen: Itämies 1980) ja harvakseltaan 
Porin seutuun saakka. Myös Almquist (1929) kat-
soo pelto-ohdakkeen alkuperäiseksi Ruotsin Up-
lannin merenrannoilla ja Linkola ( 1921 ) jopa Laa-
tokan avoimilla hiekka- ja sorarannoilia. Jalas 
(1980) kuitenkin kirjoittaa var. arvense?,Và'. "Meil-
lä se ei kaiketi ole alkuperäinen". Vaikeuden pe-
russyynä on se, että tätä samaa rotua on etenkin 
purjelaivojen painolastimaan mukana kulkeutunut 
monen paikkaan rannikollamme. Tätä kautta, ku-
katies jo varhaisemmankin merenkulun tuomana, 
se on saattanut levittäytyä pitkin merenrantojam-
me. Toisaalta kaksikotisen kasvin liikkeellelähtö 
yksittäisistä tulokaskasvustoista ei liene vallan 
helppoa. Liioin ei merenrantojemme pelto-ohdake 
näytä keskittyvän satamien läheisyyteen. Niinpä 
voi hyvin tulkita etelä- ja lounaisrannikkomme 
pelto-ohdakkeen alkuperäiseksi. Tämä, var. ar-
vense, on silti saanut vierasta täydennystä satama-
ja painolastipaikoille. Toisaalta Kujala &. Ulvinen 
(1964), sanoessaan tätä rotua apofyytiksi, tarkoit-
tanevat, että sitä on levinnyt luonnonrannoilta lä-
histön satamiin, tienvarsille yms. 

Centaurea scahiosa, 
ketokaunokki (397) 

Käsitykset ketokaunokin asemasta kasvistossam-
me ovat horjuvia. Linkola (1921) pitää sitä Laato-
kan Karjalassa epävarmana tulokkaana, koska sitä 
sentään on kalkkiseutujen kuivissa lehdoissa. Epä-
varma on Eklundinkin (1958) näkemys lounais-
saaristosta. Myös muualta Suomesta, Raumalta 
Kiteelle asti, on tietoja lehtomaisilta paikoilta, ja 
kasvia on ainakin epäsuorasti pidetty alkuperäise-
nä. Pääosin ketokaunokkimme on kyllä selvä tulo-
kas, ahoilla, kyläharjuilla, piennar- ja pihakedoil-
la, maantien- ja radanvarsilla, painolastipaikoilla-
kin; hiljakkoinkin sitä on tullut myllyille venäläi-
sen viljan myötä. Myös rohdos- ja värikasviksi se 
mainitaan. Jalas (1980) arveleekin ketokaunokkia 
meillä "suurelta osaltaan tai kokonaan" tulokkaak-
si, jopa koko Fennoskandiassa. Ruotsin Västman-
landissa se lienee uustulokas, paljolti vasta 1800-
luvulta alkaen levinnyt (Malmgren 1982). Suo-
messa näyttää olevan hyvinkin eri aikoina saapu-
nutta ketokaunokkia, iältään ja tulotavaltaan mää-
rittelemätöntä vanhaa, nähtävästi osin muinaistu-
lokaskantaa (Kainuussakin: Ulvinen & Värkki 
1992) ja vasta hiljakkoin maan- ja rautateitse le-
vinnyttä. Joskus on muinaistulokas asettunut aina-

kin nykyään varsin luontaisilta vaikuttaville pai-
koille. Kuitenkin todella erämaiset kallionjuuri-, 
harjunrinne- tms. kasvupaikat puuttuvat tyystin. 

Centaurea jacea, 
ahdekaunokki(398) 

Ahdekaunokin kasvupaikat ovat niin selkeästi 
vanhoja kylä-ja pellonpiennarketoja ja rinnelaitu-
mia, että mikään muu asema kuin muinaistulok-
kaan ei hevin ole ajateltavissa. Tulokkaana sitä 
pitää Linkola (1921) Laatokan Karjalassa, erityi-
sesti asuttujen seutujen kasvina Eklund (1958) 
lounaissaaristossa, muinaistulokkaana Malmgren 
(1982) Ruotsin Västmanlandissa. Tosin Kujala & 
Ulvinen (1964) hieman epäröivät, ilmeisesti parin 
kymenlaaksolaisen merenrantahavainnon takia. 
Suomen luonnonkasvillisuudesta ei ole ahdekau-
nokkitietoja, kedon umpeutuessa kasvi vähitellen 
väistyy. Nykyisin leviäminen liikenteen ja maata-
louden avulla on vähäistä, ja harvalukuiset uustu-
lokasesiintymät on helppo todeta äsken saapu-
neiksi. 

Centaurea phrygia, 
nutrnikaunokki (398) 

Myös nurmikaunokin kasvupaikat ovat vanhan 
maatalouden luomia, ahoja ja piennarniittyjä. Laa-
tokan Karjalassakin, saapumissuunnalla idässä, 
Linkola (1921) katsoo sen tulokkaaksi. Läntisim-
mässä Suomessa nurmikaunokki on monella pai-
kallaan nuori tulokas, Ahvenanmaalla (Haigg-
ström 1977) yksinomaan. Ruotsissa se on harvi-
nainen, ja kasvia pidetään 1600-luvun savolaissiir-
tolaisten tuomana. Valta-alueellaan Itä-Suomessa 
nurmikaunokki on usein runsas, ja kun se kestää 
aika hyvin ahon umpeenkasvua ja jopa metsitty-
mistä (Kujala 1964), saattaa syntyä vaikutelma 
alkuperäisyydestä (ks. esim. Linkola 1921). 

Centaurea cyanus, 
ruiskaunokki (399) 

Jääkauden loppuvaiheissa ruiskaunokki levisi 
Tanskaan ja Etelä-Ruotsiin saakka (Svensson & 
Wigren 1985b). Joka tapauksessa se väistyi takai-
sin metsä- ym. kasvipeitteen sulkeutuessa. Aika-
naan se asettui viljapeltojen rikkakasviksi, ja vii-
meistään rukiinviljelyn myötä se palasi pohjoiseen 
ja tuli myös Suomeen. Ruiskaunokki ci ole aivan 
yhtä arka uusille viljelymenetelmille kuin monet 
muut vanhat rukiin rikkakasvit (Svensson & Wi-
gren 1985b), Viime vuosikymmenien niukentumi-
sestaan huolimatta se on yhä hengissä läpi koko 
rukiinviljelyalueemme, varmaankin joka eliömaa-
kunnassa, osittain muidenkin viljalajien kuin ru-
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kiin joukossa. Pellossa piilevän siemenreservinsä 
ansiosta sen ei välttämättä tarvitse näyttäytyä joka 
vuosi. 

Leontodon autumnalis, 
syysmaitiainen (401) 

Koko Suomessa syysmaitiainen on hyvin yleinen 
ihmisen luomilla avoimilla matalakasvuisilla ruo-
homailla, pientareilla, heinänurmissa ja laitumilla, 
myös laidunrannoilla ja -kallioilla. Alkuperäisenä 
sitä on ensinnäkin merenrantaniityillä, jo luonnos-
taan matalaruohoisilla, samaten merenrannan ki-
vien lomassa ja kallionraoissa, yleisenä ja run-
saanakin, myös varsin pienillä saarilla (esim. Ek-
lund 1958, Kujala & Ulvinen 1964, Itämies 1980). 
Toiseksi sitä on selvästi alkuperäisenä myös Suo-
men pohjoisosissa, yhtäällä tuntureilla, toisaalla 
järvien ja jokien rannoilla etelässä aina Kuusamoa 
myöten (Ahti & Hämet-Ahti 1971). Jo Kainuun 
pohjoisimmasta kunnasta Suomussalmelta Kyyh-
kynen (1919) ilmoittaa kasvin vain kuivilta pien-
tareilta ja kedoilta, siis ihmisen luomilta kasvupai-
koilta. Etelämmästäkään sisämaasta ei tiedetä var-
muudella alkuperäistä syysmaitiaista. Sitä saattaa 
silti olla rannoilla, etenkin järvien kalliorannoilla 
ja luodoilla kuten kenties Laatokalla (Linkola 
1921); Malmgren (1982) jopa ilmoittaa syysmai-
tiaisen alkuperäiseksi Ruotsin Västmanlandin ran-
takallioilla ja tulvarannoilla. Mutta ranta- ja kal-
lioesiintymät voivat myös olla asutuilta mailta le-
vinneitä. Ei tiedettäne edes sitä, miten merenran-
takasvit ehkä eroavat asuttujen paikkojen syys-
maitiaisesta. Vielä vaikeampi voi olla tunnistaa 
mahdollisesti luontaisia etelän sisämaakantoja, 
varsinkin kun lajin ehdoton ristipölytteisyys (Rou-
si 1980) on omiaan hämärtämään rotueroja. 

Leontodon hispidus, 
kesämaitiainen (401) 

Kesämaitiainen on selkeä ahokasvi, kaskiviljelyn 
ansiosta idästä levinnyt ja yhä Itä-Suomeen pai-
nottuva. Niinkin idässä kuin Laatokan Karjalassa 
Linkola (1921) pitää sitä vain mahdollisesti alku-
peräisenä lehtomaissa metsissä ja silloinkin harvi-
naisena ja niukkana. Kymenlaaksolaisten joenran-
tarinnekasvupaikkojen vuoksi myös Kujala & Ul-
vinen (1964) empivät luokitella kesämaitiaisen 
pelkästään tulokkaaksi. Kujala (1964) kuitenkin 
kirjoittaa: "Metsässä sitä on vain kukattomana hä-
viävänä jäänteenä siltä ajalta, jolloin ko. ala oli 
ahona tai aukeana hakkuualana". Suomen luon-
nossa ei ole alkuperäiskasvupaikkoja, ja ahojen ja 
tuoreiden laidunrinteiden umpeutuessa kesämaiti-
ainen vähenee jatkuvasti. Itäisimmästä Satakun-
nasta se on häviäniäisillään, mutta Ikaalisissa on 
toistaiseksi säilynyt pieni kasvusto, Hämeenkan-

kaan ikivanhan maantien entisen kievaritalon va-
sikkahaassa. Etelä-Pohjanmaan ainoilta tunnetuil-
ta kyläkasvupaikoilta Kuortaneella ( 1892, H; Lau-
rén 1896) kasvi on lähes varmasti hävinnyt. Ah-
venanmaalla, satamissa ja Pohjois-Suomessa ke-
sämaitiaista on ollut satunnaisena, mm. sotatulok-
kaana (Ahti & Hämet-Ahti 1971). 

Picris hieracioides, 
keltanokitkerö (401) 

Keltanokitkerö on itäisperäinen ja enimmäkseen 
itäsuomalainen ahojen ja tuoreiden piennarniitty-
jen kasvi, osittain jopa kesantopeltojen mutta toi-
saalta myös lehtomaisten metsikköjen ja puisto-
pensaikkojen asukas. Laatokan pohjoisrannikolla 
Linkola (1921) pitää sitä alkuperäisenä siellä tääl-
lä kuivissa lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä. 
Suomalaiset kasvupaikat näyttävät kuitenkin ole-
van niin selvästi nykyisen tai aikaisemman ihmis-
toiminnan alaisia, että keltanokitkerön alkuperäi-
syys ei ole uskottavaa. Saapumisaikaa on vaikea 
määritellä, mutta osittain kasvi on ilmeinen mui-
naistulokas. Etenkin lännessä, usein erillisillä 
puistojen ja puutarhanliepeiden kasvupaikoillaan, 
keltanokitkerö voi olla melko myöhäinen tulokas. 
Mouhijärvellä (ks. Erkamo 1980) ja samalla koko 
Satakunnassa se varmaan pitäisikin katsoa vakiin-
tuneeksi uustulokkaaksi. 

Tragopogon pratensis, 
pukinpaila (402) 

Pukinparta on levinnyt yleiseksi rautatiekasviksi 
varsinkin Etelä- ja eteläiseen Keski-Suomeen 
(Suominen 1980b: kartta 15). Radoilla se on tie-
tenkin uustulokas, samoin usein maantienvarsilla-
kin. Pukinpartaa on kuitenkin jo vanhastaan Etelä-
ja Lounais-Suomen kylissä ja kaupungeissa, kar-
tanoiden, kirkkojen ja linnojen liepeillä (esim. 
Silkkilä & Koskinen 1990). Kasvi on alkujaan 
ehkä tuotu rohdos- tai juureskäyttöön. Tuonti- tai 
tuloajankohtaa ei tiedetä, mutta keskittyminen 
vanhoille rintamaille oikeuttanee pitämään pukin-
partaa muinaistulokkaana. Jo Tillandz ilmoittaa 
sen 1673 Turun puolesta, ja Malmgrenin (1982) 
mukaan se on Ruotsin Västmanlandissa muinais-
tulokas. 

Sonchus asper, 
otavalvalti (403) 

Ikivanha eurooppalainen rikkakasvi otavalvatti ei 
ole alkuperäinen missään Suomessa eikä lähialu-
eillakaan. Se ei kykene asettumaan luonnonpai-
koille, ei kunnolla edes kylien ja rintapeltojen 
ulkopuolelle. Otavalvatti kuuluu vanhan kulttuu-
rin seuralaiskasveihin, joskaan ei ääritapauksiin. 
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Meikäläisellä ydinalueellaan etelässä ja lounaassa 
se on melkeinpä tyypillinen muinaistulokas, niin 
myös Ruotsin Västmanlandissa (Malmgren 1982). 
Myös Keski-Suomessa ja Perämeren rannikolla on 
joitakuita esiintymiä, jotka ainakaan eivät vaikuta 
nuorilta. Sekä alueeltaan että kasvupaikoiltaan 
otavalvatti on samantapainen kuin puna-ja liuska-
peippi (Lamium purpureum ja L. hyhriditm), ja 
samalla tavalla on pohjoisempien vakinaisesiinty-
mien todellinen ikä hankalasti pääteltävissä. Uu-
det liikennetulokkaat ovat osittain eri näköisiä 
kuin vanha otavalvattikantamme. 

Sonchiis oleraceus, 
kaalivalvatti (403) 

Kaalivalvatin meikäläinen esiintyminen on varsin 
samanlaista kuin otavalvatin. Kaalivalvatti vain 
on vieläkin selvemmin rajoittunut kyliin ja puutar-
hoihin vanhan asutuksen keskuuteen. Sekin on 
luonteenomainen muinaistulokas Etelä- ja Lou-
nais-Suomessa, ja todennäköisesti se on muinais-
tulokas myös paikka paikoin Keski-Suomessa se-
kä Perämeren rannikkokylissä ja -kaupungeissa. 

Sonchus aiyensis, 
peltovalvatti (403) 

Pitkin koko merenrannikkoamme, varsinkin kivik-
koisilla rannoilla ja vähäisilläkin ulkosaarilla kas-
vaa yleisenä ja usein runsaana peltovalvatin me-
renrantarotu, var. maritimus (esim. Eklund 1958, 
Kujala & Ulvinen 1964). Se on täysin alkuperäi-
nen, eikä sillä juuri ole taipumusta levitä edes 
rantakyliin tai -pelloille. Se puuttuu järvien ran-
noilta, Laatokalta löydetty peltovalvattiyksilö 
(Linkola 1921) lienee karannut pellolta. Nimirotu, 
var. arvensis, taas on viljelymailla (myös saaristo-
kylissä: Eklund 1958) kasvava ikimuistoinen rik-
kakasvi. Se tuskin asettuu pysyvästi edes rannoille 
saati että olisi missään Suomessa alkuperäisen 
tuntuinen. Vielä vuosisata sitten tämä rikkakasvi 
oli aika eteläinen ja vähävaltainen, mutta mm. 
kierrottoman kevätviljanviljelyn takia se on yleis-
tynyt ja runsastunut sekä levittäytynyt pohjoisem-
mas. Näinkin koreakukkaisen, kookkaan ja kiusal-
lisen rikkakasvin äskettäisestä aluevaltauksesta on 
kuitenkin kovin vähän täsmällistä tietoa. Keski-
Suomessa se on yhä aika paikoittainen ja usein 
niukka. Tutkimusalueeltaan Etelä- ja Keski-Poh-
janmaalla Laurén (1896) mainitsee sen vain Vaa-
sasta, Vöyrin Tuckurin kylästä ja Isonkyrön kir-
kolta, siis vain edellisestä maakunnasta ja eräiltä 
sen vanhan asutuksen ydinkohdilta. Jo Pohjois-
Hämeessä, -Savossa ja -Karjalassa sen sijaan on 
muinaistulokasesiintymiä vain otaksuttavasti; 
pääosa tämän alueen peltovalvatista vaikuttaa joka 
tapauksessa nuorelta tulokkaalta. 

Taraxacum, 
voikukat (406) 

Voikukkiemme pikkulajeissa on sekä alkuperäisiä 
että tulokkaita, viimeksimainittuja erityisesti rik-
kavoikukissa (sektio Taraxacum). Muiden sektioi-
den Retkeilykasviossa mukana oleville pikkula-
jeille on Erkki Reinikka tehnyt eliömaakunnittai-
set kartat. Useimmat pikkulajit ovat alkuperäisiä 
ainakin osassa Suomea, rantavoikukat (sektio 
Palustria) ja sarvivoikukat (sektio Ceratopliora) 
kokonaan. Erityisesti mäkivoikukissa (sektio 
Erythrospenna) mutta myös lännen- ja sahrami-
voikukissa (sektio Spectahilia) sekä pohjanvoiku-
kissa (sektio Boreigeiui) on pikkulajeja, jotka mo-
nessa eliömaakunnassaan, jopa kaikissa, ovat mui-
naistulokkaita, vanhoilla asuttujen seutujen ke-
doilla, laidunniityillä yms. paikoilla kasvavia. 
Monet näistä ovat viime aikoina harvinaistuneet. 

Lapsana communis, 
linnunkaan (419) 

Linnunkaan saattaa olla alkuperäinen jo Keski-
Euroopan tuoreissa metsänreunuksissa ja pensai-
koissa, mutta tuskin edes eteläisimmässä Skandi-
naviassa. Ruotsin Västmanlandissa Malmgren 
(1982) pitää sitä muinaistulokkaana, jota tosin on 
myös melko luontaisen näköisillä paikoilla muu-
rahaiskekojen tyvillä, lehtokallionpenkereillä 
(asutuilla seuduilla) ja rannoillakin. Pelkästään tu-
lokkaana pitävät linnunkaalia Linkola ( 1921 ) Laa-
tokan Karjalassa, Eklund (1958) lounaissaaristos-
sa ja Kujala & Ulvinen (1964) Itä-Kymenlaaksos-
sa; mainitaan kyllä viehtymys varjoisiin kasvu-
paikkoihin ja löytö rantalehdosta. Linnunkaalia 
näkee melko useinkin Etelä-Suomen kylänlieve-
pensaikoissa ja puistonlaidoilla, muttei alkuperäi-
sen näköisenä, tuskin edes pysyvänäkään. Suomen 
eteläosissa se on selvä muinaistulokas. Ilmeisesti 
se on sellainen, kohtalaisesta harvinaisuudestaan 
huolimatta, myös Etelä-Pohjanmaalla sekä Poh-
jois-Hämeessä, -Savossa ja -Karjalassa. Viimeai-
kainen runsastuminen näyttää näet olleen lähinnä 
paikallista, viljelytekniikan aiheuttamaa, mutta 
selvästä aluevaltauksesta ei ole tietoja. 

Crepis praemorsa, 
vanakeltlo (420) 

Vanakeltto on jonkin verran mantereinen kasvi, 
joka lienee alkuperäinen Keski-Euroopassa ja siitä 
itään. Tosin Malmgren (1982) pitää sitä Keski-
Ruotsin Västmanlandissa asti luultavasti alkupe-
räisenä kalkkipaikoilla, muualla kylläkin vain ih-
misen levittämänä ja nykyään vähenevänä. Vähe-
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nevä vanakellto on muuallakin, esim. Tanskassa 
(Löjmant & Worsöe 1977), Toisaalta lajin alue 
Itämeren piirissä on aika outo pelkälle tulokkaalle. 
Suomessa vanakeltto kuitenkin on mitä ilmeisin 
muinaistulokas, Ahvenanmaalla lehtoniityillä ja 
laidunruohikoilla, Etelä-Hämeen heiveröisellä 
erillisalueellaan vieläkin selvemmin ihmistoimin-
taan sidoksissa. Vanhan maankäytön loputtua va-
nakeltto on Ahvenanmaalla hyvin pahasti taantu-
nut. 

C repi s tectorum, 
ketokeltto (420) 

Kiistatta alkuperäinen on itäinen, Suomessa hyvin 
harvinainen kallionseinämien pahtakeltto, subsp, 
nigrescens. Sillä ei liene taipumusta levitä asutuil-
le maille, joskin sen piirteitä on Pohjois-Suomen 
kylien ketokeltossa, ehkä aikoinaan kulkeutuneen 
itäisen tulokkaan muistona (Ahti & Hämet-Ahti 
1971), Nimirotu, subsp, tectorum, on pääosassa 
Suomea yleinen muinaistulokas (kuten Ruotsin 
Västmanlandissakin: Malmgren 1982) pelloilla ja 
tienvarsilla, hietikoilla, kuivilla törmillä ja kylä-
kallioilla. Kuitenkin sen ilmoittavat Etelä-Suomen 
merensaarien kallioilla alkuperäiseksi Eklund 
(1958) ja Kujala & Ulvinen (1964); edellinen ker-
too myös poikkeavasta ulkonäöstä. Se on alkupe-
räinen myös useilla Laatokan riuttavuorilla (Lin-
kola 1921). Mutta perin alkuperäisen oloista keto-
keittoa kasvaa myös sisämaassa kallionseinämillä, 
joista osa on korkeita ja erämaisia eteläjyrkänteitä. 
Sellaisia on Satakunnan sisämaassa, Etelä-Hä-
meessä (esim. Oriveden Aurikkovuori ja Korpi-
lahden Vaarunvuori), Etelä-Savossa (Linnansaa-
ren kansallispuisto), Pohjois-Hämeessä (Jyväsky-
län Kanavuori ja Vuorissalo) ja Pohjois-Savossa 
(Kuopion Vuorilampi), ehkä myös Pohjois-Karja-
lassa (Juuan Mölön Porttikallion serpentiinikal-
lio). Anderssonin (1990) tutkimus täsmentää yllä-
olevaa. Eklundin (1958) poikkeavannäköinen ke-
tokeltto on selvästikin Anderssonin Etelä-Suomen 
kalliorotu, alkuperäinen, Ahvenanmaalta Etelä-
Karjalaan ja Lounais-Satakuntaan ulottuva. Muu-
alla Suomessa (ynnä Ruotsissa ja Norjassa) kasvaa 
niin ikään alkuperäinen mantereen kalliorotu, jon-
ka karttaan (Andersson 1990:96) tosin sisältynee, 
paitsi nähtävästi pahtakeltto, myös asutuilta mailta 
peräisin olevia ketokelttoja, Mantereen kalliorotu 
ja asuttujen maiden rotu ovat varsin samannäköi-
siä, ja Andersson (1990:93) pitääkin mahdollise-
na, että jälkimmäinen olisi peräisin kallioilta, jos-
kin myös levintää Fennoskandian ulkopuolelta on 
voinut tapahtua etenkin seuduille, joilla alkupe-
räistä kalliokasvia ei ole, Anderssonin tutkimus 
siis vahvistaa ketokelton alkuperäisyyden Retkei-
lykasviossa esitetyissä eliömaakunnissa, mutta ei 

välttämättä osoita alkuperäiskasvia niihin maa-
kuntiin, joissa ketokeltto on katsottu vain muinais-
tulokkaaksi. 

Hieraciiim ja Pilosella, 
keltanot (421, 435) 

Useimmat keltanot hyötyvät ihmistoiminnasta ja 
monet ovat selvästi yleistyneet sen ansiosta. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että selväpiirteisiä muinaistu-
lokkaita ei keltanoistamme tunneta (niitä voi silti 
olla esim, ahoilla), ja uustulokkaitakin on vain 
vähän, mm, puistoissa. Otaksuttavasti ainakin 
useimmissa keltanolajiemme löytömaakunnissa 
on myös alkuperäiskasvupaikkoja: metsissä, eten-
kin aukkopaikoilla ja kuloalueilla, kallioilla, lou-
hikoissa, harjuilla, jokien, järvien ja meren ran-
noilla, rantatörmillä ja -hietikoilla sekä pohjoisen 
paljakalla. Lisäksi tiedot keltanoittemme levinnei-
syydestä ovat aika vajavaisia ja epätasaisia, kas-
vupaikkatiedot suorastaan puutteellisia, monet yk-
siköt sitä paitsi kollektiivisia tai rajaukseltaan so-
vinnaisia, Tämänkään vuoksi Retkeilykasvion 
keltanokartoilla ei ole ainoatakaan muinaistulo-
kasmerkkiä. 

Allium schoenoprasum, 
ruoholaukka (443) 

Koska muut laukkalajimme ovat osoittautuneet 
tulokkaiksi, koska myös ruoholaukka on vanhas-
taan tunnettu mauste- ja rohdoskasvi ja yhä ylei-
sesti viljelty ja koska kasvi jo pääosassa Ruotsia 
on vain viljelykarkulainen (mm, Malmgren 1982), 
lienee erikseen perusteltava ruoholaukan alkupe-
räisyys Suomessa, Se on yleinen etelä-ja lounais-
rannikollamme, mm, lounaissaaristossa ja Itä-Ky-
menlaaksossa ulkosaaristoa myöten ja muutenkin 
ihmisestä riippumatta (Eklund 1958, Kujala & Ul-
vinen 1964). Meikäläinen roturakenne on kasvi-
maantieteellisesti selitettävissä (Jalas 1958). Sisä-
maassa, varsinkin rapakivialueilla, on kalliokas-
vupaikkoja, joiden luonnontilaisuus, vanhaankaan 
asutuskuvioon sopimaton sijainti ja miksei lauk-
ka-paikannimistökin kertovat alkuperäisyydestä, 
merenrantavaiheen jäänteestä. Viljelyperuiset 
esiintymämme eroavat alkuperäisistä jyrkästi; ne 
ovat aivan kylänliepeillä, yleensä niukkoja ja jopa 
tilapäisiä. Vain Etelä-Pohjanmaalla alkuperäisen 
näköinen ruoholaukka saattaa olla tulokas. Sen 
sikäläinen saaristoalue on erillinen ja pieni, eikä 
etelämpänä luonteenomaisia kalliokasvupaikkoja 
juuri ole. Maakunnan ruoholaukka voi hyvin olla 
joko muinaistulokas taikka myöhemmistä saaris-
tolaisten istutuksista karannut. 
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Allium ursinum, 
karhunlaukka (443) 

Pettersson (1942) katsoo karhunlaukan Suomessa 
vanhaksi tulokkaaksi, mutta Eklund (1958) pitää 
sitä lounaissaaristossa alkuperäisenä, tulokkuutta 
hyvin kyseenalaisena. Jalas (1958) pitää edellisen 
näkemyksen perusteluita painavina. On todella 
hyviä syitä pitää karhunlaukkaa muinaistulokkaa-
na, koska se on vanha hyötykasvi, sen kyky kau-
kolevintään on tiettävästi heikko ja vähälukuiset 
kasvupaikkamme osuvat paljolti yksiin ikivanhan 
Suomenlahden rannikon meritien kanssa. 

Allium oleraceum, 
nurmilaukka (443) 

Nurmilaukka on alun perin eurooppalainen, jopa 
Euroopassa syntynyt siementä tekemätön laji (Ja-
las 1958). On vaikea esittää muita keinoja kauko-
levintään kuin ihmisen varhainen kiinnostus tä-
hänkin laukkalajiin. Suomessa se on yleisin lou-
naissaaristossa, missä Eklund (1958) tuntuu pitä-
vän sitä alkuperäisenä: kulttuurista melko riippu-
maton levinneisyys. Saariston asutus ja liikenne 
on kuitenkin ikivanhaa, ja C.-A. Haiggström 
(suull.) pitääkin nurmilaukkaa Ahvenanmaalla 
muinaistulokkaana. Kujala & Ulvinen (1964) pi-
tävät sitä Itä-Kymenlaaksossa osittain ehkä alku-
peräisenä. Suomen mantereen rannikon ja sisä-
maan kasvupaikat osuvat suuressa määrin yksiin 
tunnettujen esihistoriallisten asuinpaikkojen kans-
sa. Seppäsen & Rantasen (1986) tutkimus on enti-
sestään vahvistanut ihmisen ja nurmilaukan kiin-
teätä suhdetta: syrjäisetkin kasvupaikat osoittautu-
vat vanhoiksi asuinpaikoiksi. Silkkilä & Koskinen 
(1990) lukevat nurmilaukan Lounais-Suomen rau-
takaudesta kertovien paikkojen ilmaisijalajeihin. 
Malmgren (1982) pitää nurmilaukkaa Ruotsin 
Västmanlandissa pieneltä osin alkuperäisenä, 
mutta hänen perustelunsa eivät ole vakuuttavia. 

A Ilium scorodoprasum, 
käärmeenlaukka (444) 

Käärmeenlaukka on vanha ja arvostettu eurooppa-
lainen vihannes-ja maustekasvi, joka Pohjoismai-
hin tuotiin "kenties vasta keskiajan jälkeen" (Jalas 
1958). Puutarhoista käsin se on sitten villiytynyt 
ympäristöön. Ruotsin Västmanlandissa se lienee 
kokonaan viljelykarkulainen, viljelty 16()()-luvun 
paikkeilta lähtien (Malmgren 1982). Eklund 
(1958) kylläkin pitää käärmeenlaukkaa lounais-
saaristossa "ilman epäilystä täysin alkuperäisenä" 
lehtokasvina, mutta osaksi myös viljelyjäänteenä; 
nähtävästi villiytyminen on ollut perusteellista. 
Pettersson (1942) taas pitää sitä vanhan merenku-
lun tuomana, samoin perustein kuin karhunlauk-

kaa. Perimmäinen kysymys ei olekaan alkuperäi-
syys vaiko tulokkuus, vaan se, onko käärmeen-
laukka kasvanut Suomessa ja vieläpä villiytynee-
nä riittävän kauan, jotta sitä voitaisiin pitää mui-
nais- eikä uustulokkaana. 

Allium vineale, 
hietalaukka (444) 

Hietalaukka on lähinnä keskieurooppalainen, kui-
vien ja lämpimien kasvupaikkojen aukkoisen kas-
villisuuden osakas sekä viljelymaiden, eritoten 
viinitarhojen rikkakasvi (Rothmaler 1988). Se te-
kee huonosti siementä, joten levintä on paljolti 
ihmisen varassa. Pohjoismaissa kenties kokonaan. 
Ruotsin Västmanlandissa se on harvinainen ja uusi 
tulokas, mutta Mälaren-järven eteläpuolella nähtä-
västi vanhempi (Malmgren 1982). Ahvenanmaan 
ja Hankoniemen vähälukuisilla pelto- yms. kasvu-
paikoilla hietalaukan ikää ei tiedetä. Se voi olla 
"ilmeisesti jokseenkin nuori tulokas", mutta toi-
saalta "juuri hietalaukka on ollut erityisesti meren-
kulkijain suosima" (Jalas 1958). Muinaistulokas 
on siis vain yksi mahdollisuus, uustulokas toinen. 
C.-A. Hasggström (suull.) kallistuu Ahvenanmaal-
la edelliseen. Silkkilä & Koskinen (1990) lukevat 
hietalaukan Lounais-Suomen (tässä tapauksessa 
Ahvenanmaan) rautakaudesta kertovien paikkojen 
ilmaisijalajeihin. 

Fritillaria meleagris, 
kirjopikarililja (445) 

Kasvi lienee kotoisin Kaakkois-Euroopasta, mutta 
vanha viljely koristekasvina on levittänyt sitä län-
teen päin. Viimeistään 160()-luvulla sitä kasvatet-
tiin Tanskassa ja Ruotsissakin (Jessen 1935). Kes-
ki-Ruotsiin painottuva karkulaisalue on siten enin-
tään parin kolmen vuosisadan ikäinen; Västman-
landin osalta Malmgren (1982) arvioi kasvin 
1700-lukulaiseksi. Joko viljelyn kautta tai ehkä 
Ruotsista itsekseen levinneenä kirjopikarililja on 
saavuttanut Ahvenanmaankin. Se on siis Suomes-
sa uustulokas. 

Gagea lutea, 
isokäenrieska (446) 

Isokäenrieskaa näkee usein vanhoissa puistoissa ja 
puutarhojen liepeillä, tahallisen ja kaiketi tahaUo-
mankin levityksen tuomana. "Kysymys lajin alku-
peräisyydestä Suomessa ei näytä aivan selvältä" 
(Jalas 1958). Ruotsin Västmanlandissa Malmgren 
( 1982) pitää kasvia vain luultavasti alkuperäisenä. 
Kuitenkin isokäenrieskaa on jokseenkin koko mei-
käläisellä lounaaseen painottuvalla alueellaan 
myös alkuperäisenä etenkin joen- ja puronvarsien 
savikkolehdoissa. Tällaiset kasvupaikat ovat tie-
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tysti järjestään viljellyillä seuduilla, usein aivan 
kylien tuntumassa. Mutta näissä kylissä itsessään 
ei isokäenrieskaa useimmiten ole, kun taas leh-
doissa kasvaa tavallisesti joukko vaateliaita alku-
peräislajeja, myös kevätkukkijoita. Tämä asetel-
ma ei sovi vanhalle sen paremmin kuin uudelle-
kaan tulokkaalle. Etelä-Pohjanmaan Närpiön Yli-
markusta on vanha jokitörmätieto. Etsintä När-
piönjokivarresta on ollut tulokseton, ja kysymyk-
sessä on varmaan ollut aivan paikallinen puutar-
hanlieve-esiintymä, uustulokas. 

Gagea minima, 
pikkukäenrieska (447) 

Pikkukäenrieska on Euroopassa laaja-alainen, iso-
käenrieskaa mantereisempi. Suomessa se kasvaa 
lähes yksinomaan laitumilla, kalliokedoilla, pien-
tareilla, pihoilla, puutarhoissa ja ulkorakennusten 
seinustoilla, ja se leviää yhä melko herkästi mm. 
monivuotisten puutarhakasvien juuripaakuissa. 
Kuitenkin Linkola ( 1921 ) pitää sitä Laatokan Kar-
jalan lehdoissa alkuperäisenä, samaten Eklund 
(1958) lounaissaariston kalkkiperäisissä lehdois-
sa; kummallakin alueella kasvi on kyllä yleisempi 
asutuilla mailla. Myös Malmgren (1982) katsoo 
sen Ruotsin Västmanlandissa pieneltä osin luulta-
vasti alkuperäiseksi, joskaan perustelu ei tunnu 
vakuuttavalta. Sen sijaan Kujala & Ulvinen (1964) 
käsittävät pikkukäenrieskan Itä-Kymenlaaksossa 
kokonaan tulokkaaksi, ja Jalas (1958) kallistuu 
samalle kannalle koko Suomen osalta. C.-A. 
Haeggström (suull.) pitää sitä Ahvenanmaalla mui-
naistulokkaana. Mantereeltakaan ei loppujen lo-
puksi tunnettane yhtään alkuperäiseksi vakavasti 
harkittavia lehto- tms. kasvupaikkoja. Pikkukäen-
rieskaa näkee lehdoissa vain selvänä tulokkaana 
jossakin pellonlikeisessä kolkassa taikka pitkäai-
kaisen laidunnuksen muuntamassa entisessä leh-
dossa. Sekä kasvupaikat että eteläpainotteinen 
alue sopivat mainiosti maatalouden ja asutuksen 
vanhaan seuralaiseen, muinaistulokkaaseen. Poh-
joista kohti pikkukäenrieska käy harvinaiseksi, 
löytöpaikat erillisiksi ja yhä nuorempi alkuperä 
luultavaksi. Keski-Suomessa, varsinkaan Pohjois-
Hämeessä, muinaistulokkuus ei ehkä vastaakaan 
todellisuutta, ja koko Pohjanmaalla kasvi vaikut-
taa selvältä uustulokkaalta. 

Herminiimi monorchis, 
mesikämmekkä (452) 

Mesikämmekkä on hävinnyt Suomesta kokonaan, 
ensi sijassa siksi että käytöttä jääneet lettoniitty-
ja rantalaitumet umpeutuivat. Etelä-Hämeen yksi 
tai kaksi erilliskasvupaikkaa (Erkamo 1979) ovat 
voineet olla alkuperäisiäkin, mutta myös varhai-
sen maankäytön ansiosta onnistuneen siementen 

kaukolennon tulostaja siis muinaistulokkaita. Ah-
venanmaa liittyy, myös kalkkipitoisten maalajien-
sa puolesta, siksi kiinteästi lajin muuhun aluee-
seen mm. Itämeren kalkkisaarilla, että maakun-
nassa on hyvin voinut olla alkuperäistä mesikäm-
mekkää joillakin ajat sitten tuhoutuneilla kasvu-
paikoilla. Tosin Malmgrenkaan ( 1982) ei pidä var-
mana, että Ruotsin Västmanlandissa harvinaisena 
kasvanut mesikämmekkä oli alkuperäinen. 

Gymnadenia conopsea, 
kirkiruoho (454) 

Pohjoissuomalainen kirkiruoho poikkeaa näöltään 
eteläisestä ja on alueeltaankin siitä lähes erillään. 
Se kasvaa myös kosteammilla paikoilla kuten le-
toilla ja puronvarsilla, on selvästi alkuperäinen ja 
luonnonkasvupaikoilleen rajoittunut. Etelä-Suo-
men kirkiruoho taas kasvaa kuivahkoilla ja ihmi-
sen muuttamilla paikoilla, ahoilla, tuoreilla metsä-
laitumilla ja entisillä niittopientareilla. Kun nämä 
ruohikot perinteisen käyttönsä loputtua ovat um-
peutuneet, usein jo metsäksi, kirkiruoho on harvi-
naistunut ja laajalti jo jopa hävinnyt. Etelän kirki-
ruoholla ei näytä olevan luontaisia kasvupaikkoja 
ainakaan Suomen mantereella. Ahvenanmaalla 
kirkiruoho kuitenkin on, paitsi alueeltaan ja mene 
tiedä rodultaankin eroava, kalkinsuosija ja kenties 
osittain alkuperäinen (Eklund 1958); maakunnasta 
ei kuitenkaan ole lettotietoja, ei vanhojakaan (C.-
A. Hœggstrôm, suull.). Myös Ruotsin Västman-
landissa Malmgren (1982) pitää sitä juuri kalkki-
paikoilla alkuperäisenä ja nykyoloissakin puolen-
sa pitävänä. Suomen eteläpuoliskon mantereen 
kirkiruoho näyttää olevan peräisin idästä; yhä se 
on itään painottuva ahomaisemien kasvi. Suomen 
puolella ei liene alkuperäiseksi ymmärrettäviä 
kalkki-, letto- tai lähteikkökasvupaikkoja, mutta 
niitä voi olla hyvinkin lähellä idempänä. Jo Laa-
tokan Karjalasta Linkola (1921) ilmoittaa kirki-
ruohon kalkkia suosivaksi ja jopa melko yleiseksi 
alkuperäiskasviksi lettomaisilla ja lähdesoilla. 

Dactylorhiza samhucina, 
seljakämmekkä (455) 

Seljakämmekän alue Itämeren piirissä, itäruotsa-
lainen kieleke pohjoiseen, sekä jyrkkä koillisraja 
lounaissaaristossamme (Eklund 1958: kartta 25) 
viitannevat alkuperäisyyteen. Toisaalta se on 
meillä lähinnä kuivanlaisten lehtoniittyjen kasvi, 
ja Ruotsin Västmanlandissa, niin ikään äärialueel-
laan, se lienee muinaistulokas (Malmgren 1982); 
laajalti muuallakin kasvi on taantunut umpeenkas-
vun vuoksi. Vaikka seljakämmekkä onkin alkupe-
räinen Ruotsissa ja nähtävästi myös Ahvenan-
maalla, se ei välttämättä ole sitä kaikkialla meikä-
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Iäisellä alueellaan eikä ehkä lainkaan Varsinais-
Suomessa. Ainakin Rautiainen & Laine (1989) 
ennustavat laiduntamatta jääneiden Turun saaris-
ton lehtoniittyjen umpeutumisesta uhkatekijää. 

Ophrys insectifera, 
kimalaisorho (457) 

Pohjoiseurooppalainen levinneisyys on melkein 
kuin kalkkikallioperän kartta (Hultén 1971: kartta 
513); alueen runko voi olla vain luontainen, Ah-
venanmaan lehtoniityillä kimalaisorho näyttää sil-
ti olevan vanhan maatalouden aikaisen kaukole-
vinnän tulosta, muinaistulokas. C.-A. Hœggstrôm 
(suull.) pitää tätä todennäköisempänä kuin kasvin 
alkuperäisyyttä. Kimalaisorho on maakunnasta jo 
lähes hävinnyt, sillä ei nykyään ole pysyviä ja edes 
mahdollisesti alkuperäisiä kasvupaikkoja. Äsket-
täinen löytö Varsinais-Suomesta Paraisten kaikki-
tehtaan läheltä (nykyään Suomen vahvin kanta: 
Rautiainen & Laine 1989) osoittaa, että tämäkin 
kämmekkä kykenee aluevaltaukseen, kunhan ih-
minen on ensin aikaansaanut sopivan kasvualus-
tan. Aivan syystä odotellaan kimalaisorhonkin il-
mestyvän täydentämään Lappeenrannan kalkki-
louhoksen ympäristön jo nyt rikasta kämmekkä-
kasvistoa (Saarinen & Jantunen 1990). 

Lemna minor, 
pikkulimaska (459) 

Valtaosa Suomen pikkulimaskakasvustoista on ih-
misen ansiota: ojissa, lammikoissa, karjanjuotto-
kuopissa, laidunrannoilla ja rehevöityneissä lah-
dissa. Osaksi lienee kysymys jo ikivanhasta leviä-
misestä, ilmeisesti pääosin silti vasta äskettäisestä 
aluevaltauksesta. Pikkulimaskan kaikissa eliö-
maakunnissa näyttää kuitenkin olevan myös selviä 
alkuperäiskasvupaikkoja: lintujen lannoittamissa 
merensaariston kalliolätäköissä (esim. Eklund 
1958), rehevissä jokisuistoissa ja lintujärvissä, La-
pissa sahalehti- {Stratiotes) eli kievanajärvissä 
(Salonen 1956). 

Spirodela polyrhiza, 
isolimaska (459) 

Isolimaska on hyötynyt ihmisen tekemistä pienve-
sistä sekä reittivesienkin rehevöitymisestä. Vuo-
teen 1925 mennessä se tunnettiin vain Länsi-Suo-
mesta (Erkamo 1956). Ahvenanmaalla ja Varsi-
nais-Suomessa se kuuluu lintujen lannoittamien 
ulkosaariston kalliolätäköiden lajistoon (Eklund 
1958), Satakunnassa Kokemäenjoen suiston kas-
vistoon. Etelä-Hämeen Urjalasta ja Kangasalta on 
näytteet 1890-luvulta, Uudeltamaaltakin Espoon 
Kirkkojärvestä vuodelta 1917 (H). Pohjanmaalla 
isolimaska on hyötynyt mm. laitumille kaivetuista 

juottolammikoista, mutta se kuuluu myös merestä 
hiljan kuroutuneiden rehevien lampien luontai-
seen lajistoon, samaan tapaan kuin esim. nuokku-
rusokki (Bidens cernua). Pohjois-Hämeen Pihti-
putaalta on tieto lähdeperäisestä harjunjuurilam-
mesta jo vuodelta 1869 (H; Hjelt 1892:188, Roi-
vainen 1927). Näin ollen isolimaska ei vaikuta 
missään maakunnassa muinaistulokkaalta, mutta 
se voi olla idempänä uustulokas, jota se olisi sii-
näkin tapauksessa, että ihmisen toimet olisivat 
vain mahdollistaneet vesilintujen levittämistyön 
onnistumisen. Vain luonnontilaiseen vesistöön 
saapuneena isolimaska olisi (äsken saapunut) al-
kuperäiskasvi. Tuntuu perin oudolta, että kasvi 
olisi Uudellamaalla Helsingin lähellä havaittu vas-
ta 1917, jos sitä jo varhemmin olisi siellä ollut. 
Etelä-Karjalan rannikollakin, Itä-Kymenlaaksos-
sa, se on antropokori, tulokas (Kujala & Ulvinen 
1964). Karjalan Kannaksella isolimaskaa on kyllä 
ollut vanhastaan (Erkamo 1956), mutta ei edes 
Sortavalan seudussa (Linkola 1921). Melko äsket-
täiset ja aivan yksittäiset löydöt Järvi-Suomesta 
eivät mitenkään osoita, että se olisi Etelä-ja Poh-
jois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa muuta kuin 
ihmisen epäsuoralla avulla kotiutunut uustulokas. 

Juncus effusus, 
röyhyvihvilä (478) 

Kirjallisuuden kasvupaikkatiedoista ei ole paljon 
hyötyä, sillä kovin usein sanotaan röyhy- ja kerä-
päävihvilän (J. conglomeratiis) kasvavan saman-
laisilla paikoilla (esim. Linkola 1921, Eklund 
1958, Kujala & Ulvinen 1964, Malmgren 1982). 
Näkemykseen on voinut myötävaikuttaa jopa näi-
den kahden erottamisvaikeus. Lajipari katsotaan 
yleensä alkuperäisiksi, kylläkin ihmisestä suuresti 
hyötyneiksi apofyyteiksi (esim. Ramenskaja 
1983). Kasvupaikkojen valtaosa, ojat, laitumet, 
laidunrannat yms., onkin molemmilla samantapai-
nen. Mutta röyhyvihvilä painottuu reheville mail-
le, etenkin savikoille. Sitä on myös melko luon-
nontilaisissa puronvarsissa, joen- ja järvenrannoil-
la, tosin ainakin toisinaan tulokkaana. Yleisvaiku-
telmaksi silti jää Etelä-Suomen viljavien maiden 
purokorpien ja rantakosteikkojen alkuperäiskasvi, 
joka kuitenkin juuri kasvupaikkojensa vuoksi on 
kaikkialla jäänyt asutuksen ja viljelyn jalkoihin ja 
tästä samalla suuresti hyötynyt. Silti rikkakasvi-
mainen levittäytymistaipumus on suhteellisen vä-
häinen. Ahvenanmaalla se näyttää alkuperäiseltä 
kallioiden painanteissa (C.-A. Hœggstrôm, suull.). 
Etelä-Pohjanmaalla on vain muutamia röyhyvih-
viläpaikkoja, osa pellonojissa Kyrönjoen laaksos-
sa, yksi syrjäisessä metsäpuronvarressa. Sekä al-
kuperäisyyttä että muinaistulokkuutta voi maa-
kunnassa perustella. Muualta Keski-Suomesta 



1 o Suominen & Hämet-Ahti Norrlinia 4 (1993) 

olevat harvat löytötiedot viittaavat vahvasti äsket-
täiseen, hädin tuskin vakiintuneeseen tulokaskan-
taan. 

Juncus conglomeratus, 
keräpäävihvilä (478) 

Röyhyvihvilän tavoin keräpäävihviläkin siis mai-
nitaan yleisesti apofyytiksi, siis osittain alkuperäi-
seksi. Eklund (1958) sentään pitää sitä lounaissaa-
ristossa nähtävästi hieman ihmishakuisempana 
kuin röyhy vihvilää. Mutta maastossa ei juuri mis-
sään näe edes "puoliluontaisia", siis ihmisen 
muuntamiksi ymmärrettäviä alkuperäiskasvupaik-
koja. Keräpäävihvilä vaikuttaa yksinomaan ojien, 
laitumien ja tienvarsien kasvilta, karujenkin mai-
den metsäojiin ja pientareille herkästi leviävältä, 
rikkakasvimaisesti melko pohjoiseenkin kulkeutu-
valta. Mahdotonta lienee kyllä osoittaa, että sitä ei 
olisi lainkaan ollut Suomessa jo ihmisestä riippu-
matta. Tämänluonteinen kasvi olisi kuitenkin vai-
keuksitta pystynyt saavuttamaan nykyisen ylei-
syytensä ja kasvupaikkansa pelkästään ihmisen 
avulla, 

Juncus compressus, 
tannervihvilä (479) 

Sisämaassa ja Pohjanlahden rannikolla tannervih-
vilä on pelkkä tulokas. Etelästä Etelä-Pohjanmaal-
le saakka se on kaupunkien ja vanhojen kylien 
poljettujen paikkojen muinaistulokas, joka nyky-
ään ei juuri levittäydy, vaan päinvastoin tuntuu 
hiljalleen taantuvan. Merenrantojen alkuperäisiltä 
vaikuttavilta kasvupaikoilta on näyttein varmistet-
tuja tietoja vain Ahvenanmaalta ja muusta lounais-
saaristosta sekä Suomenlahdelta. Vahva osoitus 
todellisesta alkuperäisyydestä on kasvaminen lou-
naissaariston pienten ulkosaarten kalliorannoilla 
ja toisaalta aivan erikseen kylissä (Eklund 1958). 
Vaikka Kujala & Ulvinen (1964) eivät olekaan 
varmoja alkuperäisyydestä Itä-Kymenlaaksossa, 
ulkosaaristonäytteitä on pitkin Uuttamaata aina 
Etelä-Karjalaan asti. 

Juncus hufonius, 
konnanvihvilä (479) 

Ehdoton valtaosa konnanvihvilän kasvupaikoista 
on selvästi ihmisen ansiota: polkuja, kärryteitä, 
tienvarsia, pellon- ym. ojia, kaivantoja ja veneran-
toja. Ainakaan sisämaassa ei ole alkuperäisen nä-
köistä konnanvihvilää tai edes pysyväntuntuisia 
karkulaiskasvustoja. Malmgren (1982) tosin pitää 
alkuperäisyyttä todennäköisenä eräillä Ruotsin 
Västmanlandin tulvarannoilla, mutta Linkola 
(1921) katsoo konnanvihvilän kokonaan tulok-
kaaksi Sortavalan seudulla, siis myös Laatokan 

rannoilla. Alkuperäisyys voi tulla kysymykseen 
vain merenrannoilla, lähinnä lounaassa ja Suo-
menlahdella: sekä Eklund (1958) että Kujala & 
Ulvinen (1964) katsovat konnanvihvilän meren-
rantakasvina alkuperäiseksi, ja kummassakin 
teoksessa esitetään erikseen merenrantojen sam-
makon vihvilä, J. ranarius. Koska tämä lajipari on 
perin vaikea tuntea ja luotettavista tuntomerkeistä 
ja rajaustavasta vallitsee epätietoisuus, olemme 
tulkinneet kaikkien alkuperäisten tämän ryhmän 
merenrantakasvien (siis kenties useammankin 
kuin yhden rodun) kuuluvan sammakonvihvilään. 
Siten konnanvihvilä rajautuu yksinomaan tulok-
kaaksi, Lappia myöten muinaistulokkaaksi. Rat-
kaisu ei tietenkään sulje pois sitäkään mahdolli-
suutta, että tulokas, konnanvihvilä, olisi ehtinyt 
vakinaistua merenrannoille. 

./uncus alpinoarticulatus, 
r an tav ihv i l ä (480) 

Rantavihvilän alalajien levinneisyydestä ja kasvu-
paikoista voi päätellä, että alkuperäisluonnossam-
me kasvoi etenkin järvenrannoilla subsp. nochilo-
j'/M', joka pohjoisessa välimuodoin vaihettui muun-
kinlaisilla kosteilla paikoilla kasvavaan lapinran-
tavihvilään, subsp. alpestris. Järvien hiekkaran-
noilla kasvoi harvinaisena myös idänrantavihvilä, 
subsp. fischerianus. Ainoastaan lounaissaaristos-
sa, lähinnä vain Ahvenanmaalla, kasvoi tumma-
rantavihvilä, subsp. alpinoarticulatus, kalkkipaik-
kojen lettosoilla. Jo varhain ihminen levitti ja run-
sastutti kaikkia neljää alalajia, mutta enemmälti 
vain subsp. nodulosusta (näin myös Ruotsin Väst-
manlandissa: Malmgren 1982) ja tummarantavih-
vilää. Ainoastaan viimeksi mainittu, alun perin 
suppea-alainen, laajensi aluettaan uusiin eliömaa-
kuntiin. Se tuskin saapui meille Ahvenanmaalta, 
vaan etäämpää, vaateliaisuudeltaan ja kasvupai-
koiltaan ja kukaties rodultaankin toisenlaisena. 
Nykyään se on Suomen mantereella lähes rikka-
kasvimainen ojien ja muun paljastuneen maan ja 
rantojenkin kasvi, joka monin seuduin Etelä- ja 
Keski-Suomessa on rantavihvilän valtarotu. Tum-
marantavihvilän tulkinta alkuperäiseksi (esim. 
Kujala & Ulvinen 1964) näyttää ainakin osittain 
perustuvan alalajien rajausvaikeuksiin. 

Juncus articulants, 
solmuvihvilä (480) 

Alkuperäinen on merenrantojen var. hylandri. Lä-
hes varmasti alkuperäinen on myös lounaisten 
hiekkarantojen var. lindhardii; tämän rodun vai-
kutus Eklundin (1958) solmuvihvilän kasvupaik-
kojen kuvaukseen on ilmeinen. Yleisin rotu, var. 
articulatus, kasvaa valtaosin selvästi ihmisen luo-
milla paikoilla, ojissa, lätäköissä, märissä kärry-



Norrlinia 4 (1993) Suominen & Hämet-Ahti 6 5 

urissa, sorakuopissa ja venerannoilla, mutta myös 
lähdeperäisissä ojissa, etenkin savimaalla, sekä 
pellonreunojen ja laitumien lähdetihkuisissa koh-
dissa. Ruotsin Västmanlandissa Malmgren (1982) 
pitää sitä luontaisena lähdeperäisillä paikoilla ja 
lähdesoilla; Linkolan (1921) tutkimusalueelle laji 
ei kunnolla ulotu. Venäjän Karjalassa Ramenskaja 
(1983) pitää sitä apofyyttinä. Tiedossa ei liene 
solmuvihvilän nimirodun kasvupaikkoja alkupe-
räisenä säilyneillä lähteiköillä tai soilla, joten 
olemme katsoneet mainitun rodun Suomessa ko-
konaan tulokkaaksi. Mahdolliset luontaiset kasvu-
paikat ovat kuitenkin voineet olla luonteeltaan ja 
sijainniltaan sellaisia, ehkäpä savikkoseutujen 
lähteikköjä ja tihkutörmiä, että ne ovat järjestään 
jääneet raivauksen jalkoihin. (Pulma on samanta-
painen kuin eteläisen leskenlehden (Tussilago far-
fara) kohdalla.) Solmuvihvilä leviää ihmisen avul-
la nykyisinkin verrattain herkästi, eivätkä edes 
lounaisen Etelä-Pohjanmaan esiintymät välttämät-
tä oikeuta pitämään sitä maakunnassa muinaistu-
lokkaana. 

Lumia campestris, 
ketopiippo (482) 

Ketopiipon meikäläinen alue ja kasvupaikat liittä-
vät sen luonteenomaisena jäsenenä lounaiseen ke-
tokasvistoomme, joka saapui varhaisen maatalou-
den myötä. Muinaistulokkaana sitä pitää myös 
Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlandissa, ja 
sellainen se on epäilemättä paljon etelämpänäkin 
Skandinaviassa, samoin Baltiassa. 

Luzula multiflora, 
nuimipiippo (482) 

Myös pohjanpiippoa, subsp. frigida, ihminen on 
koko lailla levittänyt ja runsastuttanut, Pohjois-
Karjalaankin ainoalle löytöpaikalleen "vanhalle 
nurmelle". Soilla, rannoilla ja tunturikankailla se 
on kuitenkin selvästi alkuperäinen kaikkialla mei-
käläisen alueensa piirissä. Etelä- ja keskisuoma-
lainen subsp. multiflora sen sijaan on nimen 
omaan niittyjen, pientareiden ja muiden ihmisen 
luomien ruohostojen ja jopa paljastuneen maan 
kasvi. Linkola (1921) pitää sitä antropokorina, 
tulokkaana, Eklund (1958) asutusta vahvasti suo-
sivana niittykasvina. Kujala & Ulvinen (1964) kat-
sovat sen järven- ja joenranta- sekä kalliokasvu-
paikkojen takia apofyytiksi, tai ehkä sittenkin vain 
tulokkaaksi: "Apoph. (Anthr?)". Ruotsin Uplan-
nissa Almquist ( 1929) ilmoittaa sen alkuperäiseksi 
mm. kallioilla. Västmanlandissa nurmipiippo (ni-
mirotu; tekstistä päätellen silti rajaamisvaikeuk-
sia!) kuitenkin on Malmgrenin (1982) mukaan al-
kuperäinen lähdesoilla ja letoilla. Juuri tämänta-
paisilla paikoilla subsp. multiflora on Suomessa-

kin ajateltavissa alkuperäiseksi. Lähteiden reunus-
soistumien ohella näitä ovat erityisesti lammen-
rantojen mesotrofiset, jonkin verran viettävät ja 
pensaikkoiset pikkusuot; seuralaisina vaikkapa 
sykeröpiippo (L. sudetica) ja villapääluikka {Tri-
chophorum alpimim). Mutta perin usein nurmi-
piippo on kulkeutunut soille polkuja pitkin ja kar-
jankulun ja hakkuiden myötä, samaten suoraivioil-
le, ja se näyttää helposti vakiintuvan valtaamilleen 
keskiravinteisille suokasvupaikoille. Silti saattaa 
subsp. multiflora olla harvinainen alkuperäiskasvi 
Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta häiriintymättö-
män todistusvoimaisina säilyneitä kasvupaikkoja 
voi olla jo mahdoton löytää. Lienee viisainta tul-
kita nurmipiippomme nimirotu, joka tapauksessa 
valtaosin vierasperäinen, muinaistulokkaaksi sii-
hen saakka, kunnes ehkä keksitään rotueroja toi-
saalta kulttuurikasvupaikkojen ja toisaalta lähde-
ja lammenrantasoiden nurmipiipon välillä. 

Luzula pallescens, 
kalvaspiippo (482) 

Kaikessa vähälukuisuudessaan ja vaatimattomuu-
dessaan kalvaspiippo on arvoituksellinen. Etelä-
ja Keski-Suomessa se on nurmipiipon kaltainen 
matalakasvuisten ruohostojen ja piennarten kasvi, 
joka tosin ei hakeudu soille mutta toisaalta kasva-
nee paljastuneella maalla sukulaistaan useammin. 
Kujala & Ulvinen (1964) arvelevat kalvaspiipon 
mahdollisesti apofyytiksi, Linkola (1921) alkupe-
räiseksi Laatokan savirannoilla. Jalas (1958) mm. 
kallionpengermillä ja lohkarerinteillä. Alkuperäi-
syys on erityisen ilmeistä Pohjois-Suomen ja La-
pin hiekkaisilla jokitörmillä; alkuperäiseksi kal-
vaspiippo katsotaan myös Inarin Lapissa (Mäki-
nen & Kallio 1979), ja se kasvaa myös Ruotsin 
Lapin etelävuorilla (Andersson & Birger 1912, 
Lundqvist 1968:73). Kalvaspiippohan on merkit-
tävän yleinen pohjoisinta Suomea myöten, toisin 
kuin etelästä kulkeutuneet kulttuurinseuralaiset 
yleensä. Lisäksi kalvaspiipon yleisalue on varsin 
itäinen ja pohjoinenkin. Mantereisena kasvina se 
sopii hyvin alkuperäiseksi juuri Pohjois-Suomen 
hiekkaisilla virranvarsilla, pulskaneilikan (Dian-
thus superbus) ja muiden itäisten vaeltajien ta-
paan, vain vaatimattoman asunsa vuoksi joukosta 
unohdettuna. Alkuperäisyyttä Kuusamossa (Ahti 
& Hämet-Ahti 1971) tukevat varsinkin havainnot 
Oulankajoelta (Söyrinki & Saari 1980). Peräti va-
kuuttavia ovat tiedot Oulujärven ja -joen rantojen 
tihkuisilta hiekkatörmiltä hoikkaröllin (Agrostis 
davfl/a) seurasta (Värkki 1988a, 1989). MyösEte-
lä- ja Keski-Suomessa saattaa olla useitakin alku-
peräisiksi osoitettavia jyrkännekasvupaikkoja; 
selvästi sellainen on Korpilahden Vaarunvuori 
(Linkola 1917, Kankaala & Saari 1979). Kuiten-
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kin valtaosa esiintymistä on ihmisen ansiota ja 
yleensä loputkin pahoin asutuksen ja maatalouden 
piirissä. Harvinaistuminen kohti etelää ja länttä on 
odotusten mukaista, ainakin alkuperäiskasvina. 
Kalvaspiippo onkin Ahvenanmaalla harvinainen, 
ja se puuttuu mm. Lounais-Satakunnan saaristosta 
(Kause 1972, Itämies 1980). Ruotsin Västmanlan-
dissa se on muinaistulokas (Malmgren 1982), mut-
ta Uplannissa Almquistin (1929) mukaan alkupe-
räinen ainakin saariston kallioilla. Yllättävä on 
Eklundin (1958) näkemys lounaissaaristosta: mel-
ko yleinen - yleinen, kosteammilla paikoilla kuin 
L. multiflora, etenkin kalliopainanteissa ja terva-
lepikoissa, täysin alkuperäinen, suosinee ulkosaa-
ristoa. Tunnistamispulmien vaikutus näyttää il-
meiseltä. Retkeilykasvion kartta muuttuu ylläole-
van perusteella täysin: kalvaspiippo on Suomessa 
alkuperäinen, vieläpä jokseenkin varmasti jokai-
sessa eliömaakunnassa. 

Luzula sudetica, 
sykeröpiippo (483) 

Suomen pohjois- ja keskiosissa sykeröpiippo on 
melko yleinen ja selvästi alkuperäinen suo- ja ran-
takasvi. Kuitenkin se ainakin Kuusamossa on pal-
jon yleisempi kosteilla laitumilla yms. ihmisen 
vaikuttamilla kasvupaikoilla (Ahti & Hämet-Ahti 
1971 ). Linkola ( 1921 ) on jopa katsonut sen Laato-
kan Karjalassa kokonaan tulokkaaksi, suoniitty-
kasviksi, ja nähtävästi samanlaiset kasvupaikat 
Kouvolan luona johtivat arvioon "Apoph?" (Kuja-
la & Ulvinen 1964). Vaikka sykeröpiippo hyötyy-
kin laidunnuksesta, se ei näytä levinneen kauas 
alkuperäispaikoiltaan. Myös Etelä- ja Länsi-Suo-
men eliömaakunnissa on selvästi alkuperäisiä kas-
vupaikkoja, etenkin lähdesoita ja lammenrantoja. 

Luzula spicata, 
tähkäpiippo (483) 

Varsinkin paljakalla ja tunturikoivikossa tähkä-
piippo on selvästi alkuperäinen. Kasvipeitteen rik-
koutuminen porojen laiduntamisen ja polkujen ta-
kia on sille eduksi. Ihmisen asuinsijoillekin se 
lienee kulkeutunut jo varhain, mutta alue ei ole 
ihmisen ansiosta laajentunut yhteenkään uuteen 
eliömaakuntaan. 

Eriophorum sc/ieuchzeri, 
töppövilla (488) 

Töppövilla on selvästi alkuperäinen Lapissa ja 
Pohjois-Suomessa, mutta sillä on tavattoman suuri 
taipumus levitä poluille, kaivantoihin ja erityisesti 
tienojiin. Monin seuduin se on paremminkin tulo-
kas kuin apofyytti. Niinpä Kuusamossa on kym-
meniä töppövillan kasvupaikkoja, joista ehkä yk-

sikään ei ole alkuperäinen (Ahti & Hämet-Ahti 
1971 ), kenties ei edes Oulangan kansallispuistossa 
(Söyrinki & Saari 1980). Niin pitkämatkaisesta 
aluevaltauksesta ei kuitenkaan ole kysymys, että 
kasvi olisi missään eliömaakunnassamme pelkäs-
tään muinais- taikka uustulokas. 

Eleocharis mamillata, 
mutaluikka (490) 

Mutaluikan kasvupaikoista hyvin suuri osa on ih-
misen luomia: ojia, muta-, savi- ja sorakuoppia, 
karjanjuottolätäköitä, puolikuivattuja lampia jne. 
Tämänkin kosteikkokasvimme siirtyminen kai-
vantoihin on pääosin lyhytmatkaista ja äskettäistä. 
Kaikissa eliömaakunnissaan se on silti alkuperäi-
nen suolampien ja järvenlahtien mutarannoilla. 

Carex vulpina, 
ketunsara (499) 

Sekä lounaassa, etelässä että kaakossa ketunsaraa 
on niin lähellä Suomea, että vähälukuiset lounaiset 
kasvupaikkamme saattaisivat ollakin alkuperäisiä, 
joskin ihmistoiminnan jo muuntamia: oja, niitty-
oja, kostea niitty, pellonreuna, lätäkkö, puronvar-
sisaraikko. Ruotsissa se kasvaa lehtokorvissa, ran-
taniityillä ja -pensaikoissa, Västmanlandissa alku-
peräisenä (Malmgren 1982) ja Uplannissa nähtä-
västi alkuperäisenä (Almquist 1929); kumpikin 
tutkija pitää kasvia hyvin hemerofiilisena. Ketun-
saralla on saraksi huomattavan vahva taipumus 
levitä liikenteen mukana. Suomeen sitä on kulkeu-
tunut satamiin ja varastopaikoille mm. sotajouk-
kojen, sekä saksalaisten että venäläisten matkassa. 
C.-A. Hasggström (suull.) ei pidä alkuperäisyyttä 
luultavana Ahvenanmaalla, missä ovat kasvupai-
koistamme useimmat ja alkuperäisimmän tuntui-
set. Suomen mantereen ainoa vakinaisesiintymä, 
jota ei tiedetä uudeksi tulokkaaksi, on Pöytyällä, 
niukkenevana, kaukana sisämaassa Aurajoen ai-
van tavanomaisen sivupuron rantasaraikossa van-
han sahan alapuolella. Koska ei ole voitu täsmen-
tää ketunsaramme saapumistapaa eikä ajoittamaan 
saapumista ainakaan äskettäiseksi, olemmme tul-
kinneet sen muinaistulokkaaksi. Edellä esitetty 
voi olla jopa täysin väärin: alkuperäisyys Ahve-
nanmaalla on mahdollista, uustulokkuus puoles-
taan Varsinais-Suomen Pöytyällä. 

Carex otruhae, 
revonsara (500) 

Sekä ulkonäöltään että kasvupaikoiltaan ketunsa-
raa muistuttava revonsara on Suomessa niin ikään 
harvinainen ja lounainen. Skandinaviassa se on 
ketunsaraa läntisempi ja selvästi rannikonhakui-
nen. Revonsaran alkuperäisyyttä Uplannissa Alm-
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quist (1929) ei epäile, toisin kuin ketunsaran. Ah-
venanmaalta revonsaraa on kerätty ojien lisäksi 
rantapensaikosta ja merenrantaniityltä, ja C.-A. 
Hœggstrôm (suull.) pitääkin sitä alkuperäisenä. 
Myös Varsinais-Suomen ainoa, jo hävinnyt saaris-
toesiintymä kostealla niityllä on kasvanut "alku-
peräisen tuntuisessa ympäristössä" (Rautiainen & 
Laine 1989). Ero alkuperäisyysarvioinnissa ketun-
saraan nähden saa tukea myös revonsaran vähäi-
semmästä taipumuksesta levitä liikenteen muka-
na. 

Carex spicata, 
hakarasara (500) 

Tiettävästi kaikilla kasvupaikoillaan Suomen 
mantereella hakarasara kasvaa vanhan ihmistoi-
minnan, usein rautakaudelta saakka yhtäjaksoise-
na jatkuneen, luomilla rinne- ja kalliokedoilla ja 
aikoinaan laidunnetuilla, yhä avoimilla pientareil-
la. Metsiksi tai lehtokallioiksi tulkittavat kasvu-
paikat näyttävät puuttuvan (ks. kuitenkin Jalas 
1958), samoin ainakin Pohjanlahden saariston 
(törrösaralle, C. muricata, ominaiset) suhteellisen 
uuden asutuksen liepeen kasvupaikat. Myös lou-
naissaariston kasvupaikat, tuoreet niityt ja met-
säniityt ("Frische Wiesen u. Gehölzvviesen": Ek-
lund 1958), ovat tulkittavissa vanhan maatalouden 
aikaansaannoksiksi, hakarasara siis muinaistulok-
kaaksi. Ruotsin pohjoispuoliskossa lajia ei ole. 
Malmgren (1982) pitää sitä Västmanlandissa mui-
naistulokkaana. Uplannissa se on vahvasti heme-
rofiilinen, mutta näyttää alkuperäiseltä mm. leh-
toniityillä (Almquist 1929). Jos siis C.-A. Hœgg-
strömin (suull.) näkemys hakarasaran alkuperäi-
syydestä Ahvenanmaalla on oikea, ollaan aivan 
alkuperäisalueen laidalla. Olemme sittenkin taipu-
vaisia tulkitsemaan lajin myös Ahvenanmaalla 
muinaistulokkaaksi. Levinneisyyskin eroaa törrö-
saran jyrkkäilmeisestä kartasta (Hultén 1971: kar-
tat 331 ja 332): hakarasaran levinneisyys on kuin 
minkä tahansa ihmishakuisen piennarkasvin, jon-
ka vaikeasti määriteltävä alkuperäisalue on jossa-
kin Suomen eteläpuolella. 

Carex muricata, 
törrösara (500) 

Botanistien mielikuvissa törrö-ja hakarasara, ala-
lajipariksikin katsotut, on usein oikopäätä rinnas-
tettu samankaltaisina. Kieltämättä niiden kasvu-
paikat ovat kovin samantapaisia, usein yhteisiä-
kin. Toisaalta lajien yhdennäköisyys on estänyt 
huomaamasta eroja kasvupaikoissa ja jopa aluees-
sa. Törrösaralla on Suomen mantereellakin taipu-
mus kasvaa ketojen ohella myös valoisissa met-
sänrinnoissa ja lehtokallioiden penkereillä. Kaikki 
tämänluonteiset kasvupaikat tosin ovat likellä ky-

liä, yleensä ikivanhoja asuinseutuja, ja vähintään-
kin osa näistä rinnemetsistä ja kallioista on aikoi-
naan ollut puuttomia, laidunnettuja. Törrösaraa on 
siten vaikea pitää ilman muuta alkuperäisenä mis-
sään Suomen mantereella. Kasvi on levittäytynyt 
ihmisen matkassa myös äskettäin, ainakin Pohjan-
lahden saariston nuorille maille; niinpä törrösara 
tuskin voi olla Etelä-Pohjanmaalla muinaistulokas 
vaan ainoastaan varhainen uustulokas. Toisin kuin 
hakarasaraa on törrösaraa myös Ruotsin pohjois-
puoliskossa; Andersson & Birger (1912) ilmoitta-
vat sen viideltä etelävuorelta, Lapistakin. Väst-
manlandissa tosin Malmgren (1982) pitää törrö-
saraa todennäköisesti muinaistulokkaana, mutta jo 
Uplannista Almquist (1929) ilmoittaa sen vain 
jonkin verran hemerofiiliseksi eikä epäröi pitää 
lajia alkuperäisenä mm. kuivahkoissa lehdoissa ja 
merenrannan mäkikedoilla. Lounaissaaristostam-
me Eklund (1958) ei vihjaisekaan ihmistoiminnan 
suosintaan, toisin kuin hakarasaran kohdalla. Sen 
sijaan törrösara on paitsi ketojen myös merenran-
tarinteiden kasvi, vieläpä pikkusaarten asukas 
("SchärenpOanze"). Tämä todella viittaa alkupe-
räisyyteen ja tukee vahvasti C.-A. Haiggströmin 
(suull.) käsitystä törrösaran alkuperäisyydestä Ah-
venanmaalla. Mitä ilmeisimmin kasvi on luontai-
nen myös Varsinais-Suomessa, ainakin Turun saa-
riston läntisissä ja lounaisissa osissa. Erillisalue 
Laatokan Karjalan riuttavuorilla (Linkola 1921) 
vaikuttaa myös todella alkuperäiseltä. On syytä 
suhtautua vakavasti mahdollisuuteen, että luontai-
sia kasvupaikkoja on Suomessa myös mantereella, 
erityisesti Turun - Lohjan alueella ja Etelä-Hä-
meessä. 

Carex maritima, 
käyräsara 

Oulun Nuottasaaresta, nykyiseltä tehdasalueelta, 
1860-luvulla kerättyä käyräsaraa Ulvinen (1990) 
pitää Suomesta hävinneenä alkuperäiskasvina. 
Vaikka se olisi saapunut Jäämeren rannalta itsek-
seen lyhytaikaiseksikin vieraaksi, tapaus olisi ol-
lut samanlainen kuin jäämerentähtimön (Stellaria 
humifiisa). 

Carex ovalis, 
jänönsara (502) 

Jänönsara vaikuttaa jo esihistoriallisen maanvilje-
lyn ja karjanhoidon myötä saapuneelta, muinais-
tulokkaalta, joka kyllä edelleenkin aika kerkeästi 
seuraa laidunnusta ja tiestöä. Kuitenkin botanis-
tien arviot sen asemasta ovat monenlaisia. Sitä 
sanotaan alkuperäiseksi Itä-Kymenlaakson joen-
ja järvenrannoilla (Kujala & Ulvinen 1964) ja 
Laatokan metsärannoilla (Linkola 1921), Ruotsin 
Västmanlandissa rantojen ohella korvissa ja suon-
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laidoilla (Malmgren 1982), Uplannissa taas kalli-
oilla (Almquist 1929). Suomessakin jänönsaraa on 
kallioiden lakiosissa ja ketolaikuilla, mutta vain 
kylänliepeillä, ei aidoilla metsäkallioilla. Ainut 
taho, missä jänönsaramme alkuperäisyys tuntuisi 
mahdolliselta, on lounaissaariston kalliot: selvästi 
asutukseen liittyvien paikkojen lisäksi sitä kasvaa 
metsäkallioiden maantäyttämissä painanteissa 
(Eklund 1958). Mutta näillekin paikoilleen jänön-
sara on aivan hyvin voinut asettua vasta saariston 
läpikotaisen laidunnuksen ansiosta. Vaikka alku-
peräisalue ei ulottuisikaan meille, se tuntuu kui-
tenkin yltävän hyvin lähelle Etelä-Suomea. 

Carex macloviana, 
sopulinsara (502) 

Sopulinsaran alkuperäiskasvupaikkoja ovat tuntu-
ripaljakan niityt ja metsävyöhykkeen yläosien jo-
kivarret. Yksikään näistä ei osu Suomen rajojen 
sisäpuolelle, Enontekiön käsivarsikin on hieman 
luontaisalueen pohjoispuolella. Ihmisen avulla so-
pulinsara on levittäytynyt itään ja kaakkoonkin 
aivan Pohjanlahden ruotsinpuoleiselle rannikolle. 
Suomeen vain rajajokiemme Könkämäenon, Muo-
nionjoen ja Tornionjoen varsille. Kasvupaikat 
ovat joenrantaniittyjä, laitumia, pihoja, polun- ja 
tienvarsia. Meikäläisen alueen ei ole havaittu 
muuttuvan puoleen eikä toiseen. Kasvi on meillä 
vanha ja vakiintunut, jopa jähmettynyt, muinaistu-
lokas; kasvupaikkojensakaan puolesta se ei oikein 
liity alueella nuoreen maanviljelyyn. 

Carex hirtä, 
karvasara (506) 

Ahvenanmaata ja Varsinais-Suomea lukuun otta-
matta karvasara on selvästi uustulokas, satamien 
painolastikasvi mutta myös sotatulokas. Varsi-
nais-Suomen saariston kedoilla ja niityillä se vai-
kuttaa muinaistulokkaalta, vanhan asutuksen ja 
merenkulun tuomalta. Ahvenanmaa poikkeaa jyr-
kästi muusta Suomesta: karvasara on melko ylei-
nen eikä suinkaan rajoitu satamapaikkoihin; kas-
vupaikat ovat yleensä ruohikoita, nykyisin osaksi 
jo metsittyviä, asutuksen liepeillä ja myös rauta-
kautisilla muinaismuistoalueilla. Kasvi on var-
masti vanha, muinaistulokas, osaksi ehkä alkupe-
räinenkin (C.-A. HiEggström, suull.). Retkeilykas-
vion tulkinta muinaistulokkaaksi perustuu Ahve-
nanmaan kasvupaikkojen yleisluonteeseen ja kar-
vasaran taipumukseen levitä ihmisen avulla. Ruot-
sin Uplannissa Almquist (1929) tosin pitää kasvia 
alkuperäisenä meren ja Mälaren-järven rannoilla, 
Malmgren (1982) kuitenkin samaisen järven pii-
rissä muinaistulokkaana. 

Carex flacca, 
vahasara (510) 

Lounaissaaristomme vahasara kasvaa rehevillä 
niityillä, lehtoniityillä ja hakamaalehdoissakin, 
siis karjatalouden vaikutuspiirissä ja monien (mui-
nais)tulokkaiden seurassa, ja mantereelta se on 
joskus löydetty tulokkaana. Siten ajatus muinais-
tulokkuudesta ei ole mahdoton. Vahasara on kui-
tenkin kalkinvaatija, osa kasvupaikoista nimen 
omaan letto- ja Sesleria-niittyjä. Varsinais-Suo-
men Houtskärissä sen seuralaisena kostealla nii-
tyllä on mm. katkeralinnunruoho (Polygala ama-
rella), ja Eklund (1958) pitää vahasaraa ihmistoi-
minnasta hyötymättömänä. Ruotsinkin puolella se 
katsotaan alkuperäiseksi, jos kohta ainakin jonkin 
verran hemerofiiliseksi (Almquist 1929, Malm-
gren 1982). Niinpä vahasaramme on alkuperäinen 
kasvi, joka ainoastaan on kestänyt niittoa ja lai-
dunnusta. 

Carex panicea, 
hirssisara (511) 

Suurimmassa osassa Suomea hirssisara on selke-
ästi suokasvi. Mutta lounaassa sitä on lehtoniityil-
lä, meren ja järvien laidunrannoilla sekä melko 
kuivillakin laidunkedoilla. Seurassa kasvavat mm. 
rätvänä {Potentilla erecta), virnasara (Carex pilii-
/j/era) ja jäkki {Naräiis stricta). Nykyään laitumi-
en umpeenkasvu kaventaa hirssisaran kasvualaa; 
se menettää vanhan, nähtävästi jo muinaisena ai-
kana alkaneen levintänsä hedelmiä — taikka rai-
vauksen tuhoamilta soilta pelastautuneita jääntei-
tä. Kuitenkin myös Suomen mantereen lounais-
osassa on kysymys ollut vain lyhytmatkaisesta 
leviämisestä; joka eliömaakunnassa on yhä myös 
selvästi alkuperäisiä suo- ja maatumaniittykasvu-
paikkoja. 

Carex serotina, 
hemesara (514) 

Erityisesti Suomen eteläosissa raivaus on tuhon-
nut paljon hernesaran kasvupaikkoja, mesotrofisia 
soita. Ainakin alkuun kasvi on silti usein säilynyt 
peltoraivioiden reunamilla ja varsinkin laidun-
käyttöön jääneillä niityillä. Järvenlaskut ja sora-
kuopatkin ovat suoneet hernesaralle myös uutta 
kasvutilaa, mutta yleensä vain lyhytaikaisesti. 
Hernesara ei kuitenkaan ole yksinomaan tulokas 
tai ihmistoiminnan varainen millään laajahkolla 
seudulla sisämaassakaan, saati kokonaisessa eliö-
maakunnassa. Muutokset yleisyydessä ja kasvu-
paikoissa ovat enemmälti nyky- kuin muinaisai-
kaisia. 
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Carex pai le see ns, 
kalvassara (515) 

Vaikka kalvassara on suuresti hyötynyt maata-
loudesta ja karjanhoidosta muinaisista ajoista al-
kaen, sitä on kuitenkin, toisin kuin Retkeilykas-
viossa on esitetty, alkuperäisenä ilmeisesti jokai-
sessa eliömaakunnassaan. Luontaiset kasvupaikat 
ovat parhaiten todettavissa pohjoisessa. Niitä on, 
paitsi esim. Ruotsin Lapin etelävuorilla (Lund-
qvist 1968:71), Suomessa I i - ja Kiiminkijoen tör-
mäniityillä ja -metsissä (T. Ulvinen, suull.), myös 
Koillismaan puolella Taivalkoskella (OULU), 
luonnontilaisessa puronotkossa Rovaniemen 
Louejärvellä ja (Värkki 1988a) Simon Kivalossa, 
edelleen mm. Etelä-Pohjanmaan korpimetsissä Il-
majoella, Alavudella, Kuortaneella ja (Suominen 
1989) Lapualla. Useasti kalvassara puuttuu ympä-
ristön kylistä. Pohjanmaan eteläpuolella tilanne on 
hämärtynyt: kalvassara on kylissä yleinen, samoin 
kylänliepeen entisillä raivioilla ja hakamailla; iso-
ja ja yhtenäisiä metsiä ei ole. Metsäesiintymien-
kään luontaisuudesta ei voi vakuuttua. Merkittä-
vää on kalvassaran sisällyttäminen Lounais-Sata-
kunnan diabaasikallioperän kuusikoiden (lähes 
kokonaan selvästi alkuperäiseen) lajistoon (Kause 
1972:4). Mutta kalvassara ei voi olla alkuperäinen 
yksinomaan alueensa pohjoislaidalla, vaan sen 
täytyy olla sitä läpi Suomen ja etelämpänäkin. 
Johtopäätös on samanlainen kuin niittyhumalan 
{Prunella vulgaris) tapauksessa. Kalvassaran 
luontaista eteläsuomalaista yleisyyttä ei voitane 
enää selvittää, ei liioin sitä, onko etelän kyläkasvi 
kotoista kantaa vai ehkä osaksi vierasta tulokasta. 

Carex ornithopoda, 
räpyläsara (516) 

Räpyläsaraa on Suomessa vain Ahvenanmaan kui-
villa lehtoniityillä, joiden umpeutuessa se on enti-
sestäänkin harvinaistunut. Viron, Ruotsin ja Kölin 
kalkkialueiden alkuperäiskasvin alue on kuitenkin 
jo alun alkuaan voinut ulottua Ahvenanmaalle, ja 
myös Uplannin kedoilla ja lehtoniityillä Almquist 
(1929) katsoo räpyläsaran alkuperäiseksi. 

Carex caryophyllea, 
kevätsara (517) 

Kevätsara on Suomessa aivan lounainen, pääosin 
ahvenanmaalainen kuivien lehtoniittyjen ja rinne-
ketojen kasvi. Kasvupaikat ovat järkiään vanhan 
maatalouden luomia (esim. Valta & Luoto 1991), 
ja näille kevätsara on jähmettynyt samaan tapaan 
kuin esim. ketopiippo {Luzula campestris). Malm-
gren (1982) katsoo sen Ruotsin Västmanlandissa 

muinaistulokkaaksi, Almquist (1929) kylläkin 
Uplannissa alkuperäiseksi ainakin merenrantakal-
lioilla ja -kedoilla. 

Carex montana, 
vuorisara (517) 

Vuorisara on todennäköisesti kasvanut Ahvenan-
maalla 1800-luvulla. Lähellä on vankka kanta se-
kä Virossa että Ruotsissa, kuivilla törmäniityillä ja 
metsänreunoissa. Se on hemerofiilinen (Almquist 
1929), ja Malmgren (1982) jopa pohtii mahdolli-
suutta, että se olisi Västmanlandissa muinaistulo-
kas. Ahvenanmaan hävinneen vuorisaran tulkinta 
alkuperäiseksi ei siis ole riidatonta. 

Carex pilulifera, 
vimasara (518) 

Pääosassa mannersuomalaista aluettaan virnasara 
kasvaa asutuksen piirissä. Se ei kuitenkaan juuri 
hyödy nykyisenlaisesta maankäytöstä, metsänhak-
kuuta kenties lukuunottamatta. Kasvupaikat ovat 
kuivia ja hyvinkin karuja laitumia, entisiä haka-
maita, kärryteitä, kivikkorinteitä ja kallionpääl-
lyksiä, joskus jonkinmoisia suonlaitamiakin. Kas-
vi lienee hiljalleen taantumassa umpeenkasvun 
seurauksena. Virnasaran levinneisyys ei kuiten-
kaan selity yksinomaan ihmisen toiminnalla, var-
haisinakaan aikoina. Vahva painottuminen ranni-
kolle ja saaristoon osoittaa, että taustalla on ver-
rattain läntisen saralajin Suomeen saakka ulottuva 
alkuperäisalue. Lounaissaaristossa virnasara on 
perin yleinen, ja Eklund (1958) pitää sitä ihmistoi-
minnasta riippumattomana kuivien metsien, num-
mien, niittykumpareiden ja kallioiden kasvina. 
Vaikka nimen omaan laidunnus on virnasaraa suu-
resti hyödyttänyt, ainakin kallioilla ja niiden lie-
peillä kasvi tuntuu todella olevan myös alkuperäi-
nen, niin kautta lounaisen saaristomme kuin myös 
Ruotsin puolella (Almquist 1929, Malmgren 
1982). Mutta itää kohden, manner-Suomen ranni-
kolla ja lähisaaristossakin, alkuperäisiksi tulkitta-
vat virnasaraesiintymät saavuttavat hädin tuskin 
Satakunnan ja Uudenmaan eliömaakunnat. Rajan-
veto on kuitenkin hankalaa, yksityiskohtaisesti 
tuskin tehtävissäkään. Eikä suuresti yllättäisi, 
vaikka tämäntapaisella mereisellä kalliokasvilla 
sittenkin osoittautuisi olevan luontaisia kasvu-
paikkoja myös kaukana sisämaassa isojen järvien 
rantakallioilla, esim. Näsijärvellä ja Päijänteellä. 
Erillisalueellaan Rantasalmella virnasara näyttää 
olevan lähinnä ketokasvi (H), mutta viisi metsä-
kalliolöytöä läheltä Saimaan rantaa Savitaipaleel-
ta (Lapatto 1962) merkinnevät, että kasvi sittenkin 
on alkuperäinen niinkin idässä ja sisämaassa kuin 
Etelä-Savossa asti. 
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Festuca gigantea, 
lehtonata (530) 

Lehtonalaa arveltiin toisinaan alkuperäiseksi, toi-
sinaan tulokkaaksi, mutta yhtä kaikki Helsingin 
kasvavan kaupungin Suomesta hävittämäksi kas-
viksi. Lähteikkölöytö Varsinais-Suomen Kiikalas-
ta (ks. Rautiainen & Laine 1989) varmisti, että 
lehtonata on Suomessa luontainen, kesän 1990 
havainnot (Alanko 1990, Helynranta & Kurtto 
1990) puolestaan, että se yhä kasvaa myös pääkau-
punkiseudulla. 

Festuca pratensis, 
nurminata (530) 

Eteläisessäkin Suomessa sekä ainakin lähialueilla 
myös naapurimaissa nurminadan tulokkuudesta 
vallitsee yksimielisyys, vain Ramenskaja (1983) 
Venäjän Karjalassa pitää sitä apofyyttinä. Kasvu-
paikat ovat korostuneesti ihmistoiminnan piirissä, 
kylissä, laitumilla, pellon-ja tienpientareilla. Edes 
näennäisen alkuperäisiä kasvustoja rannoille tai 
metsiköihin ei hevin muodostu; pysyvimmät lie-
nevät merenrantaniittyjen yläosissa. Nurminata le-
vittäytyy yhä kohti syrjäseutuja ja pohjoista, ei 
vähiten rehuksi viljelyn ansiosta. Runsaus on kui-
tenkin suurin eteläisillä rintamailla, vanhoilla 
asuin- ja maanviljelyseuduilla, ja varhaisimpien-
kin kasvistotietojen mukaan nurminata on ollut 
yleinen. Se on siten ilmetty muinaistulokas, eteläs-
tä ainakin muutamiin Keski-Pohjanmaan kyliin 
saakka. Koska kasvitieteilijäin mielenkiinto on 
voinut lopahtaa tämän "yleisen" heinän kohdalla, 
jokin ikivanha kyläesiintymä saattaa olla osoitet-
tavissa myös Kainuusta tai Oulun Pohjanmaalta. 

Festuca rubra, 
punanata (531) 

Kaikissa eliömaakunnissamme kasvanee punana-
taa alkuperäisenä jonkinlaisilla kasvupaikoilla. 
Oitis alkuperäiseksi todettava on merenrantojem-
me runsas punanata, usein harmahtava mutta silti 
pääosin nimialalajiin luettu. Luontaista punanataa 
lienee myös paikoitellen järven- ja joenrannoilla, 
joskin liikenteen ja laiduntamisen leviuämistä tu-
lokkaista erottaminen on jopa mahdotonta. Hel-
pompi on vakuuttua lettomaisilla soilla ja ohuttur-
peisilla rinnesoistumilla ja lähteiköillä ainakin 
seuduittain tavattavan punanadan alkuperäisyy-
destä. Eniten tätä lienee idässä (ks. Linkola 1921) 
ja pohjoisessa; Ruotsin Västmanlandin letoilta 
taas näyttää punanata puuUuvan (Malmgren 
1982). Myös Lapissa on alkuperäistä punanataa, 

joka kaikki ei ole läheisiä tunturinataa (F. richard-
sonii). Jo alkuperäinen punanatamme on siis ro-

dullisesti epäyhtenäinen ja kasvupaikat monenlai-
sia, Yleisyydestä ja sen alueellisista eroista on 
peräti hatara käsitys. Kenties harvinaisimmillaan 
on alkuperäispunanatamme maan etelä- ja länsi-
osien sisämaassa, varsinkin jos Malmgrenin 
(1982) Ruotsissa luontaisiksi arvelemien kaltaiset 
kuivien ruohikoiden esiintymät eivät osaksikaan 
ole alkuperäisiä. Punanadan nykyinen yleisyys ja 
runsaus ovat joka tapauksessa valtaosin ihmisen 
ansiota. Etelä- ja Keski-Suomessa eritoten. Pal-
jonkaan ei tiedetä, missä määrin ja mitkä alkupe-
räisrodut ovat hyötyneet ihmisen toimista. Luulta-
vasti suurin osa asuttujen maiden ruohikoiden ja 
piennarten punanadasta on tulokkaita, ainakin ete-
lässä. Varmasti se, apofyyttinä tai tulokkaana, va-
kiinnutti asemansa jo esihistorian aikana, mutta 
eteneminen on jatkunut sen jälkeenkin ja jatkuu 
yhä. Viime aikoinakin on saapunut meille entuu-
destaan vieraita rotuja tai lähilajeja etenkin hei-
nänurmien, pihojen, puistojen ja tieluiskien sie-
menseoksissa. Myös osa näistä uustulokkaista 
näyttää vakiintuvan. 

Festuca ovina, 
lampaannata (532) 

Alkuperäiseksi lampaannata mainitaan ensi sijas-
sa kallioilla ja lisäksi kuivissa ja kallioisissa met-
sissä, samoin vyörysorakoilla (esim. Linkola 
1921, Kujala & Ulvinen 1964, Malmgren 1982). 
Kalliot vaihtelevat karusta graniitista (rapakivi-
kallioillakin luonteenomainen ainakin Itä-Uudel-
lamaalla) kalkki- ja serpentiinikallioihin asti. Li-
säksi lampaannataa on tuntureilla ja lettosoillakin. 
Kaikkialla se hyötyy ihmistoiminnasta, siinä mää-
rin että alkuperäistilannetta on hankala hahmottaa, 
etenkin kun yleiseen kasviin ei ole liiemmälti kiin-
nitetty huomiota. Nähtävästi yleisyys ja runsaus 
alkuperäiskasvina vaihtelevat Suomen eri osissa 
aika lailla. Suoranaisia puutosalueita on ainakin 
Länsi-Suomessa: Etelä-Pohjanmaalla varmoja 
luontaiskasvupaikkoja on todettu vain muutamilla 
kallioilla, ja Satakunnassa koko alkuperäisyys on 
tavallaan epävarma, yksilöityihin kasvupaikkoi-
hin sitomatta. Kun lampaannata jo esihistorian 
aikana levisi yleiseksi kuivien laidunketojen, ky-
läkallioiden, hakamaametsien ja polunvarsien kas-
viksi, se lienee ollut jopa valtaosin kotoista alku-
perää, siis apofyytti. Tätä tukenee se, että ainakin 
Etelä-Pohjanmaalla on seutuja, joilla lampaanna-
taa kyläalueillakin on kovin vähän. Pitkämatkais-
takin levintää varmaan tapahtui, myös Suomen 
ulkopuolelta. Vaikka "lampaannatamme on aivan 
ikävystyttävän yhtenäinen kautta Suomen" (Jalas 
1958), sen pienpiirteiden sekä alkuperäiskasvu-
paikkojen tarkastelu ehkä toisi selkoa myös kylä-
ja ketokasvimme alkuperään. 



Norrlinia 4 (1993) Suominen & Hämet-Ahti 7 1 

Lolium remotum, 
pellavaraiheinä (533) 

Yhdestätoista eliömaakunnastamme on havaintoja 
tästä pellavaan erikoistuneesta rikkakasvista. Pel-
lavanviljelyn lakattua se on muiden pellavanrik-
kojen tavoin kadonnut Suomesta kokonaan. Olem-
me tulkinneet sen pellavanviljelyn tavoin Suomes-
sa ikivanhaksi, siis muinaistulokkaaksi, jollaisena 
sitä pidetään mm. Saksassa (Rothmaler 1988). To-
disteita saapumisajasta ei tosin ole, eikä liioin 
tietoja siitä saiko kanta aika ajoin merkittävääkin 
täydennystä muista maista. 

Poa annua, 
kylänurmikka (534) 

Kaikkialla Suomessa kylänurmikka on tulokas, 
etäisimmätkin kasvupaikat metsäpoluilla, laidun-
ja venerannoilla asutukseen luontevasti liitettävis-
sä. Venäjän Karjalan eteläosissa sitä pidetään al-
kuperäisenä (Ramenskaja 1983). Eklund (1958) 
nimittää pseudospontaaneiksi lounaissaariston py-
syviä esiintymiä kalkki-ja linnunistumakallioiden 
painanteissa. Kylänurmikka on ikivanha muinais-
tulokkaaksikin. Se seurasi jo metsästyksen ja ka-
lastuksen varassa elävää ihmistä, ennen maanvil-
jelyä ja karjanhoitoa, ja saavutti varhain myös 
Lapin. 

Poa supina, 
juurtonurmikka (534) 

Vaikka kylänurmikkaa sekä näöltään että kasvu-
paikoiltaan muistuttava juurtonurmikka löydettiin 
ja tunnistettiin Suomesta vasta hiljakkoin, se on 
varmasti kasvanut kauan Ahvenanmaalla. Melkoi-
sen vankka kanta on vastarannalla Ruotsin Uplan-
nissa, samoin Västmanlandissa missä Malmgren 
(1982) pitää sitä tulokkaana, luultavasti muinais-
tulokkaana. Näin ollen juurtonurmikka, karjapol-
kujen ja kärryteiden kasvi, saattaa aivan hyvin olla 
muinaistulokas myös Ahvenanmaalla. 

Poa trivialis, 
karheanurmikka (534) 

Karheanurmikka on Etelä- ja Keski-Suomessa 
(Kuusamossakin: Ahti & Hämet-Ahti 1971) ylei-
nen viljelysten rikkakasvi, sekä heinä-, vilja- että 
kesantopelloilla ynnä puutarhoissa, lisäksi vene-
ja laidunrantojen, ojien, tienvarsien ja navetan-
nurkkien asukas. Lapissa se on vähävaltainen ja 
vasta maanviljelyn ja liikenteen ilmeisesti melko 
äskettäin tuoma. Lappia lukuun ottamatta on kui-
tenkin kaikista eliömaakunnistamme ainakin yksi 
museonäyte tai muu tieto selvästi alkuperäiseltä 
paikalta, varsinkin lähteiltä tai lähdckorvista, syr-

jäisiltä, maanviljelyn tai karjan tuomilta tulokkail-
ta säästyneiltä paikoilta. Alkuperäistä lähteikkö-
kasvia näyttää olevan pohjoisessa ainakin Kuusa-
mon Oulangalle saakka (Söyrinki & Saari 1980). 
Etelässä karheanurmikkaa pidetään varsin yksi-
mielisesti osin alkuperäisenä, eritoten lähdepai-
koilla (Linkola 1921, Roivainen 1958, Kujala & 
Ulvinen 1964, Malmgren 1982). Myös lounaissaa-
ristossa Eklund (1958) varta vasten mainitsee sen 
olevan alkuperäinen. Etelässä karheanurmikka eh-
kä oli jo luonnostaan kohtalaisen yleinen lähdepai-
koilla, kukaties myös rehevillä rannoilla. Mutta 
levittäytyikö se maatalouden myötä kotoisista läh-
teistämme apofyyttinä vaiko vieraana muinaistu-
lokkaana? Todennäköisesti kummallakin tavoin. 
Tosin ei liene kokeiltu, onko luontainen lähteikkö-
kantamme edes kykenevä rikka- ja kyläkasviksi, 
tai kääntäen, säilyykö asuttujen maiden karhea-
nurmikka lähdehetteeseen siirrettynä. 

Poa pratensis, 
niittynurmikka (534) 

Suppeasti rajatun niittynurmikan kasvupaikat ovat 
asutuilla mailla, niityillä, laitumilla, pientareilla, 
tienvarsilla ja pihoilla. Kirjallisuudessa (esim. 
Almquist 1929, Roivainen 1958, Kujala & Ulvi-
nen 1964, Malmgren 1982) ilmoitetaan, joskus 
tosin empien, kasvi Suomessa tai lähialueilla alku-
peräiseksi, varsinkin kallioilla tai rannoilla, sellai-
sissakin tapauksissa että alkuperäiset lähilajit 
näyttävät rajatun pois. Aivan ehdotonta kantaa 
tulokkuuden puolesta on vaikea ottaa, siksi mo-
nennäköinen ja monenlaisilla paikoilla kasvava 
niittynurmikka on. Lisäksi se on varmasti vanha 
muinaistulokkaaksikin, osittain luultavasti maan-
viljelyämme varhaisempi. Silti se yhä levittäytyy, 
ja uusiakin kantoja kulkeutuu Suomeen. Lapissa 
ja Koillismaalla on etelästä saapunut niittynurmik-
ka kuitenkin kokonaan uusi tulokas ja edelleen 
harvinainen. 

Poa angustifolia, 
hoikkanuimikka (534) 

Rajaukseltaan jossain määrin tulkinnanvarainen 
hoikkanurmikka on pääosin eteläinen ja ehkä hie-
man kaakkoinen. Se on alkuperäinen valoisilla, 
usein kivisillä ja kallioisilla metsärinteillä, lehto-
kallioilla ja harjunkupeilla (Eklund 1958, Kujala 
& Ulvinen 1964), myös Ruotsissa (Almquist 1929, 
Malmgren 1982). Nykyisin se ei juuri leviä ihmi-
sen avulla, mutta varhemmin se teki näin suuressa 
määrin. Metsänreunoilla, vanhoilla laidunkumpa-
reilla ja pihanreunakallioilla se on seudusta riip-
puen apofyytti tai vanha, usein ilmeinen muinais-
tulokas. Retkeilykasviossa esitettyjen kuuden 
eliömaakunnan lisäksi sitä on osittain alkuperäise-
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nä ainakin Satakunnassa ja lähes varmasti myös 
Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja -Karjalas-
sa, mahdollisesti pohjoisempanakin. 

Poa suhcaerulea, 
matalanurmikka (535) 

Matalanurmikka on erityisen huonosti tunnettu ja 
moninaisin tavoin rajattu. Kuva levinneisyydestä 
ja kasvupaikoistakin on hapuileva. Selvästi alku-
peräistä, matalakasvuista matalanurmikkaa (usein 
P. irrigatak^i kutsuttua) kasvaa merenrantaniityil-
lä ja -maatumilla (mm. Eklund 1958, Kujala & 
Ulvinen 1964), jossain määrin ja vähän korkeam-
pikasvuisena myös sisämaassa Etelä-Hämettä 
myöten. Nähtävästi aivan samaa kasvia Ruotsin 
Västmanlandissa Malmgren (1982) kuitenkin pi-
tää muinaistulokkaana taikka mahdollisesti alku-
peräisenä rantakasvina. Pääosasta Suomen sisä-
maata ei tämäntapaista alkuperäiskasvia tunneta, 
sikäli kuin rajaus pohjannurmikkaan (P. alpigena) 
on oikein tehty. Sen sijaan lähes koko Suomesta 
on jonkin verran näytteitä matalanurmikkaan lue-
tusta piha-ja piennarkasvista. Se vaikuttaa vanhal-
ta ja vakiintuneelta, siis muinaistulokkaalta. Kasvi 
on luultavasti paljon havaittua yleisempi, vaikka 
rajankäynti niittynurmikan {P. pratensis) suuntaan 
on usein vaikeata ainakin käytännössä. 

Poa alpigena, 
pohjannurmikka (535) 

Pohjannurmikka on Lapin ja Pohjois-Suomen val-
litseva niittynurmikka-ryhmän jäsen. Se on alku-
peräinen sekä soilla ja lähteiköillä että vedenääril-
lä. Mutta lisäksi se on vahva apofyytti, nykykas-
vupaikkojensa luonteesta päätellen jo muinaisai-
kana pihoille ja polunpientareille asettunut ja ai-
kanaan myös pohjoisen viljelyksille. Kuitenkaan 
pohjannurmikka ei näytä isommalti seuranneen 
ihmistä etelään, ei muinoin eikä nykyään. Eteläi-
simpiin mantereen eliömaakuntiin asti yltävät yk-
sittäislöytöpaikat ovat yleensä aivan selvästi alku-
peräisiä: lähteikköjä, lähdelettoja ja rantaniittyjä. 
Yhdessäkään eliömaakunnassaan pohjannurmikka 
ei ole pelkästään tulokas. 

Poa compressa, 
litteänurmikka (536) 

Valtaosa litteänurmikan suomalaisista esiintymis-
tä on helppo jakaa kahteen ryhmään, vanhoihin 
keto- ja kalliokasvupaikkoihin ja nuorta perua ole-
viin rautateiden ja muiden liikenneväylien kasvus-
toihin. Jälkimmäisiä on maastamme löydetty laa-
jalti, mutta vakiintumaan litteänurmikka on pysty-1 
nyt vain etelässä ja eteläisessä Keski-Suomessa. 
Muinaistulokkaana, siis keto-ja kyläkalliokasvina 

litteänurmikka on vielä selvemmin eteläinen, mi-
ten kuten yleisenä aivan etelärannikon ja lounais-
saariston kasvi (mm. Silkkilä & Koskinen 1990). 
Ahvenanmaalla C.-A. Hasggström (suull.) katsoo 
lajin osittain alkuperäiseksi, samaten U. Laine 
(suull.) Kökarissa ja jopa Turun saaristossa. Ek-
lund (1958) pitää litteänurmikkaa alkuperäisenä 
("spontan") lounaissaariston kalkkipitoisilla kalli-
oilla ja niiden kuivilla liepeillä, Almquist (1929) 
ja Malmgren (1982) samanlaisilla paikoilla Ruot-
sin puolella. Laatokan Karjalassakin kasvi on Lin-
kolan (1921) mukaan alkuperäinen etenkin riutta-
vuorilla ja Venäjän Karjalan eteläosissa Ramens-
kajan (1983) mukaan. Vaikka litteänurmikka on jo 
varhain ollut kerkeä kulkeutumaan ihmisen muka-
na, ylläolevat kannanotot kehottavat lukemaan 
kasvin hyvin suurella todennäköisyydellä Ahve-
nanmaan ja Varsinais-Suomen alkuperäislajis-
toon. Mantereella kasvupaikkojen luonne ja seu-
ralaislajit eivät juuri puolla alkuperäisyyttä. Luon-
taista litteänurmikkaa saattaa silti olla joillakin 
kalkkikallioilla erityisesti Lohjan seudulla mutta 
myös Uudenmaan eliömaakunnassa. 

Poa alpina, 
tunturinurmikka (537) 

Kaikissa kuudessa pohjoisimmassa eliömaakun-
nassamme on selviä alkuperäiskasvupaikkoja, 
vaikka tunturinurmikka huomattavan usein on pi-
hakenttien ja polkujen kasvi, luultavasti jo vuosi-
satoja sitten siirtymisensä aloittaneena "muinais-
apofyyttinä". Myös Pohjois-Karjalan erillisalueen 
niitty-ja polkuesiintymillä on selvä paikallisalku-
perä (Roivainen 1958), ainakin yksi dolomiittikal-
lio, Juuassa. Osassa Keski-Ruotsia lajia pidetään 
tulokkaana (Hultén 1971: kartta 207); Malmgren-
kaan (1982) ei katso alkuperäisyyttä Västmanlan-
dissa varmaksi edes kalkkikallioilla. 

Puccineina distans subsp. distans, 
kujasorsimo (537) 

Yhdeksässä etelä-ja keskisuomalaisessa eliömaa-
kunnassa kujasorsimoa on vanhojen kylien pihoil-
la ja navettapoluilla sekä kaupunkien kujilla ja 
kentillä. Se on ikimuistoisen vanha kylä-ja pikku-
kaupunkikasvi, muinaistulokas, monin paikoin vä-
hentynyt. Tämän lisäksi ja pohjoisempaa yksin-
omaan on kujasorsimoa löydetty mm. ratapihoilta 
ja satamista uustulokkaana, etenkin maantienvar-
silta myös vakiintuneena ja runsastuvana. Silloin 
tällöin on arveltu (mm. Jalas 1958), että kujasor-
simoa olisi merenrannoillamme luontaisena. Sitä 
on kylläkin usein juuri rannikon kylissä ja kaupun-
geissa, venerannoillakin, mutta luonnontilaisilta 
merenrannoilta ei näytä olevan ainoatakaan ha-
vaintoa. Itä-Kymenlaaksosta Kujala & Ulvinen 
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( 1964) ja jopa lounaissaaristostakin Eklund (1958) 
ilmoittavat kujasorsimon antropokoriksi, tulok-
kaaksi, samaten Almquist (1929) Ruotsin Uplan-
nista "synantroopiksi". Västmanlandissa (Malm-
gren 1982) se on osaksi ehkä "reliktiapofyytti" 
ajalta, jolloin Mälaren oli merenlahti, mitä tällä 
termillä sitten tarkoitetaankin. 

Dactylis glomerata, 
koiranheinä (539) 

Koiranheinän alkuperäisalue ulottunee etelästä 
hyvinkin lähelle Suomea, mutta voimakas kulttuu-
rinsuosinta hankaloittaa alueen rajausta. Niinpä 
koiranheinän asemasta Suomen ja lähiympäristön 
kasviston jäsenenä on toisistaan koko lailla poik-
keavia käsityksiä. Eklundin (1958) mukaan se 
näyttää alkuperäiseltä lounaissaariston lehdoissa, 
mutta C.-A. Haeggström (suull.) ei pidä kasvia 
alkuperäisenä Ahvenanmaalla eikä U. Laine 
(suull.) Turun saaristossa. Ruotsin puolella koi-
ranheinä katsotaan alkuperäiseksi, Uplannissa ai-
nakin rannikon lehto- ja rantapensaikoissa (Alm-
quist 1929) ja Västmanlandissakin pieneltä osin, 
kalkkiperäisillä niityillä ja rehevillä rannoilla 
(Malmgren 1982). Ainut etelävuorilöytö (Anders-
son & Birger 1912) tuskin riittää näytöksi luontai-
suudesta. Itä-Suomessa koiranheinä on usein run-
sas ja aika selvästi myös metsäkasvi, mutta sitä ei 
tunnettane luontaisista metsistä loitompaa kylistä. 
Laatokan Karjalassakin se on todennäköisesti vain 
tulokas ("Anthr.?"; Linkola 1921) mutta Venäjän 
Karjalassa se katsotaan apofyytiksi (Ramenskaja 
1983). Jopa Itä-Kymenlaakson merenrantaleh-
doissa on alkuperäisen oloista koiranheinää (Ku-
jala & Ulvinen 1964). Myös tuloaikansa puolesta 
kasvi on pulmallinen. Idässä samoin kuin etelässä 
lounaissaaristoa myöten koiranheinä vaikuttaa 
vanhastaan vakiintuneelta, muinaistulokkaalta, jo 
yleisyytensä ja runsautensakin puolesta. Luodetta 
i<ohden koiranheinä kuitenkin käy paikoittaiseksi 
ja niukaksi. Lisäksi se kovin usein on varmasti 
uusi tulokas pellonreunoissa rehuksi viljelyn jäl-
jiltä tai niukkana maantien poskessa. Suurimmas-
sa osassa Satakuntaa ja Pohjois-Hämettä koiran-
heinä ei ole muinaistulokas, ja Etelä-Pohjanmaalla 
se on ehkä sittenkin pelkästään uustulokas. 

Cynosiirus cristatus, 
sukapää (539) 

Suomessa sukapäätä on vakinaisena vain Ahve-
nanmaalla, lähinnä pääsaarilla. Kasvupaikat ovat 
kauttaaltaan ihmistoiminnan luomia niittyjä, usein 
suorastaan asutuksen piirissä. Euroopassa, myös 
Ruotsissa, sukapäätä on viljelty karjan nurmeksi 
ja sittemmin myös pihanurmikkoheinänä. Uplan-
nissa se katsotaan "synantroopiksi" (Almquist 

1929), Västmanlandissa harvinaiseksi ja tuskin 
vakiintuneeksi viljelykarkulaiseksi (Malmgren 
1982). Vaikka Ahvenanmaa on sukapään alueen 
äärilaitaa, kasvi on vanhastaan yleiseksi todettu. 
Sitä voidaan pitää ainakin osaksi muinaistulok-
kaana. 

Catahrosa ac/uatica, 
vesihi lpi ( 539) 

Erityisesti lähteiköissä kasvavaa vesihilpeä on 
Fennoskandian kaikilla äärillä mutta aukkoisesti. 
Lähdepaikkojen tuhoutumisesta se on kärsinyt 
myös Suomessa; Uudeltamaalta se on vallan hä-
vinnyt, ehkä Varsinais-Suomestakin (Rautiainen 
& Laine 1989). Toisinaan vesihilpi taas on hyöty-
nyt ihmistoiminnasta, ja paikoin sitä on arveltu 
varhaiseksi tulokkaaksi (Jalas 1949, 1958). Ruot-
sin Västmanlandissa tämä luultavasti jo hävinnyt 
kasvi oli Malmgrenin (1982) mukaan todennäköi-
sesti arkeofyytti, joskaan perustelut eivät tunnu 
vakuuttavilta. Suomalainen sen paremmin kuin 
fennoskandinenkaan levinneisyys ei oikein sovi 
kulttuuritulokkaalle. Samoin kasvupaikkojen pe-
rusluonne ja löydöt erämaalähteiköiltä osoittavat, 
että vesihilpi on kaikissa eliömaakunnissaan alku-
peräinen. Ihmisen hyödyttävä vaikutus on sitten-
kin ollut lievää tai paikallista. 

Apera spica-venti, 
l u o h o (540) 

Luoho on Euroopassa ikivanha rikkakasvi, erito-
ten ruispelloissa kasvava. Sellaisena se on saapu-
nut Suomeenkin jo esihistoriallisena aikana, ja se 
oli vielä vuosisatamme alkupuolella yleinen koko 
rukiinviljelyalueellamme. Nykyään luoho on ran-
kasti harvinaistunut, vain paikoitellen tavattava ja 
yleensä niukka vil ja-ja kesantopeltojen sekä näit-
ten hiekkaisten liepeitten kasvi. Silti se yhä elää 
kaikissa maakunnissaan, Kainuussakin (Ulvinen 
& Värkki 1992). Toisinaan vieläkin tavattavat uu-
det satunnaistulokkaat lastauspaikoilla yms. on 
helppo erottaa peltojen muinaistulokkaiden rip-
peistä, 

Briza media, 
räpe lö (540) 

Vaikka mm. lehtoniityillä kasvava räpelö hyötyy-
kin ihmistoiminnasta, se on alkuperäinen Ahve-
nanmaan kalkkiperäisillä tuoreilla niityillä. Alku-
peräinen se on myös Ruotsin puolella (Almquist 
1929, Malmgren 1982), ilmeisesti myös Karjalan 
kannaksen lettomaisilla soilla (Fagerström 1958). 
Lounaissaaristossa räpelö on yleinen vain kalkki-
peräisessä länsiosassa, mutta se yltää alkuperäise-
nä Varsinais-Suomen puolen vähälukuisille kalk-
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kipaikoille (Eklund 1958). Selvänä tulokkaana, 
yleensä Ahvenanmaata kauempaa, esim. nurmik-
koslemenen mukana, räpelö on päätynyt Suomen 
mantereellekin, mutta jäänyt lähes aina satunnai-
seksi. Yksi harvoista mantereen vakinaispaikoista 
on Uudellamaalla Hangon Tvärminnessä, missä 
kasvi näyttää olevan vanhaa perua. 

Melica pieta, 
mätäshelmikkä (540) 

Laji on löydetty Suomesta melko äskettäin, ja ai-
van viime vuosina mätäshelmikän on todettu kas-
vavan aika monessa paikassa etelärannikolla (mm. 
Rautiainen & Laine 1989), myös Ahvenanmaalla, 
missä Haeggström (1986) pitää sitä ehkä alkupe-
räisenä, mutta mahdollisesti myös viikinkiaikaise-
na tai myöhempänä tulokkaana. Uusi tulokas se 
tuskin on, mutta löytöpaikat eivät kunnolla sovi 
mihinkään vanhaankaan tulotapaan. Varminta lie-
nee katsoa mätäshelmikkä Suomessa alkuperäi-
seksi ja odottaa täydennystä meikäläisiin levinnei-
syystietoihin sekä kasvin mahdollista löytymistä 
lähialueilta, erityisesti Virosta ja Ruotsista. 

Melica ciliata, 
tähkähelmikkä (541) 

Suomen ainoa varma vakinaiskasvupaikka, Varsi-
nais-Suomen eliömaakunnassa oleva kalliotörmä, 
ei ole kovin korkealla merenpinnasta. Näyttää to-
dennäköisimmältä, että tähkähelmikkä on levinnyt 
luontaisesti, nähtävästi Ruotsin itärannikolta tai 
Gotlannista. Seuralaislajistokaan (Erkamo 1958) 
ei tue tulokkuutta, eikä tähkähelmikällä ole eri-
tyistä taipumusta levitä ihmisen mukana. 

Glyceria maxima, 
isosorsimo (542) 

Valtaosin 1800-luvun istutuksista levinneeksi uus-
tulokkaaksi isosorsimo on katsottu koko Suomes-
sa (Linkola 1942). Mutta alkuperäisalue on lähel-
lä, jo Karjalan kannaksella sekä Laatokan rannoil-
la ja lähijoissa (Linkola 1921), samaten nähtävästi 
Ruotsin eteläosissa, ei kuitenkaan enää Mälaren-
järven tasalla (Malmgren 1982). Niinpä Linkola 
(1942:22-24) ja Ruotsalo (1958) ovat arvelleet 
isosorsimon olevan Kymijoen läntisen suuhaaran 
varrella kenties alkuperäinen. 

Bromus secaliniis, 
ruiskattara (543) 

Ruiskattara on ikivanha viljapeltojen, erityisesti 
rukiin rikkakasvi, jota luontaisena ei missään kas-
vakaan. Suomessa sitä lienee kasvanut yhtä kauan 
kuin ruistakin, yleisenä koko rukiinviljelyalueclla. 

Kuluvalla vuosisadalla ruiskattara on taantunut ja 
nyt jo lähes kokonaan kadonnut (Suominen 1986). 
Yksinomaan siemenviljassa talvehtimisen varai-
sena, ilman peltomaan siemenvarastoa (Svensson 
& Wigren 1985a) sillä on vieläkin synkempi tule-
vaisuus kuin muilla vanhakantaisilla rukiin rikka-
kasveillamme. Aivan lähiaikoina ruiskattara jou-
duttaneen julistamaan kokonaan kadonneeksi 
muinaistulokkaaksi; luultavasti jo nyt se on hävin-
nyt osasta eliömaakuntiamme (mm. Kainuusta: 
Ulvinen & Värkki 1992). Sen jälkeen se on tavat-
tavissa enintään myllyjen, satamien jne. satunnais-
tulokkaana, jos sitäkään, sillä ruiskattaran alamäki 
on yleismaailmallinen. 

I 
Bromus hordeaceus, 

mäkikattara (544) 
Lounaisimmassa Suomessa ja etelärannikolla, 
enimmäkseen saaristossa, mäkikattara on aika 
yleinen asuttujen ja laidunnettujen maiden kallioi-
den ja kuivien ketojen kasvi. Satunnaislöydöt lä-
hes läpi Suomen kertovat kyvystä kulkeutua ihmi-
sen avulla. Eklundin (1958) mukaan mäkikattara 
on lounaissaaristossa yleinen ja runsas asutuilla 
mailla, mutta myös harvinainen alkuperäiskasvi 
kalkkipaikoilla. Samoin Almquist (1929) pitää sitä 
Ruotsin Uplannissa alkuperäisenä ainakin kalkki-
kallioilla, mutta Malmgren ( 1982) Västmanlandis-
sa muinaistulokkaana. Koska mäkikattara ei näytä 
mitenkään tarvitsevan runsaskalkkista kasvualus-
taa ja on todella herkkä leviämään, se lienee var-
minta katsoa kalkkipaikoillakin tulokkaaksi, erito-
ten lampaiden kuljettamaksi. Liioin eivät C.-A. 
Hajggström ja U. Laine (suull.) pidä sitä Ahvenan-
maalla ja Varsinais-Suomessa edes osaksi alkupe-
räisenä. Muinaistulokkaiksi arvioitavia kylien kal-
l io-ja laidunketokasvupaikkoja on joitakuita Ete-
lä-Karjalaa (Kujala & Ulvinen 1964) ja lounaisin-
ta Satakuntaa (Kause 1972) myöten. 

Leymus arenarius, 
rantavehnä (545) 

Rantavehnä on alkuperäinen pitkin koko meren-
rannikkoamme, runsain rantahietikoilla ja dyy-
neillä. Se vaatii avoimen hiekkaisen kasvupaikan, 
muttei välttämättä suolaa. On ajateltavissa, että 
rantavehnä esim. Satakunnan Pyhäjärvellä olisi 
merenrantavaiheen jäänne. Lähes kaikki Etelä- ja 
Keski-Suomen sisämaan kasvupaikoista ovat 
maantienvarsia ja jossain määrin sorakuoppia ja 
radanvarsia; kaikkialla rantavehnä on uustulokas, 
maantienvarsilla aivan äskettäinen ja edelleen le-
viävä (Suominen 1970). Mutta Koillismaalla ja 
Lapissa rantavehnää on aika monella järven- ja 
joenrannalla sekä hietikoilla. Merenrantavaihese-
lityksen kannalta seudut ovat kovin korkealla, osin 
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ylintä rantaa ylempänä. Rantavehnän pohjoiset si-
sämaaesiintymät onkin tulkittu (Hustich 1937, 
Suominen 1970) seuraukseksi ikimuistoisesta Pe-
rä-, Vienan-ja Jäämeren välisestä vesiliikenteestä 
jokilatvojen välisine maataipaleineen. 

Elymiis fihrosus, 
siperianvehnä (546) 

Suomessa enimmäkseen Kemijoen ja sen sivujo-
kien rannoilla ja rantahietikoilla kasvava itäinen 
siperianvehnä on joskus siirtynyt rantakylien pien-
tareille ja tienvarsille. Silti ei pidä epäillä kasvia 
tulokkaaksi. Se on pulskaneilikan {Dianthiis su-
perbus) ja tataarikohokin (Silene tatarica) tavoin 
idästä käsin luontaisesti tavoittanut Pohjois-Suo-
men hiekkaiset virranvarret. 

Elymus repens, 
juolavehnä (546) 

Kaikkialla muualla Suomessa kuin merenrannoilla 
juolavehnä on tulokas, pohjimmaltaan muinaistu-
lokas, maanviljelyn seuralainen, toki alati edel-
leen leviävä ja muista maista toistuvasti täyden-
nystä saanut. Koillismaan ja Lapin maanviljely on 
nuorta, ja siksi juolavehnä lienee siellä pelkästään 
uustulokas. Selvästi alkuperäinen on juolavehnä 
kuitenkin merenrannoilla, sekä kivikkoisilla että 
hiekkaisilla. Se on eri näköinenkin (Eklund 1958) 
kuin muualta kulkeutunut rikkakasvi. Merenranto-
jemme juolavehnästä tuskin olisikaan kunnon rik-
kakasviksi, eikä peltojemme juolavehnä oikein 
viihtyisi merenrannoilla. Vaikka lounaassa ja ete-
lässä alkuperäisyys ja ainakin kohtalainen ylei-
syyskin merenrannoilla ovat selviö (ks. myös 
esim. Kujala & Ulvinen 1964), Pohjanlahden ran-
noilta on arveluttavan vähän havaintoja. Käsityk-
semme juolavehnän alkuperäisyydestä Perämeren 
rannoilla pohjautuu aniharvoihin hiekkarannoilta 
kerättyihin näytteisiin. Ne eivät ulkonäöltäänkään 
ole kovin vakuuttavia. On olemassa vaara, että ne 
sittenkin ovat peräisin sataman tai venerannan lie-
peiltä, kasvi siis tulokas ja levinnyt joko kylistä tai 
meriliikenteen myötä. 

Avena strigosa, 
ukonkaura (548) 

Tästä nykyisin hyvin harvinaisesta satunnaistulok-
kaasta on 1800-luvun jälkipuoliskolta ja vielä 
1900-luvun alusta lähes 20 tietoa kaurapelloista 
varsinkin Kaakkois-Suomesta (osin nykyisen Ve-
näjän puolelta). Tämä ei selity millään aikakirjois-
sa olevalla (siemen)viljantuonnilla. Kun ukonkau-
raa ei liene Suomessa viljeltykään, se on noin sata 
vuotta sitten saattanut olla Etelä-ja Kaakkois-Suo-
messa vakinainen kaurapeltojen rikkakasvi (Suo-

minen 1979). Vaikka kasvia pidetäänkin lähinnä 
länsieurooppalaisena, sitä on ilmeisen vakinaisena 
ainakin Puolassa asti idässä, joskin nykyisin hä-
viämäisillään (Frey 1989). Retkeilykasvion kartal-
la ukonkaura on esitetty satunnaiskasvina. Emme 
siis ole pohjautuneet sadan vuoden takaiseen var-
sin mahdolliseen vakinaisuuteen emmekä varsin-
kaan ole tohtineet arvioida tuolloista ukonkauraa 
muinaistulokkaaksi. 

Avena fatua, 
hukkakaura (548) 

Vuosilta 1854 ja 1861 on Etelä-Hämeestä kaura-
peltohavaintoja (H; ks. Suominen 1979). Tämä 
säilynyt tiedonsirpale voi hyvinkin merkitä, että 
hukkakauraa tuolloin oli pelloillamme vakinaise-
na, kenties muinaistulokkaana, jollaiseksi Malm-
gren (1982) katsoo sen Ruotsin Västmanlandissa 
ja Rothmaler (1988) Saksassa. Sittemmin ei huk-
kakauraa kuitenkaan nähty Etelä- ja Keski-Suo-
men pelloilla moneen vuosikymmeneen. Vaikka 
syistä ja ajankohdista onkin vain hataria ja ristirii-
taisiakin tietoja, hukkakaura levittäytyi peltojem-
me maanvaivaksi vasta 1900-luvun kuluessa, pal-
jolti vasta hiljakkoin. Retkeilykasvion kartta uus-
tulokkaan merkkeineen perustuu siis siihen, että 
vuosisata takaperin Suomessa olisi vallinnut täy-
sin hukkakauraton aika. 

Avenida puhescens, 
mäkikaura (549) 

Muinaistulokkaan asema vaikuttaa poikkeukselli-
sen selvältä, sillä mäkikauramme kasvupaikat 
osoittavat jopa pikkupiirteissään esihistoriallisia 
asuinalueita, eritoten rautakautisia, Etelä-Pohjan-
maata myöten. Myöhempi levintä on ollut melko 
vähäistä, tuntuvinta rannikolla ja saaristossa. Kä-
sitys alkuperäisyydestä Itä-Kymenlaaksossa (Ku-
jala & Ulvinen 1964) perustunee vain metsän val-
taamiin laidunruohostoihin. Kasvi ei ole alkupe-
räinen Ahvenanmaallakaan (C.-A. Ha;ggström, 
suull.). Silti luontainen alue voi olla lähellä: mä-
kikauraa arvellaan alkuperäiseksi jo Ruotsin Up-
lannissa ja Västmanlandissa (Almquist 1929, 
Malmgren 1982). 

Avenula pratensis, 
ahdekaura (549) 

Ahdekaura on jopa mäkikauraa selkeämpi mui-
naistulokas, rautakautisten asuinalueitten osoittaja 
ja ilmaisija (mm. Silkkilä & Koskinen 1990), Var-
sinais-Suomessa vieläpä lietyn rautakautisen hal-
linto-ja talousalueen (Lindgren 1988). Myöhempi 
levintä on ollut hyvin vähäistä, saaristossakin. 
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Myös Ruotsissa, ainakin lähialueilla (Almquist 
1929, Malmgren 1982), ahdekauraa pidetään lähes 
varauksetta tulokkaana, ei alkuperäisenä. , 

Arrhenatherum elatius, 
heinäkaura (549) 

Ahvenanmaalla ja muualla lounaissaaristossa hei-
näkaura on täysin alkuperäinen merenrantapen-
saikoissa, -niityillä ja -katajikoissa. Se on yleinen 
erityisesti pikkusaarilla (Eklund 1958):;Alkupe-
räiskasvupaikkoja on Suomenlahden rannikolla 
Etelä-Karjalaan saakka (Kujala & Ulvinen 1964), 
mutta pohjoisraja on jyrkkä: Satakunnasta ei ole 
ainuttakaan tietoa (Kause 1972, Itämies 1980). 
Muualla Suomessa, lähinnä lounaisella rintamaal-
la, heinäkaura on heinänsiementulokas pientareil-
la ja puistonurmikoilla, erityisesti Keski-Euroo-
pasta noin sata vuotta sitten saapununeena. Myö-
hemminkin sitä on joskus tullut, kenties myös 
varhemmin mutta tuskin muinaistulokkaana. Kes-
ki- ja Pohjois-Suomessa heinäkaura ei ole saanut 
pysyvää juurensijaa. Ero alkuperäisen heinäkau-
ramme sekä tulokkaiden kesken on perin selkeä 
sekä alueen että kasvupaikkojen puolesta. Meren-
rantakasvi ei edes hyödy ihmisen toiminnasta, ja 
lounaissaaristonkin vähälukuiset niittyesiintymät 
ovat vierasta perua (Eklund 1958). 

Deschampsia cespitosa, 
nurmilauha (550) 

Nurmilauha on peräti yleinen ja runsas niitty-, 
laidun-, piennar- ja tienvarsikasvi. Sitä on erityi-
sesti asutuilla seuduilla, mutta myös hiukankin 
laidunnetuilla tai muuten kosketuilla takamailla. 
Siksi voi vaatia erityisen todistelun, että kasvi 
kuitenkin on koko Suomessa alkuperäinen, ol-
koonkin vähävaltainen. Lapissa ja Pohjois-Suo-
messa asiasta voi yhä vakuuttua etäisillä rannoilla 
ja lähteikköpaikoilla. Keski- ja varsinkin Etelä-
suomessa tarvitaan jo hyvää onnea sekä toistu-
vuuteen ja todennäköisyyteen perustuvaa luotta-
musta siihen, että rantapalteen, lähde- tai lehtokor-
ven (ks. esim. Linkola 1921, Kujala & Ulvinen 
1964) harvalukuiset mättäät ovat todella alkupe-
räisiä eivätkä aina kaskiviljelyn, karjan tai muiden 
kulkijain aikaansaannosta. 

Hierocliloë hirtä, 
niittymaarianheinä (552) 

Sekä lännenmaarianheinä (//. odorata subsp. hal-
tica) että etenkin niittymaarianheinä ovat usein 
päätyneet ihmisen ansiosta uusille paikoille, val-
lankin tienpientareille ja pelloille, joskus aika kui-
villekin sijoille. Kulkeutuminen näyuää kuitenkin 
olleen aika lyhytmatkaista, yleensä kylä- tai pitä-

jäkohtaista. Lisäksi se on ollut kohtalaisen äsket-
täistä, maantieliikenteen (ja jopa tienteon) sekä 
suopeltojen raivaamisen ja heinänviljelyn seu-
rausta. 

Anthoxanthiim odor at um, 
tuoksusimake (552) 

Tuoksusimakkeen eteläisellä rodulla, subsp. odo-
ratum, ei pääosassa Etelä-ja Keski-Suomea tunnu 
olevan todella luonnontilaisia kasvupaikkoja; se 
on ihmisen ja hänen karjansa seuralainen, mui-
naistulokas. Ahvenanmaalla tuoksusimake kuiten-
kin näyttää alkuperäiseltä, metsäkallioillakin laki-
osia myöten kasvavana (C.-A. Hœggstrôm, suull.). 
Myös Ruotsin Uplannissa se on alkuperäinen kal-
lioilla ja rannoilla (Almquist 1929), Västmanlan-
dissakin (Malmgren 1982) alkuperäinen, mutta 
nähtävästi kuivanlaisilla ruohikoilla ja toisaalta 
suonlaidoilla. Lounaissaaristossamme tuoksusi-
make on kerrassaan yleinen (Eklund 1958), jopa 
niin yleinen, että on vaikea kuvitella edes lammas-
laidunnuksen tuoneen sitä lähes jokaiselle pienel-
lekin kalliosaarelle. Kujala & Ulvinen (1964) pi-
tävät sitä Itä-Kymenlaaksossa alkuperäisenä mm. 
merenrantaniityillä sekä kallioilla ja rannoilla 
myös sisämaassa. Mutta Laatokan Karjalassa Lin-
kola (1921) kallistuu tulokkuuden puolelle, vaikka 
pitääkin kasvia luontaisena ainakin kallioilla mo-
nin paikoin Suomessa. Sitä siis ei ole Laatokan 
riuttavuorillakaan, ei liioin esim. Korpilahden 
Vaarunvuoren luonnontilaisella osalla (Kankaala 
& Saari 1979) eikä Satakunnan erämaa-ja rotko-
kallioilla. Kun tuoksusimake näyttää perin kyvyk-
käältä asettumaan aika luonnontilaisillekin pai-
koille, kun käsitykset sen luontaisista kasvupai-
koista ovat aika kirjavia ja yleisen kasvin alkupe-
räisyyttä ei toisaalta liene kovin vakavasti tark-
kailtu, on toistaiseksi varminta katsoa tuoksusima-
ke valtaolemuksensa mukaan Suomen mantereella 
(muinais)tulokkaaksi. Ahvenanmaan lisäksi alku-
peräisalue näyttää kuitenkin ulottuvan Varsinais-
Suomen saaristoon saakka. Lajin pohjoinen rotu 
pohjansimake, subsp. alpinum, kasvaa riidattomil-
la alkuperäispaikoilla, mm. lumenviipymillä, let-
tokorvissa ja lähteiköillä. Ajat sitten se on kyllä 
siirtynyt myös pientareille, pihoille ja poluille. 
Alueen laajentuminen ihmisen avulla on kuitenkin 
ollut vaatimatonta. Vain Keski-Pohjanmaan rajan 
se on ilmeisenä tulokkaana ylittänyt, puronvarren 
sekametsään. Pelkkää yleistystä tosin on, että poh-
jansimake juuri tällä paikalla on arvioitu muinais-
tulokkaaksi. Tuoksusimakerotujemme selvästi 
erilliset alueet ovat lähentyneet vasta ihmisen le-
vittäessä eteläistä rotua pohjoisemmas. Rodut ei-
vät tiettävästi ole sekoittuneet, jo eri kromosomi-
lukujensa takia. Ulkoasunkaan samankaltaisuus ei 
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häiritse alkuperäiskysymyksen selvittelyä, sillä 
eteläinen rotu ei missään tapauksessa ole alkupe-
räinen kohtaamisvyöhykkeen lähelläkään. 

Agrostis mertensii, 
pohjanrölli (554) 

Pohjanröllin kasvupaikkoihin, alkuperäisiksi si-
nänsä kiistattomiin, sisältyy ranta-ja tunturiniitty-
jä, joissa usein näkyy kevyt kulttuurinkosketus 
ainakin polkujen muodossa. Mutta pohjanrölli 
myös leviää hanakasti juuri poluille, tienvarsiin ja 
paljastuneelle maalle muutenkin, ja se on saattanut 
tehdä näin jo varhaisina aikoina. Pitkämatkainen 
levintä ihmisen avulla on kuitenkin harvinaista. 
Pohjois-Karjalassakin pohjanrölli on katsottu 
osaksi alkuperäiseksi Rautavaaralta hiljakkoin 
tehdyn löydön (OULU) perusteella. 

Agrostis capillaris, 
nuimirölli (554) 

Kautta maan levinnyttä ja asuttujen maiden ylei-
simpiin ja runsaimpiin heiniin kuuluvaa nurmiröl-
liä ei missään Suomessa ole osoitettu alkuperäi-
seksi. Väitteitä ja oletuksia kylläkin on esitetty, 
lehdoista ja korvista kallioille ja rannoilta hieti-
koille asti (Linkola 1921, Jalas 1958, Kujala & 
Ulvinen 1964; myös Almquist 1929, Malmgren 
1982). Jo näiden kasvupaikkojen laaja kirjo on 
epäilyttävää. Totta kyllä nurmirölli on tämänlaisil-
lekin paikoille kulkeutunut ja usein sitkeästi pu-
reutunut. Mutta merkittävää on, että se ei sisälly 
esim. Laatokan riuttavuorien eikä Korpilahden 
Vaarunvuoren alkuperäislajistoon (Linkola 1917, 
1921, Kankaala & Saari 1979), ei liioin Satakun-
nan luonnonkallioiden (Suominen 1987) eikä 
Ruotsin etelävuorien (Andersson & Birger 1912). 
Lounaissaaristossamme Eklund (1958) pitää nur-
mirölliä hemerofiilisenä, esittämättä arveluita 
luontaisista kasvupaikoista. Näyttää kaiken kaik-
kiaan siltä, että nurmirölli on Suomen menesty-
neimpiä muinaistulokkaita, alun perin koko maal-
le vieras mutta jo varhain yltyleiseksi ja vieläpä 
runsaslukuiseksi edennyt. 

Agrostis gigantea, 
isorölli (555) 

Retkeilykasvion kartan mukaan isorölli on koko 
Suomessa alkuperäinen. Jokaiseen eliömaakun-
taansa sen tuokin jokin alkuperäisrotu ja -kasvu-
paikka, meren-, järven- tai joenrannan isorölli. 
Silli Suomessa on laajalti ja monin seuduin aino-
ana pellonreunojen, kesantojen, piennar-ja jouto-
maiden isorölli. Jo kasvupaikkamieltyniystensä 
perusteella se vaikuttaa tulokkaalta, ei siis mistään 
luonnonkannastamme lähtöisin olevalta. Saapu-

missuuntaa, -tapaa ja -aikaa ei tiedetä, senkään 
vuoksi että koko lajiakaan ei ole kauan osattu 
erottaa muista rölleistä, varsinkaan rönsyröllistä 
(A. stolonifera). Rikkakasvi-isoröllin laaja mutta 
suhteellisen harvaan asutettu alue ja kasvustolaik-
kujen suppeus vihjaavat siihen, että kasvi olisi 
melko uusi tulokas. Joskus on todettukin isoröllin 
saapuneen ulkomaisen heinänsiemenen seassa. On 
sentään joitakuita 1800-luvun museonäytteitä, jo-
ten ainakin noista ajoista pitäen isorölliä on meille 
kulkeutunut. Muinaistulokkuudesta ei kuitenkaan 
ole mitään viitteitä. 

Ammophila arenaria, 
rantakaura (555) 

Rantakauraa on arveltu Suomessa sekä alkuperäi-
seksi että tuoduksi tai merenkulun tuomaksi tulok-
kaaksi (Jalas 1958). Tulokkaiksi on siis epäilty 
sekä Hankoniemen rantakauraa että Kemiön 
Strömman jo hävinnyttä (Rautiainen & Laine 
1989) esiintymää; lisäksi on Ahvenanmaan Bo-
marsundista vanha satunnaislöytö. Korppoon Jur-
mosta 1979 löydettyä pientä kasvustoa ei ehkä 
vielä ollut olemassakaan Eklundin (1958) tutki-
musaikana 1920-ja 1930-luvuilla. Kulkeutuminen 
laivaliikenteen mukana on todella mahdollista 
etenkin Hankoniemen Lappohjan kaltaisen iki-
muistoisen sataman liepeelle. Toisaalta merenran-
ta- ja eritoten rantahietikkokasvi voi milloin ta-
hansa ajautua omin avuin pitkiäkin matkoja. Itä-
meren eteläisemmistä osista aina Suomeen saak-
ka, erityisesti Jurmon tapaiselle paikalle avomeren 
äärellä. Tulkinta alkuperäiseksi on siten melko 
vankalla pohjalla Varsinais-Suomessa, mutta aika 
hataralla perustalla Uudellamaalla. 

Phleum pmtense, 
numiitähkiö, timotei (557) 

Yksikään kasvitieteilijä ei näytä väittävän nurmi-
tähkiötä alkuperäiseksi Suomessa tai lähialueilla; 
tosin Ramenskaja (1983) pitää sitä apofyyttinä 
Venäjän Karjalassa. Nurmitähkiön nykyinen ylei-
syys, samaten levittäytyminen Lappin ja Koillis-
maalle, on varmasti seurausta 1800-luvulla alka-
neesta ja laajamittaiseksi paisuneesta viljelystä re-
huksi. Mutta muualta tuodun ja Suomessa edelleen 
jalostetun viljelytimotein ohella maassamme on 
myös matalampaa ja kuivakasta 'villitimoteita'. 
Sitä on epäilemättä kulkeutunut tänne jo maata-
loutemme alkuaikoina, monen muun piennar- ja 
ketokasvin tavoin. Nurmitähkiö on siis Etelä- ja 
Kcski-Suomessa muinaistulokas (vrt. Jalas 1958, 
Malmgren 1982). 'Villitimoteita' näöltään ja kas-
vupaikoiltaankin muistuttaa vajavaisesti tunnettu. 
Suomessa nähtävästi harvinainen ketolähkiö, 
subsp. hertolonii (= P. nodosum). Malmgren 
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(1982) pitää sitä Ruotsin Västmanlandissa joko 
muinais- tai uustulokkaana. Kasvupaikkojensa 
puolesta se on Suomessa näitä molempia. Nurmi-
tähkiön asemaan kasvistossamme ei siis vaikuta 
se, onko rajaus ketotähkiöön päin oikein tehty 
taikka luetaanko ketotähkiö eri lajiksi vai ei. 

Phleum alpinum, 
pohjantähkiö (557) 

Lapin neljässä eliömaakunnassa pohjantähkiöllä 
on myös alkuperäisiä kasvupaikkoja tunturiniityil-
lä ja -soilla, lumenviipymäpaikoilla sekä tunturien 
puronvarsilla ja lähteiköillä. Mutta tuntureiden 
eteläpuolella ei alkuperäiskasvupaikkoja Kotilai-
sen (1949) mukaan ole, nähtävästi ei edes Kuusa-
mossa (Ahti & Hämet-Ahti 1971; vrt. kuitenkin 
Söyrinki & Saari 1980). Ihmisen avulla vallatuksi 
väitetty alue on tunturikasville poikkeuksellisen 
laaja, mutta pohjantähkiö on todella herkkä leviä-
mään. On hyvin todennäköistä, että koko sekun-
daarialueellaan pohjantähkiö on muinaistulokas. 
Monet kasvupaikat ovat näet luonteeltaan sellai-
sia, että kasvi on mainiosti voinut lyöttäytyä ihmi-
sen matkaan jo ennen maataloutta. 

Phleum phleoides, 
helpitähkiö (558) 

Ahvenanmaalla helpitähkiö on selvä muinaistulo-
kas (C.-A. Haiggström, suull.), vain muutamilla 
kedoilla kasvava. Varsinais-Suomen Paimiosta 
1982 tehty ketolöytö keskeltä rikasta muinais-
muistoaluetta näyttää tuovan helpitähkiön mante-
reenkin arkeofyyttikasvistoon (Silkkilä 1986, 
Rautiainen & Laine 1989). Arkeofyyttinä sitä pi-
tää myös Malmgren (1982) Ruotsin Västmanlan-
dissa. 

rattain äskettäin. Myös kirjallisuudesta saa kuvan 
tulokkaasta, joka nimen omaan hiljakkoin on vah-
vasti yleistynyt (Linkola 1921, Eklund 1958, Ku-
jala & Ulvinen 1964; myös Almquist (1929) Ruot-
sin Uplannista). Väite alkuperäisyydestä Ruotsin 
Västmanlandissa jää kovin yksinäiseksi, eikä 
Malmgren (1982) tunnu väitettään vakuuttavasti 
perustelevankaan. 

Alopecunis arunclinaceus, 
ruokopuntarpää (558) 

Suomessa ja lähialueilla ruokopuntarpää on enim-
mäkseen merenrantakasvi, jota on katkonaisesti 
sekä Itämeren ja sen lahtien että Jäämeren ja Vie-
nanmeren rannoilla. Näillä alkuperäispaikoillaan-
kin se suosii ihmistoimintaa, mm. typpilisää. Mut-
ta suorastaan asutuksenvarainen kasvi on sisä-
maassa Perämeren ja Vienanmeren välissä, missä 
se on "joka tapauksessa huomattavasti myös ihmi-
sen levittämä" (Jalas 1958). Koska Pohjanlahden 
pohjoisimmat luonnonkasvupaikat ovat Meren-
kurkussa, sisämaan ruokopuntarpäiden täytyy olla 
alkuisin Vienanmeren piiristä. Rotupiirteetkin 
ovat samanlaisia kuin juuri Vienanmerellä, ja tästä 
suunnasta aikoinaan vilkas liikenne on tuonut 
Koillismaan seudulle useita muitakin kasvitulok-
kaita (Ahti & Hämet-Ahti 1971). Löytöpaikkojen 
yksityiskohtainen tarkastelu kytki kaikki Koillis-
maan ja ympäristön ruokopuntarpääesiintymät 
vanhaan liikenteeseen (Ahti & Hämet-Ahti 1971). 
Vain Sompion Lapin Savukosken Tulppion kasvu-
paikan — ultraemäksisen alustan suolla — voisi 
tulkita alkuperäiseksi. Mutta koska sekin on likel-
lä vanhaa kulkuväylää eikä muita vastaavia kasvu-
paikkoja tunneta, on syytä pitää myös Tulppion 
ruokopuntarpäätä tulokkaana. 

Alopeciirus pratcnsis, 
iiunnipuntarpää (558) 

Pohjoisimman Euroopan alkuperäisinä pidetyistä 
nurmipuntarpään jäänneroduista (Jalas 1958) ei 
itäinenkään ulotu Suomeen (Ahti & Hämet-Ahti 
1971). Kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa nur-
mipuntarpää on niin selvästi asutukseen tukeutuva 
niitty- ja piennarkasvi, että Jalaksen (1958) kaa-
vailema vasta ihmisen ansiosta tapahtunut ja taan-
noisen viljelyn vauhdittama levittäytyminen Suo-
meen etelästä on hyvin uskottava. Nurmipuntar-
pää vaikuttaa sentään muinaistulokkaalta kaikissa 
maamme eteläpuoliskon eliömaakunnissa, niissä 
missä maatalous on vanhaa ja vankkaa, vaikka se 
onkin vallannut paljon uutta kasvualaa vasta ver-

Alopeciiriis penicillatus, 
polvipuntaipää (559) 

Etelä- ja Länsi-Suomessa polvipuntarpää on ylei-
nen pihoilla, poluilla, kyläkallioilla, kesannoilla, 
pellonlaitamilla, ojissa, laidun- ja venerannoilla. 
Se kasvaa selvästi ihmistoiminnan piirissä ja vai-
kuttaa vanhalta tulokkaalta. Keski-Suomen itä-
osiin ja pohjoiseen siirryttäessä se kuitenkin käy 
nopeasti harvinaiseksi ja näyttää vasta hiljakkoin 
saapuneelta. Suomen pohjoispuoliskon sisämaas-
sa kasvi on vain tilapäinen tulokas. Mahdollisia 
alkuperäiskasvupaikkoja pitäisi meiltä siten etsiä 
eteläiseltä ja etenkin lounaiselta rannikolta. Laato-
kan rannoilla Linkola (1921) pitääkin alkuperäi-
syyttä epävarmana, multa Itä-Kymenlaaksossa 
Kujala & Ulvinen (1964) katsovat polvipuntar-
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pään alkuperäiseksi (mm. merenrannan) kalliolä-
täköissä sekä lisäksi järven-ja joenrannoilla. Kui-
tenkin lounaissaaristossa Eklund (1958) korostaa 
sen hyvin voimakasta hemcrofiilisyyttä ja pitää 
alkuperäisyyttä kalliolätäköissäkin epävarmana. 
Ruotsin Uplannissa polvipuntarpää on Almquistin 
(1929) mukaan varmasti alkuperäinen rannoilla, 
kalliopainanteissa, metsäsoilla jne., Västmanlan-
dissa (Malmgren 1982) niin ikään alkuperäinen, 
ilmeisesti rannoilla. Lounaissaaristossammekin 
on alkuperäisyys siis kovin epävarmaa, muualla 
Suomessa vielä vähemmän ajateltavissa. 

Alopecurus aecjimlis, 
rantapuntarpää (559) 

Etelä- ja Länsi-Suomen asutuilla seuduilla ranta-
ja polvipuntarpää näyttävät myös kasvupaikoil-
taan kovin samanlaisilta. Silti rantapuntarpää kuu-
luu selvästi alkuperäiseen kasvistoomme. Jo sen 
fennoskandisessa alueessa on kulttuuritulokasta 
kehnosti pukevia piirteitä, epätasaisuutta ynnä 
itäistä ja pohjoistakin painotusta. Ojat ja muut 
kaivannot, venerannat, polut, pihat, pellot ja muut 
kulttuurikasvupaikat ovat monin seuduin täysin 
vallitsevia, mutta jokaisessa eliömaakunnassam-
me on myös alkuperäiskasvupaikkoja. Näitä ovat 
järvenrannat ja lammet, joissa rantapuntarpää on 
monesti selvä vesikasvi, hyvinkin pitkä-ja kellu-
vaversoinen. Luonteenomaisia ovat myös kesä-
poudilla kuivuvat luontaiset lätäköt tuntureilla ja 
läpäisevillä mailla etelämpänäkin sekä (Eklund 
1958) niin ikään kausimärät lounaisen saaristom-
me kalliopainanteet. Myös Linkola (1921), Kujala 
& Ulvinen (1964) ja Ahti & Hämet-Ahti (1971) 
pitävät rantapuntarpäätä empimättä alkuperäisenä. 
Ruotsin Västmanlandissa laji on melkeinpä harvi-
nainen, mutta samaten alkuperäiseksi katsottu 
(Malmgren 1982). Suinkaan varmaa ci ole, että 
ihmisen jäljille lyöttäytynyt rantapuntarpää olisi 
peräisin saman seudun taikka edes Suomen luon-
nonpaikoilta. Kylissämme voi kasvaa myös vie-
rasta tulokaskantaa tai jopa -rotua. Tämän lajin 
levinneisyys naapurimaissamme kertoo tosin sen, 
että mahdollinen tulokas tuskin on eteläinen tai 
ainakaan lounainen. 

Danthonia decumhens, 
hina (561) 

Hina on alkuperäinen Ahvenanmaalla (C.-A. 
Haiggström, suull.) ja lounaissaariston kalliopai-
nanteiden ohuella maaperällä (Eklund 1958), edel-
leen merenrantaniityillä Itä-Kymenlaaksoon (Ku-
jala & Ulvinen 1964) ja Pohjanlahden puolella 
Poriin saakka. Mutta hina on myös hyötynyt van-
hasta maataloudesta ja asettunut erityisesti laihoil-
le ja kuivanlaisille laidunkedoille; nykyään se vä-
henee hylättyjen laidunten umpeutuessa. Sisämaa-
han ulottuu kuitenkin vain hento kieleke ikimuis-
toisen Hämeen härkätien tuntumassa. Hattulan 
kasvupaikoista toinen on tosin rehevän hetesoistu-
man löytöhetkellä nuorelta vaikuttanut raivio 
(Kalliola 1940). Vähäinen sisämaasaareke on 
myös Etelä-Savossa Saimaan lounaispuolella. Sa-
vitaipaleen mereisten kasvien luonnehtimilla kal-
lioilla (Lapatto 1962) hinaa ei kuitenkaan ole ta-
vattu. Suomen sisämaan kasvupaikat ovatkin sel-
västi maatalouden piirissä, mutta yleensä vanhoil-
ta vaikuttavia. 

Nardus striata, 
jakki (561) 

Useimmiten jäkin tapaa laihoilta niityiltä ja lai-
dunkedoilta sekä karujen kankaiden ja suometsien 
poluilta. Uusia traktoritekoisia ajouria se ei kel-
puuta, ja niittyjen, laidunten ja polkujen umpeutu-
essa jäkki on vähenemään päin. Silti voi olla vai-
kea saada kuvaa sen asemasta Suomen alkuperäis-
luonnossa; niinpä Eklund (1958) ei hahmottele 
luontaisia kasvupaikkoja, ja Ruotsin Västmanlan-
dista Malmgren (1982) mainitsee mahdollisesti 
alkuperäisenä vain yhden lähdesuon laitaman. 
Kuitenkin kaikissa eliömaakunnissamme lienee 
jäkkiä luonnostaankin, mutta niukanlaisena ja 
enimmäkseen karukoilla, reheviltä seuduilta laa-
jaltikin puuttuen. Alkuperäispaikkoja (monesti ih-
misen muuntamia kylläkin) ovat ainakin tunturei-
den niityt ja lumenviipymäpaikat ja koko Suomes-
sa karujen järvien ja jokien avoimet tai puoliavoi-
met hiekka- ja moreenipohjaiset ja usein ohuttur-
peiset rannat (vrt. Linkola 1921), kausimärät kan-
gasnotkot ja hiekkapcräiset suonliepeet, joskus 
kenties (Kujala & Ulvinen 1964) kalliotkin. 
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Suomenkieliset nimet 

s Isokrassi 21 Keltanot 60 s Isokäenrieska 61 Keltasauramo 52 
Ahdekaunokki 57 Isoiaukku 48 Kenttäkrassi 21 
Ahdekaura 75 
Ahojäkkärä 50 

Isolimaska 63 
Isolinnunruoho 32 

Keräpäävihvilä 64 
Kesämaitiainen 58 

Aholeinikki 8 Isopukinjuuri 33 Kesämaksaruoho 23 
Ahopukinjuuri 33 Isorölli 77 Ketohanhikki 25 
Ahosilmäruoho 46 Isosorsimo 74 Ketokatkero 35 
Ahosuolaheinä 16 Isotakiainen 55 Ketokaunokki 57 
Aitovirna 28 Isovesirikko 17 Ketokeltto 60 
Aurankukka 13 Ketokäenminttu 41 

Ketomaruna 54 
Ketomasmalo 31 

[S 
Hakamaapoimulehti 27 
Hakarasara 67 
Hanhentatar 15 
Harakankello 48 

f] Ketoneilikka 14 [S 
Hakamaapoimulehti 27 
Hakarasara 67 
Hanhentatar 15 
Harakankello 48 

Jalominttu 42 
Jauhosavikka 14 
Juolavehnä 75 
Juurtonurmikka 71 
Jäkki 79 
Jänönapila 30 

Ketonukki 22 
Ketopiippo 65 
Ketoraunikki 13 
Ketosilmäruoho 47 
Ketotuulenlento 50 

Harmaahorsma 31 
Harmaakynsimö 19 

Jalominttu 42 
Jauhosavikka 14 
Juolavehnä 75 
Juurtonurmikka 71 
Jäkki 79 
Jänönapila 30 Ketotädyke 45 

Ketunsara 66 
Harmaapoimulehti 26 Jänönsara 67 Kevätesikko 22 
Heinäkaura 76 Jäykkäpitkäpalko 19 

Keväthanhikki 25 
Heinäratamo 48 Kevätkynsimö 20 
Heinätähtimö 11 Kevätleinikit 8 
Helpitähkiö 78 

m 
Kevätsara 69 

Hentosavikka 14 m Kevättädyke 45 
Hemesara 68 Kaalivalvatti 59 Kiertotatar 16 
Hevonhierakka 16 Kaitaängelmä 10 Kiiltotädyke 45 
Hietalaukka 61 Kalvaspiippo 65 Kimalaisorho 63 
Hietalemmikki 38 Kalvassara 69 Kirjopikarililja 61 
Hiirenhäntä 9 Kamomillasaunio 53 Kirjopillike 39 
Hiirenvima 27 Kampasaniainen 7 Kirkiruoho 62 
Himmeätädyke 45 Kangasajuruoho 42 Kissankello 50 
Hina 79 Kapealehtipaju 22 Kissankäpälä 51 
Hirssisara 68 Karheanurmikka 71 Kivikkokurjenpolvi 32 
Hirvenkello 4 9 
Hirvenputki 33 

Karheapillike 39 
Karhunköynnös 36 

Koiranheinä 73 
Koirankieli 38 

Hoikkanurmikka 71 Karhunlaukka 61 Koiranputki 32 
Hoikkaängelmä 10 Kartioakankaali 39 Koiruoho 54 
Hopeahanhikki 25 Karvamansikka 26 Kolmisädetyräkki 22 
Horkkakatkero 35 Karvasara 68 Konnanleinikki 8 
Huhtahanhikki 25 Karvaskallioinen 50 Konnantatar 15 
Hukanputki 33 Katinjuustomalva 22 Konnanvihvilä 64 
Hukkakaura 75 Katkeralinnunruoho 32 Kujasorsimo 72 
Hullukaali 42 Katkeratatar 15 Kullero 7 
Humalanvieras 36 Keliosinilatva 37 Kumina 33 
Huopaohdake 56 Kelta-apila 30 Kurho 55 

Keltakannusruoho 43 Kurjenkello 49 
Keltakynsimö 20 Kyläkarhiainen 56 

n Keltamaite 30 Kyläkellukka 24 u Keltamaksaruoho 23 Kylämaltsa 14 
Idänukonputki 34 Keltamatara 34 Kylämalva 22 
Idänverijuuri 24 Keltamo 10 Kylänunnikka 71 
Iharuusu 24 Keltanokitkerö 58 Kyläsavikka 14 
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Kyläsirkunjyvä 38 
Käyräsara 67 
Käärmeenlaukka 61 

n 
Laidunpoimulehti 26 
Lampaannata 70 
Lapinlaukku 47 
Laskospoimulehti 26 
Laukkaneilikka 16 
Lehtoakileija 9 
Lehtohorsma 31 
Lehtonata 70 
Lehtosinilatva 37 
Lehtotakiainen 56 
Leskenlehti 54 
Liinatankio 20 
Linnunkaali 59 
Litteänurmikka 72 
Litulaukka 18 
Lituruoho 18 
Litutilli 17 
Liuskakurjenpolvi 32 
Liuskapeippi 4 0 
Luhtalitukka 19 
Luhtatädyke 4 4 
Lumijäkkärä 5 0 
Luoho 73 
Lutukka 20 
Lännenhanhikki 26 
Lännenkylmänkukka 7 

liS} 
Maahumala 41 
Maarianverijuuri 24 
Mali 54 
Marjakuusi 7 
Matalanurmikka 72 
Merikaali 21 
Merisaunio 53 
Mesikämmekkä 62 
Metsäapila 30 
Morsinko 18 
Mukulaleinikki 9 
Munuaispoimulehti 27 
Murattitädyke 45 
Musta-apila 30 
Mustakoiso 42 
Mutaluikka 66 
Myrkkykatko 33 
Mäkiapila 29 
Mäkiarho 11 
Mäkihorsma 31 
Mäkihärkki 12 
Mäkikattara 74 
Mäkikaura 75 

Mäkikuisma 17 
Mäkileinikki 8 
Mäkilemmikki 38 
Mäkimeirami 42 
Mäkiminttu 41 
Mäkirikko 23 
Mäkitervakko 13 
Mäkivirvilä 28 
Mätäshelmikkä 74 

SI 
Niittyhumala 41 
Niittyleinikki 8 
Niittymaarianheinä 76 
Niittynurmikka 71 
Niittynätkelmä 29 
Niittysuolaheinä 16 
Noidanlukot 7 
Nokkonen 10 
Nukkahorsma 31 
Nummimatara 34 
Nummisi lmäruoho 47 
Nuokkukohokki 13 
Nuokkurusokki 52 
Nurmihärkki 11 
Nurmikaunokki 57 
Nurmikohokki 13 
Nurmilauha 76 
Nurmilaukka 61 
Nurminata 70 
Nunnipi ippo 65 
Nurmipuntarpää 78 
Nurmirölli 77 
Nurmitatar 16 
Nurmitädyke 44 
Nurmitähkiö 77 
Nätkelmävima 29 

31 
Ohraruoho 20 
Ojakaali 31 
Ojakärsämö 52 
Ojaleinikki 9 
Ojatädyke 44 
Orjanruusu 24 
Orvontädyke 44 
Otavalvatti 58 

(S 
Paimenmatara 34 
Palsternakka 34 
Papelorikko 23 
Pehmytkurjenpolvi 32 
Pehmytpillike 39 

Pellavanvieras 37 
Pellavaraiheinä 71 
Pellavatankio 20 
Pelto-ohdake 56 
Pelto-orvokki 17 
Peltoemäkki 10 
Peltohanhikki 25 
Peltohatikka 12 
Peltokaali 21 
Peltokurjennokka 32 
Peltolemmikki 38 
Peltomaitikka 46 
Peltomatara 35 
Peltopillike 39 
Peltopähkämö 4 0 
Peltorasti 37 
Peltoretikka 22 
Peltorusojuuri 37 
Peltosaunio 53 
Peltosauramo 52 
Peltosänkiö 47 
Peltotaskuruoho 20 
Peltotädyke 45 
Peltoukonnauris 18 
Peltovalvatti 59 
Peltovillakko 55 
Peltovirvilä 28 
Peurankello 49 
Piennarpoimulehti 27 
Pietaryrtti 53 
Pihakrassi 21 
Pihakurjenpolvi 32 
Piharatamo 48 
Pihatatar 15 
Pihatähtimö 11 
Piikkihärkylä 7 
Piikkiohdake 56 
Pikkuemäkki 10 
Pikkuhanhikki 26 
Pikkukäenrieska 62 
Pikkulaukku 47 
Pikkulimaska 63 
Pikkutakiainen 55 
Pohjanjauhosavikka 14 
Pohjannurmikka 72 
Pohjanrölli 77 
Pohjantähkiö 78 
Poimuhierakka 16 
Polvipuntarpää 78 
Pommerinvirna 28 
Pujo 54 
Pukinparta 58 
Puna-apila 30 
Punakatko 34 
Punakoiso 43 
Punanata 70 
Punapeippi 40 
Punasavikka 14 
Punasolmukki 13 
Punasänkiö 47 
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Punatyvipoimulehti 27 
Pyöröpoimulehti 26 
Pähkinäpensas 11 
Päivänkakkara 53 
Päivännouto 17 
Pölkkyruoho 19 

m 
Rakkoapila 30 
Rantahirvenjuuri 51 
Rantakaura 77 
Rantalitukka 19 
Rantanenätti 19 
Rantapuntarpää 79 
Rantatädyke 4 6 
Rantavehnä 7 4 
Rantavihvilä 64 
Rautanokkonen 10 
Rentohaarikko 12 
Revonsara 66 
Rikkakukonkannus 7 
Rikkasinappi 21 
Rohtopernaruoho 17 
Rohtorasti 37 
Rohtotädyke 4 4 
Rohtovirmajuuri 36 
Ruiskattara 74 
Ruiskaunokki 57 
Ruisunikko 10 
Ruisvima 28 
Ruoholaukka 60 
Ruokopuntarpää 78 
Ruotsinpitkäpalko 18 
Ruusuruoho 36 
Räpelö 73 
Räpyläsara 69 
Rönsyleinikki 8 
Röyhyvihvilä 63 

S 
Sakarahanhikki 26 
Saunakukka 53 
Savijäkkärä 51 
Seittitakiainen 55 
Seljakämmekkä 62 
Sepiväpeippi 40 
Siankärsämö 52 
Sikoangervo 23 
Silkkipoimulehti 27 
Sinisavikka 14 
Siperianvehnä 75 
Soikkoratamo 48 
Soimuvihvilä 64 
Sopulinsara 68 
Suikerohanhikki 26 
Sukapää 73 

Suo-ohdake 56 
Sykeröpiippo 66 
Sykeröpoimulehti 26 
Syyläjuuri 43 
Syylälinnunherne 29 
Syysmaitiainen 58 
Säderusokki 51 
Särmäkuisma 17 
Särmäputki 33 

D 
Tahma-ailakki 13 
Tahmahärkki 12 
Tammi 11 
Tanakkasilmäruoho 47 
Tannertatar 15 
Tannervihvilä 64 
Terhi 38 
Terttuselja 35 
Timotei 77 
Tummahorsma 31 
Tummarusokki 51 
Tummasuonipoimulehti 27 
Tummatulikukka 43 
Tunturikatkero 35 
Tunturinumiikka 7 2 
Tuoksusimake 76 
Tuoksuverijuuri 24 
Tupsulinnunruoho 32 
Tyräruoho 12 
Tähkähelmikkä 74 
Tähkämaitikka 46 
Tähkäpiippo 66 
Tähkätädyke 46 
Töppövil la 66 
Törrösara 67 

m 
Ukonkaura 75 
Ukonkeilo 49 
Ukontatar 15 
Ukontulikukka 43 

Q 
Vaahterasavikka 14 
Vahasara 68 
Valkoapila 29 
Valkomaksaruoho 23 
Valkopeippi 4 0 
Vall ikynsimö 20 
Vanakeltto 59 
Varsankello 49 
Vastakarvapoimulehti 27 
Vata 12 

Verikurjenpolvi 31 
Vesihilpi 73 
Vesinenätti 18 
Viherjäsenruoho 12 
Viisisädetyräkki 22 
Vilukko 23 
Vimasara 69 
Voikukat 59 
Vuohenkei lo 49 
Vuohenputki 33 
Vuonankaan 35 
Vuorisara 69 
Välipeippi 4 0 
Värimaratti 34 
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Tieteelliset nimet 

ES 
Achillea millefolium 52 
Achillea ptarmica 52 
Aegopodium poclagraria 33 
Aetlmsa cynapium 33 
Agrimonia eupatoria 24 
Agrimonia pilosa 24 
Agrimonia procera 24 
Agrostemma githago 13 
Agrostis capillaris 11 
Agrostis gigantea 11 
Agrostis mertensii 11 
Ajuga pyramidalis 39 
Ale he mi I la acutiloha 27 
Alchemilla haltica 27 
Alchemilla filicaulis 27 
Alchemilla glaucescens 26 
Alchemilla gracilis 27 
Alchemilla hirsuticaulis 26 
Alchemilla monticola 26 
Alchemilla miirheckiana 27 
Alchemilla plicata 26 
Alchemilla propinqua 26 
Alchemilla sarmatica 27 
Alchemilla suhcrenata 27 
Alliaria petiolata 18 
Allium oleraceum 61 
Allium schoenoprasum 60 
Allium scorodoprasum 61 
Allium ursinum 61 
Allium vineale 61 
Alopecurus aequalis 79 
Alopecurus arundinaceus 78 
Alopecurus geniculatus 78 
Alopecurus pratensis 78 
Ammophila arenaria 11 
Anchusa arvensis 37 
Anchusa officinalis 37 
Androsace septentrionalis 22 
Antennaria dioica 51 
Anthemis arvensis 52 
Anthemis tinctoria 52 
Anthoxanthum odor a tum 76 
Anthriscus sylvestris 32 
Anthyllis vulneraria subsp. 

vulneraria 31 
Apera spica-venti 73 
Aquilegia vulgaris 9 
Arahidopsis suecica 18 
Arahidopsis t ha liana 18 
Arahis glabra 19 
Arahis hirsuta 19 
Arctium lappa 55 
Arctium minus 55 

Arctium nemorosum 56 
Arctium tomentosum 55 
Arenaria serpyllifolia 11 
Armeria maritima 16 
Arrhenatherum elatius 7 6 
Artemisia absinthium 54 
Artemisia campestris subsp. 

campestris 54 
Artemisia vulgaris 54 
Asperugo procumbens 38 
Asperula tinctoria 34 
Atriplex patula 14 
Avena fatua 15 
Avena strigosa 75 
Avenula pratensis 75 
Avenula puhescens 75 

03 
Bidens cernua 52 
Bidens radiata 51 
Bidens tripartita 51 
Blechnum spicant 1 
Botrychium s pp. 7 
Brassica rapa subsp. sylvestris 21 
Briza media 73 
Bromus hordeaceus lA 
Bromus secalinus 74 

a 
Calystegia sepium subsp. 

sepium 36 
Camelina alyssum 20 
Camelina macrocarpa 20 
Campanula cervicaria 49 
Campanula glomerata 4 9 
Campanula latifolia 49 
Campanula patula 48 
Campanula persicifolia 49 
Campanula rapunculoides 49 
Campanula rotundifolia 50 
Campanula tracheliimi 49 
Capsella bursa-pastoris 20 
Cardamine parviflora 19 
Cardamine pratensis 19 
Cardials crispus 56 
Carex caryophyllea 69 
C a rex jlacca 68 
Carex hirta 68 
Carex macloviana 68 
Carex maritima 67 

Carex montana 69 
Carex muricata 67 
Carex ornithopoda 69 
Carex otrubae 66 
Carex ovalis 67 
Carex pallescens 69 
Carex panicea 68 
Carex pilulifera 69 
Carex serotina 68 
Carex spicata 67 
Carex vulpina 66 
Carlina vulgaris 55 
C arum c arv i 33 
Catabrosa aqua ti ca 73 
Centaruea phrygia 51 
Centaurea cyanus 57 
Centaurea jacea 51 
Centaurea scabiosa 51 
Cerastium fontanum subsp. 

vulgäre 11 
Cerastium pumilum 12 
Cerastium semidecandrum 12 
Chelidonium majus 10 
Chenopodium album 14 
Chenopodium glaucum 14 
Chenopodium hybridum 14 
Chenopodium polyspermum 14 
Chenopodium rubrum 14 
Chenopodium suecicum 14 
Chenopodium urbicum 14 
Cirsium arvense 56 
Cirsium helenioides 56 
Cirsium palustre 56 
Cirsium vulgäre 56 
Conium maculatum 33 
Consolida regalis 1 
Corylus avellana 11 
Crambe maritima 21 
Crépis praemorsa 59 
Crépis tectorum 60 
Cuscuta epilinum 37 
Cuscuta europaea subsp. 

europaea 36 
Cynoglossum officinale 38 
Cynosurus cristatus 73 

m 
Dactylis glomerata 73 
Dactylorhiza sambucina 62 
Danthonia decumbens 79 
Deschampsia cespitosa 76 
Descurainia Sophia 17 
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Dianthus deltoules 14 
Draha incana 19 
Dr aha muralis 20 
Draha nemorosa 20 

m 
Elatine alsinastrum 17 
Eleocharis mamillata 66 
Elymiis fihrosus 75 
Elymits repens 75 
Epilohium coUmum 31 
Epilohium lamyi 31 
Epilohium montamm 31 
Epilohium ohscurum 31 
Epilohium parviflorum 31 
Erigeron acer 50 
Eriophorum scheuchzeri 66 
Erodium cicutarium 32 
Erophila verna 20 
Erysimum cheiranthoides 18 
Euphorhia helioscopia 22 
Euphorbia peplus 22 
Euphrasia micrantha 47 
Euphrasia nemorosa 47 
Euphrasia rostkoviana subsp. 

fennica 4 6 
Euphrasia striata Al 

13 
Fallopia convolvulus 16 
Eestuca gigantea 70 
Festuca ovina 70 
Eestuca pratensis 70 
Festuca ruhra 70 
Filago arvensis 50 
Filipendula vulgaris 23 
Fragaria viridis 26 
Fritillaria meleagris 61 
Fumaria officinalis 10 
Fumaria vai lian ti i 10 

Gentianella campestris 35 
Geranium columhinum 32 
Geranium dissectum 32 
Geranium molle 32 
Geranium pusillum 32 
Geranium sanguin^um 31 
Geum urhanum 24 
Glechoma hederacea 41 
Glyceria maxima 74 
Gnaphalium supinum 50 
GnaphaUum sylvaticum 50 
Gnaphalium uliginosum 51 
Gymnadenia conopsea 62 
Gypsophila muralis 13 

S 
Helianthemum nummularium 17 
Heracleum sphondylium subsp. 

sihiricum var. sihiricum 34 
Herminium monorchis 62 
Herniaria glabra 12 
Hieracium 60 
llierochloë hirtä 76 
Hyoscyamus niger 4 2 
Hypericum maculatum 17 
Hypericum perforatum 17 

Q 
Inula salicina 
Isatis tinctoria 

51 
18 

n 
Juncus alpinoarticulatus 64 
Juncus articulatus 64 
Juncus hufonius 64 
Juncus compressus 64 
Juncus conglomeratus 64 
Juncus effusus 63 

Lap sana communis 59 
Lathyrus linifolius 29 
Lathyrus pratensis 29 
Lemna minor 63 
Leontodon autumnalis 58 
Leontodon hispidus 58 
Lepidium campestre 21 
Lepidium latifolium 21 
Lepidium ruderale 21 
Leucanthemum vulgäre 53 
Leymus arenarius 74 
Linaria vulgaris 43 
Lithospermum arvense 37 
Lolium remotum 11 
Lotus corniculatus var. 

corniculatus 30 
Luzula campestris 65 
Luzula multiflora 65 
Luzula pallescens 65 
Luzula spicata 66 
Luzula sudetica 66 
Lychnis viscaria 13 

HS] 
Malva neglecta 22 
Malva pusilla 22 
Matricaria recutita 53 
Melampyrum arvense 4 6 
Melampyrum cristatum 46 
Melica ciliata 74 
Melica pieta 74 
Mentha x gentilis 42 
Myosotis arvensis 38 
Myosotis ramosissima 38 
Myosotis s tr i et a 38 
Myosoton aquaticum 12 
Myosurus minimus 9 

SI 
Nardus stricta 79 
Neslia paniculata 20 

m 
Gagea lutea 61 
Gagea minima 62 
Galeopsis bifida 39 
Galeopsis ladanum 39 
Galeopsis speciosa 39 
Galeopsis tetrahit 39 
Galium album 34 
Galium saxatile 34 
Galium spurium 35 
Galium verum 34 
Gentiana nivalis 35 
Gentianella amarella 35 

m 
Knautia arvensis 36 

a 
Lamium album 4 0 
Laniium amplexicaule 4 0 
Lamium confertum 4 0 
Lamium hybridum 4 0 
Lamium purpureum 40 
Lappula squarrosa 38 

Odontites verna 47 
Odontites vulgaris 47 
Ophrys insectifera 63 
Origanum vulgäre 42 

S 
Papa ver dubium 10 
Parnassia palustris 23 
Pastinaca sativa 34 
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Peplis portilla 31 
Phleiim alpiniim 78 
Phleum phleoides 78 
Phleiim pratense 11 
Picris hieracioides 58 
Pilosella 6 0 
Pimpinella major 33 
Pimpinella saxifraga 33 
Plantago lanceolata 48 
Plantago major 48 
Plantago media 48 
Poa alpigena 12 
Poa alpina 72 
Poa angustifolia 11 
Poa annua 11 
Poa compressa 72 
Poa pratensis 11 
Poa suhcaeriilea 72 
Poa supina 11 
Poa trivialis 11 
Polemonium acutiflorum 37 
Polemonium caerideum 37 
Poly gala aniarella 32 
Polygala comosa 32 
Polygala vulgaris 32 
Polygonum arenastrum 15 
Polygonum aviculare 15 
Polygonum historta 15 
Polygonum hydropiper 15 
Polygonum lapathifolium 15 
Polygonum persicaria 15 
Polygonum viviparum 16 
Polystichum aculeatum 1 
Potemilla anglica 26 
Potentilla anserina 25 
Potentilla argentea 25 
Potentilla crantzii 25 
Potentilla intermedia 25 
Potentilla neumanniana 26 
Potentilla norvegica 25 
Potentilla reptans 26 
Potentilla suharenaria 26 
Primula veris 22 
Prunella vulgaris 41 
Puccineina distans subsp. 

distans 12 
Pulsatilla vulgaris 1 

[9 
Quercus rohur 11 

m 

Ranunculus ficaria subsp. 
hulhifer 9 

Ranunculus jlammula 9 
Ranunculus polyanthemos 8 
Ranunculus repens 8 
Ranunculus sceleratus 8 
Raphanus raphanistrum 22 
Rhinanthus groenlandicus 47 
Rhinanthus minor 47 
Rhinanthus serotinus 48 
Rorippa amphibia 18 
Rorippa palustris 19 
Rosa dumalis 24 
Rosa mollis 24 
Rumex ace t osa 16 
Rumex acetosella 16 
Rumex crispus 16 
Rumex longifolius 16 

S 
Sagina procumhens 12 
Salix rosmarinifolia 22 
Samhucus racemosa 35 
Satiireja acinos 41 
Satiireja vulgaris 41 
Saxifraga granulata 23 
Saxifraga tridactylites 23 
Scleranthus annuus 12 
Scrophularia nodosa 43 
Sedum acre 23 
Sedum album 23 
Sedum annuum 23 
Selinum carvifolia 33 
Senecio vulgaris 55 
Seseli lihanotis 33 
Silene nutans 13 
Silene viscosa 13 
Silene vulgaris 13 
Sinapis arx'ensis 21 
Sisymbrium ojficinale 17 
Solanum dulcamara 43 
Solanum nigrum 42 
Sonchus arvensis 59 
Sonchus asper 58 
Sonchus oleraceus 59 
Spergula arvensis 12 
Spergularia rubra 13 
Spirodela polyrhiza 63 
Stachys palustris 4 0 
Stellaria graminea 11 
Stellaria media 11 

D 

Thalictrum lucidum 10 
Thalictrum simplex subsp. 

simplex 10 
Thlaspi arvense 20 
Thymus serpyllum 42 
Torilis japonica 34 
Tragopogon pratensis 58 
Trifolium arvense 30 
Trifolium aiireum 30 
Trifolium fragiferum 30 
Trifolium medium 30 
Trifolium montanum 29 
Trifolium pratense 30 
Trifolium repens 29 
Trifolium spadiceum 30 
Tripleurospermum inodorum 53 
Tripleurospermum maritimum 53 
Troll i us europaeus 1 
Tussilago farfara 54 

m 
Urtica dioica 
Urtica urens 

10 
10 

Q 
Valeriana offcinalis 36 
Valerianella locusta 35 
Verbascum nigrum 43 
Verbascum thapsus 43 
Veronica agrestis 45 
Veronica arvensis 45 
Veronica beccabunga 4 4 
Veronica chamaedrys 44 
Veronica hederifolia 45 
Veronica longifolia 46 
Veronica officinalis 44 
Veronica opaca 45 
Veronica polita 45 
Veronica scutellata 44 
Veronica serpyllifolia subsp. 

serpyllifolia 44 
Veronica spicata 46 
Veronica verna 45 
Vicia cassubica 28 
Vicia cracca 27 
Vicia hirsiltä 28 
Vicia lalhyroides 29 
Vicia sepium 28 
Vicia t e tr asper ma 28 
Vicia villosa 28 
Viola arvensis 17 

Ranunculus acris 8 
Ranunculus auricomus - ryhmä 8 
Ranunculus bulbosus 8 

Tanacetum vulgäre 53 
Taraxacum 59 
Taxus baccata 1 
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HELSINKI 



Ihminen on muuttanut Suomen kasvistoa koko jääkauden 
jälkeisen ajan: kasvilajeja on sekä hävinnyt että varsinkin tullut 
lisää hänen toimiensa tuloksena. Ihmisettömän Suomen luon-
to olisi hyvin toisenlainen kuin nyt: metsät peittäisivät suurim-
man osan maasta. Avosoiden ohella vain rannat, kalliokot, 
ulkoluodot ja tunturien laet olisivat puuttomia. Pellot ja niityt, 
;/ähäalaisia ranta-, kallio- ja tulvaniittyjä lukuun ottamatta, 
puuttuisivat. Myös pääosa niiden kasveista puuttuisi, sillä niillä 
vallitsevat sellaiset lajit, jotka eivät kuulu Suomen luontaiseen 
kasvistoon. Merkittävä osa tämän ns. perinnemaiseman lajis-
tosta on muinaistulokkaita eli arkeofyyttejä: tänne jo esihisto-
rian hämäryydestä alkaen ihmisen avulla eri tavoin saapuneita 
ja kotiutuneita. Muinaistulokkaiden erottaminen alkuperäisistä 
on monesti vaikeaa; niillä jokaisella on oma tarinansa, usein 
vain aavistettavissa oleva. Suomi on niitä harvoja osia Euroo-
pasta, jossa on siksi paljon alkuperäistä luontoa jäljellä, että 
muinaistulokkaat ainakin osin ovat vielä tunnistettavissa. Tä-
mä kirjanen yrittää löytää maamme kasvien joukosta muinais-
tulokkaat ja perustella niiden taustat. 
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