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Tiivistelmä  Referat  Abstract
Lehmus (Tilia spp.) on Helsingin ja eteläisen Suomen kaupunkien tärkein taajamapuu. Lehmukset ovat olleet

merkittävä maiseman osa Keski- ja Pohjois-Euroopassa jo neljän vuosisadan ajan. On kohtalon ivaa, että

lehmus on eniten käytettynä taajamapuuna taksonomisesti vaikeimmin määritettävä puusuku, jonka taksonien

määrittäminen on ammatti-ihmisellekin vaikeaa. Lehmussuku on myös taksonomisesti vakiintumaton ja

kiistanalainen puusuku, mikä johtuu lehmusten samankaltaisuudesta huolimatta lehmusten geneettisestä

muuntelusta, lehmusten risteytymisestä ja fenotyyppisestä vaihtelusta. Silti lehmusten ilmastollinen kestävyys,

kasvupaikkavaatimukset, kasvutapa ja alttius tautien ja tuholaisten esiintymiselle eroavat toisistaan.

Käyttötarkoitukseensa sopivilla lehmuksilla on paitsi maisemakulttuurinen ja esteettinen myös huomattava

taloudellinen merkitys.

Lehmusten määrittäminen ja taksonomia perustuvat morfologisiin ja fenologisiin tuntomerkkeihin, joita on

esitelty laajasti, mutta osin ristiriitaisesti kirjallisuudessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko

Suomessa eniten viljeltyjen puisto-, isolehti- ja metsälehmusten määrittäminen mahdollista morfologisten

tuntomerkkien perusteella Suomessa kasvavista puista ja löytyykö niistä erottelevia, yhdenmukaisia ja pysyviä

morfologisia tuntomerkkejä. Lisäksi haluttiin arvioida puisto-, isolehti- ja metsälehmusten taksonomisia

suhteita Suomessa havainnoitujen morfologisten tunnusten perusteella.

Tutkitut puisto-, isolehti- ja metsälehmukset voitiin määrittää kahtena vuonna kerättyjen morfologisten

tuntomerkkihavaintojen avulla tutkijan tekemänä taksonimäärityksenä. Sen sijaan puiden määrittäminen

morfologisen tuntomerkkiaineiston avulla tilastollisia monimuuttujamenetelmiä käyttäen ei antanut suoraan

tyydyttäviä määrittämistuloksia, mutta tutkijan taksonimäärityksen ja tilastollisia tuloksia yhdistämällä osa

tutkituista puista voitiin ryhmitellä melko luotettavasti ja ryhmittelyn perusteella oli mahdollista arvioida

morfologisten tuntomerkkien erottelevuutta, yhdenmukaisuutta ja pysyvyyttä erotteluanalyysin ja muuttuja-

frekvenssien avulla. Erottelevien tuntomerkkien avulla voitiin määrittää myös ryhmittelyn ulkopuolelle jääneet

puut. Ryhmittelyn tilastollisen käsittelyn tulosten perusteella isolehti- ja metsälehmus ovat eri lehmustaksoneja

ja puistolehmusristeymän mahdolliset vanhemmat. Puistolehmuksissa oli havaittavissa kaksi klooniryhmää.
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