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HISTORIAA:

 Suomessa erityisen pitkä historia koulujen kasvitieteessä.

 Oppimismenetelmänä on käytetty erityisesti herbaarion 
tekemistä eli kasvien keräämistä, kuivattamista ja liimaamista 
kasvitauluksi. 

 Kasvien kerääminen pakollisena koulutehtävänä päättyi vuonna 
1969.

 Tunteet heilahdelleet vihasta rakkauteen.

NYT: 

 Lajikato on huolestuttavaa! Kasvilajeja tunnistamalla lisääntyy 
tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta ja kasvien merkityksestä.

 Tieto lisää mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia.

 Ympäristön havainnointi tuottaa hyvinvointia.

 Nykyään on myös muita vaihtoehtoja opetteluun. 

Kuva: Moomin Characterics



 Herbaario = kuivattujen kasvinäytteiden kokoelma (kasvikokoelma) tai niiden 
säilytyspaikka (engl. Herbarium, lat. herba = kasvi, ruoho, yrtti). 

 Kasvio = kasvikirja, jossa kuvia ja tietotekstiä kasvilajeista ja niiden luokittelusta 
joko tieteellisesti tai muulla tavoin tai tietyn alueen kasviston järjestelmällinen 
kirjallinen esittely. Huom.! ”Kerätään kasvio” = puhekielessä synonyymi 
herbaariolle, vakiintunut käsite.

 Kasvisto = tietyn alueen kasvilajisto, mutta puhekielessä myös synonyymi 
kasviolle ja herbaariolle

 Lähde: Tieteen termipankki http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede

 Tässä esityksessä käytetään käsitteitä kasvio ja kasvikirja.

https://www.flickr.co
m/search/?l=commde
riv&q=herbarium

http://www.antik
vaari.fi/naytatuot
e.asp?id=894328

http://heekanturin
oita.blogspot.fi/20
16/06/kasvien-
tutkailua-
kavelylla.html

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede


 Kasveja tiettävästi kerätty ihmisen alkuajoista lähtien tarpeeseen: 
ravintoa, lääkkeitä, materiaaleja (asumukset, kulkuvälineet, työvälineet, 
kankaat jne.): ”yritys ja erehdys”

 Kasvitietoa siirrettiin puhumalla eteenpäin.

 Kasvit alkoivat siirtyä puheista kuviin.

 Vanhimpia löydettyjä kasvikuvia on mm. Egyptistä, joka esittää 
taatelipalmun vartta, lehtiä ja hedelmiä (ennen v. 3200 eKr). 

 Viljat ilmestyivät patsaisiin n. 3000 eKr (liittyy maatalouden 
kehitykseen)

 Myös hautamuistomerkeistä löytyy kuvia puutarhoista ja kasveista (n. 
3000 eKr).

 Ebers-papyruksessa (1500 eKr) mainitaan egyptiläisiä kasvilääkkeitä 
n. 150 kpl

Egyptiläinen puutarhakuva n. vuodelta 1400 
eKr. Lähde: A.G. Morton 1999.



 1400-luvulta lähtien suuria mullistuksia.

 Renessanssin aika 1400-luvulta lähtien: kauneus, estetiikka, antiikin arvojen ihailu.

 Kirjapainotaidon kehittyminen 1400-luvulla: Johannes Gutenberg kehitti 
painokoneen, jossa irtokirjasimia: kirjojen monistaminen helpottui.

 Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen ja paperin valmistuksen myötä kasvitieto ja 
kasvitiede sekä samalla koululaitos ja yliopistot alkoivat kehittyä.  

 Löytöretket 1400-luvulta lähtien:  kuninkaat määräsivät luonnontieteilijöitä mukaan 
kartoittamaan uusien alueiden lajistoa: kasvit kerättiin ja kuivatettiin ja 
luonnosteltiin. Palatessa niistä tehtiin painolaatat kupari- ym.levyihin. 

https://www.kansa
lliskirjasto.fi/extra
/verkkonayttelyt/k
iehtovakirja/subp
_kehitys1500.html



 Aluksi kasvikirjat olivat kirjallisia kasviluetteloita.

 Kuvat olivat erikseen, koska oli kallista ja hidasta piirtää 
kuvia, painattaa ja värjätä niitä käsin. 

 Englantilainen munkki Bartholomaeus Anglicus kirjoitti ja 
kuvitti herbaarion, joka on ilmeisesti ensimmäinen 
kirjapainotaidon keksimisen jälkeen painettu herbaario 
1400-luvulla. 

 Kirjapainotekniikka tosin ”pilasi” kasvikuvia aluksi, sillä 
kuvalaattojen tekeminen oli hidasta ja kallista: kuvat olivat 
kömpelöitä

 HerbariumVivae Icones (Otto Brunfels v.1530) ja De Historia 
Stirpium (Leonhart Fuchs v.1542), jossa jälleen selkeitä 
kasvia kuvia: huomattiin kuvien merkitys 

Herbarium Vivae

Icones (Otto Brunfels
v.1530): 
https://pt.wikipedia
.org/wiki/Hans_Wei
ditz,_o_Jovem

De Historia Stirpium

(Leonhart Fuchs
v.1542): 
https://www.buffalolib.
org/content/milestone
s-science/leonhart-
fuchs



 Kasvitiede alkoi kehittyä omaksi tieteenalaksi (Luca Ghin
botaniikan professoriksi Bolognassa)

 Tuolloin syntyi kaksi tärkeää menetelmää:
 1. alettiin kehittää kasvien kuivausmenetelmää prässäämällä –

herbaariot syntyivät

 2. kasveja alettiin piirtää tarkasti ja värittää

 Valistuksen aika (1600-luvun lopulta lähtien): tieteellisen 
kasvitiedon siirtäminen kaikelle kansalle kirjojen ja koulujen 
välityksellä

 Suomessa Elias Tillandz (Suomen kasvitieteen isä) tuli Turun 
yliopistoon vuonna 1670 lääketieteen professoriksi. 

 ” Niitten kasvujen luettelo, jotka tähän asti ovat löytyneet 
kasvavana- ynnä tavallisimpain ruotsalaisten ja suomalaisten 
nimien kanssa” (v. 1673)

 Vasta vuonna 1850 H.A. Reinholm kirjoitti kirjan ”Suomalaisia 
kasvu-nimejä”. Siinä hän tuskailee, että ” Miksi ei hänen 
perästänsä kukaan ole Suomen ihanaita hempukkaisia korjannut 
ja suojellut?”

https://www.biocity.turku.fi/about-
us/elias-tillandz-prize/elias-tillandz/



 Ruotsalaisen Carl von Linnèn (1707-1778) innoittamana kasvien keräämisestä, 
järjestelystä ja kuvittamisesta tuli muoti-ilmiö, myös Suomessa. 

 Vuonna 1768 ilmestynyt 16-sivuinen P. A. Gaddin kirjoittama ”Lyhykäinen ja 
yxinkertainen neuwo kuinga krydimaan yrttein kasvannot Suomen maassa taittaan
saatetta tuleundumaan” on todennäköisesti ensimmäinen suomenkielinen 
kasviohjekirjanen. 

Muutamia muita merkittäviä kansainvälisiä teoksia:

 The botanical Magazine, alkaen v. 1789 (William Curtis)

 Flora Londinensis 1777-1798 (William Curtis)

 English Botany 1790-1814 (James Sowerby)

Iris Persian, 
The Botanical
Magazine 1789: 
https://en.wikip
edia.org/wiki/
Curtis%27s_Bot
anical_Magazin
e ja 
Mäkikuisma, 
Englihs Botany
1814: 
https://en.wikip
edia.org/wiki/E
nglish_Botany

Rätvänä, Flora Londinensis, 1798: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flora
_Londinensis

https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis%27s_Botanical_Magazine
https://en.wikipedia.org/wiki/English_Botany
https://en.wikipedia.org/wiki/Flora_Londinensis


 Temple of Flora, 
New illustration of 
the sexual system 
of Carolus von 
Linnaeus (1799-
1807, Robert J. 
Thorton): upeat 
painetut ja käsin 
maalatut 
kasvikuvat

Tulppaaneja ja liljoja, 
Temple of Flora 1807: 
https://publicdomainr
eview.org/collections
/plates-from-robert-
thorntons-temple-of-
flora-1807/



 Flora Danica (1762-1883), pohjoiseurooppalainen 18-osainen kuvakasvio. 
 Flora Danicassa on paitsi Tanskan kasvilajistoa, myös muiden pohjoismaiden kasvilajistoa. 

Teos sisältää kaikkiaan 3240 kasvitaulua, jotka on tehty käsityönä. 

 Svensk Botanik (1802-1843), jossa veljekset von Wrightin tekemiä piirroksia. 

https://commo
ns.wikimedia.o
rg/wiki/File:Ta
raxacum_offici
nale,_Flora_Da
nica_0574.jpg

http://www.g
p.se/kultur/k
ultur/blombil
der-
fr%C3%A5n-
1800-talets-
m%C3%A4st
are-
1.4958010



 Suomessa kasvitiede alkoi varsinaisesti kehittyä vasta 1800-luvun 
puolivälissä.

 Kalevalan ilmestyttyä kaikesta Suomeen ja suomalaisuuteen 
liittyvästä haluttiin lisää tietoa. Oman maan luonnon tuntemisen 
oletettiin olevan ensiarvoisen tärkeää kansallisen identiteetin 
muodostumisen kannalta.

 Jo vuonna 1821 perustettu Societas pro Fauna et Flora Fennica 
edisti suuresti tuon ajan kasvitiedettä.

 Nylanderin veljekset olivat aloittaneet jo 1840-luvulla Suomen 
kasvion teon, mutta työ jäi kesken.

 Ongelmana oli muun muassa puutteellinen suomenkielinen sanasto. 
Kasvien suomalaisten nimien kerääminen koettiin arvokkaaksi ja 
tärkeäksi, koska Suomen kansan valistus oli olennaista nälkä- ja 
pulavuosien aikana:  
 Lukemisia maamiehille -kirjoitelmasarjassa julkaistiin vuonna 1849 

”Parhaimmat ruuvaskasvut ja niiden tunteminen”. 
 H. A. Reinholm (1850) toteaa, että ”kansa monessa paikassa elää kovassa 

kurjuudessa eikä tiedä hyväksensä käyttää luonnon suuria lahjoja”. 
 Valistusta nimenomaan tarvittiin, sillä esimerkiksi marjoja pidettiin 

lintujen ja lapsien ruokana.



 Elias Lönnrot oli koonnut suomalaisia kasvinimiä 1850-luvulle mennessä 
jo noin 1200-1300. 

 Hän poimi saksalaisista ja ruotsalaisista kasvitieteen teoksista 
ammattisanastoa ja antoi niille suomenkieliset vastineet, joista osan hän 
otti kansankielestä, osan hän keksi itse: esim. solu, hede, emi ja luotti. 

 Kasvikon oppisanoja-artikkeli ilmestyi 1858. 

 Joulukuun alussa 1860 Lönnrotin Suomen kasvisto, Flora Fennica lopulta 
ilmestyi  750 kappaleen painoksena. 

https://archive.org/details/florafennicasuo00saelgoog



 ”Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan 
on epäilemättä kasvioppi luettava. Se tarjoaa samassa 
sielun, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otollista 
harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti 
ainoastaan edellisille. 

 En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi 
harjoittajaansa omavaraiseen tutkintoon ja ulkonaisten 
erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, mikä 
oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun 
se, että äsken tuntemattomista kukista sai tuttavia 
itselleen, tuttavia, jotka jälkeenpäinkin usein näkee ja 
joiden seurassa voipi monta iloista hetkeä viettää, 
monella suloisella muistolla mieltänsä lohdutella, ettei 
suuresti kaipaakkaan muita joutavia, usein 
turmelevaisiaki seuroja.”



 Kasvien kerääminen ja tutkiminen laajeni samalla, kun uusia 
suomalaisia kasvikirjoja alkoi ilmestyä (mm. Mela 1877, 1895, 
1897, 1901, 1906). 

 Keräystoimintaa myös edisti Helsingissä vuonna 1869 
perustettu kasvinvaihtoyhdistys (Luonnon Ystävä 1902, 1919).  

 Kasvitieteen tutkijat toivoivat saavansa apua harrastajilta ja 
koululaisilta, vaikka viimeksi mainittujen tuloksiin ei aina 
suhtauduttu luottavaisin mielin. 

 Harmiteltiin sitä tieteellistä menetystä, joka olisi voitu korjata 
koululaisten kasvienkeruutaitoja kohentamalla: 
keruutoiminnalla olisi ollut erityinen motivaatio, jos olisi tiennyt 
sen olevan hyödyllistä tieteelle (Kivirikko 1921; Ulvinen 1934). 

 Lähteet mm. Kaasinen, A. 2004; 2009; 2016.
Kuva: 
https://www.divarikangas.fi/index.php?page=t
uote&id=138739



 Kun Lönnrotin Suomen kasvio, Flora Fennica ilmestyi 
vuonna 1860, innosti se suomenkielisiä 
opettajia/oppilaita kasvien keräämiseen. 

 Vuonna 1864 oppikouluopettajien ensimmäisessä 
varsinaisessa kokouksessa määrättiin oppilaita 
keräämään alkeiskouluissa 70 kasvilajia sekä 
lukemaan esimerkiksi N. J. Anderssonin 
kasvioppikirjasta muoto-opilliset asiat. 

 Kouluherbaarion varsinaiseksi syntymävuodeksi 
voidaan siis kutsua vuotta 1864.

 Lausunto kouluherbaarion kokoamisesta ja 
oppilaiden ja opettajien toiminnasta kasviopin 
suhteen sisältyi vuoden 1872 kouluasetukseen. 

http://www.kant
apuu.fi/search.
php?s_class=2&
s_adv[0]=kasvi
ot&s_advfrom[0
]=1



 Vasta vuonna 1916 Koulutoimen Ylihallitukselta Senaatin 
vahvistamana saatiin oppiennätykset, joissa kasveja määrättiin 
keräämään kesällä vapaan valinnan mukaan viidenteen luokkaan 
mennessä ainakin 200 kappaletta. 
 Lisäksi korostettiin oppilaan omien havaintojen ja kokemusten, retkeilyn 

sekä piirustuksen merkitystä. 
 Oppilaan omaa kokoelmaa tuli käyttää talvella opetuksessa. 

 Jo ennen vuoden 1916 oppiennätyksiä oli alkanut ilmestyä 
kouluherbaarioiden tekemiseen liittyvää kirjallisuutta ja 
artikkeleita (mm. Luonnon Ystävä 1897-1916). Niissä neuvottiin niin 
opettajia kuin oppilaitakin, kuinka kasveja kerätään. 

 Jotkut opettajat saattoivat myös järjestää oppilailleen kesäkursseja 
keräyksen helpottamiseksi. 

 Lisäksi kouluihin perustettiin paljon luonnontieteellisiä seuroja ja 
kerhoja, joissa harrastettiin luonnon tutkimista ja seurantaa. 

 Kasvien kerääminen oli myös osa kotiseudun tutkimista ja 
tuntemista, jota pidettiin hyvin tärkeänä. 

 Kasvien keräämisen myötä ehdotettiin, että jokaiseen kouluun tuli 
perustaa koulupuutarha (Luonnon Ystävä 1938).

 Lähteet mm. Kaasinen, A. 2004; 2009; 2016.

Kuva: https://www.naantali.fi/fi/elokuun-esine-2018



 Suomessa kasveja on kerätty koulutehtävänä tiettävästi pisimpään kuin missään 
muualla maailmassa. 

 Kasveja kerättiin Suomen kouluissa pakollisena tehtävänä aina vuodesta 1864 
vuoteen 1969 saakka. 

 Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa kasvien 
kerääminen mainittiin uudelleen: digikasviot ja muut opetusmenetelmät 
mahdollisia.

http://kasvikokoelma-ella.blogspot.fi/



Liiku ulkona: 
kasveja on 
kaikkialla!

Havainnoi, avaa
aistit

Ihmettele, 
kysele, kysy

Vertaile, luokittele, 
tutki

monimuotoisuutta

Tutustu, tutki, lue, 
kertaa kasvikirjoja

Tutustu
tunnistamis-
sovelluksiin

Etsi, ideoi kokeile
opetusmenetelmiä

Opi ja 

nauti!
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HTTP://BLOGS.HELSINKI.FI/METSARETKIPAIVA/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SUOMENLASTENMETSARETKIPAIVA/

Tulossa 13.5.2022!

http://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/
https://www.facebook.com/suomenlastenmetsaretkipaiva/


Ilmoittautumi
nen ja 
lisätiedot: 
https://eloma
ke.helsinki.fi
/lomakkeet/1
12104/lomak
keet.html 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/112104/lomake.html
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