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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvitt¿ä Tampereen Viitapohjan (Etelä-Häme, EH) puuvartinen
koristekasvilajisto. Kylä on pieni maalaiskylä ja sijaitsee noin 30 km koilliseen Tampereen keskustasta.

Kesinä 1994 ja 1995 tutkin 75 pihaa ja puutarhaa. Tutkitut talot ovat tai ovat aiemmin olleet
vakituisesti asuttuja, kesämökit jätin tutkimuksen ulkopuolelle. Puutarhoista 47 on perustettu jo ennen II
maailmansotaa, n¿üstä 24 jo 1800-luvulla. Pihoista l3 on perustettu sodan aikana tai sen jälkeen ja l5 1960-
1990-luvuilla.

Kaikkiaan löysin 152 lajia, muotoa tai lajiketta. Yleisimmät puut ja pensaat ovat luonnonpuita kuten
raudus- ja hieskoivut (Betula pendula ja B. pubescens), kotipihlaja (Sorbus aucuparia), mänty (Pinus
sylvestris), kuusi (Piceø abies), kataja (Juniperzr cornmunis) ja vaahtera (Acer platanoides) tu hyötykasveja
kuten musta- ja punaherukat sekä karviainen (Ribes nigrum, Riåes Rubrum-ryhmä, R. uva-crispa), vadelma
(Rubus idaeus) ja tarhaomenapuu (Malus domestica). Varsinaista koristekäyttöön tarkoitetuista pensaista
yleisimpiäovatjuhannusruusu (Rosapimpinelliþlia 'Plena'),puistosyreeni(Syringaxhenryi)japihasyreeni
(5. vulgaris.).

Kolmestakymmenest¿i yleisimmästä taksonista kymmenen on yhtä yleisiä kaikenikäisissä puutarhoissa.
Tällaisia lajeja ovat mm. korallikanukka (Cornus alba'Sibirica'), tuoksuvatukka (Røåøs odoratus), pihlaja-
angervo (Sorbaria sorbiþlia) ja norjanangervo (Spiraea'Grefsheim') sekä jo mainituista esimerkiksi
hieskoivu, kuusi, vadelma ja pihlaja.

Vanhoissa puutarhoissa yleisimpiä ovat rauduskoivu, juhannusruusu ja pihasyreeni sekä tuomi (Prunus
padus) ja virpiangervo (Spiraea chamaedryfolia), jokapuuttuu kokonaan uusista puutarhoista. Keski-ikäisten
puutarhojen tyypillisiä lajeja ovat vaahtera, kataja, mänty, herukat, karviainen, puistosyreeni, kurtturuusu
(Rosa rugosa), terijoensal ava (Salix frøgilis 'Bullata') ja koiranheisi (Viburnum opulus). Uusissa puutarhoissa
yleisiä ovat harmaaleppä (Alnus incana) jaterttuselja (Sambucus racemosa).

Osaa lajeista ei arvosteta, mutta ne ovat silti yleisiä. Harmaaleppä (Alnus incana),haapa (Populus
tremula), tuomi (Prunus padus) jaraita (Salbc caprea) ovat luonnonpuita, jotka yleensä on tarkoitus poistaa
puutarhasta. Terttuselja (Sambucus racemosa) on vanha, perinteinen koristekasvi,jonka arvostus on ollut
vähiüstä, mutta joka viimevuosina on taas vähitellen lisäämåissä suosiotaan.

Puutarhojensa harvinaisuuksina viitapohjalaiset pitavat mm. visakoivlua (Betula pendula var. carelica),
mahoniaa (Mahonia aquiþlium), hemlokkia (Tsuga diversiþlia),Iännenheisiangervoa (Physocarpus
opuliþlius) ja rusoheittä (Viburnum sargentii). Ruusuista harvinaisia ovat mm. ¡Ros¿ 'Flammentanz' , Rosa
'Pohjolan Kuningatar', kirkon-, venäjän-,tornionlaakson-, piha-, nukke-, papulan- ja luumuruusu (Rosa
'Francofort', R. glabriþIia, R. majalís'Tornedal', R.xmalyi, R. nitida, Rosa 'Papula' ja R. villosa)

Toivelajeina mainitaan useimmiten hyötykasveja kuten omenapuut (Malus domestica), valko- ja
viherherukat (Ribes spp.) sekä pensasmustikka (Vaccinium corymbosum). Koristepuuvartisista toivottuja ovat
jalot lehtipuut, perinteiset ruusut (Rasø spp.) ja pensasangewot (Spiraea spp.).

Viitapohjalaiset hankkivat puunsa ja pensaansa mieluiten siirtämällä niitä luonnosta tai naapurien,
tuttavien ja sukulaisten puutarhoista. Uusien puutarhojen omistajat ostavat muita useammin kasveja
puutarhaliikkeistä, mutta useimmat eivät ole innostuneita maksamaan sellaisesta minkä voi saada

ilmaiseksikin. Omalta kylältä siinettyjen kasvien kestävyys Viitapohjan olosuhteissa on jo testattu. Kauppojen
jalostettujen lajikkeiden selviämiskykyyn ei luoteta. Ihmiset suosivat helppohoitoisia ja vaivattomia lajeja.
Varsinkin maataloissa aika ei riitä vaativien lajien hoitoon.

Lajisto on pieneen maalaiskylään sopiva: vaatimaton mutta toimiva. Vanhat, perinteiset koristekasvit ja
luonnonpuut ovat kunniassaan, mutta uusiakin lajeja ollaan valmiit kokeilemaan, kunhan ne eivät ole liian
erikoisia j a silmtiänpistäviä.
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