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LAURI KÄRKI

KUUSEN KOTIMAISISTA ERIKOISMUODOISTA

Metsäpuitten erikoismuodot ovat aina kiinnostaneet ihmisiä juuri poikkeavuutensa ja harvinaisuutensa vuoksi. Ne ovat luonnonoikkuja, jotka
olemassaolollaan antavat aavistuksen siitä kehitysilmiöstä (evoluutiosta) minkä varassa lajit säilyvtlt, "Laji ei ole pysyvä, staattinen tila
vaan muuttuva, dynaaminen prosessi,"
Kotimaisen kuusemme erityisen suuri periytyvä vaihtelu käri selvästi
ilmi 1940-luvun lopussa kun Suomessa alettiin metsäpuiden rodunjalostustyön yhteydessä valita jo merkitä ns. kantapuita. Kansa ilmoitti runsaasti kuusen erikoismuotoja, niin runsaasti, että läheskään kai kkia ei
taloudellisista syistä voitu käydä katsomassa ja merkkaamassa. 1.1.1971
oli metsäntutkimuslaitoksen metsägeneettisessä rekisterissä 184 erikoista kuusta, erikoisia mäntyjä oli 141.

Gerd KrUssmanin kirjassa Die Nadelgehälze (1960) on havupuiden erikoismuotoja esitelty laajasti kuvien kera. Kuvaavaa on, että siellä on kuue r i k o i s mu o t o j a
semme (Picea abies) n i m e t t y j ä
e r i 1 a i s t a, kun esimerkiksi mäntymme
1 0 7
p e r ä t i
(Pinus silvestris) erikoismuotoja on vain 22.

Mitä merkitystä sitten kuusen erikoismuodoilla on? Kuten edellä mainittiin ne kiinnostavat sinänsä erikoisuudellaan. Ne tuovat vaihtelua maisemaan ja suhteellisen ykstotiseen puukansaan, Monet erikoismuodot ovat
k o r i s t e a r v o, Esimers u u r i
kauniita ja niillä on
kiksi tuulenpesä- (f. globosa), riippa- (f, pendula), pylväs- (f. columnaris), kulta- (f. aurea), purppura- tai mansikka- (f. cruenta), kirjavaneulasinen (f. variagata) ja kääpiö- (f. nana ja monet muut) muodoista
useat, joskaan eivät kaikki, ovat kauniita, Kauneus on tietysti lisäksi

makuasia, Jotkut pitävät käärmekuustakin (f, virgata) kauniina.

Kun
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kotoperöiset erikoismuodot ovat meillä varmimmin kestäviä voi niitä
suositella puistoihin, tienvarsille ja rakennusten lähettyville, tosin harkintaa ja hyvää makua noudattaen.

Riippakuusi (f. pendula) ja pylväskuusi (f. columnaris) voivat olla
me t s ö t a 1 o u d e 1 o u d e 1 1 i s e s t i
arvokkaita. Niitä
voitaneen kasvattaa tiheömpönö, jolloin hehtaarin puusatoa - erityisesti runkopuusatoa pitäisi voida nostaa. Kun latvusten oksat eivät
mene ristiin pysyvät oksat vihreinä kauan, eikö myöskään oksiin kulu
puuainetta niin paljon kuin normaalisti. Ainakin eräillä muilla kasveille on hehtaarisatoa voitu nostaa kapeisiin muotoihin siirtymällä.
Riippakuusen osalta asiaa päästöön kokeellisesti tutkimaan kun niistä
nyt on sekä vartteita että siementoimia kokeisiin käytettävissä. Myös
mukurakuusella (f. gibberosa) saattaa olla taloudellista arvoa karistepylvöinö ja ehkä koristevanerina.

Kultakuusio (f.aurea) on monenosteisio ja -tyyppisiä. Joitakin kultakuusio on käytetty
t i e t e e 1 1 i s e s s ä
t u t k i mu k s e s s a
siitepölyn leviämisen selvittelyssä. "Kul to"-ominoisuus
voidaan eräissä tapauksissa nähdä jo yksivuotisista jölkelöisistä ja
ne toimivat siten tämän ominaisuuden ja sukulaissuhteen ilmoittojino.

Yleisessä
vaisuuden
h e u t t
1 i s ä ä

kasvinjalostuksessa tallennetaan eläviä erikoismuotojo tuletarpeita varten. Esimerkiksi
u u s i a
t u h o n a i i
a
v a s t a a n
a
t a i
k e s t ä v y y d e n
mi s e k s i
j a 1 o s t e t t a e s s a
voidaan palata

erikoismuodoisso söilyneihin perintötekijöihin. Yleensäkin on viisasta yrittää tallentaa lajin koko periytyvä vaihtelu niin rikkaana kuin
suinkin kaikkia mahdollisia tilanteita ja tarpeita varten. Erikoismuotojen suojeleminen, lisääminen ja tallentaminen on osa
y 1 e i s t ö
1 u o n n o n s u o j e 1 u a. Metsäpuiden erikoismuodot ovatkin yleisiä luonnonsuojelulain nojalla rouhoitettuja kohteita.

_o

p e t u s j a
h a v a i n t o ma t e r i a a 1 i n a
kuusen erikoismuodot havainnollistavat periytyvöö vaihtelua jalostuksen
lähtökohtana ja lajin olemassaolontaistelun keinona. Kuusen kotimais-

ten
e r i k o i s mu o t o j e n
k a s v u 1 1 i s t a
1 i s ä ä mi s t ö
pääasiassa varttomolla (jonkinverran myös pistokkail-
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lo) on Metsänjalostussäätiö suorittanut jo porinkymmenen vuoden oikono.
Yllämoinittujen ·muotojen lisäksi on vortevorostosso mm. pallokuusi
(f. globoso), paksukaarnakuusi (f. corticoto), tissikuusi (f. mommoto),
kompokuusi (f, viminolis), Tapionpöytäkuusi jo nouhokuusi. Kuusen
erikoismuotojen vortteito on toimitettu noin 5 000 kpl jo lisäksi on
töllö hetkellä Haapastensyrjän vortevorostosso Lopella toimitusvolmiino:
Etelä-Suomen erikoiskuusimuotojo
"
"
KeskiPohjois- "
"

101 puusto
31
"

Yhteensä koko Suomesta

138 kuusesta
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"

2 018 vortetto
2 004
61
4 083 vortetto

Pieksämäen toimitorhalla on vielä näiden lisäksi 26 erikoisesta kuusesta 1 311 vortetto.
Kuusen erikoismuotojen vortteisto kiinnostuneet voivat sooda lisää
tietoja hinnoista, toimituksista yms. MH Juhani N i i r o n e 1 t a1
Metaänjoloatuaaöätiä 1 Alkutie 69 1 00660 Helainki 66 1 Puh. 90-740 011.

Kuva 1. Mäntsälän Sälinkäällä Vuorelan pikkutilalla kasv<"a noin
heht8arin alalla kolmisenkymmentä luonnonvaraista eriasteista riippakuusta (f. pendula). Tässä kuvassa näkyy
niistä pari ja samalla näkyy tavaton ero ulkonäössä viereiseen samoissa olosuhteissa kasvaneeseen tavalliseen
kuuseen verrattuna,
Kuva 2 . Kääpiökuusen (f. nana) varte Haapastensyrjän metsänjalostuskeskuksen rotupuiston kuusikummulta,
Kuva 3. Kultakuusen (f, aurea) vartteita Pieksämäen vartetarhan
varastossa,
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Kuva 1.

Kuva 3 .

Kuva 2.
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MARTTI LEPISTÖ

YHÄ PAREMPIIN TULOKSIIN PISTOKASTYÖSSÄ

Yhdistelmä Metsänjalostussäätiön vuoden 1971 kokemuks ista

Pistokastyö alkaa sujua jo rutiininomaisesti jatkuessaan nykyisessä
muodossaan kolmatta vuotta Haapastensyrjässä.

Kuluneen kesän alku-

puoli oli kuuma ja aurinkoinen, mikä ei pitkään jatkuessaan ole eduksi juurtumiselle,

Näin siksi, koska lämpötilan noustessa joudu-

taan tuulettamaan runsaasti, jolloin taas kosteus pääsee alenemaan.
Mutta toisaalta joutuu toteamaan, että lähes jokainen vuosi on sääsuhteiltaan jollain tavoin poikkeuksellinen,
Saavutetut tulokset
Yleisesti ottaen on tänä vuonna saavutettuja tuloksia pidettävä hyvinä, paranihan juurtuminen lähes kautta linjan,

Syinä tähän ovat

paitsi kokemuksen karttuminen myös työn keskittäminen hyvin juurtuviin klooneihin,

Juurrutusmenetelmien suhteen on tapahtunut niin

ikään samanlaista karsintaa jättämällä huonoon tulokseen johtaneita
menetelmiä pois käytöstä,

Puulajeittaiset pistämismäärät ja juur-

tuminen muodostuivat seuraaviksi:
Pistetty
kpl

Juurtunut
kpl

lOI~

24 J81

Mänty

1 580

279

Koivu
Hybridihaapa

12 495
8 5J5

5 19J
J 452

Poppelit

lJ 970

10 J42

Kuusi

Lepät

28

87

17
41
40
74

2 279
75
ei vielä tiedossa

Lehtikuusi

J 055
9 420

Muut

9 lJO

J 986

86 289

49 912

Yhteenal

"'

44

65 (Ume.n lehtikuU8ia)
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Kuva 1.

Vuoden 1971 tasaista pistokassataa Haapastensyrjässä
tarkastelee kirjoittajamme. Kuusio pistettiin v. 1971
28 104 kpl ja niistä juurtui 87 %.
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Kuusi jo lähellä käytäntöä
Kuten ylläolevasta voi todeta, onnistuu kuusen pistokaslisäys jo
varsin hyvin.

Vuodessa on kuusen juurtumista pystytty parantamaan

10 %:lla (v . 1970 k.a. 77 %).

Kuusi.pistokkaiden koulinnassa ei

myöskään ilmene mitään biologisia ongelmia.

Jäljellä olevat ongel-

mat ovatkin laadultaan teknisiä, ts. koulinnan nopeaa ja tehokasta
suoritustapaa ei vielä ole tyydyttävästi pystytty ratkaisemaan.
Hyviä toiveita tässä suhteessa asetetaan Nisula-systeemin käyttöönottoon, mikä melko laajassa mitassa tapahtuu jo v. 1972.

Kun työ-

mittakaavan laajetessa ryhdytään kaulimaan pistokkaita avomaalle,
on siihen soveltuvia koneitakin käytettävissä •

.

Männyn pistämistulos osittaisista aikaisemmista menestyksistä huolimatta jäi heikoksi.

Lisäksi mäntypistokkaiden koulinta tuottaa

suuria vaikeuksia harvan ja helposti murtuvan juuristen takia.

Em. syistä ja kun jalostusbudjetin niukkuuden takia on keskityttävä
aivan lupaavimpiin töihin, ei männyn pistokaslisäystä toistaiseksi
jatke ta .
Lehtipuilla tehostettuun pistokasoksakasvatukseen
Koivun, leppien ja haavan pistokaslisäyksessä on ollut vaikeutena
suuri koulinnan jälkeinen kuolleisuus.

Niiden kasvuunlähtö koulin-

nan jälkeen on hidasta, ja ellei kunnollista kasvua ja uuden juuristen muodostumista ennen syksyn tuloa ehdi tapahtua, seurauksena on
suuri kuolleisuus talven aikana.

Tämä koskee erityisesti koivua ja

haapaa.
Tänä vuonna kokeiltiin jo oksamateriaalin tehostettua kasvatusta
muovihuoneessa pyrkimyksenä päästä pistämään mahdollisimman ajoissa,
jotta kasvullekin jäisi aikaa.

Menetelmä ei kevään työruuhkan ta-

kia onnistunut, mistä myös johtuu pistämismäärien jääminen kuluneena kesänä kauas tavoitteista juuri lehtipuiden osalta.

Uusi ja hy-

vin valmisteltu yritys oksakasvatuksen kiihdyttämiseksi tapahtuu
v. 1972.
Poppelit soveltuvat hyvin pistokaslisäykseen
Keväällä 1971 valittiin Metsäntutkimuslaitoksen toimesta kotimaassa
kasvaneista poppeleista parhaiten menestyneet kloonit, jotka otet-
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Kuva 2.

Yleiskuva Metsönjalostussöötiön pistokashuoneesta,
Lehtipuiden juurtumistilannetta torkkailemassa
metsönhoitoja Martti L e p i s t ö.
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tiin pistokaslisäykseen Haapastensyrjään,
sa vaiheessa, keväällä j a k e sällä.

Niitä lisättiin kahdes-

Kevätvaihe tiedettiin kesävai-

hetta epäedullisemmaksi, mutta toteutettiin haluttae ssa saada nopeasti uutta lisäysmateriaalia.

Tämä osaltaa n h eikensi poppelien

keskimääräistä juurtumistulosta, joka normaalisti on 80 - 100

%.

Korkea juurtumissadannes ja koulinnan melko hyvä onnistuneisuus tekevät poppelista soveliaan pistokkaana lisättäväksi, Siementa imenahan se ei kävisikään, koska useimmat ko, poppel e ista ovat jo viljelylajikkeita ja niiden edulliset ominaisuudet häviäisivät suvullisessa lisäyksessä,
Lehtikuusi toistaiseksi vaikea juurruttaa
Lehtikuusen pistokaslisäyks e n onnistuminen olisi e rittäin arvokas ta ,

Siitähän on olemassa hyväkasvuisia luontaisia hybridejä ja teh-

dään myös keinollisesti huomatta via määriä,

Hybridien huippuyksi-

löiden pistokaslisäys olisi tositehokas puuntuottolinj a , jos v ai n
tyydyttävästi onnistuisi, Tähän me nnessä Suome ss a saavutetut juurrutustulokset ovat oll ee t v a iht e l evi a ja korke intaa n tyydytt ä viä.
Asiaa opiskeltiin kuluneena kesänä Länsi-Saksa ss a , mutta näiden oppien soveltamiseen ei vielä ehditty tänä vuonna,
Tulevaisuuden suunnitelmat
Kuten edellä esitetystä käy ilmi, työn edistymisen a st e eri puulajeilla vaihtelee suure sti.

Popp e l eita voidaa n tuottaa ilma n e rityi-

siä juurrutusteknisiä kok e ita niin paljo n kuin kysyntää riittää .
V, 1972 kysyntä ehkä oks a mate ri aa lin vähyyd e n vuoksi on vielä tarjontaa suurempi (suunnit eltu pistämismäärä 20 000 kpl).
Kuusen pistokastyöss ä on me n e ill ään mittakaavan voimakas l aa j entamine n, v, 1972 tehdään n, 80 000 pistokas-ta.
kloonikokeet a loit etaan v, 1 97).

Ensimmä is et l aajemmat

Jos menekkiä on , kuusipistokkaita

pystytään vuodesta 197) lähti e n tuottamaan s atojatuhansi a vuosittain.
Koivulla , lepillä, haa v a lla j a l eh tikuus e lla pistokasmenetelmä e i
Toistai-

vi elä ole v a lmis, mutta on hyviä toiveita· onnistumisesta .

s e ksi työtä tehdään kok e ilumi ttakaav assa , ts , 10 000 - 20 000 pistokasta/puula ji vuositta in,
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Kuva 3.

Pappelit soveltuvat hyvän juurtumiskykynsH ansiosta
erinomaisesti pistakastyöhön. Komeiden yksikesHisten
Populus generosa-pistakkaiden mittatikkuna metsHteknikko Sokori V a i n i k a i n e n,

Kuva 4.

MetsHteknikko V a i n i k a i n e n esittelee nopeokasvuisen ja tasaisen kuusikloenin Ku 111 erästä yksilöä.
Kyseinen klooni on myös laadultaan hyvä.
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JOUNI MIKOLA
HYBRIDIHAAPA
Tavallisen haapamme (Populus tremula L. ) ja pohjois - amerikkalaisen haavan (Populus tremuloides Michx . ) risteytystulos, ns.
hybridihaapa , on meillä jo varsin tunnettu nopeasta kasvustaan .
Suomessa näitä r isteytyksiä on tehty jo kahden vuosikymmenen
ajan metsäpuiden jalostustoiminnan yhteydessä. Kaikissa Pohjois maissa haavan jalostus on keskittynyt P . tremulan ja P . tremuloi desin risteyttämiseen , koska tämän hybridin tarjoamat metsätaloudelliset mahdollisuudet. ovat alusta pitäen vaikuttaneet eri t täin hyviltä . Sen puuntuottokyky on usein ollut yli kaksinkertainen puhtaaseen kotimaiseen lajiin verrattuna . Toisaalta myös
jotkut P.tremulan lajinsisäiset risteytykset, varsinkin etäisten
alkuperien väliset , sekä sen ja eräiden muiden haapalajien ris teytymät näyttävät lupaavilta.
Parinkymmenen viime vuoden kuluessa on eri puolille maatamme pe rustettu sadottain pieniä hybridihaapametsiköitä . Hybridin vil jely on alkuaikoina tapahtunut varmasti huomattavalta osalta
dendrologisen harrastuksen turvin, hybridihaapaa on pidetty lähinnä uutena erikoisuutena metsäpuidemme joukossa, mutta sen taloudellisiin mahdollisuuksiin on myös kiinnitetty paljon toivei ta. Viime aikoina metsätalouden piirissä on virinnyt lisääntyvää
kiinnostusta sitä kohtaan ja siitä toivotaan nyt apua haapaa
käyttävää puunjalostusteollisuuttamme uhkaavaan raaka- ainepulaan .
vasta alkuunlähtenyt peltojen metsittämistoiminta näyttää lisäksi
antavan erinomaisia mahdollisuuksia vaateliaan hybridihaavan kasvattamiseen, ja tähänastiset viljelytulokset tarjoavat hyvää peruatietoa viljelytoiminnan laajentamiselle ja vakiinnuttamiselle käytännön metsätaloudessa . Metsäntutkimuslaitoksessa on MMT Max . Hagmanin johdolla parhaillaan meneillään kahdella viime vuosikymme nellä perustettujen hybridihaavikoiden inventointityö, jossa pyritään selvittelemään hybridien menestymistä , kasvua ja laatua
yleensä sekä eri risteytyskombinaatioiden välistä paremmuutta silmälläpitäen . Jo vanhempien kokemusten valossa voidaan sanoa, että
nuori metsänjalostustoimintamme on saavuttanut näyttävimmät tähän astiset tuloksensa juuri hybridibaavan kohdalla.
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Hybr idihaapa on tällä hetkellä epäilemättä nopeakasvuisin meillä
menestyvä "puulaji". Sopivilla kasvupaikoilla viljelybaavikot
ovat pabemmilta tuhoilta säästyessään aiyan yleisesti kasvaneet
keskimäärin metrin verran pituutta ja sentin paksuutta vuodessa ,
ja parhaissa tapauksissa yksittäiset puut ovat kasvaneet lähimain
kaksi kertaa näin nopeasti.
Populus tremuloides on tavallaan Euroopan ja Aasian P . tremulaa
vastaava puulaji uudella mantereella. Nämä kaksi lajia ovat eko logialtaan hyvin toistensa kaltaisia. Kummallakin on erittäin
laaja levinneisyysalue, koko pohjoinen havumetsävyöbyke, ja vuo ristopuina molemmat esiintyvät myös pitkällä varsinaisen havumet sävyöhykkeen eteläpuolella , P.tremuloides Meksikossa ja P.tremula
Pohjois - Afrikassa asti. Molemmat esiintyvät enimmäkseen vähälukuisina sekapuina muiden puulajien vallitsemissa metsissä, mutta
voivat "pioneeripuulajeina" muodostaa myös laajoja puhtaita met siköitä varsinkin kuloaloille. Lajit ovat myös kasvutapansa ja
muiden muoto-ominaisuuksien puolesta hyvin samantapaisia , ja nii den erottaminen saattaakin ensi silmäyksellä tuntua hankalalt a .
Hybridihaapa on meillä osoittautunut selvästi vaateliaammaksi
kuin luonnonvarainen baapamme . Se on jo eräänlainen keinotekoinen
viljelylajike , joka edullisissa olosuhteissa on erittäin nopeakasvuinen, mutta toisaalta sen kyky kilpailla muun kasvullisuuden kanssa on varsin heikko . Siksi bybridihaapaistutuksilla , ni menomaan metsämaalla, on alkuvaiheessa kiinnitettävä erityistä
huomiota muun puuston kurissapitämiseen . Erityisesti luonnonbaapamme vesakko on syytä poistaa tarkoin, sillä se ohittaa j a tukahduttaa hybriditaimet varsin belposti päästessään kilpa ilemaan
niiden kanssa . Lyhytveraojan lehtien muodon perusteella tavalli nen haapa voidaan yleensä belposti erottaa hybridistä , joten tun nistamisvaikeuksien takia ei bybridiviljelysten hoitoa tarvitse
laimi n lyö dä . Kotimaisen haapamme lehdet ovat melko vaihtelevia ,
yleen sä kuitenkin pyöreäbköjä ja melko karkeasti ja epäsäännöllise sti nirba- tai mutkalaitaisia . Hybridihaavan lehti on tavallisesti hyvin samanlainen kuin risteytyksen toisella osapuo lella, amerikkalaisella haavalla . P.tremuloidesin lehti on puikea
tai herttamainen , aina selvästi teräväkärkinen, ja hienosti sahalaitainen. Hybridin lehti on useimmiten myös selvästi teräväkärkineo ja sen laita bienobampainen1 poikkeuksia vanhemmaislajien
välimuotoa kohti esiintyy, mutta niidenkin erottaminen P.tremulas -
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Kuva 1. Kaksi esimerkkiä lehden muodon ja laitakuvioinnin periytymisestä haaparisteytyksissä . Vasemmalla P . tremula ( ~ ), oikealla P . tre muloides (~) ja keskellä F 1- hybridit . Mittakaavan. 1:2.

ta on tavallisesti helppoa . Lisäksi hybridit (ja p,tremuloides)
melkein säännöllisesti puhkeavat keväällä lehteen aikaisemmin ja
säilyttävät sykeyllä lehtensä myöhempään kuin P.tremula. Tunnistamista helpottaa vielä se, että hybridihaavan rungossa on vaaleamman harmaa ja sileämpi kuori.
Vaikka amerikkalaisen haavan vaikutus ilmenee hybridihaavan ulkoisissa tuntomerkeissä voimakkaampana kuin kotimaisen haapamme,
hybridi toisaalta näyttää usein perivän viimemainitulta erino maisen kestävyyden meikäläiseen ilmastoon. Puhdasta P.tremuloi desta tuskin löytyy Suomesta puistopuuna. Sitä on kyllä jalos tuskokoelmissa ja muutamissa kenttäkokeissa, mutta näissäkin se
on yleensä menestynyt huonosti. Elossa olevat puut ovat pääosaksi mutkaisia ja haaraisia, usein pahasti sienitautien runtelemia,
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mutta samat alkuperät ovat kuitenkin risteytysvanhempina olleet
erinomaisia, Meillä risteytyksissä käytetyt puut ovat enimmäkseen suppeilta alueilta Brittiläisestä Kolumbiasta ja Ontariosta.
Hybridien nopeakasvuisuuden syyt ovat varmasti moninaiset, suurelta osalta ne ovat vielä vain arvailun varassa , eikä niihin tässä
yhteydessä liene syytä puuttua lähemmin.
Pahin vaikeus hybridihaavan kasvattamisessa on ollut sen alttius
myyrätuhoille . Myös jänikset ja hirvet ovat aiheuttaneet istutuksilla huomattavia vahinkoja . Ennenkaikkea ankarat myyrätuhat ovat
aiheuttaneet pahoja takaiskuja hybridihaavan viljelylle, ne ovat
olleet ja ovat edelleen suurimpana esteenä tämän uuden puulajin
tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaalle hyväksikäytölle . Erilaiset P.tremula-jälkeläistöt ovat kuitenkin viljelykokeissa kärsineet samanlaisia vahinkoja, joten myyrätuhoalttius on paremminkin kaikkien istutushaavikoiden eikä vain hybridihaavan heikko
kohta .
Hybridihaavan viljely on toistaiseksi tapahtunut etupäässä metsätaloudellisessa mielessä, edullista puuntuotantotulosta toivoen,
tai s i tten vain kiinnostuksesta tätä uutta metsäpuutulokasta kohtaan . Hybridihaapaa näkee kyllä jonkin verran myös koristepuuna
pihamailla. Se ansaitsisi varmasti enemmänkin h~miota puutarhanja maisemansuunnittelun yhteydessä, Se sopisi ehkä hyvin nopean
vihreytyksen antajaksi, kaikkialle missä mahdollisimman pikaisesti halutaan saada kookasta lehtevää puustoa ympäristön muovaamiseen tai elävöittämiseen. Tässä se tarjoaisi lähinnä vaihtoehdon
paljon käytettyjen poppeleiden rinnalle. Vaikka edellä on yritet ty tuoda esiin hybridihaavan vaateliaisuutta, metsänviljelykokeet
antavat aihetta uskoa, että se kuitenkin on useimpia meillä käytettyjä poppeleita vaatimattomampi ja ilmastollisesti paljon kestävämpi, ja hyvinkin vetää vertoja näille kasvunopeudessa . Hybridihaapaa voidaan usein myös sanoa todella kauniiksi puuksi. Muotovaihtelu eri risteytyskombinaatioiden välillä sekä yksilövaihtelu
jälkeläistöjen sisällä on varsin suurta, mutta löytyviä, eri tarkoituksiin sopivia ja erilaisia arvostuksia vastaavia yksilöitä
voidaan koristetarkoituksiin hyvin monistaa kasvullisesti juuripistokkaista . Eräät jälkeläistöt esimerkiksi muodostavat avoimillakin kasvupaikoilla erittäin suoran ja solakan rungon, hennon ja
säännöllisesti järjestyneen oksiston sekä kokonaisuudessaan niin
symmetrisen latvuksen, että vastaavaa on vaikeata löytää puisto -
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Kuva 2 . Hybridihaavikkoa Vaajakos kel la. Ikä 18 vuotta siemenestä
lukien. Kasvu ei tässä tapauksessa
ole m~tenkään huippuluokkaa .

Kuva 3 . Hybridihaavan lajikekoetta
Hollolassa . Kuvan kahdella puurivillä on sama P . tremula- emo, mutta eri
P . tremuloidea- isät . Istutuksesta kulunut 15 vuotta .

Kuva 4. Samasta kokeesta kuin edellinen kuva . Met sätekn . Pajamäki toteaa metsikän järeimmän puun l äpimitaksi 16 vuoden iällä
25,5 cm.( Kaikki kuvien haavikot ovat tohtori Max Hagmanin toimesta perustettuja Metsäntutkimuslaitoksen kokeita) .
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maisemiemme lehtipuiden joukosta. Erikoisesti rungon sileys ja
vaaleanharmaa väri, jonka harva ja siro oksista hyvin päästää näkyviin, on hybridihaavassa huomiota herättävä piirre. Tällaisten
puiden käyttö esim. kujannepuina saattaa tarjota mielenkiintoisia
mahdollisuuksia. Pohjois-Suomestakin löytyy melko hyvin menestyneitä hybridijälkeläistöjä, ja risteytysvanhempien valinnalla
saatetaan aikaansaada edelleen nopeakasvuisempia ja kestävämpiä
"la jikkeita". Hybridihaavasta voisi siis muodostua arvokas täydennys myös maamme pohjoisosien köyhään koristepuulajistoon .

Meistä on Teille

hyötyä

Ja Teistä meille. Siinä se on asiakkaan
ja pankin välisen suhteen koko merkitys. Yhdessä me pystymme paljoon
sellaiseen, mihin kumpikaan ei pystyisi yksin. Tulkaa meille, niin solmitaan
pankkisuhde!

YHDYSPANKKI
luottamuspankki
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DENDROLOGER:
Redaktionen får då och då mottaga bilder och beskrivningar över
intressanta träd- och buskformer.

Emedan dessa former är av stor

betydelse speciellt för den inhemska trädgå r dskonsten , men naturligtv~

också för naturalisten har vi beslutat att regelbundet pub -

licera dessa rapporter.
1. Krypgran på den högsta punkten av Hummelskär .
ca. 10 m.

Höjd över have t

Hummelskär ligger ca. 1 mil ut mo t havet från Nyka r-

leby stad och tillhö r kyrkobyn i Nyka rleby landskommun.
2. Mattor av Juniperus communis på starkt ursköljd och vindpåverkad lokal.

Storgrundet i Larsmo.

3. Havtorn från Larsmo yttre Skärgå r d .

Desvärre har Hippophae

r hamnoide s nu kommit i kläm till följd av sina vi taminrika bär
ty folk hugger hänsynslöst dessa "buskar bara för att bekvämare kunna ploeka bären.

Här borde någonting allvarlig t göras :

Foto och beskrivning: ERIC APPELROTH, JAKOBSTAD

Bild 1 .
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Bild 2 a .

Bild 3 a.

Bild 2 b .

Bild 3 b .
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DENDROLOGIAN SEURAN OHJELMAA 1972
E sitämme t äs sä lyhyesti Seuran suunnitellut tilaisuudet vuoden 1972
aikana, jotta arv oisat jäsenet jo tässä vaiheessa voisivat merkitä
tapahtumat a lmanakkoihinsa .
23.3.

klo 11-13 Me ts ätalon luentosali II!, Unioninkatu 40 B ,
Hel sinki. Dendrologian Seuran metsäviikko- ohjelma :
"Lehtikuuset; niiden taloudellinen ja maisemallinen
me rkitys Suomessa".

26.5.

klo 1 8 Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksella,
Unioninkatu 44. Dendrologian Seuran kevätkokous .

2-8.7.

28.7.
2 .8.

19-20. 8 .

Dendrologian Seuran kesäretki reitillä Helsinki - Tallinna
(laivalla) - Eest in kohteita - Leningrad - Raivola Helsinki (bussilla) .
Ruotsin sisaryhdistyksen, Föreningen för Dendrologi och
Parkvård, kanssa retki Mustilaan .
Yhteinen illanvietto Ruotsin sisaryhdistyksen, Föreningen
för De n d rologi och Parkvård , kanssa Tammisaaressa restaurant Knipani ssa .
Tammisten arboretumin savottaviikonloppu tunnuksena
"paikat kuntoon" .

Tilaisuudet voivat ajankohdiltaan viel ä hieman muuttua, esim . matka
Suomenlahden ympäri on vielä jär jestelyvaiheessa .
H U 0 M :
Ne jäsenet, jotka suunnitte levat osallistumista 2 - 8 . 7 . Suomenlahden
m äri retkeen,
detään ensi tilass a ilmoittamaan nimensä, osoitteensa Ja puhel~nnumeronsa puneenJO taJalle tai sihteerille JOko
kir jeitse tai puhelimitse.

DENDROLOGISKA SÄLLS KAPETS PROGRAM 1972
Vi presenterar i korthet Sällskapets prograrn för år 1972 för att
medlemrnarna redan nu skall kunna notera punkterna i sina notisböcker.
23.3.

kl. 11-13 Forsthusets sal III, Unionsgatan 40 B, Hel singfors.
Dendrologiska Sällskapet under skogsveckan:
"Lärken; dess ekonomiska och estetiska betydelse i
Finland".

26.5.

kl. 18 Helsingfors universitets botaniska institution,
Unionsgatan 44, ryendrologiska Sällskapets vårmöte.
Dendrologiska Sällskapets somrnarexkursion på rutten
Helsingfors - Tallinn (båt) - Estlands sevärdheter Leningrad - Raivola - Helsingfors (buss) .
Exkursion tillsamrnans med Svenska broderföreningen, Föreningen f ö r Dendrologi och Parkvård, till Mustila .
Kvällssits på restaurant Knipan 1 Ekenäs tillsamrnans
med Svenska broderföreningen.

2-8.7,

28.71
2.8.
19-20.8.

Tammista arboretum . Sällskapet förenar nytta med nöje
genom att utföra uppsnyggningsarbeten på arboretet .

Vi förbehåller oss friheten till prograrnförändring, speciellt beträffande Estlandsresan.
O.B S :

Medlemmar som ärnna r delta 1 resan runt Finska Viken bedes snarast
kontakta ordförande eller sekreterare och meddela narnn, adress och
telefon.
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DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENLUETTELO
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS MEDLEMSFÖRTECKNING
21.2.1972
Lempäälä
Aaltio Sampsa
Lepaa
Aalto Hannu
Rahikkala
Ahokas Hannu
Helsinki
Alanleo Pentti
Hiekkaharju
Anttila Jouko
Arajuuri Sirkka-Liisa Piikkiö
Pori
Aronsson Matti
Helsinki
Autio Aimo
Kyrkslätt
Back Jarl
Mariehamn
Blombere: Bo
Colliander Bir ge r Helsingfors
Hel s inki
Erkamo Viljo
Joensuu
Erlund Leo
novaniemi
l!Jtholen Kullervo
Helsingfors
Federley Björn
Hagalund
Fontell Ingel
Helsingfo rs
Forsman L G
Hagalund
Gattberg 0 J
Maisala
Har;man Max
Piikkiö
Hanhijärvi Eero
Piikkiö
Maija
Hanhijärvi
Tapiola
Haverinen Aaro
Kajaani
Heikkinen Eino
Lepaa
Heimo Sirkka-Liisa
Helsinki
Heino Aarne
Kauniainen
Hellman Lasse
Hellström Jan Trånr,sund,Sverige
Be lminen-Säteri Sinikka Toijala
Le paa
Hilli Terttu
Ekenäs
Hindren Ole
Lepaa
Hinttnla Marjatta
Jyväskylä
Hinttala Teuvo
Lepaa
Hormia Antti
'l'ampere
HuppunP.n Reijo
Helrdnld
Hyvönen Olavi
Jlfllrlinki
lfä.mnt -Ahtj. J,ecna

Jakobstad
Hör;lund Karl-Gustav
Ilomantsi
Ikonen Heimo
Helsinki
Itkonen Leena
Korso
Immonen Markku
Lepaa
Itämetsä Leena
Helsinki
Jalas Jaakko
Piikkiö
Jauhiainen Anneli
Ekenäs
Johansson Gösta
Nuppulinna
Jokela K
Vollebekk , Norge
Junttila Olavi
Lepaa
.Tärvi Timo
I.ep('.a
Järvinen Riitta
Jyväskyl~
Kaip iainen Niilo
Tapiola
Ka.ivos Mat ti
Umeå , Sverige
Kale la Na'l.rit
Kuopio
Kalland l•'red
Piikkiö
Kalli o 'l'apio K
Helsinki
Karhu Niilo
Nurmes
Karjalainen Leena
Ikkala
Katainen Tapani
Helsinki
Kaukovirta Erkki
Lepaa
Kaunio Raija
Lepaa
Kauppi Terho
Lepaa
Kauppinen Pirjo
P
Helsinki
T
Ketonen
Skuru
Knape Bo
Imatra
Ko istinen 0 A
Hämeenlinna
Koivu Timo
Lieto
Ko lkka Kimmo L
Lepaa
Komulainen Seija
JJepaa
Korkeamälc i Hannu
Viljakkaln
Ko rpila hti Antti
Ker<'.va
Kosk i Veikko
KE1-rklcu
Kurke la Sirkka
Helni:hki
Kiirl< i T.~url
Helsine;.forR
J.·vo:erb ohm K:S.re
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Laine Lalli
Viherlaakso
J,aine Lauri
Lepaa
Hagalund
Landers Carola
Ingå
Landers Håkan
Lepaa
Lapinlampi Irja
Lantiosaari
Lappalainen Alpo
Larsson Olof
Helsinki
Laurila Arto
Hyrylä
Paimio
Lehmushovi Aaro
Vanhakartano
Lehtivuor~ Aaron
Joensuu
Lehtonen Jorma
Helsinki
Leikola Matti
Helsinki
Lepistö Martti
Silvola
Liikanen Leena
Jakobstad
Liljeqviwt Birger
Mankans
Linden Ben
Helsinki
Linnamies Olavi
Viherlaakso
Lokonen Pentti
Joensuu
Lounamaa K J
Helsinki
Luukkanen Olavi
Helsinki
Lyyra- Jokinen Katri
Helsinki
Lyytinen Oiva
Uusmäki
Maini9mi Erkki
Makkonen Olli
Niittykumpu
Malmberg Mart in
Vasa
Mannonen Onni
Maula
Helsinki
l'Iauria Holger
Mikkilä Terttu
Lepaa
f.likola Jouni
Helsinki
Helsinki
Miko la Peitsa
Nustalaht i Aimo
Lepaa
Mäenpää Seppo
Lepaa
Nieminen S G
Helsinki
Niiranen Juhani
Helsinki
Salo
Nordline Gösta
Ekenäs
Nyström Ole
Ojanen Pauli
Turku
Helsinki
Olkanen Paavo
Oskarsson Ole
Helsinki
Pajamäki Jaakko
Hyrylä

Pakarinen Eino
Lepaa
Palmberg Christel Rooma , Itali~
Voikoski
Palmberg Margareta
Helsingfors
Palmberg Ru·th
Palmberg Sven
Voikoski
Helsinki
Palosuo V J
Helsinki
Peltonen Eeva
Marjakylä
Peltonen Unto
Helsinki
Perho Raili
Helsinki
Pietårinen Ilkka
Elimäki
Pitkänen Kaarlo
Lieto
Punkari Aaro
Jyväskylä
Puraeroaa Pekka
Lepaa
Pöyhönen Elli
Joensuu
Qu ist Lauri
Rainio Robert J
Ekenäs
Rajala Juhani
Lepaa
Hangö
Rajalin Gay R
Rancken Torsten
Ekenäs
Lepaa
Rantala Lasse
Rautavaara Toivo
Helsinki
Helsinki
Reinola J\ rio
Reisaeter Oddvin Vollebekk~ NorP,~
Helsinki
Ritoniemi Pentti
Åbo
Rosas Anna- Lisa
Helsingfors
Rosengren Camilla
Turku
Rousi Arne
Lepaa
Ruokoko ski Mirja
Korso
Ruuhijärvi Rauno
Helsinki
Ryhänen Marianne
Rytkönen Pirkko
Lepaa
Räsänen Pentti K
Helsinki
Rönkkö Pekka
He lsinki
Maantiekylä
Rönn Lars
Joenoma
Saarelainen Ri itta
Jlfunl!enlinna
Saarinen Pekka
Helsiru<i
Saarisalo Annikki
Helsinki
Saarnijoki Sakari
Helsinki
Saarnio Reino
Keltti
Salokannel P 0
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Nykarleby
Sandström Bror
Helsinki
Sarvas Risto
Joensuu
Savonlahti Jarmo
Jorvas
Schalin Bengt
Jakobstad
Schulman Erik
Kouvola
G
C
Segercrantz
Helsinki
Seiklcu Helena
Tampere
Seppänen Antti
Lepaa
Simberg Leif
Uusikaupunki
Simojoki Siiri
Helsinki
Simojoki Tuulikki
Helsingfors
Siren Gustav
Helsinki
Snellman Fans G
Lammi
Soveri Kari
Helsingfors
Sumelius Finn
Helsingfors
Sundwall H S
Mariehamn
SödP.rd.ah l . Göran
Helsinki
Söyrinki Niilo
Helsinki
~raarna Kirsti
Mankkaa
Tctivainen Otso
Lepaa
Tamminen Kaija
Tikkurila
Tap io Eeva
Elimäki
'l'igersted t Axel
.Frisane
Ti~erstedt P M A
Lepaa
Tihtonen Leena
Oulu
Toivonen Reino

Gammelgård.
Tolppola Holger
Rovaniem i
Tormilainen Mikko
Pieksämäki
Tsok~in en Jouko
Helsinki
Tuovinen Pentti
Imatra
Turune n Tauno
Helsinki
Törmä Jonne
Hap,alund
Unnerus C-E
Ingå
Unnerus H- A
Helsinki
Uotila Pertti
Hämeenlinna
Uotinen Pekka
Leena
Lepaa
Urpo 'MirjaTikkurila
Uusitalo Kaija
I.ahti
Uusitalo Mauno
Vehniä
Vaahervaar~ Rainer
Turku
Va<-trama Antero
Turku
Valanne ~erh o
Helsinki
Varsta Osmo
Keuruu
Vartio Simo
Hirvas
Veijola Pertt i
Lepaa
Tuomo
Veijola
Kärkölä
Velling Pirkko
HelBingfors
WeRtman C J
Källstrand
Wickstr öm Rina r
Helsinki
Vi insk/i. He ino
HP.lsinki
Yli -Vaklcuri PaRvn
Åberg Gunnar
Helsingforo

Dendrologian Seuran t8rkoituksena on e~istää kotimaisten ja
Suomessa menestyvien ulkomaisten puulaj ien j a muiden puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemusta, tutki musta ja hyväksikäyttöä . Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita seuraamme,
Dendrologian Seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun ~':!,!:_an postisiirtg_!!_ilille 4 L<! 92 - 1 . 0euran osoite on
Met säntutkimuslaitos, Iso Roobertinkatu 10 B, 00120 HKI 12,
VuoRijäsenmaksu on 10 markkaa, opi-eJkelijoil ta 5 markkaa, jn.
ainaisjäsenmaksu 150 markkaa.

FISKARS
Jämerästi
käteen

~

0

Fiskarsin kevyt ja kestävä suomalaismallinen hakkuukirves 1123
on
ammattimiesten
kehittämä
malli. Siinä on kestävä ja työturvallinen varsi. Kokoteräksinen
terä on kromivanadiinia.

~llil
· r-.o=~:;:;__-=~

Fiskarsin jenkkimallinen hakkuukirves 1223 on tukeva kädessä
ja kevyt käyttää. Kokoteräksinen
terä on kromivanadiinia.

~,

Fiskars-kaatovänkäuutuus, vientimalli 1934. Suurempitehoinen taivutettu
varsi.
Korkealuokkaista
lämpökäsiteltyä jousiterästä. Paino 2.4 kg . Pituus 800 mm .
Fiskars-nostokoukku on muotoiltu kahdelle kädelle sopivaksi.
Se kestää 800 kg:n vedon ja painaa vain 250 g. Nykyisin yleistyvä metsämiehen työkalu.
Pinotavarasakset 1910 on
yhden käden työkalu sekä
että paksun pinotavaran
lyssä ja kasauksessa.
229/9H. Paino 700 g.

kätevä
ohuen,
käsitteKitaväli

FISKARS
Helsinki 10, Mannerheimintie 14, puh. 64 4011
Turku, Tampere, Kouvola, Kuopio, Oulu, Vaasa
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OLAVILUUKKANEN
KULTTUURIMAISEMAN MUUTTUVA METSÄ

Asuin- ja työskentely-ympäristöämme saariston kalastajakylistä
suurkaupungin supermarkettiin voimme nimittää kulttuurimaisemaksi.
Useimmille tuo nimitys ensinnä tuo mieleen maanviljelyksen hallitseman maiseman, kulttuurimaiseman alkuperäisimmässä merkityksessään.
Kulttuurimme alkoi eränkävijän kaatamasta kaskesta.
pakotti myös metsän väistymään vainioiden taakse .

Kulttuuri

Pelto ja pienna r,

sitten vesaikko ja lehtimetsä, vasta kauempana havumetsä ja tumma
kuusikko -- kulttuurimaiseman metsälle vakiintuivat rajat. Peltokaan
ei ollut yhtenäinen , sitä elävöittivät puuryhmät ja yksityiset mahtavat
jättöpuut.

Järven ja joen rantoja verhosivat leppävesaikot.

Kotitan-

huan paikalla muinoin kohonnut kylmä kuusikko oli väistynyt lehtimetsän taakse, mistä se nyt loi maisemaan lämpöä.
Kulttuurimaisema, jossa ei ollut yhtään istutettua puuta, oli yhtä
väistämättömästi ihmisen aikaansaannos kuin vartavasten istutettu
kaupungin puisto .

Kaskeaminen , laiduntaminen, kotitarvepuun otto,

tervanpoltto sekä vihdoin myyntipuun hakkuu ja tiedostettu metsänhoito kaikki yhdessä loivat sen metsäkuvan, jota nyt kaupungin asukkaat
ja kaupungin tuottamat luonnon asiantuntijat oppivat pitämään ihanteellisena .

Kaupungin asukkaalta jäi näkemättä, että hänen ihannemaise-

mansa oli ahkeran kirveen työtä .
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Ekologinen kiertokulku

Kulttuurimaiseman metså:, josta nyt tarkastellaan nimenomaan ihmisen asuinympå:ristön metså:å:, on useimmiten voimakkaassa kehitysvaiheessa olevaa, selvå:sti dynaamista .
mielesså: sukkessiom etså:ksi.

Sitå: nimitetå:å:n ekologisessa

Tå:llaisessa metså:sså: elå:vå:n

aineen eli biomassan tuotos on huomattavasti suurempi kuin sen luonnollinenkulutus eriasteiseen hengitykseen.

Tå:llaisesta metså:stå: mui-

den kuluttajien joukossa ihminenkin pystyy ottamaan osansa .

Thmisen

toiminta on yleistå:nyt sukkessiometsien muodostumista, mutta ei ehkå:
siinå: må:å:rin kuin joskus kuvitellaan.

Ennen ihmisen vaikutusta luon-

nonmullistukset { metså:palot, hyönteistuhot, myrskyt} saivat aikaan
vanhan p uuston hå:viå:misen ja uuden kiertokulun alkamisen maapallolla
kenties laajempina "monokulttuureina" eli yhden puulajin muodostamina
metsinå: kuin mihin ihminen nykyisin pystyy tebokkaimrnallakaan tekniikallaan.
Luonnonsuojelijan mielenkiinto on ( oikeutetustikin ) kohdistunut koskemattoman erå:maaluonnon så:ilyttå:miseen.

Thrnisen jokapå:ivå:isen

asuin- ja työskentely-ympå:ristön luonto ansaitsisi nykyistå: suuremman
osuuden ei vain luonnonsuojelullisissa keskusteluissa vaan myös toimintaohjelmien esittå:misesså:.

Kulttuurimaisemaa ei kuitenkaan voi så:ilöå:

samalla tavalla kuin erå:rnaaluontoa .

Dynaamisuus, ekologinen sukkes-

sio on unohdettu kulttuurimaiseman suojelussa .
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Metsien kaksi kehitystyyppiä

Kulttuurimaisemamme metsät jakaantuvat puulajistoltaan pysyviin
ja puulajistoltaan muuttuviin metsiin.

Pysyvyys ja muuttuvuus ta rkoit -

tavat tällöin nimenomaan puulajis toa; puuyksilöiden kesken tapahtuu
dynaamista vaihtelua vanhoissakin metsissä .
Puulajistoltaan pysyviä metsiä ovat meidän oloissamme esimerkiksi
kuivien kankaiden männiköt, jotka säilyvät luonnostaankin mäntyvaltai sina elleivät peräti puhtaina männikköinä .

Puulajistoltaan muuttuvia

ovat puolestaan tuoreiden maiden lehtimetsät ja männiköt, joissa luon non kehitys aina pyrkii kohti puhdasta kuusikkoa.

Metsän käsittelyssä -

olipa kyseessä sitten kasvatus harvennushakkuin tai metsän puuston
uudistaminen -- pätee yleisohjeena se, että metsän kehitykseen puut tuminen ja sen ohjailu on sitä helpompaa mitä kiinteämmin käsittely
noudattaa luonnon omaa kehityssuuntaa .

Erityisesti metsän uudista-

misvaiheessa tämä on helposti nähtävissä.

Tuoreella maalla olevaa

metsää on vaikea uudistaa luontaista tietä muuksi kuin kuusivaltaiseksi.
Avohakattuna sama alue sen sijaan voidaan helposti muuttaa istuttamal la koivikoksi tai männiköksi, luonnolliseksi sukkessiometsäksi.
Puulajistoltaan muuttuvat metsät voivat olla erilaisia siinä suhteessa, miten nopeasti luontainen dynamiikka pyrkii vaikuttamaan kehitykseen.

Voidaan täten puhua puulajiston kehityspaineesta, jonka voimak-

kuus vaihtelee.

Mänty-kuusi -sekametsä pysyy kauan luontaisestikin

samanlaisena verrattuna esimerkiksi harmaalepän ja kuusen yhdessä
muodostamaan metsikköön, joka voi nopeasti muuttua puhtaaksi kuusikeksi.
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Kaksi puulajityyppiä

Suomalaisen metsän puulajivalikoima on niukka verrattuna eteläisempien alueiden tai vaikkapa Suomea vastaavien pohjoisamerikkalaisten

alueid~n

puulajistoon.

Siksi myös omien p uulajiemme ekologinen

arvo, toisin sanoen niiden paikka luonnon sukkessiokehityksessä, saattaa jäädä hieman epäselväksi. Vieraan maantieteellisen alueen puulajien
tutkiminen tässä mielessä on hyödyllistä kahdestakin syystä.

Toisaalta

voimme vieraan lajin ekologisen arvon opittuamrne käyttää sitä ekologisesti sille soveltuvasaa paikassa Suomessa, toisaalta voimme vieraisiin puulajeihin vertailemalla entistä selvemmin nähdä kotoisten puittemme aseman sukkessioasteikossa.
Metsän luontaisen kehityksen ensimmäisiä puulajeja, niitä, jotka
esimerkiksi metsäpalon jälkeen ensiksi ilmestyvät paikalle, on tapana
nimittää pioneeripuulajeiksi.

Näitten yhteisiä tunnusmerkkejä ovat

nopea kasvu mutta usein pieneksi jäävä koko, kasvullisen lisääntymisen ( vesomisen) yleisyys sekä lyhytikäisyys .

Pioneeripuut ovat li-

säksi valopuita, valoa runsaasti vaativia ja vähän varjosta via .

Monet

niistä ovat koreakukkaisia ja eläimille ja ihmiselle syötäväksi kelpaavia hedelmiä muodostavia.

Tyypillisiä pioneeripuita löydämme suvuis-

ta Prunus, Malus, Crataegus (siis monista Rosaceae-suvuista) sekä
norkkokukkaisista esimerkiksi suvuista Alnus, Corylus, Salix ja
Populus. Havupuista voidaan tähän ryhmään lukea tavallinen kataja.
Sukkessiokehityksen loppupäässä esiintyviä puita, kliimakspuita,
luonnehtivat päinvastaiset ominaisuudet: hidas kasvu ja suuri koko,
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pitkä ikä, huono vesomiskyky.

Nämä puut viihtyvät varjossa, mutta

ne ovat samalla itse voimakkaasti varjostavia.
me kuuluu tähän ryhmään.

Kotimainen kuusem-

Ekologisesti samanarvoisia ovat Keski-

Euroopassa jalokuusi ja pyökki, Pohjois -Amerikass a sokerivaahtera
( Acer saccharum ) ja hemlokki ( Tsuga canadensis ) .

Tavallinen

mänty sekä puumaiset koivumme ovat monessa suhteessa pioneerija kliimakspuun välimuotoja .

Jos kuitenkin koetamme sijoittaa ne

jompaankumpaan ryhmään , ne ovat lähinnä pioneeripuita.

Ulkolai-

sista puista on lopuksi todettava, että ne saattavat ekologiselta luonteeltaan olla toisenlaisia uudella kasvupaikalla.

Tämä johtuu puiden

sopeutumisesta tiettyyn päivän ja yön pituuteen.

Esimerkiksi pohjois-

amerikkalaiset tyypilliset varjopuut ( kliimakspuut) saattavat meillä
vaatia valoisan kasvupaikan.

Yleisenä tavoitteena kulttuurimaiseman metsän suojelussa täytyy
olla monipuolisuuden säilyttäminen ja sen varovainen lisääminen.
Tämä merkitsee sukkessiokehityksen alkuvaiheiden suosimista, siis
luontaisen kehityksen jarruttamista, jopa sitä vastaan tai stelua.
Maisemanhoidollinen metsän ja puiden hoito saattaa vaatia voimakkaampaa kirveen käyttöä kuin puuntuotoksellinen metsänhoito.
Kirvestä kipeimmin kaipaavat metsät löytyvät usein asutuskeskusten liepeiltä, jopa kaupunkien keskeltä.

Vääristynyt luonnonsuojelu

on tässä kohdin ihmeen syvälle juurtunut yleiseen ajattelutapaan .
Yleisen mielipiteen muokkaajat eivät ole kovin pontevasti virheellisiä
käsityksiä pyrkineet poistamaan.

B

Puun kaatoon kaupungin puistosta tai ulkoilualueelta saatetaan suhtautua emotionaalisen kielteisesti vaikka tarkemmin asiaa tutkittaessa
ja varsinkin muutaman vuoden kuluttua hakkuusta sen tuottama hyöty
käy ilmeiseksi.

Huonoja esimerkkejä -- täysin hoitamattomia rappeu-

tuvia metsiä -- on kaupunkien laidoilla valitettavan paljon ( kysymyksessä eivät y le ensä liene kaupunkien omistamat metsät ) . Päinvastaisia hyviä esimerkkejä, joista ylimetsänhoitaja T . Ra n c ken i n sinnikkään työn jäljet Tammisaaressa loistavat yhtenä kirkkaimmista,
on onneksi jo myöskin nähtävissä todisteina työn kannattavuudesta.
Yleisimpiä virheitä asutuskeskusten lähimetsissä ovat ylitiheys ja
väärän puulajin vallits evuus.

Pelkkä harvennus riittää usein saamaan

metsän maisemallisesti tyydyttävään kuntoon.

Puun tuotokseen tähtää -

viä harvennusohjeita ei voi kuitenkaan sellaisenaan soveltaa metsään,
jossa päätarkoituksena taikka yhtenä tärkeänä tarkoituksena on maise manhoito.

Erityisen huomion ansaitsee vallittujen puiden ja pensaiden

muodostama kerros, jos sa voidaan metsän monipuolisuutta lisätä ja
korostaa oikealla käsittelyllä .

Samalla voidaan usein turvata luontainen

uudistuminen,joka kuitenkin liian kauan "rauhoitettuna" seisseessä puistometsässä saattaa olla toivoton yritys .
Vaikka maisemanhoidollisessa metsän käsittelyssä varsinaisia kau punkipuistoja tai vastaavia lukuunottamatta ensisijaisena päämääränä
on luontaisen olemassaolevan puulajiston hyväksikäyttö metsikön uudis tamisvaiheessa, uusien puulajien tuominen saattaa olla paikallaan eräis sä tapauksissa .

Varsinkin kotimaiset harvinaiset puulajit ansaitsevat
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huomion, etenkin jos ne kuuluvat seudun muualla esiintyvään tai kenties
paikalta jo hävitettyyn lajistoon.

Jalojen lehtipuiden käyttö niillä sopi -

villa kasvupaikoilla saattaa siis olla paikallaan .
Dendrologian Seuran sääntöjenmukaisena tehtävänä on mm . edistää
kotimaisten harvinaisten puulajien ja pensaiden käyttöä ja tutkimusta.
Maassamme taimituotantotekniikka jakaantuu perinteellisesti kahteen
jyrkästi erilaiseen suuntaan metsätaimien ja koristetaimien kasvatta miseen.

Maisemametsien hoidossa ja vihreytyksessä yleensäkin tarvit -

taisiin ehkä jonkinlaista välimuotoista toimintaa, metsätaimitekniikan
soveltamista entistä useampiin kotimaisiin puulajeihin, pensaihin ja var puihin.

Valistuneiden taimituottajien tällä linjalla mahdollisesti kokemat

pettymykset eivät saa pelottaa uusia yrittäjiä, mutta niiden antama ope tus on otettava huomioon.

Kulttuurimaisemassa on tilaa miljoonille

maisemataimille, kunhan vain niistä kiinnostuneet herätetään.
Eri puulajien ja muiden puuvartistenkasvien ekologisen arvon entistä
tarkempi huomioonottaminen voisi monipuolistaa ja kaunistaa maisemaam me ja suuresti lisätä vihreytystoimintaa.

Tieluiskien ja hiekkakuoppien

verhoiluun ei tulevaisuudessa ehkä tarvita eksoottisen niroisiä ja hintai sia erikoisuuksia vaan massamittakaavassa kasvatettuja halpoja juurru tettuja harmaalepän, suopursun, sianpuolukan tai riekonmarjan taimia .
Kotipihaansa taimia etsivä voi päätyä valinnassaan hopeakuusen ja alp piruusun asemesta pihlajantaimen, halavan tai pähkinäpensaan ostoon,
jos valinnan mahdollisuus todella aikaansaadaan .

10

Yleiseen tietoisuuteen voitaisiin dynaamisen metsän käsitettä kuljettaa siten, että esimerkiksi kaupunkimetsissä ja puistoissa selvästi
kerrottaisiin, miksi niissä joitakin puita kaadetaan tai metsää harvennetaan.

Tämä kohottaisi sekä itsekunkin ekologisen tiedon että oma-

kohtaisen kulttuurimaiseman luomisen tasoa.

Yhtenä tavoitteena voisi

olla myös varsinaisten ekologisten arboretumien perustaminen tässä
lehdessä aikaisemmin ( DST 2/1971) ehdotetussa muodossa.

Kaupun-

gistunut ihminen ehkä loppujen lopuksi haluaakin uudelleen tutustua
siihen ihmisen ja metsän väliseen vuorovaikutukseen, joka loi kulttuurimaiseman metsän kiertokulun.

Kuva 1 {vas. ). Metsän kehityskulku noudattaa samoja lakeja kaikkialla,
vaikka puulajit eroavat eri alueilla. Tuomi ( Prunus virginiana) preerian laidalla. Madison, Wisconsin.
Kuva 2 (oik. ). Kulttuurimaisemamme metsät ovat voimakkaan muutospaineen alaisia, vaikka niiden kehitykseen ei ihminen puuttuisikaan.
Kuusettuvaa kaskikoivikkoa Säämingistä. - Molemmat kuvat kirjoittajan.
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P. M. A. TIGERSTEDT
PUULAJIVALINTA MAISEMANSUUNNITTELUSSA
Puu on muuttumassa viljelykasviksi
Suomessa puun kasvattaminen ja hyväksikäyttö on tähän päivään saakka
muistuttanut entisaikojen luonnontaloutta.

Metsiköt ovat olleet luon-

taisia, puu on tavallisesti saanut uudistua luontaista tietä, ja ihminen on korkeintaan suorittanut harsintamaisia hakkauksia, jotka eivät
sinänsä ole voineet muuttaa ekosysteemejä tai niiden tasapainoja mainittavasti.

On eletty luonnon helmassa.

Varsinainen puun viljely on vasta viime vuosien aikana saanut sellaista vauhtia, että vähitellen tästäkin taloudesta on tulossa optimointiprosessi.

Puu on muuttumassa viljelykasviksi.

Todennäköisesti näemme lähitulevaisuudessa, miten puuta viljellään
täysin "maatalousmaisesti", tullaan puhumaan puupellosta, jossa sato
muodostuu lyhyessä ajassa mahdollisimman suureksi.
kokeiluja on jo menossa Suomessakin.

Tämänsuuntaisia

Sopivimmat puulajit ovat toden-

näköisesti löydettävissä Salicaceae-heimon haavoista, poppeleista tai
pajuista, joiden juuristo pystyy vesojen kautta kehittämään uusia yksilöitä.

Kun tällaiseen tehoviljelyyn vielä liitetään lannoitukset ja

muut maan käsittelyt, olemme siirtyneet mahdollisimman kauas luontaisesta metsäympäristöstä.
Ilmeisesti Suomen maasto-olosuhteet ovat onneksi osittain niin vaihtelevia, että tällaiset puupellot on rajoitettava melko suppealle alueelle.

Mäkinen ja kivinen maasto estää koneellistumista ja tarjoaa

metsänhoidolle mahdollisuuksia vaikuttaa maiseman ulkonäköön puulajivalinnan avulla.

Tässäkin tapauksessa on kuitenkin kysymyksessä kei-

nollinen uudistaminen, ehkä jopa Suomen luonnolle vierasta puulajia
käyttäen, sillä eräät meille vieraat lajit ovat osoittautuneet hyvin
tuottoisiksi.

Näistä lajeista on ehkä erikoisesti ma.ini ttava erilai-

set lehtikuuset ja murrayn mänty (Pinus contorta) •
Kun ihminen näin on ottamassa ekologisen tasapainon ohjakset myös metsässä omiin käsiin, olisi tietenkin erikoisen tärkeää, että mahdollisimman suuret alueet rauhoitetaan kokonaan tai osittain luonnon valinnan vaihtelun säilyttämiseksi.

Toisin sanoen, m.itä tehokkaammaksi ja

keskitetymmäksi puun viljely tulee, sitä suurempia alueita olisi varattava luonnonpuistoiksi.

Tällaiset alueet ovat tärkeitä monestakin

syystä, mutta perinnöllisen vaihtelun säilyttäminen on ehkä tärkein
seikka.

Tehokas kasvinviljely, johon lisäksi liittyy kasvinjalostus,
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kaventaa näet merkittävästi ko. kasvilajien perinnöllistä vaihtelua,
t.s. geenivarasto pienenee.

Tämä on vaarallista, koska näin voi laji

menettää mukautumiskykynsä, siitä tulee lajike, joka ei enää luonnonolosuhteissa pysty vastustamaan erilaisia tuholaisia yhtä hyvin kuin
luonnonvaraiset geneettisesti vaihtelevat lajit.
oendrologian merkitystä Suomen maisemansuunnittelussa ei saa johtaa
sellaiseen puulajikirjavuuteen, että suomalaisen maiseman tai miljöön
omaperäisyys saattaisi tästä kärsiä.

Siellä missä kotimaiset puulajit

muodostavat harmoonisen ja tasapainoisen ekologisen kokonaisuuden, ei
saisi edes vaihtelun aikaansaamiseksi kokeilla eksoottisilla puulajeilla.

Suomen metsämaiseman yksitoikkoisuus on tätä omaperäisyyttä!

Tilanne on aivan toinen siellä, missä ihmisen asutuskeskukset tai muu
toiminta on jo aikaansaanut täydellisen sekasorron.

Kaupunkipuistot,

maantielaidat, erilaiset suojaistutukset ja talousmetsät ovat paikkoja,
joissa ulkolainen puulaji voi olla täysin paikallaan.

Viljelyn syynä

voi tällöin olla mahdollisen ihmisystävällisen ja vaihtelevan ympäristön kehittäminen tai pelkkä puun kasvun optimointi.
Puulajivalinnan perusta
Suomi on poikkeuksellisen puulajiköyhä maa.

Vastaavilla kasvupaikoilla

muualla maailmassa kasvaa tavallisesti meidän puusukujen lisäksi ainakin jalokuusta ja lehtikuusta.
nakin muutamia lajeja.

usein sukuja edustaa tämän lisäksi ai-

Puulajivalikoima voi näinollen Suomea vastaavil-

la kasvupaikoilla olla moninkertainen.

Ekologisesti tämä merkitsee sitä,

että kasvupaikan erilaiset kasvulokerot tulevat tehokkaammin käytettyä.
Lisäksi suuri puulajivalikoima luo mahdollisimman stabiilin ekosysteemin.

Suomessakin on ennen jääkautta ollut huomattavasti rikkaampi puu-

lajisto, ja tämä nykypäivän köyhyy& johtuu pääasiassa jäätikön aiheuttamasta suuresta onnettomuudesta

puut eivät päässeet jäätikköä pa-

koon, koska Euroopan vuoristot etupäässä kulkevat itä-länsi suunnassa.
Tapahtui sukupuuttoon kuolemista tai ainakin pysyvää eristäytymistä
(disjunktiot).
Ulkolaisten puulajien viljely Suomessa on järkevää toimintaa juuri
siksi, että löytyy kasvualustoja, joilla vieraat puulajit ovat kotimaisia lajeja soveliaimpia.

Tällaisia maita ovat esimerkiksi raskaat

talvikkityypin savikot tai puolukka- ja mustikkatyypin välillä olevat
kasvualustat.

Suurimmat virheet ulkolaisten puulajien viljelyssä teh-

dään juuri kasvualustan suhteen.
tysmaalaisia".

Tässä suhteessa olemme täysin "kehi-

Toivottavasti tähän saadaan pian parannus

Lyhyt

oppikirja tärkeimpien ulkolaisten puulajien ekologiasta ja hoidosta!
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Tässä oppikirjassa olisi myös korostettava provenienssivalinnan merkitystä. Liian usein näkee maassamme ulkolaisia puulajeja, jotka ovat
nähtävästi alkuperältään sopimattomia ilmastoomme.

Suomen ilmasto on

provenienssivalinnan suhteen erikoisen vaikea, sillä meillä vallitsee
puoli-martiiminen ilmasto, jota lämmittää Golf-virta. Tämän tästä saamme kuitenkin kokea kovaa, kun Siperian korkeapaineet tai puuskat "mantereellistavat" ilmastoa. Näissä olosuhteissa provenienssivalinta on
varsinaista "kellosepän työtä". Suomea vastaavat kasvualueet muualla
maapallolla tunnetaan nykyään melko tarkkaan, ja voidaan sanoa, että
muutaman sadan kilometrin poikkeama näiltä seuduilta voi aiheuttaa erittäin suuria pettymyksiä puulajien viljelylle meillä. Tätä eivät kaikki
puutarhaihmiset ja maisemansuunnittelijat valitettavasti tähän asti ole
täysin tiedostaneet, metsämiesten tuntemus on tässä suhteessa ollut parempaa.
Ulkolaisen puulajin viljely koristetarkoitukseen poikkeaa tietysti huomattavasti sen metsänviljelystä. Hyvin monet aratkin puulajit voivat
oikein puutarhaan tai maastoon sijoitettuina kasvaa hämmästyttävän hyvin ilmastossamme. Suomi on kasvillisuuden suhteen marginaalialuetta.
Monen kasvilajin pohjoisraja kulkee juuri Suomessa, ja totaalinen metsärajakin on helppo paikallistaa.

Juuri näissä oloissa on yksilöllisellä

kasvupaikan valinnalla aivan ratkaiseva merkitys.
vittaisiin oppikirja

kasvupaikkavalinta

Tästäkin asiasta tar-

koristepuuviljelyssä~

Siinä

olisi käsiteltävä mm. seuraavanlaisia asioita: 1) mikroilmasto, 2) suojuspuustot, 3) valoilmasto, 4) lannoitus, 5) maan happamuus, 6) lajienväliset kilpailut, 7) ekologiset kokonaisratkaisut ja ennen kaikkea 8)
miten rakennetaan mahdollisimman helppohoitoisia puistoratkaisuja eli
itsesäätelevät puistot.
Metsänviljelyssä on ulkolaisen puulajin käytössä oltava erittäin varoProvenienssikysymyksen ohella on erikoisesti kiinnitettävä huomiota resistenssikysymyksiin. Vieras puulaji uudessa ympäristössä on
aina huonommin varustautunut uuden ympäristän tuholaisiin kuin paikallivainen.

set lajit.

Lisäksi tuhot voivat vieraissa lajeissa levitä kulkutauti-

maisesti ja täysin odottamattomasti.

Näin on mm. käynyt Keski-Euroopan

Douglas-kuusikoissa, jotka ovat tuhoutuneet sienitauteihin

esimerk-

Näyttää kuitenkin siltä,

kejä löytyy hyvin monen puulajin kohdalla.
että boreaalinen ilmastomme sinänsä lieventää kulkutautimaisia tuhoja.
Suomen ilmastossa sattuu n. 10-15 vuoden väliajoin varsinaisia tuhovuosia, jolloin metsissämme ja puutarhoissamme tapahtuu ankaraa karsintaa.
Lähinnä on kysymyksessä pakkasen aiheuttamat tuhot. Uuden, metsä taloudellisesti tärkeän puulajin on kestettävä nämä minimivuodet. Tämä kestävyys voidaan vain todeta riittävän laajojen ja pitkä-aikaisten kenttä-
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kokeiden avulla.
neet kokeet

Kokemus on osoittanut, että noin 30-40 vuotta kestä-

ntavat tässä suhteessa riittävät takeet.

Suomen metsä-

taloudessa on itse asiassa vain muutamia puulajeja, jotka ovat osoittautuneet tarpeeksi luotettaviksi.

Näiden muutaman lajin suhteen kai-

paamme kipeästi täydentäviä viljelyohjeita, jotta niillä tulevaisuudessa olisi taloudellista merkitystä.

Nämä puulajit voisivat oikein

viljeltyinä täyttää ne tyhjät ekologiset lokerot, jotka syntyivät jääkauden onnettomuudessa.

Beställ plantskolealstren i god tid
ROSOR och andra PRYDNADS BUSKAR
bl. a. Rhododendron
PRYDNADSTRÄD
bl. a. s tort sortval a v ba rrträ d
PERENNER
FRUKTTRÄD
BÄRVÄXTER
HÄCKVÄXTER
Obs! Piantor också
Beställ vå r katalog!

containers

M U STI LA
Plant s kolor
Postadr. Elimäki

Tel. Elimäki namnrop

havupuita. lehtipuita
ruusuja
rhododendroneita ja
muita koristepensaita
monivuotisia kukkia
hedelmäpuita
marjapensaita
aitataimia
Annamme ta1mista laatuta kuun.

Puutarh urit, s uunnittelijat, kasviharrastajat , kotipihanom istajat!
Hyviä ja varmoja

TAIMITARHATUOTTEITA
tarv1tessanne voitte aina kääntyä puoleemme.
Pyytakää värikuvallinen luettelemme JB etsikää
mleleisenne runsaasta vallkolmastamme

M

MUSTILA

MUSTILAN TAIMITARHAT
Puh. Ehm6ko 2
Postios. 47200 Eltmäki
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C. J. GOTTBERG
KOKEMUKSIA LUONNONVARAISEN PUISTON SÄILYTTÄMISESTÄ TAPIOLAN ALUEELLA
RAKENNUSVAIHEEN YLI
Viime vuosikymmenien yleisen suuntauksen mukaisesti on uusia kaupunkeja
syntynyt neitseelliseen maaseutumaisemaan.

Etenkin niitä on rakennettu

tai rakenteilla Helsingin ympäristöön sekä muiden suurimpien kaupunkiemme tuntumaan. Uudet kaupungit ovat etupäässä sijoittuneet kallioiMetsäpuuston säästämisestä ja uusiiin olosuhteisiin sopeuttamisesta on siten tullut hyvin tärkeä tehtävä.

sille metsäalueille.

Kaupunkimalli ja siitä johtuva suurempi tai pienempi tehokkuusluku vaikuttavat olennaisesti siihen, missä määrin luonnonvaraisen puuston säilyttäminen on mahdollista.

Valitettavasti kuusikymmenluvun loppupuo-

lella jälleen käyttöön otettu tiivis ruutukaavatyyppinen kaupunkimalli
lao huonot edellytykset luonnonvaraisen puuston säilyttämiselle kaupunkialueen sisällä.
Tapiolan , jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1953, voitaneen sanoa
edustavan mainitun kaupunkityypin vastakohtaa alhaisine tehokkuuslukuineen ja maaston muotoja sekä maisemakuvioita myötäilevine liikeverkkoineen ja rakennusmassoineen.
Kaupunkirakentamisen alkaessa Tapiolan alueen metsät käsittivät miltei
kaikki metsätyypit .

Oli rehevää !ehtoa ja rantalepikoita.

Oli tiheitä

kuusikoita ja harvoja puistomaisia komeiden yksittäispuiden hallitsemia
alueita sekä kangasmetsiä kallioineen.

Valtaosa tulevan rakentamisen

alle jäävistä metsiköistä oli kuitenkin karulla kalliopohjalla kasvavaa
mänty-kuusi-sekametsää.
nalta paras mahdollinen.

Puuston kunto ei ollut metsänhoidolliselta kanMaanviljelys oli ilmeisesti ollut entisten

maanomistajien suuremman mielenkiinnon kohteena kuin metsätalous.

Täl-

laiset metsät eivät olleet sellaisenaan valmiita kestämään rakentamisen
tuomia rasituksia. Niinpä uuden kaupungin rakennuttajan toimesta metsiä alettiin valmistamaan odotettavissa olevia muutoksia varten. Sairaat
ja olemassaolon taistelussa heikommalle jääneet puut poistettiin ensin.
Suuri osa kuusista, jotka olivat saaneet levitä epäedullisille karuille
kalliopohjille, poistettiin niinikään.

Tiheimpiä kuusikoita ja koivi-

koita harvennettiin 3-4 kertaa 3-5 vuoden välein.

Näin ne totutettiin

portaittain muuttuviin valo- ja tuuliolosuhteisiin. Harvennusten yhteydessä pyritti in säilyttämään puuston lajirikkaus säästämällä tavallisessa talousmetsänhoidossa useimmiten roskapuiksi katsotut pihlajat, lepät
ja pajut sikäli kuin niiden kunto ja sijainti sitä puolsivat .

Vanhassa

kulttuurimaisemassa esiintyviä vaahteroita, tammia, pihtakuusia ja tuomia varjeltiin kuin silmäterää.

Samanaikaisesti varottiin tekemästä
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puistoiksi jääviä metsiköitä liian steriileiksi ja jätettiin pensaikot
ja matalimrnat näreiköt paikoilleen.

Täten voitiin metsien luonnonva-

raisuutta pitkittään ja samalla tarjota pikkulinnuille elinmahdollisuudet.
Ajan lyhyydestä johtuen tällä metsänvalmiuttamisoperaatiolla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta päästä parhaaseen mahdolliseen tulok seen, joskin eräillä lohkoilla sillä oli hyvinkin suuri merkitys.

Rakentaminen

seurasi tavallisesti tiiviisti kannoilla, eikä puustolle jäänyt tarvittavaa sopeutumisaikaa.

Suurimmaksi tämän työn hyö ty jäi tuleville puis-

toalueille.
Toinen ratkaiseva vaihe puuston kohtalossa alkoi metsä lohkoilla, jotka
oli määritelty rakennustoiminnan alkaessa tonttialueiksi ja liikenneväyliksi niihin liittyvine paikoitus-, urheilu-, leikki- ym. alueineen.
Nyt oli pystyttävä määrittelemään, mitkä puut ja puuryhmät voitaisiin
säilyttää sekä missä määrin aluskasvillisuutta ja kauniita kalliomuodostelmia ja kiviä olisi lopullisesti eri toimintojen puolesta järkevää
ja käytännössä mahdollista säästää.

Tapiolan suunnittelulle on ollut

tyypillistä ihmiskeskeisyys ja luonnonläheisyys.

Niistä periaatteista

pidettiin tinkimättä kiinni myös rakennusvaiheen aikana.

Vaikka Tapi-

olan rakentaminen ainakin alkuvuosina oli nykyistä totaalista elementtirakentamista huomattavasti pienimuotoisempaa, kasvillisuuden säästäminen
ei silti ollut mitenkään helppoa.

Rakentajat eivät olleet tottuneet

kiinnittämään huomiota puiden säilyttämiseen rakennustonteilla.

Tämä

vaati jatkuvaa valpasta valvontaa ja ohjaamista.
Ennenkuin joku puu tai puuryhmä lopullisesti päätettiin säästää, oli
selvitettävä olisiko sillä mahdollisuudet säilyä hengissä myös muuttuvassa kasvuympäristössä.

Oli arvioitava rakennusten perustusten, eri-

laisten johtokaivantojen ja

tien~ojen

vaikutus puiden vesitalouteen.

Lisääntyvän valon ja tuulen vaikutus etenkin kuusiin oli huomioitava.
Käytännössä kävi ilmi, että kuusi kestää heikommin näitä muutoksia ja
kannattaa säästää vain, jos se jo aikaisemmin on kasvanut tarpeeksi avonaisella paikalla ja silloinkin mieluummin ryhmässä.
Leikkausten ja täyttöjen vaikutus vaihteli suuresti riippuen puulajeista,
puiden iästä ja kasvuolosuhteista.

Yleensä nuoremmat puut näyttivät

kestävän em. rasituksia paremmin kuin vanhat.

Juuristoalueelle suorite-

tussa täytössä, jota kaupunkirakentamisessa ei aina voida välttää, pyrittiin käyttämään huokoisia maalajeja.

Mainittakoon, että rahkatur-

peella tai kuorijätteellä on onnistuttu suorittamaan jopa metrinkin paksuisia täyttöjä juuristoalueilla ilman että puut olisivat siitä huomattavasti kärsineet.
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Kun oli arvioitu puiden elinmahdollisuudet ja päätetty, mitkä puut ja
puuryhmät säästettäisiin, ne oli vielä saatava säilymään rakennuskoneilta ym. niitä helposti vaurioittavilta tekijailtä.

Tähän tarkoitukseen

osoittautui ylivoimaisesti parhaimmaksi keinoksi kokonaisten puuryhmien
aitaaminen, jolloin saatiin juuriatakin suojattua.

Tämä ei kuitenkaan

ollut usein tilanpuutteen takia mahdollista, vaan oli tyydyttävä yksittäisten puiden lankkusuojaukseen ja alttiimpien pintajuurien suojaamiseen lankkusilloilla.

Säilytettävien puiden kartoitus ja esihinnoitte-

leminen ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista osoittautui myös
hyväksi keinoksi.

Vaurioitetusta puusta oli rakennuttajalla mahdolli-

suus periä vastaava korvaus rakennusyritykseltä .

Myös ns. pusku r ipui-

den jättämisestä rakennusvaiheen ajaksi säilytettävien puiden suojaksi
oli suurta apua.

Yleisenä periaatteena oli, että puita pyrittiin sääs-

tämään yli lopullisen tarpeen, jotta näillä voitaisiin korvata mahdolliset epäonnistumiset.

Monin paikoin , missä puusto oli heikkoa, tai van -

haa ja huonosti muutoksia kestävää, sitä silti pyrittiin säilyttämään .
Vanhoja puita pidettiin niin arvokkaina, että niitä ei haluttu kaataa ,
vaikka ne olisivatkin hyvin lyhytikäisiä
tulevien asukkaiden elämässä.

5-10 vuotta on pitkä aika

Tällaisille alueille pyrittiin samanai-

kaisesti istuttamaan uutta puustoa mahdollisuuksien mukaan .

Uusi puus -

to täyttääkin tällä hetkellä monessa paikassa vanhan kaadetun puuston
jättämät aukot.
Kolmas vaihe alkuperäisen säilytetyn puuston kohdalla alkoi, kun raken nusvaihe oli ohi ja kaupunki oli saanut lopullisen muotonsa sekä asukkaansa.

Kuvaan tuli asukkaiden aiheuttama kulutus puustolle sekä säi-

lytetylle aluskasvillisuudelle .

Heikoimmin näyttivä t tätä uutta rasi -

tusta kestävän karut kalliopohjaiset mäntyä kasvavat puistometsät ohuen
ja kuivan kasvukerroksensa takia .

Aluskasvillisuuden tuhouduttua ko-

keiltiin erä illä alueilla menestyksellisesti männikköjen pelastamista
levittä mällä 10-15 cm kerros rahkaturvetta, hiekkapitoista peltot urvetta
tai pitkälle lahonnutta kuorijätettä.

Nämä huokoiset maakerrokset li-

säsivät puiden elinvoimaa tasaamalla pintajuuristoon kohdistuvaa kuormi tusta sekä pitämällä kosteutta ja ravinteita.

Myö s uutta ruohomaista

aluskasvillisuutta muodostui.
Kasvuolosuhteiden oleellisen muutoksen seurauksena rakennusvaiheen aikana syntynyt kriisivaihe jatkui edelleen ja etenkin vanhempien puiden
elinvoiman heiketessä niiden alttius erilaisille taudeille ja tuholai sille suureni.
vaamaan uusilla .

Niinpä jouduttiin tasaisesti poistamaan niitä ja korPienemmätkin olosuhteiden muutokset näyttävät vanhoil-

le puille olevan paljon kohtalokkaammat kuin nuorille .

Tässä suhteessa

puut näyttävät olevan täysin verrattavissa meihin ihmisiin.
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KATRI LUOSTARINEN
PUU JA METSÄ MAISEMANSUUNNITTELUN PERUSMATERIAALINA
Suomessa metsä on siinä määrin itsestäänselvyys, ettei sen uusimistarve, kehittäminen ja metsiköiden omaleimaisen muodon luominen ole kuulunut tietoisen suunnittelun piiriin.

Puistometsien vaalimisella on tosin

vanhat kulttuuriperinteensä ja niihin liittyneet puulajikokeilut ja arboreettumit ovat jakaneet kehitystä.

Tuhoutuvien luonnonalueiden ja

maiseman kokonalarakenteen uudelleen muovaaminen teollisuuden, tiemaisemien ja asutusalueiden yhteydessä on tuonut puistometsäkäsitteen aivan uuden tehtäväkentän eteen.

Ihmisen ympäristö on aina suomalaisessa maisemassa leimattu kulttuurialueeksi erittäin selväpiirteisen, maakunnallisesti eroavan kasvilajien
ja niiden ryhmittelyn kautta.

Kuva on nykyisin hämmentynyt varsinkin

siellä missä puusto on ollut lyhytikäisempää kuten koivu ja pihlaja.
Uudellamaalla asiasta tietoiselle kuva on vielä täysin selvä vaikkei
enää maisemaa puuston avulla nykyisellään pystykään jäsentämään. Vanha
talonpoikaisasutus selviää vaahteroiden selväpiirteisestä esiintymisestä alueella, kartanomiljöö sisältää aina tammi-istutuksia.

Myöhempi

asutus on ainoastaan omakotialueilla pystynyt pensasvaltaisena ja orapihlaja-aitoina jäsentämään itsensä omaleimaisesti maisemakuvaan.
Muutoin koetaan maisema hajanaisena ja vailla merkittävyyttä.
Istutukset on aikaisemmin myös neuvontatyössä koettu tärkeinä kokonaisaaisemaa selventävinä tekijöinä päätellen siitä, että kuusiaidat maala1stalojen ympärillä muodostuivat tietoisen ympäristösuunnittelun ensimmäisiksi ja ehkä ainoiksi selväpiirteisiksi maalaiskylän avointa maisematilaa ryhmittäväksi tekijäksi, sillä varsinainen puutarhasuunnittelu on monine kasvilajeineen ja pensaskokoelmineen koettu kokonaiskuvaa
hajoi ttavana.
Kartanoympäristöjan kujanteet ja puistometsät ovat yleisesti jo rappeutuvia ja kuolevia muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

Metsiä on ehkä

suojeltu, mutta niiden kehittäminen ja uusien puistometsien istuttaminen
ei ole ollut "muotia".

Tietoista kokonaisvaltaista istutustoimintaa on

viime vuosikymmeninä tapahtunut ainoastaan metsäalueilla.

Sodanjälkei-

set pakkohakkuiden uudistusalat ovat esiintyneet selkeinä, positiivisina
puumassoina jatkuvasti vanhantuvassa ja muotoansa menettävässä kaupunkiseutujen maisematilassa.
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Maiseman haavojen korjaamisen mahdollisuus on nähty puistoistutuksena,
joka on suoritettu käyttäen mahdollisimman kookkaita puita ja runsaasti
nurmipintoja.

Ilman selvää rajausta maisematilassa tällainen alue on

epämääräinen ja tasapainoton paljon hoitotyötä vaativa vaurioalue. Kokonaisvaltaisten istutusten
kiinteä reunavyöhyke.
lainen.

tärkein ominaisuus on selvästi rajautuva,

Metsäkuvio, jota reunapensaat rajaavat, on sel-

Uuden metsikön, successio, voidaan ennakoida istuttamalla avoi-

meen maastoon pioneeripuista (mänty, koivu, leppä) metsätaimisto ja klimaksvaiheen puulaji siementämään muutamina runkopuina (vaahtera, tammi,
jalava).

Karuille alueille mänty jää pysyväksi ja lehtipuut täydentä-

väksi lisäksi.

Tämä istutuskäytäntö on omaksuttu moottoriteiden istu-

tusohjelmaksi.

Pensasvyöhykkeet reunustavat metsiköitä kulmauksissa ja

täydentävät reunavyöhykettä kaikkialla missä metsikön muodon on korostuttava.

Metsä on luonnollinen ekosysteemi, jonka tutkijoilla ja tunti-

joilla Suomessa Cajanderin metsätyyppiteorioista alkaen on ollut kaikkialla maailmassa tunnustettu asema.

Siksi ekologinen perusvaatimus uu-

sia istutusalueita luotaessa toteutuu kotimaisten tietojen pohjalta,
eikä ulkomaisella käännöskirjallisuudella ole
merkitystä.

pal~nkaan

käytännöllistä

Paljon tärkeämpi olisi pienilmastoselvitysten kehittäminen,

koska kasvien sietokyvyn raja-alueella liikuttaessa menestyminen on täysin paikallisista olosuhteista riippuvainen pyrittäessä rikkaampiin ekosysteemeihin.
Aivan uusia tehtäviä tuo mukanaan laaja-alainen rakentaminen: teollisuuden suojavyöhykkeet, kerrostaloalueet ja julkiset rakennukset. Kaikkien näiden olisi osaltaan sulauduttava maisemaan ja toisaalta ympäristöistutuksilla korostettava omaa identiteettiään.

Näyttää siltä, että

teollisuuden istutukset olisi ensinnä saatettava lakisääteisiksi ja niiden lajikekoostumus yhteneväksi.

Saasteiden sietokyky on kasvilajeilla

erittäin vaihteleva, ja siksi näyttää voimakaskasvuinan haapa, poppeli
tai tervaleppä muodostavan teollisuuden tulevan identiteetin maisematilassa.

Asuntoalueella kaivataan maiseman kokonaiskuvan jäsentyvyyden

jatkuvaa ilmenemistä ja siksi normaalit metsatyyppimme

ol~si

sielläkin

jo kaavamerkintöjen pohjalta saatava uusiutumaan määrätyillä vyöhykkeillä.

Julkisten rakennusten ympäristössä olisi vanhojen "pyhien lehtojen"

idean toteuduttava istutuksissa.

Niiden sijainti maiseman arvokkaimrnil-

la paikoilla määrää puuston laadun.

Mäntyharjanne antaa mahdollisuuden

tammen käytölle, jokimutka edellyttää lehmuksia ja vaatimattomampi rinnesijoitus vaahteroita.

Kiinteät, kukkivat pensasvyö hykkeet kuuluvat

osana hoidettuun kultuurimaisemaan.
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Ekologiselta pohjalta tehty maisemasuunnitelma, jossa uudet ja entiset
metsiköt on kuvattu metsätyyppien mukaan luokiteltuna. Merkinnät ja
tyyppien joustavat muotonormit kaipaavat kehittämistä, jotta ne voitaisiin ottaa yleiseen käyttöön myös kaavatasoisessa työskentelyssä.
Vantaan alue on maataloustuotannon hallussa. Kaupungin erilaiset verkostot ovat löytäneet siitä sopivan reitin ja kukkuloille kohoava asutus hallitsee sitä visuaalisesti. Luonnon antama rikkaus ja rauha löytyvät vasta Haltialan metsäalueelta. Suunnitelman tarkoituksena on ollut vetää tämä vaikutelma koko laakson alueelle t~~oamatta silti näköala-akseleita ja avoimen maiseman vaikutelmaa. Jäsentävät istutukset
on sijoitettu viljelylohkojen rajoille tai suunniteltujen toimintojen
suojavyöhykkeiksi: Niskalan alue saa englantilaisen puiston luonteen,
Tuomarinkylän kartanoalue kootaan keskustasaarekkeen ympärille. TTusi
rakentaminen on saatava tarkoin palvelemaan maisemakuvan selkiintymistä
ja rikastuttamaan puistonäkymiä sen oman luonteen mukaisesti.
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ARIO REINOLA
MAISEMANHOITO TIENRAKENNUKSESSA
Kasvavan moottoriajoneuvoliikenteen johdosta liikenneväylät näyttelevät yhä merkittävämpää osaa maisemassa.

Erityisesti moottoritiet ja

-kadut taajaväkisissä yhdyskunnissa muodostuvat usein hallitseviksi
rakenteiksi.

Kun liikenneväylät mielellään rakennetaan yhdyskuntien

rakentamattomiTie luonnonalueille, uhkaavat taajaväkisten yhdyskuntien
viimeiset luonnonalueet joutua tienrakennustyömaiden alle.
Nykyaikaisten moottoriliikenneväylien rakentaminen vaatii huomattavia
alueita varsinaisten ajoratojen lisäksi.

Maastoleikkaukset, pengerryk-

set ja pysäköimis- ja levähdysalueet muodostavat usein laajoja alueita,
joiden maisemanhoidollisesta käsittelystä riippuu niin tienäkymien kuin
yhdyskunnan maiseman viihtyisyys.
Johtuen suurista maisemaa muuttavista maanrakennustöistä suunnitelmallinen maisemanhoito on yleensä kaikkialla maailmassa saanut alkunsa
tienrakennusalalla.

Moottoriteiden rakentamisen aloittaminen antoi

myös Suomessa alkusysäyksen maisemanhoidon kehittämiselle.

Tie- ja

vesirakennuslaitos on osoittanut kiinnostusta teiden maisemanhoitoa
kohtaan, ja tällä kertaa pääliikenneväylien rakentamisessa tavallisesti toteutetaan myös maisemanhoito.
Maisemanhoitotoimenpiteet suoritetaan tieosalle erityisesti laaditun
tiesuunnitelmiin kuuluvan maisemanhoitosuunnitelman pohjalta.

Maise-

manhoitosuunnitelmat annetaan tiesuunnittelutoimistojen välityksellä
laadittaviksi maisemasuunnittelukonsulteille.

Suunnitelmien toteut-

tamisesta huolehtivat yleensä viheraluerakentajat.
Tiealueiden maisemanhoito käsittää maastomuotoilun, istutukset, nurrnetuksen sekä metsänmuotoilun ja -hoidon.

Istutukset muodostuvat maise-

malliselta teholtaan erääksi merkittävimmäksi maisemanhoidolliseksi toimenpiteeksi.

Samalla kun istutettu puu- ja pensaskasvillisuus huomatta-

valla tavalla kohentaa liikenneväylän ulkonäköä, se toimii myös melu- ja
näköesteenä sekä sitoo vielä jossakin määrin ilman saasteita.
Jotta istutukset voisivat toimia edellä mainituissa tehtävissä riittävän tehokkaasti, käytetään niitä tienvarsialueilla yleensä runsaasti.
Istutusmuodoista nykyaikaisten liikenneväylien varrella tulevat kysymykseen lähinnä alueistutukset, joissa suuren kasvimäärän avulla halutaan muodostaa metsiköitä ja pensaistoja.

Mahdollisimman luonnonmukai-

sen ja vaihtelevan kasviston aikaansaamiseksi istutuksissa käytetään
tavallisesti useampien keskenään soveltuvien puu- ja
telmiä .

~ensaslajien

yhdis-
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Kuva 1. Erityistä huomiota maisemanhoitoon kiinnitetään pysäköimisja levähdysalueilla, jotka tarvittaessa varustetaan mm. runsain istutuksi. Sääksmäen levähdysalue Helsinki-Tampere valtatien varrella.
(Valokuvannut Ario Reinola)

Kuva 2. Uudenaikaisen valtatien
istutuksiin käytetään tavallisesti alue- ja ryhmäistutuksia.
Vähäliikenteisten maanteiden
varsille voidaan soveltuvissa
paikoissa istuttaa myös puukujanteita.

Kuva 3. Tierakenteet saadaan
luontevasti sovitetuiksi ympäröivään maastoon istutusten
avulla.
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Kasvilajit istutuksiin valitaan maisemavyöhykkeen mukaan siten, että
asutustaajamissa käytetään sekä luonnonvaraisia kotimaisia että ulkolaisia puu- ja pensaslajeja, kun taas maaseutumaisemassa pyritään käyttämään yksinomaan ympäristöön sopivia luonnonvaraisia kasvilajeja.
Kuhunkin tienrakennuskohteeseen valitaan suhteellisen suppea, ympäristöolosuhteisiin soveltuva kasvivalikoima.

Myös tienvarsialueiden yleen-

sä karut kasvuolosuhteet sekä liikenteen ja tien kunnossapidon aiheuttamat haitat vaikuttavat siihen, että kasvivalikoima joudutaan rajoittamaan suhteellisen harvoihin ympäristöolosuhteisiin soveltuviin lajeihin.
Suurin tarve tienvarsi-istutuksissa tulee kohdistumaan kotimaisiin puihin: mäntyyn, kuuseen, koivuun, tervaleppään, pihlajaan, raitaan sekä
haapaan.

Myös jaloja lehtipuita tarvitaan asutustaajamien liikenne-

väyliin maisemanhoidossa.

Pensaista ja pikku puista suosituimpia ovat

sellaiset, jotka muodostavat tiheän lehdistön ja sopivat sekä asutusettä maaseutumaisemaan.

Tämänluonteisia lajeja ovat mm. orapihlaja,

selja, koiranheisi, pajut, taikinamarja sekä kurttulehtiruusu, joista
viimeksi mainittu on osoittautunut kestäväksi erityisen epäedullisilla
kasvupaikoilla, kuten esim. moottoriteiden keskikaistoilla.
Laajoja maisemanhoitotoimenpiteitä vaativien moottoriteiden ja -katujen
rakentaminen tulee Suomessa oletettavasti vuosi vuodelta lisääntymään.
Istutuksiin käytettävien taimien suhteen tienrakentajalla on kolme
seuraavaa toivomusta taimien kasvattajille ja toimittajille.
tulisi olla kotimaassa kasvatettuja.

Taimien

Puiden tairnissa on tähän sovel-

tuvissa lajeissa pyrittävä kasvattamaan alhaalta saakka oksaisia.
Viimeisenä ja tärkeimpänä toivomuksena on, että yleisimpien kotimaisten puiden ja pensaiden osalta päästäisiin sellaiseen massatuotantoon,
että myös kookkaampien taimien käyttö laajoihin istutuksiin tulee kustannuksiltaan kohtuulliseksi.
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CAMILLA ROSENGREN
KITSCH I TRÄDGÅRDSKONSTEN

ORMGRAN OCH PELARASP

Vi har nu två nummer å rad blivit upplysta om de inhemska träd- och
tr~dgårdskonsten

buskarternas former och deras värde för
skapsvården 1 vårt land.

och land-

Tydligen skulle en utredning om landskaps-

vårdens och trädgårdskonstens mål och medel vara på sin plats.
Konst är dessa dagar ett farligt ord
för världen vad det innebär.

och jag tänker inte tala om

Det är lika möjligt att uppleva Rembrandts

tavlor och sjuttontusen Coca-cola flaskor 1 rad som nämnda fenomen.
Därför är det ganska klart att någon kan uppleva konst 1 en guldgran.
Men lika litet motiverat, som att producera askkoppar av svart plast
föreställande en negerkvinna vilade på ett snäckskal, är det att dra
in ormgranar 1 trädgårdarna.

Om det gläder någon

natur~n

med samlarvurm att odla rariteter, så är det dem väl unnat.

eller någon
Men träd-

gårdskonsten skulle ta ett gott steg framåt i detta landet, om

tr~d

gårdsfolket skulle vara lite mindre ivriga med flikbladiga alar och
polyantha-rosor och 1 stället kräva, att plantskolorna skulle komma
med alldeles vanliga inhemska växter i stor skala, olika Salix-arter
t.ex. och risväxter som ersättning för svårskötta knallgröna gräsmattor osv.

Forskning på det här området behövs, rörande både inhemska

och utländska arter.

Det i nr 4/71 skisserade projektet om en in-

ventering av materia! som trivts 1 vårt klimat skulle vara synnerligen

v~lkommet.

Men inte för att göra varje trädgård till en prov-

karta på allt vad naturen har att bjuda.

Utan för att lättare kunna

åstadkomma enkelt, fungerande, tidlöst grönt, miljöer med skönhetsverken i lugn och stillhet av tätt grenverk, rena linjer, finstämda
färgskiftningar, fågelliv och dofter i

ren luft, en omgivning som

återspeglar årstidskiftningarna 1 naturen, ett nytt, helgjutet landskap, i stället för det gamla,som obarmhärtigt omformas, bryts upp
eller växer igen, båda i

tätorterna och på landsbygden.

För det är

vår och våra barns livsmiljö det gäller, inte en frimärkssamling.
Ur dendrologisk synvinkel vill vi gärna se bilder och beskrivningar
av alla de olika formerna av gran, sällsyntheter skall få tillbörligt
skydd och allmän uppmärksamhet, viktigt för forskningen, för bevarandet av det genetiska kapitalet, för stimulerandet av naturintresset
hos allmänheten osv.

Men trädgårdskonsten och landskapsvården, 1

bemärkelsen landskapsarkitektur, klarar sig rätt bra utan hängrönn
och ormgran.
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Träden och den övriga växtligheten är en oupplöslig del av
Sveaborgs särpräglade miljö.

Boggården.

Centralparken i Helsingfors är

Björk och syren, bättre

snart ett minne blott, sönder-

kan det inte bli. Kottby.

styckad och nergasad kommer den
inte att fungera. Ett uttalande
från Dendrologiska Sällskapet
skulle kanske vara på sin plats?
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PENTTI ALANKO
DENDROLOGISESTA KIRJALLISUUDESTA
Senjälkeen kun A. K. CAJANDER'in SUOMEN DENDROLOGIAN PÄÄPIIRTEET
v. 1917 ilmestyi, ei suomen kielellä ole ollut saatavilla koko dendrologian alan kattavaa teosta, vaan puuvartiaista kasveista kiinnostuneet ovat saaneet tyytyä muutamiin suppeisiin ja etupäässä harrastelijoille tarkoitettuihin tai ulkomailla ilmestyneisiin teoksiin.

Näitä

on markkinoilla koko joukko, mutta on usein vaikeata saada selville,
hankkiiko juuri tarpeisiinsa parhaiten sopivan teoksen.

Seuraavassa

on tarkoitus esitellä tämän hetken tärkeimpää alan kirjallisuutta niin
pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassakin ilmestynyttä.
Teoksista, joissa käsitellään sekä havu- että lehtipuita, on laajin
englantilainen teos: BEAN, J. B.: TREES AND SHRUBS HARDY IN THE BRITISH
ISLES, _kustantaja John Murray, London 1971.

Kirja on todennäköisesti

levinnein dendrologinen teos maailmassa; siitä on tulossa kahdeksas
painos.

Teos tulee ilmestymään 4 osana, joista ensimmäinen on vasta

markkinoilla käsittäen kirjaimet A-C (hinta Smk n. 120:-).
sessä osassa on 844 sivua ja 161 kuvaa.

Ensimmäi-

Siinä on luonnollisesti mai-

nittu paljon meille soveltumattomia lajeja, mutta se on silti erinomainen; kuvien dendrologisten tuntomerkkitietojen lisäksi siinä on selostettu lajien esiintymistä kotiseuduillaan, viljelyhistoriaa, kasvupaikkavaatimuksia ja niiden viihtyvyyttä Britten saarilla.
Halvempaan hintaluokkaan kuuluu HILLIERS MANUAL OF TREES AND SHRUBS.
Teoksen on julkaissut taimistoliike Hillier & Sons, Winchester, England, 1971, 576 sivua, hinta kirjakaupassa Smk n. 48.75.

Tällä jo

v. 1864 perustetulla taimitarhalla on viljelyksessä n. 14000 kasvilajia
ja -lajiketta, eli yhtä paljon kuin jollakin suurimmista kasvitieteellisistä puutarhoista.

Tässä luettelossa kuvataan 8000 puuvartislajia

ja -lajiketta, joukossa paljon harvinaisia ja meillä kokeilemattomia
kuin myös meille täysin soveltumattomiakin.

Kustakin lajista on n. 5

riviä ja lajikkeista 1-3 riviä monipuolista tekstiä sisältäen tietoja
korkeudesta, kukinnasta, käytöstä, koristearvosta yms.

Mielenkiintoi-

sia ovat myös tiedot lajien tulosta viljelyyn.
GERD KROSSMANN'ilta, joka on DORTMOND'in kasvitieteellisen puutarhan
johtaja ja DEUTSCHE BAUMSCHULE-lehden päätoimittaja, on ilmestynyt teos
nimeltään DIE BÄUME EUROPAS.

1968 (hinta Smk n. 43;-).

Kustantaja Paul Parey, Berlin- Hamburg

Siihen on 142 sivuun saatu mahtumaan yllät-

tävän paljon tietoa; teoksessa kuvataan melkein kaikki Euroopan luonnonvaraiset ja tärkeimmät viljellyt puut.

Yhteensä on kuvattu 117 lehti-
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ja 50 havupuuta.

Erityisen havainnollisia ovat 114 levinneisyyskarttaa.

Kuvia tässä ta8kukirjassa on yhteensä 493.
Ruotsissa ilmestyi jo v. 1950 TOR NITZELIUKSEN kirjoittarnana BOKEN OM
TRÄD.

Kustantaja Saxon & Lindströms (hinta Smk n. 57:-).

Teoksessa

on 468 sivua ja se on runsaasti kuvitettu, myös värikuvia.

Se ei ole

vain dendrologisten tuntomerkkien luettelointia, vaan sitä lukee kuin
jännittävää romaania; tekijähän on tunnettu tyyliniekka.

Valitettavas-

ti teos on lopussa kustantajalta, mutta sitä voi löytää vielä ruotsalaisista kirjakaupoista.
Norjalaisen taimistonomistajan G. HIORTH'in teos ALLVERDENS TRAER I
NORSK JORD sisältää tekijän kokemuksia 36 vuoden ajalta 1500 lehtipuusta ja -pensaasta sekä 500 havupuusta.

Se on ilmestynyt tekijän

kustantamana Flekkefjord'issa 1956 (hinta Smk n. 32:-).
sivua ja on ilman kuvitusta.

Siinä on 245

Teos antaa hyviä viitteitä rneikäläisille-

kin 'istuttaville' dendrologeille.
Toinen meikäläisille kiintoisa teos on eestiläisen E. LAAS'in teos
DENDROLOOGIA.

Kustantaja Kirjastus Valgus, Tallinn 1967.

n. 11,20, 672 sivua ja 317 kuvaa.

Hinta Smk

Sen kielikään ei ole suomalaiselle

mahdoton oppia senverran, että tekstistä saa selvää, jos käyttää aluksi apuna sanakirjaa.
sejuhatus')

Kirjan esipuheen ('eessona') ja johdannon ('sis-

jälkeen on kasviekologiaa ja -fenologiaa käsittelevät lu-

vut, minkä jälkeen alkaa kuvaukset lajeista systemaattisessa järjestyksessä.

Nimistössä on eroa enemmän kuin maantieteellinen etäisyys an-

taisi ymmärtää, mutta yleensä meillä käytetyt nimet ovat mainittu
suluissa.

Siperian lehtikuusesta, Larix sibirica, on erotettu omaksi

lajikseen Venäjän lehtikuusi, L. rossica, syn. L. sukaczewii. Crataegus
-lajistossa on monia meille täysin outoja lajeja.

Orapihlajalajisto

näyttää olevan hyvin tutkittu Baltian maissa, siitä on osoituksena
teos CINOVSKIS, R.: CRATAEGI BALTICI:

Kustantaja Zinanthe, Riga 1971,

385 sivua, 132 kuvaa, hinta 2,40 ruplaa.
mutta siinä on hyvät piirrokset

Tämä teos on venäjänkielinen,

jokaisesta lajista, valokuvat ovat

heikkoja, kuten edellisessäkin kirjassa.

Teoksessa kuvataan kaikki (?)

Euroopan orapihlajat eli n. 100 lajia, joukossa n. 20 tieteelle uutta
lajia tai sekamuotoa.
Eestissä on dendrologinen tutkimus muutenkin vireätä; siitä on osoituksena se, että koko Eesti on dendrologisesti tutkittu ja kartoitettu.
Lisäksi on ilmestynyt eräitä pienempiä ryhmiä käsittelevää kirjallisuutta, mm. eräs sellainen on julkaistu Eestin poppeleista: MARGUS, M. &
TAMM,

0.: PAPLID EESTI NSV-s, kustantaja Kirjastus Valgus, Tallinn

1967, 219 sivua, 77 kuvaa, h1nta 1,12 ruplaa.
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Yksinomaan lehtipuita käsittelevistä kirjoista on tärkein tällä hetkellä GERD KR0SSMANN'in HANDBUCH DER LAUBGEHÖLZE.

Teos on kaksiosainen

ja siinä on yhteensä 1103 sivua ja 1559 kuvaa.

Kustantaja Paul Parey,

Berlin- Hamburg 1960-1962 {hinta Smk n. 702:-).

Teos on epäilemättä

hintansa arvoinen ja ei kaivanne sen suurempia esittelyjä.

On tosin

vaikea uskoa, että yksi mies on pystynyt laatimaan tällaisen jättiläisteoksen.

Tekijä toteaa itsekin esipuheessaan, että tällaisen kirjan

sisältö ei ole helposti hallittavissa ja että se tulee sitä vaikeammaksi
mitä kauemmin sen parissa askartelee.

Hän kirjoittaa lisäksi, että

monet arvostelijat olisivat kirjoittaneet teoksen paljon tieteellisemmin ja perusteellisemmin, lyhyesti sanoen paljon paremmin ja toteaa
lopuksi, että on valitettavaa, etteivät he ole sitä kuitenkaan

tehneet~

Tämä 'iso-KROSSMANN' ei ole mikään metsään mukaan otettava teos, mutta
sitä varten tekijä on laatinut yksiosaisen DIE LAUBGEHÖLZ-teoksen, jossa mainitaan kaikki tärkeimmät lajit ja lajikkeet.
kirjassa 3321 erilaista.

Niitä käsitellään

Kustantaja Paul Parey, Berlin - Hamburg 1965,

3. painos, 389 sivua, 150 kuvaa.
Ennen edellämainittujen teosten ilmestymistä alan tärkein teos oli
A. REHDER'in MANUAL OF CULTIVATED TREES AND SHRUBS, HARDY IN NORTH
AMERICA, kustantaja MacMillan, New York, 6. laajennettu painos, 1962,
996 sivua, hinta Smk n. 83:-.

Siinä käsitellään myös havupuut ja se

on vieläkin varsin käyttökelpoinen teos jo pelkästään pienen kokonsa
vuoksi, mutta kuvitusta siinä ei ole.
Vaikka meillä ei olekaan suomenkielellä koko dendroligian kenttää kattavaa teosta, saamme olla kiitollisia RISTO SARVAKSELLE hänen HAVUPUISTAAN.

Teos on ilmestynyt v. 1964 ja on ollut jo pari kertaa alen-

nusmyynnissä.

On vaikeata ymmärtää, miksi teos, joka on alan ainoa

suomenkielinen käsikirja ja lisäksi yliopistollinen kurssikirja, on
ollut loppuunmyynnissä.

Se on loppunut kustantajalta, mutta hyvällä

onnella voi vielä löytää kirjakaupoista.

Siinä on 518 runsaasti kuvi-

tettua sivua täynnä kiintoisia detaljitietoja ja se on todellinen havupuudendrologin aarreaitta.

Valitettavasti vain teoksen esipuheessa

lupailtua II osaa, joka olisi käsitellyt lehtipuut, ei ole ilmestynyt.
Havupuista on GERD KROSSMANN tänä keväänä saanut valmiiksi suurteoksen
HANDBUCH DER NADELGEHÖLZE.

Kustantaja Paul Parey, Berlin - Hamburg

1972, 366 sivua, 779 kuvaa, joukossa värikuviakin.

Tekijällä on 40

vuoden kokemus havupuiden tutkimisessa; tosin hän sanoo harrastaneensa
niitä intensiivisemmin vasta viimeisten 25 vuoden aikana.

Silti on

ihmeteltävää, kuinka hän on voinut selvittää esim. ne monet kääpiömuodot, joita tunnetaan.

Niitä on kuitenkin lueteltu ja kuvattu sivumää-
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rin, esim. tavallisen kuusen kääpiömuotoja luetellaan n. 10 sivun verran.

Teos on ajantasalla niin nimistönsä suhteen kuin muutenkin; mm.

siihen on ehtinyt mukaan viime vuonna tieteelle uutena kuvattu kalifornialainen Pinus longaeva, 'pitkäikäinen mänty'. Teoksen hinta Smk
on n. 648:-.
Kuten

lehtipuist~

on KROSSMANN'illa myös havupuista pienempi teos,

joka käsittää tavallisimmat lajit ja jossa on kiinnitetty huomiota
vain tärkeimpiin tuntomerkkeihin.

Tämä teos on DIE NADELGEHÖLZE, kus-

tantaja Paul Parey, Berlin- Hamburg 1960, 2. painos, 355 sivua, 419
kuvaa.

Siinä kuvataan 1483 lajia ja lajiketta ja se on runsaasti ku-

vitettuna varsin käyttökelpoinen ja lajit esitellään siinä aakkosjärjestyksessä, kuten KROSSMANN'in teoksissa yleensäkin.

Hinta Smk n. 83:-.

Kääpiöhavupuita (havupensaita) käsittelevistä teoksista on paras: DWARF
CONIFERS, kirjoittanut WELCH, J. H., kustantaja Faber & Faber, London
1969, 2. painos, teoksessa on 334 sivua, 285 kuvaa sekä '20 identification plates' sisältäen yksityiskohtia eri lajikkeista ja lajeista
samalla sivulla.

Hinta Smk n. 67:-

Tunnetuin englanninkielinen havupuuteos on DALLIMORE, W-JACKSON, BRUCE,
A.: A HANDBOOK OF COMIFERAE AND GINGKOACEAE.
London 1966, 6. painos.

Kustantaja

Siinä on 729 sivua ja 131 kuvaa.

EdwC~,rd

Arnold,

Ensimmäinen

painos ilmestyi jo v. 1923, jonka jälkeen teosta on uusittu jo useamman kerran ja se on varsin hyvä käsikirja.

Hinta Smk n. 150:-.

Samankaltainen on Hollannissa ilmestynyt DEN OUDEN, P. -BOOM, B. K.:
MANUAL OF CULTIVATED CONIFERS HARDY IN THE COLD AND WARM-TEMPERATE ZONE.
Kustantaja Martinus Nijhoff, Den Haag 1965.

Teoksessa on 586 sivua ja

se on runsaasti kuvitettu, mm. kuvia kävyistä ja puista luontaisilla
kasvupaikoillaan.

Hinta Smk n. 97:-.

Lopuksi mainittakoon alan eniten käytetty oppikirja TEXTBOOK OF DENDROLOGY,

jonka ovat kirjoittaneet HARLOW, WILLIAM M. ja HARRAR, ELLWOOD S.

Kustantaja r1c Graw-Hill, New York 1968, 5. painos. Hinta Smk n. 75:-.
GERD KROSSMANN'in teokset ovat laajuudessaan ja perusteellisuudessaan
(ja hintojensakin vuoksi) omaa luokkaansa, mutta yllämainitut halvemman hintaluokan teokset ovat varsin käyttökelpoisia ja kuvitukseltaankin toisiaan täydentäviä.

Ennen kirjojen hankintaa on syytä vertailla

niitä kirjakaupassa tai kirjastossa.

Mm. Helsingin yliopiston Maatalo-

us- ja Metsäkirjastoissa ovat useimmat yllämainituista teoksista lainattavissakin.
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Akat e e m i se s ta tiliin saatte vaivattomimm in tarvitsemanna kirjallisuuden.

AKAT EEMI NEN
KIRJA KAUP PA
Keskuskatu 1

puh. 625901
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SVENSKA BRODERFÖRENINGEN BESÖKER FINLAND
GEMENSAM FESTMIDDAG I EKENÄS 2.8.1972
Föreningen för Dendrologi och Parkvård, vår broderförening i Sverige,
brukar årligen anordna 4-5 exkursioner och en av dessa kommer i sommar att gå österut till Leningrad, Tallinn och södra Finland. Då
det härmed öppnar sig ett säkert helt enastående tillfälle att knyta
kontakter med likasinnade i Sverige, har en del tillställningar planerats gemensamma med finska Dendrologsällskapet.
Svenskarnas resekvot skall vara fullteknad så att planerade 80 personer kommer att deltaga.

Av dessa kommer 50 personer över till

Helsingfors fredagmorgon 28.7. på Stockholmsbåten kl. 9.30. En buss
avgår från hamnen ca. 30 min. senare mot Mustila, Elimäki, var resenärerna beräknats vara framme ca. 11.30.

Finska dendrologer kunna

möta opp i småbilar vid kajen eller i Mustila, där planteringarna
beses under ägarnas guidering och gemensam lunch intages (10 mk),
Förhandsanmälningar till ordföranden, sekreteraren eller till underteknad.
Efter en kryssning till Leningrad och Tallinn kornmer ca. 80 personer
att landstiga 1.8. kl. 14 i Helsingfors och omedelbart avresa mot
Ekenäs.

Här har en rundvandring på Ramsholmen Hagen- Brötet plane-

rats under Torsten Ranckens guidering.

Finska dendrologer kunna för-

slagsvis möta opp följande morgon 2.8. kl. 8.30 vid Kongresshotellet .
Denna dag går färden mot FAGERVIK, VILLA BILLNÄS invid Karis och till
Efter lunch på Fiskars gästgiveri styr bussarna färden

FISKARS bruk.

vidare mot LINDÖ i Tenala, därefter SOLBÖLE och sist RILAX gård (Fagus) i Bromarf.

På kvällen kl. 19.30 samlas svenskarna till en av-

slutningsmiddag på restaurant Knipan i Ekenäs.

Särskilt här skulle
det vara önskvärt, att finska dendrologer vore representerade så talrikt som möjligt.

Förhandsanmälningar över deltagande i dagens (2.8.)

exkursioner och/eller festmiddagen emottages av underteknad per tel.
(911/12895) eller per brev (Rådhustorget,l0600

Ekenäs) .

ROBERT J. RAINIO
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DENDROLOGIAN SEURAN "SUOMENLAHDEN-YMPÄRI" RETKI
Voimme nyt esittää lopulliset tiedot Eestiin ja Leningradin ympäristöön
suuntautuvasta Dendrologian Seuran kesäretkestä.

Olemme saaneet posi-

tiivisia vastauksia sekä viranomaisilta että neuvostoliittolaisilta
asiantuntijoilta. Tällä hetkellä meiltä puuttuu ainoastaan lopulliset
tiedot Leningradin ympäristön kohteista, mutta esimerkiksi kuuluisat
Raivolan lehtikuusi-istutukset ovat ohjelmassa mukana ja tästä käynnistä on saatu suullinen varmistus.
Matka on pääpiirteiltään seuraavanlainen:
~,~,],,~,=§4,g=~~,!~~=;=l~tl,t~=4,g!,~g··g=!!~!~!,~~!,~~~=~gJ,!!,!!~g~·

4. - 6.7. - Dendrologisia kohteita Eestissä:
- Järviseljan opetus-kokeilumetsäalue 50 km Tartosta. Siellä on
paljon ulkolaisia puulajeja (pääasiassa havupuita) ja myös harvinaisia männyn provenienssikokeita.
- Luuan puisto 40 km Tartosta.

Vanha kartanonpuisto, jossa on

Nykyään siellä toimii metsäkoulu.

paljon vieraita puulajeja.

- Olustveren puisto Viljannln lähellä.
- Keila-putouksen puisto

Paljon vierasperäisiä puita.

Tallinnan lähellä.

- Luonnonsuojelualue Nigula Pärnun läheisyydessä.

Täällä on myös

karpalon viljelykokeita.
- Eestin suurin metsäpuiden siemenviljelyala (mänty, kuusi, lehtikuusi) Viljannln lähellä.
- Todennäköisesti olemme kaksi yötä hotelli Virussa Tallinnassa,
mutta 4-5 välinen yöpyminen tapahtuu Viljannissa.
6 . - 8.7.- Leningradin dendrologiaa
- Pietarhovi
- Kasvitieteellinen puutarha
- Raivolan lehtikuuset
Leningradin ohjelma on vielä hiukan auki, mutta siihen yritetään myös
sijoittaa käyntejä Eremitasissa ja muissa kaupungin nähtävyyksissä.
Helsinkiin palataan 8.7. illalla.
MATKAN HINTA: matkustusluokka I + puolipäivähoito noin 500:-.
ILMOITTAUTUMINEN: sitova ilmoittautuminen viimeistään toukokuun loppuun
Ilrnoittautumiset ottaa vastaan Tigerstedt puh. Helsinki

mennessä.

37 80 11/231 tai
ro on 90 - ) •

~

puh. Helsinki 66 14 01 (Helsingin suuntanume-
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DENDROLOGIAN SEURAN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään perjantaina 26.5. klo 18.00 Helsingin yliopiston
kasvitieteen laitoksella, Unioninkatu 44. Kokouksessa (1) esitetään
hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, (2) tarkastetaan tilit ja kuullaan tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös, (3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, (4) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, (5) vahvistetaan toimintasuunnitelma
ja talousarvio sekä (6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
Välittömästi kokouksen jälkeen, joka toivon mukaan on lyhyt, retkeilemme Niskalan kartanon puistoalueella, jossa kasvaa harvinaisen laaja puulajivalikoima.
Puiston nykyinen omistaja, Helsingin kaupunki, on luvannut järjestää opastuksen.

TAMMISTON ARBORETUMIN SAVOTTA - VIIKONLOPPU "PAIKAT KUNTOON"
Dendrologian Seura järjestää 19.-20.8. viikonloppuretken Karjalohjalla
professori Kompan perustamaan Tammiston Arboretumiin, jonka omistaa nykyään diakonissalaitos. Tarkoitus on yhdistää harrastus ja hyöty
suoritamme professori Sakari Saarnijoen johdolla ja opastuksella perkaus- ja hoitotöitä tämän kuuluisan arboretumin alueella.
Jotta saisimme majoitukset kuntoon ja saunat lämpöisiks~ pyydämme osallistumisilmoitukset heinäkuun loppuun mennessä Seuran puheenjohtajalle
tai sihteerille.
Varustus: hanskat, saappaat, vesurit, kirveet ja dendrologinen kirjallisuus.

HELISNUMMEN TAIMISTO
Salo puh. 924 1 61 396

ERIKOISVILJELY: HEDELMÄPUUT, MARJAPENSAAT
AITATAIMET, KORISTEPUUT JA -PENSAAT

Gården blomstrar
tack vare detta märke
~us~

~-i
.lt4NKI(..\l~

Detta märke garanterar en av experter testad och vald
kvalitet. Och med goda tillbehör och redskap lyckas
man.

Plantera
garantiplantan
Hankkljas garantiplanta är en frisk, sortren och
växtkraftig planta. Den är en garantiplanta.

Expertens
gräsmattefrö
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TOIMITUSNÄKYMIÄ

Seuram.me kevätkokouksessa päätettiin t ämän lehden toimitu skunnan
uudelleenjärjestelystä. Päätarkoituksena oli entistä useamman alan
saaminen mukaan toimitukseen, toisin sanoen lehden monipuolistaminen ja sen kiinnostavuuden lisääminen.
Jo aikaisemmin on Seuran jäsenkunta ilahduttavan aktiivisesti osallistunut lehden palstoilla käytyyn keskusteluun. Toimittajien määrän
lisääminen luo ehkä entistä paremmat mahdollisuudet erilaisten har rastus- ja ammattialo jen lähentymiselle, joka on Dendrologian Seuran
toiminnan päätavoitteita .
Tässä numerossa palaamme kuvien muodossa vilkkaaseen menneen
kesän ohjelmaan. Seuran retkeily Viroon ja Leningradiin keräsi kiinnostuneita enemmän kuin oli mahdollista ottaa mukaan osallistujia.
Myös Seuran taikooretki Karjalohjan Tammistan arboretumiin onnistui erinomaisesti. Seuran jäseniä on lisäksi ollut liikkeellä niinkin
Siperiassa, Japanissa ja USA:ssa. Ja kaukaisilla seuduilla kuin
panin kuulumisia tullaan esittelemään syyskokouksessa, josta toisaalla lehdessä on ilmoitus. Toivomme, että muissa numeroissa voisimme
vielä palata menneen kesän mielenkiintoisimpiin dendrologisiin retkeilyihin ja kokemuksiin. Koska kaikki jäsenkuntaam.me kiinnostavat ta pahtumat eivät va rmaankaan ole kantautuneet toimituksen tietoon, toi vomme jäsenten aktiivista apua kuvien ja lyhyiden kirjoitusten muo dossa.

Olavi Luukkanen
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E. Kaukovirta

KATAJA ja MAISEMANHOIDOLLISET EKOSYSTEEMIT

Lukijan auttamiseksi kerrottakoon heti alkuun, ettei nyt alkavan
kirjoituksen sisältö täsmällisesti vastaa otsikkoa .
hittäköön keinot.

Tarkoitus py-

Alun alkaen tarkoitukseni oli otsikoida tämä pu-

heenvuoro kotimaisen katajan puolesta yksinkertaisesti ja puutarhamiesmäisesti "kataja koristekasvina".

Nykyään kuitenkin tulee hel-

posti ymmärretyksi väärin, jos puhuu koristekasvista tai koristepenasaata - samoin kuin tulee leimatuksi historian kummitukeekai maini tessaan sanat puutarhataide tai puutarha-arkkitehtuuri. Viimeksimainittujen käytöstä voi välttyä, sillä niiden uusiutunutta j a laajentunutta merkitystä kattamaan ovat eriytyneet omat vastineensa "maisemanhoito" ja "maisemasuunnittelu" .

Käsitteelle koristekasvi ei

valitettavasti ole löytynyt samalla tavoin ajan hengen mukaista vas tinetta .

Uusien termien synty ei aina ilmeisesti olekaan ihan vält -

tämätöntä, jos käsitteen uusiutunut sisält ö oivalletaan.

Luin juuri

viimeistä Suomen Kuvalehteä, ja siellä opetettiin, ettei sana kommunismi merkitse nykysuomessa samaa kuin se merkitsi vielä nelisenkymmentä vuotta sitten.

Samalla tavoin olisi ymmärrettävä, että käsit -

teen koristekasvi sisältö voi uusiutua.
Alkuperäisen otsikon käytöstä pidättymiselle on myös toinenkin syy.
Käymme läpi paraikaa kehitysvaihetta, jolloin yleiseen tietoisuuteen
yritetään ajaa sellaisia käsitteitä kuin ekosysteemi, kasviyhdyskunta, maisema-analyysi j . n.e.

Nämä ovat niin arvokkaita asioita, et-

tei niiden tiedostamista haluaisi häiritä vetämällä huomiota yhteen
kasvilajiin , ei edes opastavassa mielessä.

Onhan sanottu, ettei

maisemasuunnittelijan tarvitse tuntea yksityisiä kasveja!
ekosysteemeillä.

Hän operoi

Mutta missä viipyvät ekosysteemit? (Tä stä päästään -

kin sitten lähemmäksi asiaa).

Jos ekosysteemeistä ei puhuttaisi,
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voisi nykyisin useimmiten tapahtuvaa maisemanhoitoa seuratessaan
erehtyä luulemaan, että elämme eräänlaista vuorimännyn ja kaljukai
kerittyjen nurmikeiden kliimaksivaihetta.
Tasapuolisuuden nimessa on myönnettävä, että todella ansiokkaita
yrityksiä ekasysteemien luomiseksi toki tehdään . Pitäisin tällaisina
esim . niitä tapauksia, joisaa luonnonvarainen kaavusta on saatu säi lytetyksi aluerakentamisen jaloissa ja sen jälkihoito toteutettu
asiantuntevasti .

Näistä eräs kuvaava esimerkki on selostettu tämän

lehden numerosaa 2/1972 .

Kuitenkin kyseiaeasäkin tapauksessa kiin -

tyy huomio siihen, ettei säilyttämisen arvoiseksi katsottujen kas vien luetteloon ole mahtunut katajaa .

Kotimainen kataja on kuiten -

kin ainoa koko maassa esiintyvä ja menestyvä havupeneas .

Eikä kata-

jan käyttöä tarvitse rajoittaa luonnonmukaisiin ekoeysteemeihin ,
vaan se menestyy erinomaisesti myös hoidetuilla alueilla. Jopa niin ,
että kataja vastoin aikaisempia olettamuksia tulee hyvin toimeen
kaupunkien saastuneessa ilmassakin , kunhan vain sitä sadetetaan riit tävän usein kasvukauden aikana .

Siten se luontuiei hyvin erääksi

niistä kasveista, joita käytetään yhdistämään ja sitomaan toisiinsa
rakennettuja ja luonnontilassa säylytettäviä alueita .
Tavallinen kataja (Juniperus communis 1. ) ei ole vain yksi ja sama
bavupensas .

Voisipa melkein väittää , että tavallisesta katajaata

on olemassa jokaiselle kasvupaikalle ja kaikkiin käyttötarkoituksiin
sopiva oma muotonsa .

Esimerkiksi Den OUDEN ja BOOM (1965) nimeävät

bavupita käsittelevässä kirjaasaan 64 tavallisen katajan muotoa .
Norjan maatalouskorkeakoulun dendrologian laitokselle kerättiin jokin vuosi sitten 90 erilaista Nurjassa tavattua tavallisen katajan
muotoa .

Onne~lisinta

tietysti olisi, jos meilläkin saataisiin vali -

tuksi viljelyyn soveltuvien muotojen kokoelma kotimaisesta katajasta .
(Lukija lienee havainnut, että tässä kirjoituksessa on tarkoituksellisesti käytetty rinnakkain J. communie - lajista suomenkielisiä nimiä

6

"kotimainen" ,ia "tavallinen kataja") .

Mutta niin kauan kuin meillä

ei tämänkaltaista kokoelmaa ole, on tyydyttävä käyttämään jo tunnettuja tavallisen katajan viljeltyjä muotoja.
Näin Dendrologian seuran lehdessä haluaisi aloittaa tavallisen katajan viljeltyjen muotojen esittelyn mainitsemallaensiksi
stricta- ja J . c . f . suecica- muodot .

~·

f.

Nämä komeat, JOpa 10 m:ksi

kasvavat muodot eivät kuitenkaan tunnu herättävän mitään sympatiota
maisemallisesti ajattelevien keskuudessa, vaan pikemminkin ne näh dään puutarpataiteen 'kitschinä' .
lyistä .

Luovun siis pidemmistä esitte-

Toivon kuitenkin, että nämä muodot saisivat säilyä luontai-

sesti kasvaessaan , eivätkä tulisi uhratuiksi maiseman kokonaiskuvan
jäsentyvyyden nimissä .
Rehevät pensasmaiset tai maanmyötäisesti kasvavat

ty~pit

ovat niitä

tavallisen katajan muotoja , joita meilläkin eniten tarvittaisiin.
WELCH (1969) jakaa äsken mainitut tyypit kirjassaan "Dwarf conifers"
kolmeen ryhmään.

Pensaat , joiden oksat ovat paksuhkot ja neulaset

leveitä kuuluvat WELCHin jaoittelussa Canadensis - ryhmään .
muoto tässä xyhmässä on Kanadan kataja,

~·

v . depressa .

Tyyppi
Se on

nopeakasvuinen , kestävä ja karusaakin kasvupaikassa viihtyvä muunnos,
joka tulee laaja- alaiseksi puolitoista metriä korkeaksi pensaaksi .
Tähän ryhmään kuuluvista nimetyistä viljelymuodoista kannattaa mainita 'Dumosa', 'Gimbornii' ja 'Vase' sekä matalat maanmyötäisesti
kasvavat muodot 'Depressa star' ja 'Prostrata'.
Tiheäneulasiset ja hento - oksaiset pensaat luetaan Saxatilis- ryhmään
kuuluviksi .

Tämän ryhmän ominaisuudet tulevat selvimpinä esiin

v . saxatilis nimellä tunnetussa muunnoksessa .

Se on tuuhea,

vain noin 20 cm korkea, mutta laaja- alainen pensas .

'Repanda' ni -

~·

mellä myyty viljelymuoto on tyyppimuunnosta suositeltavampi nopeakasvuisuutensa ansiosta .

J, communis - lajin yksi parhaina pidetyistä
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Luonnonvaraisen katajamme
kauniita muotoja . Kuva Tyrvännöltä, Dendrologian Seuran kesäretkeltä 1971 .
Valok . Jouni Mikola .

puutarhamuodoista kuuluu myös Saxatilis - ryhmään .

WELCH esittelee

sen nimellä ' Silver Lining', mutta monet varsinkin hollantilaiset
taimistot tarjoavat sitä nimillä J . nana , J . prostrata ja myös
~

v . minima .

Hornibrookii -ryhmän muodostavat taas ne tavallisen katajan viljellyt muodot , joilla on silmiinpistävän pienet neulaset .
rakterisoi v. jackii muunnos .

Ryhmää ka-

Sen koristearvo on kuitenkin kyseen-

alainen , sillä se on aina enemmän tai vähemmän kituvan näköinen .
Sitä vastoin ' Hornibrookii' - nimellä kulkeva muoto on kasvutavaltaan
hyvin siisti ja siitä syystä erittäin suosittu esim . Englannissa .
Pohjoismaisten kokemusten mukaan se on kuitenkin kasvupaikkansa
suhteen melko

oikuk~s.

Parhaiten se menestynee kallioilla ja ki-

vikoissa .
Tämän varsin ankarasti karsitun esittelyn lisäksi haluaisin vielä
mainita pari norjalaisissa lähteissä kuvattua muotoa, joita tosin
ei vielä tapaa tuontitaimistojenkaan hinnastoissa .

Toinen näistä

B

on n . 1 , 5 m korkea pensas, jolla on tiheä neulasisto .
siro ja kärjistään alaspäin kaartuva .
jon Saxsatilis- ryhmän tunnuspiirteitä.
~

nimisenä .

Oksisto on

Pensas omaa siis hyvin palSe kuvataan J. c. f. pendu-

Toinen, J . c . f . reptabunda on taas matalakasvuinen,

vain n . 30 cm, mutta tulee jopa 3 m leveäksi pensaaksi. Sen kasvutapa ei ole aivan niitä kaikkein tiheimpiä, mutta se on siitä huoli matta kauniin ja hyvinvoivan näköinen .

Otsakkeessa lisämäärettömänä käytetty sana kataja, edellyttäisi
tarkasti ottaen myös muiden kuin communis - lajin esittelyä. Koke mukset muiden lajien menestymisestä eivät kuitenkaan ole olleet
mitenkään rohkaisevia (KALLIO 1966, KAUKOVIRTA 1968).

Tosin is-

tutetuista katajistaovat rohtokataja (J . sabina) ja sinikataja

(J . sguamata v . meyeri) tavallista katajaa yleisempiä vielä toistai seksi .

Viimeksi mainittu talvehtii heikosti Etelä- Suomessakin, jo-

ten sitä ainakaan ei pitäisi istuttaa.

Katajien heikko talvehtimi -

nen johtunee lähinnä siitä, että niiden juuristo ei säily talvella
viott~matta .

Eräissä äskettäin julkaistuissa tutkimuksissa on

osoitettu, että meillä Suomessa usein paleltuvan Kiinan katajankin

(J . chinensis) versot karaistuvat kestämään jopa 48 asteen pakkasia,
kun taas juuristo s ietää enintään - 10 astetta.

Näyttääkin ilmeisel-

tä, että Suomen oloissa on viisainta tyytyä tavallisen katajan tarjoamiin mahdollisuuksiin .
Kirjallisuus :
KALLIO , T. K. 1966 . Koristepuiden ja - pensaiden levinneisyydestä ja
menestymisestä Suomessa . Ann . Agric . Penn . 5 : 1-49 .
KAUKOVIRTA , E. 1968 . Havaintoja havupensaiden talvehtimisesta Viikissä , Kauhajoella ja Rovaniemellä . Puutarha 7 1 :418- 4 19 .
den OUDEN, P . & BOOM , B. K. 1965. Manual of cultivated conifers .
526 s . Haag.
WELCH, J . H. 1969 . Dwarf conifers . 334 p . London .
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PENTTI LOKONEN
LUONNONPUUT PIHAPUINA
Useimmat rakentajat haluaisivat talonsa metsämaastoon, jossa
korkea vihreys on jo valmiina luomassa luonnonläheisyyden tuntua .
Talouametaänä hoidettu puusto kokee rakennettaessa kuitenkin niin
suuren muutoksen , että toivottu tuloa tässä suhteessa jää usein
saavuttamatta. Muutaman vuoden kuluessa saattaa huomattava osa puis ta kuolla , eivätkä jäljelle jääneetkään muuttuneissa olosuhteissa
enää kenties vastaa tarkoitustaan . Puuston harventuminen muutta a
tuuli - ja valoauhteita, jotka varsinkin havupuille saattavat muo dostua hyvinkin kohtalokkaiksi . Viemäröinti muuttaa pohjaveden
korkeutta niin, että puut kuolevat kuivuuteen ennenkuin ehtivät
kasvattaa juurensa uuteen kosteyssyvyyteen . Rakennusajan vauriot,
raskas liikenne ja taitamaton luonnon käsittely aiheuttavat monen
puun kuoleman. Usein päästäisiinkin parempaan vihreyteen rakentamalla pellolle ja istuttamalla kaavisto aiirtoihin tottuneiata tai mista. Luonnonmaiseman "luonne" jää tällöin kuitenkin useimmiten
saavuttamatta , Metsämaastoon rakennettaessa olisikin puuston valmentaminen muuttuviin olosuhteisiin aloitettava useita vuosia en nen rakentamista. Tämä tarkoittaa varovaista harventamista, pintakasvillisuuden varovaista raivausta sekä humuksen lisäystä vähin
erin usean vuoden aikana.
Mukautuminen muutoksi~n
Luonnossa kasvit valitsevat kasvupaikkansa oman kasvupaikkatyyppinsä ja luontaisten edellytystenaä mukaan. Lehdoaaa viihtyvät
omat kasvinaa , kanervakankaalla omansa . Toisaalta on myös kasvu paikkatyyppejä, joiden kasvillisuus on suhteellisen vaivattomasti
muutettavissa. Tällöin puhutaan jo metaänviljelykaelliaesti ns .
sukkeasiometsistä .
Rakennusajan muutoksiin suhtautuvat eri kasvit eri tavoin .
Jotkut mukautuvat ajan mittaan muuttuviin olosuhteisiin, jotkut taas
eivät radikaaleja muutoksia kestä . Esim . kaikki lehtipuut ovat
arkoja runkovaurioille, mitkä rakennettaessa ovat aina vaarana .
Koivu ja pihlaja kasvavat luonnossa sekä yksittäiskasveina että
metsinä, Ne sopeutuvat varsin hyvin asutuksen aiheuttamiin muutoksiin ellei juuristoa peitetä kovin paksulla ja raskaalla täytemaalla. Rauduskoivun kauneutta ylistetään sen valkorunkoisuuden takia ,
mutta hieakoivulla on puolensa koateilla paikoilla. Haapa on hyvä
kostean paikan puu ja erinomainen syysvärin antaja. Kotimaisista
puulajeiatamme haapa lienee vastustuskykyisin olosuhteiden muutok sille . Miinuspuolella voitaneen mainita sen herkkyys lahoamiselle
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ja t aud e ille sekä runsas juuriversojen muodostus . Runsas hedekukkien lentely kukinnan aikaan ei myöskään ole kaikkien mieleen .
Tuomi on kaunis kukkiessaan , joskin kukkien tuoksu saattaa rakennuksen lähellä olla liiankin voimakas . Metsässä kasvaessaan tuomi harvoin kehittyy tasasuhtaiseksi koristepuuksi . Siihen tulee myös herkästi tuhoeläimiä, jotka kuitenkin ovat pidettävissä kurissa. Raita on kaunis puu tai suuri pensas, joka kestää suhteellisen hyvin
muutoksia . "Uros" - raidan kukinta on keväällä varsin koristeellinen .
Saarni on lehtopaikkojen jalopuu, jonka kauneus on riippuvainen kasvupaikan tiheydestä . Se tulee keväisin lehteen niin myöhään, että
jotkut ovat kaataneet terveen saarnin luullessaan sen kuolleeksi.
Tervaleppä on erityisesti rantojen puolijalopuu, joka kestää suhteellisen hyvin runkovioituksia, mutta huonommin muiden olosuhteiden
muutoksia. Myös tammi saattaa jopa kaunistua saadessaan lisää
kasvutilaa .
Havupuiden arvokas vihaota
Vaikka luontomme onkin havupuuvaltaista, niiden vihreys on arvokas myös piha käytö s sä , erityisesti talvisaikaan. Mänty on vaati maton kasvupa ikkansa suhteen , joskin viihtyy parhaiten kangasmailla .
Kosteuden muutokset ovat männylle kaikkein kohtalokkaimmat . Juuriston ja rungon vioituksista se selviytyy kohtalaisesti ja kestää
ohimenevästi myös huomattavaakio neulasten menetystä. Männyn juuristo ei kestä runsasta yhtäkkistä peittämistä, vaan maankorotukset
on tehtävä vähitellen kevyellä hiekkaturvemaalla muutaman vuoden
aikana . Olosuhteiden muutoksia mänty kestää parhaiten keski-ikäisenä.
Kuusi on varjoisan metsän puu, josta tiheässä kasvaessaan harvoin
muodostuu kaunista pihapuuta . Yksin kasvaessaan se sitä vastoin
saattaa olla hyvinkin juhlava. Neulasten menetystä kuusi ei kestä
samassa suhteessa kuin mänty ja myös runkovaurioista se kärsii sitä
enemmän . Kuusen juuret ovat alttiina vaurioille ollessaan lähellä
maan pintaa, jopa sen päälläkin. Runsas harventaminen saattaa kuusen alttiiksi katkeamiselle tai juurineen kaatumiselle . Lisääntyneen valon takia myös neulaset ruskettuvat herkästi. Kataja on kuivien rinteiden ja valon kasvi, jossa on hyvinkin kauniita muotoja .
Se on yleensä sitkeä, mutta kärsii valo- ja kosteussuhteiden muuttumisesta .
Luonnontontilla saattaa olla myös kauniita varpukasveja, jotka
ovat säilyttämisen arvoisia . Sitä vastoin niiden sekä yleensä kas vien siirto luonnosta onnistuu huonosti . Tässä suhteessa on otettava huomioon myös luonnonsuojelulain määräykset ja rauhoitukset .
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TALKOORETKI TAMMISTON ARBORETUMIIN
Dendrologian seura teki 19 .-20 . 8 . 1972 savottaretken prof . Kompan
1920- luvulla perustamaan Tammisten arboretumiin Karjalohjalle . Työmme
keskittyi 1stutuataimien etsimiseen ja vapauttamiseen rehevästä luonnonkasvustosta sekä yleiseen siivoamiseen. Talkooviikonloppuun osal listui 22 dendrologia , ja jälkeä myös syntyi ; runsas kolmannes alueesta käytiin läpi . Käy tettävissämme oli yksityiskohtaiset , prof .
Sakari Saarnijoen v.1 946 valmistamat ja hort . Kimmo Kelkan moni stamat kartat arboretumin istutuksista, ja niiden ansios t a perkaustyö
muodostui helpoksi ja mielenkiintoiseksi . Tiheikköihin tunkeuduttaessa oli jännittävää nähdä, mitä alkuperäisistä laje i sta ja laj i kkeista oli elossa . Samalla opittiin tuntemaan uusia erikoisuuks i a,
varsinkin kun prof . Saarnijoki itse, paras Tammisten tuntija , oli
opastamassa .
Työn lomassa nautimme talon runsaista antimista ja saunasta
Lohjanjärven rannalla , ja muistamme kiitollisuudella Diakonissalaitosta , arboretumin nykyistä haltijaa .
Paljon saimme aikaan, mutta paljon jäi vielä tekemättäkin .
Luonto peittää tehdynkin työn tulokset pian . Tarkoituksemme on yhdistää hyöty ja huvi taas ensi kesänä . Ehkäpä näistä savottaviikonlepu ista Tammistan arboretumissa voisi muodostua jokakesäinen traditio Dendrologian seuralle .

'

Jouni Mikola
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TAPIO K. KALLIO
KORISTEKASVIEN TALVENKESTÄVYYDESTÄ
Viljeltyjan

ka~ vien

tänt öä aj atellen
s elli s im~ iä,

t alvenke stävyys on sekä

mielenki i nto isim~ia j~

mutt a myös vaikeimmin

piilevät ennen

k ~ikkea

että käy-

teoreettise~ti

ta1oudel1ise tikin

er kityk-

r~tka·stavia ky~k~iä .

V~ikeudet

si inä , että saman lajin yksilöt SaAttavat käyt -

täytyä s amoi ssa ol osuhte issa aivan e ri

~voin .

Toisaalta

ta~s

yksil ön taJvahtiminen er i vuosina voi olla yllättävää : lö
esimerkkejä siitä, ett ä kasvi on s elviytynyt
ta ilman näkyviä vauri oit a , mutta s e on

~~arastakin

~itt emmin

yy

saman
u~eita

pakkastalves-

tuhoutunut jonain huo-

matt avan leutona t al vena.
Meillä Suomess a on kori stekas vien t al venkestävyyden s elvittäminen erit täin tärkeää, koska suurin os a nii stä saavuttaa

ilma~ollisen

pohjois-

rajansa maamme alueell a . Hyviä e s i merkke jä t ä stä ovat myös luonnonvar aiset jalot lehtipuumme .
Talvenke stävyys s ama i stetaan us e in ky1 mänkestävyyteen, mikä kuit enkin
on osittain virheellinen käs itys . He ikk oon talvenkestävyyteen saattaa
olla syynä pakkas en li säksi myös muita t ekijöitä , joista tärk e impiä ovat
erilaiset talvituho s ienet , näin esimerkiksi talvehtivilla ruohomaisil l a
kasvailla ja lumen alle jäävillä t aimil l a . Täysikasvui s i ll e puill e ja
pensaill e talvituho s ienet ovat lähe s merk i t yksettömiä . Ryhmäruusu i lla
saattavat kuitenkin talvituhos ienet i skeytyä pakkasten he ikentämiin t äysin tuleentumattomiin tai miin täydent ä en siten s ekundäärisesti tämän aiheuttamaa tuhoa .
Puiden j a pensaiden paleltuminen aiheutuu miltei aina niiden soluisaa ol evan veden jäätymi se stä . Aluksi s e

ta~ahtuu

soluseinissä ja

solu~eis~ä,

joihin s olu ist a diffunt oit uu li sää vettä jäätymisen edistye ssä . Jäätyminen t apahtuu s itä helnommi n mitä ves i pitoisemmista kasveista tai kasvinosi sta on kysymys . Pakkase ssa kasvin solut menettävä

vet ä , joka siten

on poi s kasvin ulottuvilt a . Pakka skuol e aa voidaan siten ve r rata kuivuu!'kuol ema.an . Tal vellahan on mahdot onta veden otto jäätynee stä

aas a ja ve-

den kulkeutum i nen jäät yne essä kasvissa. Pakkasen oll essa riittävän kova
jäätä muodost uu myö s s oluih i n, s olunesteeseen. Jään

uodostuminen

ka~

viin ei kuitenkaan läheskään aina merkitse s en kuol emista . Paleltuminen
on jossain määrin palautuva ilmiö .
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Kasvissa tapahtuu syksyllä elintoimintoja, joiden vaikutuksesta se tulee paremmin kylmää kestäväksi. Ilmiötä kutsutaan karaistumiseksi . Karai stumisen mekanismi on vielä lopullisesti selvittämättä. Tunnettua
kuitenkin on, että karaistunei ssa kasvinosissa solunesteen väkevyys on
normaalia suurempi - väkevän 1 iuoksen jäätymispiste on alempi kuin laimean . Erityisesti on todettu suuren sokeri- ja valkuaisainepitoisuuden
lisäävän pakkasenkestävyyttä, kun taas vapaiden aminohappojen määrä on
karaistuneissa kasvinosissa vähäinen

(5) .

Viime aikoina on erityisesti

USA : ssatutkittu keraistumiseen johtavia olosuhteita (1 , 3) . Karaistumiseen vaikuttaa ennen kaikkea kaksi tekijää: lämpötila ja päivänpituus .
Karaistumista tapahtuu alhaisessa lämpötilassa - muutaman asteen yläpuolella 0°C : een - ja lyhyenpäivän olosuhteissa. Sen sidaan kummallakin
tekijällä on karaistumiseen vähäinen vaikutus . Siten esimerkiksi hyvin
lämpimän syksyn jälkeen tulleet äkilliset kovat pakkaset ovat aiheuttaneet suuria talvivaurioita, koska karaistumista ei ole tapahtunut . Aurinkoinen, mutta viileä syksy on kasvien karaistumiselle edullinen (6).
Tutkimuksissa on todettu, että karai st uvissa kasveissa syntyy

~b s cisiini

happoa (3) . Tällä kasvunsääteellä on talvenkest~vyyttä voitu lisätä myös
pitkänpäivän olosuhteissa. Myö s muilla kasvunsääteillä on todettu olevan
vaikutusta kasvien talvehtimi seen . Ni inpä gibberelliini on heikentänyt
talvenkestävyyttä ( 2) . Puutarhantutkimuslait oksella on omenapuiden tal venkestävyys sel vä.rti heikentynyt käyttämällä puiden kasvua hillitsevää
kasvunsäädettä B-995 (8) .
Eri kasviryhmistä ovat kestävimpiä lajit, joiden talvilepoa lehtisadosta
syksyllä silmujen puhkeamiseen keväällä on vaikea keskeyttää. Esimerkkejä tällaisia lajeja sisältävistä k~r:vi suvuista ovat mm. Amehnchier,
Caragan~, Crataegus, Lonicera, PotP.nt illa, ~jne . Lepokausi keskeytyy helposti mm . kasvisuvuill a Ae sculus , Chaenomeles, Forsythia jne,

jotka yleensä ovat heikkoja talvehtimaan.
Oman ryhmänsä kasvien tal venke ntä.yYYdestä Jluhu tael'sa mnt'lrlo:-tnvat ne
kasvit, jotkå meillä säännöllise . i paleltu~t lumirajaan, mu ta !liitä
huolimatta ovat käyttökelpoi s ia kori st ekas,Teja . Täll ail'ia ka<'vej:>. ovat
mm . keltainen väriherne (Gen i,.ta

c~ n~nirn-ryhm~n

inctoria) ja erää

oenRasangervot (Spiraea btunaltl.a ' Antho y Wat eterer ' ja S. jnnoni C'\
' Ruberrima ' ), jotka kukkivat lonpukesällä saman vuorlen versoill~. ~iin
pä näitä käytetäänkin tavalli . en
Eri kasvinosat sietävät

nakk~~t~

erennoiden
eri

t~voi

avoin .

. Herki

iä

p~1PltumAAn
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ovat vuo s iversot ja niiden kärjet, mikä ilmiö on tyypillinen mm . morsiu~aneervoll e

(Spirae a arguta). J oillakin lajeilla ovat kukka~ilmut

herkkiä paleltumaan . Niinpä suurikukkaiset onnenpensaslajit (Forsythia)
kukkivat usein vain niillä versoj en osilla, jotka ovat olleet talven
lumihangen suojassa .
Nuoret, voimakkaasti kasvavat kasvinosat ovat herkkiä

He-

paleltum~~n .

voskastanjan (Aesculus hinnoc afltanum), joka kerran

on paleltunut 1 '.ll!li -

rajaan, rotevakasvuiset uudet versot paleltuvat

jälkeen miltei

~en

~\o

s ittain. Hevoskastanja kuuluukin meillä sellaisiin kaRveihin , jniden
rungolli set taimet säännölli!'<erl;i tuodaan ulkanailta, koska nnnret rehevästi kasvavat taimet paleltuvat usein meidän taimitarhoi"sarnme .
Tunnettua on, että puiden ja pensaiden juuret kestävä
enemmän pakka!'<ta kuin maanpäälliset

huomattavasti

Meillä juuriston palel -

kasvino~at .

tumista tapahtuu onnek si harvoin - lumettomina talvina . Sen sijaan taimistoissa voi juuriston paleltumi s ia tapahtua myönäissyksyllä taimi en
ylösoton yhteydessä, jos nostetut taimet ovat jääneet ulos Pakkaseen
vaikkapa vain yhdeksi yöksi . PuutarhantutkimuRlaitoksella käynnissä olevat tätä selvittelevät tutkimukset näyttävät osoittavan, että jo 5 t unnin pakkaskäsittely

- 10° C: Rsa on useiden kasvilajien juuristol le tu- 5° C: ssa . Useimpien ko-

hoisa. Vauriot ovat sen sij aan olleet vähäisiä
keessa mukana olleiden lajien silmut
ol i pidetty

terveiltä, va"kk, taimia

näyt ti~t

10 tuntia - ?0° C:ssa .

On hämmästyttävää, kuinka paljon pakkanta voivat puut ja pensaat ti e-

tyiss ä olosuhteissa ke stää.

ehdyissä

Neu vostoli itos~a

tutkimukRi~~~

nn

haapaa (Populus tremula) , mustaseljaa ( Sambucus nigra) ·a ~inPrian n~P
napuuta (Malu~ nrunifo1ia) pidetty labo~a ~rio-nlosuhtei~sa
lämpötilaosa ilman huomattavia vauri oi a .
al as on luonnollisesti tanahtunut hy--in hi

~asti

Hyvin tärkeä tekijä kasvien ta.l 'IP.nke~äV'T:y'iPlle
nr ovenienss i. Tämä korkee
p en~ "tita,

tä,

joiden

erityi~E,..~ti.

~ · eMPn · c:o

mene!="tY'"if"es~ä <""'!1-::tttq,~

ilan

Lämn~

olla

- 195° C: n

la~kerninen ~~in

(Q) .
0'1

ni · tle'1 al k>merli. eli

i:i 1 · ... :;;_ -+-~,rii:i nui

~,rtri..';l

';1

;.,

~~..-.j~ riir~1 ~n

.... ii-

mill~ti s e"ta

m'la1ltiet eell . .-erl;~ rndnr " nn k--r<>;:-rovs . T'imil ""' «P1 •rli~
ti tajuttu metsäuuiden olle<;s:> lry~ .. P,~li.. "'"t " "inP ~ikn · .,, ,., 'II ··~
korifltekas•rien osalta kiinnitetty h•lorni'lt? ,.,rover;e

~~iin .

J('p«t'brin~

pidettyjen kasvien huono meneRtyrninen "oh •.1r yl .. pn~'i ;, 'l". ,.; itä . P
ko. taimet ovat olleet nr ovenienr,hl "an

~eille "Oni.,at~

ä

. ia . Sel virnniä

15

esimerkkejä on tavallinen uä~kinäpensas (Cosrlus avellana) : ulkomailta
tuotetut taimet ovat olleet talvenkeRtävyydeltään varsin heikkoja, kun
taas omien luonnonvaraisten pähkinänensainen jälkeläiset ovat olleet
keqtäviä .
Luonnollisesti on ulkoisilla tekijöillä suuri vaikutus puiden ja pensaiden mene stymiseen .

Kasvu~aikan

olosiiliteiden merkitys on sitä tärkeämpi

mitä aremmista kasveista on kysymys . Kanadalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että eri

ilmastolli~ista tekijöi~tä

talven kylmimmän kuukauden

minimilämpötilojen keskiarvolla ja kasvukpuden pituudella on suurin vaikutus kasvunaikan edull isunteen (7). lfyvin Ruojatuilla naikoilla, nimenomaan rakennusten

suojass~,

talven ja kasvukauden lämpötilat ovat

joiR~a

edullisia, monet kasvit viihtyvät yleisen levinneisyysalueen ulkopuolel lakin . Niinpä Rovaniemellä on tavattu kukkiva köynnöskuusama {Lonicera
caprifolium) ja Kuopiossa suurikokoinen hevoskastanja (Ae sculus hiupocastanum), jotka kummatkin yksilöt ovat kasvaneet rakennusten suojassa

( 4) .
Tosin voivat seinien vierellä kasvavat puut ja pensaat joutua alttiiksi suurill e lämpötilanvaihteluille

kevätt~Jvella,

jolloin vaihtelut voi-

vat olla tällaisilla Paikoilla jopa )0° C. Varsinkin itä- ja kaakkoisseinustat ovat vaarallisia, koPka niillä lämpötilannousu on hyvin nopeaa . On suoritettu lämpötilanmittauksia puiden runkojen eri uuolilta
- auringonpuol ella lämpötila saattaa olla kevättalvella jopa lähes 20°C~
kun varjossa on vielä pakkasasteita. Vauriot voivat tällaisissa tapauk-

sissa olla suorastaan mekaanisia pakkashalkeamia, jotka syntyvät lämpötilaerojen aiheuttamien jännitystilojen johdosta. Niihin voi tällaisilla uaikoilla olla syynä myös lämpötilannoususta aiheutunut talvilevon keskeytyminen : kasvin elintoiminnat alkavat, jolloin mahdollinen
''takatal vi" voi aiheuttaa vahinkoja. Osaksi vauriot johtuvat myös siitä, että kasvin maanuäällisistä osista haihtuu auringon lämmittäessä
vettä, mutta maan ollessa vielä roudassa eivät kasvit voi korvata veqivajaustaan. Tämän tyypin vaurioita tavataan usein ikivihreillä kasveille,
mm . alppiruusuilla, mikäli niitä ei ole suo j attu kevä

~uringon

paahteel-

ta.
L;unmin ja valoina

ka.~vupaikka

eilistää tal ver.kestä·t;'ryt ä . Tällaisilla

paikoilla •rilkkaan el intoiminn,n
Jra~vien

u1 ok::ena on

l<asvukau~e'l

":iä ... yennä

ravintotilanne hyv'i. Varjoisilla "lOhjoi,rin e"llä

ka~•..,.villa

kasvailla on heikonpi t'llvenke ntä·r.rJ:-. Se ·,h+uu >'ii 'i , Ptt'i l'b,.,iitil,
·a v1..l ai.,.'tu!!" ovat

k:t~vukautf'n::J

Pll-t;:li_... P,.,pill

~~ ka.~vien

r"lkentava ainell!:n-
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vaihdunta ei tuota niin hyvää tulosta kuin edellisessä
Samasta syystä läm~imän kasvukauden jälkeen on kasvien
parempi kuin

ja

kole~

satai~en

ta~auksessa.

t~venkentävyys

kesän jälkeen.

Yl einen käsitys on, että lannoitus -

nimenom~

ka1i1annoi us -

lis~~

talvenkestävyyttä, kun taa>" tyooil:mnoitus "itä heikentää. On kuitenkin jokseenkin tarkoituksetonta li~ätä maahan kalia, mikäli typpi on
minimissä . Onkin uskottavampaa, että nimenomaan monipuolinen lannoitus ,
jossa eri ravinteet ~~etaan oikeassa suhteessa, ant~ parhRan tuloksen
myös kasvien talvehtimiseen nähden.
Kasvien talvenkestävyys on useiden osatekijöiden sumna . Moniin näistä
voidaan vHjelykse1linin toimf'rmi+ein vaikl1t aa . Jot a :iä!'t'H!"iln mahdollisimman ~ieniin talvivaurioihin, on ~ä kasvattp~ vain kestäviä
proveniensseja kestävistä k'\svilajeis a . . i li are::~ria lajeja kasva e ,.;m
"itä enemmän tarvitaan tietoja k:'lc:v·en tal"eh ·.,i,een V'liklrttavi..tP.. tek· jöistä ja myös sitä enP.mm'in vi1jelyksalli,iä toi enpiteit"" vaurioiden
välttämiseksi.
KirjP11 isuutta
1.

2.

HOL{JBO}TIC Z, T. &: BOE, A. A. 19'>9. Development of cold hardiness in
apple seedlings treated with gibberellic acid and abscisic acid .
J . Amer . Soc. Hort . Sci . 9A : ~61~~4 .
1970 . Correlation between hardiness and free amino acid content
of a~ple seedlings treated with gibberellic acid abscisic acid .
Ibid . 95 : 85-88 .

).

IRVING, R. M. 1969 . Characteriza ion and role of an endoeenous
inhibitor in the induction of cold hardiness in Ace negundo.
Plant Phy!'iol. -14 : 801-805 .

4·

KALLIO, T. K. 19~~ - Kor·~te~uiden ja oensaiden levinnei~estä ja
menestymisestä Suome""" · Ann . Aeric. Fenn. 5, Suppl . 1, 107 s .
R. • 1970. Bioche ical
E. ~ HAR .
comnarison of fr>it btil~ in five neach cultivars of varyin
5: 177- 181.
de~ees of cold harrline<:~. J . A. er . Soc . Hort . Sci .

5· LASHF.F.N", A. M., CHAPLIN C.

~.

MrnKrn, H. 19~~. Li...,orPT""'P..S
4 '>-- 1~ : 187- 19> .

7.

nrTl':I ,TE1'. C. E.

IT.

~

ö'~ervin rin~förhållanden.

SFl'llY., 1•• C. 1?47. H

~uit~bil1ty innice~

o

1o~"l

·

ie~ .

Lustp,ården

orn;u ental . lan zonat ion
C3n . J . Plrunt Sci. 47 :

j>.'l- '-'1 .

8.

"1iiKil, J. 1070 . Jl"'vf'rkP.n ~v B-qqc; n.~. 'in..,1etriide s vi terhlirdighe .
Nord. Jordbr.fors~in~ 'i? : 11A-119.

9.

'1'111ti\.Tn1J '·

Kl?A~J11TI'<;V, 1041 . nie Pr"--th~rte
For<;tprchiv \? . (ref . '!t>rlre~. R. 1o.;.:.)

er

Ro1~-:ew:ichse.

17

VETOOMUS DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENILLE
uusien jalojen lehtipuiden kantapuiden löytämiseksi!
Metsähallitus on päättänyt perustaa tammen, saarnen, vaahteran, vuorijalavan, lehmuksen, pihlajan ja tervalepän siemenviljelykset alkuperältään kotimaisen siemenen tuottamiseksi mainittujen puulajien taimituotantoa varten.
Tänä päivänähän tilanne on se, ettö osa näiden puulajien siemen- ja taimitarpeesta joudutaan hoitamaan ulkomailta tuodulla materiaalilla, jonka kestävyys Suomen ilmastossa ei aina ole absoluuttisen varma.
Kaikista mainituista puulajeista on kantapuita valittuna, mutta tervaleppöä
lukuunottamatta aivan liian vähän. Lisäksi osa jo 1950-luvulla valituista
puista on saattanut tuhoutua myrskyn, rakentamisen tms. syyn takia. Parhaan mahdollisen aineiston saamiseksi siemenviljelyksiin on valittava lisää
puita. Koska Dendrologian Seuran jäsenistöllä on maassamme paras asiantuntemus ko. puihin nähden, rohkenenkin kääntyä lukijakunnan puoleen p y y t ä en
t •i et o j a
uusi s ta
m a h d o 1 1 i s i s ta
t a mmi s a a r n i v a a h t e r a -, v u a r i j a 1 a v a -,
1 e h mu s p i h 1 a j a - j a
ma h d a 1 1 i s e s t i
my ö s
t e r v a 1 e p p ä k a · n ta puu e h d o k kai s ta. Etusijalla tässä
vaiheessa on puuaineen tuotto. Siksi valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti suorarunkoisuuteen, haarattomuuteen, hieno-okseisuuteen ja jos mahdollista silmäveroisesti päätellä, myös nopeakasvuisuuteen. Näiden puulajien pohjoiset esiintymät ovat erityisen arvokkaita.
Myöhemmässä vaiheessa saattaa tulla kyseeseen Siemenviljelysten perustaminen maisemanhoitopuita varten. Tätä tarvetta varten otetaan myös ilmoituksia ulkonäöltään erityisen kauniista puuyksilöistä (esim. pyöreä sopusuhtainen latvus, rehevyys, kaunis syysväri jne.), joten niitäkin rekisteröi dään.
Kaikille Dendralogian Seuran jäsenille postitetaan lähiaikoina valmis ilmoituskaavake, jolla tiedossa olevat ehdokkaat on kätevä ilmoittaa. Ilmoitukset ottaa vastaan Metsänjalostussäötiö, ja ne tarkistetaan Metsänjalostussäätiön tai Metsäntutkimuslaitoksen toimesta. Siemenviljelykset, yhteispinta-alaltaan 17,5 he (400 vartetta/ha), perustetaan tervaleppöä lukuunottamatta vartteilla. Varttamisen ja vartteiden (taimien) kasvatuksen toimituskuntoon suorittaa Metsänjalostussäätiö.
Kiittäen etukäteen
Martti Lepistö
Metsänjalostussäätiö
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Olavi Luukkanen

KARPALO - - PUUVARTISISTA PIENIMPIÄ

Silläkin uhalla, että uskaltaudumme dendrologian
aihepiirin rajamaille, kerromme havainnoistamme
WISCONSININ karpalonviljelystä . Toivomme, että
kirjoituksemme herättäisi virikkeitä keskusteluun
muidenkin "unohdettujen" puuvartisten viljelykasvien käytöstä.

Vaccinium macrocarpon
{Krussmann 1962)

Sanomalehdet, radio ja televisio yhdessä osallistuivat yksityisten kansalaisten
ohella pohdiskeluun karpalosadon kohtalosta syksyllä 1970. Tuolloin nimittäin
todettiin poimittuja puhdistettuja marjoja olevan osavaltiossa 9 000 tonnia enem män kuin mitä voitiin markkinoida . Koko tämä määrä hävitettiin poltt!.malla.
Lähes satatuhatta tonnia karpaloita jäi sentään kuluttajien ahmittaviksi karpalo hyytelönä, karpalohillona, karpalomehuna, karpalokiisselinä, karpalococktailina .... Varsinkin karpalohyytelö on Amerikassa erottamaton osa kiitospäivän
tai joulun kalkkunapäivällisestä.
Karpalon tunsivat paitsi Uuden maailman alkuperäiset asukkaat {varsinkin pohjoiset havumetsävyöhykkeen intiaaniheimot) varmaankin myöskin Amerikkaan
Euroopan Pohjolasta saapuneet uudisasukkaat. U. S. A:n järvi valtiot, joissa karpaloa kasvavia rahkanevoja runsaasti esiintyy, asutettiin vasta viime vuosisadan
puolivälistä l ähtien. Amerikkalainen liikemiestaito kehitti pian menetelmiä, jotka poikkesivat suuresti alkuperäisestä puhtaasti luonnosta ja yksityisten ihmisten
satunnaisesta poimimisinnostuksesta riippuvasta talteenotosta. Lisäksi esim.
Wisconsinissa osavaltion hallintoelimet osoittivat jo 1860-luvulta alkaen kiinnostusta tuon arvokkaaksi todetun sadon hyväksikäyttöä kohtaan.
Luonnon tarjoama lähtökohta poikkeaa Pohjois - Amerikassa hieman Suomen oloista. Korjatusta sadosta pääosan muodostava karpalolaji on kotoperäinen amerikkalainen isomarjainen karpalo, jonka marjat ovat kaksi kertaa suurempia kuin
meille tutun, kaikkialla pohjoisessa havumetsävyöhykkeessä esiintyvän pienempimarjaisen lajin. Lisäksi ovat hyväsateiset karpalosuot tietyillä alueilla Amerikassa ehkä yleisempiä kuin Pohjois-Euroopassa.
Wisconsinin uudisasutuksen historia mainitsee viime vuosisadan puolivälistä miehiä, jotka saivat omistukseensa laajoja suoalueita osittain erehdyksessä, maa kauppojen epämääräisyyden vuoksi: ostaja luuli saavansa kasvuisaa metsää mutta
totesikin farmille saapuessaan saaneensa aukeaa nevaa. Kun suot kuitenkin kasvoivat karpaloita, omistajat päättivät korjata tämän sadon ja huomasivat pian,
että tämä olikin odotettua tuottoisampaa liiketoimintaa. Tieto ensimmäisten yrittäjien satumaisista voitoista - joita verrattiin öljylähteiden ja kultasuonten tuottamiin rikkauksiin - levisi pian, ja uusia yrittäjiä ilmaantui nopeasti. Osavaltio
joutui säätämään lakeja poiminta-oikeuksista ja poiminta-ajoista; historian lehdille ovat päässeet maininnat karpalorosvoista, jotka robmusivat marjoja ennen säädettyä karpalokauden avausta.
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Karpaloviljelmän hoito
Nykyisin omistavat järjestäytyneet sopimusviljelijät jokseenkin kaikki markkinaitavia marjoja tuottavat suot. Karpalopalstat muokataan, ojitetaan ja hiekoi tetaan, jonka jälkeen haluttua lajiketta olevat, vanhalta viljelmältä koneellisesti
kerätyt pistokkaat istutetaan palstalle. Ensimmäinen täysimittainen sato on odo tettavissa neljän vuoden kuluttua istutuksesta.
Karpaloviljelmää hoidetaan poistamalla rikkaruohot, lannoittamalla sekä kuivimpina aikoina myös kastelemalla; mehiläistarhauksen avulla varmistetaan kukkien
pölytys. Tarkimman työn aiheuttaa hallan torjuminen: aina kukinnasta sadon kyp symiseen asti viljelijä seuraa säätiedotuksia ja ryhtyy toimiin jos lämpötila las kee jäätymispisteeseen. Torjunta on tosin sekin paljon yksinkertaisempaa nykyi sin kuin viljelyn alkuaikoina, jolloin rautateiden lennättimiä myöten Washingtonista tuli hallavaroitus, jota karpaloseutujen halki puuskuttavat junat levittivät
veturien merkkivihellysten avulla. Aluksi hallaa torjuttiin savutuksen avulla, mut ta pian opittiin nykyinen yksinkertainen tekniikka; hallayöksi nostetaan vedenpin taa siten, että vesi pääsee lämmittämään varpuja ympäröivää ilmaa. Myös sade tusta käytetään hallan torjunnassa:raakileiden ympärille muodostuva jääkuori es tää marjoja vahingoittumasta.
Sadonkorjuu tapahtuu Wisconsinissa syys - lokakuun vaihteessa . Poiminnassa olivat pitkään käytössä vahvojen miesten heiluttelemat karpaloharavat , jotka olivat
suunnilleen viikatteenvarteen kiinnitetyn ison puolukanpoimimiskauhan näköisiä.
Nykyisin karpalot poimitaan "käsin koskematta" kätevillä puimureilla , jotka syy tävät marjoja metallisiin tai lasikuituisiin ahkioihin. Hydraulinosturi tyhjentää
marjat kuorma - autoihin, jotka kuljettavat marjat käsittelimöihin. Kuten "haravapoiminnassakin" koneellisessa korjuusaa kerätään marjat palstalta, jolla nostettu vedenpinta kohottaa pitkäperäiset marjat varvustosta.
Teollisessa karpalon jalostuksessa, joka U. S. A:ssa alkoi jo v . 1898, on ensimmäisenä käsittelyvaiheena lajittelu. Jalostuksen käyttöön menevät marjat erotellaan
roskista separaattoreissa, joissa sisällä on tietyn tiheyden omaava vesiliuos.
Tuoreena myytävät marjat (noin kolmannes sados ta) joutuvat monien koneellistettujen vaiheiden jälkeen jäädytettyinä lopulta supermarketissa kuluttajien ulottuville.
Teollisuuden käsittelemät karpalot kokevat monenlaisia muodonrnuutoksia, mutta
todennäköisin tie kuluttajan pöytään käy karpalohyytelön - tuon erottamattoman
kalkkunapaistin lisäkkeen - muodossa . Hyytelö on nimittäin luonnostaan erittäin
sopiva karpalojaloste, koska karpalossa hyydykeaineita eli pektiinejä on alun pe rinkin enemmän kuin useimmissa muissa marjoissa.
Miksi ei meillä?
Wisconsinin maailmanennätyskarpalonviljelyä katsellessaan ja maistellessaan
suomalainen kävijä tietysti kysyy itseltään, miksi ei meillä ole vastaavaa; onhan
meillä soita, karpaloita ja karpalonsyöjiä. Vastaus on ilmeisesti siinä, että ku kaan meillä ei ole vakavasti tarttunut toimeen tässä asiassa; onhan omien marjojemme arvo asiantuntijoidenkin taholla todettu suureksi ja onhan amerikkalaisten
karpalonviljely tiedetty aikaisemminkin. Kuitenkin parasta aikaa tuodaan Suomeen
venäläisiä karpalotuotteita, jotta ulkomaalaisille voitaisiin tarjota "suomalaista"
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karpalodrinkkiä. Ainakin karpalon kohdalla voidaan todeta, että paljonkaan tutkimusta ei enää tarvita (päin vastoin kuin muiden metsämarjojen kohdalla), koska muualla toimitaan jo käytännön mitassa. Kun karpalonviljelyssä päästään Suomessa kunnolla alkuun, voidaan lähteä kokeilemaan omaperäisempää suomuuraimen ja mesimarjan viljelyä, josta kauan on haaveiltu . Muiden marjojen kuin karpalon viljely tulee joka tapauksessa olemaan vaikeampaa, senhän ovat alkututki mukset, mesimarjan rodunjalostustoiminta yrn. jo Suomessa osoittaneet. Vaikka
suorikkaassa Suomessa marjanviljely ne voilla ei pinta-alana voi me rkitä paljonkaan, on se syytä ottaa huomioon soiden käyttöä suunniteltaessa. Parhaat mahdollisuudet ovat yksityisillä asiasta innostuneUla yrittäjillä, mutta puutarha-alan järjestöiden, tutkimuslaitoksien ja muiden maaseudun elinkeinojen kehittämi sestä
kiinnostuneiden elinten tarjoama suunnitelma-apu tai rahallinen tuki ei olisi pahitteeksi - aluksi, kunnes karpalon makuun kunnolla päästään.

Dendrologian Seuran kevätkokouksen yhteyteen 26 . 5 . 1972 järj estettiin tutuetumiskäynt i Ni skalan kartanon arboretumiin Helsingin
Tuomarinkylään, mistä oheinen kuvamme. Puistoa esittelemässä
kaupunginmetsänhoitaja Mikko Pitkäniemi . Valok . Olavi Luukkanen .
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Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V. retkeilylle
Suomeen
Saksan dendrologinen seura tekee heinä-elokuun vaihteessa
1973 noin viikon kestävän ekskursion maahamme. Seuran puheenjohtaja prof . Franz Meyer kävi Suomessa viime elokuussa tekemässä alustavaa matkasuunnitelmaa. Sen mukaan saksalaisten
matkareitti tulisi olemaan Helsinki - Elimäki - Lahti - Jyväs kylä - Kuopio - Kuusamo - Rovaniemi - Helsinki . Käynti Mus tilassa sisältyy luonnollisesti ohjelmaan. Muuten ulkomai sten puu- ja pensaslajien ja niiden eri muotojen kasvatuksen
osuus ohjelmassa jäänee melko vähiin, koska dend rologian tämä
puoli on vierailla kotimaassaan monin verroin runsaampana edustettuna . Saksalaiset haluavat täällä enemmänkin nähdä Suomea
yleensä, ja erityisesti tyypillistä suomalaista metsäluontoa
ja sen hyväksikäyttöä . Ohjelmaan sisältyy myös käyntejä puunjalostuslaitoksissa, t aimitarhoilla ja metsäpuiden siemenviljelyksillä . Vierailu Oulangan kansallispuistossa on eräs
retkeilyn päätapahtumista . Retkeilyn loppuvaih e essa tutustutaan mahdollisesti Tapiolaan sekä johonkin Helsingin kaupun gin ulkoilualueeseen.
Osanottajia retkelle tulee n. 80 henkeä . Rajoitettu määrä
meikäläisiä dendrologeja on tervetullut mukaan tälle matkalle .
Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Dendrolo gian seuran sihteeriin .
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KUVAVÄLÄHDYKSIÄ DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKELTÄ
SUOMENLAHDEN YMPÄRI 3 .-8 . 7 . 1972
Kuvat ja teksti: Jouni Mikola

Kuva 1. Pustmäen lehtikuusikkoa Viljand in lähellä Eestissä .
Puuston määrä yli 1000 k- m3 /ha. Kuvassa mukana tallinnalainen oppaamme Helvi .

Kuva 2. Retkikunta Tar ton Toomemäellä .
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Kuva 3 . Näkymä Tarton yliopiston
kasv i tieteellisestä puutarhasta .

Kuva 4 . Järvseljan koe - ja opetus metsänhoitotilan puulaj ija provenienssikokeill a .
Kuvassa Pi_J'!.~C_q_!].torta v.
latifolia- metsikkö .

Kuva 5 . Järvseljassa , Eestin "'flyytiäläRsfi" . Opetustilan johtaja J-le ino KaseRalu esittelPe aluetta, tulkkina Esko
Pelkonen. Etualalla vasemmalla doRentti E. Laas, vasemmassa lAidassa VAraministeri Fel iks Nömmsalu .
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Kuva 6 . Tallinnan puistoihin tutus tumassa . Retkeläiset Hirvipuiston
hevoskastanjoiden alla.

Kuva 7 . Kuusen erikoismuotoja, etualalla .P.tc~_?._abie. s pu_m_.l,_la,_ ...eJ_a];t_9~ .
Eestin tiedeakatemian kasvitieteellinen puutarha , Tallinna .

Kuva 8 . Eestin tiedeakatemian kas vitieteelDsen puutarhan uutta arboretum- osaa Tallinnassa . Etua lalla
J~gl?-_n_~?_ - istu tuksia .
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Kuva 9 . Pietarhovi , Leningrad .

Kuva 10 . Leningradin yliopiston kas- Kuva 11 . Leningradin metsäakatemian
vitieteellisestä puutarhasta.
puisto n erikoisuud Pt ovat
saaneet Pet er Tigerstedtin
ja Olli Makkosen turvautumPsn kirjallisuuteen .
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KUVASATOA LUKIJOILTA
KuoLemaan :iu.Drn..U:iu,
Tämii kauni...l:. ,'Pi.cea abi.et> m!daat.i..o,on :iuomi.i:tu kuoLf!!l!aan eLi. i.ulwtiavalu.i.
T V L :n tien oi.ka.i.Aun

:tak.i..a.,

'fJUJ.J. on eJLi.t:iiiiJt luvr.v.i.na.i.nen.Löv:f.lJIJkö 5uomet>ta :toi.tda -6amanLa.i.Aia?
'Puun koM.euA on 11 -

12 m,'fJuu,t,ta puoLe:t on. kauni...l:.ta i.uuh.eaa La:tvU-6ta ja

:to.i.nen puoli pil.uu.det>ia -6uo~~aa -6ileää JU.J.nkoa.
'Puu -6i_faihee Lil.jenr:l..a.lin An.de.Mbyn k!Jli.U>-l>ä..Ckrti..l>io.ja Bö)(j.e N.i.J.t,,t, en,
'Puu ei. oLe llfLLllwile:ttu ja ~.i. :tu.Lee jiiiimään tien alle,
Vo.i.-6.i.ko fletUiJw.Lo~ 5 euJUL pda-6taa puuluvr.v.i.na.i.Auuden?

tMä

puu voila.i.-6.i..i.n

,t,.i...Udää. va.i.kka {')u,t,:liLan Koiil<unnaaile? A-ikaa puun pela,t,:tm..i..t.eile on IIUl.uiama
kuukau.o.i..

Onko :tämä maanvil.jeL.i.jä UoLevi. Kohon pi.ltalla ka-6vava Am.eLanch..i.eJt Laev.i.-6
,t,iltoil.J.om.i.p.i.h.Laj.a ma.t111U1le -6UWtin?
Tämä puu ,t,i.jail,t,ee Hwu.Ju.ela-6,t,a ,AnjalaAta vajaa kvnenen kila.e:Uti..ii. Kotkaan

pä-in.
:Jkää. puulla on no.i.n 30 vuoil.a .'Puun VJIIpiiJtlj6Mi ita •aanpi.nna.IJia m.i.:ta.:Ltuna

93

.6111 .

7 - 8 me:Uti..ii.,
'Puu vi..i..lt::U;v ja kukkil h.yv.i.n joka vuo-6i. .

KoMeuA no.i.n

Kuvat ja teksti: Kaarlo Pitkänen
~iustila , Elimäki
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DENDROLOGIAN SEURAN SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 17 . 11.1972 klo 19.00
Hotelli Helsingin juhlahuoneistossa , Kluuvikatu 8, II kerros. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § : n mukaiset asiat, joista mainittakoon
mm . hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien valinta vuodeksi 1973. Muina asioina esillä ovat
mm. ensi kesän retkisuunnitelmat. Alustavasti on ajateltu matkaa
Skotlantiin .
Varsinaisia kokousasioita seuraavan illanvieton yhteydessä fil , tri
Leena Hämet - Ahti kertoo Japanin metsäkasvillisuudesta viimekesäisten
matkakokemuksiensa pohjalta .

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS HÖSTMÖTE
Stadgeenligt höstmöte hålles fredagen den 17.11 . 1972 kl . 19 . 00 i
Hotell Helsinkis festvåning , Glogatan 8, II våningen . Mötet behandlar
ärenden i enlighet med stadgarnas 7 §, bl . a väljes styrelseordförande ,
viceordförande, styrelsemedlemmar och revisorer för år 1973 .
Av övriga ärenden månämnas exkursionsplaner för nästa sommar . Prelimi närt har vi tänkt oss en resa till Skottland .
Vid kvällssitsen efter det officiella mötet berättar fil . dr . Leena
Hämet - Ahti på basen av aina reserfarenheter i somras om den japanska
skogsvegetationen .

TIEDOKSI SEURAN JÄSENILLE

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen liiton (I . U. F .R. O. )
yhteyteen on perustettu Dendrologinen työryhmä (S . 2 . 02 .1 ) .
Lähiaikoina on tarkoitus laatia luettelo kaikista henkilöistä, jotka työskentelevät dendrologian alalla .

Luetteloon

tulisivat näkyviin henkilöiden nimet ja osoitteet sekä tiedot niistä puuvartisista kasvisuvuista, - lajeista , ym.,
joista asianomaiset ovat kiinnostuneet .

Tarkempia tietoja

työryhmän perustamisesta ja toiminnasta annetaan Dendrologian Seuran syyskokouksessa ( ks . ilmoitusta toisaalla tässä
lehdessä).
Henkilöt , jotka haluavat nimensä tulevan e . m. luetteloon ,
voivat ilmoittaa tarvittavat tiedot Dendrologian Seuran
sihteerille (Jouni Mikola , Metsäntutkimuslaitos , Iso Roo- ·
bert ink . 10 B, 00120 Helsinki 12, puh . 661401/286) .

Dendrologi an Seura pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien
puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tunte.muksesta ja kasvattamisesta kiinnostuneiden välillä . Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla jäsenmaksun seuran
postisiirtotilille 419 92 - 1. Vuosijäsenmaksu on 10 mk ,
opiskelijoilta 5 mk , ja ainaisjäsenmaksu 150 mk.

HELSINKI l9n PAIKOVAUUSTE
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DENDROLOGISIA JOULUMIETTEITÄ

Joulupuut ja tuoreet havupuun oksat liittyvät meillä perinteellisesti jouluun,
Muuallakin havupuu liittyy joulun ja vuodenvaihteen tunnelmaan, mutta tuoreet
oksat on monesti korvattu keinotekoisilla. Makutottumukset muuttuvat, ja tekokuusi voi jonkun mielestä olla yhtä hyvä kuin tuo re. Ehkä kuitenkin perimmäisenä on vielä halu tuoda jotain mahdollisimman aidosti metsään liittyvää
joulutunnelmaan, päätellen siitä, että tekopuitakin mainostetaan aivan oikean
näköisinä.
Keinotekoinen puu on siis korvike, johon päädytään, kun aidon
hankkiminen on liian vaikeaa tai kallista.
Muissa maissa kuin Suomessa tuoreet joulupuut ovat yhä useammin varta vasten tätä tarkoitusta varten kasvatettuja. Meillä ne katsotaan lähinnä metsän
sivutuotteiksi, ja myydyt joulukuuset ovat peräisin hakkuualoilta , voimalinjoil ta ja sattumanvaraisista taimikoiden poimintaharvennuksista. Suomessa on sitä paitsi ehkä suhteellisesti useammalla kuin kenelläkään missään muussa
maassa mahdollisuus itse hakea joulupuunsa metsästä.
Kaupungistuminen pakottaa yhä useamman kuitenkin turvautumaan ostettuun
kuuseen. Tämä tosiasia ja myytyjen puiden suhteellisen kallis hinta sekä
lisäksi henkilöautokannan kasvu viittaavat siihen, että ehkä sittenkin uudenlainen joulupuun hankintatapa voisi yleistyä . Esimerkit muista maista antavat
vihjeitä siitä, mihin suuntaan kehitys saattaisi kulkea. Toisaalla tässä lehdessä on kerrottu eräästä tällaisesta esi:nerkistä.
Joulupuiden lisäksi jouluun liittyvät tuoreista oksista tehdyt koristeet. Havupuiden oksilla on myös kysyntää ympäri vuoden kukkasitomoissa. Erityisen
haluttuja ovat ulkolaisten havupuiden oksat, joita vain harvasta paikasta maassamme on kaupallisessa mitassa saatavissa. Sekä joulupuiden että koristeok sien kasvatus saattaisi muodostua uudeksi pieneksi sivuelinkeinoksi yritteliäille maaseudun asukkaille, erityisesti asutuskeskusten läheisyydessä .
Sa attaisi siis olla aihetta tutkia meilläkin joulupuiden ja koristehavujen taloudellista merkitystä, alkuperää, kasvatusmenetelmiä ja laatua vähän tarkemminkin. Dendrologian Seuran piiristä varmaan löytyy tämänkin alan asiantuntemusta. Joulukuusen juurella ehkä joku Seuran jäsen voisi ajatusta kehittää
pitemmällekin.

Olavi Luukkanen

Leena Hämet - Ahti

POHJOIS-JAPANIN (HOKKAIDON) METSÄVYÖHYKKEISTÄl)

Japanin neljäs~ suuresta saaresta pohjoisin, Hokkaido, on pinta-alaltaan
noin 78 000 km eli jonkin Zerran Oulun lääniä laajempi, sen asukasluku on
5 milj . eli noin 60 as . /km . Japanin asukastiheyden mukaan arvioiden se on
harvaan asuttu; asutus on myös nuorta,ja vain harvat ovat syntyperäisiä hokkaidolaisia. Saari sijaitsee 41. ja 46. leveyspiirin välissä, eli Eurooppaan
sijoitettuna Rooman ja MUnchenin välissä. Ilmasto on viileämpi kuin vastaavilla leveyksillä Euroopassa, koska kyltnät merivirrat pohjoisesta tulevat
sen rannikoitten lähelle. Sademäärä on noin 1000 mm/v . Hokkaidolie ovat
luonteenomaisia toisaalta verraten korkeat (huiput jopa yli 2000 m), usein tu liperäiset vuoristot kraaterijärvineen ja lämpimine lähteineen ja toisaalta
laajat alavahkot jokilaaksot ja rannikkotasanteet. Tässä artikkelissa Hokkaidolla esiintyvät metsäkasvillisuusvyöhykkeet on tutkittu sen vyöhykejärjestelmän mukaisesti, jota aikaisemmin on sovellettu Luoteis-Eurooppaan (AHTI,
HÄMET-AHTI ja JALAS 1968) ja osiin Kanadaa (AHTI 1964, HÄMET - AHTI
1965, 1970) . Hokkaidon metsäkasvillisuusvyöhykkeistä vain kaksi esiintyy
merentasosta lähtien eli basaalisina, nim . keski- ja pohjoisternperaattinen,
muut ovat pääasiassa tai yksinomaan vuoristojen rinteillä korkeusvyöhykkeinä.
Keskitemperaattinen vyöhyke
Keskitemperaattiseen vyöhykkeeseen (Kartta 1) kuuluu vain lounaisin osa Hokkaidoa, ns. Kuromatsunain laakson eteläpuolella oleva niemimaa sekä mahdollisesti osa Hikadan ja Tokachin maakuntien kaikkein eteläisintä kärkeä. Tämän vyöhykkeen metsät ovat pääasiassa pyökkimetsiä (Fagus crenata). joissa
on melkoisesti muitakin lehtipuita, esim . Lindera umbellata var . membranacea,
Aesculus turbinata, Pterocarya rhoifolia (siipipähkinä}. Cercidiphyllurn
japonicum (katsura) . Havupuista voivat esiintyä Thujopsis dolabrata var .
hondai (hibatuija) ja Pinus parviflora var . pentaphylla. Pensaskerroksesta
mainittakoon erikoisuutena ikivihrä llex sugerokii. Köynnökset ovat metsissä
yleisiä, lajista on osittain samaa kuin seuraavissa vyöhykkeissä, vain Hedera
rhombea, Vitis flexuosa ja;[. ficifolia näyttävät olevan Hokkaidolla pääasiassa keskitemperaattisia. Huomattava osa tästä vyöhykkeestä on nykyisin viljelyksessä.

1) Tämä artikkeli perustuu niihin omakohtaisiin kokemuksiin ja havaintoihin,
joita kirjoittajalla oli tilaisuus tehdä Japanin matkallaan viime syksynä saadessaan retkeillä viikon ajan eri puolilla Hokkaidoa prof. Misao Tatewakin
erinomaisella opastuksella. Sapporon yliopiston kasvitieteen emeritusprofessori Tatewaki on ennenkaikkea metsäekologi, joka on tutkinut yli 40 vuoden ajan kasvillisuutta Japanin lisäksi Aleuteilla, Sabalinilla, Kurileilla,
Mand§uriassa, Sisä-Mongoliass a, Pohjois-Kiinassa sekä myös Skandinaviassa. Retkeily tällaisen henkilön seurassa, joka on alansa todellinen asiantuntija,
on erittäin antoisaa varsinkin alueella, joka - kuten Hokkaido - on verraten
hyvin tutkittu mutta josta on niukasti julkaisuja muuten kuin japanin kielellä.
Kirjoittaja onkin erittäin kiitollinen prof. Tatewakille kaikista saamistaan vaikutteista.
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Pohjoistemperaattin en vyöhyke
Suurin osa Hokkaidon 300 m alapuolella olevista alueista on pohjoistemperaattista, ts. ne kuuluvat samaan vyöhykkeeseen kuin Pohjois -Puola, PohjoisSaksa, Tanska ja Sk!ne . Nykyään tämä vyöhyke Hokkaidolla on intensiivisessä viljelyssä; sen yleisistä viljelykasveista mainittakoon riisi, jonka hallussa
ovat kaikki riittävän kosteat (esim . entiset suot) tai kastelukelpoiset maat,
maissi, soija, parsa, tattari {käytetään japanilaisten makaronien valmistuk seen), jamssi, papu, sokerijuurikas, vesimeloni sekä hedelmät kuten japanilainen päärynä ~ pyrifolia} ja omena; viiniköynnöstä kasvatetaan myös
(Tokachin viinit).
Alkuperäisen luon teis es ta pohjois tempe raa ttis es ta metsäkas villis uudesta on
vain rippeitä jäljellä parilla luonnonsuojelualuee lla (esim . Nopporossa ja
Maruyamalla Sapporossa). Metsissä on ollut melko runsaasti havupuita;
Sahalinin jalokuusta (Abies sachalinensis), Ajauin kuusta (Picea jezoensis)
ja Glehnin kuusta (I'. glehnii). mutta lehtipuut ovat vallinneet (Acer ~·
~· japonicum, ~· palmatum, Tilia japonica, I_. maximowiczii, Ulmus
davidiana var. japonica, Ostrya japonica, Kalopanax septernlobus,
Acanthopanax sciadophylloides, Castanea crenata, Cercidiphyllum japonicum,
Kuva 1). Kuiville sora- ja hiekkamaille ovat
Phellodendron amurense jne. ;
olleet tyypillisiä tammimetsät (Quercus rnongolica s .lat., Q . dentata), jokivarret ja korvet kasvoivat saarnea (Fraxinus mandschurica) ja leppää (Alnus
Erikoisen ulkonäön
japonica var . ~ (vrt. TATEWAKI et al. 1967).
metsille antoivat lukuisat jopa 8-10 m korkeuteen kiipeilevät köynnöskasvit,
joista mainittakoon Schizophragma hydrangeoides, Vitis coignetiae, Clematis
ochotensis, Schisandra chinensis, Hydrangea petiolaris, Rhus ambigua (myr kyllinen), Celastrus orbicularis, Actinidia arguta, !!:· kolomikta.
Huomiota herättävä piirre on pyökin puuttuminen Hokkaidon pohjoistemperaattisista metsistä: pyökin pohjoisraja on kasviston historiallisista syistä Hokkaidolla yhtä vyöhykettä etelämpänä kuin Länsi-Euroopassa, jossa pyökkiä on
aivan yleisesti myös pohjoistemperaattise n vyöhykkeen mereisissä lohkoissa.
Tämä pyökin puuttuminen lienee syynä siihen, että suurin osa Hokkaidoa jopa
japanilaisten tekemissä kasvillisuuskartoiss a luetaan havumetsävyöhykkee seen
(esim . HORIKAWA 1968) tai jopa subarktiseen vyöhykkeeseen; TATEWAK!kin
(1958) lukee temperaattiseen vyöhykkeeseen vain keskitemperaattisen , pohjoistemperaattisen hän yhdistää seuraavaan vyöhykkeeseen.
Orohemiboreaalinen vyöhyke
Hemiboreaalinen vyöhyke, joka on Suomessa esiintyvistä vyöhykkeistä eteläisin ja käsittää Lounais-Suomen eli ns. tammivyöhykkeen, on Hokkaidolla pääasiassa korkeusvyöhykkeenä vuorten alarinteillä (orohemiboreaalinen vyöhyke),
saaren eteläosissa noin 300-600 (-800) m, pohjois-ja koilliskärjessä se esiintynee merentasosta. Tämän vyöhykkeen metsät ovat alunperin olleet melko
havupuurikkaita (Abies sachalinensis, Picea jezoensis, E· glehnii), mutta nykyään jäljellä olevissa metsissä vallitsevat lehtipuut, sillä valintahakkuut ovat
kohdistuneet juuri havupuihin (Kuva 2). TATEWAKI (1958) käyttää tämän vyöhykkeen metsistä nimitystä "sekametsät" ("rnixed forests") .
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Lehtipuitten lajimäärä on suuri, ja monet pohjoistemperaattisen vyöhykkeen
puista kasvavat täälläkin, mutta usein niukempina ja myös kooltaan hieman
pienempinä. Vaahterat (Acer japonicum, !':: · mono). lehmukset (Tilia japonica,
! . maximowiczii), tammi (Quercus mongolica s. lat.) ja koivut (Betula
platyphylla var. japonica, ~· maximowiczii) ovat metsissä yleisiä ja runsaita .
Niukempia vaikkakin verraten yleisiä ovat Aralia elata (piikkiaralia},
Acanthopanax sciadophylloides (aralehti), Kalopanax septernlobus (kaikki kol me Araliaceae-heimon kasveja), Magnolia obovata, Cercidiphyllum japonicum
(katsura) ja Phellodendron amurense (korkkipuu, josta esiintyy kaksi kaarnan
paksuudeltaan erilaista rotua). Korvissa on Fraxinus mandschurica yleinen;
kuivilla ja usein ravintoköyhillä soramailla vallitsee Quercus mongolica s.
lat. Jokivarsilla kasvavat suurikokoiset (rungot jopa 30 m korkuisia ja yli
metrin vahvuisia) pajukasvit Toisusu urbaniana, Populus maximowiczii ja
pienehköllä alueella Hidaka-vuoriston itäpuolella tavattava Chosenia arbutifolia.
Populus maximowiczii on myös se puu, joka ensimmäisenä valtaa tulivuoren purkauksissa muodostuneet uudet laavamaat (vrt. TATEWAKl et al. 1966) .
Liaanit ovat näissäkin metsissä yleisiä, lajisto on kutakuinkin sama kuin pohjoistemperattisessa vyöhykkeessä, mutta kasvit eivät kiipeile aivan yhtä korkealle. Pensaskerroksen lukuisista lajeista mainittakoon syreenihortensia,
Hydrangea paniculata. Monista Hokkaidon orohemiboreaalisen vyöhykkeen
puista voisi tarkalla valinnalla löytyä Etelä-Suomessa puisto- ja puutarhapui na viihtyviä kantoja; esim. Betula rnaxirnowiczii (tumman hopeanharmaa, si leä runko ja 8-15 cm pitkät lehdet), Acanthopanax sciadophylloides, Kalopanax
septemlobus, Magnolia obovata (valkoiset, tuoksuvat kukat läpimitaltaan noin
15 cm), Cercidiphyllum japonicum, Toisusu urbaniana ja Populus maximowiczii näyttävät tällaiseen sopiviita lajeilta. Aralia elata, Chosenia ja Quercus
mongolica (kullankeltainen syysväritys) kasvavat myös Amurinmaalla , ja siel tä peräisin olevat kannat sopisivat meille vielä paremmin kuin hokkaidolaiset;
Suomen kannalta paras Abies sachalinensis -kanta ilmeisesti olisi löydettävissä
Pohjois-Sahalinilta . Useita näistä puista onkin meillä ainakin puulajikokoelmissa, mutta paremmin menestyvien kantojen etsiminen olisi ilmeisesti kannatta vaa .
Orohemiboreaaliset metsät Hokkaidolla ovat jo melko vähissä , ja lähes alkuperäisen luonteisina niitä on vain luonnonsuojelualueilla . Suurin osa vyöhyk keestä on nykyisin puupeltoa, jossa kasvatetaan Hon~ulta kotoisin olevaa Japanin lehtikuusta , Larix kaempferi (=h· leptolepis). Tämä puu on osoittautunut helpoimmaksi viljellä, vaikka sen arvo on vähäisempi kuin alueen omien
havupuitten. Sahalinin jalokuusi ja kuuset (myös Saksasta peräisin olevaa
Picea abiesta kokeillaan) paleltuvat taimina helposti ilman verhopuustoa, ja
niitten alkuunpääsykin Sasan muodostamassa tiheässä kasvustossa on vaikeaa .
Silmänkantamattomana kumpuileva maisema eri- ikäisine lehtikuusiriveineen
on melko yksitoikkoinen mutta tavallinen näky Hokkaidolla (Kuva 3) .
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Alaoroboreaalinen vyöhyke
Alaoroboreaalinen eli Etelä-Suomea vastaava vyöhyke on 600 - 900 ( - llOb) m
korkeudella ; sen osuus Hokkaidon metsistä on hyvin pieni ja suurin osa sii tä kuuluu kansallis p uistoihin. Metsät ovat pääasiassa havurr.etsiä (P icea
jezoensis , !:'· glehnii ja Abies sachalinensi ~ ), joissa on rrelko runsaasti
koivua (Betula ermanii, _!? . p latyphy lla var . japonica) (Kuva 4) . Muut
lehtipuut ovat vähäisiä , esim. pihlajaa (Sorbus commixta) ja vaahteraa
(Ace r tschonoskii , f:: . uku r unduense) tapaa silloin tällöin . Nämä pieniko koiset vaahterat kasvavat myös keskioroboreaalisissa metsissä, ja niistä
ehkä voitaisiin saada sopiva lisä meidän maamme keskiosien melko vähäi seen ko r istepuuvalikoimaan .
Metsien koivurunsaus näyttää liittyvän paaasiassa kolmeen tekijään: 1. va likoivat hakkuut , 2 . kulot ja 3 . taliuunit vähentävät havupuita ja lisäävät
koivua, 4 . paikallinen kylmyys edistää Betula ermaniin esiintymistä ;
Ermanin koivu onkin kylmissä salissa usein miltei yksinomainen metsänmuo dostaja . Abies sachalinensis ja Picea jezoensis esiintyvät lähes kaikenlai sissa metsissä, P icea glehnii on taas löydettävissä lämpimien lähteitten ym pär istöstä , missä maaperä o n hapanta, kallioilta , varsinkin serpentiinikivi lajeja sisältäviltä , soilta sekä hiekka - ja soramailta.
Kaksi silmiinpistävää seikkaa erottaa Hokkaidon alaoroboreaaliset metsät
Suomen eteläboreaalisista , nim . köynnökset ja Sasa . Köynnöksiä näissä met sissä on runsaasti , yleisimmät lajit näyttävät olevan köynnösho r tensia
(Hy drangea p etiola r is) ja Kiinan laikkuköynnös (Actinidia kolomikta), jot.lca
kie r tävät sekä kuusien että koivujen runkoja parin kolmen,jopa viiden met r in
ko r keuteen (Kuva 5) . Näitä molempia köynnöksiä viljellään myös meillä koristekasveina , mutta varmasti olisi löydettävissä vielä kestävämpiä ja Keski S uomessakin menestyviä kantoja: molemmat näyttävät esiintyvän Hokka idolla
jossain mää r in myös keskioroboreaalisessa vyöhykkeessä. Sasa , Hokkaidon
metsien toinen e r ikoispiirre, on pieni, 0 . 5 - 3 m korkuinen bambu , joka muo dostaa metsien kenttäkerroksen. Suku on taksonomisesti hyvin vaikea , lajeja
on kuvattu Japanista lähes sata; Hokkaidon boreaalisissa vyöhykkeissä lienee
yleisin laji Sasa kurilensis (Kuva 6). Sasa on varsinainen riesa, joka valo kasvina lisääntyy nopeasti sekä hakkuitten että kulojen jälkeen ja suuresti
vaikeuttaa metsän uudistumista ja uudistamista . Nykyään se yleisesti myrky tetään muutama vuosi ennen hakkuita, mutta se tulee tästä huolimatta takaisin
jokaiseen metsikköön . T uulisilla, ilmeisesti aikaisemmin palaneilla paikoil la on laajoja sasa-aukioita, joissa ei kasva ollenkaan puita ja joiden metsittä minen on hyvin vaikeaa. Karja syö mielellään sasan ruoria versoja ja voi sil lä tavoin suorastaan tuhotakin kasvustoja , mutta metsälaitumia ei enää käyte tä . Ainut , Hokkaidon alkuasukkaat, tekivät sasasta majojensa seiniä ja katto ja, nykyisin sen nuoria versoja syödään joskus vihanneksina .
Keskioroboreaalinen vyöhyke
Keskio rahareaalinen eli Pohjanmaata vastaava vyöhyke on 900-1200 ( - 1500) m
korkeudella, pinta-alaltaan hyvin vähäinen kuten edeLlinenkin vyöhyke ja sijait see suurimmaksi osaksi kans allispuistoissa . Hokkaidon ylimmät varsinaiset
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metsät ovat tässä vyöhykkeessä, niiden yleisin puulaji on Ermanin koivu
(Betula ermanii). Picea jezoensis ja edafisesti sopivilla mailla E· glehnii voivat olla paikoitellen runsaita, Abies sachalinensis kasvaa vain vyöhykkeen
alaosissa . Kun kuuset ja koivu muodostavat yhdessä näitä metsiä, TATEWAKI
(1958) nimittää niitä "ylemmiksi sekametsiksi" ("upper mixed forests").
puhtaat havumetsät hän lukee yhdessä alaoroboreaalisten metsien kanssa havumetsiin ("needle -lea ved forests") ja puhtaat koivumetsät taas puolestaan
ovat "Ermanin koivumetsiä" ("Betula ermani forests"); yhdessä nämä kolme
muodostavat "subarktisen vyöhykkeen" eli "havumetsävyöhykkeen" (vrt.
TATEWAKI 1958 : 409 ja 459).
Metsänrajametsät Hokkaidolla kuten muuallakin Ohotan meren ympäristössä
muodostaa Betula ermanii. Tämä mereinen koivu on esiintymisessään Fen noskandian tunturikoivun (!! . pubescens ssp . tortusa) kaltainen, mutta se ei
ainakaan Japanissa eikä myöskään Kamt~atkalla näytä yleensä kasvavan ylä oro(pohjois)boreaalisessa vyöhykkeessä; näin metsänraja viime mainituilla
alueilla on yhtä vyöhykettä alempana (etelämpänä) kuin Fennoskandiassa.
Yläoroboreaalinen vyöhyke
Yläoroboreaalinen vyöhyke eli Pohjois -Suomea (Perä-Pohjola, Metsä -Lappi
ja Tunturi-Lappi) vastaava vyöhyke on Hokkaidolla 1200-1500 (-1700) m korkeudella ja sen kasvillisuuden muodostavat pääasiassa2-3m korkuiset pensassembra- eli Pinus pumila -pensaikot (Kuva 7). Hokkaidolta ilmeisesti
puuttuvat pohjois- eli yläoroboreaalisessa vyöhykkeessä menestyvät puulajit,
vain pari pensasmaista pihlajaa (Sorbus sambucifolia, §_. matsumurana}ja
eräs leppä (Alnus maximowiczii)kasvavat melko yleisinä pensassembran li säksi mainitussa vyöhykkeessä. Kenttäkerroksessa on mm . variksenmarjaa,
puolukkaa, juolukkaa, kultapiiskua ja metsälauhaa; nämä kaikki tosin ovat
eri rotua kuin meillä kasvavat. Useitten vuorten lakiosat ulottuvat joko tähän
tai sitten ~r_El!._ep.!_a.!_k_!_i!!_e_!:~ eli metsätundraa vastaa vaan vyöhykkeeseen, jossa myös on Pinus purnilaa; tästä johtuen pensassembratiheikköjä pidetään
"alpiinisena" kasvillisuutena (esim. TATEWAKI 1958).
Pensassembraa on viime aikoina suositeltu meidän vähäisen koristehavupuuvalikoimamrne lisäksi (esim. HAGMAN 1971). ja jo CAJANDER ( 1917) piti
sitä parempana kuin vuorimäntyä meidän oloissamme. Pensassembran kas vupaikat Hokkaidolla näyttävät melko vaatimattomilta: vuorten lakiosat, joilla
se tavallisesti kasvaa, ovat voimakkaasti huuhtoutuneita, melko oligotrofisia
ja runsaasta sademäärästään huolimatta aika kuivia, koska maalajit ovat helposti läpäiseviä. Lumipeite tosin alueella on vahva. Julkaistujen tutkimusten mukaan (TIHOMIROV 1949, KOBAYASHI 1971) voi päätellä, että Pinus
p umilan kasvupaikat ovat sekä tuoreudeltaan (kuivista tuoreisiin) että ravinteisuudeltaan (ka ruilta reheviin) hyvin erilaisia . Hokkaidolla pensassembraa
ei näytä olevan aivan nuorilla laavamailla, mutta sitä vastoin se on siellä ai noa puuvartinen, joka kykenee kasvamaan toimivista tulivuorista purkautuvien
rikkipitoisten kaasujen vaikutuspiirissä (Kuva 8): tätä voitaneen pitää osoituksena siitä, ettei se voi olla erikoisen arka saastuneelle kaupunki - ilmalle-
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kaan ja niin sopisi puisto - ja tienvieri-istutuksiin. Pensassembran levinneisyysalue käsittää koko Koillis -Aasian Baikalin itäpäästä Kamtsatkalle ja Japaniin, ja meille sopivimmat kannat olisivat löydettävissä mantereelta , ehkä
Magadanin alueelta. Koska pensassembraa on myös orohemiarktisessa vyöhykkeessä (esim . Hokkaidolla 1500-2000 m), koko Pohjois-Suomeenkin sopivia kantoja pitäisi olla .
Vaikka Hokkaido maantieteellisesti on etelä.ssä, sen vuo ristojen ::-inte iltä ovat
löydettävissä kaikki Suomessa esiintyvät metsäkasvillisuusvyöhykkeet; tosin
Hokkaido on ilmastoltaan keskimäärin mereisempi kuin Suomi , mutta vuoris toisissa olosuhteissa muodostuu paikal:lisil~astoltaan hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia alueita. Sentähden harkitusti valitut hokkaidolaiset puu- ja
pensaskannat ovat varmasti maassamme kokeilemisen arvoisia, ja useista
täällä jo viljelyksessä olevista tai kokeilluista japanilaisperäisistä koristekasveista voisi löytyä sieltä paremmin viihtyviä kantoja.
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Kartta 1 . Hokkaidon metsäkasvillisuusvyöhykkeet.
1 = Keski- ja pohjoistemperaattinen vyöhyke.
2 = Keskitemperaattisen
vyöhykkeen pohjoisraja.
3 = Orohe miboreaa Iin en vyöhyke.
4 = Ala-,
keski- ja yläoroboreaalinen sekä orohemiarktinen vyöhyke .
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Kuva l. Pohjoistemperaattista metsää; kookkain p uu keskellä on 26m kor kuinen Kalopanax septemlobus {Nopporo).
Kuva 2 . Orohemiboreaalista lehtimetsää, jossa on vaahteroita, lehmuksia
ja koivua .

12

Kuva 3 . Japanin lehtikuusipeltoa Bihorosta kaakkoon, orohemiboreaalinen
vyöhyke .

Kuva 4 . Eteläboreaalista Picea jezoensis-, Abies sachalinensis- ja Betula
ermanii-metsää Ishikari - joen laaksossa .
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Kuva 5. Köynnöshortensia (etualalla) kiertää Ermanin koivua, taustalla va semmalla Kiinan laikkuköynnös .
Kuva 6.

Sasa-kasvustoa (Bihoron sola) .
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Kuva 8 . Pensassembra (vasemmalla) on ainoa puuvartinen , joka kykenee kas vamaan toimivan tulivuoren rikkipitoisten kaasujen vaikutuspii r issä (Mt . Iwo) .

Kuva 9 . Suuria puitten runkojaon Hokkaidolla enaa vain näyttelyesineinä .
Vasemmalta Picea glehnii , _!'. jezoensis ja Abies sachalinensis sekä he rr at
N . Ku r amasu ja S . Kaga sekä prof. M . Tatewaki (oikealla) Oj i P a p e r Companyn
Tomakomain tehtailla .
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Olavi Luukkanen

VAIKUTELMIA SIPERIALAISESTA KAUPUNKIMILJÖÖSTÄ

NOVOSIBIRSKIN LÄHELLÄ SIJAITSEVA AKADEMGORODOK oli viime kesäkuussa havupuiden rodullista vaihtelua käsitelleen kokouksen pitopaikkana.
Osanottajia oli isäntämaan Neuvostoliiton lisäksi Suomesta, Ruotsista ja
DDR:stä. Varsinaisen ohjelman ohessa oli tilaisuus tutustua sekä ympäröivään mielenkiintoiseen luontoon että myös kaupunkialueisiin. Akademgorodok
eli Akatemiakaupunki esiteltiin eräänä Neuvostoliiton huolellisimmin suunnitelluista ja edustavirnmista kaupunkiympäristöistä.
Metsäaron ja Ob - joen kaupunki
Koko Akatemiakaupunki rakentuu tieteen ja opetuksen ympärille . Kaupungin
asukkaat ovat etupäässä tiedemiehiä, opiskelijoita ja tutkimuslaitosten muuta
henkilökuntaa . Kaupungin erottaa Novosibirskin miljoonakaupungista metsäja puistovyöhyke . Akatemiakaupunki sijaitsee Novosibirskin eteläpuolella,
Ob - joen suuren patojärven { "Novosibirskin meren" ) rannalla. Tutkimuslaitokset ovat yhtenä väljästi rakennettuna, leveiden puistokatujen halkomana
ryhmänä hieman erillään asuntoalueista . Heti ensimmäinen yleisvaikutelma
oli miltei aution tuntuinen avaruus, joka poikkesi melkoisesti tavanomaisesta
tiiviistä kampustyylistä . Tutkimuslaitosten välissäkin oli metsäalueita.
Mielenkiintoisinta kaupunkikuvassa oli asuntoalueiden ja palveluyksikköjen
sijoittelu. Asuntorakennukset jakautuivat kerrostaloalueeseen, jonka keskellä oli ravintoloita, elokuvateattereita, myymälöitä, posti, hotelli ja tiedehallinnon rakennukset sekä toisaalta hieman sivummalla olevaan pientaloalueeseen . Lähtökohtana Akatemiakaupungissa oli kertoman mukaan Nl:ssa nyt
ensimmäistä kertaa kaupunkisuunnittelussa oivallettu alkuperäisen luonnon
säilyttämisen ja vaalimisen ajatus. Niinpä näkyikin kaikkialla mänty- ja
rauduskoivumetsää sekä istutettuja metsiköitä, joissa nimenomaan mänty
oli suosittu puulaji . Vanhempi puusto oli hyvinvoivan näköistä ja monessa
paikassa myö s säilytetty kenttäkerroksen kasvillisuus oli elinvoimaista.
Kaupungin asul<kaat muun muassa poimivat innolla sieniä puistometsistä.
Novosibirsk ja sen kyljessä sijaitseva Akatemiakaupunki ovat maantieteellisesti noin Berliinin leveysasteella, juuri havumetsän eli taigan ja aron rajalla. Paikalli s ta luontaista kasvillisuutta voidaan kutsua metsäaroksi, jossa
mänty - ja rauduskoivumetsiköitä erottavat runsaskukkaiset niittymäiset alueet.
Puulajista on luonnostaan jopa köyhempää kuin Suomessa . Männyn ja koivun
lisäksi tavataan etupäässä tuomea, raitaa, pihlajaa, pajuja ja haapaa . Noin
sata kilometriä pohjoiseen mentäessä alkaa esiintyä kuusta ( Picea obovata )
ja sembraa ( Pinus cembra sibirica ) . Ob-joen varsilla on kuitenkin reheviä
rantalehtoja, joissa kasvavat mm. Salix viminalis, ~- fragilis, Populus alha,
_p. suaveolens ja monet pensaat ( Cornus stolonifera, Rosa acicularis, B·
cinnamomea, Ribes hispidula, Viburnum opulus , Crataegus sanguinea,
Caragana arborescens, Salix rorida ), ja joissa humala kiertää tiheänä liaanina.
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Ympäristönsuojelu otettu huomioon
Novosibirskin alueen johtavilta hallintoviranomaisilta oli tilaisuus tiedustel la paikallisesta ympäristönsuojelusta ja aluesuunnittelusta . Vastaukseksi saa tiin, että asukkaitten viihtyisyyteen, ympäristön puhtauteen ja vihreyttämi seen kiinnitetään suurkaupungin alu~ella erityistä huomiota . Aluehallinnon
sekä paikallisen metsähallinnon korkeat virkamiehet ovat itse ympäristönsuo jelusta vastaavan hallintoelimen johdossa . Esimerkiksi ympäristöä s aastuttavat teollisuuslaitokset joutuvat edesvastuuseen.
Novosibirskiä ympäröi viheralue, ja v . 1963 on kaikkiaan 17 000 ha metsiä
kaupungin läheltä osoitettu virkistysalueiksi. Noin 70 km :n päässä on lisäksi
90 000 ha lisää tällaisia metsiä. Arolle perustetaan suojaistutuksia 6 - 7000
ha vuodessa ja Obin patoaltaan rannoille on istutettu 2 500 ha uutta metsää .
Vihreyttämistä tutkitaan
Akatemiakaupungissa toimii erityinen koeasema, jonka tehtävänä on tutkia
ja kehittää kaupunkiympäristön luontoa ja erityisesti vihreyttämiseen sopi via puita ja pensaita. Lisäksi sisältyy eräiden muiden paikallisten tutkimus laitosten työhön puuvartistenkasvien tutki.m usta. Erityisesti tänne sijoitettu
Siperian johtava kasvitieteellinen puutarha tutkimuslaitoksineen on syytä mai nita . Lisäksi tutkivat puukasveja hedelmäpuiden jalostajat ( mm . kestäviä
omenapuita on kehitetty ) sekä metsänjalostajat ( esim. sembramänty on ol lut intensiivisen tutkimuksen kohteena .
Metsähallinto on kiinteästi mukana
viheralueiden hoidossa ja tutkimuksessa .
Noin 65 ha:n laajuinen taimitarha on erikoistunut koristepuiden ja - pensaiden
kasvattamiseen ja kokeilemiseen. Tähän asti on kokeiltu 250 koristepuulajia
tai - lajiketta . Näistä suurimpana ryhmänä ovat olleet poppelit ja pajut, jois ta molemmista yhteensä 150 kloonia on ollut tutkimuksen kohteena . Koristepuutaimitarhan tuotannon pääosan muodostivat verraten han:.-at lajit . Kysytyimpiä ovat Picea obovata, Larix sibirica, Pinus silvestris, poppelit ( p.
nigra ite>lica ym . ), 'Ulia (ei esiinny luontaisena ko. alueella ), Sorbus
aucuparia, Acer ginnala, ~- negundo, Rosa rugosa, Syringa, Berberis ja
Prunus maackii .
Akatemiakaupungin puistot ja puistometsät olivat syntyneet määrätietoisen
työn tuloksina, eivät suinkaan vain säily ttä rnäll ä luontoa koskemattomana.
Suomalaista silmää eniten miellyttä vä luonnonelementti oli mäntymetsä ja
sen erinomaisen hyvä kunto. Ilmeises ti eivät ainakaan ilman saasteet olleet
havupuiden säilymisen uhkana Akatemiakaupungissa .
Yleisin puulaji oli rauduskoivu, joka yleensä oli pienempää ja
mutkarunkoi sempaa kuin Suomessa. Koivun ja männyn yleisyys ei missään vaikuttanut
yksitoikkoiselta, vaan päinvastoin se antoi miellyttävällä tavalla ominaisen
leima n kaupunkikuvalle.
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Luontaisen puulajiston vähyyttä oli vihreyttämistoiminnassa ilmeisesti yritetty korvata ulkolaisten puulajien paikoin runsaalla käytöllä. Tulos oli osittain suomalaisen mielestä hieman kaavamainen ja keinotekoinen; erityisesti
Acer ginnalan runsas käyttö männyn ohella tienvarsimetsissä varsinaisen rakennetun alueen ulkopuolella pisti silmään. Mahdollista on, että Neuvostoliitossa yleisemminkin "luonnon rikastuttaminen" uusilla lajeilla koetaan myönteisempänä ilmiönä kuin meillä.
Asuntoalueilla vieraiden puu- ja pensaslajien avulla saatu vaihtelu oli kauttaaltaan tasapainoista ja miellyttävää. Tavallista oli, että koivu- ja mäntymetsät
ja paikoin esim . haavikot - siis luontaiset puulajit - olivat vallitsevia, mutta pensaslajista oli vierasta alkuperää.
Akatemiakaupungin pientaloalue oli vieraille järjestetyn kaupunkikierroksen
kohokohta. Tällä alueella sijaitsi myös vihreytystutkimuksen koeasema ja
mallipuisto.
Omissa taloissaan asuivat lähinnä tiedehallinnon ja tutkimuksen johtohenkilöt.
Tämä alue olikin esittelemisen arvoista. Paikoin käsittivät istutukset tällä
alueella hyvinkin monia puulajeja, yleensä lähes kaikkia kestäviä lajeja. Tällä alueella myös hoidetut laajat nurmikot olivat leimaa antavina, joten metsäluonnosta ei enää ollut samassa mielessä kysymys kuin muualla Akatemiakaupungin alueella. Hoidettua keinotekoista ympäristöä ehkä sittenkin pidettiin
"hienompana" kuin hoidettua luonnonmukaisempaa ympäristöä.
Loppuvaikutelmaksi Akatemiakaupungin kaupunkisuunnittelusta jää, että Neuvostoliitossa arvostetaan hyvin korkealle meille jo vanhastaan tuttu luontoa
säästävän rakentamisen periaate. "Puutarhakaupungin" suunnittelussa Neuvostoliitto pitää tavoitteena ilmeisesti samanlaista ratkaisua, johon meillä
jo on eräin paikoin päädytty. Suomalaisilla saattaa kuitenkin jossakin suhteessa olla oppimista siperialaisesta kaupunkisuunnittelusta ja vihreyttämisestä.
Erityisesti tulisi tällöin kysymykseen vähemmän puutarharnainen, mutta enemmän luonnonläheinen rakentaminen, luonnon ja erityisesti a ran pohjoisen havumetsän eloyhteisön eri osasten säilyttäminen kaupunkiympäristössä.

Kuva 1. Akatemiakaupungin tutkimuslaitokset ovat yhdessä ryhmässä leveiden
puistokatujen halkomalla alueella. Tämä
on Neuvostoliiton suurimpia tieteellisiä
keskuksia.
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Kuva 2. Asuntoaluetta hallitsee
mänty - ja koivumetsä . Taustalla
kuvassa Ob - joen patoallas, jonka
takana 25 km:n päässä on Novosi birskin miljoonakaupunki.

Kuva 3 . Kerrostaloalueella istutukset ja
luontainen puusto yhdessä saavat aikaan
viihtyisän näköisen asuinympäristön .
Täälläkään ei liikenne ole liian vilkasta .

Kuva 4. Melko harvat puulajit
tulevat koris tepuina kysymykseen mantereisessa ilmastossa.
Tässä on Larix sibiricaa istutettu koivujen ja mäntyjen jouk koon . Talo on kirkkain värein
maalattu.
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Kuva 5.

Myös pientaloasutusta on Aka te -

miakaupungissa. Tätä lähinnä ansioituneille tiedemiehille suunniteltua aluetta
esitellään puutarhakaupunki-id ean ensim mäisenä toteutuksena Neuvostoliitossa.

../

Kuva 6 . Tässä tutustutaan
jo n. 10 vuotta toimineeseen
koeasemaan , jonka tehtävänä
on tutkia kaupunkialueitten
vihreyttärniseen sopivia puita
ja pens aita . Mallialueella oli
hyvin menestynyt mm .
Juglans mandshurica . Kuitenkaan tavalliren männyn, kuusen
(Picea obovata) ja koivun hyväksikäyttöä ei ole unohdettu.
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Reino Saarnio

NÄKÖKOHTIA

ULKOM~ISTEN

PUULAJIEN VILJELYSTÄ JA HOIDOSTA

Etsittäessä syitä ulkomaisten puulajien huonoon menestymiseen
maassamme kuulee usein väitettävän , että epäonnistuminen on johtunut huonosta ja taitamattomasta hoidosta . Näin onkin varmasti
asianlaita eräiss ä tapauksissa, mutta varsin usein epäonnistumi sen perussyy on aivan toinen . Olemme tietoisesti tai - mikä ei
ole kovin harvinaista - tietämättämme viljelleet puulajia , jolla
ei ole biologisia mahdollisuuksia menestyä maassamme . Metsänhoi dolla on tässä tapauksessa erittäin pienet mahdollisuudet parantaa taimien menestymistä . Eräitä harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta viljelmät yleensä tuhoutuvat jo hyvin varhaisessa kehi tysvaiheessa .
Paljon yleisempi on kuitenkin se

tilanne , että olemme valinneet

oikean puulajin , mutta hankkimamme siemen on viljelypaikkakunnal le sopimatonta provenienssiä . Erittäin voimaperäisen metsänhoidon
avulla on tässä tapauksessa mahdollista parantaa taimien menestymistä . Täysin luonnontilaan jätetyt viljelmät sitävastoin kasvavat
kituen tai pahimmassa tapauksessa tuhoutuvat . Joskus voi ulkomais ten puulajien huono menestyminen johtua siitä , että olemme valinneet kyseiselle puulajille sopimattoman kasvupaikan . Näin on esimerkiksi käynyt lehtikuusen , kun sitä on yritetty kasvattaa soilla
tai soietuvilla mailla . Muitakin esimerkkejä löytyy . Parantamalla
kasvupaikkateki jöitä keinollisesti , esim . lannoituksen ja kaste lun avulla , voimme yleensä lisätä puiden kestävyyttä ja kasvua .
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Ulkomaisten puulajien kohdalla on meillä
raten suuresta siemenen siirrosta . Siirto

yJ~ ensä
t~o~htuu

aina kysywys ver useimmiten myös

epäedulliseen suuntaan ja alkuperäpaikkakuntaa huomattavasti huo nompiin kasvupaikkaolosuhteisiin . Mitä suuremmat ovat erot alkupe r äpaikkakunnan ja viljelypaikkakunnan ilmaston välillä , sitä enemmän ja tehokkaammin joudumme käyttämään metsänhoidollisia toimenpiteitä taimi e n menestymisen turvaamiseksi . Koska myös ulkolaisvil jelyksien pinta- alalla on ratkaiseva merkitys sekä kaikissa metsän hoidollisissa toimenpiteissä että eräissä tapauksissa myös vilje lyn onnistumisen suhteen , jaetaan ulkolaisviljelykset seuraavassa
kahteen ryhmään :
1) Yksittäin tai pi eninä ry hminä kasvatettavat viljelykset sekä
2) laaja- alaiset , useita aareja tai hehtaareja käsittävät viljelykset . Myös taloudelliset seikat puoltavat tämän kaltaista jakoa .
Yksittäin tai pieninä ryhminä

ulkomaisia puulajeja nn yleensä

viljelty silmälläpitäen lähinnä koriste - ja maisemahoidollisia näkökohtia . Puit a on vähän , ne kasvavat harvassa ja niitä huolletaan
ja hoidetaan alusta lähtien erittäin hyvin, jopa usein suurella rak kaudella . Niille on etsitty ravinnerikas , valoisa ja samalla suo jaisa kasvupaikka . Niitä lannoiteta an säännöllises i , niitä saate taan jopa kastella . Näissä erikoisissa olosuh eissa, jatkuvan hoi don ja tarkkailun alaisina saattaa moni arkakin la "i , puhuma takaan
tapauksista, joissa on käytetty

vil~elypaikkakunnalle

jossain määrin

sopimatonta alkuperää , mer.estyä jopa hyvin . Talouksissa ja yrityk siss ä joissa harjoitetaan intensiivistä luonr.onhoitoa, voidaan siten

p~ästä

koristepuiden ja miksipä ei pienialais en puistometsien-

kin hoidossa näyttäviin

tulo~siin,

varsinkin ouiden ollPssa nuoria

ja elinvoimaisia . Pienialaisissa ulkolaisviljelyksissä on w.yön se
etu , että niiss ä liikutaqn varsin siedettävier. perustamia- ja hoi tokustannusten rajoissa .
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Laaja- alaiset , useita aareja tai hehtaareja käsittävät ulkolais viljelykset palvelevat jo toisia näkökohtia kuin edellä mainitut
pienialaiset viljelykset . Niitä perustetaan lähinnä tutkimustarpeita varten , opetustarkoituksiin , makromaisemahoidollisiin tarkoituksiin ja eräissä tapauksissa jopa metsätaloudellisia tarpeita varten . Näitä viljelyksiä perustettaessa tulisi kiinnittää
vakavaa huomiota provenienssikysymykseen . Onhan tässä tapauksessa
kyse jo verrate n suu r ista taloudellisista uhrauksista . Ei yksin
provenienssikysymys vaan myös sopivan kasvupaikan valitseminen
kullekin puulajille näyttelee tärkeää osaa . Viljelystä perustettae s s a tulisi löy t ää kyseisen puulajin optimialuetta läheisesti
edustava kasvupaikka . Jo yksin tämä tehtävä on monasti hyvin vai kea toteuttaa . Esim .

metsäntutkimuslaitoksen kokeilualueissa kas -

vavissa ulkomaisten puulajien viljelyksissä on selvä sti todettavissa se mie l enkiimninen ilmiö , että rann ikon läheisyydessä si jaitsevissa kokeilualueissa kasvavat mereisenilmaston puulajit paremmin kuin mantereisesta ilmastosta tuodut alkuperät , kun sitävastoin sisämaassa sijaitsevi3sa kokeiluaJueissa tilanne on juuri
päinvastainen . Näin esim . Larix sibirica ja Pinus c embra kasvavat
paremmin Punkaharjun kokeilualueessa kuin Solbölessä , joka sijait see aivan meren tuntumassa . Sitävastoin monet Abies-lajit kasvavat huomattavasti paremmin Solbölessä kuin Punkaharjulla . Poikkeuk sen tekee Abies sibirica , joka onkin mantereinen Abies - laji ja
viihtyy siten paremmin Punkaharjulla .
Onko verhopuustolla suojaava vaiko suorastaan haittaava vaikutus
taimien kehitykselle? Täss ä kysymyksessä sa·• tetaan olla hyvinkin
eri mieltä . Henkilökohtainen käsitykseni on , että
käyttö joidenkin puulajien kohdalla ,

verho~uuston

erityisesti

sa olosuhteissa on jopa vältt ämätöntä . Esime rkkinä

epäedullisis m~inittak oon
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alue, jossa on odotettavissa hallatuhoja . Useimmiten verhopuuston
käyttö on kuitenkin aivan hyödytöntä , jopa haitallistakin . Verho puuston käytöstä voidaan yleensä luopua sillä perusteella , että
vältetään istuttamasta taimia ekstreemeille kasvupaikoille . Mikäli verhopuustoa joudutaan käyttämään esim. suojelemaan taimia liialliselta auringonpaahteelta tai kuivattavilta tuulilta, on kuitenkin
muistettava , että suojausta ei pidä jatkaa loputtomiin . Suojaavasta puustosta saatta taimiston vartuttua kookkaammaksi muodostua
pelkkä haittatekijä . Tästä on ollut näyttöä hyvin runsaasti mm .
metsäntutkimuslaitoksen alueilla . Kun verhopuusto on poistettu tai mist on päält ä , on taimissa todettu nopeata elpymistä ja kasvun li säystä . Tapauksissa joissa verhopuusto on jäänyt kohtuuttoman pit käksi aikaan taimien päälle , seurauksena on ollut taimiston lähes
täydellinen tuhoutuminen .
Laaja- alaisissa ulkolaisviljelyksissä herää usein ajatus kasvattaa
kotimaista puulajia yhdessä ulkomaisen puulajin kanssa . Tämä sekametsikkörakenne on kuitenki n osoittautunut hyvin vaikeaksi , jopa
mahdottomaksi toteuttaa . Kotimaisten puulajien nopea kasvu johtaa
~ävtijnnHlliResti

katsoen aina siihen , että ulkomainen puulaji hi -

daskasvuisempana jää alistettuun asemaan . Aikaa myöten erot eri
puulajien kasvussa tulevat yhä suuremmiksi, ja varsin usein käy
niin , että ulkomainen puulaji tuhoutuu viiAein

kokon~~n .

Koska laaja- alaisissa ulkolaisviljelyksissä suoritetaan harvemmin
lannoituksia puhumattakaan kastelusta , keskittyy näiden viljelmien
hoito nuorella iällä heinien ja rucho jen poistamiseen taimien ympäriltä , sekä myöhäisemrnässä vaiheessa lieviin ja useasti toistuviin
harvennuksiin . Yleensä ulkolaisten puulajien metsiköt tulisi kas \ vattaa harvempina , kuin mihin olemme tottuneet kotimaisten puulajien
kohdalla . Siten muodostuvat

l~tvus

ja puun yhteyttämispinta- ala
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suuremmaksi ja juuristojen välinen kilpailu ravinnosta pienemmäksi . Näin luodaan puulle paremmat menestymismahdol lisuudet sen luontaisten kasvualueiden ulko puolella. Tässä suhteessa on maassamme

1
1

yleisesti viljellyistä ulkomaisista puulajeista olemassa kaksi
poikkeusta : Pinus contorta ja Picea omorica . Näiden puulajien met siköt ovat tiheinäkin menestyneet hyvin , ja niiden kokonaiskasvu
on muodoctunut suhteellisen korkeaksi , Pinus contortan kohdalla
eräillä metsätyypeillä jopa korkeammaksi kuin kotimaisten puulajien
kokonaiskasvu . Ylitiheinä kasvatetut Pinus contorta- metsikö t kärsivät sitä vastoin lumituhoista .
Tähän asti saatujen kokemusten perusteella voidaan ulkolaisviljel mien menestymisestä maassamme todeta , että lähes kaikki likimain
oikeaa provenienssia olevat puulajit ovat menestyneet varsinkin
nuorelJa iällä ja jotkut puulajit jopa kilpailleet lähes tasavertaisina kasvussa omien

puulajiem ~ e

kanssa . Toisaalta on myös to -

dettavissa , että useiden ulkomaisten puulajien kohdalla on tapahtunut 40- 50 vuoden iässä kasvun taantumista ja koko metsikön sel vää degeneroitumista . Tämä viittaisi siihen , että ulkomaisten puu lajien

elämänka~ri

muodostuisi lyhyemmäksi täällä kuin niiden luon-

taisilla kasvupaikoilla . Tähänastisten kokemusten valossa vaikuttaa siltä , että Larix sibirica- ja Pinus contorta- metsiköissä ei
OliSi tätä ilmiötä nähtävissä , joten nii t 'i V0 idaan ehkä tP) o-• ai SUUdessa käyttää laajemminJrin mets ä taloutemme hyväksi .
h~~e

~·l ikäli

maa-

sopivia provenienssejä löytyy , voivat jotkut muutkin ulko -

laispuulajit saada taloudellista merkitystä maassamme.

f
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Pentti Ritoniemi

YMPÄRISTÖ JA TEKNILLISTALOUDELLISET SUOJ A-ALUE E T

Suuren yleisön yhä lisääntyvä kiinnostus ympäristötekijöihin yhdyskuntasuunnittelussa on herättänyt tarpeen vihreän elementin huomioonottamiseen
asuntorakennusalue-, liikenneväylä-, teollisuusrakennusalue- ja julkisten
rakennusalue-elementtien kanssa. ihmisen viihtymistä, kuntoutusta, virkistystä, saasteen torjuntaa ja ilman puhdistamista silmällä pitäen. Kuntien
on entistä paljon vakavammin myös taloussuUil!li telmia laatiessaan ja rakentamista valvoessaan otettava huomioon "vihreän massan" hyväksi käyttö ja
suojelu. Piittaamaton aluerakentaminen ja ala- arvoinen biologinen asiantuntemus tuhoaa j o olevia arvokkaita vihreän luonnon osia, jotka parhaiten
maastoon sopivina olisi säilytettävä.

Tällöin ei uusilla, paikalle perus-

tettavilla, paikkaan käymättömillä elementeillä erehdytä rikkomaan ympäristön viihtyvyyttä ja harmoniaa.
Suunnittelu maastokuviot huomioon ottaen
Ennen kuin yksikään rakennuslupa annetaan tulee koko seudun ja yhdyskunnan
kokonaisratkaisut tehdä . Tarvitaan asuntoalue, palvel ukeskus, kulttuurikeskus, teollisuusalue, liikenneväylät, kunnallistekniikalle varattavat alat,
kuntopuistot, jalankulkuväylät, keskuspuistot, virkistysalueet, teollisuuden
ja liikenteen suoja- alueet jne .
Kun seutua käydään tarkastelemaan , lankeaa sieltä kuin itsestään eri tarkoituksia varten omat nimenomaan siihen tehtävään sopivat maastonsa ja maastoKun tarkastellaan kunkin käyttömuodon tarpeita ja vaati=ksia,
niin hyvin nopeasti voidaan havaita, että kukin niistä valtaa on:ansa, ja että
samalle alueelle tuskin perustellusti löytyy kahta käyttör::uotoa.

kuvionsa .

Vaateliain maastovalinnassaan on vihreä massa, so. puistot, urheil upuistot,
virkistyspuistot , kävelytiet virkistyskohteesta toiseen jne . l4aasto tavallisimmin tarjoaakin riittävästi luonnonkauneutta ~a puistoiksi käypiä aloja,
kuten lehtomaisia

purolaa~soja,

kauniita näköalapaikkoja ja

herYJtiä harjuja, tiettyjä järvenrantakais toja,

ma~tavia

kalliotörmiä .
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Keskuspuistoajatus
Erilaisten puisto- ja virkistysalueiksi käyvien maastokohtei tten tulee täyttää ehto, että ne kaikki on luontevasti voitava liittää yhdeksi kokonaisuudeksi puisto- ja kävelytieketjuksi ja - verkoksi, ns. Keskuspuistoksi.

Kes-

kuspuistoelementti on suunniteltava alunperin kyllin stiureksi, että se voi
muodostua voimakkaastikin laajenevan asutustaajaman suojaksi ja teollisuuden
saasteitten puhdiatajaksi eli yhdyskunnan ''keuhkoiksi".

Tätä periaatetta

tavottelevat lukuisten Idän kaupunkien huvipuistot ja keskuspuistot.

Se te-

kee matkustajaan myönteisen ja voimakkaan vaikutuksen.
Keskuspuisto toki voi muodostua monista erilaisista osaelementeistä kuten
urheilupui stos ta, puronvarsilehdosta, kauniista rantakaistasta, ulkomuseoalueesta, puulajipuistosta, kuntopuistosta, näköalapaikoista ja kaiken tulee
niin ketjuttua, että siinä olevia kävelypolkuja pitkin voidaan juosta kuntolenkkejä tai sen osista valita virkistäviä kävelyreittejä.

Samalla voidaan

teollisuus- ja liikenneväyläalueet erottaa asutuksesta vähintään 50 - 100 m:n
suoja-aluekaistalla samalla korostaen maastokuvion oman käyttömuodon erikoislaatuisuutta.
Urheilupuistot
Urheilu-, palloilu- ja leikkikentät, uimahall it ja maauimalat katsomaineen
ovat jo yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä .

Mutta vain harvoin on muistet-

tu, että nuo kaikki ovat vasta suorituspaikkoja.

Ollakseen valmis suorituk-

siin on niihin valmistauduttava, ja se vaatii maastoa ja mielellään pururadan
suorituspaikan ympäristöstä ja vasta tällöin voidaan puhua urheilupuistosta.
Kun urheilupuisto liittyy suurempaan puistometsäalueeseen, saattaa se käydä
myös kuntopuistosta.
Kuntopuisto- ja ulkomu.seoalue
Kuntourheilijat ja kuntonsa hoitajat yleensä tarvitsevat ocan heille sopivan
suhteellisen laajan kuntopuistoalueen, jossa kunnon kchottaminen ja luonnossa virkistyminen muodostuvat pääasiaksi.

Kuntopuistoalueeseen on joskus

hau.s ka yhdistää kansantieteellisiä, paikkalrunnalle luonteenocaisia aineksir.,
historiallisia muistomerkkejä, jopa sopivia virkistys- ja näköalapaikkoja.
Kuntopuistoon liittyy usein yksi tai useampi ho_telli- ja kuntoutuskeskus,
mikä vain lisää palvelusta ja monipuolistaa kuntopuistokokonaisuutta.
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Puulajipuistot ja keskustaouisto
Asutusalueen, kulttuurikeskuksen ja julkisten rakennusten alueen läheisyyteen, luonnonkauniiseen ja rehevään maastokohtaan kuuluu keåmstapuisto ihmisten päivittäistä työn lomassa tapahtuvaa virkistäytymistä varten. Maastokuvio kuten puronvarsilehto, rantakaista, epätasainen kumpuinen tai/ja
lampinenmaastokuvio sopivasti siihen liittyvine lievealueineen sopii tehtävään mainiosti . Keskustapuiston tulee olla voimakaskasvuista ja hyväkuntoista, monimuotoista luontoa, jotta sieltä saa elinvoitJaa ja henkistä virkistystä. Siinä tulevat kysymykseen myös kukkaistutukset, kukkivat puut ja
pensaat, suihkulähteet ja muut puutarhaan ja puistoon kuuluvat ain.e kset.
Näin voidaan varsinkin kulttuurikeskuksen läheisyyteen koulujen havaintoopetusta varten perustaa erityisiä puulajipuistoja, joihin kootaan puiden ja
pensaitten lukuisat eri muodot.
Puulajipuistot voidaan myös mielekkäästi kytkeä keskustapuistoon sen osaelementteinä.
Yliopistojen ja biologisten tutkimuslaitosten yhteyteen on syytä varata
riittävät tilåt puulajipuistoja, erikoismuotokokoelmi a ja muuta luonnonmoninaisuutta ja - näyttöjä kuvaavaa havaintomateriaalia varten.
Vedet ja rannat
Vesistöt ovat omina maastokuvioina suunnittelussa huomioon otettavia kohtia,
mikäli mieli päästä hyvään lopputulokseen. Anteeksiantamattocan usein viedään tie läpi matalan lahden tai pitkin rantaa vedestä maata vallaten .

11

Hu-

raa tekniikka" haisee pahan kerran pienen ihmisen päässä silloin. Tekniikankin tulee alistua palvelijan asemaan. Kauheimpia näyttöjä on Kajaanissa, kun
tie on vedetty Kajaanin linnan raunioitten yli . Se on suomalaista itsetuntoa
eniten loukkaava, sillä sen linnanherran lääni tykseen kuului eyös suuri osa
Ruotsia. Palattaessa takaisin vesiin, on todettava toinen.ld.n turmeleva työ,
mikä tapahtuu pikkulampia täytettäessä .

Pienet ja suuret vedet ns. vesipeilit

elävöi ttävät monin tavoin yhdyskunnan kokonaiskuvaa.

Sa=n tekevät cyös pu-

rot ja joet kauniine ylityssiltoineen ja rantapolkuineen.

Vilkasliikenteisen

tien vetäminen rantaviivaan on aina virhe . Katsoja auton ikkunastakin haJ·~
nähdä luonnollisen rantaviivan, josta katse voi ponnahtaa veden liikettä seuVeden käyttäjä tarvitsee lisäksi rantacaata niin paljon, ettei hän tunne itseään ahdistetuksi vaille rauhaa. Yhdyskunnan asukkaat hakeutuvat paljolta virkistycään vesille ja rannoille, jolle on syytä aina

raten ulapalle.
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varata riittävästi mahdollisuuksia.

Rannat ovat veden ja mantereen siirtymä-

alueita eli vaippavyöbykkeitä, jotka sopivat erinomaisesti jalankul.kuväylinä
ja rantapuistoina.
lutukselle alttiita.

Rannat ja rantaviivat ovat yleensä arkoja alueita ja kuNåin onkin perusteltua kovalle kulutukselle joutuvat

kohdat rannoista rakentaa satama- ja laituripaikoiksi, uimarannoiksi joskus
myös luontoon käyvästi pengertäen.

Työ on usein vaikea ja hyvää paikallis-

tuntemusta ja ammattitaitoa vaativaa.

Vesien ja rantojen vaaliminen on suo-

malaisessa maisemassa ja yhdyskunnassa kunnia-asia, maamme erikoispiirteenä
maulla hoidettava.

Lampien ja lahtien täyttämisen sijasta tulisi niitä rue-

pata ja rantoja hoitaa sekä varata niitä puistoalu.e isiin.
tausta olisi syytä joskus erikseen tehostaa.

Vesissä vedenvir-

Kullekin yhdyskunnalle on puh-

taitten vesien olemassaolo arvokas asia, mutta niiden hoito ja hyväksikäyttö
vaatii erittäin tarmokkaita otteita, kovia päätöksiä ja vastuuntuntoista suojelua.

Taloudellisesti niiden hoi teon ja kaunistamiseen sijoitetut varat tuo-

vat sijoituspanoksen moninkertaisesti takaisin.

Viemäröintiä suunniteltaessa

on asuma- ja teollisuusjätteiden osalta voitava löytää niin tehokkaat polttaja puhdistusmenetelmät, ettei vesiä sitä kautta pilata.
Jalankulkutiet
Tiläkuvatut erityiset virkistyskohteet keskuspuisten keskittymineen jäävät
irrallisiksi ja yksipuolisiksi ellei niitä lcytketä yhteen erityisillä jalanKulkuväylillä.

Ne tulee suunnitella puistosta toiseen, asumalähiöstä ja ur-

heilu- sekä kuntopuistosta toiseen asumalähiöön ja sen kohteisiin.

Jalankul-

kutien tulee olla verkotettu, että kukin kulkija, vanha tai nuori, voi valita
voimilleen ja vapaa-ajalleen sopivan reitin kävelläkseen ja virkistyäkseen.
Ur heilijat voidakseen saada riittävästi alaa liikkumiselleen voivat valita
sopivat ja kyllin pitkät reitit näiltä väyliltä .

Jalankulkuväyliltä edel-

lytetään, että polun pinta on kimmoista, polll:l varret puistoiset , näköalaja levähdyspaikkoja sisältäviä.
valaistuksella.

Pimeän vuodenajan vuoksi on ne varustettava

Sekä ainakin osin on niitä voitava käyttää väylinä hiihtä-

mällä päästä varsinaisille hiihtoladuille.

Kävelytien varteen on perusteltua

varata edustavia näyttöjä luonnon lr.auneudesta ja aoninaisuudesta.

Kaupunkien

kivierämaiden, nukkumalähiöiden "vankiloiden" vastapainona lähiympäristössä
vapaasti liikuttavat turvalliset, vaihtelevat ja luontoläheiset kävelytiet
ovat niitä asioita, joita ehY.ä kaikkein eniten odotetaan uudistuksena yhdyskuntasuunnittelulta ja kaupunkien ja kuntien puisto- ja virkistyskäyttö- sekä
ulkoilusuunnittelijoilta ja rakentajilta.

Maastokuviopohjainen suunnittelu
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suo jalankulkuväylien rakentamiselle suotuisia maastokohtia erityisesti maastokuvioitten ja eri käyttömuotojen vai.hettumisvyöhykkeisiin.
Teknillistaloudelliset suoja-alueet
Väestön kasvu ja keskittyminen sekä yhteiskunnan teollistuminen niin siunauksellista kuin se toisaalta onkin, tuo
asumiselleen pahoja haittoja.

~ös

ihmiselle, hänen terveydelleen ja

-Luonto, vain voimakkaana, kasvavana ja elävä-

nä, pystyy jossain määrin torjumaan teollisuuden ja liikenteen saastevaikutusta.

Vilkkaasti liikennöity väylä työntää häkää , pöly-, lyijy- ja rikki-

saastetta ainakin 50 - 100 m:n etäisyydelle tiestä, eikä alu.e tulisi varata
suoja- alueeksi maastomuotoja

~ötäillen .

Sen tulisi puhdistaa ilmaa ja vai-

mentaa melua vihreän luonnon, saasteen torjuntavoi.J:!aa hyväksi käyttäen.

Vilk-

kaasti liikennöityjen teitten varsille ja teollisuuslaitosten ympärille tuli-

si perustaa tiheitä puustoja ja pensaistoja ns. teknillistaloudellisiksi suoja- alueiksi .
Teollisuuslai taksia on moninaisia ja niiden i 1mansaastel:läärät eri suuruiset
jopa

kymmenii~

kilometreihin ulottuvat.

Niinpä teollisuuden suoja-alueet on

perustettava maastokuviopohjaisesti mahdollisuuksien sallicissa rajoissa.

l~ut

ta uutta teollisuutta perustettaessa on valittava teollisuuden sijainti jo
niin tarkoituksenmukaisesti, että riittävät vaippa-alueet voidaan perustaa
kutakin tarvetta varten omansa.
Maastomuodot ja kasvustojen painotus
Kokonaissuunnittelu edellyttää, että koko yhdyskunta ja sen ycpäristö nähdään
jo suunnitteluvaiheessa eri maastokohtien, tiestöjen, vesi- ja kasvillisuuspintojen, väljästirakennettujen julkisten rakennusten raskaitten yksiköiden,
asuntorakentamisen sekä teollisuusrakennusalueiden sekä pinnanmuodostuksellisesti että

laajuu~ellisesti

pintoina, väreinä ja massana.

sopusointuinen, vaihteleva ja harmoninen kokonaisuus .
olla oma arvostettu asemansa maisemassa.
tamatta maastomuodot ja maastokuviot.

Niiden tulee !:luodostaa
Kullakin osalla tulee

Yleensä eniten jätetään huomioon ot-

Niiden pohjalta, kukin oikein "!:liehitet-

tynä", saadaan tasasuhtainen, luontoon käypä , viihtyisä yhdyskunta a.iY.aan .

Puustossa on nähtävä eri puulajien anta!:la
tiheydessä, järeydessä ja värien

~savaikutus,

t~udessa

joka kuvastuu puuston

sekä puiden cuodoissa.

Vasta tä-

män tuntemuksen pohjalta voidaan maastokohtien kauneutta korostaa ja puistikoita elävöittää,
Luonnon puustojen hyväksikäyttö
Luonnon puustot ovat hyväksikäyte ttävissä kaikilla puistoalueilla varsinl'..in
silloin, kun ilman saasteiden määrä on vähäinen .

Kuitenkin on muistettava,
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että monta vuosikertaa neulasia kantavat havupuut kestävät vähi.ten saastetta.
Sitä vastoin lehdistönsä ja neulasistonsa vuosittain vaihtavat lehtipuut
saavat yleensä riittävät mahdollisuudet selvitäkseen.
Rakentamisessa biologisen asiantuntemuksen puutteen
tomasti luontoa.

Varsinkin maan

tasauY~essa

•~oksi

tuhotaan tarpeet-

peitetään puiden juuret tiiviillä

täytemaalla, jolloin maan tuuletus käy heikoksi ja puun hengittävät juuret
tukehtuvat hapen puutteeseen ja puut kuolevat .
tunnotonta.

Puitten kolhiminen on vastuun-

Puun pintaosassa on puun koko elävä elämä ja kun se tuhotaan,

katkeaa latvuston ja juuristen välinen yhteys ja juuret kuolevat nälkään ja
puu tuhoutuu.

Aina kun on tarkoitus säästää vanha puusto rakennusalueella,

on syytä kutsua asiantunteva metsänhoitaja paikalle neuvottelemaan keinoista, kuinka puusto saadaan säilymään.
Asemakaavaa suunniteltaessa ja kuntien pitkäntähtäyksen talousohjelmia laadittaessa on syytä vaatia

aiY~sempaa

avarakatseisempaa

asi~~sittelyä

nimen-

omaan ympäristön vihreän massan so. puistojen huomioonottamisessa ja niistä
laskelmia tehtäessä.

Edellä on jo puututtu yhdyskunnan suunnittelussa ympä-

ristön ja luonnon käyttämiseen rakennuselementtinä, niin perusteltua on ottaa
erikseen huomioon sen asukkaita viihdyttävä, heidän terveyttään ja hyvinvointiaan suojeleva, erityisesti saasteita vastaan suojeleva vaikutus .

Näin asuk-

"kaiden viihtyminen ja hyvä kunto antaa takeet heidän työpanoksensa tuloksellisesta käyttämisestä yhdyskunnan ja yhteiskunnan rakentamiseksi.
Kokonaisuunni tteluun on syytä ryhtyä ajoissa.

Silloin on !l!d.asto nä.W;ävä mä-

kinä, harjuina, kankaina, laaksoina, järvien rantoina, selkinä ja ulappoina,

jokien ja purojen varsina, teinä, teollisuusalueina ja asuntoalueina sekä julkisten rakennusten alueina kukin omalla maastokuriolla omassa kohdassaan .
Tällöin tulee muistaa, että vihreä

massa . ~heilu-,

kunto-,

puulaji~keskusta

puis1:oineen, erilaisine suoja- alueineen, ulkomuseoalueineen ja kävelytieverkkoineen muodostaa kehykset sille rakentamiselle, minkä ihminen elämiselleen
ja toiminnalleen tarvitsee .

Vain runsaat kasvuisat puustot yhdyskunnan

keu.~

koina voivat suojella aluetta ja ihmisen elämää, viihtymistä ja ympäristöä .
Jokainen kasvava puu luo terveyttä ja maksaa monin verroin sen kasvattamiseen
sijoitetut kustannukset.

Hyöty on niin moninkertainen ja runsas, että asiaan

on vastaisuudessa suhtauduttava uudella vakavuudella ja arvostuksella.
Odottaa sopiikin, että kunnat kokisivat vastedes eräänä huomattavimpana arvonmittana keskinäisessä kilpailussampuistojensa ja yn;päristönsä kauneuden ja
niiden hoidon sekä kunnon.

Se Y..ielii kulttuurin tasosta ja ihi!lis en so . kun-

talaisten huomaamisesta myös elävänä, työtätekevänä ja viihtyvänä , yhteiskuntaa
rakentavana kansalaisena.
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Olavi Luukkanen

AMERIKKALAISTA JOULUPUUNKASVATUSTA

Tavoitimme Mr. Claire L. RANDALLin erä.ä.nä viikonloppuna ennen joulua
v. 1970 rouvineen wisconsinilaisen farrninsa pihapiiristä. ohjaamasta isoja
perheillä. kuormattuja henkilöautoja parkkipaikaksi muuttuneelle jä.ä.tyneelle maissipellolle. Lumeen leveä.ksi tallattu polku johti läheiselle kumpareelle, jossa kartionmuotoisia havupuita kasvoi vieri vieressä. Puiden kimpussa hä.ärä.sivä.t ä.sken saapuneet amerikkalaisperheet, äiti arvostelemassa
puuta ja isä. ja -pojat sahojen ja kirveiden kanssa valmiina puun kaatoon.
Liikennepoliisin tehtäviensä. ohella Mr. Randall ehti kerä.tä. vihreitä seteleitä puita auton katolle kiinnitteleviltä ihmisiltä.
Tuottava sivuansio
Joulukuusifarmari kertoo auliisti liiketoiminnastaan . Suurin osa puista menee tukkumyyntiin, mutta huomattava määrä. myydä.ä.n paikan pää.llä., hintaan
3 dollaria ( 13 mk) kappaleelta koosta riippumatta. Ostaja saa valita vapaasti
puun ja saa myös oikeuden kaataa sen itse. Ennen kaikkea tä.mä viimeksi mainittu lisäetu on saanut kokonaiset perheet liikkeelle tänä viikonloppuna siitä
huolimatta, että samanhintaisen puun saisi mistä tahansa ostoskeskuksesta.
Koska puun tukkuhinta on noin 1. 75 dollaria, viljelijälle on edullista myydä
mahdollisimman monta puuta suoraan farrniltaan "pystykauppana". Mr.
Randall onkin parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevassa Madisonin
kaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä kymmenien muiden yrittä.jien tavoin mainostanut puitaan ja neuvonut tien farmille.

Kuva 1. Wisconsinilaiset joulupuunviljelijä.t Mr. ja Mrs . Claire L-Randall hymyilevät tyytynäis inä fa rrninsa edustalla. Alue
tuottaa 3000 joulupuuta vuodessa.
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Vuosittain Mr. Randall myy kaikkiaan noin 3000 puuta, ja tämän toiminnan
eduksi hän ilmoittaa sen, että työmäärä on aika vähäinen verrattuna nettoansioon. Kiireisin aika sattuu sitäpaitsi peltotöiden kannalta hiljaisimpaan
kauteen. Ainoita tekijöitä, mitä joulupuunkasvatuksessa tarvitaan on maa pohja - s ekin on karua ja pelloksi kelpaamatoota - sekä tietenkin aikaa
ensimmäisen sadon kasvattamiseksi .
Millainen joulupuu?
Amerikkalainen joulupuu ei yleensä ole kuusi . Tavallisin puulaji on meikäläinen mänty, jota Amerikassa muutenkin kasvatetaan eksoottisena koriste - ja
puistopuuna . Mänty kasvaa suhteellisen nopeasti ja on ilmeisesti amerikka laisen maun mukainen. Huomattava ero meikäläiseen joulupuuhun nähden on
lisäksi se, että puiden oksat katkotaan, tavallisimmin vesurilla, 2 - 3 vuoden
väliajoin siten, että tuloksena on tasainen kartionmuotoinen ja tiheäoksainen
puu. Taimien istuttamisesta n . 8 vuoden kuluttua mänty on parhaimmillaan,
mutta farmilla on hyvin eri - ikäisiä ja - kokoisia puita kunkin maun mukaisesti.
Hakattujen puiden tilalle istutetaan vuosittain uusia.
Mänty ei kuitenkaan ole Mr. Randallin farmilla ainoa joulukuusipuu, vaikka kin se on ky s ytyin . Viljelmällä on pieni ala joulupuiksi tarkoitettuja kuusia
{Picea glauca , Picea pungens) ja palsamikuusia {Abies balsamea). Nämä
kasvavat kuitenkin mäntyä hitaammin, myyntikoko saavutetaan n . 10 vuodes sa . Sitä paitsi kuusen {varsinkin~· pungensin) neulaset ovat ikävän teräviä
ja lisäksi helpo s ti varisevia, ellei niitä käsitellä kestoaineilla .
Monin paikoin U SA:ssa joulupuita kasvatetaan paljon suuremmassa, suorastaan teollisessa mitassa ja silloin nimenomaan kaupungeissa tapahtuvaa vä hittäismyyntiä varten . Joulupuun kasvattajat ovat ammatillisesti järjestäyty neet, ja kasva~.s -, ~orjuu - .~a myy~.tin:~net~iä on. tutkittu. ja k~hitelty pit~
källe . Tältä os1n vo1daan vntata PANASEN
vuos1 s1tten JUlkalsemaan selkkaperäiseen kirjoitukseen ja sen ohessa mainittuun kirjallisuuteen.
Joulupuutiedettä
Joulupuiden taloudellinen merkitys näkyy USA:ssa paitsi kymmeniin miljooniin vuosittain nousevassa myytyjen puiden kappalemäärässä, myös joulupuunkasvatukseen kohdistetun yliopistollisen ja muun tutkimuksen laajuudesta.
Myös biologinen tutkimus on tässä tärkeänä osana. Maailman johtaviin metsäpuiden rodunjalostajiin kuuluva J . W . WRIGHT on Michiganissa tehnyt paljon työtä sopiviropien joulupuualkuperien eli - provenienssien löytämiseksi.
Tuloksena onkin ollut, että joulupuiden kasvua on Michiganissa saatu lisätyk si jopa 150 %pelkästään valitsemalla sopiva siemenalkuperä. Männyllä on
neulasten kellastuminen talveksi pohjoisille {myös suomalaisille) proveniensseille ominaista . Eteläisiä alkuperiä käyttämällä on luonnollinen väri saatu
kysyntää vastaavaksi. Tällä seikalla ei enää ole yhtä suurta merkitystä kuin
aikaisemmin, koska USA:njoulupuut nykyisin usein ovat värjättyjä .

l) Päivänen, J, 1971. Joulupuiden keräily- ja viljelytaloudes ta Minnesotassa .
Summary: Christmas tree management in Minnesota. Suo 22 {5 ): 75-80.
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Kuvat 2-4 . Ostajat saavat itse
valita ja kaataa puunsa. Amerikkalainen on valmis nimenomaan
tästä maksamaankin. Oikealla
kuormataan autoon okakuusta,
Picea pungens. Yleisin joulupuu on silti meikäläinen tavallinen mänty. - Kaikki kuvat
kirjoittajan.
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SYYSh0KOUI:S:3SSA FÄÄT3TTYA
Dendroloe;ian Seuran syyskokous pidettiin Rotelli Helsingissä
!!larraskuun 17 pnä . Puheer,johtajana kokoul~sessa toimi professori r:ax . Hagnan . Seuran hallitus sai vuodeksi 1973 seuraavan
kokoonpa'1on :
(puheenjohtaja)
professori P . ~ . A . Tigerstedt
!!laat . nets . kand . Olavi Luulffianen (varapuheenjohtaja)
professori l.Iax . Haeman
rnaat . nets . lcand . Tapio E. I~allio
l!laat . mets . tri Erlclci J~aukovirta
toimittaja lJiilo J~arhu
hortonoru JCinmo Ko llc..lca
lääket . lis. nobert J . Rainio
ylimetsänhoit . Pentti Ritoniemi
fil . tri Annilcki Saarisalo
professori Sakari Saarnijolci
oetsänhoit . Reino Saarnio
opettaja Leif Simberg
professori Carl- Erik Unnerus
Seuran tilintarkastajil:si vuodeksi 1973 valittiin puutarhaneuvos
Olof Larsson ja metsäneuvos Osmo Varsta . Varatilintarkastajiksi
valittiin fil. tri Leena 'Jämet- Ahti ja tilanorustaja Axel Tigerstedt .
::uista kokouJ;:sessa käsi tellyistä asioista mainittakoon vain tu!ä.issä päädyttiin alustavasti
levan kesän retkisuunnitelmat .
:luotsiin ja Tanskaan tehtävän matkan kannalle . Tutustuniskohteina tulisivat olemaan ainakin Götebor~in kasvitieteellinen
puutarha sekä I:111rsholmin arboretum ::ööpenhaminassa . Ajankohta
kesä- heinäkuun vaihde tai heinäkuun alJcupuoli , kestoaika n . 1
viikko .
Varsinaisten kokousasioiden jäl:ceen seurannut fil. tri Leena
Hämet- Ahdin viimekesäisiin rna t!cal:oker!nksiin perustuva diakuvaesitys Japanin netsäkasvillisuudesta muodostui tilaisuuden päätapahtunal:si . Lehtenme tässä numerossa on oyös tri !!Jilet- Ahdin
kirjoitus sm asta aiheesta .
rrofessori TiGerstedt toimi till.l'~ ~.etl:ellä Yhdysvalloissa
'."lisconsinin vliopistossa . Suoneen htin oalaa huhtil:uussa 1 973 .
Alkuvuodef'ta~ 1 973 Dendrolon;ian Seuran puheenjohtajan tehtäviä
hoitaa varapuheenjohtaja Olavi J~uu}j{anen . Sihteerinä ja varainhoi ta jana toimii edelleen allc!:irjottanut .

Jouni

:iJ;:ola

Dendrologian Seura pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien
puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemuksesta ja kasvattamisesta kiinnostuneiden välillä . Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla jäsenmaksun seuran
postisiir totil i lle 419 92 - 1. Vuosijäsenmaksu on 10 mk,
opiskelijoilta 5 mk , ja ainaisjäsenmaksu 150 mk.
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