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KYMMENENNEN TOIMINTAVUODEN ALKAESSA 

Dendrologian Seuran 10. toimintavuosi on alkamassa. Viime keväänä 
hyväksyttyjen uus i en sääntöjemme mukaisesti vuosikokous ha l l i tuk
sen valintoineen ja toimintasuunnitelmineen on jo helmikuussa 
Pidetty ja alkaneen vuoden toiminnan suuntaviivoja on toisaalla 
tässä lehdessä nähtävissä . Viime vuoden tapahtumat kulkivat §eu 
ramme toiminnassa jo aikaisemmin totuttuja ratoja : mitään erityis 
tä uutta ja ennenäkemätöntä emme saaneet aikaan , mutta useimpia 
Perinteisistä toimintamuodoistamme olemme pitäneet käynnissä . 
Valitettava poikkeus tässä ovat savotat; niitä emme sääsuhteiden 
ja liian myöhään aloitettujen suunnitelmien takia kyenneet jär 
jestämään. Tässä yhteydessä tuli ilmi muuten niin mainion lehtem
me puute : se ilmestyy liian harvoin . Yritämme korjata asiaa ja 
lähettää tarvittaessa jäsenistölle ylimääräisiä tiedotuksia ajan
kohtaisista asioista lehtemmme ilmestymisen väliaikoinakin. 

Kuluvana vuonna meidän kaikkien on syytä valmistautua Seuramme 
"syntymäpä i vään ", jolloin on aihetta sekä tarkastella saavutuk
Siamme perusteellisesti että suunnitella toimintaamme saatujen 
kokemusten pohjalta pitemmälle tulevaisuuteen . 

Leena Hämet - Ahdin luovuttua puheenjohtajan tehtävistä tieteellis
ten töittensä vuoksi lausun hänelle Seuran puolesta parhaat kii 
tokset kahdesta mielenkiintoisesta ja vireästi johdetusta toimin 
tavuodesta . Samalla kiitän jäsenistöä menneestä vuodesta ja toi 
VonSeuran toiminnan muodostuvan alkaneena vuonna antoisaksi . 

Niilo Karhu 



Pertti Uotila 

KYNÄJALAVA - VUODEN PUU 1979 

Dendrologian Seuran hallitue on valinnut vuoden 1979 puuksi kynäjalavan 

eli kynneppään (Ulmus laevie Pallas), Huomion kiinnittäminen kynäjala

vaan on varsin paikallaan, onhan se eittämättä harvinaisin luonnonvarai

nen jalopuumme, jonka suojelu on erittäin tarpeellista , Samalla on syytä 

muistuttaa kynäjalavan aikaisemmasta käytöstä koristepuuna, mikä on ny

kyään lähes unohtunut. 

Suomessa kaavaa kaksi luonnonvaraista jalavalajia, kynä- ja vuorijalava. 

Ne on useimmiten helppo erottaa toisistaan. Kynäjalava on hieman pie

nempi puu, yleensä 12-15 m korkea (tosin suurimmat yksilöt ylittävät 25 m 

ja runko on yli 4 m ympärimitaten). Juuri- j a tyvivesat ovat yleisiä, 

runko uRein muhkurainen ja haarat melko vaakasuorassa. Vuorijalava ei 

muodosta vesoja, runko on sileämpi j a haarat yläviistoja . Talviasuis ana 

lajit erottaa varmuudella silmuistaans kynäjal avan silmut ovat pitkulaiei8 

ja suippoja, vuorijalavan pyöreähköjä, tylppiä , Kynäjalavan lehdet ovat 

erittäin vinotyvisiä, yläpinnalta tavallisesti sileitä, alapinnalta + ta

saisen karvaisia, joskus kaljuja . Sivusuonet ovat yleensä haarattomia. 

Vuorijalavan lehdet ovat heikommin vinotyvisiä, karheita, alapinnalta 

usein niukkakarvaisia tai lähes kaljuja lukuunottamatta suonihangoiesa 

olevia karvatupsuja. Sivusuonet ovat yleisesti kärjietään kaksihaaraisia· 

Kukissa ja hedelmissä on selvä ero: kynäjalavalla ne ovat pitkäperäisiä 

ja hedelmien siipipelle on ripsireunainen , vuorijalavalla lyhytperäisiä 

ja siipipelle on täysin kalju (Uotila 1979) . 

Kynäjalava kukkii toukokuusaa ennen lehtien puhkeamista . Kukat ovat pää

asiassa tuuli-, mutta joesain määrin myö s hyönteiepölytteisiä , Ensimmäi

set hedelmät kypsyvät jo toukokuun lopulla, pääosa kesäkuussa, ja viimei

setkin varisevat heinäkuun alussa. Siemenet itävät heti maahan pudottu

aan. Kynäjalava on ilmeisesti ainakin osittain iteesteriili (Saarnijoki 

1942), joten yksinäisten puitten siementen itävyye voi olla huono . 

Kynäjalava lienee saapunut Suomeen välittömästi jääkauden jälkeen - ilmei

sesti ainakin pääosin i dästä - eh kä ensimmäisenä jalois ta lehtipuietamme. 

Jalavan siitepöly ilmaantui pähkinän siitepölyn ohella Etelä- Suomen 

siitepölydiagrammeihin jo preboreaalikaudella (8000- 7000 eKr.), jolloin 

koivumetsät olivat vallitsevia. Jalavan pölyjä esiintyi suhteellisesti 
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Kuva 1 . Kynäjalavan levinneisyys Euroopassa (Jalas & Suominen 1976) . 

Fig. 

20° 

Piste = alkuperäinen ; rengas = villiytynyt. 

1 . The distribution of Ulmus laevis in Europe (Jalas & Suomi 
nen 1976) . Dot = native ; open circle = naturalized . 

62° 

6d' 

22° 28° Jo• 

Kuva 2 . Kynäjalavan luontaiset esiintyrnät Suomessa . Piste = esiinty 
mä löydetty tai tarkistettu 1960- tai 1970-luvulla ; 
rengas = tuorein tieto esiintymästä ennen vuotta 1965 ; 
? = tieto viime vuosisadalta, alku~eräisyys hieman kyseen
alainen. 

Fig . 2 . The distribution of native Ulrnus laevis in Finland . 
Dot = found or checked in the 196os-or-1970s ; open circle 
no notes after 1965 ; ? = record from the 1800s , possibly not 
native . 
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yhtä runsaasti koko jääkaudenjälkeisen lämpökauden ajan aina viileämmän 

ja kosteamman subboreaalikauden loppuun (n . 1000 eKr.). Silloin kuusi 

levittäytyi maahamme: sen pölyjen osuus kasvoi nopeasti ja pian tämän jäl• 

keen jalavapölyt - niin kuin muutkin jalopuupölyt - vähenivät jyrkästi . 

Jalavien nykyeaiintymät Suomessa ovatkin enää reliktiluonteiaia rippeitä 

aikaisemmasta laajasta levinneisyydestä. Kynä- ja vuorijalavan siitepö

lyä ei voida erottaa toisistaan. Nykylevinn eiayyden, lajien kasvupaikka· 

ja ilmastovaatimusten perusteella on kuitenkin arveltu, että mantereinen 

kynäjalava saattoi olla lämpökauden alkuvaiheen puu. Mereiaempi vuori

jalava oli ehkä myöhemmin vallitseva. 

Kynäjalava on lähes eurooppalainen puulaji. Euroopan ulkopuolella se 

kaavaa vain Kaukasuksella ja Itä-Turkissa, mahdollisesti myös läntiaimmäs• 

aä Siperiassa . Lajin mantereiauutta osoittaa sen puuttuminen mm . Brittein 

saarilta, Norjasta ja Ruotsista (Öölantia lukuunottamatta). Lisäksi kynä• 

jalavaa kasvatetaan jonkin verran puistopuuna luontaisen levinneisyys

alueensa ulkopuolella Luoteis-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa• 

Kynäjalavan levinneisyys Suomessa on verrattain hyvin tunnettu jo vanhas

taan. Pääesiintymisalue on Ylä-Satakunnassa ja Etelä- Hämeessä Kuloveden

Pyhäjärven-Vanajaveden tuntumassa. Lohjanjärvelle muodostuu vähäisempi 

keskus. Lisäksi tunnetaan joukko yksit t äisiä esiintymiä Tammisaaresta , Hy· 

vinkäältä, itäiseltä Uudeltamaalta ja Heinolasta. Turun seudulta viime 

vuosisadan lopulla ilmoitetut puut lienevät hävinneet , jos sitten ovat 

olleetkaan alkuperäisiä. 

Eniten kynäjalavia on Vanajavedellä, toisaalta kapeikosaa Hattulan kir

kon ja Hämeenlinnan välillä, toisaalta Vanajaaelän pohjoisrannoilla Val

keakoskelle asti. Alueen ensimmäi nen inventointi tehtiin 1920- ja 1930-

lukujen taitteessa (Linkola 1934). Se uusittiin vuosina 1975-78 (mm. 

Uotila ym. 1977), jolloin puiden kokonaismääräkai laskettiin n. 1400 kpl. 

Suurin osa niistä kasvaa yksittäin tai pikku ryhminä rantalehdoissa, 

mutta muutamassa paikassa voidaan puhua vähäisistä metsiköistäkin . 

Pyhäjärven ja Nokianvirran jalavat tutkittiin 1930- luvun alussa (Saarni

joki 1942, 1944) , jolloin puuluvuksi saatiin 650 kpl. Alue on kaksiosai

nenf Jarven keskiosista jalava puuttuu. Nokialla inventointi uusittiin 

1961 (Karhe 1963), ja koko Pyhäjärven alue käytiin uudelleen läpi viime 

kesänä ja kuluneena talvena, jolloin puitten kokonaismäärä todettiin suu

rin piirtein samaksi tai hieman suuremmaksi kuin 1930-luvulla . 

Kuloveden jalavat laskettiin 1978 (Suominen 1978, 1979) . Puita on lähes 

kaksisataa, etenkin järven keskikohdan molemmilla rannoilla. 
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Kuvat 3 ja 4 . Hattulan ~etsänkylän rauhoitettu kynäja l ava l e hto 
Vanajaveden rannalla . Isot ylispuut kynäja l av i a . 
Valok . 2 . IV . l976 P . Uotila . 

Fig . 3 and 4 . Froteeted stand of Ulmus laevis at Hattula , Me tsä n
kylä , on the shore of Lake Vanajavesi . Pho t o : P . Uo tila. 
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Kaikkien kolmen järven esiin~ymille on luonteenomaista nuoren puuston 

runsaUS! toisaalta pal jon vanhoja puita on hävinnyt asutuskeskusten lie

peiltä (etenkin Nokialta ja Tampereelta). 

Myös Lohjanjärven tunnetut kynäjalavaesiintymät tarkistettiin viime vuon

na. Laji kasvaa alueella ainakin viidellä paikalla, runsaimmin Lohjan

saaren Paavolassa rauhoitetussa rantalehdossa. Kaikkiaan puita löytyi 

n. 80 . 

Vielä mainittakoon, että Hauhon ja Pälkäneen esiintymien nykytila tunne 

taan (Erkamo 1979), samoin Hyvinkään Kytäjän. Heinolan Sataojallakin 

kynäjalava on kasvanut ainakin muutamia vuosia sitten, ja Pernajan Garp

gårdissa on rauhoitettu 2 kynäjalavaa. Muutamista otaksuttavasti sangen 

pienistä esiintymistä ei ole viimeaikaisia havaintoja . Nämä esiintymät 

on tarkoitus tarkistaa tämän vuoden kuluessa, jolloin vuoden lopulla voi 

daan laatia kokonaiskatsaus Suomen kynäjalavista. 

Puitten kokonaismäärään kyseiset tarkistamattomat esiintymät eivät juuri 

vaikuttane1 laskujen ja arvioitten perusteella Suomessa kasvaa nykyään 

tuskin enempää kuin 2500 luonnonvaraista kyna j alavaa. Näiden lisäksi on 

jonkin verran istutettujen puit t en jälkeläisinä syntyneitä villiytyneinä 

pidettäviä puita . Luonnonvaraisista puista n. 75 on rauhoitettu luonnon

muistomerkkeinä (samoin kuin muutama istutettu puu) ja n . 180 kasvaa kol 

mella rauhoitusalueella - toisin sanoen kymmenesosa maamffi e kynneppäistä 

on nykyään suojattuja. Mutta kokonaisyksilömaä rä on siksi pieni, että 

lajin kokonaan rauhoittaminen saattaisi olla perusteltua, mitä on esitet

tykin . 

Kynäjalava on Suomessa tunnetusti rantapuu1 u . 98% yksilöistä kasvaa jär

venrannoilla. Keski - Euroopassa se on tyypillinen jokirantojen puulaji . 

Suomessa tunnetaan yksi jokirantaesiintymä Lapinjärveltä . Tammisaaressa 

ja Porvoossa kynneppää on todettu merenrannalta. Niin ikään Viipurin tie

noilla se kasvaa meren rannalla . On siksi mah dol l ista, että Helsingin 

seudunkin kiistellyt kynäjalavat saattavat olla alkuperäisiä tai ainakin 

paikalla alunperin kasvaneitten puitt en jälkeläisiä . 

Keski-Euroopassa kynäjalava esiintyy mel ko y leisesti yksit t äispuuna kui

vissa lehdoissa . Suomessakin on lehtoesi i n tymiä ainakin Itä-Uudellamaalla 

ja Lohjan maalaiskunnassa Torholassa. Vi imeksimainitussa kynäjalava kas 

vaa jopa kalkkikallion hyllyillä ja raoissa, muttei kallion juurella päh

kinälehdossa~ Heinolassa, Pälkäneen Sappeessa j a Hyvinkäällä kasvupaikka

na on lähinnä puron vaikutuspiirissä oleva tervaleppäkorpi . 
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Valtaosa järvenranto jen kasvupaikoista on verrattain samankaltaisia! ta

vallisesti kivikkoisia, usein savipohjaisia korkean tulvan huuhtelemia 

rantoja ja rantat örmän juuria. Valtapuu paikalla on harmaa- tai terva

leppä, seassa kasvaa hieskoivua, raitaa ja kuivemmissa osissa pihlajaa, 

tuomea sekä kuusta. Pensaskerroksessa voi olla taikinamarjaa, katajaa, 

vadelmaa, joskus vaateliaitakin lehtopensaita (koiranheisi, lehtokuusa

ma ja jopa pähkinäpensas). Puuston tiheydestä ja alueen käytöstä riip

puen kenttäkerros vaihtelee huomattavasti. Yleisiä lajeja ovat vuohen

putki, nokkonen, mesiangervo, metsäalvejuuri, hiirenporras, ojakellukka, 

koiranputki, ranta-alpi, ketunleipä, mansikka ja eräät heinäts nurmilau

ha, niittynurmikka, rantanurmikka ja korpikastikka. Varsinkin laidunnus 

Vaikuttaa kenttäkerroksen koostumukseenJ intensiivisesti laidunnetuilla 

paikoilla maa on usein poljettu lähes kasvittomaksi. Tällöin, jos koh

ta muulloinkin, pohjakerros on sangen heikosti kehittynyt. 

Erikokoiset, siis eri-ikäiset kynäjalavat ovat yleensä sijoittuneet ranta

lehtojen eri osiin. Koska kynäjalavajärviä on laskettu, vanhat puut 

ovat entisellä rantatörmällä tai sen alareunassa, . nuorennos rantatasan

teella. Kantovesat saattavat kuitenkin hämärtää puiden kokojakautumaa. 

Mistä sitten johtuu puitten esiintyminen vain kapealla rantakaistalle ja 

säännöllinen ikäluokkajakautuma? Selitys liittyy olennaisesti kynäjala

van siemenellisen uudistumisen ongelmiin. Puun sirkkataimet ovat huono

ja kilpailijoita. Niitä syntyy rannoilla runsaastikin kilpailuttomille 

paikoille, mm. jään työntämille ryönävalleille, mutta vain harvat taimet 

pystyvät säilymään ensimmäisen talven yli. Talven jää tuhoaa taimet, 

myöhemmin niiden kohtaloksi saattaa muodostua korkea tulva, muitten kas

vien kilpailu tai, varsinkin aikaisemmin, rantojen laidunnus. Uudistu

misvyöhyke on sangen kapea. Saarnijoen {1942) mukaan se on Pyhäjärvellä 

lähinnä korkeimman tulvan ja normaalitulvan välinen, vertikaalisuunnassa 

1-1,5 m leveä vyöhyke, jonka alareuna on n. 80 cm keskiveden pinnan ylä

puolella. 

Eräissä tapauksissa uudistumisvyöhyke on kuitenkin selvästi leveämpi ja 

kynneppään mahdollisuudet ova t paremmat. Näin on järvien laskujen ai

koina, jolloin rannoilla vapautuu runsaasti kilpailutonta maata. Nykyi

sen nuoren puuston suhteellisen suuri määrä selittyy ainakin osin tällä 

perusteella . 15-25 vuotta sitten kutakin näistä järvistä ryhdyttiin sään

nöstelemään . Säännöstelyn vuoksi keskiveden (ja kesäveden) pinta on 

saattanut noustakin, mutta kynäjalavalle olennaiset korkeat kevättulvat 

leikattiin pois, jolloin vapautui runsaasti sellaista maata, joka ei enää 
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Kuva 5 . Pahoin runneltu kynäjalava Tampereen Raholassa Pyhäjärven 
rannalla . Valok. V . l978 P. Ranta. 

Fig . 5 . A ruined tree of Ulmus laevis on the shore of Lake Pyhä
järvi , at Tampere, Rahola. Photo: P. Ranta. 
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jäänytkään seuraavien talvien jäitten ja keväisten tulvien peittoon 

(kuva 6 ), Samoihin aikoihin laidunnua lopetettiin eräissä paikoissa, 

jolloin kehittyvä taimisto pääsi varttumaan. 

Kynäjalavan tilanne näyttää siis hyvältä, Mutta tilanne on samalla huo

lestuttava. Ensinnäkin monet kynäjalavan parhaista rannoista ovat joutu

neet pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen jalkoihin. Tällöin varsinkin ran

tatörmien vanhat puut ovat usein tuhoutuneet, jossain määrin myös tasan

teen nuorennos on kärsinyt yleisestä liikehdinnän lisääntymisestä, eräis

sä tapauksissa myös hakkuista - lajia ei riittävästi tunneta. 

Toiseksi, samainen vedenpinnan säännöstely, jonka aloittaminen oli edul

lista kynäjalavalle, uhkaa tuhota lajin kasvuympäristön. Säännöstelyn 

myötä rantakäsite on kokonaan muuttunuta enää ei ole leveitä tulvavyöhyk

keitä, vaan maan ja veden raja on jyrkkä (ks . Uotila 1977). Entiset 

tulvanvaivaamat rannat ovat kuivuneet ja lajin uudistuminen estyy, koska 

kasvillisuus vakiintuu. Lisäksi kuusi, joka kärsii tulviata, on levit

täytymässä rannoille ja ajan mittaan tukahduttaa rantalehdon jalavat ja 

muut lehtipuut. Usein kuusta vielä suoaitaan metsänhoitotoimin . 

Muutos on tietenkin hidasta , sillä onneksi kynäjalava on sangen sitkeä 

puu, Vaikka siemenellinen lisääntyminen saattaa olla heikkoa, niin kaa

VUllinen uudistuminen on tehokasta, muodoataahan laji runsaasti juuri-, 

tyvi- ja kantovesoja. Toisinaan ison yksilön tyvellä on kokonainen jala

vapensasto, samoin vanhasta kannosta syntynyt yksilö on varsin tavallinen 

näky. Lisäksi kynäjalava on sitkeä ja pitkäikäinen tiheähkösaäkin lehdoa

sa kerran päästyään puuksi. Meillä lajilla ei myöskään ole kovin paho

ja tuhosieniä , Siltä on todettu ainakin seuraavat kääpälajit, kaikki ver

raten harvinaisina: Aurantioporus fisailis, Bjerkandera fumoaa, Fomes 

fomentariua, Oxyporus populinus, Phellinua igniarius, Spongipellis apumeus. 

Onneksi myöskään pelätty ja etelämpänä paljon tuhoa aiheuttanut jalavan 

tauti (Ceratocystis ~) ei ole levinnyt kynäjalava-alueille . Etelä

rannikkomme istutetuista vuorijalaviata on kylläkin todettu muutamia ta

Pauksia, ensimmäinen 1965 (Hintikka 1974) . 

Kynäjalavalla (niin kuin vuorijalavallakin) saattaa joskus esiintyä äkä

miä, joita aiheuttavat etenkin jalavankäärökirva (Schizoneura ~), jala

vanpussikirva (Byrsocrypta ulmi) ja äkämäpunkit (Eriophyea brevipunctatus, 

~· multistriatus) , tai jalavakemppejä (Psylla ulmi) silmiinpistävän run

saasti. Huomiota herättäviä ovat myös eräiden kääpiö- ja miinaajakeiden 

aiheut t amat lehtimiinat. 

ei 
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Kuva 6. Vedenpinnan muutokset 
Hämeenlinnassa Vanajaveden sään
nöstelyn alettua v. 1961. Renkaat 
ja katkoviiva = vuo sien 1951-60 
kuukausikeskiarvot; p isteet ja 
ehyt viiva = vuos i en 1 96 1-66 kuu 
kausikeskiarvot ; m = vastaavi en 
kausien vuosikesk i arvot (Uotila 
1971). 

Fig. 6 . Fluctuations in water 
level at Hämeenlinna before and 
after the start of f l ood control . 
Ope n circles and broken line 
monthly means from 1951 - 60 ; 
black dots and solid line = 
monthly means from 1961 - 66 ; m = 
mean water level of t he per i ods 
1951-60 and 19 61 - 66 (Uotila 
1971). 
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Kynäjalava on ennen ollut arvostettu tarvepuu. Siitä saatiin parhaat he

vosten luokit, ja ainakin viime sodan aikana kynäjalavaa käytettiin huo

nekalupuuna ulkomaisen jalopuutuonnin ehdyttyä . Kynäjalavan puun laatu 

ei tosin ol e yhtä hyvä kuin esime r kiksi vuorijalavan . Kynneppään suurta 

arvostusta kuvaa hyvin 1767 ilmestyny t Lars Palanderin väitöskirja Kul 

sialan (Hattulan Tyrväntö) tal oudellisista oloista (Tyrväntö- seura 1975)• 
Palander kirjoittaa! 

"Jalavaa, Ulmus, kasvaa, kuten edellä on jo mainittu, vars in runsaasti 
täällä Kulsialan seurakunnassa Vanajaveden järven rannoi lla, mutta vie
läkin runsaammin Hattulan Emäseurakunnassa . Ja koska tämä puulaji kuu
luu kauneimpiin ja erinomaisimpiin Poh jolas sa ja lisäksi siitä samoin 
kuin Saarnesta on suurta ja mainiota hyötyä käsitöiden kannalta, olisi 
erinomaisen toivottavaa ja hyödyllistä viranomaisten toimia niin, että 
näille Hämeen paikkakunnille, joilla nämä lajit luonnostaankin hyvin 
viihtyvät, istutettaisiin Jalava- ja Saarnilehtoja , Ennen kuin tämä on 
mahdollista toteuttaa, olisi nämä puulajit kuitenkin rauhoitettava haas 
kaamiselta monin kerroin suuremmin uhkasakoin ku in nykyiset Me tsänhoito
säännöt edellyttävät." 

Kynneppäätä on jossain määrin istutet tuk in ainakin luokkipuuksi . Tieto 

ja t äst ä l öytyy mm . Hattulasta ja Valkeakoskelta . Luokkipuuna sitä on 

myös suojeltu, mutta toisaalta nuoret puut ja sopivat oksat katkottiin 

luokiksi, usein vaikka varkain. 

Tähän aikaan, jolloin kynäjalava tunnet tiin hyötypuuna , liittyvät myös 

sen istutukset koristepuuksi eri puolille Suomea Kajaania , Oulua ja Ke

miä myöten (Ollinmaa 1952) . Mm . Oulu ssa se on menestynyt verrattain hy

vin a inakin suojaisilla paikoilla . Luonnonvaraisten esiintymien alueella • 
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missä istutukset ovat verrattain yleisiä (mm, Erkam o 1979), taimet on 

useimmiten haettu läheisiltä rannoilta. Melko yleisesti puuta on istu

tettuna myös esimerkiksi Varsinais - Suomessa (ei kuitenkaan saaristossa, 

Skult 1956) ja Pohjanmaan rautatieasemilla. Sitä lienee joskus levitet -

Kuva 7 . V . 1941 rauhoitettu kynäjalava Hattulan (Sääksmäen) Mäl 
kiäisissä Vanajanselän rannalla . Runko on tavallista muh 
kuraisempi ja muhkuroihin on kertynyt runsaasti lyhyitä 
oksia. Valok . XI . l978 P . Uotila . 

Fig . 7 . A protected tree of Ulmus laevis at Hattula, Mälkiäinen . 
Stern knots with short twigs are exceptionally abundant . 
Photo : P . Uotila . 

Kuva 8 . Vanha ontto kynäjalava Hattulan Ellilässä . Valok . IV.l976 
P. Uotila. 

Fig . 8 . An old hollow tree of Ulmus laevis at Hattula , Ellilä . 
Photo : P . Uotila . 
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ty taimistojenkin kautta (ainakin rautateitten taimistosta Nuppulinnasta), 

mutta nykyään kynäjalavan taimia ei liene saatavissa yhdestäkään kotimai• 

sesta taimistosta. Metsähallituksen siemenviljelmillä on kuitenkin vart• 

tumassa kymmenkunnan kotimaisen kynäjalavan pluspuun vartteita. 

Kynäjalavan käyttö koristepuuna olisi kuitenkin syytä herättää henkiin . 

Laji ei ole kaikkein vaateliaimpia maaperän suhteen eikä kaipaa ylenpalt· 

tista kosteutta. Suotuisalla paikalla se on varsinkin alkuvaiheessa san· 

gen nopeakasvuinen ja nuorena sekä keski·ikäisenä kaunis puu . Vanhemmi· 

ten puussa esiintyy kuivia oksia ja se saattaa- ränsistyä etenkin heikoim• 

milla paikoilla! toisaalta eräät jalavavanhukset ovat koukkuoksaisuudes · 

saan ja muhkuraisuudessaan sangen erikoisen ja vaikuttavan näköisiä . 

Ennen kuin istutuksiin kuitenkaan ryhdytään, on syytä muistaa lajin har

vinaisuus luonnossa; istutettavat taimet on syytä hankkia siemenistä kas· 

vattamalla. 
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V. Erkamo 

PÄLKÄNEEN , HAUHON JA TUULOKSEN JALAVISTA 

Jalavista kiinnostuneena (Erkamo 1943, 1965) olen koonnut 
kesällä 1978 tietoja niistä kesänviettokunnastani Hauholta 
ja sen lähipitäjistä , lähinnä Pälkäneeltä ja Tuuloksesta . 
Olen tarkkaillut sekä kynä- että vuorijalavia ja yhtä hyvin 
luonnonvaraisia kuin viljeltyjä puita. Tällaista pitäjä 
kohtaista kokonaisselvitystä ei meillä Tamperetta lukuun
ottamatta (Saarnijoki 1937; vrt. kuitenkin myös Karhe 1963) 
liene varhemmin tehty . Selvitykseni pohjaksi olen ottanut 
Linkolan (1934) tunnetun kynäjalavaa koskevan tutkimuksen , 
joka Vanajaveden seudun käsittäen alueellisesti liittyy omaan 
tutkimuspiiriini , jopa Pälkäneen Äimälästä ilmoitetun 
esiintymän kautta osittain siihen samaistuen . Kynäjala 
van etelähämäläisen levinneisyyden kokonaiskuvan selventämi 
seksi olen ottanut kartalleni (s.l9 ) myös kaikki Linkolan 
löydöt . Vuorijalavasta ei Linkolan tutkielmassa ole tutki 
musalueeltani mitään mainintoja . Viljeltyihin jalaviin Lin
kola ei juuri kiinnittänyt huomiota . 

Tutkimukseni tarkoituksena oli saada selville mikäli mahdol 
lista kaikki po. pitäjissä kasvavat jalavat sekä tietoja 
niiden koosta, iästä ja alkuperästä . Tutkimuksen aineiston 
kokosin osaksi kansalta kyselemällä , osaksi taas autolla 
matkaten kylästä kylään ja ympäristöä tarkkaillen sekä puiden 
kasvupaikoilla käyden . Koska joka taloa ja ranta-aluetta 
(kynäjalava) ei ollut tilaisuutta tutkia, lienee jokunen seu
dun jalavista jäänyt luettelastani pois , mutta useimmat ovat 
varmasti mukana . Pääosa retkistä tehtiin kesäkuun loppu 
puoliskolla , jolloin eri jalavalajit oli varisevien hedelmien 
perusteella helppo erottaa toisistaan. 

I K y n ä j a 1 a v a (Ulmus !aevis Pallas) 

Pälkäne 
Tutkimukseni aloitin varsinaisesti Pälkäneen pitäjän kirkolta , 
minne saavuttuani havaitsin heti pappilaan vievän tien suun
nassa isoja lehtipuita, jotka osoittautuivat kynäjalaviksi . 
Useimmat niistä kymmenkunta puuta, kaksi suurinta 180 .. . 
200 cm ympärysmitaltaan rinnankorkeudelta kasvoivat 
Kankilan perheen tonteilla ja kerrottiin "Pakan marnsellien " 
istuttaneen ainakin osan niistä viime vuosisadan lopulla . 
Paikoin näkyi täällä ja lähipihoissa myös nuoria puita ja 
puunalkuja, ilmeisesti suurien puiden siemenistä syntyneitä . 
Täällä tiedettiin lisäksi kertoa, että joku taimi oli Ranki 
lasta viety Pälkäneen yhteiskoululle, jonne rehtori Lauri 
Teivaisen aikana 1950- luvulla oli perustettu pieni opetus 
arboreturn . Sieltä löysinkin nuoren kynäjalavan ja vastapäätä 
koulua sijaitsevalla metsänhoitoyhdistyksen tontilla kasvoi 
lisäksi neljä nuorta puuta samaa jalavalajia . 
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Siirryttyäni täältä runsaan puolen kilometrin päässä sijait 
sevan pappilan alueelle totesin senkin puutarhassa kynäjala
van , ison , korkean puun vierellään pari nuorempaa. Koosta 
päättäen puu saattoi hyvinkin olla lähes samaa ikäluokkaa 
Kankilan isojen puiden kanssa. Läheisen Kuulialan kartanon 
pihapiiristä en jalavia keksinyt, mutta täältä noin 400 m 
NW tein yllättävän löydön. Keskellä peltoa noin 150 m Pälkä 
neveden rannasta kasvoi kauas näkyvä, komea lehtipuu , jälleen 
kynäjalava . Yhtenäisestä rungosta , jonka oksat ulottuivat 
melkein maahan asti , lähti neljä vahvaa haaraa ja joitakin 
haaroja oli lisäksi sahattu poikki . Rungon paksuudeksi sain 
375 cm (ympärysmitta rinnankorkeudelta) ja korkeutta puulla 
lienee noin 16m . Kun jalavan kasvupaikka on vain 3 .. . 4 m 
Pälkäneveden pinnan yläpuolella ja lähellä rantaa , tuntuisi 
mahdolliselta , että puu olisi alkuperäisellä kasvupaikallaan 
säilynyt tai paremminkin säilytetty luonnonpuu . 
Läheisyydessä on kuitenkin aikaisemmin sijainnut Mählä - Kauri
alan talo, joka vielä vuonna 1824 kuului säätyläisille (Törn
qui steille). Ehkäpä puu on noina aikoina istutettu. Joka 
tapauksessa sen täytyy olla vähintään 150 ... 200 vuotta vanha 
ja selvästi vanhempi kuin muut kirkonkylän seudun jalavat. 
(Mainittakoon, että Saarnijoki (1942: 35 ... 36 ) on arvioinut 
yhtä vahvan Pirkkalassa kasvavan kynäjalavan iäksi noin 400 
vuotta , mikä tuskin tuntuu todennäköiseltä . ). Siementaimia 
en tämän jalavan läheisyydestä löytänyt , vaikka niiden syn
t yyn olisi läheisten vasta luotujen ojien varsilla ollut mah 
dollisuuksia. Kun siementä muodostui kuitenkin tavattoman 
runsaasti , saattaa puu olla itsesteriili (vrt . Saarnijoki 
1942 : 20) . 

Kun t iesi n , että kynäjalavan oli Linkolan edellä mainitun 
tutk i muksen jälkeen ilmoitettu (Ahonen 1935) kasvavan Pälkä 
neen Sappeen Särkikoskella pitäjän koillispäässä , päätin tällä 
s ama l l a retkellä pistäytyä myös siellä . Matka kävi Luopiois 
ten Aitoon kylän kautta ja täällä sattui silmääni jälleen iso 
kynäja l ava Vähä - Lemmettylän talon puutarhan samanikäisestä 
vaahterarivistöstä . Talon emäntä, rouva Wallenius kertoi , 
e t tä ainakin vaahterat oli tiettävästi tuotu taimina Kangas
alan pappilasta 1880- luvulla . 

Sappeen Hi ukanlahdessa pysähdyin Kalle Salosen mökillä ja 
kysyin Särkikaskelle menevää tietä. Salonen tiesikin jalavien 
kasvupaikan ja lupautui ystävällisesti oppaakseni. Matkalla 
havaitsin istutetun kynäjalavan kahden talon pihassa (Väinö 
Terva ja Viljo Hutila) ja oppaani kertoi, että ne oli aika 
naan tuotu taimina Särkikoskelta • lisäksi puu kuului kasvavan 
myös sikäläisen kansakoulun sekä Pakaraisten talon pihassa . 
Perille , Särki~sken taloon saavuttuamme tervehti meitä jäl
leen pihapiirissä kaksi runsaasti siementävää kynäjalavaa, 
jotka talon aikaisempi omistaja Paavo Rajala kuului istutta 
neen . Selvitettyämme tulomme syyn nykyiselle isännälle , Veik
ko Virolaiselle , lähdimme kolmisin heti itse koskelle, joka 
sijaitsee noin 100 m:n päässä talosta . Sen muodostaa Pienes
tä Särkijärvestä alempaan Vähä-Arajärveen laskeva vähäinen 
puro , joka noin 150 m:n matkalla syöksyy kivikkoisessa not
kossa alas noin 15 m. Koko notko on tiheän kasvillisuuden 
verhoama , laidoilla etupäässä kuusikkoa, puron äärellä taas 
tuomi - ja p i hlajatiheikköä, korkealle nousevia koivuja , haa -
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poja ja tervaleppiä , useita niinipuita ja niiden joukossa 
siellä täällä kymmenkunta runkoa kynäjalavaa, kolme niistä 
isohk0a , noin 10 .. . 45 cm läpimitaten (r . k.) , mutta vain 10 ... 
14 m korkeita . Ne kasvoivat yleensä tiiviisti louhukivien 
välissä solisevan puron tuntumassa ja niiden alla levitte
leikse paatsama- , taikinamarja-, mustaherukka -, kuusama- ja 
näsiäpensaita sekä monilajista lehtoruohostoa : Anemone 
henatica , Actaea spicata, Impatiens noli-tangere Oxalis 
acetosella , Viola selkirkii, Circaea alpina, Pulmonaria 
officinalis ~Heinistä merkitsin Milium effusumin ja alem 
paa puronkaarteen pehmeältä lietereunukselta Glyceria lithua 
nican. Kello lähenteli jo 21 ja miehillä tuntui olevan kiire , 
joten tekemäni kasviluettelo jäi varmasti varsin vajavaiseksi . 
Se osoittaa kuitenkin selvästi, että kynäjalavalla , joka on 
"eine ausgesprochen eutrophe Pflanzenarl:" (Linkola 1934: 22) , 
on täällä seurassaan sille sopivaa vaateliasta lajistoa . Jos 
vertaamme tätä lajistoa Linkolan (op .c.: 6 ... 10, 16 etc.) 
Vanajaveden rannoilta merkitsemään seuralaislajistoon , yhtä 
läisyys ylemmillä tasoilla esiintyvien rantalehtojen kanssa 
on hyvin huomattava . Tässä mainituista lajeista puuttuu 
sieltä vain Clyceria lithuanica. Kyseinen Särkikosken kasvu 
paikka on kuitenkin tavanomaisesta selvästi poikkeava : kivik
koinen puronotko, jossa vesi kohisee ja poreilee kivien alla 
ja välissä . Kuva tuo etsimättä mieleen erään vuorijalavan 
kasvupaikan , Korpilahden Oittilan puron , josta Linkola (1917) 
on myös aikoinaan esittänyt kuvauksen ja jolla itsekin olen 
käynyt . Useimmat tässä mainitut lajit kasvavat sielläkin, 
nyt vain vuorijalavan seuralaisina . Purolaaksoa kynäjalavan 
kasvupaikkana ei muuten mainita Linkolan (1934 : 21) kokoamassa 
aineistossa Keski - Euroopastakaan Jugoslavian karstimaiden 
dolineja kenties lukuunottamatta. Linkola (l .c.) korostaa 
joka tapauksessa, että kynäjalava ei ole mitenkään välttämät
tä sidottu järvenrantoihin, vaikka se meillä useimmiten juuri 
rantametsissä esiintyy , vaan tähän on vaikuttanut sen heikko 
kilpailukyky erityisesti lajin uudistumisessa ja samalla sen 
ominaisuus kestää pitkäaikaista tulvaa . Ilmeisesti Särki 
kosken rehevä puronotko on kynäjalavalle sovelias näitäkin 
seikkoja silmällä pitäen , sillä puu viihtyy täällä hyvin , 
hedelmöi runsaasti ja siemenestä jossain määrin uudistuukin , 
mistä mainitut tienvarren jalavat ja Kalle Salosen mukaansa 
ottama , hänen pihaansa aiottu iso taimi todistaa. Sen sijaan 
nuoria siementaimia , joita Ahonen (l . c . ) kertoi nähneensä 
"melko runsaasti" , ei silmiini sattunut nyt ainoatakaan . 

Toisella matkallani Pälkäneelle kävin ensinnäkin tutustumassa 
jo 1860- luvulta tunnettuun (Hjelt 1901 . . . 02 : 197 ; H) Äimälän 
kynäjalavaesiintymään, joka nykyisin on virallisesti rauho~
tettu . Esiintymä, joka paikalla käydessäni käsitti kolme 
isoa ja vanhaa kaksi paksuinta noin 385 cm ympärysmital -
taan rinnankorkeudelta sekä ainakin 7 nuorta puuta tai 
puunalkua, sijaitsee maantien varrella ikkilän talon maalla 
kallioperäisen mäen NW - rinteellä topografikartan mukaan noin 
16 . .. 18m Mallasveden pinnan yläpuolella ja noin300m lähim
mästä rannasta . Tässä ei siis suinkaan ole kysymys ranta 
esiintymästä ja kuitenkin puut ilmoitettiin jo noin 100 vuotta 
sitten istuttamattomiksi . Puiden lähellä seisoo joka tapauk
sessa vanha riihirakennus ja kasvillisuus on ilmeisesti karjan 
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jäljiltä enimmäkseen hemerofiilistä, koiran~utkea , nokkosta , 
koiranheinää yms . Toisaalta havaitsin jalavien alla myös 
kuusaman ja taikinamarjapensaita. Poikkeavasta kasvupaikasta 
huolimatta pitäisin tätä jalavaesiintymää alkuperäisenä . 

Läheisestä Kl emolan talosta sain kuulla toisestakin kynäjala 
van esiintymispaikasta Äimälässä . Se sijaitsee linnuntietä 
no in 1 , 7 km: n päässä edellisestä länteen Lepon eli Visalan 
talon rannassa . Täällä kasvaa vain yksi noin 14 m korkea , 
160 cm paksu (r . k . ) istuttamaton puu rantarinteessä noin 
2 mMallasveden pinnan yläpuolella. Joitakin siementaimia 
näin puun alla, joitakin oli viety Tampereelle , yksi metrin 
korkuinen kasvoi rantapensaikossa . Nämä Mallasveden luontai 
set kynäjalavaesiintymät liittyvät lännessä lähinnä Valkea
kosken esiintymiin, joista Saarnijoki (1942: 8) on ilmoitta 
nut : Lotilanjärven N- rannalla kaksi puuta sittemmin rau
hoitettu (Suomen Luonto 1947 : 87) ja Kärjenniemessä yksi. 
Käydessäni kesän lopulla Valkeakoskella totesin Lotilanjärven 
N-rannan rantametsissä noin 400 m:n matkalla kasvavan rau
hoitettujen puiden lisäksi yhden isohkon ja toistakymmentä 
nuorta puuta ja lukuisia pensaita . 

Kynäjalavan Äimälän löydöt viittaavat siihen , että puuta 
saattaisi l öytyä muualtakin laajan Mallasveden rannoilta. 
Tässä mielessä tutkin järven NE - pään rantaa noin kilometrin 
verran Pälkäneen kirkonkylän kohdalta "Euroopan laajimman 
tervalepikön" reunamilta,mutta tuloksetta. Metsäins . Jaakko 
Kangas on kuitenkin myöhemmin minulle ilmoittanut keksineensä 
juuri täältä, Einiänrannalta yhden nuoren puun joitakin vuo 
sia sitten . Myös järven pohjoisrannalla Myttäälässä tarkas 
tin rannan Hämeen koeaseman kohdalta, mutta luonnonvaraisia 
kynäjalavia ei löytynyt. Viljeltyjä puita sen sijaan löytyi , 
vieläpä runsaasti . Koeaseman eli entisen Myttäälän kartanon 
puistossa niitä kasvoi peräti 30 , useimmat melko suuria, 
komeita puita . Ne on tiettävästi istutettu joskus viime 
vuosisadan puolivälin tienoilla, kartanon silloisen omistajan 
B. G. E . Blåfieldin toimesta, sillä silloin puisto uusittiin 
(Jutikkala & Nikander 1945 : 138) . Alueella näkyi jonkin 
verran myös kynäjalavan nuorennosta, ja ehkä täältä on alku 
jaan peräisin sekin keskikokoinen puu, joka kasvoi koeasemal 
ta noin vajaan kilometrin verran lounaaseen Uotilan talon 
pihassa. 

H. Zidbäck , joka on ilmoittanut Äimälän kynäjalavista (Hjelt 
1901 . .. 02 : 197 ... 198), mainitsee samassa yhteydessä, että 
"för öfrig t finnes trädet planteradt vid nlgra herrglrdar 
inom socknen . Vid en af dessa äro almarne mlnga samt mycket 
lldriga och väldiga , dessutom finnas här flere genom själv
s ldd uppkomna yngre träd". Epäselväksi jää , mitä kartanoa 
hän tällä ilmoituksellaan tarkoitti, ehkäpä juuri Myttäälää, 
vaikka nykyiset sikäläiset kynäjalavat eivät tässä kuitenkaan 
vo i tulla kysymykseen. 

Istute ttuj a kynäjalavia näin Pälkäneellä lisäksi ent . Rollo 
lan kartanon puistossa (kolme yksilöä, isoin 115 cm ympärys 
mitaltaan rinnankorkeudelta, 17 m korkea) sekä tri Tauno 
Helmisen mökillä Laitikkalan Märinkalliossa (kolme nuorta puu-
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Luonnonva r aisen (e ) ja viljellyn (o) kynäjalavan 
(Ulmus laevis) löytöpaikat tutkimusalueelia (P = 
Pälkäne , H = Hauho , T = Tuulos) . Linkolan tutkimus 
alue löytöpaikkoineen kartan SW-osassa on erotettu 
viivoin . 

Viljellyn vuorijalavan (Ulmus glabra) löytöpaikat 
(o) tutk i musalueelia ja koko kartan alueelta tun ne 
tut laji n luonnonvaraiset esiintymät (e ) . 
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ta , tuotu Karjalohjalta). Vielä mainitsen, että Ruokolan 
kartanon mailla Pinteleen itärannalla tiedettiin ennen olleen 
kynäjalavaan viittaava Kynneppää - niminen paikka (nykyinen 
Katajisto); jalavia sieltä ei löytynyt. 

~u~ 
Hauhon Portaan kylästä on jo varhemmin ollut tiedossa kynä
jalavan luontainen esiintymä, joka on myös rauhoitettu vuonna 
1967 (Leppäniemi & Kirjokallio 1970: 43) . Esiintymä sijaitsee 
Rekolan talon ja puutarhan vieressä ja alue on vielä joitakin 
vuosia sitten toiminut mm. karjapihana . Kynäjalavia on tuolla 
noin puolen hehtaarin suuruisella runsaskivisellä, aukeahkolla 
alueella kymmenkunta isoa sekä useita nuoria puita . Alueen 
halki kulkee kaksi purouomaa, joiden varsilla ja läheisyydessä 
puut kasvavat. Aluskasvillisuus on karjan jäljiltä rikkaruo~ 
hoista , mutta myös vaateliaita alkuperäisiä kasveja, varsinkin 
kevätkasveja, on paljon. Kesäkuun alussa paikalla käydessäni 
havaitsin mm. seuraavat?lajit:xEquisetum pratense, Matteuccia 
struthiopteris (~pp), x.Gagea lutea, G. minima (cp), Anemone 
nemorosa (cpp) , ~ ranunculoides (cp) , Stellaria nemorum 
(cp~) , Corydalis solida (cpp), Chrysosplenium alternifolium 
ja Adoxa moschatellina (cpp). Eräät lajit näistä (x:llä 
merkityt) esiintyvät myös Linkolan aineistossa rantalehtojen 
ylemmillä tasoilla . Rekolassakin kynäjalavat kasvavat näet 
varsin kaukana rannasta (noin 400 ml ja nousua Pyhäjärven pin
nasta on topografikartan mukaan noin 10 m. Mistään muualta 
mainitun järven lähistöltä ei kynäjalavaa ole toistaiseksi 
löytynyt . 

Viljeltynä koristepuuna kynäjalavaa on Hauhollakin useassa 
paikassa . Kirkonkylässä sitä on Aino Niemisen kauppapuutar 
hassa kolme pienehköä siementävää puuta, jotka on tuotu noin 
20 vuotta sitten taimina Aulangon puutarhasta . Länsi - Hahkia 
lan kartanon puistossa on yksi keskikokoinen puu, samoin 
Alvettulan kansakoulun pihassa ja koulua vastapäätä maantien 
toisella puolen Terttu Järvisen pihassa. Pitäjän pohjois
rajalla Vuolijoen kartanon puutarhassa kasvaa niin ikään yksi 
keskikokoinen puu ja päärakennuksen edustalla taas kirkon
kylän Niemiseltä tuotu iso taimi. Myös omalla mökilläni Ruk 
koilan Kesäniemessä on viisi isoa Niemiseltä tuotua tainta. 

Oman erityisen selvityksensä ansaitsevat Ilmoilanselän itäran
nalla sijaitsevan Lautsian kartanon kynäjalavat, joista mm. 
Ollinmaa (1952: 63) ilmoittaa. Täällä on kartanon tulotien 
ja läheisen sivutien varrelle aikoinaan istutettu parikymmen
tä puuta , jotka nyt ovat kasvaneet vahvarunkoisiksi ja tuu
healatvaisiksi jättiläisiksi. Paksuin vielä elävä puu on 
noin 340 cm ympärysmitaltaan rinnankorkeudelta, mutta erään 
äskettäin kaadetun jalavan jo lahon kannon läpimitta oli 
130 . .. 140 cm (ristikkäin mitattuna) eli ympäri mitaten yli 
neljä metriä . Puiden iän ja alkuperän selvittäminen oli työn 
takana, mutta lopulta sain kuulla (ins . Otto Schulman), että 
ne on perimätiedon mukaan istutettu heti Suomen sodan päätty
misen jälkeen, siis noin 1810. Kartanon silloinen omistaja, 
majuri Otto W. Schulman, meni tällöin avioliittoon Lovisa 
Gardiemeisterin kanssa, joka hankki puiden taimet kotikarta 
nostaan Tyrvännön Haukilasta, missä lajia vieläkin kasvaa ; 
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Kuulialan pellolla Pälkäne ellä kasvava komea kynä 
jalava . 

Hauhon Portaankylän rauhoitettua kynäjalavalehtoa . 
Etualalla Kotkansiipeä. 
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ainakin kaksi luonnonvaraista puuta rannan tervalepikossa 
ja noin 25 puuta istutettuna (maist . Jan Holmberg , mainit 
takoon , että Linkola ei tuntenut Ulmus laevistä HaukilastaJ . 
Nykyisin Lautsian jalavat ovat siis noin 180 vuotta vanhoja . 
Kun nämä mahtavat kynäjalavat joka vuosi siementävät runsaas 
ti ja kasvavat melko lähellä rantaa, voisi olettaa , että 
niiden nuorennosta olisi alueen rantametsissä . Etsintäni 
tuottikin tuloksen : kolme nuorta puuta (5 m + 2 x l m) löy
tyi rannan tervalepikoista läheltä tulvarajaa noin 150 . .. 200 
m: n päässä emopuista . Seuralaiskasveina esiintyivät mm . 
Salix pentandra , Ribes nigrum ja Rhamnus frangula sekä 
Equisetum limosum , Carex acuta, Caltha palustris , Thalictrum 
flavum , Cardamine pratensis, Peucedanum palustre , Impatiens 
nol i -tangere , Lysimachia thyrsiflora , So lanum dulcamara ja 
Galium palustre , siis pääosaltaan samoja lajeja , joita Linko 
la (1934 : 1 . 6 etc.) mainitsee tulvaisten rantalehtojen 
kasve i na . Nämä karkulaispuut kasvoivat täällä siis hyvin 
samantapaisissa olosuhteissa kuin alkuperäispuut Vanajaveden 
rannoilla . Kauempaa lähirannoilta (esim . Lautsian sauna 
rannasta ja Kylänloisen niemestä ) en kynäjalavan nuorennosta 
löytänyt. 

K~vin myös Ilmoilan Honkasaaressa, niemessä, joka sijaitsee 
Ilmoilanselän länsirannalla vastapäätä Lautsiaa. Honkasaa 
resta oli prof . Niilo Heinänen minulle ilmoittanut, että 
siellä kasvaisi jalavia, vieläpä istuttamattomia . Ja täältä 
löysinkin paikallisen Pärnäniemen itärannalta kaksi nuorta (?) , 
4 . . . 5 m: n korkuista, useampi vartista (3 + 6 ohuehkoa vartta) 
kynäjalavaa kivikkoisesta rantalehtosta. Ne kasvoivat täällä 
noin l m: n korkeudella vedenpinnasta, lähellä ylempää tulva 
rajaa . Naapuripuina oli mäntyä, koivua , pihlajaa ja terva 
leppää . Aluskasvillisuus oli verraten kö yhää: Ribes alpinum , 
~ rubrum , Dryopteris spinulosa, ~ linnaeana, Luzula pilosa , 
Maianthemum bifolium , Convallaria majalis, Calamagrostis 
arundinacea , Viola montana , Rubus saxatilis, Oxalis acetosella 
ja Trientalis-elirOpaea. Useimmat näistä lajeista esiintyvät 
kuitenkin Linkolan (1934 : 16 etc . ) mukaan myös Vanajaveden 
varsien ylemmillä tulvatasoilla. Näyttää siis luultavalta, 
että nämä Pärnäniemen jalavat ovat täysin rinnastettavissa 
Vanajaveden rantalehtojen jalaviin , vaikka ovatkin nähtävästi 
suhteellisen myöhään syntyneitä . Kuitenkin jo Honkasaaren 
vanha isäntä tunsi ne 1930- luvulla ja tiesi niistä saatavan 
luokkeja (prof . Heinäsen ilmoitus) . Mitään vanhoja kynä 
jalavi a ei Honkasaaressa kuitenkaan nykyisin kasva . 

Vanajaveden NE - rannan lähimmistä jalavaesiintymistä on linnun
tietä vain vajaa 5 km Honkasaareen . Voisivatko nuo suhteel 
lisen nuoret Pärnäniemen jalavat olla sieltä lähtöisin? On 
olemassa toinenkin selitysmahdollisuus. Lautsian kartanon 
suuret , istutetut kynäjalavat sijaitsevat vain 2,2 km : n pääs 
sä Ilmoilanselän toisella puolen . Pärnäniemen jalavat voisi 
vat kenties olla näiden puiden siemenistä syntyneitä aivan 
samoin ku i n Lautsian oman rantametsän nuoret jalavat . Anemo 
ja hydrokorisen levinnän yhteisvaikutus näyttäisi tarjoavan 
tähän mahdollisuuden (vrt . Saarnijoki 1942 : 20 ... 21) . Mutta 
silloin jalavia kai täytyisi olla muuallakin lähirannoilla . 
Asiasta selvyyttä saadakseni kävin tutkimassa ko . paikkojen 
välillä sijaitsevia Ilmoilanselän saaria, Salpasalaa sekä 
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Iso - ja Vähä-Urpiota . Jalavia ei täältä kuitenkaan löytynyt . 
Pärnäniernen jalavien alkuperä jää siis tällä erää lopulli 
sesti selvittämättä . Luonnonvaraisia nuo jalavat joka tapauk 
sessa ovat . 

Tiettävästi Lautsiasta tuotuja kynäjalavia on Hauholla muu 
allakin koristepuina . Niin ainakin perimätieto kertoo (mv. 
Pentti Kokkala) Alvettulan Ellilän maalla Kalle Rannan enti 
sessä puutarhassa kasvaneista äskettäin kaadetuista isoista 
jalavista (toinen kannelta noin 3 m ympäri mitaten) . Vielä 
nytkin paikalla seisoo yksi kookas puu (124 cm ympärysmital 
taan rinnankorkeudelta) ja useita pienempiä vanhojen nuoren 
noksena . Maantien toisella puolella Miekan kartanossa kasvaa 
taas neljä isoa , vanhaa kynäjalavaa, vahvin 295 cm ympäri 
mitaten metrin korkeudelta . Kun tilan omisti 1810 - ja 1850 -
luvulla Lautsian Otto W. Schulmanin tytär miehineen (arkki 
tehti E . A. Bosin) , on luultavaa, että nämäkin jalavat on 
aikoinaan tuotu taimina Lautsiasta . Vajaan kilometrin verran 
Lautsiasta pohjoiseen sijaitsevan Marjalan talon pihamaalla 
kasvava isohko kynäjalava lienee myöskin kartanon jättipuiden 
jälkeläisiä . 

Tuulos 
Tuuloksessa jalavat ovat istutettuinakin harvinaisia . Kynä 
jalavaa on kuitenkin Suolijärven pohjoispäässä Toivaalan 
Eerolassa neljä isohkoa puuta ja kymmenkunta pienempää , 
edellisten siemenistä syntyneitä . Sain kuulla, että talon 
vanha emäntä oli ollut kotoisin Sääksmäen Annilasta ja on 
mahdollista , että jalavat on aikoinaan, ehkä vuosisadan 
vaihteen tienoilla , tuotu sieltä. Eerolasta noin 1/2 km m~ 
sijaitsee Jokelan talo , taidemaalari Hjalmar Munsterhjelmin 
asuinpaikka vuosisadan vaihteessa . Myös täällä kasvaa isohko 
kynäjalava , aikaisemmin kaksikin, nuorempia kuitenkin kuin 
Eerolan vanhimmat puut . Luultavasti näistä puista on saanut 
alkunsa kaksi nuorehkoa kynäjalavaa , jotka kasvavat noin 
sadan metrin päässä Jokelan talosta Tuulosjoen rannalla 
tulvamaalla , tosin lähellä vanhaa talonpaikkaa . Niiden alla 
kasvaa tuomipensaikkoa sekä mm . sellaisia lajeja kuin Carex 
acuta, Ranunculus auricomus, Caltha palustris, Thalictrum-
flavurn ja Ulmaria filipendula, siis hyvin alkuperäisen tuntui 
sia rantametsän kasveja . Nämä puut, joita on kuitenkin pidet
tävä vain villiintyneinä , keksi jo vuonna 1956 Lammin biolo
giselta asemalta täällä käynyt retkikunta {H) . 

I s tutettuna on kynäjalavaa lisäksi Syrjäntaan kansakoulun 
pihalla yksi viisi metriä korkea pensastava puu . Vielä mai 
nittakoon , että istutettuja kynäjalavia olen nähnyt myös 
Sääksmäen ja Hattulan hautausmailla sekä Lammin kirkonkylän 
keskustassa ja pikku pappilan puutarhassa. 

Tämän kirjoitukseni jo valmistuttua sain marraskuussa lisää 
pari tietoa Hattulan kynäjalavista . Hietamäen talossa Val 
teen kylässä kasvatettiin (Kustaa Karel kaksi pitkää riviä 
nuoria kynneppäitä 1930- luvulta lähtien myytävien luokkien 
saantia varten . Talon luona kasvaa lisäksi kolme puumaista 
jalavaa . Täältä noin 2 1/2 km itäkoilliseen Salimäen Juuti 
lan talon maalla lähellä Hauhon rajaa pitäisi kynäjalavan 
esiintyä myös luonnonvaraisena : yksi pensastava nuori yksilö 
Takamaan Saaressa lähellä Lintusuon itärantaa (Antti Toivonen) . 
Lähistöllä kasvaa kuuleman mukaan myös lukuisia lehrnuksia . 
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II V u o r i j a 1 a v a (Ulmus glabra Hudson) 

Vuorijalavaa ei tutkimusalueellani (Pälkäne , Hauho, Tuulos) 
tiettävästi missään kasva villinä . Lähimmät alkuperäiset 
kasvupaikat lienevät Janakkalassa (H), Sääksmäellä (Hjelt 
1901. . . 02: 190 ... 193) , Hattulassa (Linkola 1934 b) , Kalvolas 
sa (Hinneri 1963) ja Längelmäellä (H) . Viljeltynä, koriste
puuna vuorijalavaa on sen sijaan monin paikoin. Yleensä puut 
ovat nuoria tai keski - ikäisiä (40 . .. 70 - vuotiaita) . Vanhoja , 
viime vuosisadalta peräisin olevia vuorijalavia tutkimus 
alueeltani tuskin löytyy (vrt. kuitenkin Tuuloksen tietoja) . 

Pälkäne 
Kirkonkylässä vuorijalavaa on ainakin yhteiskoulun opetus 
puistikassa ja koulun läntisellä naapuritontilla , molemmissa 
yksi nuori puu . Lisäksi sitä kasvaa vanhan rauniokirkon SE 
seinustalla (7 nuorta puuta) , Kirpunkylän Elorannan talon 
pihalla (yksi iso puu) , Epaalan Vaijalan Keljänmäellä (yksi 
isohko puu) ja Myttäälän kansakoulun kujasilla (parikymmentä 
keskikokoista puuta ja lukuisia eri - ikäisiä siementaimia) . 
Kirkonkylän eteläpuolelta vuorijalavia löytyi Kankaisten 
kartanon puutarhasta (kolme nuorta puuta ja kasvitarhan puo 
lella useitakin), samoin naapurista Mikkolan talon pihasta 
(yksi nuorehko puu, jonka juurella nuoria siementaimia) sekä 
Kantokylän Anttilan talon kujasilta (kolme keskikokoista 
puuta). Pinteleen itärannalla vuorijalavaa kasvaa taas Ruo 
kolan kartanon villiintyneessä puutarhassa (kaksi isoa , kor 
keaa puuta ynnä eri - ikäistä nuorennosta ; puut istutettu 
luultavasti jo luutn. E. J . Waldensin aikana 1863 .. . 1915) . 
I lmoilanselän rannoilla vuorijalavaa on taas Kuiseman karta
non villiintyneessä puutarhassa (yksi vanhempi ja neljä nuor 
ta puuta) ja tri Tauno Helmisen kesämökillä Laitikkalan Märin 
kalliossa (kolme nuorta puuta) . 

Hauho 
Kirkonkylässä vuorijalavaa on vain terveystalon pihassa (yksi 
nuori puu) ja Hahkialassa vain Länsi - Hahkialan puistossa 
(kolme nuorta puuta) . Lehdesmäessä kasvaa vuorijalavia Joen 
talon karjatarhassa (neljä keskikokoista puuta , jotka istutta 
nut Nestori Leppänen vuonna 1928< lähistöllä lisäksi kolme 
nuorta jälkeläispuuta). Rukkoilan Kesäniemeen olen taas itse 
istuttanut 1 960 - luvulla 23 vuorijalavaa, jotka on tuotu taimi 
na Hel s ing i n yliopiston Kasvitieteellisestä puutarhasta < 
i s oimmat ni i stä ovat tehneet siementä jo parina viime vuonna . 
Kesäniemestä on yksi nuori puu viety Rukkoilan Ylhäisten talon 
pihaan. Kokkilassa on Elma Maulan tontilla neljä nuorta 
vuorijalavaa ja naapurissa 3eleniuksen pihassa yksi puu . 
Pitäjän eceläosassa Eteläisten kylässä Usko Saarisen pihassa 
ent. Eteläi s ten kartanon puutarhassa kasvaa komea (250 cm y: ' t . ) 
vuorijalava ympäri llään nuorennosta (saatu tieto) . 
Myös pitäjän pohjoisrajalla Vuolijoen kartanon puutarhassa 
kasvaa yksi nuori vuorijalava . 

Tuulos 
Vuorijalavaa olen nähnyt Tuuloksessa vain yhdessä paikassa, 
nimittäin Juttilassa Krouvi - Alhaisten pihassa kolme nuorta 
puuta . Aikaisemmin täällä kasvoi myös iso vanha jalava, 
edellisten emopuu, joka kuitenkin kaadettiin ja poistettiin 
juurineen keväällä 1978< kannon läpimitta kuului olleen noin 



80 cm . Vielä mainitsen , että Sappeen matkallani na1n nuoren 
vuorijalavan Luopioisten Matinajalla Hilkka Sieväsen pihal la . 
Vuorijalavaa kasvaa merkintäjeni mukaan koristepuuna myös 
Vanajan (iso , vanha puu , 280 cm ymp . mitaten r. k .) ja 
Valkeakosken hautausmailla ja puun exoniensis - muotoa Hattulan 
ja Valkeakosken (vrt . Kallio 1966: 100) sekä Janakkalan hau
tausmailla . Tutkimusalueeni kolmesta p itäjästä ei Ollinmaalla 
(1952) eikä Kalliolla (1966) ole viljellystä vuorijalavasta 
yhtään tietoa . 

Yhteenvetona edellä esitetyistä havainnoista voidaan ensinnä
kin todeta , että kynäjalavaa kasvaa Pälkäneellä luonnonvarai 
sena ainakin neljässä eri paikassa ja istutettuna sitä on 
15 eri paikassa . Hauholla ovat vastaavat luvut 3 ja 10 ja 
Tuuloksessa 1 ja 3 . Vuorijalava , jota tutkimusalueelia on 
vain istutettuna, tunnetaan Pälkäneeltä 12

1 Hauholta 7 ja 
Tuuloksesta 1 paikasta . Sekä kynä - että vuorijalava ova t 
siis osoittautuneet tutkimusalueelia yllättävän monin paikoin 
esiintyviksi , vaikka jäävätkin siinä paljon jälkeen esim. 
vaahterasta , joka tutkimusalueelia on aivan yleinen koriste 
puu. Väkirikkaissa ja vauraissa kunnissa Pälkäneellä ja Hau
holla jalavat ovat kuitenkin monin verroin tavallisempia kuin 
vähäväkisessä Tuuloksessa . Oheiset kartat osoittavat , että 
nimenomaan istutetut puut keskittyvät pitäjien keskustaan 
ja isojen teiden varsille , pitäjien laitaosista ne enimmäk 
seen puuttuvat kokonaan . Useimmat istutetuista jalavista 
löytyvät , kuten oli odotettavissakin , vanhojen kartanoiden 
puistoista ja puutarhoista . Näin on varsinkin vanhojen puiden 
laita . Myös koulujen 9ihoilla jalavat ovat melko tavallisia . 
Mielenkiinto is ta on myös todeta , että kynä - ja vuorijalava 
ovat tutkimusalueelia lähes yhtä yleisiä istutuspuina, kynä 
jalava kuitenkin hieman tavallisempi ; esim. Tampereella (Saar 
nijoki 1937 : 32) , kanta - Helsingissä ja Mikkelissä vuorijalava 
on istutettuna huomattavasti yleisempi kuin kynäjalava . 
Istutetun kynäjalavan tavallisuus tutkimusalueelia johtunee 
ainakin osaksi siitä, että puulla on täällä ja lähipitäjissä 
myös luontaisia kasvupaikkoja , joista sen nuorennosta on hel 
posti voitu siirtää pihoille ja puutarhoihin , seikka , mikä 
selvästi näkyy esim . Särkikosken esiintymän lähiseudulla . 
Vielä voidaan todeta , että kynäjalavan istuttaminen koriste 
puuksi on tutkimusalueelia puiden koosta päättäen yleisesti 
vanhempaa perua kuin vuorijalavan . Vanhimmat istutetut 
kynäjalavat ovat 180 ... 200 vuotta vanhoja , kun taas vuori 
jalavan istutukset ovat yleisesti vasta kuluvalla vuosisadalla 
perustettuja . Kynäjalava, joka Linkolan (1934) tutkimuksen 
aikaan oli Etelä - Hämeestä tunnettu luonnonpuuna vain Vanaja 
veden varsilta , Lehijärveltä ja Mallasveden Äimälästä , on 
käsillä olevan tutkimuksen tuloksena osoittautunut esiintyvän 
luonnonvaraisena useissa paikoin tutkimusaluetta, Pälkäneellä , 
Hauholla ja Tuuloksessakin . Eräät näistä esiintymistä ovat 
varmuudella täysin alkuperäisiä. Pälkäneen Sappeen kynä 
jalavien kasvupaikka on lisäksi meikäläisissä oloissa poik
keuksellinen : kivikkoinen puronotko , joka muistuttaa vuori 
jalavan melko tavallista kasvuympäristöä . 

Lopuksi on ehkä vielä syytä todeta , että nimenomaan luonnon
varainen kynäjalava , jota ennen 1940- lukua yleisesti käytet
tiin Etelä - Hämeessä vemmel - eli luokkipuuna ja siinä yhtey
dessä usein silvottiin , on viime aikoina saanut selvästi 
arvostusta ja suojelua osakseen . Kynäjalavia on tutkimus-
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alueellani rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Pälkäneen 
Äimälässä (varatuomari Pekka Vuorinen) ja Hauhon Portaassa 
(mv . Väinö Talola), ja toiveita rauhoituksesta on tiettävästi 

myös Pälkäneen Särkijärven jalavaesiintymän kohdalla (Pekka 
Vuorinen) ja Kuulialan komean yksinäisjalavan kohdalla (rva 
Anja Mikkola) . 
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1 
Leena Hämet- Ahti 

CLADRASTIS KENTUCKEA , KOMEAKUKKAINEN HERNEKASVIPUU 

Viime vuosina heinäkuussa Helsingin yliopiston kasvitieteel 
lisessä puutarhassa vierailleet ovat saaneet ihailla Cladrastis 
kentuckean (Dum .-Cours.) Rudd (C. lutea (Michx . f . ) K. Koch • 
vert . RUDD 1971) poikkeuksellisen runsasta kukintaa . Tämän 
hernekasveihin kuuluvan puun suuret (läpimitta 2 ... 3 cm) , val 
keat , heikosti tuoksuvat , muodoltaan hajuherneen kaltaiset 
kukat ovat pitkissä , riippuvissa , monikukkaisissa kerrannais 
tertuissa . Kukinta alkaa heinäkuun alkupuolella ja kestää 
vajaat pari viikkoa . Syksyllä puuta koristavat pitkät , vaa 
leanruskeat palot . Suurissa lehdissä on 7 ... 11 leveänsoikeaa , 
2 .•. 3 cm :n mittaista vuorottaista lehdvkkää . Sileähkö , hopean
harmaa runko muistuttaa pyökin runkoa : Puun pituus on noin 
6 m. Sen ikää ei tiedetä , mutta se on istutettu ennen toista 
maailmansotaa . 

f_. kentuckea (yellow- wood , "keltapuu") on eräs Yhdysvaltojen 
harvinaisimrnista ja kauneimmista luonnonvaraisista puulajeista . 
Sen hyvin pirstoutunut luonnonvarainen kasvualue on maan kaak
koisosissa (Alabama , Missouri , Tennessee , Kentucky , I ndiana , 
Illinois, Georgia , North Carolina) , ja missään se ei ole ylei 
nen eikä runsas (vrt . esim . BRAUN 1937 , DUNCAN 1948, HOUGH 
1950, CLARK 1971) . Se on tertiäärirelikti , jonka lähimmät 
sukulaiset·ovat Itä-Aasiassa. 

Nykyään C. kentuckeaa viljellään melko paljon luontaisen alu
eensa ulkopuolella sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa, ja se 
leviää ja kotiutuu näistä viljelmistä myös ympäristöön . Tällä 
tavoin tulleena sitä kasvaa mm . Ontariossa ja Massachusettissa 
(FERNALD 1950) . C. kentuckea ei Euroopassa ole yleinen puisto 
puu, mutta se kasvaa jokaisessa arvostetussa arboreturnissa . 
Suomessa sitä on myös Mustilassa (Anonymous 1974) , ja CAJANDER 
(1917) ilmoittaa sen Asikkalan Vääksystä . Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisen puutarhan C . kentuckean tarkkaa alkuperää 
ei tiedetä . 
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Kuva l. Kukkiva Cladrastis kentuckea Helsingin yliopiston kasvi 
tieteellisessä puutarhassa 1976 (kuva L. Hämet - Ahti). 

Kuva 2 . Hedelmöivä Cladrastis kentuckea (East Lansing, Michigan ; 
kuva L. Hämet-Ahti 1977) . 

Viime kesänä minulla oli tilaisuus nähdä tämä puu Pohjois
Carolinassa Appalakkien vuoristossa, jossa oppaanani oli sen 
ekologiaa selvitellyt tri J. Dan Pittillo Länsi-Carolinan 
yliopistosta Cullowheesta . Poikkeuksellisen runsas, useitten 
kymmenien puitten muodostama esiintymä on rehevässä orotempe
raattisessa vuorenrinnelehtimetsässä, jonka useimmat lajit , 
kuten Liriodendron , eivät menesty Suomessa. Mutta samalla 
tulevat mieleen maamme eteläosissa hyvin viihtyvät Balkanin 
tertiäärireliktit , Picea omorika ja Pinus peuce ; voi olla, 
että C . kentuckeakin on kestävämpi kuin luulisi, ja sen vilje
lyä kannattaisi meillä kokeilla . CAJANDERkin (1917) arvelee 
sen olevan ainoan meillä menestyvän "herne);mun", ja REHDER 
(1940) suosittelee sitä jopa Etelä-Suomen olosuhteitakin il
mastollisesti vastaaviin Kanadan osiin. Siemen olisi meille 
ehdottomasti hankittava Appalakkien vuoriston ylimmistä popu
laatioista eikä alankoalueilta, joista kaikki nykyiset viljely
kannat lienevät peräisin . C. kentuckea on alemman latvus
kerroksen puu, joka näyttää-parhaiten kukkivan aukkojen reuna-
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milla , missä on valoa enemmän . Sen ka s vupaikat ovat rav in
teisia, usein kalkkisia ja riittävän tuoreita . Nämäkin s e ika t 
olisi viljeltäessä muistettava . 

Itä- Aasian Cladrastis - lajit , joita on kaksi Japanissa (OHWI 
1965) ja kolme Kiinassa (Iconographia Cormophytorum Sinicorum 
1972) , eivät saatavilla olevien kasvimaantieteellisten tieto
jen perusteella näytä meille sopivilta . Sitä vastoin lähei 
sessä suvussa Maackia , jonka lehdykät ovat vastakkain ja 
kukat pienempiä , on lupaava laji!<! . amurensis Rupr . & ~1axim . 

Sitä kasvaa niin pohjoisessa Amurin alueella (VOROSHILOV 1966) , 
että Suomessa menestyviä kantoja pitäisi olla olemassa . Tätä
kin puuta lienee Suomessa vain ~1ustilan arboretumissa (Ano 
nymous 1974) sekä Karjalohjan Tammistossa . 
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Pentti Alanko 

LEHTIPUIDEN JA PENSAIDEN TUNNISTAMISESTA TALVIA SUI SINA 

Lehtipuiden ja pensaiden tuntemisesta talviasuisina olisi pal
jon hyötyä kaikille puitte n ja pensaiden parissa työskentele
ville. Eikä se ole niin vaikeata kuin yleensä luullaan . Sil
muissa , versoissa, kasvutavassa ym . on monia hyviä tuntomerkke
jä , joista puut ja pensaat voidaan useimmiten määrittää lajil
leen - joskus jopa varmemmin kuin kukkien ja lehtien perusteel
la. Kesälläkin "talvisista" tuntome r keistä on apua , esim . ver
sojen väristä, kaarnan laadusta ja loppukesällä jo silmuista
kin , puhumattakaan että moni en havupuiden varma määritys no 
jautuu juuri silmutuntomerkkeihin sekä v ersojen väriin, kar
vaisuuteen, uurteisuuteen , jne. 

Ensimmäinen asia , johon on kiinnitettävä huomiota talviasuisia 
puita ja pensaita määritettäessä, on niiden k a s v u t a p a 
eli h a b i t u s , mikä onkin talvella paremmin havaittavissa 
kuin kesällä . Erityisesti jos halutaan suorittaa lopullinen 
lajimääritys näytteiden avulla kotona , on kasvupaikalla mer 
kittävä muistiin onko kyseessä p u u , p e n s a s vai 
k n y n n ö s k a s v i . Habituksesta oppii pian näkemään kau
kaakin, mistä puu- tai pensaslajista on kysymys. Kasvutavan 
erikoisvivahteita on usein vaikeata selittää sanallisesti, 
hyvä piirros auttaa paremmin . Kokonaiskuvaan vaikuttaa oksien 
haarottumistapa, mikä taas johtuu silmujen asemasta oksissa. 
Toisilla lajeilla kasvu on tiheätä ja pystyä, toisilla taas 
harvaa ja siirottavaa - äärimmäisyystyyppeinä ovat pylväs- ja 
riippamuodot. 

Monilla puilla on k a a r n a n var1ssa Ja muussa ulkonäössä 
hyviä tuntomerkkejä. Joillakin pensaslajeillakin kuoren omi
naisuudet tarjoavat hyvän tunnistamiskeinon, esim . kuoren hil 
seily eri jasmikelajeja erotettaessa . Nuorilla puilla rungon 
kuori on yleensä sileä ja vasta vanhemmiten se saa lajille omi
naisen värin ja muodon . 

0 k s i s t o koostuu versoista, jotka ovat joko pitkäversoja 
tai lyhyt- eli kääpiöversoja . K ä ä p i ö v e r s o i s s a 
pituuskasvu on estynyt ja siitä johtuu lehtien lähekkäisyys 
eli nivelvälien lyhyys. Oksan ha arottuminen saattaa olla v a r -
s i j a t k o i s t a (monopodiaalista) kuten kuusella j a 
saarnella, tai haara j a t k o i s ta (sympodiaalista) , 
esim. koivulla ja syreenillä, jolloin latvasilmu kehittyy joko 
kukaksi, kuolee tai jää lepotilaan . P i t k ä v e r s o j e n 
läpileikkaus on usein pyöreä, mutta esim. lepillä se on kulmi 
kas. Versojen p i n t a voi olla sileä tai uurteinen (esim . 
happomarjalla, vihmoilla ja väriherneellä ) . Eräillä sorvarin
paatsamalajeilla on oksissa ko r kkimaisia liistakke ita. Korkki 
ruuvipähkinäpensaalla oksat ovat spiraalimaisesti kiertyneitä . 
Rakenteeltaan oksat voivat olla ohuita (esim . morsiusangervolla) , 
voimakkaasti kehittyneitä (vaahtera) tai hyvinkin paksuja , 
kuten hevoskastanjalla. Versojen v ä r i on myös hyvä tunto-
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merkki : melkein mustia versoja on esim. Cornus alba 'Kessel
ringiillä ', kirkkaanpunaisia korallikanukalla, keltaisia kel
taoksakanukalla ja keltapajulla , vihreitä kerrialla , vihmoilla 
ja saarnivaahteralla , hopeanvalkoisia hopeapensaalla ja sini
härmäisiä härmäpajulla. Eräillä lajeilla on kuoressa nk . 
k o r k k i h u o k o s i a , jotka näkyvät pisteinä tai vii
ruina (esim . rauduskoivu , terttus elja) . Eräistä lajeista lähtee 
oksia hieraistaessa luonteenomainen h a j u , kuten suomyrtistä, 
siipipähkinästä ja mustaherukasta . 

P i i k i t ovat myös hyviä tuntomerkkejä . Syntytapansa mukaan 
ne jaetaan oralehtiin (happomarja , hernepensas) , solukkopiik
keihin (ruusu ja karviaismarja) ja oravarsiin , jotka ovat pii
keiksi muuttuneita lyhytver s oja (orapihlaja, tyrni ja oratuomi) . 

KöynnöskEveilla on erilaisia k i i p e ä m i s a p u n e u v o -
j~a , kuten imujuuria , imuk örhiä ja kärhilehtiä . 

Varren y t i m e n väri, laajuus ja poikkileikkausmuoto vaih
telee eri lajeilla . Terttuseljalla ydin on ruskea, mustaseljal
la valkea , lepällä kolmikulmainen ja tammella viisikulmainen . 
Hyviä tuntomerkkejä on myös lehtiarvissa , jotka sijaitsevat 
silmujen alap~olella . Niiden mu oto , koko ja niissä nähtävien 
johtojännekimppujen sijainti ja lukumäärä ovat usein erilajeilla 
erilaiset . 

Parhaat ~ituntomerkit löytyvät tavallisesti s i 1m u i s t a . 
Niitä on pääte-, sivu-, kukka- , l ehti - , lepo - , lisä- ja jono
silmuja (esim . kuusamalla) . Silmu j en koko ja muoto vaihtelee 
suuresti . Yleensä silmut ovat varrettomia, mutta esim . lepillä 
ne ovat selvästi varrellisia . Morsiusangervolla silmut ovat 
hyvin pienet , esim . hevoskastanjalla taas hyvin isot . Silmujen 
väri vaihtelee vihreästä (vuorivaahtera) keltaiseen (kelta~aju) , 
kirkkaanpunais een (katsura) , ruskeaan (pyökki) ja mustaan (met
säsaarni). Joskus silmut saattavat olla näkymättömissä ja tu
levat esille vasta keväällä ( laikkuköynnös ja jasmike) . Silmu
jen asento oksassa voi olla j oko vastakkainen tai vuorottainen . 

Silmua peittävien s i 1 m u s u o m u j e n lukumäärä , väri 
ja muoto vaihtelevat myös paljon . Esim . pajuilla on yksi silmu
suomu , villaheisiltä ne puuttuvat kokonaan , lehmuksella ja le 
pällä niitä on 2- 4 , pyökillä n . 20 männyllä n . 90, jne . 

Lehtensä varistavien puitten ja pensaitten tunteminen talvi
asuisina vaatii pitempiaikaista harrastusta kuten kasvintute 
muksen saavuttaminen ja ylläpitäminen yleensäkin . Niistä voi 
kerätä itselleen vaikkapa herbaarion , jota on hyvä käyttää ver
tailuaineistona tuntemattomia lajeja t avattaessa . Tutustuminen 
pu ihin ja pensaisiin talviasuisina on muutenkin suureksi avuksi 
kasvintuntemusta kehitettäessä, sillä oksissa ja silmuissa 
havaittavat tuntomerkit ovat yleensä laajemmille kasviryhmille 
yhteisiä . Jo oksasta voi usein s anoa,mihin heimoon ja sukuun 
aivan autokin laji kuuluu . 

Talvisia tuntomerkkejä saa vaivattomasti tallennettua muistiin 
piirtämäl lä esim . kasvutavan e riko ispiirteitä, kaarnaa, oksien 
rakennetta , silmuja ja l ehtiarpi a . Talviasuisten puitten ja 
pensaitten harras tus on hyvin sopivaa senkin vuoksi, ettei tal
vella juuri muuten ole mahdollista kohentaa kasvintuntemusta 
luonnossa . Jonkin opaskirjan hankkiminen on tarpeen , esim . seu-
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raavia teoksia lienee saatavissa: Böhnert 1952, Gram - Jensen 
1960, Marce t 1968,ja Trelease 1967. Jos haluaa syventyä tarkem
min puiden kasvutapaan ja piirtää niitä , on suurta hyötyä 
Colen (1965) kirjasta . Myös kaikki seuraavassa lueteltavat 
vanhemmatkin talvidendrologian käsikirjat ovat käyttökelpoisia , 
jos niitä saa käsiinsä kirjastoista tai antikvariaa teista . 
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PAKKASKUUSIA 

Ne tulivat katukuvaan taaskin jo marraskuun lopulla - joulu
kuuset autojen kattotelineillä. Ensimmäinen nosti mieleen 
ihmettelyn : jopahan on ukkopaha aikaisin liikkeellä, eihän 
tuo joulusta neulasineen selviä . Jokainen uusi viikonloppu 
lähempänä joulua toi aina enemmän kuusia katukuvaan . Kesä 
mökkiläiset ne kai olivat liikkeellä ja tietenkin maalais 
sukulaisissa kävijät , arvatenkin myös muuten vain matkan 
varrella "yhteismetsään" poikenneita oli joukossa . 

Oli kuusia kaikenlaisia. Oli tuuheita ja pörröisiä , isoja 
ja pieniä , oli harvoja roitakoita ja paljon myös kuin manke 
lin läpi käyneitä . Heräsipä siinä tietenkin arvostelun henki . 
Se nosti mieleen pilkallisia ajatuksia toisten kuusista ja 
mielihyvän hyrinän tulevasta hienosta omasta kuusesta , joka 
taas tänäkin vuonna viikkoa ennen joulua siirrettäisiin met 
sästä parvekkeelle aattoa ja jalkaansa odottamaan. Meillä 
muutamilla kavereilla kun on jo ikään kuin perinteenä yhtei 
nen kuusenhaku - eikä meille kelpaakaan mikä tahansa kuusi . 

Viimeksi tuo odotettu lauantai sattui joulukuun kuudenneksi 
toista . Sattui myös olemaan pakkasta 28 astetta ja luntakin 
metsässä ihan tarpeeksi . Aamuvarhaisella pakkashuuruja hais 
tellessa käväisi mielessä, että tämä kerta poikkeaa kaikista 
aikaisemmista . Vilu vähän puistatteli , mutta kestäähän tätä , 
kuivaa pakkasta . Ja onhan tähän tänä syksynä jo ennättänyt 
tottua. Mieliala senkun vaan nousi, kun pakkashuuruja värit
tämään kierähti kymmenen korvilla juuri ja juuri puiden lat
vojen ylle auringon punertava kehrä . .1uutaman sydänpäivän 
tunnin se matalalla radallaan loimotti eikä tietenkään läm
mittänyt , mitä nyt vähän mieltä. 

Kuusetkin löytyivät . Tuollaista muutaman metrin korkuista 
tiheää istutuskuusikkoa, kovasti harvennuksen tarpeessa , 
tavallista kuusta ja muitakin lajeja . Se oli si i s sekä met
sänhoidollista että - voisi sanoa - dendrologista puuhaa 
joulukuusen hakuun yhdistettynä . Tällä kerralla metsä kuiten
kin järjesti meille yllätyksen. Se iski samalla kun ensim
mäisen kaadon aiheuttama kimmeltävä lumipilvi ol i laskeutunut 
ja latvus sahattu irti . Yläpuolelta kuusi oli aivan erin
omainen joulukuusi, mutta toista puolta sillä ei sitten 
ollutkaan . Oli vain katkenneita oksantynkiä ja lumessa pie
niksi murtuneita oksanpalasia. Joku lohdutteli hirtehisesti , 
että siinäpä oiva kuusi ahtaaseen kaupunkilaisaravaan - sileä 
puoli seinään , ei vie paljon tilaa. Pianpa nuo tuollaiset 
puheet kuitenkin kuolivat, kun huomattiin, että nuo muoto 
puoliksi murtuvat kuuset olivatkin tällä kertaa pikemminkin 
sääntö kuin poikkeus . 

Ankarassa pakkasessa , päiväkausia jo jatkuneessa, kuuset oli 
vat kuin lasia . Varovasti , vastaanottaenkin kaadettaessa 
ne kärsivät - jos ei muuten miin aina jokin oksa murtui 
vastaanottajan käsiin. Jokin oksa jäi hankeen kuusta tien 
varteen kannettaessa ja katkeili niitä tietenkin auton katolle 
käytettäessä ja kotiin ajettaessakin . Jonkinlaisina ne kuuset 
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toki perille tulivat. Eivät ne tietenkään mitään unelma 
kuusia olleet, mutta eivät sentään aivan ns . suutarin joulu
kuusiakaan, joissa tunnetusti on runko ja oksat erillään . 
Tuli siinä paluumatkalla iltahämärissä ja pakkasen taas 
kiristyessä tuumiskeltua , että miksi joulukuusen pitää o lla 
jonkinlainen säännöllinen muotovalio . Eikö parin viikon 
tarpeeseen neulasiaan varistamaan oikeastaan riittäisi vähem 
mänkin säännöllinen puu - koristeillahan se kuitenkin yleensä 
peitetään. Niistä parhaista ja kauneimmista kuusista olisi 
paljon enemmän hyötyä - ja silmällekin iloa - metsässä kasva 
vina . ~utta eipä taida tuollainen ajattelu saada kannatusta , 
sillä tuo kauneimman kuusen metsästys taitaa olla monilla 
verissä poikavuosilta, jolloin metsässä kierrettiin tunti 
kausia, jopa monena päivänäki~ valitsemassa sitä parasta . 

Me saimme kuitenkin opetuksen : jos ensi jouluna on hyytävän 
kylmää , ei lähdetä pakkaskuusia hakemaan , vaan tyydytään 
va ikkapa kuusikauppiaan "mankeloituun", kunhan siinä vaan 
oksia on . 

Urso 

KYNÄJALAVA ON VUODEN PUU 1979, JO TTA TÄMÄN SUOMEN 

HARVINAISIMMAN JALOPUUN ESIINTY~1ÄT SAATAISIIN MAH 

DOLLISIMMAN HYVIN SELVITETTYÄ JA SUOJATTUA, KAIKKI 

LISÄTIEDOT SIITÄ OVAT HYÖDYLLISIÄ, 

TIEDOT PUUN ENTISISTÄ JA NYKYISISTÄ ESIINTYMISTÄ, 

MAHDOLLISISTA ISTUTUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ, YMS, 

TOIVOTAAN OSOITTEESEEN: 

PERTTI UoTILA 
HELSINGIN YLIOPISTON KASVIMUSEO 
UNIONINKATU 44 
00170 HELSINKI 17 
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"KIRJALLISUUTTA " 

Puutarhan ABC-kortisto. Kustantaja ~estarikustannus, Helsinki. 
Ilmestyy kerran kuussa, a 24 korttia ja Puuta rhan ABC-lehti, 
yhteensä 10,85 mk . 

Vähäisestä puutarhakirjallisuudestamme kannattaa ·huomioida kaikki, mitä 
markkinoille ilmaantuu, Tarjonta on meillä tosiaan vähäistä - jos ver
taamme vaikkapa vain jo Ruotsissakin ilmestyvän alan kirjallisuuden mää
rään. Ja sekin, mitä ilmestyy, on usein käännetty jostain ulkomailla il
mestyneestä teoksesta, jolloin saamme kaupan päällisiksi meille soveltu
mattomia lajeja. 

Onko sitten kysymyksessä perinteisen kirjan "hajoaminen", kun alkaa il
mestyä "kasettisienikirjoja" kuten "Parhaat ruokasienemme"-kasett i viime 
vuonna ja kun monenlaisten korttisarjojen tarjonta yhä lisääntyy? Var
maankin korttien julkai seminen on hyvä "business"s eihän yksi pakka ker
ran kuussa maksa paljon. Mutta ehkä jo kymmenen pakan hinnalla saa laa
jan, alan kattavan teoksen. 

Laajan yleisön tiedot puutarha-asioista eivät ole kehuttavat, sen on huo
mannut jokainen neuvontatyössä mukana ollut. Siksi kaikki yritykset tie
don lis äämiseksi ovat erittäin kannatettavia. Ovathan kysymyksessä ympä
ristön viihtyisyys ja melkoiset taloudelliset arvot. Lisäksi puutarhan
hoito on kaikin puolin suositeltava vapaa-ajan harrastus, joka monissa 
cuissa maissa on saanut huomattavasti suuremman merkityksen kuin meillä. 
Ostetaan meilläkin vuosittain suuret määrät ruusuja, "rodoja" ja hedel
mäpuita, ja niiden kasvattaminen pohjoi sessa ilmastosaamme on huomatta
vasti vaativampaa kuin eteläisissä maissa . Puutarha-ala on kaikkineen
kin monessa suhteessahyvin vaativa ja paljon tietoa edellyttävä. Kas
vien kasvattamisessa on omat ni ksinsä ja monet epäonnistumiset ovat lan
nistaneet useita kokeilijoita. Eräs tunnettu englantilainen puutarha
mies onkin sattuvas ti sanonut, että hän olisi tarvinut kaksi elämää, jois
ta ensimmäisenä vasta oppii, kuinka kasvit saa viihtymään. Kaikkea tä-
tä taustaa vas ten on tervehdittävä ilolla tämänkin korttisarjan markki
noille tuloa, 

Korteissa on joko valokuva kasvista tai piirros jostain työtavasta tai 
puutarhan tapahtumasta, kuten ruusun leikkauksesta, siemenen itämisestä 
ja nurmikon syyskunnos tuksesta. Kortin takana on lyhyesti tiedot kasvis
ta ja sen käyttömahdollisuuksista ja hoidosta. Korttien lisäksi voi ti
laaja käyttää hyväkseen ABC-kerhon ilmaista neuvontapalvelua. Kerran 
kuussa ilmestyy ajankohtaisia asioita selvittelevä "Puutarhan ABC" -lehti. 
Turun y liopist on kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Esko Puuppo
nen tekee parhaansa sovittaessaan asiatiedot oloihimme soveltuviksi. 
Korttien mukana seuraa säilytyskotelo ja ryhmityskortteja, otsakkeina 
mm , havukasvit, ikivihreät kasvit, lehtipuut, köynnöskasvit , kevätkauden 
pensaat , kesän, sykayn ja talvikauden (?) pensaat, yhteensä 48. Valitet
tavasti kortista on ulkomaista alkuperää (alkuperämaata ei ilmoiteta). 
Kahdessa tähän mennessä ilme styne essä 24 kortin pakassa on ollut yllä
mainituista osaatoista 12 puuvartista, joista puolet on meille soveltu
mattomia tai ainakin liian arko ja yleiseen viljelyyn, eikä niitä ole saa
taviasekaan muilta kuin hollantilaisilta postifirmoilta . Tulimarjaköyn-
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nös (Pyracantha coccinea - ei ole mikään köynnös), ruuauherukka (~ 
aan ineum), muuritatar (Polygonum baldshuanicum), syyssireeni (Buddleja 
davidii , punamarjakanukka (Cornus mas), japaninkirsikka (Prunus serrulai! 
'Hisakura') ja koristeheinistä vuoribambu (Sinarundinaria murielae) ovat 
tällaisia lajeja. Olen mm. ruusuherukkaa ja tulimarjaa seurannut Helsin
gin seudulla monen vuoden ajan, ja vaikka ne ovat olleet suojaisilla läm
pimillä paikoilla, nE eivät silti ole kukkineet edes joka vuosi. Mutta 
ehkä Ahvenanmaalla? Itse en ota yhtään nokkiini, vaikka näitä harvinai
suuksia esitellään, mutta mitä sanovat taimimyyjät? Meillähän on valikoi 
maa pyritty jatkuvasti pienentämää n, eikä juuri kukaan ole tuonut mark
kinoille uutuuksia. Merkkejä on olemassa siitä, että tilanne on paran
tumassa, markkinoilla on mm. ollut jo pari kesää punakukkainen pensas
hanhikki (Potentilla fruticosa 'Red Age' ), josta on kort t i myös tässä 
kortistossa. 

Kasvien nimistössä on aina toivomisen varaa. Onko vuohenjuuren oikea 
n~m~ Doronicum orientale vai D. caucasicum, sitä ei kukaan tiedä. 
Lemmikki lienee lehto- eli puistolemmikki lMyosotis sylvatica) eikä suo
lemmikki. Kotkansiipi-kuvassa on metsänalvejuuri . Kortiston ensimmäi
set hedelmäpuukuvat ovat persikasta ja 1 Ingrid ~larie' -omenalajikkeesta 
(meillä harvoin viljelty, pääasiassa vain Ahvenanmaalla). 
Kuvat saisivat olla parempia. Monist a näkyy liiaksi se, että ne on haa
littu kokoon eri puolilta alan harrastelijoilta, esim. useimmat on otet
tu kirkkaassa auringonpaisteessa tai värisävyt ovat muuten epäonnistu
neita kuten esim. hopea- eli sinikuusella ja viinikärhöllä. Painopaik
kaa ei ole ilmoitet t u. Kirjoja koskevat määräykset eivät nähtävästi 
ulotu kortteihin. 

Näistä huomautuksista huolimatta kortistolle on syytä toivottaa menestys 
tä "harrastelijamaisen" puutarhanhoitomme tason kohentamisessa, niin 
että se edes hiukan saavuttaisi kaupal l i sen puutarha-alamme kansainväli 
sestikin korkeata tasoa. 

Pentti Alanleo 
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Valosaari, Paula; Helsinki 
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Tarvainen, Ailaf Kokinvaara 

Maksamattomien vuoden 1978 jäsenmaksujen takia on noin 150 
jäsenen nimet poistettu seuran tiedotuslehden postituslistalta 
20.2.1 979 . Useim~issa tapauksissa on t oivottavasti kysymys 
vain maksun unohtumisesta, ja siksi maksunsa laiminlyöneisiin 
pyritään vielä mahdollisuuks ien mukaan ottamaan henkilökohtai
sesti yhteyttä asiasta . 

VUODEN 1979 J ÄSENMAKSUT 

Lehtemme tämän numeron mukana l ähetetään postisiirtokortit 
vuoden 19 79 jäsen- ja tilausmaksujen suorit tamista varten. 
Kaikkia seuran vuosijäseniä ja lehden vuositilaajia pyydetään 
huolehtimaan maksuistaan ensi tilas sa. Kuten edeltä näkyy, 
maksut unohtuvat helposti, ja niiden jälkikarhuaminen aiheut
taa seuran toimihenkilöille ja taloudelle kohtuuttomia rasi
tuksia. 

Huom. Dendrologian seuran j äsenet ! 

Tarpeettomien jäsenlistalta pois tamisten välttämiseksi 
muistakaa ilmoittaa osoitteen- ja nimenmuutoksista 
seuran taloudenhoitajalle tai tämän lehden toimitukseen. 
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VUOSIKOKOUK SEN SATOA 

Dendro l og i an Seura - Dendrologiska Sällskapet r . y : n sääntömääräi 
nen vuo sikokous p i dettiin Helsingissa Tieteellisten seurojen ta 
l o lla 27 . 02 . 1 979 . Kokouksen puheenjohtajana toimi agronomi 
Mikko Yl ä n e n. Kokouksessa kuultiin ja vahvistettiin hallituksen 
kertomus v uoden 1 978 to i mi nnasta , käsiteltiin vuoden 1978 tilit 
j a tilin t a r kasta jien lau s unto , vahvistettiin tilinpäätös sekä 
myönnettiin ha llitukselle vastuuvapaus vuoden 1978 toiminnasta . 
J äsenmaks u t päät ettiin pitää ennallaan . Hallituksen esitykset 
a lkaneen vuoden 1 979 toimintasuunnitelmas·ta ja talousarviosta 
v ahviste ttiin . 

Leena Häme t-Ahdi n ilmoitettua haluavansa vetäytyä t i eteellisten 
töitte n sä t aki a sivuun hallituksen puheenjohtajan tehtävistä 
uude ksi pu heen joht ajaksi valittiin entinen varapuheenjohtajamme 
Ni ilo Karhu . Hal l ituksen jäsenten valinnassa siirryttiin viime 
k eväänä hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaiseen erovuorojärjes 
telmään . Hallitus o l i keskuudessaan arponut nyt erovuorois i ksi 
Niilo Karhun , Jouni Mi kol an , Leo Pilz i n ja PMA Tigerstedti n . 
Niilo Karhun tu ltua jo valituksi hallituksen puheenjoh
tajaksi vuodeks i 1 979 hänen tilalleen uudeksi hallituksen jäse
neksi ko lmiv uo tiskaudeks i 1979 - 81 valittiin Oulun kaupungin
puutarhuri Reino To i vo nen . Muut kolme erovuoroista hall i tuksen 
j ä sentä valittiin uudestaan ko l meksi vuodeks i eteenpäin . 
Seuran tilinta r kasta jiksi va l ittiin uudestaan samat henkilöt kui n 
vuonna 1978 , v arsina isiks i Os mo Heikinheimo ja Mikko Ylänen, 
varati l intarkastajiksi Ka j Friman ja Axe l Ti gerstedt. 

Muina hallitukse n e s i t täm i nä asioina kokouksessa käs iteltiin 
yks i tyiskohtaisemmin t o i mi nta s uunnitelmaan 1979 si s ä l tyvien ret 
kien , savo teiden ym. tilaisuuk s ien ohjelmaa . Niistä ilmoitetaan 
lähemmin aikanaan s euran tiedo t uslehdes s ä , osasta jo .tässä nume 
rossa. Jobinpostina kuu l t iin , että suunni t teilla olleesee n Kau 
kaasian matkan uusimi seen e nsi kesänä on ilmennyt mutkia matkaan . 
Retken järjestämine n e i i l me ise s ti onnistu virallista tietä s ama l 
la tavoin kuin vuonna 1 977 . Saa t taa käydä n 1 1n , e t tä matkasuunn i 
telmasta joudutaan tänä vuon na luopumaan , mutta as i a yri t etään 
viel ä hoitaa parhain päin. 

Seuran jäsente n hal l ituks e lle es i ttäminä a s ioina kokoukses s a kuul 
tiin Anneli Alasen e hdo t u s v uoden puu - t i laisuuden järjes tämiseksi 
Tampereella . Asia a nnetti in ha l lituks en kehiteltäväksi , ja hal li
tus onkin jo r yhtynyt s en merkeissä toimenpiteisiin . 

Varsinaisten ko ko usas i oiden jälkeen seurasi kolme mi elenkiintoista 
esitystä . Pe r tti Uo t ila esitteli "vuoden puun 1979 ", joka on kynä 
jalava (Ulmus l a ev i s) . Tauno Ulvinen Oulusta kerto i s iperianmet
s äköynnöksestä (Clemati s s ibir i ca) , erityi s esti sen hiljakko in 
löydetystä luo ntais e s ta e s iintymästä Tervolass a . Lopuks i Marja tta 
Uosukainen esitti d i akuv i a ja kertoili seuran viimekesäi s e s tä 
Lapinmatkasta . 



Dendrologian Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodeksi 1979 

Alkava toimintavuosi on seuran kymmenes . Se tulee olemaan pää 

piirteissään edellisten kaltainen ; uudetsäännöt tosin aiheut

tavat pienen muutoksen: sääntömääräisiä kokouksia on vain 

yksi , nimittäin vuosikokous . Lehti ilmestyy tänäkin vuonna 

neljä kertaa. Jäsenten ja hallituksen välisiä yhteyksiä 

yritetään parantaa ja tarvittaessa lähettää ylimääräisiä 

tiedotuksia monisteena jäsenistölle. 

Kevätretki järjestetään kesäkuussa Länsi - Uudellemaalle . Ulko 

maanmatkana yritetään toteuttaa uudelleen pari vuotta sitten 

järjestetty Kaukaasian retki, jolle kaikki halukkaat eivät 

silloin mahtuneet mukaan. Puistokävelyjä on tänä vuonna ainakin 

kolme : huhtikuussa katselemme talviasuisia poppeleita , kesä 

kuussa tutustumme Vuosaareen ja syyskuussa Tapiolaan. Viime 

vuonna laiminlyöty savottatoiminta käynnistyy uudelleen : 

syyskuussa ahkeroimme Mustilassa . 

Vuoden puu on tietysti ohjelmassa entiseen tapaan, mutta 

lisäksi valmistuu yhteistyössä Luonnonsuojelun tuki ry:n 

kanssa vuoden puuta esittelevä juliste . Maamme viljeltyjen ja 

luonnonvaraisten puuvartisten inventointi sekä siihen perustu 

va määrityskaavojen ja tulevan puuoppaan valmistelu jatkuvat . 

Juh~avuosi näkyy toiminnassa mm . siinä , että jäsenistölle 

julistetaan ideakilpailu seuran tunnuksesta . Toivottavasti 

sellainen saadaan seuran 10- vuotispäiväksi , jota vie tetään 

syksyllä . 

Hallitus 

1 et · ~ 

l 
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KESÄRETKI LÄNSI - UUDELLEMAALLE 9 ... 10.6.1979 

lauantai 9.6. 

8.00 Lähtö Helsingistä linja-autolla. Siuntio: 
Suitian koetila. 

11.00 ... 14.00 Källviken: Dagmarin lähde . Fiskars tarjoaa 
lounaan. 

n. 17 . 00 

sunnuntai 10.6. 

9 . 30 

ll. 00 

n . 12.30 

14.00 

Harparskog: metsäistutuksia , tervaleppiä , 
koivua, männyn jälkeläiskoe. 

Tammisaari: yöpyminen , iltakävelykohteena 
esim . Ramsholmen. 

Aamiainen Tammisaaressa 

Dalkarby: Metsäliiton siemenviljelmä. 

Brödtorp: Tutustuminen kartanon puistoon. 
Fiskarsin kynäjalavan emopuusto . 

Lounas 

Mustion kartano ja puisto 

n . . .. 17.00 Takaisin Helsingissä 

Yöpyminen Tammisaaressa kahden hengen hotellihuoneissa 
(50 ... 70 mk/henkilö) . Retken arvioitu hinta on noin 200 mk/ 
henkilö. 

Osanotosta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan hyvissä 
ajoin hotelli - ym. varausten takia. Ilmoittautuminen tapah
tuu maksamalla seuran ps - tilille 41992 - 1 ennakkomaksuna 
50 mk/henkilö 20.4.1979 mennessä. 
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lDEAK IL PA ILU: MERKK I DENDRO LOGIAN SEURALLE 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r . y . saavuttaa 
tulevana syksynä 10 vuoden iän. Juhlavuoden kunniaksi seuran 
hallitus julistaa jäsenistölleen ideakilpailun Dendrologian 
Seuran tunnukseksi sopivan puu - tai pensasaiheisen merkin 
suunnittelemiseksi . 

Merkkiä voitaisiin käyttää seuramme toiminnan ja tarkoitusperien 
tunnetuksitekemisen tukena monin eri tavoin, esimerkiksi seuran 
kirjepapereissa , postikorteissa , julkaisuissa, rinta - ja hiha
merkkeinä , yms. 

On kysymys ideakilpailusta, joten ehdotusten ei tarvitse olla 
mitään taideteoksia eikä v iimeisteltyjä luomuksia. Pelkkä sanal 
linen merkki - idean kuvauskin voi olla riittävä, joskin jonkinlai
sia piirrossommitteluita luonnollisesti toivotaan . Parhaan aihe
ehdotuksen mukaan laadittava n merkin lopullinen suunnittelu voi 
daan antaa taiteilijan tehtäväksi. 

Ehdotukset pyydetään lähettämään seuran sihteerille (osoite kan 
nen sisäsivulla) toukokuun 1979 loppuun mennessä . Mitään suuria 
palkintoja ei voida luvata , mutta mielenkiintoa ja pientä vaivan 
näköä jäsenistöltä kuitenkin uskalletaan toivoa . 

POPPELIRETKI HUHTIKUUSSA 

Talviasuisiin poppeleihin tutustumme He lsingissä keskiviikkoiltana 

huhtikuun 18 . päivänä . Kävelykierroksella nähdään kaikki muut Suo 
messa kasvavat poppelit, paitsi P . simonii ja P . tremuloides, joi
ta ei esiinny Helsingissä. Oppaana on Hiilo Karhu , joka myös selos
taa , miten lehtemme n : o 3/l978 : ssa julkaistu poppelien talvimääri

tyskaava pelaa käytännössä . Monistetta retken reitistä ja kohteista 
on jo ennakolta saatavana Kasvitieteen laitokselta, joten "rataan" 
voi tutustua va i kkapa etukäteenkin . 

Retkeläiset kokoontuvat 18 .4 . klo 16 . 00 Ka s vitieteellisen puutar
han Kaisaniemenrannan puoleisella portilla . Kävelymatkaa kertyy yh
teensä noin 12 km , mutta välillä voidaan jalkoja le puuttaa raitio 

vaunussa ja bussissa . Aikaa auringonlaskuun on nelisen tuntia , jo
ten pimeä ei pääse yllättämään . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BuLLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 10, No 1, 1979) 

ULMUS LAEVIS - THE TREE OF THE YEAR 1979 by Pertti Uotila, 
pp . 4 - 14. 

The Finnish Society of Dendrology has ehosen European white 
elm (Ulmus laevis Pallas) as the tree of the year 1979. U. 
laevis-rs-one of the rarest deciduous trees in Finland, and 
needs attention and conservation. 

Most of the occurrences in Finland were checked in 1975 . .. 78 . 
The present status of some of the smaller early leealities 
is uncertain. The total nurnber of native trees is hardly 
much more than 2500. Of these 98 per cent grow on lake 
shores , typically at the upper limit of the spring flood 
zone, and along the edges of old shore banks . The other 
occurrences include seashores, brookside woods, with , e . g ., 
Alnus glutinosa, and various dry rich forests . Usually it 
occurs as a solitary tree or in small groups . Only in a 
few lakeshore sites does it forrn tiny stands, this together 
with Alnus incana, ~- glutinosa , etc . 

The main area of concentration for U. laevis (between the 
towns Hämeenlinna and Tampere) was studied for the first 
time almost 50 years ago. Two changes in the nurnber of 
trees are evident when the old and present studies are 
compared. First, many of the old trees have vanished es
pecially near densely settled areas . Second, the nurnber of 
young trees (20 . .. 30 years old) has increased. The latter 
trend seems to have cornrnenced with the regulation of water 
level as of ca. 20 years ago , and, in several places, by 
the cessation of shore pasturing at the same tirne. In 
response to this regulation areas that had previously been 
alluvial dried and new habitat was made abailable to U. 
laevis . In the long term , however, flood control has-not 
been beneficial to the tree -because of the sharpening of 
the shoreline and the attendant increase in competition . 
Consequently, after a period of rapid colonization, the 
number of seedlings to establish thernselves on these stabiliz 
ed sites is low. 
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g. laevis has in the past been used in Finland in the product
J.on of collar bows . It was also planted as an ornamental tree , 
locally fairly frequently, as far north as the towns Kajaani , 
Oulu and Kemi . Nowadays growing of this tree has regrettably 
and undeservably been forgotten . 

ON THE ELMS GROWING IN THE COMMUNES OF PÄLKÄNE , HAUHO AND 
TUULOS IN SOUTHERN FINLAND by V . Erkamo , pp . 15 - 26 . 

The author has studied the occurrence of two elm species 
(Ulmus laevis Pallas and ~· glabra Hudson) in three communes 
in southern Finland . Both natural and cultivated occurrences 
have been observed . These elm species proved to be surpri 
singly common as cultivated trees, but ~ · glabra was more 
frequent than U. laevis . U . laevis is the only natural elm 
species in the-area investigated. In the present study a 
few formerly unknown occurrences are presented , which conside 
rably extend the natural distribution area of the species 
in the region (see Fig . 1) . Planted elms are general ly 
found in central parts of the communes , especially in the 
Vicinity of o ld manor houses and schools . The oldest planted 
elms are whi te elms (U . laevis ), and some of them have reached 
an age between 180 arid 200 years . 

CLADRASTIS KENTUCKEA by Leena Hämet - Ahti, pp 27 - 29 . 

Cladrastis kentuckea has thriven well in the botanical garden of 
the University of Helsinki and has blossomed every summer during 
recent years . It is suggested that this tree species should be 
experimented in a larg er scale in Finland as an ornamental. 

DENDROLOGICAL LITERATURE OF THE YEAR 1978 by Pentti Alanko , 
Pp . 33 - 34 . 

A list of dendrological papers published in Finland during the 
Year 1978 . 
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JOUKKOJULKAISU 

VUODEN PUUN ESITTELY METSÄPÄIVILLÄ 

Dendrologian Seura - Dendrologiska sällskapet r . y . järjestää 

vuoden 1979 metsäviikon yhteydessä esitelmä- ja keskustelu

tilaisuuden aiheesta 

Kynäjalava - vuoden puu 1979 

Tilaisuus pidetään Tieteellisten seurojen talolla (Sääty

talo, Sne llmaninkatu 9-11, Helsinki) salissa 20 keskiviik

kona 28.03 . 1979 klo 10.00 ... 12.00. 

Tilaisuudessa alustavat FT Pertti Uotila aiheesta "Kynä 

jalava Suomessa" sekä prof . Max . Hagman aiheesta "Jalavan 

siemen- ja taimi tuotanto". 

J,<aikki· ,asiasta ki innostuneet ovat tervetulleita ! 
...... _ 

HELSINKI 1979 PAINOVALMISTE ISSN 0355-0613 
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Pertti Uotila 

SUOMEN JALAVAT 

Jalavan sukuun (Ulmus) kuuluu Krlissmannin (1978) arvion mukaan noin 45, 

eräiden muitten mukaan vain parisenkymmentä puulajia, jotka esiintyvät 

pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeilla vyöhykkeillä. Eurooppalaiset lajit 

ovat olleet hyvin kauan viljelyn ja risteytysten kohteena, jolloin eräät 

yksikkörajat ovat hämärtyneet. Etenkin Euroopan jalavista puuttuu lisäk

si tyydyttävä taksonominen selvitys ja sukua pidetään yleisesti vaikeana. 

Yli kolmannes lajeista on yleisesti viljeltyjä puisto-, kujanne- ja metsä

puita, jolloin kookkaimmat yksilöt tulevat 30 - 40 m korkuisiksi. Maamme 

on siksi pohjoisessa, että vain kahden lajin luonnonvaraiset esiintymät 

Ulottuvat Suomen eteläpuoliskoon. Niitten lisäksi istutettuina on tavat

tu ainakin neljä lajia ja yksi hybridi. 

Tämä katsaus Suomen luonnonvaraisiin ja istutettuihin jalaviin perustuu 

pääasiassa seuraavien kasvimuseoittemme näytteisiins Helsingin yliopiston 

kasvimuseo (H), Helsingin yliopiston kasvitieteen peruaopetuksen laitoksen 

herbaario (HEL), Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksen her

baario (HSI), Metsäntutkimuslaitoksen herbaario (HFR), Jyväskylän yliopis

ton biologian laitoksen herbaario (JYV), Kuopion mus eo (KUO), Kymenlaakson 

luonnonystävien herbaario (KYN), Oulun yliopiston kasvimuseo (OULU), Tam

pereen luonnontieteellinen museo (TMP), Turun yliopiston kasvimuseo (TUR) 

ja Åbo akademin herbaario (TURA). Etenkin istutetuista puista kerätyt har

haarionäytteet osoittautuivat sangen vähäisiksi ja osin huonoiksi. Run

saammin näytteitä on vain Helsingistä - ennen muuta Sakari Saarnijoen ja 

Pentti Alangon ansi osta. Toisaalta näytteitten määrityksissä oli siksi 

Paljon virheitä, että pelkkiin kirjallisuustietoihin on syytä suhtautua 

kriittisesti. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan jalavista 

on ollut käytettävissä julkaistujen lähteiden (Elfving 1913, Vaarama 1941) 

lisäksi puutarhan puista v. 1936 tehty kortista. 

Usein tavalliset harhaarionäyttee t ovat riittämättömiä varmaan lajinmääri

tykseen, puhumattakaan lajikkeiden tunnistamisesta. Aivan turhan usein 

näyte on kerätty vesasta, jonka piirteet ovat täysi-ikäisistä oksista ja 

lehdistä sangen paljon poikkeavia . Esitteissä ei juuri näy tietoja puun 

koosta, kaarnan väri s tä ja rosoisuudesta, oksien haaroittumis- ja kasvu

tavasta - kaikki olennaisia nimen omaan lajikkeiden tunnistamisessa. MYös 

tiedot puitten kunnosta puuttuvat. Edellämainitut seikat huomioon ottaen 
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on selvää, että tämä katsaus on luonteeltaan alustava. Jotta jalavistamme 

saataisiin aikaan mahdollisi mman monipuolinen ja täyde llinen selvitys, ovat 

kaikki lisätiedot ja kunnollisin esittein va rus tetut näyttee t tervetullei

ta. 

Jalavat on yleensä helppo tuntea vinotyvisistä lehdistään . Kaikki meikä

l äiset jalavat kukkivat kevääll ä ennen lehtien puhk eamista, mutta sukuun 

kuuluu myös syksyllä kukkivia laj eja . Kukat ovat pitkä- tai l yhyt peräi 

siä , sarjamaisina kukintoina . Keh ä on vaatimaton , kupumainen, he teiden 

ponnet tummanvioletteja. Hedel mät ovat leveä lti s ii pi palt e isia pähkylöi

tä. Siipipalteen kärjessä on syvä lavi. Talviasuiset jalavat tuntee 

usein jo luonteenomaisesta haaroit t umisestaan . Tunnusmerki llistä on myös 

oksien sivuhaarojen lyhyys ja hyvin leveä haa roittumiskulma. Vuosikasvai

met ovat jonkin verran sik- sak - mutkaisia . 

Suomessa tavattavat jalavat kuuluvat kah teen 3e ':t ioc.n : Blepharocarpus 

(hedelmät ripsireunaisia; ~ · americana ja~ · l ae vis) ja Ulmus (hedelmät 

kaljuja ; muut lajit). Jalavien lisäksi jalavakasvei s ta on Helsingin ja 

Turun kasvit ieteellisissä puutarhoissa kokeiltu ke l tis t ä (Celtis occi 

dentalis L.), mutta huonolla menestyksellä . 

Seuraavat lajien kuvaukset on laadi ttu l ähes yksinomaan kot i maisen aine is

ton perustee lla. Lehtien kuvaus ei kata kookkaita ja muutoi nkin poikkea

via vesaleht i ä e llei erikseen ole mainittu . Rungon paks uus on ilmaistu 

ympärysm i ttana rinnankorkeudelta; mi ttauk se t ovat kevättalve lta 1979 , 

el l ei toisin mainita . 

Kukat ja hedelmät pitkäperäisiä; lehdet alapinnalta tasaisesti peh
meäkarvaisia (joskus ! kaljuja), s ivusuonet tava l lisesti haaratt o-
rnia 2 

Kukat ja hedelmät l yhytperäisiä; lehdet alapinnalta kaljuja - vaih
televasti (karhea)karva i sia , suonihango is sa tavallisesti selvät 
karvatupsut , sivusuonet haarovia 3 

2(1) Silmut pyöreähköjä , tylppäkärkisiä; lehdet puikeita, melko heikosti 
vinotyvisiä, melko niukkakarvaisia 1, U. americana 

2(1 ) Si l mut pitkulaisia, teräväkärkisiä; lehdet tavallisesti vastapui
keita, sangen vinotyvisiä, alapi nnalta tiheäka r va isia (joskus kal-
juja) 2 . U. laevis 

3(1) Lehdet 2- 6 cm, puikeita - s oikeita, tasatyvisiä , kertaalleen tai 
heikost i toiskertaan sahalaitaisia, tavallisesti kaljuja ; hedel 
mät 7 - 12 mm, siemen ! keskellä hedelmää 3. U. pumila 

3( 1) Lehdet 3 - 20 cm, vaiht elevasti vastapui kei ta 
tyvisiä , toiskertaan sahalai t a isia, karvaisia 
15 - 30 mm 

( - puikei ta), vino 
tai kaljuja; hedelmät 

4 



4(3) 

4(3) 

5 ( 4 ) 

5(4) 

6(5) 
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Vuosikasvaimet tiheäkarvaisia ; silmut kärjistään ruosteenke l takar
vaisia ; lehdet vastapu ikean ellipsinmuotois i a , alapinnalta tiheä-
karvaisia ; hedelmät siemenen kohdalta karvaisia 4 . U. rubra 

Vuosikasvaimet kaljuja - vaihtelevasti karvaisia ; silmut lyhyt - ja 
ruskeanmustakarvaisia ; lehdet vastapuikeita , alapinnalta + harvahko-
karvaisia ; hedelmät kaljuja - 5 

Vuosikasvaimet kaljuja ; l ehdet yläpinnalta 5ileitä, alap i nnalta vain 
suon ihangois ta karvaisia , sivusuonipareja alle 10 tai jos yli 10 
niin lapa l ähes suikea 7• U. minor 

Vuosikasvaimet karvaisia ( - kaljuja) ; lehdet yläpinnalta karheita , 
alapinnalta + kauttaaltaan karvaisia (j oskus hyvi n harvakarvaisia) 

- 6 

Lehde t pieniä , sivusuo~ipareja tavallisesti vähemmän kuin 10; sie-
men hede l män karkipuolella 7. U. minor 

6(5 ) Leh det kookkaita , sivusuonipareja (10 - ) 15 - 20 ; siemen lähes hedel-
män keskellä 7 

7(6) Vuosikasvaimet tavallisesti lähes kaljuja ; lehtien a lapinta hyvin 
harvakarvainen suonihankojen ulkopuolella , sivusuonipareja 10 - 15 , 
l a van pitempi puol i sko ei kierry 4 - 8 mm pitkän ruodin pääll e ; 
muodostaa juurivesoja 6; U. x hollandica 

7(6) Vuosikasvaime t t avallis esti karvaisia ; lehtien alapinta vaihtelevan 
karvainen , sivusuonipareja 15 - 20 , lavan pitempi puolisko usein 
kiertyy 3 - 5 mm pitkän ruodin paälle ; e i muodos ta juurivesoja 

5. U. glabra 

1. U. americana L. - amerikanjalava Kuvat 1, 5, 20, 21 

Kookkaaksi ka svava puu . VuosikaSYaimet harvakarv.ai.sia - kl>l.iu,ja, vanhemmat 
oksat usein kaljuja . Silmut melko pieniä , pu ikeita - pyöreähköjä, tylpäh
köjä , vaal eanruskeita , suomut kärjistä tummempia . Lehdet vaaleanvihreitä, 
syksyllä ke lta i sia , 6 x 3 - 15 x 8 cm (ruoti 2 - 8 mm) , puikeita, t oi sker
taan tylpähköhampaisest i sahalaitaisia - etenkin kärkiosasta toisinaan mel
kein liuskahampaisia; kärki me lko lyhytsuippuinen ; tyvi tavall isesti vain 
vähän vino, tylppä - l ähe s herttamainen ; y l äpinta sileä, kalju ; alapinta 
me l ko harvakarvainen - kalju, suonihangoissa ei ole karvatupsuja; sivu
suonipareja 10 - 17 , suonet eivät yleensä haara . Kukat pitkäper äisiä . He
delmät 7 x 5 - 10 x 8 mm , el lips inmuo toisia , kaljuj a lukuunottamatta sii
Pipalteen rips ireunusta . Kukkii toukokuussa . 

Amerikanjalava kasvaa luontaisena Pohjois-Amerikan itäpuoliskosaa 30° ja 

50° pl . välisellä aluee lla. Se ja kynäjalava ovat t oisensa korvaavia, vi

karioivia puulaje ja Pohjois - åmerikassa ja Euroopassa. As iaan kuuluu, e ttä 

ne ovat varsin samannä köisi a . Pohjoisamerikkalaisten näytteitten perus

teella Q. americanan l ehden muodon ja karvai suuden vaihtelu on sangen suu

ri , t oisaalta Q. laeviskin muuntelee etenkin karvaisuudeltaan. Herbaario

näytteistä lajeja ei morfologisin perustein aina voidakaan täysin varmasti 

erottaa t oi sistaan . 
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Q. americanaa viljellään tienvarsi- ja puistopuuna Keski-Euroopassa, jon

kin verran myös Pohjoismaissa (Nitzelius 1958). Suomesta amerikanjalava
näytteitä on Turun ja Helsingin yliopistojen kasvitieteellisistä puutar

hoista, Espoon Isosta Vasikkasaaresta, Karjalohjan Tammistosta (ks. Komp

pa 1926), Elimäen Mustilasta ja Keravan Ali-Keravalta. Viimeksimainittuun 

puu on kulkeutunut Mustilasta, missä se oli muutaman vuoden myynnissä ni

mellä Q. thomasii Sarg. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 

100-vuotias amerikanjalava on 16 m korkea ja 204 cm ympärysmitaltaan (n . 

v. 1912 7 m, v. 1936 13,5 m ja 105 cm) ja varsin hyväkuntoinen (kuva 1). 

Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on sen siemenestä kasva
tettu 10-vuotias, viisimetrinen puu. Turun kaupunginpuutarhasta peräisin 

olevat puutarhan 7-metriset puut ovat 15-vuotiaita ja suurin on 88 cm ym
pärysmitaltaan . Laji lienee Suomessa aranpuoleinen, mutta viljely-yrityk

siä on varmaan ollut enemmänkin . Sitä mainitaan koke illun myös Hämeen

linnan tienoolla ja Asikkalan Vääksyssä (Cajander 1917, Kai~amo 1926, Sor

ma 1932). 

2. U. laevis Pallas (U. effusa Willd., U. pendulata Foug.)- kynäjalava 

(kynneppää) Kuvat 6, 16, 22, 23, 26, 31 

Tavallisesti 12 - 15 m korkea puu, joka muodostaa juurivesoja. Runko vaa~ 
lean harmaa~ruskea, ohutkaarnainen, vanhemmiten kuhruurainen. Oksat usein 
he~toja, eivät kovin littaitä. Vuosikasvaimet ruskeita, tavallisesti kat~ 
vaisi~l vanhemmat oksat kaljuuntuvia. Silmut pienehköjä, pitkulaisia , 
suippokärkisiä, silmusuomut vaaleanruskeita, kärjistä tummahkoja . Lehdet 
(vaalean)vihreitä, 7 x 5 - 15 x 9 cm (ruoti 4 - 10 mm), ohuehkoja, vasta
puikeita - soikeita (- puikeita), toiskertaan terävähampaisesti sahalaitai~ 
sia1 kärki verraten lyhytsuippu inen; tyvi leveä, tavallisesti sangen vino 
(lavan puolisko jopa 1,5 cm toista pitempi)! yläpinta yleensä sileä, kaljU 
(mm, vesalehdissä kuitenkin usein karhea)! alapinta l ähes tasaisen karvai~ 
nen - joskus melkein kalju, karvat kähäriä, hentoja, sivusuonipareja 10 -
15, vinossa osassa 1 - 4 suonta, suonet haarat tornia ainakin puolivälin kär~ 
kipuolella. ~ukat pitkäperäisiä (0,7- 3, 5 cm) . Hedelmät (8 x 6 -) 
10 x 8 - 12 x 9 mm, pyöreänpuike ita, kaljuja lukuunottamatta siipipalteen 
ripsistä reunaa . Kukkii toukokuussa, hedelmöi kesäkuussa, viimeiset hedel~ 
mät karisevat heinäkuun alkupuolella. 

Kynäjalava on lähes yksinomaan eurooppalainen puulaji , joka Suomessa kas

vaa harvinaisena Etelä-Hämeessä ja Ylä -Satakunnassa sekä paikoin Uudella

maalla ja Varsinais-Suomessa, etenkin rantalehdoissa (Uotila 1979). Istu~ 

tettuna se on vuorijalavaa harvinaisempi, tosin paikal lis esti joskus sitä 
yleisempikin,ja silloin tällöin villiytynyt. Laji menestyy ainakin suojai

silla paikoilla Iisalmessa, Oulussa ja Kemissä asti. 

Kynäjalava on yleensä helposti tunnistettavissa vuorijalavasta, mut ta var

sinkin taimien ja versoj en määrittäminen voi olla hankalaa. Silloin kan

nattaa katsella mm . silmuja, joiden erot ovat yleensä selviä. Silmuistaan 



Kuva 1 . 

Fig. 1. 

100- vuotias amerikanjalav a Helsingin 
yliopiston kasvi tieteellisessä puutar
hassa . Valok. M. Korhonen . 
A hundred years old Ulmus a.mericana . 
Helsinki , Botanical Gar den-.---

KuTa 3. Nuori vuorijalava . Helsinki , Haka
niemi. Valok . P . Uotila. 

Pig . 3. J. young ~ glabra. 
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Kuva 2 . Siperianjalava Tu..run yliopiston 
kasvi tieteellisessä puutarhassa . 
Valok. P . Uotila . 

Fig. 2. Ulmus pumila . Turku , Botanioal 
Garden . 

Kuva 4 . Kujajalava . Helsinki, Kaisaniemi . 
Valok . ~. Korhonen . 

P'i&. 4 · Ulaus ~ cv. boersbolmiensis. 
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la jit ovat erotettavissa myös talvella . Kynäjal a va on vuorijalavaa yhte

näi semp i laji, mutta etenkin lehti en muodossa, hampaisuudessa sekä karvai

suudessa esiintyy vaihtelua . Vanajavedellä Linkola (1934) kiinnitt i eri

tyisesti huomiota kynäjalavan lehtimuotoon; erotettavissa oli kaksi tyyp• 

piä, joilla l ehden leveyden suhde pituuteen oli 5,5 - 6 : 10 ja 6 ,5 - 7 : 
10 . Hän myös totesi lehden yläpinnan voivan joskus olla sangen karhean , 

ja että eräil l ä puilla lehtien sivu suonet haarovat säännöllisesti . 

Kynäjalavalla lehtien alapinnan karvat ovat hennompia ja tasaisemmin levin· 

neitä kui n mm . vuorijalavalla . Hutta me l ko yleisest i kynäjalavan lehtien 

alapinta voi olla kalju lukuunot taoatta muutamia yksittäisiä hen t oj a karvo· 

ja suonihangoissa (kuva 23) . Vastaavasti tällöin myös vuosikasvaimet ovat 

kalj unpuoleisia. Tällais ia naytte itä on Valkeakosken I kkalasta ja Hälkiäi· 

sistä (use i ta ), Hattulan Retulasta ja El lilä stä, Lempäälän Lahdenkyl ästä 

ja Luodos ta, Vesilahd en Hinsalasta, He inolan Sataajal ta ja Paraisten 

Tervsundista . Niinikään kaljuja lehtiä on todettu Karjalan Kannakse lta ja 

Äänisen Karjalasta . I stu tettuna kaljulehtistä kynäjalavaa on tavattu mm. 

Turusta, Helsingistä, Hyvinkää! tä, Hämeenl innasta, •ruuloksesta , Lammil ta, 

Joensuusta ja Kokkolasta . 

Ainakin nyvinkc;än Kytäjältä , Hat t ulan Suotaalasta, Nok ian Pitkäniemestä ja 

Tampereen ~aholasta on löyde tty kynäjalava , jonka lehdet ovat vain kertaal• 

l een hammaslaitais ia. Tällöin sivusuonet ovat y l eisesti haarovia . Muoto 

tunnetaan nimel l ä f . simp licidens Wolf (kuva 16) . ~~ininnan ansaitsee vie• 

l ä Val keakosken I kkalasta todettu poikkeuksellisen pienihedel~äinen kynnep· 

pää . 

Suomen kookkaimmaksi mainittu kynäjalava kasvaa He lsingin yliopiston kasvi• 

tieteellisessä puutarhassa . Puun korkeus on 30 m, rungon ympärysmitta 510 

cm (n . v. 1912 23m; v. 1936 26m ja 425 cm; v. 1940 26 , 5 m ja 425 cm) . 

Tammisaaren Ramsholmenilla on miltei samanmittainen kynneppää . 

3 . U. pumila L. - siperianjalava Kuvat 2, 7, 17 

Pensas tai pienehkö puu . Vuosikasvaime t vaaleita, vihertä vän ruskeita, 
kaljuja tai harvakarvaisia; vanhemmat oksat vaaleita, kaljuja . Lehtis il
mut pieni ä , + pyöreitä, tummia , suomut kaljuja pai tsi kärj i ssä pitkiä kat• 
voja; kukintosilmut jo talvella huonattavan kookkaita , pal lomaisia . Leh
det (vaalean)vihreitä, 3 x 2 - 6 ( - 8,5) x 3,5 cm (ruoti 2 - 7 mm), puikei· 
ta - soikeita ; kertaalleen sahalaitaisia tai kussaki n hampaassa pieni lisä• 
ha~mas; kärki tasaisesti suippeneva ; tyvi suippo - tylppä, tavall isesti ei 
la1nkaan v1no; yläpinta kalju , sileä; alapinta täysin kalju tai suonihan
golssa on karvatupsut, joskus nuoret lehdet harvakarvaisia; sivusuonipare• 
Ja ~ - 9 , suonet usein_kärjistä kaksihaaraisia . Kukat hyvin lyhytperäisiä• 
kuk1nnot n1ukkakukka1s1a . Hedelmät 7 - 12 mm , ! pyöreitä ; siemen lähes 
hedelmän keskellä . 
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Kuvat 5- 9. Jalavien maaliskuisia vuosikasvai
mia. Suurennos x 3,5. 

Figs. 5- 9· Shoots of Ulmus species in March. 
Magnification x 3,5. 

5. Q. laevis (Helsinki, Uotila 279541 H), 
6. Q. americana (Helsinki, Uoti la 279381 H). 
7. Q. pumi{a (Oulu, 1979 Martikainen, H). 8, 
0. glabra Helsinki , Uotila 279551 H), 9, U. 
minor cv, hoersholmiensis (Helsinki, Uotila 
279531 H). Photos M. Korhonen. 
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Siperianjalavan alkuperäisalue on Siperiassa ja Kiinassa, mutta puuta vil

jellään verraten yleisesti mm. Pohjois-Amerikassa. Euroopassa se on eten

kin kasvitieteellisten puutarhojen laji. Niinpä se Suomessakin nykyään 

kasvaa Helsingin, Turun ja OUlun kasvitieteellisissä puutarhoissa. Turus

sa on 8 m korkea ja 80 cm ympärysmitaltaan oleva kaunis puu (kuva 2) ja muu• 

tamia viisimetrisiä puita, kaikki hankittu Pohj ois-Amerikasta. Helsingissä 

on yksi 9 m korkea ja 80 cm ympärysmitaltaan oleva rujo puu . Oulussa on 

kolme noin kymmenvuotiasta nelimetristä pensasta. Turun ja Oulun siperian• 

jalavat kasvavat nykyään verrattain hyvin. Helsingin puu ei kärsinyt pahoin 

talven 1939-40 pakkasista (Vaarama 1941), mutta on myöhemmin vahingoittunut· 

Vuosisadan taitteessa Helsingissä kasvoi ainakin kaksi muutakin siperian

jalavaaa Töölössä, Suomen Puutarhayhdistyksen puutarhassa (nykyinen kaupun

ginpuutarha) ja Kiinasta tuotu yksilö kasvitieteellisessä puutarhassa. Li

säksi tällä vuosikymmenellä on kaksi englantilaisesta taimistosta hankittua 

puuta kasvanut Espoon Koivu-Mankkaalla, tosin melko huonolla menestyksellä• 

U. pumila ei ole suinkaan yhtenäinen laji vaan siihen luetaan joukko ro

tuja, jotka eräiden tutkijoiden mukaan ansaitsevat lajiarvon . Suomalai

nenkaan aineisto ei ole yhtenäistä. Ainakin Helsingin ja Turun yl iopiston 

kasvitieteellisissä puutarhoissa kasvavat puut edustanevat muunnosta 

arborea Litvinov (U . turkestanica Regel), joka eroaa nimirodusta kookkaam

mista lehdistään: lapa on vähintään 5 cm pitkä ja lehtiruoti 4 - 7 mm 

(nimirodulla enintään 5 cm ja 2 - 4 mm). Helsingin kiinalainen puu kuului 

ilmeisesti var. pumilaan (U. mandshurica Nakai). 

4. U. rubra Muehl. (U. fulva Michx.)- punajalava Kuva 10 

Kookkaaksi ja leveälatvuksiseksi kasvava puu. Vuosikasvaimet ja nuoret 
oksat tummia, tiheäkarvaisia . Silmut pyöreähköjä, karvaisia, kärkiosan 
karvat ruosteenkeltaisia, muut vaaleita. Lehti paksu, (10 x 5 -) 13 x 6 
(- 18 x 8) cm (ruot i 6 - 8 mm), ellipsinmuotoinen - kapean vastapuikea, 
toiskertaan sahalaitainen; kärki hyvin pitkäsuippuinen; tyvi tylppä, sel 
västi vino; y läpinta tiheään sukainen, karhea; alapinta tiheäkarvainen, li• 
säksi suonihangoissa karvatupsut; sivusuonipareja 10 - 14, suonet kärjistä 
kaksihaaraisia. Kukat lyhytperäisiä . Hedelmät 1 - 2 cm, leveän ellipain
muotoisia - pyöreitä, karvaisia etenkin keskellä sijaitsevan siemenen koh • 
dalta. 

Punajalava on Kanadan kaakkoiskulmasta ja USA:n etelä- ja keskiosista ko

toisin oleva puulaji, joka vikarioi Euroopan vuori - ja lehtojalavaa. Yksi 

puu kasvoi vuosisadan alkupuoliskolla Helsingin yliopiston kasvitieteelli

sessä puutarhassa. Vuonna 1940, 40-vuotiaana, se oli 9 m mittainen ja kär• 

si pakkaavaurioita (Vaarama 1941). Puu on sittemmin hävinnyt. Lisäksi 
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Kuvat 10- 21 . Jalavien lehtipiirroks ia. Mitta kaava 5 cm. 
Fi gs. 10-21. Drawings of Ulmus leaves. Scale 5 cm. 
10. Q. rubra (Helsinki, 1938 LunnasvaaraJ H) . 11 . Q• glabra cv . exoniensis 
(Helsinki, 1910 Arvonen; H) . 12. Q• glabra (Lohjan mlk ., 1913 Boldt1 H). 
13, Q. x hollandica cv. vegeta (Helsinki , 1937 Lyyra; HSI). 14. ~· ~ 
cv , hoersholmiensis (Helsinki, Alanko 33867; H) . 15 . Q• ~ cv, 
~ersholmiensis (Helsinki, Uotila 26499! H) . 16 . Q· ~ f. simplicidena 

Tyrväntö , 193 3 Linkola ; H) . 17. Q• pumila cf . var. arborea (Helsinki, 
1913 Se ppälä! H) . 18 . [. minor f. suberosa (Karjalohja , Alanko 221591 H). 
19 , Q. ~ s . str. (Helsinki , 1896 KihlmanJ H). 20. Q• americana (Hel
sinki, 1948 Korhonen , HFR). 21 . Q• am ericana (Elimäki , 1963 Tigerstedt! 
H) . -- Del . Marja Koistinen . 
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eräästä englantilaisesta puutarhasta hankittu nuori punajalava kasvaa ny

kyään hyvällä menestyksellä Espoossa . Laji on siksi eteläinen , että sillä 

tuskin on merkittäviä menestymismahdollisuuksia Suomessa. 

s. U. glabra Hudson (U. campestris L., p . p ., U. montana Stoke s, U. scabra 

Miller) - vuorijalava Kuvat 3 , 8, 11, 12 , 24, 28 , 32 

Tavallisest i 15 - 25m korkea puu , joka ei muodosta juurivesoja . Runko 
ruskeanharmaa, paksukaarnainen. Oksat vankkoja, litteitä. Vuosikasvaimet 
tummanharmaita - ruskehtavia, yleensä me l ko karvaisia , joskus lähes tai 
täysin kaljuja & vanhemmat olu!at karvaisia tai kaljuja . Silmut kookkaita , 
puikeita, ruskeita, tylpähköjä, selästä ja reunasta jonkin verran karvai
sia. Lehde t harmahtavan - sinertävän vihreitä, 10 x 5 , 5 - 18 x 7 cm (ruoti 
3 - ) mm), vastapuikeita - soikeita, toiskertaan 'sahalaitaisia l kärki mel
ko lyhytsuippuinen, joskus 3 - 5 -liuskainen (kuva 12)1 tyvi kapea - le
veä, joskus herttamainen, yleensä vino, usein lavan pitempi puolisko kier
tyy ruodin päälle1 yläp i nta sukasista karhea ; alapinta karvainen etenkin 
suonia pitkin ja suonien hangoista , joihin muodostuu selvä karvatupsu (var· 
sinkin vesojen ja taimien lehdistä karvatupsu voi puuttua) , karvat lyhyitä, 
jäykkiä, kär jistä taipuneita1 suoni pa rej a 13 - 17 ( - 20) , useimmat sivu
suonet kärjistä kaksihaaraisia. Kukkaperät n. 3 mm, yhtä pitkiä . Hedel
mät 16 x 14 - 30 x 20 mm, kaljuja, siemen 2 , 5 x 2 mm, hedelmän ke skellä. 
Kukkii (huntikuun l opulla -) toukokuun alkupuoliskolla . Hede l mät karise
vat kesäkuussa, 

Vuorijalava on eurooppalaisista jalavalajeista laajimmalle levinnyt ja 

Euroopassa se puuttuu vain osasta Välimeren aluetta ja aivan pohjoisesta . 

Suomessa sen yhtenäinen alue ulottuu lounaisrannikoll e , mutta rel iktiluon• 

teisia hajaesiintymiä tunnetaan mm. monin paiko in Etelä- Hämeestä, muutamia 

aina Pohj oi s-Savosta Joroisilta ja Nilsiästä sekä Pohjois - Karjalas ta Enos • 

ta asti. Kasvupaikat ovat erilaisia lehto ja ja lehtoniittyjä . Vuorijala• 

va on verrattain yleinen pui stopuu (ja usein myös villiytynyt) eteläisessä 

Suomessa ja menestyy hyvin Pietarsaaressa ja J oensuussa asti , suojaisissa 

paikoissa melko hyvin viel ä Nurmeksen, Kajaanin , Oulun ja Kemin korkeudel• 

la (Ollinmaa 19.52). Pohj oisimmat Rovaniemen yksilöt ovat jääneet pensas 

maisiksi (Ka llio 1966 ). Korkeimmat vuorijalavat kasvanevat Tammisaaren 

Ramshol men issa ( 37 m1 Rainio 1974) , mutta paksuin meillä mitattu vuorijala' 

va lienee ollut sittemmin kaadettu Karjalohjan Mailan ympärysmital taan yli 

viisimetrinen puu . 

Lindquistin (1932) mukaan U. glabra jakautuu Luoteis-Euroopassa kahdeksi 

muunnostasoiseksi r oduksi, jotka myöhemmin on korotettu alalajeiksi : subsP' 

glabra (• subsp . scabra (Miller) Hyl.) ja subsp . montana (Stokes) Hyl . 

Tärkeimmät erot ovats subs p . montana on matalampi , sen haarat ovat + vaa

kasuoria, oksankärjet usein hieman riippuvia, vuosikasvaimet niukkakarvai• 

sia, vanhemmat oksat kaljujaf lehdet pitkulai s ia - suikeita, vähittäin 

suippenevia, melko paksuja, kussakin primaarihampaassa on vain yksi lisä

hammas. Subsp . glabra on kookkaampi, sen haarat ovat yläviistoja , 
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Kuvat 22 - 25 . Jalavien lehden alap i ntaa . Suurennes x 11 . 
Figs . 22 - 25 . Lower leaf surface of Ulmus species . Magni f ication x 11. 
22 . Q. laevis (Lohjan mlk , Uot ila 27908 1 H) . 23 . ~ · ~ (Sääksmäki, 
1928 Linkola1 H) . 24. Q. gl abCa (Karjalohja , 1884 Björksten1 H) . 25. 
~ · minor cv . hoersholmiensis Helsinki , Uotila 26499 ; H) . Pho tos M. 
Korhonen . 
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vuosikasvaimet ja vielä 2 - 3 -vuotiaat oksatkin ovat yleeensä karvaisia; 

lehdet ovat pyöreämpiä, äkkiä kapeaksi, pitkäksi kärjeksi suippenevia, 

ohuehkoja, primaarihampaissa on useita lisähampaita. Subsp. montana on 

pohjoinen ja läntinen ja kasvaa Keski-Ruotsissa, Keski-Norjassa ja Brit

tein saarten pohjoisosissa. Nimirotu on eteläinen, Ruotsi s sa vallitseva 

Upplannista etelään. 

Suomessa luonnonvaraisten vuorijalavien karvaisuuden ja lehtimuodon vaih

telu on huomattavaa, ja muutamat näytteet viittaavat siihen, että olisi 

aiheellista selvittää, kuuluvatko kaikki suomalaiset vuorijalavat todella 

lajin nimirotuun, niin kuin on yleisesti tulkittu. Kaljuvuosikasvaiminen 

ja ainakin lehtien yläpinnalta kalju vuorijalava on kuvattu nimellä f. 

~ (Fries) Rehder. Tähän muotoon luettavia näytteitä on kerätty aina

kin kolmesta paikasta Ahvenanmaalta; Finströmistä, Getasta ja Lemlandista• 

Toisaalta muualtakin, etenkin Karjalasta Laatokan ja Äänisen ympäri stöstä 

on tallennettu melko useita näytteitä sangen niukkakarvaisista vuorijala

vista, joissa vuosikasvain ja lehden alapinta ovat kaljuja lukuunottamatta 

hyvinkehittyneitä suonihankojen karvatihentymiä , mutt a lehden yläpinnalla 

on jonkin verran sukasia. 

Myös istutetuissa vuorijalavissa rotujen erottaminen on sangen hankalaa ; 

koska niitä ei ole pidetty erillään taimistoissa välimuodot ovat erit-

täin yleisiä, esimerkiksi Ruotsissa (Nitzelius 1958). Suomalaisista is

tut~tuista pUista melko monet ovat kaljuoksaisia, mutta toisaalta useimmat 

niistä eivät lehtimuodo ltaan oikein sovi subsp. montanaan . Tällaisia näyt

teitä on kerätty mm. Helsingistä . Varmasti subsp. montana kasvaa ainakin 

Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, minne kaksi puuta on 

tuotu Norjan Trondheimistä v. 1965 . ~e menestyvät hyvin ja ovat nykyään 

6 - 7 m korkeita. 

Eräissä tapauksissa myös niukkakarvainen U. glabra ja U. x hollandica 

ovat sangen vaikeasti erotettavissa ainakin herbaarionäytteistä. Vuosi

sadan alkupuoliskolla Helsingin yl iopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 

U, elliptica Koch -nimellä kasvanut jalava lienee ollut vuorijalava, 

Vuorijalavasta tunnetaan useita haaroittumistavaltaan tai lehtimuodoltaan 

erikoisia lajikkeita, joista ainakin kahta helposti tunnettavaa kasvateta8ft 

Suomessa! pyramidijalava, cv. exoniensis (• U. glabra var. fastigiata 

(Loud,) Rehder) ja riippajalava, cv. pendula (U . montana horizonta1is 

Kirchn.), 
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Pyramidijalava on lyhyt- ja hidaskasvuinen, sen oksat ovat lähes pystyjä, 

kärkiasiataan sisäänpäin taipuneita. Myös lähes oksanmyötäiset lehdet 

ovat erikoisia , sinertävänvihreitä, 8 x 7- 11 x 8 cm, kärjistä hyvin ly

hytsuippuisia, liuskahampaisia, ja sivusuonet kaartuvat keskisuonta kohti 

(kuva 11). Karvaisuusominaisuuksiltaan lajike vaihtelee vuorijalavan ta

voin. Sitä kasvatetaan etenkin hautausmailla, ja se menestyy hyvin vielä 

Etelä-Pohjanmaalla, heikommin Kuopiossa asti (Kallio 1966). 

Riippajalavan runko jää lyhyeksi ja latvus on melko tasainen. Oksat kas

vavat vaakasuoraan ja kääntyvät kärjistään riippuviksi. Lehtiä on taval

li sesti vain oksien kärjissä. Kallion (1966) mukaan riippajalava viihtyy 

Etelä-Suomen rannikolla , sisämaassa Lohjalla asti. Todennäköisesti kaikki 

Suomen riippuvaoksaiset jalavat eivät kuitenkaan kuulu tähän lajikkeeseen 

vaan jotkut lienevät sateenvarjojalavaa, cv . camperdownii, jonka latvus on 

usein lähes puolipal l omainen , oksat alaspäisiä, lyhyehköjä, osin maahan 

asti riippuvia, pitkälti l ehtisiä . 

6 . U. x hollandica Miller - puistojalava Kuva 13 

Kookkaaksi kasvava puu , joka muodostaa juurivesoja . Vuosikasvaimet hyvin 
harvakarvaisia; vanhemmat oksat + kaljuja. Lehdet 8 x 4,5 - 10 x 6 cm 
(ruoti 4 - 8 mm) , soikeita - vastapuikeita , toiskertaan sahalaitaisiaf kär
ki me lko tasaisesti pitkäsuippuinen; tyvi pyöreähkö, vino, pitempi puolis
ko ei kierry ruodin päälle ; yläpinta sileähkö ; alapinta tavallisesti har
Vakarvainen, suonihangoissa selvät karvatupsut; sivusuonipareja 10 - 14, 
suonet kärjistä kaksihaaraisia . Kukat lyhytperäisiä . Hedelmät 18 x 15 mm, 
kaljuja; siemen hieman hedelmän keskiosan kärkipuolella . 

Puistojalava on tulkittu risteytymäsyntyiseksi, jolloin U. glabra ja~· 

~inor on otaksuttu sen kantalajeiksi. Se on hyvin monimuotoinen ja hanka

l asti rajoitettavissa kumpaankin, niin ikään monimuotoiseen kantalajiinsa 

Päin . Tärkein~ät erot ovat karvoituksessa , lehtien ruodin pituudessa ja 

lavan suoniparien lukumäärässä , kaikki ominaisuuksia , joissa vaihtelu on 

suurta. Lehtojalavan vaih telupiiriin sijoitettu cv . hoersholmiensis saat

taa myös olla risteymäal kuperäinen ja siten kuulua puistojalavaan. 

Puistojalava on Keski - ja Länsi - Euroopassa sangen yleisesti kasvatettu puu. 

Viljel~ssä on lukuisia lajikkeita, vielä mm . Etelä- Ruotsissa (Nitzelius 

1958). Suomessa ne lienevät aranpuoleisia ja viljely-yrityksiäkin on san

gen niukasti. Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kasva

Va puu (17 m ja 125 cm) on cv. vegeta , jonka lehti on luonteenomaisen muo

toinen . Ilmeisesti samaan la jikkeeseen kuuluvia puita on kasvanut tai kas

Vaa edelleen Karjalohjan Tammistasaa (1946) ja Helsingissä Lenininpuistossa 

(1976) ja Lapinlahden hautausmaalla (1947) . Mahdollisesti muitakin lajik
keita on meillä kokeiltu. 
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Kuvat 26 - 30 . Jalavien hede lmiä . ~l i ttakaava 1 cm. 
Figs. 26 - 30 . Drawings of Ulmus fruits. Scale 1 cm. 
26 . U. l aevis (Suoniemi, 1906 Lindfors; H) . 27 . ~· pumi la (Helsinki, 
1897-Kihlman; H). 28. ~· glabra (Turku, 1942 Koskimie s; H) . 29 . ~· 
minor cv. hoershol miensis (Helsinki, Uot ila 26 499 ; H). 30 . ~· minor 
s:-Btr. (Helsinki, 1896 Kihlman; H) . -- Del. Mar ja Koistinen . 

7. U. minor Hiller, coll. (u . carpinifolia Gl ed ., U. campes tris L., p . p., 

U. glabra Miller , non Hudson, U. foliacea Gilib ., U. procera Salisb., 

U. plotii Druce) - lehtojalava 
Kuvat 4, 9 , 14, 1 5, 18, 19 , 25, 29, 30 

(Suome ssa) pienehkö puu tai pensas, joka muodostaa juurivesoja . Silmut 
kaljuja, pienempiä kuin vu orij a lavalla, ruskeita, t y l pähköj ä . Vuosikas
v aimet kaljuja tai hyvin harvakarvaisia, vihertäv i ä ·- ruskeita; vanhemmat 
oksat kaljuja. Lehti 3 x 2 - 14 x 5 cm (ruoti 3 - 8 mm ), puikea - soikea/ 
suikea - vastapuikea, toiskertaan sahalai tainen , hampaat tylpähköjä; kär
ki pitkä- tai lyhytsuippuinen ; tyvi kapea - pyör eä ( - lähes herttamainen), 
yleensä selvästi vino; yläpinta harvakarvai nen tai kal ju ; alapinta tavalli' 
sesti kalju tai (nuorena) tasaisesti harvakarva i nen , suonihango i ssa yleen~ 
sä selvät karvatupsut ; suonipareja 5 - 14, suonet kärjistään kaksihaarai
sia, Kukat erittäin l yhytperäisiä. Hedelmät 1, 5 - 2 cm, vastapuikeita , 
kaljuja; siemen hedelmän kärkipuolella . 

Erittäin monimuotoinen ja kauan viljelyksessä ol lut eurooppalainen (ja 

pohjoisafrikkalainen) la ji tai l aji ryhmä , jonka taksonomia on sangen epä

tyydytt ävästi selvitetty. Tässä katsauksessa on noudatettu Ri ch ensiä 

(1977), ja kompleksin yksiköt on yhdistetty lajinimen U. minor al le. Täl~ 

löin siihen kuuluvat mm . Brittein saarten U. procera (8 U. minor var. 
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vulgaris (Ait.) Richens ) ja U. plotii (• U. minor var. lockii (Druce) 

Richens), ~1eikäläi sen niukan aineiston perusteella niiden erillään pi tä

minen ei tunnu perustellulta! riittävän vaikeata on U. minorin rajaaminen 

laajastikin käsitettynä. Mm . cv . hoersholmiensiksen sijoittaminen Q• 

~iin ei ole a ivan yksiselitteistä (ks. Hylander 1966). Nimistölliset 

epäselvyyde t aiheuttavat runsaasti lisähankaluuksia. 

U. minor on eteläinen , sekä luont a isena että viljeltynä. Luonnonvaraise

na se kasvaa Suomea lähinnä Öölannissa ja Gotlannissa. Suomessa lajin vil

jelystä on tietoja vain maan eteläosasta. Näytemateriaali osoittaa, että 

useita eri alkuperiä on kokeiltu. 

Lajin nimirotuun (lehtojalava) kuuluu ainakin yksi näyte Helsingin Töölös

tä (nykyinen kaupunginpuutarha) vuouelta 1896. Lehdet ovat pieniä, osa 

hyvinkin vinoja, alapinnalta kaljuja lukuunottamatta suonihankoja , vuosi

kasvaimet harvakarvaisia, oksat eivät korkkiutunoita ja siemen hedelmän 

kärkiosassa (kuvat 19, 30). Karjal ohjan Tamm istossa, ilmeisesti myös Hel

singin Tuomarinkylässä, Kovaleffin puistossa on kasvanut f. suberosa (tai 

joku s iitä kehitetyistä lajikkeista), jolla jo vuodenikäisissä oksissa 

tapahtuu paikoittaista korkkiutumista, mikä vanhemmiten näkyy oksien pak

suina korkk iharjuina. Vuosikasvaimet ovat harvakarvaisia, lehdet soikeah

koja, pienehköjä , melko heikosti vinoja, alap i nnalta lähes kaljuja lukuun

ottamatta suonihankojen karvatupsuja (kuva 18) , 

Helpoimmin tunnettavia meillä kasvatetui s ta U. minor -lajikkeista on kuja

jalava (cv. hoersholmiensis), joka lienee kolmanneksi yleisin viljelty 

jalavamme . Kujajalavan latvus on säännöllisen kartiomainen ja kaljut ok

sat pystyhköjä . Vihertävissä - ruskehtavissa vuosikasvaimissa voi olla 

jokunen karva . Lehdet ovat kiiltäviä, puhtaanvihreitä, 10 x 35 - 14 x 50 

cm (ruoti 5 - 7 mm), kapean vastapuikeita - suike ita1 kärki hyvin pitkä

suippuinenf tyvi kapea, sangen vino1 yläpinta ! kaljUf alapinta lähes kal

ju lukuunottamatta hyvinkehittyneitä suonihankojen karvatupsujaJ suonipa

reja 10 - 13. Siemen on vain jonkin verran hedelmän kärkipuolella (kuvat 

4, 9 , 14 , 15 , 25 , 29) . 

Cv . hoersholmiensis on erittäin kaunismuotoinen viime vuosisadan lopulla 

Tanskassa jalostettu lajike (ks. ~stergaard 1951) . Suomessa sitä viljel• 

lään ainakin Turussa ja Helsingissä (viimeksimainitusta näytteitä on yh

deksästä paikasta, vanhimmat vuodelta 1942), ehkä muuallakin lounaassa. 

1960-luvun puolivä lissä se oli myynni ssä Hankkijan taimistosaa Liedossa. 
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Kuva 31. Ulmus laevis (Sääksmäki, 1928 Linkola; H) . Mittakaava 5 cm . 
-- Del. Marja Koistinen. 

Fig . 31. Ulmus laevis. Scale 5 cm. 

Kuva 32 . Ulmus glabra (Lohjan mlk ., 1964 SaarnijokiJ H). Hittakaava 
5 cm. -- Del. Marja Koistinen . 

Fig. 32 . Ulmus glabra. Scale 5 cm . 
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Helsingin puut ovat melko samankokoisia , Kaisaniemestä mitattu on 15 m pit

kä ja 161 cm ympärysmitaltaan. Ne menestyvät varsin hyvin, kukkivat ja he

delmöivät usein. 

MuutU. minor -näytteet eivät vielä ole yhtenäisiä . Etupäässä on kyse 

ateriileiatä nuorista oksista , joiden lehdet ovat jonkin verran karvaisia. 

Karvaisuuden lisäksi lehtimuoto viittaa var. vulgarikseen ainakin Karja

lohjan Tammisten näytteeaaä. Muita näytteitä on Helsingistä ja Tampereel

ta. Kirjallisuudessa lehtojalava mainitaan lisäksi Turun Ruissalosta 

(Rainio 1971), Elimäeltä ja Asi kkalasta (Cajander 1917) ja Hattulan Lepaal

ta (Mäkinen & Niinimäki 1978). Kallion (1966) mukaan se on menestynyt hy

vin Pohjassa ja Helsingissä , heikommin Suomusjärvellä ja Mäntsälässä. Komp

pa (1926) mainitsee lajin kestäväksi Tammistossa . 
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Max.Hagman 

JALAVAN SIEMENTUOTANNOSTA JA KASVATUKSESTA 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus jalavan 

siementuotantoon,siementen säilyvyyteen ja varastointiin sekä 

kylvöön ja taimien ensi kasvatukseen.Kun jäljempänä puhutaan 

jalavasta,tarkoittaa se enimmäkseen vuorijalavaa, jolla on tehty 

eniten tutkimuksia.En kuitenkaan usko, että kynäjalava poikkeaa 

ominaisuuksiltaan näissä kysymyksissä paljonkaan vuorijalavasta. 

Kukkiminen 

Kuten kaikki tiedämme,jalava kukkii varhain keväällä ,toukokuussa 

paljon ennen lehtien puhkeamista.Jalavan kukat ovat pieniä,niissä 

on kellomainen kupu,S-8 hedettä ja kolmevartaloinen emiö . Vuori 

jalavan kukat ovat yhtyneet mykerömäiseksi kukinnoksi,kynäjalavan 

sarjamaiseksi . Jalava on etupäässä tuulipölytteineo mutta ilmeisesti 

esiintyy myös hyönteispölyytystä. Jalavalla esiintyy jossain määrin 

protogyniaa,mutta kukkimisaika vaihtelee samassakin puussa paljon . 

Jalostajan kannalta on tärkeätä,että jalava on lähes täysin itse

steriili.Lajiristeytykset ovat toisaalta mahdollisia . 

Jalavan hedelmä on leve~siipinen pähkylä.Vuorijalavan siemen on 

varustettu suuremmalla siivel lä,joka on kalju.Kynäjalavan siemen 

on pienempi ja siipi ripsikarvainen. 

Hedelmä kypsyy kesäkuussa tai heinäkuun alussa ja varisee heti 

maahan.Usein näkee jalavan varistavan siemenensä jo aikaisemminkin, 

mutta nämä siemenetovat yleensä silloin tyhjiä.Sen huomaa helposti 

niitä valoa vasten katselemalla . 

Siementen itävyys 

Jalavan siementen itävyydestä on varsin kirjavia tietoja,mutta 

asian on nyttemmin seikkaperäisesti selvittänyt saksalainen prof. 

Rohmeder . Kun siemen ei vielä ole täysin kyps~ se itää oikukkaasti . 
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Siemenessä on itämistä estäviä mekanismej~ joiden vaikutuksesta 

osa siemenistä itää vasta seuraavana keväänä. 

Kun siemen on täysin kypsää, se itää yleensä välittömästi kylvettynä 

heti ja täydellisesti 7- 10 päivässä. Jos siis jalavaa halutaan heti 

kylvää,on sen siementen annettava kypsyä kunnolla. 

~äysijyväprosentti on jalavalla hyvänä kukkimisvuonna 65- 95 %. 

Siementen säilyvyys 

Jos jalavan siementä halutaan säilyttää,on meneteltävä toisella 

tavalla.Täysin kypsynyt jalavan siemen menettää näet itävyytensä 

nopeammin kuin ennen täyttä kypsyyttä kerätty siemen .Varastointia 

varten on siten jalavan siemen kerättävä aikaisemmin. 

Jalavan siemen säilyy kuivattuna huoneenlämmössäkin tyydyttävästi 

vuoden, mutta säilyvyyteen vaikuttavat kosteus ja säilytyslämpötila . 

Jalavan siemen kestää hyvin kuivatusta ja varastointikosteuden tulee 

olla alle 10 %.Tämän voi saavuttaa kuivattamalla siemen hyvin levitettynä 

48 tuntia n. 30° lämpötilassa. 

Amerikan jalavalla paras säilyvyys saavutettiin 3 % kosteudella. 

Jos siemen kerätään ennen kypsymistä ja säilytetään alhaisessa läm

pötilassa ( - 4° - -10° CJ säilyy itävyys ilmeisesti hyvin.Edellä

mainittua amerikan jalavan siementä säilytettiin 11 vuotta ilman 

että itävyys sanottavasti laski. 

Jalavan siementuotanto 

Jalava alkaa tuottaa siementä 30- 40 vuoden ikäisenä,metsässä 

kasvavana hieman myöhemmin kuin vapaana kasvavissa yksilö issä. 

Siemenvuosista ei meillä ole paljon havaintoja,mutta Rohmederin 

(1972) mukaan jalavalla on kymmenen vuoden jaksolla 

osasato (10-40 % täysisadosta) 2 kertaa 

puolisato (41 - 70 % täysisadosta) 3 kertaa 

täysisato (71 - 100 %) 4 kertaa. 

Keskimäärin jalavan siemensato vuodessa on n. 57 % täysisadosta. 
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Luonnosta kerätyllä siemenellä on,jos siemen kerätään yksinäisistä 

puista,usein korkea tyhjäsiemenprosentti, mikä johtunee edellämainitusta 

itsesterilisyydestä ja rittämättömästä pölyytyksestä . Täysisiemen

osuus jää tällöin usein alle 50 \. 

Siementen tuhatjyväpainoksi ilmoitetaan 10 - 15 g. Omissa tutkimuk

sissani olen saanut keskimääräiseksi vuorijalavan täysien siementen 

tuhatjyväpainoksi 10 , 8 g. 

Jalavan siementen tuottaminen 

Helpoin tapa hankkia jalavan siementä on tietysti kerätä sitä 

luonnosta kun siemen varisee maahan,mutta tällä menetelmällä on 

omat haittansa : edellä oli jo puhetta kypsymisasteen vaikutuksesta 

itävyyteen ja säilyvyyteen . Kovan tuulen mukana,joka varistaa siemenet• 

tulee usein sadetta ja siemen voi maassa heti ruveta itämään.Keräyk 

sen ajottaminen on siis vaikeata.~ksittäisten jalavien siemen on 

kuten edellä mainittiin lisäksi huonoa. 

Maastamme on valittu jalavan kantapuita jalavametsikö~stä, joista 

siementä voidaan kerätä pystypuista . Koska nämä puut ovat usein isoja 

ja niiden latvukset laajoja, on paras keräystapa levittää puiden alle 

muovinen keräysvaate ja sen jälkeen kiivetä puuhun ja koputtaa siemen 

alas pitkävartisella kepillä. 

Helpompi tapa on viljellä jalavan siementä siemenviljelyksessä. 

Jalavan varttaminen on helppoa ja vartteet kehittyvä t suhteellisen 

nopeasti . Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän jalostuskoeasemalla 

vartettiin vuosina 1954-55 yhteensä kaksitoista vuorijalavan kloonia, 

joista istutettiin kokoelmaan 3 vartetta joka kloonista.Tuusulan 

ilmasto, jossa kokoelmamme sijaitsee, on suhteellisen epäedullinen ja 

vartteet kasvavat kylmässä savimaassa.Edullisemmissa olosuhteissa 

tulokset ovat ilmeisesti paremmat kun meillä. 

Jalavavartteiden kukkiminen alkoi 1970- luvulla mutta oli alussa 

vähäistä . Vuonna l973 , siis vartteiden ollessa 19 vuoden ikäisiä, 

saatiin kuitenkin jo ensimmäinen merkittä vä sato , kun 27 vartteest8 

kerättiin yhteensä 18 835 g siementä . 
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Kuva l. Vuorijalavakantapuiden vartteita MetsäntutkL~uslai 
toksen kloonikokoelmassa Tuusulassa. Varttaminen on 
suoritettu vv . 1954 - 55 . 
Valok . Max. Hagman 1978. 

Fig . l . Grafts of selected wych elm trees growing in the 
clone collection of the Finnish Forest Research 
Institute at Tuusula , near Helsinki. The trees were 
grafted in 1954 - 55 . 
Photo by Max . Hagman 1978 . 

Kuva 2 . Runsasta siemensatoa 25-vuotiaassa vuor ijalavavart
teessa. Valok . Max . Hagman 1978 . 

Fig. 2 Abundant seed crop in a 25 years old grafted wych 
elm tree. Photo by Max Hagman 1978 . 
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Siemenmäärä vartetta kohti vaihteli 50 grammasta 2 425 grammaan . 

Täysisiemenprosentti oli suhteellisen hyvä : 52,3 %, ja tuhatjyväpai-no 

täysille siemenille keskimäärin 10.8 g (8,6 - 13,9 g) . 

Vuonna 1975 kerättiin pieni sato,l.6 kg,koska ainoastaan muutamat 

vartteet kukkivat. Vuosina 1976 ja 1977 oli kukkiminen niin vähäistä 

ettei siementä kerätty. 

Mutta 1978 sattui erittäin runsas kukkiminen ja kerätty siemen

määrä nousi 34 700 grammaan kahdestakymmenestäneljästä vartteesta . 

Parhaasta vartteesta kerättiin lähes 6 kiloa siementä.Siemen oli 

lisäksi harvinaisen hyvää täysisiemensadanneksen ollessa 63 -95 %1 

useimmilla vartteilla yli 75 %. 

Hyviä satovuosia on siis tässä pienessä "siemenviljelyksessä" ollut 

kak•i kuudesta ja keskimääräiseksi sadoksi tulee n. 9 kg/ vuosi. 

Jos saksalaisen Rupf'in mukaan (196l)laskemme että saanto olisi 

10 000 tainta /kg voisi tämä vastata n. 90 000 taimen vuositarvetta. 

Koristetarkoituksiin kaupallisissa taimitarhoissamme tuotettujen ja 

myytyjen jalavantaimien määrä on viime vuosina Maatilahallituksen 

keräämän tilaston mukaan ollut n. 2 500 - 4 600 kappaletta/vuosi, 

joten kotimainen siementarve on helposti tyydytettävissä siinäkin 

tapauksessa,että jalavaa lähdettäisiin viljelemään myös metsätalou

dellisesti.Metsähallitus onkin tiettävästi ryhtynyt jalavan siemen

viljelystenperustamiseen rannikon edulliseen ilmastoon,joten muuta

man vuoden perästä on odotettavissa lisää siementä. Ei silloin ole 

mitään syytä tuoda ulkomailta meille provenienssil taan mahdollises.ti 

sopimattomia jalavantaimia. 

Taimien kasvattaminen 

Kotimaiseen taimien kasvatukseen on provenienssikysymyksen lisäksi 

toinenkin tärkeä syy:Ulkomailla laajalti levinnyt - ja meilläkin jo 

esiintyvä - jalavatauti (Ophiostoma ulmi) on suuri vaara jalavan 

menestymiselle. Englannissa on tauti tappamassa luonnonvaraiset jala~ 

vat sukupuuttoon ja Hollannissa ei voida viljellä muita kuin resis 

tenssijalostuksen kautta saatuja klooneja, joiden kenttäkestävyys seki~ 

on osoittautunut vaillinaiseksi. 
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On aina olemassa se vaara,että käyttämällä tuontitaimia lisäämme 

jalavataudin leviämisriskiä puistoissamme ja luonnonvaraisissa met

sissämmekin. 

Taimitarhakasvatus 

Jalavan taimien kasvatus on helppoa.Sopiva kylvötapa on käyttää 

tuoretta siementä ja kylvää se hajakylvönä n. 20 - 35 grammaa /m 2 

(itävyys 40%) .Siemen peitetään kevyesti, 2 mm , hiekalla . 

Siemen on pidettävä itämisvaiheessa aina kosteana joten sopiva 

kylvöpaikka on muovihuone tai pienessä mittakaavassa lavatarha. 

Siemen itää yleensä 10 - 21 päivässä täydellisesti. 

Jos siemen on otettu varastosta kuivana on syytä liottaa se kylmässä 

Vedessä vuorokauden tai pari ennen kylvämistä . Jos siemen on kerätty 

ennen kuin se on täydellisesti tuleentunutta vaatii se stratifioinnin 

yli talven ( kosteahko hiekka/turve sekoitus, 0 - + 2° C . ) Ellei ole 

varma siementen tuleentumisasteesta kylvettäessä on syytä tarkkailla 

kylvöpenkkiä kaksi vuotta,sillä jälki - itämistä saattaa tapahtua. 

Jalavan sirkkataimen sirkkavarsi on n. 3 sm ja koko taimi jää ensim

mäisenä vuonna verrattain pieneksi,epikotyyli on usein vain parin 

senttimetrin pituinen . Alkeisledet ovat kapeahkoja ja symmetrisiä, 

mutta seuraavilla lehdillä on jo jalavan lehdille tyypillinen vino 

muoto.Taimilla on rankajatkoinen rakenne. 

Vaikka jalavan taimi kasvaakin ensimmäisenä vuonna hitaasti,se jo 

seuraavana kesänä lisää kasvuaan huomattavasti . Suosittelisin tai

mien koulintaa 1-vuotiaana ja kasvattamista 1+1 tai l+l+l vuotiaaksi 

ennen istutusta.Isommasta koosta on etua niillä kasvupaikoilla, joilla 

jalavaa viljellään . 

Jalavan viljely 

Jalavien kasvupaikat ovat tuoreet lihavat maat . Syväpohjainen hiesumaa , 

mieluimmin kalkkipitoinen, on hyvä kasvupaikka jalavalle. 

;• l.'r • _,._ .. ..., -·~ .... 
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Jalava sietää kosteutta,mutta veden tulisi olla liikkuvaa . Seisovaa 

pohjavettä jalava ei siedä. 

Jalavaa istutettaessa on syytä muistaa että myyrät,hiiret ja jänikset 

syövät sitä mielellään1 joten yksittäistaimia on syytä suojata. Lohdu

tus on että jalava vesoo helposti,jos se sattuisi saarnaan vahingon. 

Jalava menestyy ehkä parhaiten sekapuuna lehtometsissä, mutta puhtaita 

metsiköitäkin voi metsätaloudellisesti ajatella .Sopiva istutusväli 

on ehkä 2 x 2 metriä, koska hyvän runkomuodon ja karsiuturnisen aikaan
saamiseksi jalavaa pitää kasvattaa nuoruudessa verrattain tiheänä ja 

vasta myöhemmin vapauttaa latvus.Jalavarnetsän alle tulee luonnostaanki0 

usein ~ensaskasvillisuutta. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Lopuksi on ehkä syytä mainita,että jalavaa voidaan monistaa myös 

pistokkaista, jos ne tehdään vihreistä oksista silmäpistokkaina,joilla 

on kaksi lehteä . Käsittelemällä pistokkaiden tyvet indolyyli-butyri
etikkahapolla juurtuminen surnutushuoneessa on kolmessa viikossa saatu 

niin korkeaksi kuin 90 %. 

Kasvullisella monistuksella on merkitystä kun jalostuksen kautta 

saadaan aikaan erikoisen hyväkasvuisia,pakkasenkestäviä tai kenttä 

kestävyyden omaavia jalavatautiin vastustuskykyisiä yksilöitä . 

Tiettyihin koristetarkoituksiin voivat erikoismuodot , esim . pylväs

jalavat , myös tulla kysymykseen. 

Kirjallisuutta 
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BLV Verlagsgesellschaft , 242 pp . 
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Pertti Uoti la & Pentti AJank o 

VUOSANTA JA SEN PUUVARTISET KORISTEKASVIT 

Helsingin kaupungin suomenkie linen työväenopisto sai v , 1969 hallintaan

sa Hels ingin Vu osaaresta, Pitkälahden rannalta 4 ha: n huv ilatontin 

(Vuosanta), jonka Helsingin kaupunki oli ostanut a pteekkari WGlter Kar

stenin (t 1953 ) perikunnalta . Paikka oli vanha Skatan kartanon torppa , 

jonka Karsten sai ensin vuokralle v. 1899 ja ost i myöhemmin 19 30- luvul 

l a . Alueen pohjois r euna on pelt oa , l änsi- ja itäpäät kall i oista puoluk

ka- , mustikk~ ja käenkaali-must i kka t yyp in havumetsää . El iel Saarisen 

piirtämä v. 1900 valmistunut huvilar akennu s sekä vanhast a torpasta kun

nostettu pi harakennus ja muutamat vajat sijaitsevat tontin loivasti me 

relle viettävässä keskiosassa , v er raten myöhään rakennettu alueen ny

kyisen valvojan asun tona palveleva rakennus on sivummalla, samoin kuin 

aivan uusi saunarakennus, 

Jo a pteekkari Karsten ol i ki innostunut puutarhanhoidosta ja istutti vuo

sisadan taitt ees sa huvilarakennuksen lähistölle mm . useita koivuja ja 

muutamia laakeripoppele ita, vaahteroita , saarnia, vuorijalavan, lehti 

kuusen ja lehmuksia. Mutta ennen muuta Karstenin vanhin po i ka , mai s teri 

Erik Kar s t en (t 1962) ja vaimonsa Ester Karsten olivat inn okkaita puu

tarhanharrastajia . Erik Karsten mm . toimi 20 vuotta Blomsterodlingens 

vänner i Finland -seuran puheen j ohtajana. Rouva Karstenin kertoman mu

kaan he istuttivat alueelle vuosien mittaan noin 2000 puu- , pensas - ja 

perennalajia ja - lajikett a . Siemeniä ja taimi a hankittiin eri puutar

hoista mm . Ruotsista, Tanskasta, ~aksasta ja Hollannista . Arvokas l isä 

olivat Ruotsin puutarhaseuralta saadut l ähinnä Kaukasukse l ta ja Tiibe

tistä hankitut siemenet, Lisäksi siemeniä kerä ttiin omi sta viljelyka i s 

ta ja va ihde ttiin mui tten Rloms terodlingens vänne r i Finland - seuran jä

s ent en ja Hel s ingi n yliopiston kasvi ti eteellisen puutarhan kanssa . Jos 

s ain määrin Karsten rist eytt i kasvajaan ja pyr ki jalostamaan omia lajik

keita . 

Valitettavasti luettelo alueelle istutetuista kasveista on kadonnut . 

Karstenin puutarha sta on kir joitettu muutama lyhy t a r tikkel i puutarha

alan lehtiin, mutta niistä, sen enempää kuin Kars tenin Gentianoja ja 
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niiden vilje l yä koskevasta kirjoituksesta (Från Blomste r gården 7: 5o -
83. 1948 ) ei saa kuin kalpean kuvan toiminnan laajuude sta ja alueen ai

nutlaatuisuudesta puutarhan kukoistuksen aikana . 

Puutarha peruötettiin tontin avoimeen keskiosaan, yt1teensä noin 1, 5 ha :n 
alueelle. Maaperä on ilmeisen karua ja ohutta ; kalliot ovat monin pai
koin näkyvissä . Mu ltaa jouduttiin tuomaan muualta . Kaste l uvesi saatiin 
omasta kaivos ta. Työ t tehtiin omin voimin . Niinpä oli tosiasia, että 
Karst enin kuoleman jälkeen laajan alueen hoito kävi ylivoimaiseksi ja 
puutarha alkoi rapistua. <ain sitkeimmät olivat jäljellä kesällä 1971, 
jolloin alueen puuvartiset ja perennat inventoitiin - lajeja ja lajik
keita l öyty i kolmisensataa . Inventointi uusittiin v . 1976 , jolloin saa
te ttiin todeta useiden v. 1 ~7 1 l öytyneitten lajien hävinneen . Vähenty 
mistä on tapahtunut vi elä tämänkin jälkeen, mutta käännettä parempaan 
päin saattaa me r kitä v. 1978 tehty pä~tös, jonka lliUkaan Helsingin kau
punk i ryhtyy tukemaan puutarhan hoitoa . 

Puutarhana Vuosanta ei nykyisin ole enää kovin edustava , vai kka kasvien 
la jiluku on yhä verrat en korkea . Ul kolaisten puulajien yksi löluvut ovat 
alhaisia - tava l l isesti vain yksi kutakin la j ia - ja yksilöt ova t usein 
kovin huonokuntoisia . Alkuperäiseen puustoon kuu luvat kuusten, mäntyjen 
ja koivujen li säksi mm . rannan komeat tervalepät . 

Alueen keskiosaa hallit sevalle kallionyppylälle ryhdyttiin v . 1929 pe 
rustamaan kivikkopuutarhaa . Alunperin kalliokasveja on ollut sangen run
saasti, mutta kuivat kesät , er äiden lajien voimakas leviäminen ja ka l
lion heini ttyminen ovat hävittäneet heikoi mna t . Puita ei kivikkopuutar
hassa ole; pensai s ta menestyvät vain pensashanhikit (Potentilla fruticosa ) 
ja muutamat matalat pensasangervot (Soiraea spp.), ja hengissä on vielä 

Euonymus ~kin. Geranium macrorhizum, sangen voimakastuoksuineo kur 
jenpolvilaji, on kotiutunut erityisen hyvin kallioille ja levittäytynyt 
muut tukahduttavaksi peitteeks i. l-iuita levinnei tä ja sitkeitä ova t mm . 
Arabia caucasica, Dryopteris filix - mas , Geranium sanguineum, Potentil la 
ruoestre, Saxifraga caes pitosa coll ., Scilla sibirica , Sedum caucasicum 
coll. ja Sempervivum s pp . Vuonna 197 1 l öyty ivät lisäksi mm . Anthemis 
tinctoria, Aubrieta x cultorum, Campanula carpatica , Q. collina , 
Helianthemum ~larium, Heli ch rysum arenarium, Heuchera sanguinea , 
Nepeta x faassenii, Papav er nudicaule , Primula auricula , Saxifraga epp ., 
Sedum spp., Thymus praecox, Veronica prostrata ja y. teucrium; kenties 
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osa niis t ä on nykyään jo hävinnyt . 

Kallion koilli sreunan mat a l a notkelma on ollut suotuisa paikka mm. 

Epimedium alpinumi l le , Ornphalodes ~lle , Sax i fraga r ot undifolialle, 

Tiarella cordifolial l e ja Wal dstenia ternatalle . Joukoss a kasvavat 

myös Asarum europaeum , Bergenia crassifolia , Corydali s s coul e ri, 

Dic t amnus albus ja Pulmonaria mol l is . 

Kallion taakse perustetun havupuuosaston puita ovat hyväkunt oinen 

Abies conco l or ( 13m) ja huonokuntoisemmat Abies veit chii ( 10 m) ja 

Pseudotsuga menzies ii ( 13 m) . Pensaskerr oksen valtao sakkaita ovat 

Pinus mugo , !~ s pp . , Thuja spp . , Chama ecyparis s pp . Seassa kasvaa 

myös eräitä puuvart i sia kaksisirkkaisia: Car oinus be tulus, Kalmia 

latifolia , Leucothoe fontane s ia , Pachysand r a te r minalis, ~o/ri ca gale 

ja Hhododendron spp . , mutta mm . kaikki alppiruusut ovat melko heikko

kuntoisia . Pohjo iskulmasta , kuivemmalta pa i kalta l öytyvät mm. Cytisus 

decumbens , ~· hirsutus , Erica ~. Juniperu s sabina, Spiraea longi

gemmi s ja~ · tr i chocar pa; rannan puo l elta t aas mm . Jugl ans c i nerea , 

Pterocarya ja Ma honia . Erään ffiännyn runkoa kie r tänyt Ak t ini dia 

kolomikta kuo l i muutamia vuosia sitten . 

Kenttäker roks en lajiston erikoisuus on vihanneks eksi ke l paava Claytonia 

sibi r ica , joka on levittäytynyt usean aarin a lall e j a menestyy sang en 

hyvin . Kuita nimen omaan tälle paikalle kotiutunei t a l ajeja ovat 

Chianodoxa l uciliae , Lil ium warta5on , 1-lyosotis sy lvestri s ja Vinca 

minor . Niukemmist a ruohoista mainittakoon Actaea eryth r oca r pa , He lleborus 

foet i dus ja Phlox stolonifera . 1970- luvu l l a hävinnees een l ajistoon kuu

l uvat esimerkiksi Lysichiton camtschatcense ja pohjoisamerikkalainen 

va r pu Pachystigma myrsinites . 

Havupuuosas ton l ähistölle valvojan asunnon ympäri lle on kes ki t etty jon

kin verr an pensaita, rurr . • kanukat (~) , heis i pensaat (Viburnum ) ja 

Hydrangea xanthoneura . Siellä kasv~a myös muutamia kookkai ta pähkinä

pensaita , tuskin kuitenkaan alkuperäisiä , sekä Aronia mela no carpa j a 

Prunus spinosa . 

Huvilan etupiha on hyvin hoidettu ja sille istutetui s t a puista ja pen

saista useimn.at ova t ve r raten hyväkunto i sia : ~ tatarica ( 9 m), 

Ame l anchier laevis ( 9 m) , A• spicata , Berberis x ottawens i s ' Superba' , 

Ce r cidiphyl l um japonicum (1 1 mJ , Cotoneast er tomentoea, Crataegus 
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oxyacantha 'Paulii ' ; Deutzia sp., Euony~u ~ plan i pes, bTaxinus excelsior, 

Kolkwitzia amabilis, Larix sibirica, Prunus sargen tii ja Spiraea x 

arguta. Nutta mm . Acer neGUndo ~3 m), I~agno lia kobu s , Syringa j osikaea, 

~· reflexa ja wei gela flori da ovat huonomp i a . 

Aivan huvilan seinustalle on istu t ettu 5 pensa slajia , jotka ovat l evin

neet talon ympärille: Eleagnus commutata, ~ibes a lp inum , hos a r ugosa, 

Spiraea x vanhouttei ja SyL1phoricarpos rivula ris . Lisäk s i nurka lla kas 

vavat Rosa glauca ja pari Laburnum a l oi numi a s ekä pääoven vi ere s s ä 

Ligustrum vulgare. 

Huvilan merenpuoleisella pihalla s ä ilynee t is tutukset ovat me l ko vaat i 

mattomia : Pinus cembra, ~ ' ili a cor data ( 15m) , !• x vul gar is ( 12m ), 

Acer platanoides 1 Schwedleri', Ca ragana a r bo r e s c ens - pensai ;cko , C. 

arborescens ' Lorbere ii•, Crataegus dougl as i i , Populus l aurifolia (ve

saikkoa, isot puut kaatun ee t my r skyssä ) ja Sor bus i ntermedia. 

Kuva 1 . Huvila rakennuksen s einustan r ehevää pensa ikkoa 
( Eleagnus , Spiraea x va n h outte i j a Rosa gla u ca ) . 
Valok . P . Uotila . 
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Rannalla, tervalepikön laidalla sijaitsevan vanhan torpparakennuksen 

edustalla on ollut pieni marjapuutarha, joka hävitettiin v. 1935 ja 

jonka paikalle perustettiin englantilaistyylillen puutarha. Se on lähes 

jäljettömiin hävinnyt! Lupinus polyphyllus ja Narcissus poeticus ovat 

l evinneet ruohokentälle ja yksittäisinä ryhminä jäljellä ovat mm. 

Aruncus sylvestris, Delphinium x cultorum, Geranium pratense sekä 

Veratrum album. Aralia elata kuoli 1970-luvun alussa, Magnolia sieboldii 

on nykyään kuolemaisillaan vaikka vielä muut amia vuosia sitten kukki 

lähes joka kesä (kansikuva). Alueelle on kotiutunut kaksi tyypillistä 

puutarhatulokasta, Myosotis sparsiflora ja Veronica filiformis . 

Torpan vieressä r annalla on tuuhea Rosa rugosa - pensaikko kolmen Abies 

sibirican alla . Tervalepikön kenttäkerroksen huomiotaherättävin laji on 

Petasites japonicus. 

Luettelo Vuosannasta v. 1971 - 79 mui stiin merkityistä istutetuista 

puuvartiaista kasveista . Läh es kaikista lajeista on näyte Helsingin 

yliopiston kasvimuseossa . 

Abies balsamea 
Abies concolor 
Abies sibirica 
Abies veitchii 
Acer negundo 
Acer platanoides 
Acer platanoides 'Schwedleri ' 
Acer tatarica 
Actinidia kolomikta 
Amelanchier laevis 
Amelanchier spicata 
Aronia melanocarpa 
Berberis x ottawens is 'Superba' 
Berberis thunbergii 
Berberis vulgaris 
Berberis sp. 
Caragana arborescens 
Caragana arborescens 'Lorbergii ' 
Caragana pygmaea 
Carpinus betulus 
Celastrus sp. 
Cercidiphyllum japonicum 
Chaenome les japonica 
Chamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis lawsoniana cv. 
Chamaecyparis nootkatensis 
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' 
Chamaecyparis sp. 
Cornus alba 
Cornus alba 'Sibirica' 

Cornus alba 'Kesselringii' 
Cornus stolonifera 'Flaviramea' 
Cory lue avellana 
Cotoneaster lucidus 
Cotoneaster tomentosus 
Crataegus douglasii 
Crataegus grayana 
Crataegus oxyacantha 'Paul ii' 
Cytisus decumbens 
Cyti sus hirsutus 
Da phne mezereum 
Deutz ia sp . 
Eleagnus comnrutata 
Erica carnea 
Buonymus nanus 
Euonymus planipes 
(= sachalinensis auct . ) 
Fraxinus excelsior 
Hydrangea macrophylla 
Hydrangea xanthoneura 
Juglans cinerea 
Juniperus sabina 
Juniperus sp. 
Kalmia angust ifolia 
Kolkwitzia amabilis 
Laburnum alpinum 
Larix sibirica 
Leucothoe fontanesiana 
Ligustrum vulgare 
Lonicera caprifolium 



Lonicera caerulea 
Lonicera involucrata 
Lonicera tatarica, coll. 
Lonicera xylosteum 
Lonicera sp. 
Nagnolia kobus 
Nagnolia sieboldii 
Mahonia aquifolium 
Nalus x domestica 
Malus sargentii 
Myrica gale 
Pachysandra terminalis 
Pachystigma myrsin ites 
Parthenocissus quinquefolia 
Philadelphus coronarius 
Philadelphus pubescens 
Physocarpus opulifolius 
Picea engelmannii ' Glauca' 
Picea glauca 1 Conica 1 

Picea mariana 
Picea omorica cv. 
Picea pungens 
Pieris floribunda 
Pinus cembra 
Pinus mugo 
Populus laurifolia 
Potentilla fruticosa 
Prunus cerasifera 
Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 
Prunus cerasus 
Prunus sargentii 
Prunus spinosa 
Prunus sp. 
Pseudotsuga menz iesii 
Pterocarya sp. 
Q.uercus robur 
Rhododendron cf. canadense 
Rhododendron japon icum 
Rhododendron luteum 
Rhododendron smirnovii 
Ribes alpinum 
Ribes nigrum 
Ribes spicatum, coll. 
Rosa camtschatica 
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Rosa canina 
Rosa g lauca 
Rosa hugonis 
Rosa cf. nitida 
Rosa rugosa 
Rosa rugosa 'Alba' 
Rosa rugosa 'F.J.Groo tendorst' 
Rosa spinosissima 
Rosa sp. 
Salix alba 
Salix daphnoides 
Sorbus intermedia 
Spiraea x argu ta 
Spi raea x bumalda ' Froebelii' 
Spiraea cana 
Spiraea decumbens ssp. tomentosa 
Spiraea longigemmis 
Spi raea cf . margaritaea 
Spiraea trichocarpa 
Spiraea x vanhouttei 
Symphoricarpos rivularis 
Syringa josikaea 
Syringa reflexa 
Syringa reticulata 
Syringa vul garis 
Taxus baccata 'Adpressa variegata' 
Taxus baccata cv. 
Taxus cuspidata 
Taxus media 
Thuja cuspidata 
Thuja occidentalis 
Thuja occidentalis ' Filiformis' 
Thuja occidentalis cv. 
Thuja plicata 
Thujops1 s dolabrata 
Tilia cordata 
Tilia x vulgaris 
Tsuga canadensis 
Ulmus g labra 
Weigela florida 
Viburnum dentatum 'Lucidum' 
Viburnum lantana 
Viburnum lentago 
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Reino Toivonen 

KORISTEPENSAIDEN MARJOJEN MYRKYLLISYYS 

Koristepensaiden marjojen myrkyllisyys on asia joka on 

viime aikoina tullut yhä useammin esille . Ympäristö - ja 

viherasioiden parissa työskentelevä on joutunut vakavasti 

kysymään, onko yleisesti käytetyissä koristepensa issa niin 

myrkyllisiä lajeja, että niitä ei voitaisi vaaratta käyttää 

koristetarkoituksiin . Huomioonottaen nykyiset tiedot asiasta 

ei voida antaa yksiselitteistä ja tyhjentävää vastausta . 

Syyskuun alussa viime vuonna sattui Oulussa kymmenen ta

pausta , että 1-3 vuotiaat lapset olivat syöneet rusokuusa

man (Lonicera tatarica) marjoja ja joutuneet käymään Yliopis -

ton Keskussairaalassa . Vain yksi tapaus o li o llut 

vakavampi sairaalan lääkärin kertoman mukaan . Hän piti 

yllättävänä näin suurta tapauksien määrää , kun rusokuusa -

man marjoja on aiemmin yleisesti pidett y va in lievästi myrkyl 

lisinä . 

Paikallinen lehdistö käsitteli asiaa laajasti ja pyrki teke

mään siitä suuremman uutisen kuin se todella oli. Asian 

käsittelyssä kohdistettiin koko ajan kärki kaupungin aluei

siin , vaikka yhtään ilmoitusta ei oltu tehty kaupungin puis

toissa sattuneista tapauksista . Koskaan aiemmin ei Oulussa 

myöskään ole esiintynyt myrkytystapauksia rusokuusaman mar

joista . Esitettiin jyrkkiä mielipiteitä ja pensaita vaa

dittiin poistettavaksi. Kaupungin kanta asiassa ol i varsin 

selvä , pensaita ei tulla poistamaan . Jos näin olisi tehty, 

toL~enpiteestä olisi syntynyt ennakkotapaus ja sen kustan

nuksetkin olisivat olleet suurta luokkaa. Ainoastaan leik

kipaikkojen välittömästä läheisyydestä poistettiin marjat 

pensaista . 



82 

Saadakseen selville mikä on valvovan viranomaisen kanta 

as iassa Oulun kaupung~n Rakennusvirasto pyysi lausunnon 

Lääkintöhallitukselta. Lausunnon mukaan minkään koriste

pensaan käyttöä ei liene kielletty, mutta on selvää, että 

hyvin myrkyllisiä lajeja kuten kieloa, näsiää ja aitalikus

teria ei tulisi käyttää koristetarkoituksiin. Lausunnossa 

v i itataan Helsingin Yliopiston farmakognosian osaston laati

maan luetteloon kasvien myrkyllisyydestä . Sen mukaan on 

todettavissa, että on kymmeniä muita koristepensaslajeja , 

jotka ova t yhtä myrkyllisiä kuin rusokuusama . Rusokuusaman 

käyttö erinomaisena ja ilmastollisesti kestävänä lajina on 

erittäin yleistä ja olisi suuri vahinko , jos sitä rajoitet 

taisiin tai kokonaan kiellettäisiin . On luonnollisesti 

tärkeää, että koristepensaiden myrkyllisyyttä tutkitaan ja 

selvitetään. Asiassa ei pitäisi kuitenkaan tehdä muutamien 

tapauks i en perusteella l iian nopeita johtopäätöksiä eikä 

luoda y l e istä "hysteriaa" asian johdosta. 

KYNÄJA LAVA ON VUODEN PUU 1979 , ,JOTTA TÄMÄN SUOMEN 

HARVINAISI MMAN JALOPUUN ESIINTYMÄT SAATAISIIN MAH 

DOLLISIMMAN HYVIN SELVITETTYÄ JA SUOJATTUA, KAIKK I 

LISÄTIEDOT SIITÄ OVAT HYÖDYLLISIÄ, 

TIEDOT PUUN ENTISISTÄ JA NYKYISISTÄ ESIINTYMISTÄ, 

MAHDOLLISISTA ISTUTU KSIS TA JA KÄYTÖS TÄ, YMS, 

TOI VO TAA N OSOITTEESEE N: 

PERTTI UOTILA 
HELSINGIN YLIOPISTON KASVIMUSEO 
UNIONINKATU 44 
00170 HELSINKI 17 
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DENDROLOGIAN SEURAN OULUN KERHO PERUSTETTU ~ 

Ouluun on perustettu Dendrologian Seuran paikalliskerho, jonka 
puheenjohtajana toimii kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen. 

Kerhon tehtävänä on seuran tunnetuksi tekeminen ja sen tavoit 

teiden mukainen toiminta Oulussa ja lähiympäristössä . 

Kahdesti vuodessa pidettävän kokouksen lisäksi kerho tulee 
järjestämään mm. 'puistokävelyä ' . Niistä ensimmäinen suun

tautuu kesäkuussa Ainolaan,jossa tutustutaan puiston puihin 

ja pensaisiin. 

Dendrologian Seura on puiden tutkijoiden ja y stävien yhdis 
tys , jonka tarkoituksena on edistää koti - ja ulkomaisten 

puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemust9 , 

kokeilua ja hyväksikäyttöä . Seura järjestää kokouksia, ret 
kiä kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin sekä talkoosavo

toita. Vuodesta 1977 lähtien seura on nimennyt vuoden puun , 

joka tänä vuonna on kynäjalava. 

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa seuran tarkoitus 

periä kannattava puuvartisista kasveista kiinnostunut henki 

lö . Jäsenmaksua (30 mk , opiskelijat 10 mk) vastaan jäsen saa 

seuran neljästi ilmestyvän lehden 'Dendrologian Seuran Tiedo 

tuksia' . 

Dendrologian Seuran Oulun kerhon jäseneksi voivat liittyä 

paikalliset Dendrologian Seuran jäsenet. Tarkempia tietoja 

kerhon ja seuran toiminnasta antavat Reino Toivonen 

(puh. t. 226 088, k . 333 115) < Kaisu Törmi, Kempeleen 

Maatalousoppilaitos ; Tauno Ulvinen, Oulun yliopiston kas 

vimuseo (puh . 17 960) ja Mi rjasiuruainen kasvitieteen laitos 
(puh . 331 983, k . 302 224) . 
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IN MEMORIAM 

C A R L S Y R A C H - L A R S E N 

Tammikuun 20. päivänä 1979 kuoli tunnettu tanskalainen dendro 
logi ja metsäpuiden jalostaja tohtori Carl Syrach- Larsen. Hän 
oli syntynyt 6.7.1898 Charlottenlundin ~etsäkasvitieteellisessä 
Puutarhassa, j o ssa hänen isänsä toimi puutarhurina. Valmistut
tuaan metsätieteiden kandidaatiksi vuonna 1923 hän jatkoi den 
drologian ja metsähistorian opintoja Kuninkaallisessa Eläinlää
ketieteen ja Maa talouden korkeakoulussa vuosina 1923 - 1925 ja 
toimi vuosina 1925-193 3 mainitun korkeakoulun assistenttina sekä 
tutkijana Tanskan Metsäntutkimuslaitoksessa. Vuosina 1933-1937 
hän toimi Charlottenlundin puutarhan puutarhurina ja vuonna 
1937 hänet nimitettiin Hörsholmin Arboretumin johtajaksi , johon 
samanaikaisesti liitettiin Charlottenlundin puutarha . Tässä 
tehtävässä Carl Syrac h-Larsen toimi aina vuoteen 1968 saakka, 
jolloin hän siirtyi eläkkeelle. 
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Metsäkasvitiede ja dendrologia olivat alusta saakka Carl Syrach
Larsenin tutkimusten kohteena ja jo vuonna 1930 hän julkaisi 
opettajansa prof. c . H. Ostenfeld'in kanssa lehtikuusimonogra 
fian "The species of the Genus Larix and their Seographical 
Distribution", jota edelleen on pidettävä parhaimpiin kuuluvana 
lehtikuusia käsittelevänä käsikirjana. 

Kiinnostus ulkolaisten havupuiden viljelyyn johti Syrach
Larsenin maantieteellisten rotujen ja lajihybriidien tutkimuk 
seen ja hänen väitöskirjansa "The Employment of Species, Types 
and Individuals in Forestry" (1937) oli uraauurtava te0s metsä
puiden jalostuksen alalla. Syrach- Larsen oli ensimmäisiä jotka 
osoittivat, että metsäpuiden risteyttäminen oli mahdollista ja 
että kasvinjalostuksen periaatteita ja menetelmiä voitiin menes 
tyksellisesti soveltaa myös metsäpuihin . 

Näitä ideoitaan levitti hän suurella innostuksella ja asian 
tuntemuksella sekä Pohjoismaihin että maapallon muihin osiin 
tropiikkeja ja Uutta Seelantia myöten. 

Hänen innoittaminaan suuri joukko tanskalaisia ryhtyi opiskele
maan metsäpuiden jalostusta ja lähti ulkomaille soveltamaan 
hänen oppiaan. Hörsholmin arboretumista muodostui Syrach
Larsenin johdolla metsänjalostuksen keskus , jonne joukoittain 
ulkomaalaisia tuli opiskelemaan, ei vähiten kehitysmaista , joi 
den metsätalouden edistäminen oli aina hänen sydäntään lähellä . 

Syrach-Larsenin aloitteesta perustettiin myös Tanskan valtion
metsien metsänjalostusasema, Hellestrupin haavanjalostuskeskus 
ja Thaimaan tiikkipuun jalostusaserna. 

Monien oppilaittensa, runsaiden matkojensa ja tieteellisen 
toimintansa kautta tri Syrach-Larsen lisäsi metsäpuiden jalos
[Uksen kansainvälistä ymmärtämystä ja toimiessaan Metsäntutki 
muslaitoksen Kansainvälisen Liiton (IUFRO:n) sektion 22 johta
jana hän loi sen veljellisen ilma~iirin, joka edelleen maailman 
metsägeneetikkojen välillä vallitsee. 

Carl Syrach-Larsen oli Tanskan Dendrologisen Seuran perustaja 
jäsen ja toimi seuran puheenjohtajana 1962 - 1970 . Hän oli 
niinikään Tanskan Hetsähistorian S_euran perustaja ja toimi täs 
säkin seurassa puheenjohtajana 1953-1963 . Hänen ansiotaan oli 
myös Hörsholmin Metsästys - ja Metsätalousmuseon perustaminen . 

Lukuisat seurat valitsivat hänet kunniajäsenekseen ja hän oli 
myös Kööpenhaminan ja Aberdeenin yliopistojen kunniatohtori . 

Carl Syrach-Larsen oli luonteeltaan avokatseinen ja sydämellinen 
ihminen , joka runsaskätisesti jakoi kaikille suurista tieto 
lähteistään . Myöskin Suomen dendrologit, joista monet henkilö
kohtaisesti saivat nauttia hänen opastuksestaan Charlotten
lundissa, muistavat häntä kaipauksella. 

Max. Hagman 
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Ensiluokkaisia, kestäviä taimistotuotteita! 

hedelmäpuita 

marjapensaita 

erilaisia aitaimia 

koristepuita ja -pensaita 

havupuita 

köynnöskasveja 

sekä vähittäin että tukuttain 

Syystoimitukseen runsaasti 1 ja 2 v. puiden ja 
pensaiden taimia edelleen kasvatukseen. 

HELISNUMMEN TAIMISTO 
24100 Salo 10 
puh. 924-693 96 
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KIRJALLISUUTTI\ 

TANG-SHUI LIU: A monograph of the genus Abies. 1971. 608 

sivua. Taipei. 

Taiwanin yliopiston dendrologian ja systemaattisen kasvitie

teen professorin Tang-Shui Liun kirjoittama Abies-suvun 

monografia esittelee perusteellisesti tämän mie lenkiintoisen 

havupuusuvun, jonka edustajia ei kuulu maamme luonnonvarai

seen kasvistoon mutta jonka monia lajeja meillä viljellään 

melko yleisesti arboretumeissa, puistoissa ja puutarhoissa . 

Teoksen ensimmäinen osa käsittelee jalokuusten ulko- ja 

sisärakenteen, sytologian, alueellisen esiintymisen sekä 

taksonomian yleispiirteitä ja fossiililöytöjä. Tämän lisäksi 

jokaisesta lajista kuvataan erikseen morfologia, eko -

logia, levinneisyys, viljellyt lajikkeet sekä käyttötapoja. 

Abies-suvusta on kuvattu kaikkiaan 70 lajia, joista Liu 

nyväksyy 39. Kaikki Suomen viljellyt jalokuuset ovat säilyt

täneet meillä tunnetun taksonomisen asemansa ja nimensä. 

Teoksen toinen osa käsittelee neulasanatomiaa, jossa tässä 

suvussa on todettu olevan hyvin käyttökelpoisia lajitunto

merkkejä. Näihin ominaisuuksiin perustuu yksi teoksen 

monista määrityskaavoista, jonka "pikakokeilun" mukaan 

Urjalan arboretumista peräisin oleva Abies fraseri-näyte 

muistuttaa lehtianatomialtaan enemmän A. balsameaa kuin 

~- fraserita. Tätä kaavaa kannattanee käyttää apuna 

määritysvaikeuksissa, mutta ensin olisi varmasti syytä 

todeta tuntomerkkien mahdollinen pysyvyys meikäläisessä 

ilmasto-olosuhteissa viljellyissä yksilöissä. 

Kirjan kuvitus on erinomainen: jokaisesta lajista on sekä 

horisontaalinen että vertikaalinen levinneisyy skartta, 

piirretty oksa- ja käpykuva sekä suurikokoinen lehden poik

kileikkauskuva, josta selviää anatominen rakenne. 

Tämä monografia todella ilahduttaa jokaista jalokuusista 

kiinnostunutta. 

Leena Hämet-Ahti 
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Kasvien maailma . Otavan iso kasvitietosanakirja . Aaloe -

herbaario . Keuruu 1979 . 428 sivua . Hinta 1200 mk , osat 1 - 5 . 

Kasvien maailman , kasveja koskevan vi i siosaiseksi muodostuvan 

tietosanakirjan ensimmäinen osa on juuri ilmestynyt. Se on 

kaikille kasveista kiinnostuneille - joihin dendrologitkin lu 

keutuvat - varsin mielenkiintoinen teos . Siksi lienee paikal 

laan lyhyt esittely teoksesta heti tuoreeltaan . Teoksesta löy 

tyvät mm . "laji - ja sukukuvaukset , heimokuvaukset levinneisyys 

kartakkeineen , tietolaatikoineen ja monipuolisine piirroskuvi 

neen , laajat kuvaukset maapallon hyöty- ja koristekasveista , 

niiden käytöstä ja jalostuksesta, kasvien rakennetta ja elin 

ympäristöä kuvaavat esitykset , kasvitieteelliset käsitteet ja 

nimitykset , kuuluisien kasvitieteilijöiden elämäkerrat". Teok

seen mahtuu näin ollen paljon dendrologiakin kiinnostavaa tie 

toa - tässäkin osassa on paljon esitetty puuvartisia kasveja , 

etenkin trooppisia . Laajat esitykset on mm. akaasioista , euka 

lyptuksista ja haavasta . Ja mistäpä olisimme aikaisemmin voi 

neet lukea suomenkielellä tärkeimmistä etelänpyökkilajeista 

(Nothofagus) . 

Ehkä on paikallaan esittää muutamia hajahavaintoja dendrologi 

sista hakusanoista , tosin vain aivan pikaisen selailun jälkeen . 

Laajaan "Arboretum" - hakusanaan mahtuu komea kuva ja pohjakartta 

Mustilan arboretumista. Dendrologian kohdalla on mainittu myös 

lyhyesti Suomen dendrologian seura . Alppiruususta on laaja 

artikkel i, jonka sihteerimme Marjatta Uosukainen on pätevästi 

sovittanut oloihimme. Ruosteisen happomarjan (Berberis vulgaris) 

viljely ei ole Suomessa lailla kielletty , kuten väitetään. Ku 

vatekstissä s . 367 mainitaan , etteivät Hamamelis - lajit kestä 

Suomen ilmastoa . Silti mm . Helsingissä ja Mustilassa on yli 

kaksimetris i ä pensaita . Akebian sanotaan menestyvän Etelä 

Suomessa lämpimällä eteläseinustalla , mutta se vaatinee kuiten 

kin erikoisen suojauksen . Aronian kohdalla olisi voinut main i 

ta , että mustamarja - aronian marjat ovat syötäviä ja niiden kas 

vattamista marjakasveina on kokeiltu Suomessakin . Happomarjojen 

kuvat , samoin kuin hapron ja hormion , ovat vaihtuneet. Kuvitus 

on todella loistokasta nelivärikuvitusta kauttaaltaan . Joukkoon 
on tosin päässyt mukaan joku heikompikin , kuten kuvat nyylähaa -
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rikosta, mesiangervosta, belladonnasta ja bignoniakasveihin kuu

luvasta trumpettiköynnöksestä , joka on varsin upea kasvi, kuten 

seuramme Kaukasuksen retkellä mukana olleet muistavat . 

Kuvatekstit ovat yleensä hyvin laadittuja, mutta joskus liian 

lyhyitä. Tämänkaltaisessa teoksessa olisi syytä edes mainita , 

mitä lajia kukin kuva esittää . Esim. sivulla 135 todetaan vain , 

että "Kiinasta tai Himalajalta kotoisin ol~at atsaleat viihty 

vät vähäkalkkisella maaperällä", eikä mainita , mistä atsaleasta 

on kysymys. Heimojen levinneisyyttä esittävät kartakkeet ovat 

erinomaisia heimon yleislevinneisyyden selv ittämisessä. Kun ne 

ovat kooltaan vain 4 x 6 cm, ei niiltä vo i kovin suurta tarkkuut 

ta vaatiakaan. Suomen kohdalla ne ovat joskus ylimalkaisia. 

Esim . emäkkikasvien heimon edustajia ei ko. kartakkeen mukaan 

kasvaisi Suomessa ja vain merenrannoilla kasvavia haurakasveja 

olisi koko maassa. Lisäksi ruskea väri on monessa kartassa hie 

man "hei lahtanut" paikaltaan. 

Näistä muutamista pikkuhuomautuksista huolimatta teos on hyvin 

tervetullut. Onhan esim. eläimistä samantapaisia laajoja teok

sia ilmestynyt jo useitakin. Päätoimittajina ovat toimineet 

professorit Paavo Kallio ja Arne Rousi Turusta ja kirjoittajina 

on ollut n. 300 koti - ja ulkom~ista asiantuntijaa. Teoksen il 

mestymisen myötä paikkautuu yksi merkittävä aukko kasvitieteel 

lisessä kirjallisuudessamme . Toivottavasti teos leviää mahdol

lisimman laajalle ja edesauttaa myös tätä kautta luonnon

suojelun edistämistä , jonka perustanahan on luonnon ja siinä 

va i kuttav i en lainalaisuuksien tarkka tuntemus. 

Pentti Alanko 
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TAIMISTOVILJELIJÄT 
PLANTSKOLEODLARNA r.y. 

LÖNNROTINKATU 
LÖNNROTSGATAN22A 17 
00120 HELSINKI12 
l,i' 90-605273 <$ 16958-5 

Käytä kotimaista . Sitä t a r joavat sinulle jäsentaimitarhamme . 

JÄSENLUETTELO 1979 

Ahosen Taimisto 

Barkhol tin Taimisto 

Billnäs Taimisto - Plantskola 

Björkvallin Taimisto 

Brödtorpin Taimisto 

Etelä- Pohjaronaan Taimisto 

Satoturv e Oy Liedon Taimisto 

Harvialan Taimitarha 

Hel isnummen Taimisto 

Huhdan Taimitarha 

Husson Taimisto 

Huutokosken Taimisto 

Jylhän Taimisto 

Kajavalan Puutarha 

Kar 1m aan Puutarha 

Katajamäen Puutarha 

Kempeleen Puutarhurikoulu 

Kruunan Taimitarha 

Lallan Taimisto 

Lepaan Puutarhaoppilaitos 

Linnan Taimisto 

Lohjan Taimisto 

Mannisen Taimisto 
Maatalouden tutkimuskeskus -
Tervetaimiasema 

Mattilan Taimisto 

Mikkolan Taimisto 

Mustilan Taimitarhat 

Mäkirinnan Perenna 

Olssonin Taimisto 

Otavan Puutarhurikoulu 

OTK/M-osasto 235 

Palstalan Puutarha 

Perennataimisto S . Virtanen 

Rei tkall in Puu tarhurikoulu 

Riihelän Taimisto 

Räisälän Taimitarha 

Saarioisten Taimisto 

Santapukin Taimitarha 

Stenberg in Taimisto 

Säyneenjoen Taimisto 

Taimimyynti Mainiemi 

Toijalan Taimitarha 

Tolppolan Taimisto 

Turun Taimistot 

Viikarin Puutarha 

Virkkalan Taimisto 

Vuorelan Puutar ha 

Vuorijärven Puutar ha 

Wickmanin Taimisto 

Iso - Aho, 43500 KARSTULA 

Tikinmaa, 37600 VALKEAKOSKI 

10330 PINJAINEN 

0 1kitie 21, 00740 HELSINKI 74 

104 20 POHJANKURU 

Norrback, 66270 PIRTTIK\LÄ 

21360 LIETO as . 

13330 HARVIALA 

24100 SALO 10 

Sattula , 13720 PAROLA 

Pörö1änmäk'i, 77600 SUON ENJOKI 

79620 HUUTOKOSKI 

52700 MÄNTYHARJU 

Vaikka , 04220 KERAVA 2 

Paistila, 32800 KOKEMÄKI 

Katajamäentie, 42800 HAAPAMÄKI 

904 4 0 KEMPELE 

Ruotsinkylä , Kruuna , 12750 PILPALA 

04400 JÄRVENPÄÄ 

14610 LEPAA 

Laurinkatu 48 B, 08100 LOHJA 10 

08100 LOHJA 10 

44420 LIIMATTALA 

413 2 0 JUNTULA 

Santamala, 21270 NOUSIAINEN 

21120 VANTO 

47200 ELIMÄKI 

218 4 0 KARINAINEN 1 

Bredantie 38, 02700 KAUNIAINEN 

50670 OTAVA 

PL 12 0 , 00101 HELSINKI 10 

Häkkilän posti , 88900 KUHMO 

Säyhtee, 16100 UUSIKYLÄ 

49520 REITKALLI 

4 97 30 MUURIKXALA 

Kurola , 78610 VARKAUS 61 

Kinnala 36600 PÄLKÄNE 

4 9340 JUURIKORPI 

18200 HEINOLA 20 

7 0900 TOIVALA 

Ruutisarvi 02680 ESPOO 68 

37720 RITVALA 

Anfa11intie 02920 ESPOO 92 

t~u11intie 9 20300 TURKU 30 

Lokero 340 A, 10420 POHJANKURU 

08700 VIRKKALA 

26740 VASARAINEN 

Ylikanto1a, 52240 HUHMARKOSKI 

64220 YTTERMARK 

944 - 65 11 7 + 65 130 

937 - 85 830 

911 - 30066 

90- 360 250 

911 - 55 041 

961 - 661 307 

92l - 776 115 

917 - 19 801 

924 - 69 396 + 65 646 

917 - 715 729 

979 - 280 46 

972 - 73523 

95621 - 135 

90- 236 193 

939- 62 005 

943 - 32 124 

981 - 555 229 

90 - 427 144 + 914 -44 112 

90 - 287 35 4 

917 - 70 112 

912 -1 2 073 

912 -1 2 073 

945-81 287 

941 - 33 740 

921 - 715 320 

921 - 781 821 

951 - 76 221 + 76 222 

921 - 763 398 

90-501 169 

955- 20 140 

90 - 711 322 

98 6 - 50 407 

951 - 655 43 

952 - 52 701 

952 - 78 149 

972 - 3324 

936 - 2442 + 2444 

952 - 85782 

910- 82 320 

971 -4 51 037 

90- 54 2 4 57 + 5 4 2 4 67 

937-82 275 

90 - 841 002 

921 - 38 300 

911 - 56 028 

912 - 41 153 

938 - 24 461 

964 - 8 4 935 

962 44-133 
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DENDRO~OGIAN SEURAN OHJEL~AA KESÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 1979 

Puistokävely Vuosaar een 
Elokuun 7. päivän iltana tutustutaan Helsingin kaupungin suomen
kielisen työväenopiston kesäkotiin Vuosantaan ja sen alueella ole
vaan Karstenien entiseen merkittävään puutarhaa n, josta kerrotaan 
lähemmin toisaalla t ässä lehdessä , sekä muutamaan muuhun Vuosaa
ren dendrologiseen kohteeseen Pentti Alangon , Le en~ Hämet- Ahdin ja 
Pertt i Uotilan opastuksella. Kokoontuminen tiistaina 7 . elokuuta 
Vuosaaressa Leikosaarentien ja Uutelantien risteyksessä , jonne 
pääsee Helsingin Rautatientorilta bussilla No . 98 . Bussi kulkee 
15 min vä lein ja matka kestää noin 30 min. Vuo sannassa on mahdol 
lisuus kahvinjuontiin ja uintiin. 

Savotta Mustilassa 
Mustilan arboretumis sa pidetään savotta viikonloppuna 1 .-2 . 9 . 1979 · 
Savottaavarten kokoonnutaan lauantaina 1 . 9 . klo 10 . 00 ~.ustilan 
pysäköintialueella . 

Puistokävely Tapiolassa 
Dendrologian Seura tutustuu Tapiolan istutuksi in puutarha- arkki 
tehti C.J. Gottbergin opastuksella 19 . 9 .1 979 . Kävely aloitetaan 
Tapiolan Garden- hotellin edestä klo 16 . 30 . 
Savotasta ja Tapiolan puistokävelystä ilmoitetaan vielä tarkemmin 
heinä-elokuun vaihteessa lähetettävässä jäsenkirjeessä . 

Kaukasuksen matka peruuntunut 
Kesäksi 1979 kaavailtu Kaukasuksen matka ei sopinut Suomen ja 
Neuvostoliiton tieteellis-teknillisen yhteistyön ohjelmaan . 
Seuran anomus matkan järjestämisestä on mukana taas vuoden 1980 
yhteistyöehdotuksessa. Jos anomus hyväksytään ja halukkaita läh
tijöitä vielä riittää, matka yritetään järjestää ensi vuonna . 

KIINAN MATKA 
Alustavasti on selvitetty mahdollisuuksia järjestää toukokuussa 
1980 20:lle Dendrologian Seuran jäsenelle 5 viikkoa kestävä matka 
Xiinaan. Kus tannukset voivat nousta 10 000 mk :aan/henkilö . Asiaan 
palataan jäsenkirj eessä loppukesällä . 

TULEVISTA MATKAKOHTEISTA 
esitetään jäsenistöll mielipidetiedustelu heinä- elokuussa lähetet
t ävässä jäsenkirjeessä. 

SEURAN f'lERKK I 

Hallitus kiittää jäsenistöä innokkaasta osallistumisesta idea
kilpai l uun . Ehdotusten pohjalta laaditaan seuralle tunnus ja kil 
pailun tulos julkistetaan syksyllä. 

SEURAN SIHTEERI Marjatta Uosukainen on kesällä 1 . 6 .-31 . 8 . 1979 ta
vattavissa puhelimitse numerosta 951 - 76193 iltaisin . Osoite on 
kp .1 Mettälänt ie 14 , 4 7200 ELU,ÄKI. 
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VUODEN PUU 1979 

KYNÄJALAVA 
(Ulmus laevis) 

Toukokuwu , ennen khu~n puhkn
misu. kukk.lva kynija.bv:a d• krnncppii 
on mummc hlli'Yl.fl1Wn luonnonval1.l
nt"n 1alopuu, JOb $uorn.c:ss;a kasvu aJu
ttnsa luocciStnm.a.Ua N01n 9) "" puiS
t:a , 101~ IUilun on juuri cncmpU: kum 
noo. b.sYU Ku~cn-Pytu,u
~n-Yana,aY'C'dcn nmo,cn 1uiV1vyo. 
hyldcern rliOIW:a ja nnhotlla Dm:u6r-

( 

1 ... : .. ,.-~ 

VUODEN PUU -JULi dT~ IL "~STYNYT 

m1lli Ptc:mä hJ,Jacsuncymd on m )'61 
mc~nrannotlb. puronvanakor'VIS$1 11 
buvma lchdocss:a Etmhn uutus.kcs
kuN.m Ww:l.b lr)'N]a.bYat . nmnhn 
kookkut vanhat puut , ont rihauy
nen f"UUotttl n.kcntatru:JC"n vuob.t 
Pclom~lkn kyniph'I'U on my& lRU

Icnu kOtUtcpuubl Kunun on mc:t· 
kury luonnonnrauc1 c:sunrym:it 

Dendrologian ~ eura ja Suomen Luonnonsuojelun Tuki ovat yh t e is 
voimin julkaissee t julisteen Vuod e n puu 1979 - Kynäjal a va . 
Juliste on painettu kellanruskealle pohjalle ja koo l taan se on 
59 x 42 c m. Vas taavanlainen juliste on tarkoitus tehdä myös tule 
vien vuosi en puista . Julistetta voi ostaa tai tilata hintaan 
8 mk /kpl Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä (Nervand erinkatu 11 , 
00100 H~LS INKI 10 , p . 90- 406262 ; Läntinen Rantakatu 21 , 20100 
TURKU 10 , p . 921 - 19909 j a Kaj aaninkatu 13 , 90 100 OULU 10 , 
p . 981 - 15828) . Lisäksi julistetta myyd~än Dendrolo~ ian Seur a n 
retkillä j a tilaisuuksissa sekä Hels ing in Yliu!liston kasviti e t eel
lisessä puutarhassa . 



Toimistot: matkatoimisto 

pääkonttori: 
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MATKALLE 

EI KUUHUN 

VAAN 

PUUHUN! 

Eteläsatama, matkusta japaviljonki 
Helsinki 14 , puh . 669193 
Kaisaniemenkatu 8 , Helsinki 10 
puh . 669193 

vastaanottopisteet: Helsinki lentoasema, puh . 822448 
Turku Silja-terminaali, puh . 8921) >02456 

JÄRJESTÄMME YMPÄRIVUOTISESTI KIERTOAJELIIITA JA RETKIÄ HELSINGISSÄ 

JA TURUSSA ULKOMAILTA TULEVILLE MATKUSTAJILLE . TILAISUUDEN MYÖTÄ 
SUUNNITTE LEMME MATKOJA KOKO SUOMESSA . 

Tarvitsemme aina kielitaitoisia oppaita. 

VÄLITÄMME SEURAMATKOJA JA LIIKEMATKOJA ULKOMAILLE . MEILLE VOI SOITTAA 
MYÖS SUNNUNTAISIN . 

JÄRJESTÄMME RYHMÄERIKOISMATKOJA KAIKKIALLE MAAILMAAN . 

SOITTAKAA TARJOUSTA TARVITESSANNE ! DENDROLOr.EILLE TARJOUTUU 
KONTAKTI NA 

Leo Pilz 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BuLL ETJN OF TH E FINNIS H SOCIETY OF DEND RO LOG Y 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 10 , No 2 , 1979) 

THE GENUS ULMUS IN FINLAND by Pertti Uotila , pp . 50 - 67 . 

A review of the Ulmus species , native and cultivated in Finland , 
is given mainly on the basis of herbarium material , with a key 
and descript i ons of the taxa. Six species and one hybrid are 
recognized : two of them , U . glabra and U. laev is are native . 
U . glabra is distributed up to the Lake District , but is fairly 
common only in the southwest . U . laev is is rare and grows i n 
t he provinces of South Häme , Satakunta , Varsinais - Suomi and 
Uusimaa. 

U . glabra is a fairly variable species and the bulk of the 
Finnish material belongs to subsp . glabra . However , severa l 
trees , especially cultivated trees , are referable to subs p . 
montana . Nearly glabrous leaves are noted from a few trees from 
Aland , and also from the Lake District and just E of F i nland . 

U . laevis is variable in, e . g ., leaf shape , dentation , roughness 
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glabrous leaves and shoots have been noted in numerous native 
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Finland . The next common cultivated e lm is U. minor cv . hoers 
holmiensis . It is planted , and grows well , at least in Tu~ 
and in many parks i n Helsinki . U . minor is considered a very 
variable spec i es , and several other races , planted in SW Finl and , 
but ev i dently without good success , are recognized . 

U . a~ericana and U . x hollandica have been only occasional l y 
planted in the southernmost part of the country . U . pumila 
grows fairly well in the Botanical gardens of the Universiti es 
of Turku , Helsinki and Oulu . U . rubra grew in the Helsinki 
Botanical Sarden during the first part of this century . 

ON THE SEED AND PLANT PRODUCTION OF ELM SPECIES by Max . Hagman , 
pp . 68- 74 . 

WOO DY ORNM1ENTAL PLANTS OF VUOSANTA ARBORETU}1 by Per tt i Uotila 
and Pentt i Al ank o , pp . 75- 80 . 
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Ruotsi-Suomen valtakunta oli menettänyt suurvalta-asemansa ja vaurau

tensa Kaarle XII sodissa 1700-luvun alussa. ~rityisesti Suomi oli iso

vihan runtelema. On siis ymmärrettävää, että vuosisadan puolivälin 

"hyödyn ajalla" koetettiin löytää ja käyttää hyväksi kaikki mahdolliset 

keinot valtion ja kansalaisten talouden ja toimeentulon korjaamiseksi. 

Tätä taustaa vasten on tarkasteltava "hyödyn ajan" tyypillisen edusta

jan, Turun vanhan akatemian talousop1n professorin Pehr (Pietari) Kalmin 

(1716-1779) elämäntyötä. 

Kalm syntyi Ruotsissa, minne hänen isänsä Koranäsin kappalainen Gabriel 

Kalm oli perheineen paennut isovihan jaloista. Käytyään koulua Vaasasaa 

Kalm jatkoi opintojaan Turun akatemiassa ja myöhemmin Oppsalassa. Jo 

Turussa hänet otti suojelukseensa Linn~n hyvä ystävä, Turun hovioikeu

denneuvos Sten Bielke. Bielkellä oli suurin vaikutus Kalmin elämänasen

teiden muotoutumiseen, mm. niiden vuosien aikana, jolloin Kalm toimi 

hänen tilanhoitajanaan Löfstan kartanossa lähellä Uppsalaa. Varsinaisen 

elämäntyönsä Kalm suoritti Turussa. Suurin osa akatemian opiskelijoista 

kuunteli hänen luentajaan ja Kalm ohjasi professorikautenaan peräti 

146 väitöskirjatyötä. 

Koska tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta Kalmin kuolemasta, järjes

tettiin Turussa 2.-3 .9. Kalm-symposio, jolla pyrittiin korostamaan Pehr 

Kalmin elämäntyön merkitystä Suomessa. Tässä kirjoituksessa tarkastel

laan vain Kalmin koetoimintaa, jolla oli varsin keskeinen asema hänen 

elämäntyössään ja jolla on ollut huomattava merkityksensä suomalaisella 

dendrologiallekin . 

Kuuluisan tutkimusmatkansa Pohjois-Amerikkaan Kalm teki 1747-1751. 

Linn~n kehotuksesta hänet oli lähetetty sinne noutamaan ensi sijassa 

hyötykasvien siemeniä. Kalm palasi matkaltaan Turkuun siemenkuormineen 

syyskuun alussa 1751 . Jo matkansa aikana hän oli lähettänyt Linn4lle 

suuren määrän Pohjois-Amerikasta keräämiään siemeniä, mutta pääosan 
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niistä hän lienee tuonut mukanaan . Eri lähteistä keräillen saamme käsi

tyksen siitä, millaisia kasveja hänen tuliaisensa olivat. Esimerkiksi 

tukholmalaisessa "Lärda Tidningar" -lehdessä julkaisiin v. 1751 luette

lo niistä Kalmin lähettämistä kasvilajeista, jotka jo silloin kasvoivat 

Uppsalan yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Suurin osa tästä 

lajistosta oli kenties vain tieteellisessä mielessä kiintoisaas Linna 

sai tutustua uusiin lajeihin omassa puutarhassaan. Linn~ kuvasi Kalmin 

lähettämästä aineistosta useita uusia kasvisukuja, mm. ~-suvun 

(Ericaceae), ja kaikkiaan yli 60 uutta kasvilajia, puuvartiaista mm. 

Acer saccharinum1n, hopeavaahteran, johon Linn~ sisällytti vielä so

kerivaahteran (Å• saccharum), sekä !• pensylvanicumin, pennsylvanian

vaahteran. Kalmin Linn~lle luovuttamat näytteet ovat pääasiassa Linnan 

herbaariossa Lontoossa. Erä, jonka hän lahjoitti kuningatar Lovisa 

Ulrikalle, on nykyään Uppsalassa. Kolmattakymmentä Kalmin herbaariosta 

peräisin olevaa ja Turun palosta säästynyttä kasvinäytettä on myös Hel

singin yliopiston kasvimuseossa, joukossa amerikkalaisia lajeja, esim. 

"Nev Jersey Tea", Ceanothus americanus (Rhamnaceae). 

Ennen Turkuun tuloaan Kalm viipyi pitkään Tukholmassa. Hän sai Ruotsin 

tiedeakatemialta tehtäväkseen kirjoittaa luettelon viljelyohjeineen tär

keimmistä tuomistaan hyötykasveista . Hänen tuli myös jakaa tuomiaan sie

meniä kaikille, jotka halusivat kokeilla niitä puutarhoissaan. Tätä pe 

rua lienevät Nordenskiöldien tuolloin omistaman Sipoon Eriksnäsin kar

tanon puistossa edelleenkin kasvavat kaksi jalopähkinäpuuta (Juglans 

cinerea), jos kohta niiden kerrotaan pahoin paleltuneen talvisodan pak

kastalvena. Kalm mainitsee artikkelissaan 126 lajia, jotka olivat pää

asiassa puita - mm . mäntyjä (~ strobus, f· rigida ja f· banksiana), 

palsamikuusen (Abies balsamea), tuijan (Thuja occidentalis), useita 

tammilajeja (Quercus alba, g. rubra, g. prinus jne . ), silkkiäispuun 

(~ rubra), virginiantuomen (Prunus virginiana), "villin luumun" 

(~ americana) ja lehmuksen (!!1!! aaericana ) . Pensaista mainitta

koon esimerkiksi kynäkataja (Juniperus virginiana) ja orapihlajat 

Crataegus grus-galli ja .Q• "coccinea", mutta joukossa oli myös monia 

ruohoja, mm. pari liljaa (~ philadelphicum ja~· canadense), 

Lobelia cardinalis ja~· syphilitica, intiaaniriisi (Zizania aguatica) 

sekä maissilajikkeita. Näistä toivottiin monenlaista apua - ei vähiten 

maataloudelle - haluttiin myös uusia puulajeja, väriaineita, lääkekae

veja, mausteita ja erilaisia puutarhakasveja. Haaveiltiin jopa silkin

viljelystä Pohjolassa. 
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Ensimmäisen pulman Kalm kohtasi miettiessään, missä voisi aloittaa 

koetoimintansa. Vaikka Turun akatemia olikin jo vuonna 1750 saanut 

haltuunsa tontin kasvitieteellistä puutarhaa varten, lahjoitukseen 

liittyvät ehdot estivät puutarhan varsinaisen perustamisen. Ensirat

kaisuna Kalm osti itselleen ja perheelleen Turusta talon helmikuussa 

1752. Talo sijaitsi Linnankadun varrella, nykyisen Eskelinkadun pääs

sä Kivikartion talon paikkeilla, ja tontti ulottui Aurajokeen asti. 

Sen puutarhassa lienevät taimettunset ensimmäiset siemenet, ja Kalmin 

kamarin seinustaa kiipesi hänen tuomansa villiviini (Parthenocissus 

vitacea), joka sieltä levisi moniin Suomen puutarhoihin. 

Jo sykeyllä 1751 Kalm teki akatemian kautta aloitteen säädyille, että 

hänelle osoitettaiaiin jokin sopiva kruununtila koetilaksi. Anoauk

sesaa mainittiin esimerkkinä silloisen Maarian pitäjän Hirvensalon 

saarella olevan Jänissaaren ratsutilan augmenttitila, Sipsalo. Se 

osoitettiinkin kuninkaallisella kirjeellä Kalmin käyttöön 30.3.1752. 

Hänet nimitettiin tilan haltijaksi, jonka tuli maksaa asianmukaiset 

verot sekä päätilalle Jänissaareen että kruunulle. Toimeksiannassa 

sanottiin, että hänen tulee akatemian valvonnassa viljellä tilalla 

tuomiaan amerikkalaisia kasveja sekä näiden lisäksi erilaisia siperia

laisia ja Tataarian kasveja, joiden siemeniä Turun silloinen piispa 

ja akatemian varakansleri Johan Erovallius oli hankkinut. Puutarhan 

perustamiseen ja sen ylläpitoon osoitettiin 1000 hopeataalarin suu

ruinen vuotuinen määräraha. 

Kalm antautui tähän tehtävään koko innollaan ja tarmollaan. Keväällä 

1752 hän oli lähes päivittäin tilalla. 3/4 peninkulman pituinen matka 

sinne taittui soutuveneellä. Kalm itse osallistui työhön "kädet mullas

sa, unohtaen kaupungin seuraelämän ja huvit", kuten hän vuosia myö

hemmin kertoi kirjeessään piispa Mennanderille. Nykyisen Sipsalon 

(Seulun) päärakennuksen lounaispää on niin vanha, että Kalm on hyvin

kin voinut yöpyä sen katon alla1 toinen pää on lisätty rakennukseen 

paljon myöhemmin. Puutarhaa ja istutuksia lienee ollut talon pihapii

rissä ja eri puolilla sen ympärillä. Erityisesti toiminta näyttää kui

tenkin keskittyneen navettarakennuksen vierelle. Siihen on kaakkoon 

viettävään loivaan rinteeseen tasoitettu n. 50 x 50 m2 suuruinen alue, 

ja useat paikalla edelleenkin kasvavat lajit viittaavat suoritettuun 

koetoimintaan. Puiden sijainnin perusteella puut~rhasaa näyttää olleen 

koillia-lounais -suuntainen keakikäytävä, jonka takapäässä ehkä oli 
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Kuva 1 . Sipsalon puutarha . 

F i g . 1 . Ground plan of the Sipsalo 
gar den . 

1 . rataegus " coccinea". 2 . Omena~ 
puu - An apple - tree . 3 . Prunus §]l' 
nosa . 4 . Kirsikka - A cherry tree . 
5 . Tilia c ordata . 6 . Salix purpu~· 
7 . Rhamnus cathartica . 8 . Acer 
platanoides . 9 . Sy ringa vurgaTi s . 
10 . Crataegus curvisepala . 11 . ~, 
bus intermedia . 12 . Polygonum 
bistorta . 13 . Hypericum h irsutum · 
14 . Fragar i a moschata . 15 . Prunu~ 
padus . 16 . Quercus robur . 17 . Na
vetta - Cow- house . 18 . Kai vo -
Well . 

syreenimaja. Keskikäytävän varrelle osuvat useat pensaat, mm. oratuo

mi (Prunus spinosa) ja Crataegus "coccinea" (vrt • .f. grayana) -rivi. 

Viimemainittu on ainoa Kalmin Amerikan kasveista, joka edelleenkin kas

vaa Sipsalossa. 

Varsinkin amerikkalaisten kasvien osalta vil jelykokeet onnistuivat huo

nosti. Pelkästään edellä mainitun luettelon 126 lajista Kalm sai vil

jelyksiinsä vain 72. Tämä käy selville Kalmin heinäkuussa 1755 akate

mian kanslerille, kreivi Teesille kirjoittamasta kirj eestä. Näistäkin 

oli jo tuolloin kuollut 15 ja monet muut oliva~ talvehtineet huonosti 

paleltuen maahan asti. Joluun muassa amerikkalainen silkkiäispuu, Morus 

rubra, ei ottanut menestyäkseen. Kalm koetti sen rinnalla viljellä 

Keski-Euroopassa viihtyvää ~ albaa, mutta myös se kärsi jatkuvasti 

talvivaurioista. Vuonna 1760 suoritetussa katselmuksessa saatettiin to

deta, että edellinen ankara talvi oli jälleen kerran karsinut kasveja 

ja jäljellä oli enää 15 lajia. Lähes kaikki hyödyllisimmiksi arvellut 

lajit olivat men ehtyneet. 

Jo vuonna 1756 ilmestyneessä matkakertomuksensa toisessa osassa Kalm 

pohdiskelee, miksi amerikkalaiset kasvit yleensä kukkivat Euroopassa 

kovin myöhään, eivätkä sen vuoksi ehdi tuottaa kypsiä siemeniä, kenties 



103 

Kuva 2 . Cratae7us " coccinea" ( .Q . cf. g r a yana ) . 
Fig . 2 . Valok . photo I . Kukkonen 

joitakin poikkeuksellisen lämpimiä kesiä lukuunottamatta. Provenienssi

käsitteestä tuollainen kasvitiede ei tiennyt mitään, mutta Kalmin pää

telmä näyttää silti osuneen aivan oikeaan, kun hän toteaa, että Uuden 

Englannin alueet ja se osa Kanadaa, missä hän kävi, sijaitsevat Pohjo

laa paljon etelämpänä ja niin ollen kasvukausi siellä muodostuu huomat

tavasti pitemmäksi ja kesäpäivien lämpötilat ovat jatkuvasti selvästi 

korkeampia. 

Voimme kuvitella sen pettymyksen, minkä kokeiden epäonnistuminen tuotti 

Kalmille. Näyttää siltä, että hänen ajatuksensa ohjautuivat tuolloin 

osittain muil le ur11le. Toimeentulokin aiheutti huolia, sillä Kalmin 

palkka oli jo alunperin määräytynyt pienemmäksi kuin muiden akatemian 

professoreiden . Jo aikaisemmin häntä oli neuvottu vihityttämään itsen

sä papiksi, sillä opiskeluaikanaan hän oli saanut teologian koulutueta 

ja lisäksi oli Amerikassa osallistunut kirkon toimituksiin. Kun hän 

vihdoin 1757 suostui pukemaan ylleen papin kaavun, hän sai palkkapitä

jäkesen ensin Piikk iön ja sitten vuodesta 1763 Maarian. 
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Tämän lisäksi käynnistyi 1757 akatemian oman kasvitieteellisen puutar

han perustaminen ja sen luominen kuului pääasiassa Kalmin tehtäviin. 

Sipsalo näyttää näin ollen jääneen syrjään koetoiminnasta, jos kohta 

Kala edelleen puhui siitä kirjeissään ja kertoi siellä jatkuvasta vil

jelytoiminnasta. Kalm säilytti kiintymyksensä Sipsalon tilaan elämän

sä loppuun asti. 1760 hän yritti ostaa sen itselleen ja vielä vähän 

ennen kuolemaansa marraskuussa 1779 hän kirjeessään arkkipiispa 

Mennanderille pahoittelee, että "säädyt v. 1760 valtiopäivillä ottivat 

häneltä Sipsalon". 

Konsistorin pöytäkirjojen mukaan puutarha oli vielä 1824 akatemian 

puutarhurin hoidossa. Akatemian siirryttyä Helsinkiin Turun palon jäl

keen kosketus Sipsaloon heikkeni edelleen. 1830-luvulla tilan vuokraa

ja teki esityksen senaatille lunastaakesen tilan itselleen. Yliopiston 

muuttaessa Helsinkiin oli kuitenkin päätetty, että Sipsalo pyritään 

vaihtamaan vastaavaan tilaan lähempänä Helsinkiä. Koska vaihtoa ei 

ollut tapahtunut, keisari ei antanut suostumustaan myyntiin. Tila py

syi Helsingin yliopiston hallinnassa aina vuoteen 1903 asti, jolloin 

se myytiin Jänissaaren ratsutilan omistajille. 

Kaikesta huolimatta varmaankin monet Kalmin Amerikasta tuomista kasveis

ta ovat löytäneet tiensä Suomen puutarhoihin. Koska kuitenkin muutkin 

kasvitieteilijät toivat Eurooppaan samoja lajeja, on vaikeata sanoa, 

mitkä niistä ovat juuri Kalmin tuomia. Näyttää silti selvältä, että 

Suomen puutarhoissa yleinen aitaorapihlaja, Crataegus "coccinea", on 

ainakin suurimmalta osin Sipsalon viljelmiltä peräisin. Kalm itse kir

joitti siitä tutkielman v. 1773, kertoen sen tuolloin tuottaneen run

saasti hedelmiä - kuten muuten myös kesällä 1979. Hän oli sitä lisän

nyt ja siirtänyt muihinkin hoitamiinsa puutarhoihin. Sen hyödyllisyy

destä ja merkityksestä meillä on omat käsityksemme, jotka eivät suin

kaan osu yhteen Kalmin kuvittelemien käyttötapojen kanssa. Hän uskoi 

aitaorapih~ajan olevan hyödyllinen kylläkin juuri aitakasvina, mutta 

ehdotti sillä ympäröitäväksi laitumia. Tuolloin pensaan pitkät, terä

vät piikit ja tiheä kasvutapa riittäisivät suojaamaan karjan aitauk

sessaan susien hyökkäyksiltä ilman paimentakin. Villiviiniä ei viljel

ty Sipsalossa ehkä lainkaan, vaan Kalmilla oli se vain kaupunkitalonsa 

puutarhassa. Sen sijaan tuoksuvatukka (Rubus odoratus) kasvoi Sipealos

sa ja on epäilemättä levinnyt sieltä puutarhoihin. 
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Kuva 3 . Sipsalon pää r akennuksen pääty saat t aa olla pe r a l s in 
1700- luvulta . Valok . lokak . 1979 I . Kukkonen . 

Fig . 3 . The old mansion at Si psalo . Photo I . Kukkon en. 

Kalmin toimeksiannosaa vuonna 1752 mainittiin myös siperialaiset ja 

Tataarian kasvit. On epäselvää, missä määrin näitä koskevasta koetoi

minnasta on merkkejä jäljellä Sipsalossa. Konnantatar (Polygonum 

bistorta) ja punapaju (Salix purpurea} tosin kasvavat siellä edelleen, 
mutta niiden alkuperä on epäselvä ja sijoittuminen tähän ryhmään ky

seenalainen. 

Turun akatemian kone1stori näytti olleen jo varhain perillä siitä, mi

ten pääosalle amerikkalaisista koekasveista tulisi käymään. Edellä mai

nitussa kirjeessä akatemian kanslerille v, 1755 Kalm kertoo, että kan
siatori oli kolmena kuluneena kesänä lähettänyt sittemmin akatemian ke

mian professorina tunnetun Pehr Adrian Gaddin (1727-1797) Turun saaris
toon etsimään ja keräämään viljelyksiä varten erilaisia paikallisia 

hyötykasveja. Erityisesti oltiin kiinnostuneita värikasveista, mm. mor
singosta (l!!l!! tinctoria}. Kalm sai ja hankki itsekin näitä kasveja 

koetilalleen. Ehkä yllättävää oli, että esimerkiksi kotimainen orapih
laja menestyi kokeissa kovin huonosti. Silti Sipsalossa on jäljellä 

useita näitä saariston kasveja, mm . ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia}, 
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oratuomi (~ spinosa), orapaatsama (Rhamnus cathartica), karvakuis

aa (Hypericum hirsutum) ja suippoliuskaorapihlaja (Crataegus curvi

sepala). Näiden lisäksi puutarhassa on monia ruusupensaita, metsälehmus 

(~ cordata), syreenejä ja vanhoja omenapuita. Ukkomansikka (Fragaria 

moschata), joka on yleinen vanhojen kartanoiden puutarhojen rikkaruoho, 

on rehevä pohjakasvi Sipsalonkin tiheiköissä. 

Ehkä keskeisimmin Kalm vaikutti yliopistollisessa opettajantoimessaan 

puutarhanhoitoon. Hän viljeli luonnollisesti puutarhoissaan, Sipsalos

eakin, myös tavallisia puutarhakasveja, joista luetteloissa mainitaan 

omenapuu, päärynä, luumu ja kirsikka sekä karviaismarja- ja herukkapen

saat. Kalm kasvattali myös monia ruohovartisia keittiökasveja, mm. mo

lempien palkkapitäjiensä pappiloiden puutarhoissa. Ei liene mitään syy

tä epäillä hänen kertomustaan puutarhakasvien viljelyn yleistymisestä 

maassamme 1700-luvun loppupuolella. Ja siitä on luettava suuri ansio 

Kalmille, 
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Juhani Salmi 

KYNÄJALAVAN PUUAINE JA KÄYTTÖ 

Jalavalaj eja on noin 20 - eräiden tutkijoiden mukaan jopa 45 - pää

asiassa pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeassa vyöhykkeessä Länsi- ja 

Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Suomessa kasvaa luonnonva

raisesti vain kaksi jalaval aj ia, kynäjalava eli kynneppää (Ulmus 

laevis Pall . ) ja vuorijalava (Ulmus glabra Huds . ) , ja nekin ainoas

taan maan eteläosassa. Ulkomuodoltaan nämä jalopuut muistuttavat 

melkoisesti toisiaan, mutta ovat kuitenkin helposti erotettavissa: 

kynäj alava on keskimäärin hieman pienempi kuin vuorijalava, sen ok

sat ovat usein hentoja eivätkä perin litteitä, kun taas jälkimmäi

sen oksat ovat vankkoja ja litteitä, oksanhaarat eivät ole niin ylä

vi1stoja kuin vuori jalavalla jne. Kynäjalava muodostaa juuri-, tyvi

ja kantovesoja7 vuorijalava ei. 

Kynäjalava on suotuisalla kasvupaikalla nuorena hyvin nopeakasvui

nen ja kaunis puu, joka yltää suurimpaan pituus- ja paksuuskasvuun

sa usein jo 20-30 ikävuosinaan . Se saattaa elää useita vuosisatoja 

vanhaksi, mutta pituuskasvu päättyy kuitenkin jo 50-60 - vuotiaana, 

jolloin myös latvus on kehittynyt täyteen muotoonsa. Puu voi saavut

taa yli 30 m pituuden ja noin 120 cm rinnankorkeusläpimitan. Suomes

sa tällaisiin mittoihin päästään tosin harvoin. Pituus jää meillä 

yleensä 12-15 m: iin ja rinnankorkeusläpimitta alle 100 cm. Vuorija

lavan keskimääräinen pituus on 16-18 m. 

Avoimilla paikoilla kasvaessaan kynäjalava jää lyhyeksi ja melkein

pä tyveen asti oksikkaaksi, Se kehittyy myös haarovaksi, leveälat

vuksiseksi ja muhkurarunkoiseksi. Visapahkat ovat yleisiä. Tiheiesä 

kasvuatoissa puut venyvät pitemmiksi, latvus jää suppeammaksi, ja 
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runko muodostuu kohtalaiseksi. Kunnon jalavatukkeja meillä saataneen 

harvoin (minimipituus 310 cm). Parhaimmat eurooppalaiset tukit ovat 

peräisin Ranskasta. 

Jalavien rungon kuori muistuttaa tammen kuorta. Sen muodostavat pak

suseinämäiset niinikuidut. Alkuaan se on sileä j a ruskeanharmaa, 

mutta repeilee jo nuorena silmäänpistävän suorakulmaisiksi kappa

leiksi ja muodostaa lopulta rungon pituuden suuntaisesti re peyty

neen, syväuurteisen ja jokseenkin paksun , tumman harmaanruskean kaar

nan. Vuorijalavan runko on kynäjalavan runkoa sileämpi (glabra = si

leä). 

Jalavat kuuluvat niihin harvinaisiin puulajeihin, joita kutsutaan 

sydänrengaspuiksi. Usein, muttei aina, voidaan kostean pintapuun ja 

kuivan, värillisen sydänpuun välillä erottaa väritön, kuiva kehä. 

Saksalaisen ryhmittelyn mukaan kuuluu kasvava tai juuri kaadettu ja

lava erittäin märkiin puihin, joissa on vettä keskimäärin 550-650 + 

kg/m3 (kiintotilavuus). Sen kosteusprosentti on yli 115. 

Kaikki jalavalajit ovat puuaineeltaan hyvin samanlaisia, joten nii

tä on tämän perusteella vaikea tai usein mahdotonkin erottaa varmuu

della toisistaan. 

Jalava on kehäputkiloinen. Kesäpuun putkilot ovat vuosiluston rajas

sa hyvin suuria ja tiheässä muodostaen vuosiluston sisäreunaan ke

hän. Nämä putkilot näkyvät kaikissa leikkauksissa paljaalla silmällä• 

Sydänpuu ja pintapuu erottuvat kynäjalavalla terävästi vain tuorees

sa puussa. Pintapuu on paksu ja kellertävänvaalea, sydänpuu vaalean

ruskea. Sydänpuun väri on oleellisesti heikompi kuin muilla Ulmus

lajeilla. Vuosilustot näkyvät selvästi. Puuaine on usein kuvioituk

seltaan kaunista ja koristeellista, pinnaltaan kauttaaltaan melko 

s&manlaista ja hieman karkeaa. Sen pääosan muodostavat paksuseinä-
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mäiset puusyyt. Puutylppysolut ovat enemmän tai vähemmän pitkinä 

nauhoina putkiloide~ välissä (paratrakeaalinen tyyppi). Putkilomai

sissa trakeideissa on kierrepaksunnoksia. Jalavalla on runsaasti 

tyllejä. 

Poikkileikkauksessa ovat jalavan vuosilustot selvästi erottuvat ke

vätpuun suurten putkiloiden ansiosta. Puuaineen tunnistamisessa ovat 

avuksi jalavalle ominaiset putkilomaisten trakeidien muodostamat, 

vuosiluston kesäpuussa vuosilustojen suuntaiaina esiintyvät selvät, 

hieman katkeilleet, vaaleat ja aaltomaiset juovat. Ydinsäteet ovat 

melko ohuet, mutta kuitenkin helposti tunnistettavissa vaaleina juo

vina tummalla pohjalla • . 

Säteen suuntaisessa leikkauksessa vuosilustot erottuvat pituussuun

nasaaan halkileikkautuneiden suurimpien putkiloiden avulla erittäin 

selvästi. Poikkileikkauksessa näkyvät aaltomaiset juovat erottuvat 

tässä leikkauksessa ohuina, samansuuntaisina juovina ja ydinsäteet 

loistavina, vaaleanruskeina, lyhyinä nauhoina tai pieninä pilkkuina 

itseään vaaleammalla pohjalla. 

Tangentin suuntaisessa leikkauksessa erottuvat vuosilustot myös hy-. 

vin. Kevätpuun suuret putkilot näkyvät tällöin pituussuunnassaan 

halkaistuina. Poikkileikkauksen aaltomaiset juovat näkyvät kesäpuus

sa samansuuntaisina, ohuina ja tummina siksak-kuvioina. Ydinsäteet 

ovat tässä leikkauksessa vaivoin havaittavia, hyvin ohuita, lyhyitä 

ja tummia raitoja. 

Jalavan pitkä- ja enimmäkseen suorasyinen, melko kova, painava, kim

moisa , varsin sitkeä ja vaikeasti halkaistava puuaine ei häviä kes

tävyydessä tammen eikä saarnen puuaineelle, ei tuoreena eikä kuiva

na eikä myöskään kosteuden vaihdellessa. Se on vaikeasti työstettä

vää, altis halkeilemaan, ja kierteisyyttä esiintyy silloin tällöin. 

Pienikokoiset kappaleet kutistuvat ja paisuvat vähän. Saksalaisen 
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tutkimuksen mukaan jalavan tilavuuskutistumisprosentti on 13,2. Pu

ristus- ja iskutaivutuslujuus ovat varsin hyviä. Höyrytettynä puuta 

on varsin vaivatonta taivuttaa. 

Puuaineen teknisiksi vioiksi on luettava mm. se, että etenkin vanho-

jen puiden rungoissa on yleensä sydän- tai rengashalkeamia, ja tou-

kat pystyvät helposti vaurioittamaan varsinkin pintapuuta. Pintapuu-

ta pidetään muutenkin vähäarvoisena ja se olisi syytä poistaa raaka-

aineesta ennen käyttöä. Tukin pääleikkausten kuparinvihreä värisävy 

kielii sisälahosta. 

Jalava on sikäli poikkeuksellinen puulaji, ettei keskimääräistä kui

dunpituutta ole tiettävästi esitetty kirjallisuudessa. Vaihteluvälei~ 

nä tutkijat ovat maininneet mm. 0,9-2,4 mm ja 1,1 0-1,55 mm. Viimeksi 

mainitussa on kuitujen pituuden standardi poikkeamakai ilmoitettu 

0,15-0,20. Kynäjalavan puuaineen tiheys on 15 %:n kosteuspitoisuu

dessa keskimäärin 650 kg/m3 • Vuorijalavan puuaine on vastaavassa 

kosteuspitoisuudessa hieman tiheämpää, kesk i määrin 670 kg/m3 . 

Tiheys vaihtelee kuitenkin suuresti kasvupaikan mukaan. 

Puu on kUivattava hitaasti Ja varovasti, koska sillä on voimakaa tai~ 

pumus halkeilla ja kieroutua. Kuivana kestävyys on hyvä, eikä muo-

donmuutoksia tapahdu. Puuaine kutistuu ja paisuu kohtalaisesti, 

ei ole säänkestävää, mutta säilyy veden alla vuosikausia. 

Puun työstö on vaivatonta. Höyläyksellä puun pinnan saanti sileäksi 

on kuitenkin vaikeaa ja vaatii jälkihiontaa. Pintakäsittelyt ovat 

yleensä kaikilla työvälineillä helppoja. Liimaliitokset, naulat ja 

ruuvit pitävät hyvin. Puun sorvaus ja vuolu luonnistuvat erinomaises

ti, mutta halkaisu on usein työlästä. Tuoreena työstettäessä puuai

neella on monesti hieman epämiellyttävä haju, joka häviää kuitenkin 

myöhemmin. 
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Jalavaa käytetään hyvin moninaisiin tarkoituksiin. Varsinkin sorvat

tuna tai leikattuna viiluna se on erittäin koristeellista ja tällai

sena sangen suosittu huonekaluteollisuudessa. Etenkin visapahkat 

ovat haluttuja. Jalavan juuresta leikattu viilu on kuvioinniltaan 

mitä kauneinta . Juurta käytetään paitsi viiluina myös kokopuuna mm. 

puuveistoksissa. Visapuiset huonekalut pahkoista ja juuripuusta ovat 

erittäin kaunii ta, mutta vaikeasti työstettäviä , koska ne ovat hau

raita ja valmiina huonekalujen osina usein elävät, toisin sanoen ku

tistuvat j a paisuvat sekä lisäksi halkeilevat kosteusvaihteluissa . 

Puun käyttö ei rajoitu yksistään huonekaluihin, vaan sitä käytetään 

myös rakennusten hienojen sisä rakenteiden viimeistelyyn, seinien ja 

ja välikattojen laudoituksiin , par kette ihin , portaisiin , 

pihateiden päällysteisiin, loistovaunujen valmistuksessa, koneteolli

suudessa, aseiden tukeiksi, laiva- ja veneveistämöillä, lentokonete

ollisuudessa, rakenteissa, jotka joutuvat veden kanssa tekemisiin 

(vesirattaat , kaivonputket ym.), kulhojen, tarjottimien, rasioiden, 

nappien jne . valmistuksessa. 

Varsinkin hevosten luokkipuuna jalava on ollut suosittu . Onpa siitä 

valmistettu nälkävuosina pettuakin. Parhaimmat lihanhakkuu- ja ala

sinpölkyt on tehty jalavapuusta, etenkin vanhoista, pahkaisista run

goista tai juuripuusta. Erinomaisen iskutaivutuslujuuden vuoksi se 

on ollut jo vanhastaan suosittu kärrynpyöriin ja ajokaluihin. 

Jalava kuuluu niihin jalopuihin, j oiden käyttö vaihtelee vuodesta 

toiseen . Se oli heti toisen maailmansodan jälkeen erittäin suosittu 

muotipuu , mutta nykyään sitä ei käytetä juuri ollenkaan huonekaluissa, 

Polttopuuna jalava on pyökin veroinen, siis varsin hyvä , joskaan ei 

halkaisuvaikeuden vuoksi yhtä suosittu . Lämpöarvosta ei ole keskimää

r äisiä lukuja saatavissa. Tiheyden perusteella on kuitenkin pääteltä

vissä sen olevan melko korkean . 
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Kynäjalavaa käytetään myös puisto - ja kujannepuuna . Koristekäyttö 

ei ole enää niin runsasta kuin aikaisemmin. Kynäjalavan koristeelli~ 

sia muotoja ovat kartiojalava (Ulmus laevis f. exoniensis) ja riip

pujalava (Ulmus laevis f. pendula). Kuten alussa mainittiin , jalava 

muodostaa helposti sekä juuri-, tyvi- että kantovesoja . Istutettavat 

taimet on kuitenkin hankittava siemenistä kasvattamalla . 

Kuorta käytetään nahkojen parkituksessa ja keltaisten värien valmis

tuksessa. Jalavan tuhkaa, jonka kaliumkarbonaattipitoisuus on 77 %, 

käytetään potaskan tuottamiseen. Niinestä valmistetaan mattoja, si-

dontaan käytettäviä nauhoja sekä köysiä ja Keski-Euroopassa mm. me

hiläispesiä. 
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V. ErkalTLO 

KYNÄJALAVAN ESIINTYMISESTÄ LÄNTISELLÄ KARJALAN KANNAKSELLA 

Kynäjalavan (Ulmus laevis Pallas ) levinneisyys nyky - Suomessa on verr aten 
hajanainen ja läntinen, Ky.nijoen länsipuolelle sijoittuva . Luovutetussa 
Karjalassa lajilla on kaksi melko erillistä aluetta, toinen Länsi-Kan 
naksella , johon voidaan lukea myös Viipurin seutu, ja toinen Itä-Kannak
sella (Hiitonen 1946: 41, Hulten 1971:154). Mitään yhtenäisempää selvi
tystä nimenomaan Länsi-Kannakselta ei ole Hjeltin (1902: 196-198) 
Conspectuksen vanhojen tietojen lisäksi. Kynäjalavan ollessa tänä 
vuonna ajankohtainen, ja koska tämän kirj o ittajalla on joitakin ennen 
julkaisemattomia etupäässä 1930-luvulla koottuja havaintoja puun esiin 
tymisestä tällä alueella, lienee paikallaan koota käytettävissä olevat 
tiedo t yhtenäiseksi esitykseksi. 

Läntisin kynäjalavan esiintymä alueella lienee Säkkijärven Vuolansaa 
ressa . Krohn (1926: 53) mainitsee täältä kaksi puuta, mutta Toivar in 
(1938: 29) mukaan saaressa kasvoi 8 puuta, joista osa oli iL~eisesti 
syntynyt juurivesoista . Vahvimmat rungot olivat Toivarin mittausten 
mukaan 200 ja 115 cm. Käydessäni paikalla kesällä 1936 löysin sieltä 
myös j o itakin siementaimia . 

Seuraava kynäjalavaesiintymä itäänpäin Viipurinlahden rannalla tunne 
taan Viipurin mlk. Kiiskilän Halkosaaressa, mistä totesin kesällä 1936 
12 puuta sekä lisäksi joitakin pensaita ja kantoja . Vahvimmat rungoista 
olivat 270, 225 ja 216 cm ympärysmitaltaan rinnan korkeudelta ja kook
kaimmat puut 14 - 17 metrisiä . Seuralaiskasveina esiintyivät mm. Humulus, 
Pallopia dumetorum, Stellaria holostea ja Polygonatum multiflorum . 
~ivan låhelta tata pa~kkaa, Vi~pur~n mlk. P~~spansaaresta, tunnetaan 
paikannimi Kynnäppäänniitty (Nissilä 1939 : 144). 

Viipurinlahden SE - puolelta, Johanneksen Kirjolasta kynäjalava on jo van 
hastaan tunnettu meren rannalta (1862, Alfthan, H. ) . Itse löysin kolme 
lähekkäistä monirunkoista jalavaryhmää Huunolansaaren läheisyydestä Paa t
saaren pienestä Suosaaresta (H) . VahvLmpien runkojen ympärysmitat olivat 
vain 30 - 40 CTL . Puiden alla kasvoivat mm . Rosa malajis, Stellaria holos
tea, Silene dioica ja Convallaria malajis . Viipurin ;naalaiskunnan puo
lelta kynäjalav a tunnetaan vanhastaan Horttanan nimestä (1964, 
Nervander, H.), ja läheisessä Lihaniemessä muistelen itse nähneeni ja
lavia. Viipurin kaupungin alueelta löysin lajin Pappilanniemen Latukka 
niemestä: 12 m korkea kaksihaarainen puu, tyven ympärysmitta n . 2 m. 
Huhtialan Hevossaaresta sen ilmoittaa jo Arthur Thesleff (Hjelt 1902 : 
196) ; itse näin täällä pari isohkoa puuta seurassaan mm. Tilia cordata 
ja 'Viburnum opulus. Kynäjalavaa kasvaa näkemäni mukaan vieläViipurin 
~yllysaaressa rantametsässä, luutavasti alkuperäisenä , ja rantalehdo s-
sa Papulanvuoren juurella vanhalle hyppyrimäelle johtavan tien varrella . 
Lähellä viimeksi mainittua paikkaa, Papulan sillan korvassa oli keski 
ajalla Kynneppää-nimLnen talo (Nissilä 1958 : 15). 
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1:1000 000 

Kuva 1. Kynäjalavan tunnetut esiin-

t ymät läntisellä Karjalan kannaksella . 

F i g . 1 . The known occurrences of white elm 

in the western part of the Karelian Isthmus . 

Viipurin pohjoispuolelta kynäjalavaa löytyi Pakkasesta, Laihalammen 
puron suulta: 5 - runkoinen, 7 m korkea puu seuranaan~~. Adoxa , Tilia ja 
Viburnum opulus. Läheiseen Lavalaan mentäessä kasvoi Suomenvedenpohjan 
rantaniityn laidassa ja os in rantametsässä edelleen kolme mahtavaa 
kynäjalavaa: monirunkoinen, päärunko n . 20m korkea ja 3 m ympärysmit 
tainen< kolmerunkoinen , t yvestä 225 cm ja yksirunkoinen , 215 en . Pui
den läheisyydestä rantalehdosta löytyivät mm . :1atteuccia struthiop
teris, Polygona tum multiflorum ja Stellaria holostea . 

Vielä tapasin kynäjalavaa Viipurin mlk:n Yl i veden Kukkarovuoren SW- . 
rinteeltä , missä kal l ion juurella kasvoi kaksi isoa, vanhaa ja runsaastl 
haarovaa puuta . Kasvupaikan korkeus on nelisen metriä läheisen Hepolam' 
men pinnasta. Si sämaaesiintymiin kuu l ui myö s läheisestä Lyykylästli jo 
viime vuosisadan puolella tunnettu 21 m ko r kea kynäjalava (1878 , 
Lagus , H . ). 

Kynäjalava kasvaa myös paikoin läntisellä Karjalan kannaksella . Vi ipurin' 
lahden eteläpuolella Koiviston Vasikka s a arelta E. Nylander tallensi 
näytteen puusta jo 1851 (H). Kesällä 1934 näin siellä 8 jalavaa , joista . , 
5 isoa. Paikall~ kasvoiva t lisäksi mm . Fallopia dumetorum ja~ 
perennis. Myös Kuolemanjärven Muurilasta on kynäjalavaa löydetty jo viime 
vuosisadan puolella (Hjelt 1 902 : 196) . H. Lindberg ilmoittaa vahvimman 
täällä kasvavan jalavan rungon ympärysmitaksi v . 1895 3 , 8 m, v . 1 933 
arvioin tämän valtavan puun korkeudeksi 23 m. Paikalla kasvoi myös 
muutamia pie nempiä jalav ia . Täältä eteläänpäin mentäessä puu tunne
taan läheltä Muurilan Seivästöä (H . Lindberg) ja Uudenkirkon Vitikkala 5 ' 
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ta (Gröndahl , 1903; H) ja Inosta (H . Lindberg) , missä kasvoi kaksi isoa, 
vanhaa puuta (Hjelt 1902). Itäisin löytö läntise~tä Karjalan kannaksel 
ta lienee Raivolan tunnetusta lehtikuusimetsästä, mistä kesällä 1937 
tapasin kaksi kynäjalavaryhmää joenrantalehdosta n . 4 km:n päässä me
restä (Erkamo 1967: 132). 

Kuten löytöpaikkatiedoista ja oheisesta kartasta nähdään , kynä j alavan 
esiintymät läntisellä Karjalan kannaksella ovat pääasiassa Suomenlahden 
rannoilla . Tämä on sikäli mielenkiintoista , että Eestissä lähes kaikki 
ja nyky-Suomessakin useimmat kasvupaikat sijaitsevat sisämaassa (Hulten 
1971: 154; Jalas & Su ominen 1976 : 82). Viipurin alueeltakin tunnetaan 
kaksi sisämaaesiintymää . Ne sijaitsevat välittömästi Viipurin - Vuoksen 
vanhan vesitien varrella , sen länsipäässä. On luultavaa , että kynä 
jalavalla on ollut tääl lä enemmänkin kasvupaikkoja Vuoksesta vir t aavan 
veden tulvamailla , samaan tapaan kuin niitä on Vuoksen alajuoksulla 
Sakkolassa (Hiitonen 1946: 41) . Tähän viittaa se, että myös po. rei
tin itäpäässä Antrean Kuparsaaressa on kynäjalavan esi intymisestä 
kertova paikannimi Kynneplahti (Nissilä 1939 : 144) . On mahdollista, että 
puu on aikoinaan l evinnyt urnän re itin piiriin juuri merenrannikolta kä sin, 
niinkuin Hiitonen (1946 : 95) otaksuu . ItseVuoksihanon suhteellisen 
nuori joki , n . v . 2000 e. Kr . syntynyt . 
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V. Erkamo 

KYNÄJALAVA ALKUPERÄISENÄ HELSINGIN TUOMARINKYLÄSSÄ 

Selatessani 1979 Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosas 
ton julkaisemaa esikaupunkialueiden yleiskaavan liiteraporttia "Vir
kistys ja luonnonsuojelu" (YB : 12 / 78) osui silmiini II osan sivulta 
26 uusien rauhoitettavien kohteiden luettelosta seuraava tieto : 
"Tuanarinkylä, Haltiala, Vantaanjoen rannan tuntuma : edustava vanha 
elinvoimainen kynäjalavaryhmä ." Luettelo ilmoitetaan laad ituksi Kiin 
teist viraston metsäosastolla . l 

Kuten tunnettua kynäjalavaa ei ole varmuudella ilmoitettu alkuperäisenä 
Helsingin seudulta,mikä näkyy esim . Uotilan (1979: 5) julkaisemalta 
lajin levinneisyyskartalta. Oli siis hyvin ymmärrettävää, että heti 
kesäkuun alussa kiirehdin Haltialaan tutkimaan po. jalavaesiintymää: 
voisiko kyseessä tosiaankin olla luonnonpuu? Ja kyllä asia niin on : 
kynäjalava kasvaa täällä epäilemättä täysin alkuperäisenä. 

Tuonarinkylässä ovat eräät Helsingin seudun laajimmista peltoaukeista . 
Pellot ulottuvat yleensä lähelle Vantaan rantaa, ts. joen törmälle, 
mistä rinne putoaa paikoin jyrkästi Vantaan laaksoon. Haltialassa, 
Ruutinkosken kohdalla, törmän ja rannan välinen kapeahko alue on kaut 
taaltaan rehevähköä lehtoa, missä esim . vaahtera esiintyy iL~eisesti 
täysin alkuperäisenä tuomen, pihlajan , harmaalepän, kiiltopajun, koiran 
heiden ym. seurassa. Juuri tuollaisen pohjoiseen viettävän lehtevän 
törmän rinteen yläosassa kasvaa myös kyseinen jalavaryhmä Haltialan 
Kellarimäen kohdalla . 

Koko jalavaryhmä, josta kohoaa 6 runkoa - vahvin 130 cm rinnankorkeu 
delta ympärysmitaltaan - on ilmeisesti oikeastaan yhtä ja samaa puuta . 
Alkuperäinen , nyt puoleksi kuivunut tyvi on noin metrin läpimitaltaan 
ja kääntyy metrin korkeudella lähes vaakasuoraan asentoon ja kasvaa 
tällaisena noin 2 l/2 m. Vaakasuora osa muodostaa puolitoistametrisen , 
päält'ä kuolleen, kuorettoman ja muhkuraisen mahtavan "pöydän". Siitä 
nousevista rungoista on kaksi kuollut. Pari runkoa on nähtävästi syn 
tynyt juurive'Soina. Kokonaisuudessaan jalava vaikuttaa "ikivanhalta ", 
200-300-vuotiaalta. Korkeutta puulla on kuitenkin vain n. 10- ll m. 

Jalavan kasvupaikka on 6-7 m Vantaan pintaa korkeammalla. Lähimpään 
rantalammikkoon on matkaa n . 30 m. Kasvillisuus puun ympärillä on 
enimmäkseen varsin tavallista niittykasvillisuutta . Mutta puun alta 
löytyi vielä alkuperäistä lehtolajistoakin, jalopuulle sopivaa seuraa: 
pystykiurunkannusta, kelta - ja valkovuokkoa, iso- ja pikkukäenrieskaa , 
sudenmarjaa, lehtokortetta ym . Vähän alempana näkyi myös kotkansiipeä. 
Seuralaislajisto oli siis kutakuinkin samaa kuin esim. Hauhon Portaan 
kylän kynäjalavien juurella (Erka~o 1979: 20 ) . 

l Myöhemmin sain tietää, että apulaisprofessori Leena Hämet - Ahti oli 
tallentanut puusta näytteen jo v. 1953 . 
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Kuva 1 . Haltialan kynäjalava . Valok . V. Erkamo . 

Katselin törmän harjalta ympärilleni. Yläoksissa näkyi hedelmiä , mutta 
oliko tämäkin yksinäispuu itsesteriili vai olisiko lähistöllä taimia? 
Ja tosiaan , rantametsässä n . 25 m: n päässä näkyi jotakin vaaleanv ihreää 
nuorten harmaaleppien ja tuomien joukossa . Siellä kasvoi viisimetrinen 
nuori kaunis kynäjalava vain metrin korkeudella rantavedestä . Sen juu
rella versoi mm . lehtotähtimöä. 

Vaikka Haltialan ja läheisen Niskalan kartanot tunnetaankin runsaista 
puuistutuksistaan - jopa kynäjalavavan läheisyydessäkin sellaisia on -
ei ole epäilystä jalavavanhuksen alkuperäisyydestä täällä . Dendrologi 
set istutukset ovat paljon nuorempia . Nykyisin ei kynäjalavaa liene 
myöskään istutettuna missään lähistöllä (vrt . Oksanen 1965: 159 - 160). 
Lisäksi on syytä korostaa , että Haltialan seutu kokonaisuudes s aan o n 
luontonsa puolesta rikasta . Noin kilometrin päässä on Tammisten luon
nonsuojelualue alkuperäisine tammineen ja pähkinäpensaikkoineen . 

Haltialan kynäjalavaesiintymä on erityisen mielenkiintoinen lajin 
kotimaisen levinneisyyden kannalta . Ensinnäkin , puun kasvupaikka , joka 
siis sijaitsee joen varrella , on meillä harvinainen laatuaan ; Uotila 
(1979 : 8) mainitsee vastaavanlaisen vain Lapinjärveltä . Toiseksi , 
puulla on ehkä aikoinaan ollut useampiakin kasvupaikkoja Vantaan ve si
alueella Hyv~nkään Kytäjälle (lähin löytöpaikka tällä suunnalla) ja 
Etelä - Hämeeseen mentäessä . Näyttäisi myös mahdolliselta, että kynä 
jalaval l a olisi aikoinaan ollut esiintymiä Helsingin seudun rannikolla 
kin samaan tapaan kuin esim . Pernajassa . Kasvitieteellisen puutarhan 
ison kynäjalavan oletettu alkuperäisyys saisi näin kenties hieman lisä 
tukea, vaikka toisaalta tämän puun meikäläisissä oloissa poikkeukselli-
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n en ko ko j a maht avuus saattaisivat viitata lähtösiemenen etel äis~1pää0 

alkuper ään. 

Hal t i a lan kynä j alavan rauhoitus - esiintymä on Helsingin kaupungin 
maalla - o lisi syytä suor~ttaa mahdollisimman pian ja nimenomaan 
l uonnonsuojel ula i n nojalla . 
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Camilla Rosengren 

VART TAR ALLA VÄXTER VÄGEN? 

Var finns alla enkla, inhemska, snabbtväxande och billiga växter, som 

det talas så ~cket om i planerarsammanhang? Och vart har många utmärkta 

gamla arter tagit vägen? 

I höst har det varit nästan omöjligt att få tag på sälg (Salix caprea) 

eller jolster (~. pentandra), för att inte tala om mer sällsynta ~

arter, som t.ex. mandelpil (~. triandra) eller vitpil (~. ~). Silver

pil, ~· ~ 'Sericea•, får man däremot från samtliga plantskolor i alla 

upptänkliga plantstorlekar. 
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St åt liga mandelpilar på str anden av Ängeslevänjok i, f ot ograferad 

under Dendrologiska Sällskapets sommarexcur sion 1978 

(Foto : Pekka Markkula) . 

Man kunde också önska sig att plantskoleodlarna skulle pröva pl att elä 

an nya tongångar i sina reklamkampanjer - månne inte snabb tillväxt, att 

plantorna alltid haft sin hemvist i finskå skogar och marker med därtill 

hörande härdighet och harmoni i färger och växtsätt, kunna vara säljande 

argument, lika väl som iögonenfallande färg på blommor och bladverk, soa 

nog åtminstone i katalogernas bildmaterial är den mest omhuldade egen

skapen. Är det här en av orsakerna till att det verkar finnas en klyfta 

mellan trädgårdsfolk och naturvärdare? 

De senaste åren har det skett många förändringar i planering och an

läggning - man behandlar stora områden, som det är omöjligt att sköta 

trädgårdsmässigt, utan där växterna måste kunna anpassa aig till växt

platsen som vid naturlig etablering, eller åtminatone klara sig med 

minimal skötsel. Det finns anläggningar, aär aet viktigaste är att man 

får någonting att växa - oberoende om växten har några speciellt 

iögonenfallande drag i fråga om växtsatt eller blomning, växterna fyller 

en massa andra behov än enbart de estetiska. En prof~Hsordesignad 

vägslänt med stora områden med skogsplantor av tall och rönn ändrades 

utan att planeraren tillfrågades i anläggn1ngsskedet till hängrönn och 

bergtall - vilka avgrunder av okunskap om landskapliga sammanhang blottar 

det inte. 
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Att en växt eprider sig med okuvlig energi kan vara till förfång i en 
trädgård men inte nödvändigtvis på en kvartersgård. Dess stora spridnings
förmåga har väl varit orsaken till att man slutat använda den vanliga 
bondspirean, Spiraea ealicifolia - en växt med traditioner, tidigt grön, 

vacker ockaå om vintern. För tillfället verkar den omöjligt att få tag 

pl. 

I det övriga Norden och i Mellan-Europa har man i åratal talat om 
dynamisk växtföljd i planteringarna, där arter aom anabbt växer upp tae 
bort när de blir akräpiga och riaiga, för att ge plats andra arter, aom 
vuxit långaammare, men i gengäld når hög ålder, dve. en naturlig 
ekologiak växtföljd. T.ex. den i forstsammanhang prövade vattenpilen, 
~ viminalia 'Aquatica1 , akulle vara en skatt pl en ödslig, nyanlagd 
daghQm~gård, där aanden yr mellan lekställningar, berberis och pinnar 
av rönn. 

Växterna omkring osa är en betydande miljöfaktor. Det finns anledning 
att befara att våra kommande landskapsarkitekter vet allt mindre oa 
odlade växter och våra odlare och anläggare har svårigheter att anpaesa 
aina kunekaper i praktiken. Djupare kunekaper och ett etörre växt
aortiment skulle göra det lättare att ekapa den helgjutna miljökultur 
vi aaknar i Finland, formgivningens och den vackra naturena land. 

Vattenpilen (Salix viminalis 'Aquatica' ) är mycket snabbväxande 
och därför speciellt användbar i skyddplanteringar (Foto: P . Alanko) · 
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Niilo Karhu 

BERLIININPOPPELI YLEISIN LAHDESSA 

Suomessa menestyvien poppeli l aJien levinneisyyden selvittämi

seen liittyvänä osatyönä suoritin viime kesänä kahtena lauan-

taipäivänä ylipuutarhuri Pentti Alangon kanssa Lahden kaupun

gissa kasvavien poppelien luetteloinnin. Varsinaisen kaupunki

keskustan lisäksi t a r kast imme myos pohjoisia, läntisiä j a ete

laisiä alueita ~aupungin itäosien jäädessä tarkastelun ulko-

puo lelle. Tarkastuksen kohteena olivat lähinnä kaupungin istu

tukset , mutta luetteloimme myös kai~ yksityispihoissa sil

miimme sattuneet poppelit. Oheinen yhteenveto sisältää näin ol

len runsaasti 90 i~ kaikista Lahden kaupungin alueella kasvavis

t a poppe l eista . Poppeli-istutusten paikallistamisessa saimme 

apua Lahden ~aupungin puisto-osastolta, mistä kiitoksemme kau

punginpuutarhuri Arvo Toivol alle j a apulaiskaupunginpuut arhuri 

Timo Sjöbergille. 

Yhteenveto Lahdessa Kasvavista poppeleista lajien runsausjarjes-

tyKsessä on tällainen: 

P. X berolinensis 264 kpl 
P . X rasumowskiana 103 " 
P. suaveolens 'PyramidaJ.is ' 93 " 
P. tremula ' &ecta ' 58 " 
P. x petrowsKiana 44 lt 

P. balsamifera var . elongata 41 .. 
P. x woobstii 22 " 
P. trichocarpa 20 " 
P. x canadensis 4 " 
P. balsamir:era var . hortensis 3 " 
P. lauri:J:"olia 1 " 
F . tremula ~ei l a s kettu2 ,, 

Ynteensä 12 l ajia 653 kpl 

LUkumääriin sisältyvät myos kookkaat JUUrivesayksilöt, joita 

todettiin lajeissa f · x berolinensis , E· x rasumowsKiana (ei 
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kuitenkaan Niemenkadun varrelle vanhojen puiden kaa tamisen seu

r auksena syntynyt monisatarunkoinen juuri vesametsikkö ), 

P . balsamifera var. elongat a j a g_. x woobstii. Lahden kau

punginpuutarhan vanhat K· x b erolinensis- puut , yhteensä 70-80 

kappal ett a , sekä t a imiston palsamipoppeli- ja pylväshaaparivis

t ot eivät sisälly yht eenvetoon. 

Yhteenvedon mukaan P . x berolinensis on ylivoimai sesti Lahden 

kaupungin yleisin poppeli. Varsin yleinen se ilmeisesti on mo

nilla muillakin etelaisen Suomen pai ~kakunnilla , mikä kai keti 

johtuu si itä , ettei s e hedepuuna likaa pai Kko j a siemenvillal l a . 

Lahden berliininpoppe l eita vaivaa t auti, joka pöhöttää niiden 

tyvet, joista sitten kuori irtoaa ja puu Kuol ee . •rällaisia pui

ta oli kymmenittäin. Samaa t autia esi intyi myös j oissakin puis

t ol ehmuksissa . - J:. x b erolinensis-~ausi Lahdessa on päättynyt , 

sillä kaupunki i stu~taa nyt a inoastaan palsamipoppelia (v. elon

gat a) j a pylväshaapaa. Eikä olisi pahitteeKsi , v aiKka muualla

kin seuratta i s iin Lahden esimerAKiä , s illä berliininpoppeli on 

massaistutuksilla käytet~ynä ylitsepursuavan r ehevä puu j a sitä 

pait si vihreänä l ehdessa vielä myohäan syKsyll ä , Kun leht i puu

luont o on jo muuten palJa s . No, t amä on tietenAin maKuasia . 

Tois ella tilalla ol eva ruhtinaanpöppeli on Komea j a kookas puu, 

mutta kaupunki-istutuksii n se ei oike i n sovi. LahdessaKin sen 

haitt apuol et on havai ttu : linja- autoaseman K· x rasumows~iana

rivit, yhteensä 33 puuta , varistavat Keväisin jalan~Lcijoiden 

kiusaksi mahtavan määrän si emenvillaa . Si tä paitsi katuvi erillä 

kasvava t puut voivat a i heuttaa autonAor j ausla skuj a , Kun myrsky 

pudottaa mahtavia oks i a pysäköity jen autojen päälle . 

Linja- autoaseman vieressa ~isapuiston a lueella ka svaa 20 kp l 

R· x petrowskianaa , JO i den siJoitus ei ole onnistunut: ne kylvä

vät s iemenvillaosa suoraan urheilu- ja palloilupai koille . 

Lahti on t åmån vuosisadan puolella syntynyt kaupunAi , mikä se

littää sen , että s i eltä ~okonaan puuttuu ~· x gileadensi s , jota 



Kaupunginpuutarhuri Arvo To ivola 
j a Niil o Kar hu t u tk i massa Mukku
lankadun kuolev i a berli i n inpop
pele i ta. 
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Kannessa näkyy puuntuh oojan 
(Cossus cos sus) ka ivertamia rei
k i ä . (Valokuvat P . Alanko) 

es i m. Hels ingi ss~ esiint yy varsin runs~asti järeinä ja i än r a-

sittamina yksilöinä . Sama koskee f . l auri fol i aa , j ot a Lahdesta 

l oytyi yks i a inoa puu er ääs t ä yKsi tyi syi hast a . Kart anokulttuu

r iin se lvästi lii~tyvä E· ba l samif er a var . norten s i s loytyi ai-

noas~aan ~ukkulan kart anonpuistosta , va i kka muitakin kartanaita 

tut kittiin. "Vanhoista " l a j e i sta on Lahdessa s en s ijaan varsin 

lukui sana j a edus t av asti kasvamassa Vähän tunnet tu E• X WO Obstii, 

jonka komei mmat tapaamani yksilöt kasvavat Ke s ki-Lahden kirkon 

mäe l l ä . Niiden 4- 5 me~rin pituis i na r iippuvat a l aoksat puolta

vat erinomai sesti r i i ppapoppeli- nimeä. Lajia löytyy Lahde s sa 

4- 5 muus t al(i n pai kasta . 

Lahden kaupunki on käytt änyt t akavuosina varsin runsaasti pop

pel eita , joill a saadaankin nopeasti vihreät ä aikaan. Kaupungi n 

pu i s t oi s sa on pal JOn muutakin mi e l enkiinto i sta , mut t a muut 

puut ja pensaat e.i v at kuulu t ämän kir jo i tuksen piirii n . To det

takoon l opuksi , että Lahden puistoi s sa on ilahduttavan pal j on 

myös t ai detta . 

f' V r} 
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MATKATERVEISIÄ GRUUSIASTA 

Pyydän saada kertoa Dendrologian seuralle , että 6 . - 8 . 10 . 1979 
matkalla Gruusiaan olen t,avannut joukon vanhoja tuttuja ja 
dendrologiystäviä ja välitän heiltä lämpimät terveiset . 

Päivällisellä , joka minulle tarjottiin 6 . 10 . Tbilisissä hotel 
li Iverian ravintolassa , tapasin professori Abashchidzen , joka 
nyt jo muistaakseni 74 vuotiaana herrana iloiten muistelee 
puheenjohtajuuttaan ikimuistoisella Bakurianin lounaalla Dendro 
logian seuran Gruusian retkellä vuonna 1977 . Mukana oli myös 
dosentti Tarashvili , joka heti 7 . 10 . joutui lähtemään pariksi 
viikoksi luennoimaan Novosibirskiin . Vankkana Suomen ystävänä , 
vieläpä saksankielen taitoisena , hän on erittäin hyvä kontakti 
mies . Edelleen seurassa oli Tbilisin metsähallinnon talouspuo 
len vaikuttaja , joka vuoden 1977 retkeemme liittyen oli kuullut 
meistä veljensä kautta , mutta jonka nimi jäi valitettavasti 
saamatta. 

Seuraavana päivänä minulle näytettiin koko pa1van kestäneen 
yksityisautoretken puitteissa Tbilisin lähiympäristössä tekeillä 
oleva kansallispuistohanke , viinitarhoja , joissa oltiin juuri 
päättämässä sadonkorjuuta , Tbilisin järven seudulla sijaitseva 
taimitarha ja marjakuusenviljelmä . Pähkinäpuun siimeksessä 
tarjottiin 3 tuntia kestävä lounas , joka jatkui hotelli Iverian 
r avintolassa 4- tuntisella päivällisellä . Mukana olivat vanhat 
ystävät Gogi Khutsitvili ja Dzhumber Rtskhiladze , jotka viime 
kesänä käväisivät seuramme vieraina Helsingissä , sekä suuri jouk
ko e r ittäin ystävällisiä , sadonkorjuutunnelman vallassa eläviä 
metsähallinnon miehiä . 

Metsähallinnon edustusautolla tehtiin 8 . 10 . retki Gruusian itä
OSlln . Matkalla näytettiin juuri löydetty öljykenttä , jonka 
ympärillä kävi vallan vimmattu hyörinä . Kävimme aina ison 
Kaukasuksen näköetäisyydellä asti piipahtaaksemme Gruusian toi 
seksi suurimmassa "valkoisessa kirkossa", joka on linnoitus sa
malla kuin kirkkokin . Lopuksi tarjottiin yhdistettu lounas ja 
pä i vällinen Signakhin metsähallinnon johtajan , Cesar Macharash 
vili - nimisen ja jättiläisen kokoisen herrasmiehen toimesta 
" erään työntekijän vaatimattomaan kotiin" järjestettynä . Tilai 
suuteen osallistuivat ymmärtääkseni kaikki "laulavat metsämie 
het " . 

Molemmi lle päiväretkille hankki Tbilisin metsähallitus Inturis 
ti l -ta englanninkielisen tytön tulkiksi . Omansa lisäten ja 
sensuuria harjoittaen , kuten ymmärsin , tyttö teki paljon työtä , 
sillä puheita pidettiin runsaasti . Vielä lentokentällekin minua 
tu l tiin saattamaan joukolla . 

Gruusialaiset metsämiehet ja dendrologit pitävät suomalaisista 
ja suhtautuvat ylitsevuotavan vieraanvaraisesti. Kosketuksen 
yl l äpitäminen vaikuttaa erittäin mieluisalta, semminkin kun 
Gruus i a on niin ylen monikasvoinen maa, että näkemistä ja ih 
mettelemistä riittää aina . Pitäisin ylen mielekkäänä , että toi 
mittaisimme Dendrologian Seuran nimissä Gruusiaan pienen muiston , 
vaikkapa erän siemeniä " vuoden puusta". Uskon , että ystävämme 
l öytävät sille sopivan kasvupaikan kau niissa maassaan . 

Leo Pilz 



"Kun koski kuivana kohisi •. " 
Näkymä Gruusia - Tbili s i -
kansallispuistoalueelta . 

Valokuvat : 1 . Pilz . 
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Gruus iala i sten metsämi esten seuras sa . Lounaspöytä odottaa 
puun va rjo ssa t austalla . Kuvassa mukana Dendrologi an Seuran 
v . 197 7 Gr uusian r etken pääoppaat Go g i Khuts i tvili (äärimm . 
oi kealla) j a Dzhumber Rtskhiladze ( 2 . vasemmalta) . Kirjoittaja 
kolmantena vasemmalta . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TOIMINNASTA 

Seuran 10-vuotisjuhla 

Dendrologian Seura ~uli 10-vuotiaaksi l okaKuun ~ 0. päivänä , 

mutta kaytännön järJestelyjen vuoksi 10-vuotisjuhlan piämi

nen päätettiin siirtää marraskuun lopulle. Kokoonnumme seu

ran ensimmäisen täyden vuosikymmenen merkeissä t orst aina 29 . 

päivänä marraskuuta klo 19 Käpylässä Karjala isten talon r avin

tolassa (Käpylänkuj a l, siniset bussit 55 j a 65 kUlkevat so

pivasti viereen). Meille on va r at tu Karjalan tupa -niminen 

kabinetti seKä tarj olluksi kahvia , karJalanpiirakeit a ja muna

voita hintaan 15 mk hengeltä. 

Illan OhJelmassa Niilo Karhu kertoo seuran kehityksestä j a 

10-vuotistaipaleen t apahtumista. Jouni Mikola esittää l aa j as

ta kuvavalikoimastaan kokoamansa väridiakatsauksen seuran kym

menvuotistaipaleelta . Illan esitelmän pitää Pentti Alanko ai

heenaan "Dendrologia gastronomica" , mihin liit tyy myös väri

diaesitys. 

Toivomme tuvan täyttyvän toiminnasta kiinnostuneista jäsenistä. 

Dendrologian Seuran merkki 

Seuran na~~itus ratKaisi lo kakUun kokouksessaan Dendrologian 

Seuran merkin aikaansaamiseKsi lehtemme Kuluvan vuoden ensim

mäisessä numerossa ju~istamansa ideakilpa ilun. Siihen tuli 10 

ehdotusta, joista ha llitus yksimielisesti julisti voittajaksi 

selkeän metsää kuvaavan merkkiehdotuksen. Sen oli laatinut 

Marja Ylätalo Puutarhatieteen l aitokselta. Onnittelut voitta

jalle ja kiitokset kaikille osanottajille. 

Kun kysymys on ideakilpailusta j a asia on vielä keskeneräinen, 

emme tässä vaiheessa vielä j ulkaise kuvaa voittaneesta endo-
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tuksesta. Hallitus Kenittelee ehdotuksen pohjalta merkkiä ja 

sen erilaisia käyttötapoja. Merkin lopullisen asun suunnitte

~ussa käytämme hyväksi asiantuntijan apua. 

Seuran sihteerin sijaisuus 

Puuhakas sihteerimllle Marjat-ca Uosukainen aloitti J..okaJruun 

alussa stipendiaattityönsä Ruotsin Skånessa, missä hän viipyy 

yhdeksän kuukautta. Sihteerin sija isena toimii fil.yo . Päivi 

Ryöppy, jonka tapaa päivisin Viikistä Kasvinjalostustieteen 

laitokselta. Osoite ja puhelinnumero ovat s i is enti set . 

Kiinan matka syksyJ..La J..980 

Kesaisessä jäsenkirJees sä kerrottiin pallon olevan Kiinassa ja 

siellä se on nytkin, mutta se Kävi välilJ..ä jo täällä, joten 

matkasuunnitelman kehittymisestä on JOtakin kerrottavaa. Kii

nasta on ilmoitettu, että 20 Dendrologian Seuran jäsentä ote

taan vastaan ensi vuunna, mutta ehdottamamme touko-kesäkuun 

sija sta elo-syyskuussä. Seuran hallitus on hyväksynyt tämän muu

toksen, jonka syynä uvat kasvavan turistimäärän KiinaJ..le. aiheut

tamat majoitusvaikeuuet . Muuten kiinalaiset ilmoittavat ryhty

neensä järjeste~ih~n toivomustemme toteuttamiseks i niin henki

~ökontaktien kuin matkareitinkin osalta. 

Matka suoritetaan KUllipaankin suuntaan Siperian kautta: Helsinki 

- Moskova junalla, Moskova - Irkutsk lentäen, sieltä junalla 

Kiinaan Harbiniin j a paluu junaJ..la Pekingistä Irkutskiin Ulan 

Batorin j a Mongolian Kautta. Irkutskissa on kumpaankin suuntaan 

matkatauko , joka an·Ga.a mahdollisuuden tutus tua kaupunkiin ja il

meisesti myös retkeen Baikalille . Kolme viikkoa perillä Kiinas

sa vietetään reitilJ..ä Harbin - Yichun (Heilongjiangissa Kiinan 

koilliskulmassa) - Harbin - Peking - Chengdu (Szechuanin vuoris

tot j a kuuluisa Puna inen l aakso) - Nanchang (Lushanin kasvitie-
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teellinen puutarha) - Hang~ou - Nanking - Peking. Hangzhou on 

rannikolla a ivan Shanghain a l apuolella , Nanchang siita l ounaa

seen sisäm~assa. Nanking on jokivarressa Shanghain länsipuolel

l a . Chengdu t aas on länsiosassa maa~a , suunnilleen 30. pohjoi

sen leveysasteen j a 105. itäisen pituusasteen risteyKsessa . 

Alkuperäisen suunnitelmamme mukaan tarkoituksemme oli lentää 

Hong Kongiin j a tulla Kiinaan Kantonin kautta , mutta Kustannus

syistä luovuimme kuumast a etelastä. Odotamme nyt Kiinan matka

toimiston l opullista tarjousta toivoen Kantonin poisjättämisen 

alentavan kustannuksi a , jotka matkoineen .<:ait<:Kineen pyorivät 

kuitenkin 10.000 markan tuntumassa. Koko oat~aan menee aikaa 

29-30 vuorokautta . Palaawme asi aan , ~un Kiina sta tulee lopulli-

sia tietoj a . 

DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENASIOITA 

Uudet jäsenet (tilanne 15.10.1 979 ) 

Borg, Paul-Göran W.; Helsingfors 
Eskola, Matti; Hyrylä 
Forsman, Kari; Oulu 
Halme, Jarmo; Mänttä 
Hauturi , Pentti; Vuorela 
Havas , Paavo; Oulu 
Hiltunen, Jaana; Helsinki 
Rokka, Henrik; Jyväskylä 
Holmberg, Ebba; Haukila 
Huhta, Alli- Kaisa; Helsinki 
Häme , Tuomas; Helsinki 
Ingervo , Jussi; Espoo 
Järvinen, Tapio; Tampere 
Kauko, Olli; Helsinki 
Kolkka, Martti; Juurikorpi 
Kuokka, Ilpo; Helsinki 
Laur~n, Christina; Helsingfors 
Lehtinen, Seija; Helsinki 
Lindhe' , Sten-Erik; Stockholm 
Linna , Heikki; Askola 
Lyytinen , Leena; Helsinki 
Martikainen, Irja; Helsinki 
Murto , Risto; Helsinki 
Mäkelä, Liisa; Vantaa 

"Vanhat uudet" jäsenet 

Kurkineva, Kari; Turku 

Nj_ ilo Karhu 

Nickl~n, Mervi; Helsinki 
Niini, Kustaa; Hel sinki 
Ni skanen, Kaarlo; Helsinki 
Nuorteva, Heikki; He lsinki 
Palm, Meeri; Helsinki 
Partinen, Marja; Lepaa 
Piiroinen, Yrjö; Lepaa 
Polso, Eeva; Espoo 
Pulkkinen, Saku; Kirjavala 
Putro, Pia; Kumlinge 
Saavalainen, Pentti J.; Klaukkala 
Santala, Liisa; Helsinki 
Seppänen, Liisa; Vantaa 
Skytin, Marja; Lepaa 
Sopanen, Arja; Helsinki 
Tanner, Kari; Turenki 
Timonen, Tuuli; Helsinki 
Tolonen, Erkki; Helsinki 
Vainio, Atte; Huppulinna 
Veijola, Tuomo; Oulu 
Vierto, Juhani; N:la 
Viljamaa, Kalevi; Helsinki 
Virkkunen, Mikko; Espoo 
Vuolanto, Seppo; Luoma 
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VUODEN PUU 1979 

KYNÄJALAVA 
(Uimus laevis) 

Toulr.o lr.uuSS2 , ennen lehtien puhltn.
misa kull.iva kynija!ava di kynncppU 
on m:ummc h:uviru.isin luonnonvara.i
ncn jUopuu. iob Suomasa bsvu :ah..1· 
ccnsa !UCKcisreuru.lla. Noin 9S ~ pu.ts
u, iotu wskin on juuri encmpH lruin 
2)00, bsvu. Ku1ovcdcn-Pyhljir
on:n-Vmajavcdrn rantoicn rulvavy6-
hykkccn r12osissa ja nnhotlla rancu&· 

mtlli . Ptcnil tu,jaesiinrymiJ on my6s 
mcrcntUinoill.a. ~ ja 
kuivim. lchdoisu. EtnWn uuruskes.
ltustro ~Ui ~abvu. nnuWn 
kookJr::::&..u vanlu.t puut. ovat rihml}'· 
nc-ct !UI~ n.krnt1mEStn YUObi. 
Pa.ikoitclkn ltynijabl'2..1 on myöt JSW· 

tntu lr.onsu:puub l<:antun on mct· 
kmy luonnonvuaisn c:sumymlt 

s.-..~r . r. 

V U 0 D E N P U U - julistetta on saatavana Luonnonsuojelun 

Tuen myymälöistä (Nervanderinkatu ll , 00100 Helsinki 10 , puh . 

90 - 406 262 ; Läntinen Rantakatu 21 , 20100 Turku 10 , puh . 921 -

19 909 ; Kajaaninkatu 13 , 90100 Oulu 10 , puh . 981 - 15 828) . 

Julistetta voi ostaa tai tilata hintaan 8 mk/kpl . Koko 59 x 42 cm . 

Julistetta myydään myös Dendrologian Seuran tilaisuuksissa sekä 

Helsingin Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 10 , No 3 , 1979) 

PEHR KALM AND THE SIPSALO EXPERIMENTAL GARDEN - PIECE OF 
FINNISH CULTURAL HISTORY by Ilkka Kukkonen , pp . 99 - 106 . 

In November this year 200 years has elapsed since the death 
of Pehr Kalm (1716 - 1779) 1 Professor of Economy in the old 
University of Turku . As far as Kalm ' s life - work is considered 
especial significance is to be given to his experimental work , 
which had an effect even on Finnish dendrology . When Kalm 
arrived with his material from his well known journey to North 
America (1747 - 1751) to Turku in September , 1751 , the university 
did not possess botanical garden yet . In March 1752 the Sip 
salo State Manor was assigned for his cultivation experiments . 

In his report 1751 Kalm lists the seeds of 126 American 
species . Of these he was able to get into cultivation 72 
species . The number decreased soon , however . Already in 1755 
a number of plants was frozen to the ground and 15 species 
disappeared. In 1 760 only 15 species remained , and the species 
in which most economic importance was envisaged were dead . 
Nevertheless , even today one species , Crataegus "coccinea " 
(~. cf . grayana) g r ows in Sipsalo . 

It is difficult to tell exactly which species Kalm introduced 
to Finnish gardens , since the same plants were introduced to 
Europe also by other botanists . Besides Crataegus "coccinea ", 
Rubus odoratus was also grown in Sipsalo and found its way to 
many gardens. Parthenocissus vitacea was growing on the wall 
of Kalm ' s town house and , undoubtedly , distributed from there . 

When the fate of the American plants became evident , the 
experiments were continued with native soecies collected in 
the archipelago of S . W. Finland. Of these plants a number 
still grows in Sipsalo : ~- ~ · Crataegus curvisepala , Prunus 
~inosa , Rhamus cathartica , Sorbus intermedia and Hyperlcum 
hirsutum . 
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ON THE WOOD PROPERTIES AND UTILIZATION OF WHITE ELM 
by Juhani Salmi , pp. 107 - 112 . 

In favourable conditions white elm (Ulmus laevis Pall . ) 
grows rapidly and may attain a heighr-or-30 meters and an 
age of several hundreds of years . In open places it usually 
appears as a short , broad - crowned , knotty and forked tree with 
a gnarled trunk . In dense stands the trees grow taller and 
develop better - formed stems . 

The wood propertics are very similar in all elm species . Fresh 
wood has a very high water content . Elms are ring - porous spe 
cies . The annual rings are clearly visible . The colour 
difference between heartwood and sapwood is slight . Elm wood 
is fairly hard , heavy , elastic and tough . It must be dried 
carefully in order to avoid twisting and splitting . It is 
generally easy to work but difficult to split . 

Elm wood is musch used in furniture industry , but its appreci 
ation has varied much from year to year . It is also used for 
interior constructions , shipbuilding , etc . Formerly it was 
respected as material for wagonwheels and similar equipment . 

ON THE OCCURRENCE OF WHITE ELM (Ulmus laevis Pallas) IN THE 
WESTERN PART OF THE KARELIAN ISTHMUS by V. Erkamo , pp.ll3 - ll5 . 

The occurrence of white elm on the western part of the Karelian 
Isthmus (ceded to the USSR in 1945) is reviewed on the basis 
of literature , specimens of the Helsinki Botanical Museum and 
the author ' s personal notes from ·the 1930 ' s . The species has 
been found in the following leealities (Finnish names in 
parenthesis): Kondrat ' evo (Säkkijärvi) , Vyborg (Viipuri) , Kamen 
nogorsk (Antrea) , Sovetskii (Johannes) , Primorsk (Koivisto) , 
Ryatbovo (Kuolemanjärvi) and Polyany (Uusikirkko) . Thus white 
elm appears in the studied area mostly along the coast of the 
Gulf of Finland , but it is also found along the old waterway 
Vyborg - Vuoksa (Viipuri - Vuoksi) , cf . the map on page 114 . 

WHERE HAVE ALL THE OLD GOOD PLANTS GONE? BY Camilla Rosengren , 
pp . 118-12 0. 

The difficulties to obtain fast - growing and cheap planting 
material of ordinary native trees and shrubs for landscaping 
and gardens are discussed. 

POPLARS IN THE CITY OF LAHTI by Niilo Karhu , pp . 121 - 123. 

The poplar species and varieties grown in the city of Lahti , 
South Finland , have been studied . The most frequent poplar 
in Lahti is Populus x berolinensis , the second on the list is 
P. x rasumowskiana . Anyhow , nowadays mostly ~· basamifera v . 
elongata and P . tremula ' Erect~ are used in park and roadslde 
plantings . 
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JOUKKOJULKAISU 

DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENIKSI 

ovat kaikki as i anharrastajat ja - kannattajat 

tervetulleita . Jäseneksi voi liittyä maksamalla 

jäsenmaksun seuran postisiirtotilille 419 92 - 1 . 

Jäsenmaksut ovat vuonna 1979 seuraavat : 

henki l öjäsenmaksu 30 mk , opiskelijoilta 10 mk , 

ja ainaisjäsenmaksu 500 mk . 

Yhteisöjäsenmaksu on 300 mk . 

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTOKSIA - lehden 

vanhoja numeroita on saatavana l . vuosikerrasta 

(1970) lähtien , numeroita l/71 ja 2/72 lukuun 

ottamatta . Vuos ikertoja tai yksittäisiä nume 

r oita vo i ti l ata seuran taloudenhoitajalta , 

lehden toimi tuksesta tai maksamalla suoraan 

seuran ps - til i l l e 419 92 - l 20 mk/vuosikerta 

tai 5 mk/numero sekä ilmoittamalla tilille 

panekortin tiedonanto - osassa , mi tä lehtiä 

halutaan . 

HELSINKI 1979 PAINOVALMISTE ISSN 0355{)6 13 
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c DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER No 4/ 1979 (Voi. 10) 

Tässä numerossa: 

Dendrologian Seuran kymmenvuotistaipaleelta (Niilo Karhu) 
Torsten Ranckenin aja tuksia jalopuumetsän hoidosta (Robert J . Rainio) 
" Dendrologia gastronomica" (Pentti Alanko) 
Taimitarhoj en kasvivalikoimasta (Päivi Meriläinen) 
40 numeroa DST:tä (Pentti Alanko) 
Pietari Kalmin työn jälkiä? (Jouni Mikola) 
Onko kynäjalava Suomen harvinaisin jalopuu? (V. Erkamo) 
Kuusitietoja Inarin Lapista kuusen puurajalta (Paula Havas) 

Tiedotuksia seuran toiminnasta , Jäsenasioita 
Summaries of the main articles in this issue 

Kiinanlaikkuköynnöksen (Actinidia kolomikta) marjat ovat 
ja sisältävät runsaasti C-vitamiinia. Kuva liittyy Pentti 
joitukseen "Dendrologia gast ronomica" lehtemme 
Valok. J. Mikola Amurinmaalla 1976. 
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Toimitus: 

Toimituksen osoite: 

Talous ja osoiteasiat : 

Ilmoitukset : 

Ilmoitushinnat : 

Tilausmaksu! : 

Toimituskunta : 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y . 

Jouni Mikola (vastaava), puh 556 276 
iilo Karhu , puh. 649 91 1 

Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto, 
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Paula Havas (puh. 650 188) 
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Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17 

Peter Tigerstedt (puh. 378 0 I I) 
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Koko sivu 300 mk, puoli sivua 200 mk, 
ne ljännessivu 120 mk 

Lehti jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua vastaan. 
Muilta tilausmaksu on 30 mk . 

Pentti Alanko 
Olavi Luukkanen 
Robert J Rainio 
P M A Tigerstedt 
Pertti Uotila 

DENDROLOGIAN SEURAN - DENDROLOGISKA SÄLLSKA PET r.y. 

Puheenjohtaja: 

Hallituksen jäsenet: 

Sihteeri : 

Varainhoitaja : 

Jäsenmaksut: 

suhdetoim.pääll. iilo Karhu 
Näyttelijäntie 1 B 5 
00400 Helsinki 40 
(puh. 577 814) 

prof. Max Hagman (varapuh.joht.) 
puut.arkkit. C J Gottberg 
agronomi Bo Knape 
hortonomi Pekka Jyränkö 
MMK Jouni Mikola 
toim.joht. Leo Pilz 
ylimets.hoit . Pentti Ritoniemi 
metsänhoit. Reino Saarnio 
prof. P M A Tigerstedt 
hortonomi Reino Toivonen 
MMK Marjatta Uosukainen 
FT Pertti Uotila 

fi l. yo. Päivi Ryöppy 
Kasvinjalostustieteen laitos 
D-talo, Viikki, 00710 Helsinki 7 1 
(puh. 378 011 /231) 

biol.yo. Paula Havas 
Kasvitieteellinen puutarha 
Unioninkatu 44. 00170 Helsinki 17 
(puh. 650 188) 

Vuosijäsenmaksu 30 mk (opiskelijoilta 10 mk), 
ainaisjäsenmaksu 500 mk. Maksut suoritetaan 
seuran postisiirtotilille 419 92-1. 
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Niilo Karhu 

DENDROLOGIAN SEURAN KYMMENVUOTISTAIPALEELTA 

( Seuran 10-vuotisjuhlakokouksessa 29 . 11 . 1979 pidet ty esitelmä ) 

Dendrologia n Seurnn ec~_.i. · ·i__~c'! 10- vuotiskausi tuli tL;_yteen loka 

kuun 20 . päivänä . Toivo Rautavaaran , Peter ~igerstectin , Olof Lars 

sonin ja Olavi Luuk':aser. 9 . 10 . 1969 li.".hetti-.. :':'L kutsukirje tlcndrolo gi 

en omaa yhdistystä :'_)erusti.Laan sai lii":::eelle 32 asiasta innostunut

ta henkilöä . Perustava kokous pidettiin r1Jaataloushallit u.\sen istun

tohuone essa 20 . 10 . 1969 je seura päiitettiin perustaa . Virallisestikin 

Dendrologian Seura - DencJ.rologiska Sällsl:apet r . y . oli valmiina jo 

22 . 12 . 1969 , jolloin oikeusr.~inisteriö hyvi.;ksyi seuran säännöt ja r.1e r 

kitsi seuran yhdistysrekisteriin . 

Kokoonkutsujista Peter Tigerstedt valittii~ seuran ensix~äiseksi pu

heenjohtajaksi , mitä tehtäväii hän hoiti v . 1969- 73 . Luukkanen toimi 

seuran ensirmäisenä sihteerinä . Rautavaara ja Larsson valittiin en

simcäiseen hallitukseen , johon lisäksi kuuluivat Jaakko Jalas , Tapio 

K. Kallio , Erkki iaukovirta , Lauri !Cärki , Gösta Sordling , Sakari 

Saarnijoki , Axel Tigerstedt ja Gunnar hberg . 

!1uutamia nimiä on tässä yhteydessä vielä r.ainittava . Tigerstedti n jäl

keen ovat puheenjohtajina toimineet Robert J . Rainio v . 1974- 76 ja 

Leena Hämet - Ahti v . 1977- 78 . Seuran kunniajäseninä vuodesta 1975 ova t 

ylimetsänhoitaja Torsten Rancken ja puutarha - arkkiteht i Be ngt Schalin . 

Hallituksen ensimmäisiä toimia oli seuran oman tiedotuslehden perus

taminen . Siitä päätettiin 23 . 2 . 1970 ja ensimmäinen numero DENDROLO

GIA N SEURAl\ TIEDOTUKSIA ilmestyi tasan kuukautta myöhemmin 23 . 3 . 1970 , 

joten ripeästi toiminta aloitettiin . Puhee n johtaja Tigerstedt toimi 

myös lehden päätoi mittajana v . 1970- 72 . Häntä seurasi v . 1972- 74 Ola

vi Luukkanen , jonka jälkeen Jouni Mikola , joka oli v . 1971- 74 jo leh

den toimitussihteerinä , on kantanut päätoimi ttajana vastuun lehden il

mestymisestä . Lehden kokoon saaminen ei ole aina ollut helppoa , mutta 

joka vuosi on ilmestynyt neljä numeroa . Tähän mennessä nii t ä on site~ 



136 

yhteensä 39 ja niiden yhteinen sivuluku on 1236 . Lehtemme ulkoasu on 

vaatimaton , mutta sen sisältö on ollut erittäin vaihteleva , monipuo 
nen ja lukijoilleen runsaasti mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa 

antanut . Tieteellistij painavuuttakin on kirjoituksissa ollut runsain 

mitoin . Tlimd on vi r allisestikin tunnustet tu v . 1978 , jolloin seura 

alkoi saada julkaisuapurahaa . Akatemia- apuraha on varmistanut seuram
me taloutta , joka muuten on ollut pääosin jäsenmaksutulojen ja leh

den ajoittaisten ilmoitustulojen varassa . 

Seuramme toiminnassa on kaikki jäsenet tavoittavana toimintamuotona 

juuri julkaisutoiminta . Tiedotuslehden lisäksi Dendrologian Seura on 

perustanut myös orr.an tieteel lisen julkaisusarjan . Muussa toiminnas 

samme ovat j äsenistön piirissä näkyvimmällä sijalla aina olleet ret 

keilyt ja talkootoimi nta kotimaassa sekä opinto - ja tutustumisma tkat 

ulkomaille . Palaan n2.ihin matkailuasioihi n jäljempänä . 

Seuran toimintaa on pyritty tekemään tunnetuksi mm . lehtikirjoituk
sin ja p~utarha-alan näyttelyissä . ~etsäviiko lla Dendrologian Seura 

esittäytyi jo kevää llä 1970 . Ja sen j ä lkeen ole~me olleet siellä mu
kana joka vuosi . Viime vuosina tä~ä tilaisuus on käytetty vuoden puun 

esittelyyn . Ensimmäinen vuoden puu oli niinipuu 1977 , sitten terva

l eppä 1978 ja kynäjalava tänä vuonna . Ympäristövuoden 1980 vuode n 

puuna on visakoivu . Vuoden puu - ohjelmar.1me on hahmoiteltu valmiiksi 

myös tuleviksi vuosiksi , mikä onkin välttämätöntä , koska vuoden puu

ta tietenkin pitä isi olla saatavissa ja istutettavissa nimikkovuo 

tenaan , Tämä toiminta , johon tästä vuodesta liittyy myös vuoden puu

pl akaatin julkaiseminen , tuo Dendrologian Seuran kenties parha iten 

suuren yleisön tietoisuuteen , 

Se ura on vähitellen tulossa tunnetuksi myös asiantuntijaelimenä . Vi

r anomainen on jo kerran pyytänyt seuralta lausunnon eräästä rauhoi

tushankkees t a ja juuri tänään on valmistunut lausunto puulaj i luette 
loineen Lappeenr annan kaupungin pyynnöstä siellä vireil l ä olevasta 

huomattavasta arboretumhankkeesta , Yhteyksiä eri virallisille tahoil 

le seuralla on l uonnollisest i aina ollut jäsenistönsä kautta . Niin 

ikään olemme seuranneet järjestötasolla ajan virta uksia luonnonsuo 

jelussa ja ympäristönhoidossa . 

Luettelo Dendrologi an Seur an koti- ja ulkomaanmatkoista on pitkä ja 

näyttävä : Puola 1970 , Etelä- Suomi ja Arboretum Drafle Ruotsissa 1971 , 
Eesti j a Leningrad 1972, Etelä- Ruotsi ja Tanska 1973, Itä valta ja oma 

lounaissaaristomme 1974, Jugoslavia ja Kymenlaakso 1975 , Ahvenanmaa 

ja Ruotsin Uppl anti 1976, Kaukaasia ja Hämeenlinnan ympäristö 1977, 
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Pohjois- Suomi j a Lappi 1978 sekä Länsi-Uusimaa 1979 . Kaikki matkam
me ova t ollee t onnistuneita ja mi elenkiintoisi a . Ja mielenkiintoi

suus on vaan lisääntymässä , sillä parin vuoden tauon j älkeen s uunta 

na ova t 1980 j ä lleen ulkomaat - kaukainen Kiina ja myös toinen ma t ka 

Kaukaasiaan , jos vaan l ähtijöitä l öytyy . 

Raivaussavbtassa j äsenjoukkomme on tehnyt näyttävää j ä l keä Karjaloh

jan Ta~~istossa 1972, 1973 , 1974 ja 1976 , Hörtsänässä 1975 sekä Eli

mäen Mus tilassa 1976 ja 1979 . Tätäkin hyödyllistä toimintaa tulemme 

jatkamaan - näh t ävästi myös uusissa kohteissa . 

Suositui ksi ovat muodostuneet myös pui stokäve l yt , joita on neljänä 

viime vuonna j ärjestetty Helsingissä yhteensä kahdeksaan kohteeseen 

sekä l isäksi Vuosaareen ja Tapiolaan . Aikaisemmi n on tutustuttu Nis

kalan i stutuksiin Vantaan varrella ja letsäntutkimuslaitoksen Ruot 

sinkylän koealueeseen . Puistokävelyitä j ärjestämällä voitaisiin seu

r aa tehdä tunnetuksi muillakin paikkakunnilla . 

Jäsenkuntam~e koostumus oli alkuaikoina hyvin selvillä . Seurassa oli 

10 . 3 . 1970 kaikkiaan 63 jäsentä , joista 24 edusti metsäalaa , 24 puu

t a rha- alaa ja maisemansuunni ttelua , 9 opiskelijoita ja harrastajia 

ja 6 kasvitieteilijöitä . Jäsenmäär~T~e on ~uosta alusta kasvanut kym
menessä vuodessa suunnilleen kymmenkertaiseksi , mutta jäsenten amma 

tillisestajakautumisesta eri ryhmiin ei ole tehty sel vitys t ä . Sen 

sijaan on selvillä , mistä päin maata - ja ulkomaitakin - jäsenemme 

ovat . Suoritin äskettäin tällaisen erittelyn osoitepaikkakuntien mu

kaan . Tulos ol i tällainen : 

J äsenluettelon 15 . 2 . 1978 mukaan seur assa oli 518 jäsentä (saman vuo 
den päättyessä luku oli 586 ja nyt kaiketi hieman yli 600). Helsinki

läisiä oli 163 ja Helsingin l ähiympäristöstä yhteensä 25 osoitepaik

kakunr ~ lta 93 , joten pääkaupunkiseutua edusti 256 jäsentä . Koko muuta 
maa t a edusti 253 j ä sentä yhteensä 128 osoitepaikkakunnalta . Ul komail

l a oli 8 , tällä hetkellä pysyvästi jo ll jäsentä , joista 6 Ruotsissa , 
3 Torjassa, l DDR : ssä ja l I taliassa . 

Dendrologian Seura on valtakunnallinen yhdistys , mutta sen j äsentoi

minta on keskittynyt pääasiassa pääkaupunkiseudulle . Tämä on me idän 
vaikein ongelmamme , johon on vaikea löytää r atkaisua . Oulussa tänä 

vuonna perustettu paikalliskerho saattaa sisältää r atkaisun avaimet . 

Paikalliskerhojen pe rustamiseen olisi mahdollisuuksia muuall akin , 

sillä j äsenlue tte lon mukaan Oulussa ja sen ympär istössä on 23 seuran 

jäsentä . Kerhon perustamisen jälkeen on jäseniä ilmeisesti tullut li

s ääkin . 
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Jäsentemme kotipaikkoja selvitellessäni totesin seuraavat paikalli s 

toimi nnan a l oi ttamiseen mielestäni riittävät jäsenmäärät , joissa ovat 

mukana uudet jäsenet aina 15 . 10 . 1979 saakka : Hämeenlinna ja sen lähi

ympäristö (erityisesti Lepaa ) yhteensä 46 jäsentä , Turku ympäristö

kuntineen 36 jäsentä ja Tampereen seutu 15 j äsentä . Seuraavina tule 

vat Kouvo l an- El imäen tienoot 13 jäserttä, Jyväskylä ll jäsentä ja Kuo 

pio ympäristöineen 9 jäsentä . Paikallistoiminnan aloittaminen lisä i 

si aivan varmasti j äsellmäär ää paikkakunnalla . 

Oulun paikalliskerho on erittäin mie lenkiintoinen kokeilu . Kun sen 

to i mi nnasta saadaan riittäväst i kokemuksia , on meidän ryhdyttävä va 

kavasti ha r ki tsemaan paikalli skerhojen perustamista muuallekin . 

Tuntuisi sil tä , että ainakin eräissä korkeakoulukaupungeissa täl

lainen toiminta olisi mahdo llista . Se edellyttäisi myös seuran anta 

maa taloudellista tukea paikallistoinintaan . Eihän seuran kakussa to

sin ol e pa ljon jakamista , mutta toiminnan kehittämiseen pitää tieten

kin rahaa löytyä . Seuran s äännöt eivät tallaista toimintaa tunne , 

mutta eivät sitä myöskään kiellä . Viime vuonna toteutatulla sääntö

muutoksella pyri t ään toiminnan tehostamiseen ja joustavuuteen . Saman

tien olisi voitu kir jata paikallistoi~intakin , mutta eihän sitä vie 

lä silloin ollu t - l iekö ollut edes kenenkään nie lessä . 

Kun tarkaste l emne päättymässä olevaa alkuvuosikymmentä , voin~e tode 

ta se uran toiminnan olleen monessa suhteessa aktiivista ja innostavaa . 

Meille on jo vakiintunut selvä toimintakaava , jollka punaisena lankana 

on jäsenten dendro l ogisten tietojen ja taitojen avartaminen ja vahvis 

taminen niin painetun sanan avulla kuin ma tkoilla ja retkillä tehty

jen havaintojen ja saatujen kokemusten muodossa . Jäsenistömme on ilah

duttavasti l isää ntynyt , mikä myös on osoitus siitä , että Dendrologian 

Seura on onni stunut yhdi stämään sen toiminnan piiriin kuuluvien alo 

jen harr astajat , ammatinharjoittajat ja tutkijat . Alkava vuosikymmen 

tarjoaa seurall e runsaasti toimintama hdollisuuksia ja antaa uusia vi

r ikkeitä jäseni stön palvelemiseksi ja Dendrologian Seuran aseman va 

kaannuttami seksi . 
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Robert J Rainio 

TORSTEN RANCKENIN AJATUKSIA JALOPUUMETSÄNHOIDOSTA 

Seuramme kunniajäsen , ylimetsänhoitaja Torsten Rancken on 

viettänyt merkkipäivää , joka vain harvoille meistä suodaan : 

hän täytti 23 . 11 . 1979 90 vuotta . Hän valmistui metsänhoi 

tajaksi v . 1914 ja toimi aluksi mm . Utsjoen hoitoalueessa ja 

useissa eri tehtävissä yksityismetsätalouden palveluksessa 

Lounais - Suomessa , sittemmin Helsingin kaupungin metsänhoita

jana ja viimeksi Tammisaaren metsäkoulun johtajana . Eläk

keelle Torsten Rancken siirtyi v . 1957 . Elämäntaipaleensa 

varrella hän on tullut tunnetuksi monipuolisena luonnon 

ystävänä , valokuvaajana sekä puistometsän - ja maisemanhoi 

don asiantuntijana . Dendrologian Seuran hänelle merkki 

päivänä viemiin onnitteluihin yhtyy varmasti koko jäseni s 

tömme . Juhlapäivän alla haastattelimme kunniajäsentämme , 

ja mistäpä muusta aiheesta kuin " poisunohdetuista jaloista 

lehtipuistamme ", jotka tunnetusti ovat aina olleet Torsten 

Ranckenin sydäntä lähellä . 

Sen jälkeen kun " lehtipuumetsänhoitomme nestori " - ja melkein

pä ainoa puolestapuhuja - jätti aktiivisen työelämän ja Tammi 

saaren metsäkoulun taimitarha näivettyi pois , on metsänhoi 

tomme entistä enemmän rajautunut vain kahden pääpuulajin 

ympärille . Näin on käynyt jopa siinä määrin , ettei useimmis 

sa metsätaimitarhoissa ole näiden lisäksi mitään muuta tarjol 

la , ei varsinkaan mitään jaloista lehtipuistamme muutoin kuin 

aivan poikkeustapauksina . Koko Suomessa ei sotien jälkeen 

liene perustettu metsänhoidollisessa mielessä ainuttakaan 

jalopuumetsikköä . Jalot lehtipuut esiintyvät maisemassamme 

lähes pelkästään yksittäisinä piha - ja puistopuina . 

Torsten Rancken on pitkän elämänsä aikana aina vastustanut 

tätä yksipuolisuutta ja häneltä on mielenliintoista kuulla 

näkökohtia , joita ei tänä päivänä julkisuudessa lainkaan tun

neta ja tiedosteta . Jalot lehtipuumme o n nykymetsänhoidossa 

täysin unohdettu tunnetusti taloudellisiin syihin vedoten : 

niiden viljely on melkeimpä dogmiksi muodostuneen yleiskäsi 

tyksen mukaan täysin kannattamatonta . Siksi onkin varsin 
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piristävää kuulla asiasta myös Ranckenin mielipiteet . Nii 

den pohjalta mainittu käsitys ilmeisesti on syytä ottaa uu 

delleen arvioitavaksi . 

Metsätaloudellisesti kiinnostavia arvokkaan puuaineksensa 

takia ovat lähinnä tammi , saarni ja jalava . Tänä päivänä 

näiden puulajien käyttömahdollisuuksia tarkastellaan liian 

yksioikoi sesti nykyhetken tilanteen mukaan ja unohde 

taan tyystin - painottaa Rancken - se hyvin yksinkertainen , 

mutta tärkeä totuus , että istuttamisen kannattavuuden rat 

kaisee yksinomaan yli 100 vuoden kuluttua puusatoa korjat 

taessa saatava tulos . Rancken vertaa tilannetta mielialoihin 

20 - luvulla , jolloin kuusta pyrittiin istuttamaan huonoillekin 

maille , vaikka sen tiedettiin kasvavan siellä heikosti : 

"Mitä siitä , kuusestahan maksetaan niin paljon paremmin kuin 

männystä ". Nyt ovat hinnat tasan ja tuolloin perustetut 

metsiköt melko lailla toisissa arvosuhteissa kuin silloin 

kaavailtiin . Nykytilanteen oohjalta on laskettu , että esim . 

tammen puuaineksesta tulisi saada noin 2 , 5 - ker ainen hinta 

kuuseen verrattuna , jotta rahallinen ~o to olisi molemmilla 

puulajeilla sama . Tähän hintaeroon ei nyky ilanteessa päästä 

lähinnä siksi , että ulkomailta tuotava halpa jalopuu dumppaa 

senkin vähäisen tuoton , joka kotimaassa olisi tarjolla . 

Mutta onko tilanne sama 50 - 100 vuoden kuluttua? Ensiluokkai 

nen jalopuu lienee silloin jo kaikkial a hakattu vähiin , niin 

kuin nyt jo on asi~nlaita useimmissa maissa . Edelleen , mitkä 

ovat kaupankäynti - ja kuljetusmahdollisuudet tulevaisuudessa , 

olosuhteet saattavat hyvinkin muut ua lyhyiden kuljetusmatko 

jen eduksi . Ja miten vaihtelevat muodin oiku ja erikoispuun 

tarve öljystä valmistettavien muovi - ja plastiikkatuotteiden 

jatkuvasti kallistuessa ja saannin vaikeu uessa? Ei ole 

mikään mahdottomuus , että meidän päivinämme perustetut ja hoi 

detut jalopuuviljelmät osoittautuvat suorastaan loistavan 

kannattaviksi niitä kerran korjattaessa . 

Edelliseen maailmanlaajuisesti liittyvä näkökohta on se , 

onko meillä järkevää rajoittua niin täydellisen yksipuoli 

sesti vain massapuun ja sahatavaran tuotantoon kuin suunta 

näyttää nykyään olevan . Eikö erikoislaatupuun tuottaminen 

edes pienessä määrin voisi 50 - 100 vuoden kuluttua osoittautua 

jo omavaraisuuden kannalta tärkeäksi? Kyllä massapuu ete -
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lämpänä kasvaa paljon nopeammi n kuin meillä , kunhan s i el l ä 
alkuun päästään . Eikö laajapohjaisuudesta ja eriko i stumi 

sesta puhuta teollisuudenkin piirissä tulevaisuuden välttä

mättömyytenä? Maataloudessakin on erikoistuttu ja perus 

tettu viime aikoina mm . pienialaisia puutarhaviljelytiloja . 

Suurista aloista ei jalopuiden viljelyssäkään koskaan tule 

olemaan kysymys ; miksi siis olemassaolon oikeutta ei voitaisi 

suoda myös pienialaise lle , intensiiviseen tuotantoon ja kor 

keaan laatuun tähtäävälle "puutarhametsänhoidolle ''. 

Myös nykypäivän tapaan tehdä kannattavuuslaskelmia on 

Ranckenilla esitettävänä ajattelemisen aihetta antavia kä 

sityksiä . Paljon puhutaan siitä , kuinka maisemanho i doll i set 

näkökohdat tulisi ottaa metsänhoidossa huomioon , varsinkin 
asutuskeskusten läheisyydessä . Mutta mikä on esim . Hels i ng i n 

kaupungin puulajivalikoima sen suunnitellessa asutuksen pu

ri stuksissa räns i styvien metsiköittensä uusimista? Ensi 

vuoden istutustaimien luettelosta löytyy kaksi puulajia , 
eikä liene vaikeata arvata mitkä . Jos kerran laskelmoidaan , 

että kuusikko tuottaa niin ja niin paljon enemmän ku i n tamm i sto , 

pitäisi vastapainoksi ottaa huomioon kuinka paljon arvokkaam-
pi tammimaisema on verrattuna kuusimaisemaan . Mikäl i met 

sänhoidon kannattavuuslaskelmiin lisättäisiin - n i inkuin 

ainakin paikoin pitäisi - miellyt ävän ja vaihtelevan 

maiseman arvostus , niin silloin jalopuumetsänhoito olisi jo 

tämän päivän lukujen valossa taloudellisesti kannattavaa . 

Torsten Ranckenin nimi yhdistetään jalopuista ennen kaik 

kea saarneen . Tähän puulajiin hän kertoo päätyneensä ennen 

tammeanimenomaan alkuvaikeuksien akia : jänis söi tammenta i 

met , mutta ei koskenut saarneen . Me tsikön perustamisva i keudet 
ovatkin jalopuiden kohdalla se tekijä , joka lopull i sest i 

lannisti ne yks i ttäiset yrittäjät , jotka eivät ma~entuneet 

ensimmäiseen asteeseen eli metsätaimitarhojen lajivaliko i 
maan , vaan kasvattivat tammensa itse . Torsten Rancken 

haluaa painottaa , että jalopuumetsikön perustaminen vaat i i 

onnistuakseen monin verroin enemmän aitoa ja harrastusta 
kuin konsanaan kuusikko . Kun ätä ei ole tiedostettu , on 

tehty haparoivia vil j ely - yrityksiä sellaisia perusteki jöitä 

kuin hallansuojaa ja maaperävaatimuksia huomioimatta , ta i 

sitten yritykset ovat tuhoutuneet eläinten hampaissa . Omat 
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perustamisvirheet on sitten tulk i ttu tod i stuksiks i jal opuu 

metsityksen totaalisesta mahdo t tomuudesta Suomessa . 

Tähänasti s ten k okeiluj e n ja kokemusten pohjalta 

olisi j o h e lpompaa läh teä uus i a mets i köitä perustamaan , elle i 

tilanne olisi eräässä s uh tees s a radikaalisti huonontunut : 

1920 - ja 30 - luvuilla e i hi rveä ja peuroja ollut metsänhoidon 

kannalta olemassakaan . Ta i mistonkasvatusmenetelmien so 

peuttaminen h i rvien l ä snäoloon on tänä päivänä aivan yhtä 

suuri o ngelma kuin entisaiko ina ol i metsämiesten ankarasti 

tuomitsema kesykarjan laiduntam i nen metsä a i mistoissa . 

Intensiivisen valistuks e n avul l a tuosta tavasta on päästy 

eroo n , mutta " laiduntami s t uhot " ovat nykyään mon i n paikoin 

pahempia kuin k o skaa n aikai semmin . Äskettä i n markkinoille 

tullee t uudet hirvenkarko i teaineet saattavat hyv i nk i n sopia 

nimenomaan pienialaisilla j alopuuv i ljelmillä käytettävi ksi 

ja mikäli ne oso i ttautuvat tehokkaiks i , ne saattavat r at 

ka i sevasti parantaa jalop uumet si tyksen mahdoll i suuks i a . 

Myöhemmistä hoitotoimenpiteistä on syytä tiedostaa , että 

metsätaloudell i sesti arvokkaas een tulokseen on mahdollista 

päästä vain intensiivisellä , j o taimi stovaiheessa aloitetulla 

hoidolla . Hoit o toimenpite i de n ens isi jai sena päämääränä 

on oltava laadultaan ens iluokka i sen jär eän puutavaran 

tuottaminen . Käyt ä nn ö lli ses t i katsoen jalopuumetsikön 

koko taloudellinen tuo t to kesk i ttyy loppuhakkuuseen ja 

kaiken kasvatuksen on t ähd ä ttävä tuohon lopulliseen pää 

määrään ja vain siihe n . Tätä t i etä on tanskala i sten ja 

saksalaisten kokemust e n perusteella mahdoll i sta jo nyky 

pä i vän lähtökohd i sta kats oen s aada ja l opuumetsänhoito talou 

dellisesti kannattavaksi . Vo i taneen ma i n i ta , e tä parhai 

den tammenrunkojen h uip p uhinnat ovat Saksanmaalla liikkuneet 

reippaasti v i is i nume r oisil l a mar kkaluvui lla . Ei ole perus 

teltua syytä epäillä , ette i vätkö jalopuut oikealla hoidolla 

pystyis i me i lläkin tuo ttamaa n yhtä arvokasta puua i nesta . 

Tästä on j o kylliksi n ä y ttöä Lounais - Suomen viljelymetsi 

köistä . 

( Ylimetsänhoita j a Rancken on luv annut toimittaa kuva- ainei s 
t oa j a loj e n lehtipuiden vil jelyks i stään julkaistavaks i l eh
temme s eur a a v a s sa nume r ossa . To i m. huom . ) 
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Pentti Alanko 

"DENDROLOGIA GASTRONOMICA" 

Dendrologia ei ole vain puitten ja pensaitten "tuntemista" eli tuote

merkkien päähän pänttäämistä ja nimien muistamista, joksi sitä joekua 

luullaan. Kun tiedämme jotain kasvien ekologisista vaatimuksista, tun

nemme ne talvioksista, tiedämme, kuinka niitä leikataan, miten niitä 

käytetään ravinnoksi jne., sitä helpommin muistuu sitten nimikin mie

leen. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus valaista hieman puuvartisten 

kasvien käyttöä ravinnoksi. Siihen liittyvät myös niistä saatavat roh

dokset. 

Aikaisemmin oli luonnonvaraisten kasvien käyttö ravinto- ja lääkekaa

veina laajalti tunnettua. Eikä se rajoittunut vain hätäleipänä tunnet

tuun pettuun. Emil Vesterinen (1960) on lyhyessä kirjoituksessaan käy

nyt läpi kotimaiset puulajimme' Turussa 1851 ilmestyneen "Sanomia Tu

russa" -lehden pitkän jatkokirjoituksen pohjalta. Kirjoitussarjan ni

menä on "Muutama sana Suomenmaan puista" ja mottona "Mitä yllinkyllin 

on, sitä ei pidetä missään arvossa. Näin on metsän laita", Nykyään 

metsää kyllä arvostetaan puun tuoton kannalta, mutta metsille suot mu

kaan luettuina ei vieläkään osata antaa riittävästi arvoa marja- ja 

sienimaina, kuten ei myöskään metsien puitten ja pensaitten muille 

käyttötavoille, vaikka puhutaankin metsien moninaiskäytöstä. Onhan 

kotimaisten puu- ja pensaslajien käyttö viherrakentamisessakin vielä 

vähäistä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. 

Yllämainitusta kirjoituksesta (Vesterinen 1960) on valaisevaa ottaa 

muutama esimerkki. Keitettyjan tammen leotien sanotaan olevan verraton

ta vatsalääket tä ja kurkunkurlaukseenkin hyvää viinaan sekoitettuna. 

Tammen terhot oluen seassa ovat tepsivä lääke vilutautiin ja ruusuun. 

Koivun mahlan sanotaan olevan verraton lääke karipukisaa ja kivitau

dissa sekä koivun lehdistä keitetyn teen luuvalon eli kleinin lieventä

miseen. Le pän lehtien sanottiin olevan hyviä ajettumien hautomiseen. 

Raidan kuorta on käytetty kiinapuun kuoren asemesta vilutaudissa sekä 

parkitusaineena. Chmelar & Meusel (1976) mainitsevat, että kuivattua, 
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jauhettua pajun kuorta Saksassa vieläkin käytetään lääkkeenä. Ihmis

ruumiissa kuoressa olevasta salisiinista muodostuu saligeenia ja sali-

syylihappoa. 

Saarni on ollut tärkeä lääkekasvi. "Saarnin kuori vastaa kiinan kuorta 

(kinini) ja käytetään lääkkeenä rintatautisille ja kutsutaan "Euroopan 

kiinaksi". Käärmeen puremia on parannettu saarnin lehdistä puserratulla 

nesteellä, jota on sekotettu "Franskan viinaan", jota on nautittava 

ryyppy joka puolen tunnin _perästä . Lastuista tehdään saarnitervaa". 

Nykyaikana hymähdetään näille kansanlääkinnän konsteille, mutta niistä 

on ulkomailla löytynyt arvokkaita keinoja taistelussa eri vaivojen pa

rantamiseksi. Suomen kansanomaisia lääkitystapoja ei ole vielä paljon

kaan, jos laisinkaan, tutkittu tältä kannalta . Toivottavasti saamme 

pian kansanlääkinnän ja luontaisterveydenhoidon käsikirjan, jossa näistä 

asioista olisi tarkkaa tietoa. 

Puutarhoissamme on perinteellisesti viljelty sekä puuvartisia hyöty

että koristekasveja. Olen kuitenkin mielessäni aprikoinut, voisiko puu

tarhan suunnitella ja perustaa pelkästään sellaisten kasvien varaan, 

joilla olisi käyttöä ravinnoksi. Valikoimaahan tuntuu olevan riittäväs

ti, kun selailee alan kirjallisuutta. Monet käyttötavat ovat unohtuneet 

ja niiden uudelleen omaksuminen vaatisi ennakkoluulotonta kokeilua. 

Joskus näkee kirjallisuudessa mainintoja siitä, että puutarhan perin

teiset hedelmäkasvit ja marjapensaat voisi istuttaa puutarhaan vapaas

ti puuryhmiksi ja pensastoiksi. Varsinkin pienissä puutarhoissa se on 

melkein välttämätöntä, jos halutaan hedelmäpuita ja marjapensaita. Seu

raavassa luettelossa on mainittu puu- ja pensaslajeja, joilla on käyt

töä ravintokasveina. Se pohjautuu paitsi kirjoittajan omaan kokemukseen 

myös alan kirjallisuuteen (Cantell -Saarnio 1936, Grieve 1977 , Hansell 

1969, Hedrick 1972 ja Rautavaara 1976 ym.). 

Puuta 

Acer platanoides, metsävaahtera, juoksutetaan mahlaa, josta valmi stettu 

Ruotsissa ja Norjassa aikaisemmin siirappia ja sokeria. Tämä 

käyttömuoto ei ole suositeltavaa, sillä puut saavat helposti 

lahovian. 

~ pendula, rauduskoivu. Mahlan juoksutus. Nuore t lehdet teekai ja 

salaatteihin. Lehtiteellä myös lääkinnällisiä ominaisuuksia 
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Kuva 1 . Olavi Luukkanen (vas . ) 
ja Pentti Alanko maiste 
levat tuomenmarjoja Amu
rin jokila ivalla . Al a 
Amurilla tuomi (Prunus 
asia tica) on lähes ainoa 
vilje l ty hede lmäpuu . 
Valok . J. Mi ko la 197 6 . 

Kuva 2 . Ko reansembralla (Pinus koraiensis ) on suuret pähkinänma
kuiset s i emenet . Kuvassa Amurinmaan s iemenker äysretki kun
nan käpysaalista . Valok . J . Mi kola 1976 . 

t 
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Kuva 3 . Venäj än j uur i (Elart e r ococcus senticosus) on arvokas Neu
v os toli i t on Kaukoidän lääkekasvi . Valok . P . Alanko Amu
rinma a lla 1976 . 

Kuva 4 . Kata j an ( J uniperus communi s) marjoilla on mauste- ja 
l ääkekäy t töä , versot käyvät teehen . Valok . P . Alanko . 
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mm. virtaan ja hien erittymistä edistävänä lääkkeenä sekä reu

matismissa. Koivun tuhkaa on käytetty syövän lääkkeenä. Koivun 

tuohesta keitettiin aikaisemmin lääkkeenä käytettyä koiTUnter

vaa eli tökottiä. 

Fraxinus excelsior, metsäsaarni. Saamen tervaa on käytetty lääkkeenä 

(Laitakari 1955). 
Malus baccata, ~· x domestica ym. omenapuulajit. Nuoret lehdet salaataik

ai ja teeksi. 

Picea abies, kuusi. Oksia käytetään terveyskylpyihin mm. reumatismin hoi

dossa (Rautavaara 1976). 
Pinus cembra, sembramänty, siemenet syötäviä. Samoin läheisen, meillä 

harvinaisen koreansembran, f· koraiensis, siemenet ovat syötä

viä (Alanko & Luukkanen 1977). 
Populus tremula, haapa. Kuorta on käytetty hätäravintona petun tapaan 

sekä juuri- ja silmukeitettä verta puhdistavana lääkkeenä ja 

reumatismin hoidossa. 

Prunus ~. linnunkirsikka, f• cerasus, bapankirsikka. Lehdet teeksi. 

f· padus, tuomi. Marjat ovat käyttökelpoisia. Kuorta on käytetty lääkkee

nä. 

Pyrus communis, luumu. Nuoret lehdet käyttökelpoisia teeksi. 

Quercus robur, tammi. Terhot ravinnoksi, mutta vasta erityisen valmistus

prosessin jälkeen, kuori lääkkeeksi (ks. esim. Rautavaara 1976). 
Sorbus aucuparia, pihlaja. Marjat hillokei ym., kukat ja nuoret lehdet 

teeksi. Suuri- ja makeahedelmäisempi lajike on makeapihlaja, 

~· ~· 'Edulis'. Myös suomen- ja ~uotsinpihlajan marjoja voi 

käyttää ravinnoksi. 

Tilia cordata, metsälehmus. Lehtiä ja kukkia teekai ja lääkkeeksi hien 

erittymisen lisäämiseksi ja vilustumissairauksissa. 

Pensaat: 

Amelanchier spicata, tuomipihlaja, marjat hilloksi. !· alnifolia -lajia 

viljellään Amerikassa marjakasvina (Typpi 1974). 
Aronia melanocarpa, mustamarja-aronia, marjat hillokei (Dalman ~979). 

Erityisen arvokas marjakasviuutuus. 

Berberis vulgaris, ruostehappomarja, marjat hilloksi. 

Chaenomeles japonica, ruusukvitteni, hedelmät marmeladin valmistukseen. 

Cornus ~· punamarjakanukka. Marjat hillon valmistukseen. Talvenarka. 
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Corylue avellana, pähkinäpensas, pähkinät syötäviä. 

Eleuterococcus senticosus, "venäjänjuuri", juurista valmistettua lääket

tä myydään meillä apteekeissa (Alanko & Luukkanen 1977) . 
Crataegus submollis, isomarjaorapihlajan, kuten muidenkin orapihlajala

jien, marjat ovat syötäviä, joskin vähän käytettyjä. Orapih

lajat ovat myös lääkekasveja. 

Juniperus communis, kataja. Marjat mauste- ja lääkekäyttöön, versoista 

on tehty myös teetä. 

Lonicera caerulea 'Edulis 1 , sinikuusama, syötävämarjainen itäsiperialai-

nan rotu. 

Mahonia aguifolium, mahonia, marjat keitettyinä syötäviä. 

Hippopha~ rhamnoides, tyrni, arvokas kotimainen marjakasvi. 

Pinus pumila, pensassembra, siemenet syötäviä. 

Prunus spinosa, oratuomi, marjat käyttökelpoisia ravinnoksi, kukat lääk

keeksi. 

Ribes ~· kultaherukka , marjat syötäviä. Sukuun kuuluu marjakasveina 

käytettyjen puna- ja valkoherukkojen ja karviaisten lisäksi mo

nia, meil lä vähän kokeiltuja syötävämarjaisia lajeja . 

Rosa rugosa, kurttulehtiruusu, kiulukat syötäviä, kuten myös monilla 

muilla ruusulajeilla. 

~ cassius, sinivattu, ja ~· fruticosus, karhunvattu, tummat, syötävät 

marjat. 

Salix spp., pajut, kuivattua, jauhettua kuorta käytetään vielä ulkomailla 

lääkkeeksi. 

Sambucus nigra, mustaselja, marjat hilloksi, kukat teekai ja lääkkeeksi. 

Viburnum trilobum, amerikanheisi, marjat syötäviä (Typpi 1973). 

Köynnökset1 

Actinidia arguta, japaninlaikkuköynnös, marjat syötäviä. 

!· kolomikta, kiinanlaikkuköynnös, marjat syötäviä (Alanko & Luukkanen 

1977). 
Humulus lupulus, humala, tähkät oluen mausteeksi, teeksi ja lääkkeeksi 

unettomuutta vastaan. Nuoret versot parsan tapaan valkaistuina 

varhaisvihanneksina. (Humala ei ole puuvartinen kasvi, vaan pe

renna~ 

Schizandra chinensis, sitruunaköynnös, marjat sisältävät erittäin runsaas

ti C-vitamiinia. Tärkeä väsymyksen poistolääke Neuvostoliitossa 

(Alanko & Luukkanen 1979). 
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Kuva 5. Kotoisen pihlajan (Sorbus aucuparia) marjo i sta voi 
valmistaa hilloa . Valok . P . Alanko . 

Kuva 6 . Mustaseljan ( Sambucus nigra) kukista saa maukasta 
teetä . Valok . P . Alanko Mus tilassa 1973 . 
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!!!!! vinifera, viiniköynnös, !· amurensis, amurinviini, lajeja on ko

keiltu meillä koristeköynnöksinä ja marjakasveina. Uusista 

pohjoisamerikkalaisista lajikkeista voisi löytyä meillekin so

pivia lämpimille paikoille. Vaatiivat voimakasta leikkausta 

marjakasveina viljeltäessä. 
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Kuva 7 . Sinikuusaman muunnoksen Lonicera caerulea ' Edulis' 
marjat ovat syötäviä . Valok . P . Alanko Mo skovan kasvi 
tieteellisessä puutarhassa 197 7 . 
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Päivi Meriläinen 

TAIMITARI10JEN KASVIVALIKOH1ASTA 

Taimitarhatuotanto maassamme alkoi 1800-luvun loppupuolella. 
Aluksi toiminta oli harrastelijamaista , tarhatkin olivat pieniä 

pinta- aloiltaan . Ammattitaito j"a materiaali tuotiin Ruots ista , 

Saksasta ja Virosta . Hyöhemmin on oppia haettu muualtakin . Kah

tena viime vuosikymmenenä on tapahtunut huomattavaa kehitystä. 

Pinta- alat ovat tosin vieläkin suhteellisen pieniä , mutta tasol

taan tuotanto pystyy kilpailemaan minkä t ahansa maan kanssa . 

Suosituimmat kasvit 

Suurostajien ja yksittäisostajien suos imat kasvit eroavat jonkin 
verran toisistaan . Suurostajat , esim . kunnat , tarvitsevat kasve

ja mm . massaistutuksiin , jolloin kasvin täytyy olla ominaisuuk

siltaan aivan erilainen kuin vaikkapa omakotitalon pihaan is
tutettaessa . Varsinkaan kuntien osalta ei etelän ja pohjoisen 

välillä ole kasvien suosimisessa mainittavia eroja , samat kasvit 

esiintyvät kaikkialla . 

Luettelo suurostajien suosimista kasveista : 

~ platanoides 
Berberis x ottawensis ' Superba ' 

Berberis thunbergii 

Betula pendula 
Co rnus alba ' Sibirica ' 

Cotoneaster dammer i 
Cotoneaster lucidus 

Crataegus grayana 

metsävaahtera 

hurmehappomarja 

japaninhappomarja 

rauduskoivu 

korallikanukka 

suikerotuhkapensas 
kiiltotuhkapensas 
aitaorapihlaja 

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' syreenihortensia 
Malus sargentii 
Pinus mugo 

Potentilla fruticosa 
Rosa rugosa 
Rosa rugosa ' Hansa ' 

Salix alba ' Sericea' 

marjaomenapensas 

vuorimänty 
pensashanhikki 
kurttuleht iruusu 

hansaruusu 

hopeapaju 



Sorbus aucu~aria 
Spiraea buma lda 
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Spiraea cinerea ' Gr efsheim ' 
Spiraea vanhouttei 
Syringa josikaea 
Syringa vulgar i s 
Taxus cuspidata 
Tilia x vulgaris 
Ulmus glabra 

kotipihlaja 
ruusuangervo 
norjanpensasangervo 
kinosangervo 
unkarinsyreeni 
pihasyreeni 

japaninmarjakuusi 
puistolehmus 
vuorijalava 

Ryhmäruusut ovat väistymässä , niiden sijalle pyrkivät muut pen
saat . Uudestaan ovat tulossa suos i oon myös tavallinen mänty 
(Pinus sylvestris) sekä virpiangervo $pira ea c hamaedryfolia) . 

Yksittäisostajasektorilla on suuntaus selvästi hyötykasveihin 
päin . Omenapuut ja marjapensaat ovat tulleet uudestaan suosioon . 
Kukkivia , marjovia koristepensaita pelätään usein myr kyll isiksi . 
Kuluttajasuojalaki velvoittaa kuit enkin myyjän kertomaan kasvin 
myrkyllisyydestä . 

Luettelo yk s ittäiso s t aj i en suosimista kasveista: 

Cotoneaster lucidus 
Crataegus grayana 
Lonicera x zabelii 
Parthenocissus guinquefol ia 
Picea pungens ' Gl a uca' 
Pinus cembra 
Pinus mugo 
Potentilla fruticosa 
Ribes alpinum 
Taxus cuspidata 

kiiltotuhkapensas 
aitaorapihlaja 
kaunokuusama 
imukärhivilliviini 
hopeakuusi 
sembr amänty 
vuorimänty 
pensashanhikki 
taikinamarja 
japaninmarjakuusi 

Jasmikkeen (Philadelphus) suos io on vähentynyt . Pihoih in ei 
haluta istuttaa suureksi kasvavia puita ja lehtipuiden suosio 
on yleensäk in vähäinen . 

Kysyntä ja tarjonta 

Yleisesti ottaen kysyntä ja tarjonta sattuvat hyvin yksiin . 
Poikkeuksellisesti v oidaan kysyä yhtäkkiä valtavia määriä samaa 
kasvia . Kunnat ottavat yhteyttä t aimisto ihin usein vasta touko
kuuss~ jolloin t a rjonta ei ole enää riittävä . Joskus ilmenee 
yllättäen t a rve uudesta kasvista . Näin tapahtuu usein silloin 
kun arkkit ehti on ollut suunnittelemassa . Myös naistenlehdillä 
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on vaikutusta kysyntään . Ne tu0vat vuosittain esiin uusia kasve
ja . Esimerkiksi Hydrangea arborescens 'Grandiflora' , pallohor
t ensia, tuli tällä tavoin yllättäen suosituksi . 

Lajistoon pitäisi aina saada jotain uuttakin , sopisi koke-
illa uusia kasveja ja kehittää parempia lajikkeita . Ainakin 80 % 
lajistosta pysyy vuodesta toiseen samana . Uusilla kasveilla on 
joskus menekkiä , mutta e i läheskään aina . Joskus saattaa sellai
nen kasvi , jota on myyty tasaisesti vuosikausia , tulla uudestaan 
muotiin . Näin kävi esim . juhannusruu sun (Rosa ffimpinellifolia) . 

On luonnollista , että maku muuttuu jatkuvasti . Kun suunnittelussa 
poiketaan totutusta kasvivalikoimasta , olisi siitä voitava ilmo
ittaa taimitarhoille riittävän aikaisin . Parissa ko lmessa vuodes 
sa tarhat pystyvät tuottamaan myyntikelpoisia taimia . Kokonaan 
uusien kasvien kehittely ja tuotanto vie kuitenkin useita vuosia . 
Taimitarhat myisivät mieluiten kotimaisia tai va nhastaan hyviksi 
koettuja kasveja niiden varman alkuperän ja talvenkestävyyden 
vuoksi . Taimitarhojen tuot evalikoiman kannalta on kotimaisuuden 
ohella tärkeätä kasvien nopea kierto . Menestyäkseen on taimitar
halla oltava riittävästi taimien kasvatukseen sopivaa peltoalaa . 
Silloin sillä on mahdollisuus kasvattaa useita eri lajeja ja jouk
koon mahtuu harvinaisempiakin lajeja . Helppohoito inen kasvi on 
hyvä mainos taimitarhalle , arasta kasvista ei voi sanoa samaa . 
Ar ko ja ja vaateliaita laj eja myytäisiinkin mieluiten vain var
sinaisille asianharrastajill e , jotka tietävät niiden o~ inaisuu

det ja hoidon erikoisongelmat . 

Arkkitehdit ja taimitarhat 

Ar kkitehdit syylli styvät u se in liian arkojen kasvien käyttöön . 
Ar kk itehdit eivät juuri kyse le , mitä kasveja on saatavilla , ja 
toisaal t a taimitarhat eivät lähetä he ille esitteitään . Suunni
telmiin tulee "olemattomia" tai arkoja kasve ja ja syntyy ris
ti riitaisia tilanteita . Asiakas luottaa arkkitehtiin , ja kun 
kasvi ei menestykään , taimitarhaa pidetään s yypäänä . Taimitarha 
siis joutuu kärsimään arkkitehdin erehdyks estä asiakkaan mene
tyksen muodossa . Vanhemmat arkkitehdit ovat yleensä jo saavut
t a neet sellaisen käytännön kokemuksen etteivät useinkaan erehdy 
tällaisiin virhei s iin . 

Nykyti lanteessa on kysymys l ähinnä kontaktinpuutteesta , ja vikaa 
on molemmissa osapuolissa . Asian korjaamiseksi voi taisiin jär-

l t 
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jestää yhteisiä tapaamisia, kokouksia ja seminaareja , JOlssa 
olisivat mukana arkkitehdit, puutarhasuunnittelijat , t a imitarhu

rit ja kaupunkien puutarhureita. Näi ssä tilaisuuksissa vo i taisiin 

keskustella taimien laadusta ja myyntikunnosta , ho idosta, tal

venkestävyyden merkityksestä sekä tiedottaa uutuuskasveista . 

Aiheista ei varmast i tulisi pulaa . Ens i askeleena yh teistyöhön 

voisi olla vaikkapa t a imitarhojen esitteiden toimittaminen suun
nittelij oille . 

Palaute 

Palautetta tulee V4lituksien muodossa kun istutettu kasvi kuo l ee , 
mutta tämä on aika harvinaista , Valittamaan tulevat yleensä ne, 

jotka eivät ole ottaneet myyjän. varoituksia kuuleviin korviinsa 

eivätkä toisaalta itse omaa paljoakaan ammattitaitoa . 

Varsinaise t as iantuntijat antavat arvokasta palautetta , sekä 

positiivista että negat iivista. Vain jatkuva akt iivinen asiakas
suhde tuottaa tuloksellista palautetta . Sen pohjalta v oidaan 

keskustella myytävien kasvien kunnosta ja alkuperä~tä , uskalle 
taan kokeilla ja vaihtaa mielipiteitä uusista lajeista ja lajik

keista . 

Taimien tuonti 

Viime vuosina on koko taimikaupan arvo maassamme ollut n . 40 milj . 

mk. Taimia on tuotu n. 16 mil . mk edestä ja viety n . 0 , 5 mil . mk 
arvosta. Yli 30 % maassamme myytävistä kasveista on ulkomailta 

tuotuja. Suurin osa tuodaan Hollannista, Länsi- Saksasta ja Tans

kasta , ja yleisesti on tuotu yli tarpeen . Suuri mman osan tuonnis
ta muodostavat ryhmäruusut sekä alppiruusut . Muut eniten tuodut 
kasvit ovat seuraavat : 

Berberis x ottawensis ' Superba' 

Berberis thunbergii 

Berberis thunbergii ' Atropurpur ea' 
Caragana arbore s c ens 
Cl ematis 

Cornus 

Hydrangea paniculata ' Grandiflora' 
Potentilla frutic osa 

Spiraea x bumalda 

hurmehappomarja 

japaninhappomarja 

punaleht. japaninhappom . 
siperianhernepensas 

kärhöt 

kanukat 

syreenihortensia 
pensashanhikki 

ruusuangervo 
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Spiraea cinerea ' Grefsheim' 
Tilia x vulgaris 

Pinus mugo 

norjanpensasangervo 
puistolehmus 
vuorimanty 

Hyötykasve i sta tuodaan ylivoimaisesti eniten mansikantaimia . 
Tuontiin joudutaa n usein turvautumaan kun kotimainen tuotanto 

ei vas taa kysyntää , .nutta joskus myös kustannussyistä . Ulkomai

nen tulee ha lve!amaksi kuin itse kasvatettu . Suosittujen ja eni

ten tuotujen kasvien luetteloiden samankaltaisuus oso ittaa , että 

maamme taimituotanto on vielä alimitoitettua . Syksyisin tuonti 
on vähäisempää kuin keväällä , kun ei haluta ottaa taimia talven 

yli säilytettäviksi . 

Vuoteen 1977 asti taimituonti oli täysin "villiä " , nyttemmin sitä 

on onneksi täsmennetty . Tosin tuonti on edelleen joissakin suh-
t e i ssa liian vapaata. Taimia voi tuoda kuka tahansa eikä 

määrissäkään ole rajoituks ia . Kun a mmattitaitoon ei kiinnitetä 
huomiota , kauppa voi helposti joutua vääriin käsiin . Tuont i kas

v it ovat monas ti meille liian arkoja, puhumattakaan että uusista 
ja harvinaisista lajeista tiedettäisiin miten niitä pitää hoitaa . 

Ehkä tuonti pitäisi järjestää lisens sien varaan. Tuontiluvan 
sais ivat vain a mmattitaidostaan tunnetut taimitarhat ja liikkeet. 
Näitä järjestelyjä varten pitäisi kuitenkin perustaa kokonainen 

uusi valvontaelin . 

Taimien vienti 

Vienti on erittäin vähäistä eikä siinä ole lähiaikoina odotetta

vissa kasvua . Onhan ensin tyydytettävä oman maan kysyntä , ja 

kuten edellä todettiin , tässä on vi elä paljon tekemistä . 

Suurin osa viennistä suuntautuu Ruotsiin , missä on voimassa tark

ka taimien terveys- ja laatukontrolli . Suomen viennin painottu

minen Ruotsiin kertoo meikäläisen taimituotannon korkeatasoisuu

des ta . Vientimahdollisuuksia olisi myös Norjaan ja Neuvostoliit
toon . Suomalaisi ssa taimissa nimenomaan hyvä talvenkestävyys 
on hyvä vientivaltti pohjoisia maita ajatellen , mutta toisaalta 

se ei mitenkään edistä vientimahdollisuuksia me itä eteläisempiin 

maihin . Valtaosa viennistä ori koristepensaita ja aitakasveja . 
Seuraavat ovat tilas ton kärjessä : 

Co toneas ter lucidus 
Crataegus grayana 

Sorbus aucuparia 

kiiltotuhkapensas 

aitaorapihlaja 

ko tipihlaja 
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Koristepensaiden osuus viennistä on 97 %. Seuraavaksi eniten 
viedään marjakasveja . Niitä seuraavat järjestyksessä lehtipuut , 

havupuut ja perennat . Vähiten viedään hedelmäpuita . 

Yhteenveto 

Taimien kysyntä on kasvamassa ja se halutaan kattaa kotim~isilla 

tuotteilla . Ko timaisuusasteen kohottaminen onkin yleensä lähellä 

taimitarhojen sydäntä . Taimien ostajilta ja käyttäj iltä puuttuu 

tietoa kasvien t audeista , tuholaisista ja kasvuvaatimuksista 

sekä niiden myr kyll i syydestä . Taimien tuottajien suhteita arkki
tehteihin ja muihin suunnittelijoihin pitäi si kehittää , niin että 

turhat ristiriidat saataisiin vältetyks i . Yhteiset tapaamiset 

sais ivat aikaan tervettä ajatustenvaihtoa , j a kummallekin osa
puolelle selviäisi toisen asettamat ehdot ja toivomukse t . 

(Lyhennelmä seminaari esitelmästä Teknillisen korkea

koulun arkkitehtiosaston maisemasuunnittelun kasvi
kurss i lla . Lähteinä ovat olleet Puutarha - alan vuosi -

• kirja 1978 , Maat ilahallituksen puutarhatoimiston 

" Tietoja eräiden taimita r hatuotteiden t u otannosta , 
tuonnista ja viennistä" sekä seuraavat haastattelut : 

Lasse Rantala/ Harvialan taimitarha , Erkki Mainiemi/ 

Taimimyynti Main i emi , Ho lger Tolppola / Tolppolan tai
misto ja Pentt i Lokonen/ Puutarhaliitto . Kirjoitus 

julkaistaan jatkona Camilla Rosengrenin tämän lehden 

nume r ossa 3/1 979 alo i ttamaan keskusteluun taimitarho 
jemme kasvivalikoimasta . ) 
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Pentti Alanko 

40 NUM~OA DST :TÄ 

Dendro::. og ian Seuran Tiedotuksien neljäskymmenes numero on käsissä.nne. 

Seuran kymmenvuotistaipaleen aikana aeuran tiedotus leht i on ilmestynyt 

säännöllisesti nelj änä numerona vuodessa. Se, että käsillä on DST:n 

10. numero, antanee aihetta piene en jälkitarkasteluun . Lopussa esitämme 

eräitä kysymyksiä , joitten avulla pyri mme saamaan selville lukijoitten 

t o ivomuksia tiedotuslehdestämme . Onhan se valtaosalle jäsenistöä tärkein 

yhteys seuraan. Tästä johtuukin , että tiedotukset s euran toiminnasta, 

kokouksista, retkistä, savotoista ym. ovat olleet t ärkeällä s i jalla leh

dessämme . Me l kein kaikista ret kistämme on ollut aikanaan matkakertomus, 

jossa on palj on dendrologista tietoa. Tämä puoli tiedotuslehdessämme on 

yhä tärkeä , niin että on toivottavaa, että jokaisesta re tkestä, kokouk

sesta ja muusta toiminnasta saataisiin vastedeskin selostus myös lehteen 

niiden il oks i, jotka eivät ol e voineet olla mukana. Täs s ä suhteessa on 

v iime aikoina ollut jonkin verran laiminlyöntejä , sillä esim. viime ke

s än Läns i-Uudenmaan eikä myöskään edellisen kesän Pohjois - Suomen retkestä 

ole tullut selostusta l ehteemme . 

Kun tarkastelee DST:ssa ilmestyneitä artikk eleita eri aihepiireittäin, 

esim. puiden hoidosta on ollut vain kaksi artikkelia ja kasvinsuojelusta 

kolme. Ta pi o Rautavaara on kir j oittanut ameri kka laisesta puunhoitajien 

koulutuksesta artikke lissa "Arboristit" (1970 :1) j a Reino Saarnio on kä

sitellyt puiden hoitoa kirjoituksessaan "Näkökohtia ulkomaisten puulajien 

vi ljelystä ja hoidosta" (1972 : 4) . Kasvinsuojelua käsittelevät kirjoituk

set ovat Toivo Rautavaaran " ~i itä DDT :n tilall e ?" (1970 : 1) , Erkki Annilan 

"Kontortamännyn eläintuhot" ( 1976 :1 ) j a Lalli ·Laineen "Kontortamännyn 

sieni tuhot" ( 1976:1). 

Isoista puista ja erikciamuodoista on ollut kahdeksan kirjoitusta tai 

tiedonantoa, mikä tuntuu ihmeen vähäiseltä . Nii stä laajimmat OTat Lauri 

Kärjen kirjoitus " Kuusen kotimaisista erikoismuodoista" (1 972:2) ja Ole 

Oskarsson in " Former och varianter av tall och gran i det skogsgenetiska 

registret" (1 973: 2) . Puiden pituuksista ovat keskustellee t Robe rt Rainio 

" Suomen korkein lehtipuu Tammisaaressa?" ( 1974 : 2) j a Ole Oskarsson 
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"Pitkiä puita Suomessa" ( 1975:3) ~;etsäntutkimuslai toksen metsägeneettisen 

rekisterin tietojen perusteella. 

Taimitarhaviljelyyn liittyviä kirjoituksia on ollut kymmenkunta. Aiheesta 

"Puuvartisten kasvien pistokaslisäyksestä taimitarhassa" kirjoitti K. Pit

känen (1970 :1) ja ~latti Lepistö "Yhä parempiin tuloksiin pistokastyössä" 

(1972:1). Juhani Niiranen on kirjoittanut "Meikäläisestä metsänviljelyn 

taimien kasvatuksesta" (1 970:2) . Peter Tigerstedt'in artikkeli "Puuvar

tisten kasvien siemenmonistus" (1971:2) on ollut arvokas kir j oitus sie

menten esikäsittelyohjeitten takia . Siemenlisäyksestä on kirjoittanut 

myös Pentti Tyystjärvi "Lehtipuiden sienenkä sittely ja kylvö" ( 1974:1). 

Taimikasvatukseen liittyy myös joulukuusen kasvatus . Olavi Luukkanen kävi 

opissa Amerikassa ja kirjoitti "Amerikkalaisesta joulupuunkasvatuksesta" 

(1972:4) ja seuraavassa numerossa Pentti Tyystj ä rvi kotimaan menetelmis

tä kirjoituksessaan "Joulukuusen kasvatus" (1973:1). Marjatta Uosukainen 

on kirjoittanut aiheesta "Alpp iruusun (Rhododendron s p . ) siemenlisäys ja 

taimikasvatus" (1976:2) ja o. Larsson " Nitä on t a i mitarhain tarkastus" 

(1974:1) . 

Kotimaisista arboretumeista on esitelty Mustilaa ( Alanko 1973:2), Hört 

sänää (Kolarovic 1973:3, Luukkanen 1975:3) ja Tammistoa eri yhteyksissä . 

Muista paikallisista dendrologisista kohteista ovat saaneet esittelynsä 

Ruissalo (Rainio 1971:1), Halla-Sippola (Linnamies, Appelroth 1971:4), 

Helsinki (Karhu 1977:3), Vuosanta (Uotila & Alanko 1979:2), Pohjois

Karjala (Junttila 1970:3) ja Lahti (Karhu 1979:3). Olisikin suotavaa, 

että lehdessämme ilmestyisi enemmän paika l lisdendrologisia tutkimuksia . 

Suomalainen maisema on aina ollut Dendrologian Seuran erityisen huolen 

aiheena. Puistoja ja puistometsiä käsittelevät kysymykset ovat olleet 

esillä neljässätoista kirjoituksessa . Torsten Rancken on kirjoittanut 

aiheesta "De bortglömda ädla lövträden" (1 970:2), Tuulikki Simojoki ai

heesta "~!enetelmätutkimus Suomen puistomiljöiden saamiseksi asiantunte

van inventoinnin, hoidon ja valvonnan kohteiksi" ( 1971 : 4) ja Olavi Luuk

kanen "Vaikutelmia siperialaises ta kaupunkimilj ööstä" (1972:4 ) . Kotipi

han suunnitteluun liittyy Pentti Lokosen kirjoitus "Luonnonpuut pihapui

na" ( 1972: 2). Robert Rainio protestoi aiheellisesti hirvik.annan lisään

tymistä vastaan artikkelissaan "Onko kaikki dendrolog ia asutuskes kusten 

ulkopuolella tuhoon tuomittu "?" ( 1974 :1). Torsten Rancken ja Robert 



159 

Rainio kirjoittivat julistuksen luonteisen "Dendrol ogian teht~vät käy

tännön yhteiskunnassa" (1974:2) ja Pentti Ritoniemi aiheesta "Ympäristö 

ja teknillistal oudelliset suoja- alueet" ( 1972: 4 ). Luonnonniityistä ja 

niiden hoidosta ovat kir joittaneet Robert Rainio "Ängesvård - landskaps

aspekter bortom den finska horisonten" ( 1975 : 4 ) ja Carl-Adam Haeggström 

"Lövängsvård - ocks å hos oss" ( 1976 :2). Onpa maisemanhoit oon liittyvistä 

asioista ilmestynyt teemanumerokin (1972 :2). Tässä jo loppuunmyydyssä 

numerossa olivat seuraavat kirjoitukset : Olavi Luukkanen: "Kulttuurimai

seman muuttuva metsä", P . M.A. Ti gerstedt: " Puulajinvalinta maisemansuun

nittelussa", C.J. Gottberg : "Kokemuksia luonnonvaraisen puuston säilyt

t ämisestä Tapio lan alueella rakennusvaiheen yli", Katr i Luostarinen: 

" Fuu ja metsä ma isemansuunnittelun perusmateriaalina" ja Ari Reinolas 

"l•iaisemanhoi to tienrakennuksessa" . 

Toinen t ee manumero on ol l ut lyhytkiertovil jelystä (1973:3). Siinä Max. 

Ha gman aluks i va r oittaa " Miksi puiden lyhytkiertoviljely vaatii vielä 

malttia?". Numeroon sisältyvät myös Olavi Luukkasen "Lyhytkiertopuun tuo

t osb iologiasta" ja Juhan i Hahlin "Lyhytki ertopuiden jalostukses ta". 

Seuramme tiedotuslehti on ollut kiitettävän kansainvälinen . Muitten 

maitten dendro loe;iaa on käsitelty ainakin parissaky motenessä kirjoituk

sessa , ellei ot eta huomioon vielä matkakertoruuksiakin . ~~ . seuraavista 

s euduista on kirjoituksia ollut: Tsekkoslovakia (Kallio 1970 :4), Ruotsi 

(Rainio 1970:3, 1976:4), ~isconsin (Tigerstedt 1973 :1), Jugoslavia 

(Kolarovic 1974:4, Koski 1975:3), Kaukasus (Tigerstedt 19 77 :2), Amurin

maa (Luukkanen 1975:1,2, 1976:3,4, 1977 :1,2, 1978 :4 ) , Thaimaa (Luukka

nen 1976 : 3) , Egypt i (Makkonen 1971:3), Japani (Hämet-Ahti 1972:4). Tässä 

yhteydessä sopii mainita myös Leena Hämet -Ahdin ansiokas kirjoitus 

"Bioklimaat tisesti Suomea vas taavi sta a lueista" ( 1970 : 4) . 

Ulkomaisista arboretumeista on e s itelty Arnold Arboretum (Tigerstedt 

1970 :1 ) , Canberran kasvitieteellinen puutarha (Palmb erg 1975:4), Batumin 

kasvitieteellinen puutarha (Hämet-Ahti 1976 : 2) , Rodin puisto Rhodokselle. 

(Hämet - Ahti 1977:4), Cary Arboretum (Alanko 1978:4) ja Madison Arboretum 

( Luukkanen 1972: 2 ). 

Eri kasvisukujen ja lajien lähempi esittelu on luonnollisesti tärkeätä 

ja niinpä yli neljäs säkymmenessä kirjoituksessa ovat saaneet esittelyn 
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seuraavat puut ja pensaat: Forsythia (Tigerstedt 1971:4), Pinus pumila 

(Hagman 1971:1), ~ spp. (Kallio 1970:4), hybriidihaapa (Mikola 1972: 
1), Larix (Hämet-Ahti 1973:2), Casuarina (Bhumibhamon 1973:4), 
Microbiota deeuseata (Tigerstedt 1974:2), tertturuusut (Kallio 1974:2, 
1976:1), Juniperus (Kaukovirta 1972:3, Tigerstedt 1973:1), karpalo 

{Luukkanen 1972:3), pyökki (Rainio 1970:2, 1975:1, Aminoff 1974:2), 
Pinus contorta (Tigerstedt 1975:2,4; eläintuhot Annila 1976:1; sieni

taudit Laine 1976:1), Prunus ~(Rainio 1975:2), Tamarix (Kallio 1976: 
4), Taxus baccata (Rainio 1976:4), Populus (Karhu 1977:3, 1978:3,4, 1979: 
3), Amelanchier (Hämet-Ahti 1978:4), Juglans (Palmen 1978:1), Sorbus 

teodori (Hämet-Ahti 1978:3), Vitis vinifera (Rautanen 1977:4), 
Pseudotsuga menziesii (Tigerstedt 1978 :4), Alnus glutinosa f. inaequata 

(Erkamo 1978:4), Cladrastis kentuckea (Hämet-Ahti 1978 :1) ja Ulmus 

(Uotila 1979:2). Vuoden puut ovat saaneet monipuoliset esittelyt: met

sälehmus (Hämet-Ahti 1977:1, Rainio 1977:1,2, Olkanen 1977:1), terva

leppä (Hämet-Ahti 1978:1, Mäkinen 1978:1, Mikola 1978:1, Yli-Vakkuri 

1978:2, Gottberg 1978:2 ja Salmi 1978:3) ja viimeksi kynäjalava (Uotila 

1979:1, Erkamo 1979:1,3, Hagman 1979:2 ja Salmi 1979:3). 

Dendrologisesta kirjallisuudesta on ollut selostuksia lehdessämme, mut

ta aivan liian vähän. Dendrologisista käsikirjoista on ollut katsaus 

(Alanko 1972:2) sekä vuosina 1977 ja 1978 ilmestyneestä kotimaisesta 

dendrologisesta kirjallisuudesta (Alanko 1977:4, 1979:1). Vuosikertojan 

sisällysluettelo on julkaistu vuodesta 1973 alkaen. Kolmen ensimmäisen 

vuoden sisällysluettelot julkaistiin numerossa 1973:1. 

Muista eri aiheista julkaistuista kirjoituksista mainittakoon Olavi 

Luukkasen "Puut ja ilma" (1974:1,2), "Amurinmaan puuvartiaista kasveista" 

(1975:1,2) ja "Tutkimusmatkailijana Amurinmaalla" (1976:3,4, 1977:1,2) ja 

"Amurinmaan siemenkeräysekspedition tuloksista" (1978:4). Pentti Tyyet

järvi on kirjoittanut "Kuka koristepuita jalostamaan" (1973:4), Peter 

Tigerstedt "Alppiruusujen jalostuksesta Suomessa" (1974:4), Jouni Mikola 

"Pohjoismainen arboretumtoimikunta" {1976:3), Paula Havas "Inarin Lapin 

pohjoisimpia kuusia etsimässä" (1978:2), Pentti Alanko "Dendrologia ja 

luonnonsuojelu" (1977:3), "Dendrologisen materiaalin rekisteröinti" 

(1976s3), "Lehtipuiden ja pensaiden tunnistamisesta talviasuisina" 

(1979:1) ja "Puiden ja pensaiden provenienssin merkitys" (1974:3), Jouni 

Mikola "Kasvien tieteellisestä nimistöstä" (1977:4), Tapio K. Kallio 

"Koristekasvien talvenkestävyys (1972:3), Reino Toivosen "Koristepensaiden 
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marjojen myrkyllisyys" (1979s2) ja Ilkka Kukkosen "Pehr Kalm ja Sipsalon 

koetila - kappale Suomen kulttuurihistoriaa" (1979:3). Lisäksi monissa 

numeroissa on ollut kantaa ottavia lyhyitä pääkirjoituksia dendrologian 

eri alueilta . 

Kuten tästä pienestä katsauksesta -lmenee, DST:ssa on ilmestynyt kymmenen 

vuoden aikana suuri määrä arvokkaita dendrologisia kirjoituksia . Jäsen

kunnan apua kuitenkin tarvittaisiin lehden sisällön monipuolistamiseksi 

ja parantamiseksi. Aivan liian monella on ellei jo valmiina pöytälaati

kossa niin ainakin päässä hyviä aiheita lehteemme; toimitus ei vain tiedä 

niistä mitään. Y~ös aiheet ja ehdotukset sopivista k irjoituksista olisi

vat tervetull ei ta toimitukselle. Tulkoon Dendr clogian Seuran Tiedotukeista 

seuraavalla kymmenvuotistaipal eella vieläk in täysipainoisampi ja monipuo

lisempi dendr ologisen tiedon kokoomateast 

MINKALAISIA KIHJOITuKSIA HALUAISIT Lh:HTEE!•Y.E? 

- matka - ja kokousselostuksia? 

- t a imitarhanviljelyä? 

- kaevinsuojelukysymyksiä? 

- puiden hoitoa , mm . l eikkausta? 

- aäärityskaavoja puu- ja pensaseuvuista? 

- kirjallisuusarvosteluja? 

- ene mmän valo- ja pii rroskuvitueta? 

- muita aiheita, mitä? 

dendrol og ien haastatteluja ja esittelyjä? 

Mikä ala on jäänyt liian vähälle huomiolle? 

Itse voisin kirjoittaa seuraavasta aiheesta: 

Lähetä mielipiteesi kortilla tai kirjeellä heti nyt tuoreeltaan 

lehden toimitukselle tai jollekin toimituekunnan jäsenelle . Voit 

soittaakin. Onhan Sinulla jokin mielipide tähän asti noudatatueta 

julkaisupol itiikasta (s itä ei ole ollut, sillä lehden toimittaminen 

on t ähän asti ollut aivan kädestä suuhun elämistä . Toim. huomautus.). 

Olisi toy ös toivottavaa, että joka numerossa olisi ruoteinkielieiäkin 

artikkeleita . Erityisesti kritiikki pliei erittäin tervetullutta ja 

tietysti mahdolliset parannusehdotukset myös . 



162 

Jouni Mikola 

PIETARI KALMIN TYÖN JÄLKIÄ? 

Tämän l ehden Vllme numerossa olleen Pietari Kalmin elämäntyötä 
käsitelleen artikkelin (Kukkonen 1979) ollessa tuoreena mui st i s 
sa lienee paikallaan esitellä eräs puuryhmä , joka mahdollisest i 
on saanut alkunsa Ka lmin käs i en kautta . 

Ohessa on kaksi Max . Hagmanin alkuvuodesta 1979 ottamaa valoku
vaa Sipoossa Hitån kartanon pui stossa kasvavista hopeavaahterois 
ta (Acer saccha rinum) . Per i mätiedon mukaan puut istutetti in sota
marsalkka Axel von Fer senin ollessa kartanon omistajana 1745 -
1794 ja ne olisivat syntyjään Pietar i Kalmi n Pohjois- Ameri kan 
matkan 1747 - 17 51 tuomisia (Manner 1966 ) . Kartano va ihtoi omis
tajaa 1800- luvulla usei t a kerto ja , nyky isin sen omistaa agronomi 
Schybergson. Aivan Hi t ån naapurissa Sipoonlahden vastaranna l la 
sijaitsee Eriksnäsin kartano , jonka pui stossa kasvavi en kahden 
jalopähkinäpuun (Juglans cinerea) uskotaan olevan Kalmin perua 
(Kukkonen 1979, Manner 1966). Tuntuisi varsin luonnolliselta , 
että Kalmin materiaalia olisi 1Tiksnäsin s illoisten omi s t aj i en 
Nordenskiöldien koke iluharrastukseen liittyen kulkeutunut myös 
naapurikartanoihin. Hitån hopeavaahterat oliva t viitisentoi s ta 
vuotta sitten Mannerin (1 966 ) mukaan pituude l taa n n . 20 metrisiä 
ja rungoltaan 70- 100 cm läpimittaisia- ja olis ivat hyvinkin voi 
neet olla 200- vuotiaita . Nämä puut maini t aan jo Cajanderin (1 917) 
dendrologiassa : C. G. Tigerstedtin ilmoituksen mukaan ne olisivat 
tuolloin olleet Suomen suurimmat hopeavaahterat . 

Kuva 1 . Hitån kartanon 
hopeavaahteroi
t a (Acer saccha
rinwmr:-Valok . 
Max . Hagman . 
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Kuva 2 . Hitån hopeavaahtera
ryhmä. Valok . Max . 
Hagman . 

Dendrologian Seuran kesäretkellä 1971 Robert J . Rainio esitteli 
Turun Ruissalossa "alueen suurimpana dendrologisena sensaationa" 
muutamia hopeavaahteroita , jotka koossa vetävät hyvinkin vertoja 
Hitån puille : suurin puu oli 28 m korkuinen ja ympärysmitaltaan 
rinnankorkeudelta 315 cm . Siitä miten Ruissalon A. saccharinumit 
ovat saaneet alkunsa, ei liene sä ilynyt mitään muistitietoa . 
Mahta van kokonsa puolesta niidenkin voisi aavistella olevan väli
töntä Kalmin perua . Tos in Robert J . Ra inion suullisesti ilmoi t t a
man arvion mukaan ne tuskin ovat vielä 200- vuotiaita ja saattai
sivat olla esimerkiksi 1800- luvun alussa Kesk i - Euroopan kautta 
meille tull eita . 

~ax . Ha gmanin kertoman mukaan liitån hopeavaahteroiden ei elinvoi
mai s uudestaan huolimatta tiedetä koskaan tehneen siementä . 
Saman on Robe rt J . Rainio ilmoittanut Ruissalon puista : ne kukki
vat vuo s itta in runsaast i , mutta siemeniä tai luonnontaimia ei 
löydy . Syynä voi olla tämä n yk s ikotisen puulajin ehdoton itse
steriilisyys j a siihen liittyvät voimakkaat estemekanismit myös 
sukusiitosta vastaan . Alunoerin meille tuotu materiaalihan saat 
t aa olla yhdestä ainoasta puusta ke r ättyä . Olisi mielenkiintoista 
kokeilla Hitån ja Ruissalon hopeavaahteroiden keinollista ris t e
yttämistä . Epäonnistuminen tukisi ehkä olettamusta näiden puiden 
yhteisestä alkuperästä . Risteytyksen annistuessa t aas saataisi in 
arvokasta jälkeläisainesta me idän oloissamme todella kestäviks i 
ja elinvoimaisiksi osoittautuneista amerikkalaisen puulajin yks i
löistä . 

Kirjallisuusviitteet : 

Cqjander , A. K. 1917 . Metsänhoidon perusteet . II . Suomen dendro
log ian pääpiirteet . Porvoo . 652 ss . 

Kukkonen , I . 1979 . Pehr Kalm ja Sipsalon koetila - kappale Suo
men kulttuurihistoriaa . Dendr . Seur . Tied . 10 : 99- 106 . 

Manne r , M. 1966 . Eräiden Sipoon ja Helsingin pitäjien (U) kartano 
puisto~en kas~isto . Pro gr adu- työ , Helsingin yliopiston 
kasvltlet . laltoksen kirjasto . 182 ss . 

Rainio , R. J . 1971 . Ruissalon dendrolo~iaa . Dendr . Seur . Tied . 
2 (1) : 9- 15 . 



164 

V, Erkamo 

ONKO KYNÄJALAVA SUOMEN HA RV INAISIN JAL OPUU ? 

Kirjoituksessaan " Kynäja lava - vuoden puu 1979" Pe r tti Uoti 
la esittää, että kynäjalava olisi "eittämättä harvinaisin 
luonnonvarainen jalopuumme ". Tämä väite tai otaksuma, jota 
vali t ettavasti on jo eräässä nuoris ol ehdessä faktana si tee 
rat tu (Nuorten Luonto 7/1979 : 6 ) , vaati i kuitenkin tarkistuk
sen, 

Mitä ensinnäki n tulee kynäjalavan "sisarla j iin" vuori jala
vaan , niin sillä on erillisiä kasvupaikkoja maassamme epäile 
mättä jonkinverran enemmän kuin kynäjalavalla , mutta toisaal
ta monet niistä ovat vain yhden tai muutaman harvan puun va
rassa - niinkuin muuten eräät kynne ppäänkin esiintymät . ~un
sasyksilöisiä esiintymiä vuorijalavalla on kovin vähän . Run
sain lienee Nokian Haavistossa, 200 yksilöä käsittävä ( Karhe 
1963) . Kynäjalavalla on s en si jaan Hämeenlinnan - Lempäälän 
Tampereen - Kul oveden- reitin varrella useita r unsai ta esiin
tymiä, niin että tämän puun yksilömäärä nousee pelkä s t ään täl 
lä alueella Uotilan mukaan yli 2200 , Tähän on vielä lisättä
vä Lohjan 80 kynäjalavaa (Uotila 1979 :8 ) , Hau~on j a Päl käneen 
n . 50 puuta (Erkamo 1979) sekä muutama t erillise t esiintymä t . 
Kaikkiaan lienee luonnonvaraisia kynä jalavia maassrulli~e s iis 
n. 2500 ( Uot ila 1979) , mi kä on nähdäkseni selväs ti s uurempi 
kuin luonnon vuorijalavien yksilömäärä koko maassa . 

Tammen , vaahteran j a saamen erillis t en kasvupai :ko j en l uku 
meillä anniinikään s uurempj kuin kynä ;ialaval la j a my ös n iiden 
kai kkien yksilömäärä lienee kynä .j a l a vien l ukua s uurempi . Hut 
t a onhan meillä vielä muitakin jalopui t a ( I a l liola 194 1) , j o t 
ka ilmeisesti ovat Uotilal t a unohtunee t , esim. s uomen- j a r uot 
sinpihlajat! Nämä molemmathan kasvava t luon t a isina vain Ahve
nanmaalla j a Va rsinais- Suomessa j a niiden ko~wnaislukumäärä
kään ei kohonne kovin s uure ksi. Ja vielä harvinaisempi li enee 
nykyään oikea mets äomenapuu , joka sekin voitaneen l ukea j a l oi 
hi n lehtipuihimme . Kaikkein harvinais in a l kuperäispuumme lie 
nee kuitenkin teodorinpihlaja , j oka cie ttäväs t i t~1e taan vain 
Ahvenanmaan Vårdös tä (Hämet- Aht i 1979 ) . 

Toinenki n otaksumavirhe, j ota si t~~in on j o ehdit ty t a rj ot a 
nuorisolle edel lä maini tussa lehdessä , on samassa Uo t ilan (1 979 
:3 ) kirjoituksessa . Hän ilmoit t aa, e ttä 'ynä j a l avan kasvupaik
kana Heinolassa, Pälkäneen Sappeessa j a ~yvinkäällä olisi "pu-
r on vaikutuspiirissä oleva t e rvaleppäkorpi " . Yhdessäkä~b t apa
uksessa näistä kasvupaikka ei kuitenkaan ole korpi , vaan kivikkoi
nen puronvarsileht o , niinkuin :1ä -:yy näi t ä pai cko ja cos kevis t a 
kirjoituks ista (Ands t~n 1963 :5 , Poh j akallio 1956, Erkamo 1979 : 
17) . Kynä j alavaa -ei meil t ä liene t ois t a iseksi l ain 'raan löyde t -
ty korpiin l uet t avil t a 'casvupa i :coil t a. 
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Paula Hava s 

KUUSI TI ET OJA I NAR IN LAPISTA KU USEN PUURAJALTA 

Tupavaaran kuusi . Kirjallis uustietojen mukaan (Hjelt 1897, Sandberg 

1898) Aksujärvellä, 69°12 ' p.l., kasvaa yksi kuusi koivikossa kuival 

la kankaalla . Kuusi , joka on Suomen poh joisimpia ja jonka sijainti

paikka jää nykyään Kaamasen-Karigasni emen tien pohjoispuolelle , on 

mainittu myös Kallion & al. (1 971) yhteenvedossa . 

Löysin kuusen syksyllä 1979 Karhuj ä rven talon Ilmari Paadarin opas

tuksella. Kuusi kasvaa Tupavaaran NNE-osassa 210- 220 m mpy, valtion 

maalla . Kasvupaikka on lähinnä subalpiinista Empetrum-Lichenes

Pleurozium -tyyppiä, joskin kuusen ympärillä kasvaa koivujen ohella 

joitakin mäntyjäkin. Kuusta vasten nojaa kaatuva, kuusen korkuinen 

mänty. 

Kuusen kor ke us on n . 12 m ( 1943 kuusi oli muutaman metrin korkuinen1 

Uula Paadar., suull . ) ja rungon ympärysmitta rinnankorkeudelta n. 

1,2 m. Runko on mutkainen n . 5 m korkeuteen, siitä ylöspäin suora 

ja kapea . Alimmat oksat ovat pitkät ja rennot1 latvaosa on harva- ja 

lyhytoksainen. Latva on ilmeis esti vastikään vaurioitunut. 

Kuusessa ei ollut käpyjä, mutta puun juurella oli yksi pieni käpy. 

Käpy- ja oksanäyte on He lsingin yliop iston kasvitieteen laitoksen 

kasvimus eos sa . 
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Tupavaar a n kuus i. Valok . Paula Hava s 1979 . 

Tuorbumoaivin kuusi. Kallion & al. ( 1971) mainitsema Tuorbumoaivin 

kuusiesiintymä ei kasva Tuorbumoaivilla vaan Tuorpumajärven länsi

puolella olevan vaaran ESE-osassa ja esiintymän muo dostaa kolme kuus

ta (Uula Paadar, suull.). 

Kirjallisuutta 

Hjelt, H. 1897: Utbredn i ngen af Finlands träd, buskar och ris med 
särskildt afseende ä deras gränser. -Finska Forstfören. Medd. 14• 
134-174· 

Kallio, P., Laine, V. & Mäkinen, Y. 197 1: Vascular Flora of Inari 
Lapland. 2. -Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8 : 73-1 00 

Sandberg, H.R. 1898• Reseberättelse afgiven på grund af en med stats
anlag, beviljadt a f Kejs. Senaten den 27 Apr i l 1892, tagen 
forstlig studieresa till Inari, Utsj ok i och Enonte kiö lappmarker. 
-Finska Forstför. Medd . 15 •134- 203 + 11 kuvasivua 
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V U 0 S I K 0 K 0 U S 

Dendrologian J eura - Dendrologis~a ~äl lskapet ry : n sään t ö

määräine n vuosikokous pidetään Hels ingissä Tieteellisten 

seurain talossa ( .inellmaninkatu 9- 11) ~eskiviikkona 20 . 02 . 1980 

klo 19 . 00 . Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 9 § : n 

mukaiset vuosikokousasiat , ~rr . <e rt omus v . 1979 toiminnasta , 

tilinpäätös 1979 , jäsenmaksujen suuruus , toimintasuunnit e lma 

ja talousarvi o 1980 , hallituksen puheenjohtajan ja uusien 

jäsenten valinta sekä tilintarkastajien valinta . 

Varsinais ten kokousas ioiden jälKeen 1.H Rei no ~aarnio esi t e 

lee visakoivun - vuoden puun 1980 . 

Ka ikki ki innostuneet tervetulleita ! 

DENDROLOGIAN S~URAN J ASENASIOITA 

Uudet jäsenet (ti l anne 7 . 12 . 1979) 

Kapanen , Anne li; He l s inki 
Nygre n, Leena ; Espoo 
Tiira, Yrjö ; Kauniainen 

" Uusi vanha" jäsen 

Ko lkka, Ki mmo; Karkkila 

K o r j a u k s i a 

Lehtemme v i i me nume ron kansisivun " sisällysluette l osta" 

oli j äänyt pois maininta V. Erkamon artikkelista " Kynäjalava 

alkuperäisenä Hels ing in Tuomarinkylässä". Sa mo in oli jäänyt 

pois tämän artikkelin englanninkielinen lyhennelmä , joka jul

kais t aan tässä numerossa . Toimitus valittaa tapahtunutta . 
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K I I N A N M A T K A 

E L 0 - S Y Y S K U U S S A 1 9 8 0 

Kirjeenvaihto matkast amme Kiinaan e l o- syyskuussa 1980 on vi e
l ä käynnissä Kii nan matkatoimi s t on kanssa, mutta as i a on edi s 
t ynyt kuitenkin jo niin pi tkälle , että me i dän on aika r yhtyä 
käyt ännön toimiin . Ensimmäi nen niistä on ilmo i ttautumi nen . Mat 
kalle aikovia Dendrologian Seuran jäseniä keho i tetaan i lmoit
tautumaan välit t ömästi tiedotus l ehden tämän numeron ilmestyttyä 
seuran sihteerille . Matkaan l äht i jät määr ää ilmoittautumi sjär
jestys. 

Ja sitten asiatiedot matkasta . Ti edotus l ehden edellisessä nume
rossa ( 3/1979 ) kerrottu pitää meno- pa l uu- matkasta pa i kkansa s il
lä muutoksel l a , että pa l uukin tapahtuu Ha r binin kautta , joten 
Mongoliassa emme käy . Reitti Kiinassa on ede l l i sessä nume r ossa 
j o kerrottu , mi nkä varmistami s eksi ol emme ehdottaneet Ki inassa 
oles kelun pidentämistä 21 päiväs t ä 24 päi väks i . Koko matka n k es 
to on siten 33 päivää . Läht ö He l s i ngi stä ta pahtuu l auanta ina 
16 . 8 . ja paluu He lsinkiin torstaina 18 . 9 . 1980 . 

Matkan hinta on j oulukuun 1979 tietojen mukaan 9 . 800 markkaa , 
mihin sis ältyy ede s takainen ma tka j a ka i kki kulut Kiinassa olon 

ajalta 21 . 8 . - 13 . 9 . Lis äkulu j a a iheutuu me no- j a paluumatka n 
ruokailumenoista, ka hdesta yöpymi sestä I r kut skissa ja mahdolli
sesta retke s t ä Baikalille . Hi nnoiss a saattaa myös tapahtua jon
kin verran nousua ens i elokuuhun me nnessä . 

Ilmoi t tautuneis iin pide t ään yhteyttä ki rje i tse ennakkomaksuis
ta ja muista matkaan liittyvistä käytännön jär jeste l yi stä . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICA L SOCIETY 

SUMMAR I ES OF THE MA I N ARTI CLES I N TH I S I SSUE (Vo1 . 10 , No 4 , 1979) 

TH E FIRST DECADE OF THE FINNI SH DENDROLOGICAL SOCIETY 
by Niilo Karhu, pp . 135 - 138 . 

The Finnish Dendrological Soc ie ty was formed on the 20th of August 
in 1969 . The initiative was taken by T. Rautavaara , P . M. A. Ti ger
stedt , 0 . Larsson and 0 . Luukkanen , and 28 other persons attended 
the meet ing where the foundation took p1ace. In 1970 the soc i ety 
started to publish t he Bulletin of the Finnish Dendrological So 
ciety , and sinc e the beginning the bu1letin has been issued four 
times ever y year . One of the society ' s main activi ties has been 
an annual summer excursion in Finland or abroad . So far tours have 
been organi zed to Poland , Estonia and Leningrad , South Sweden and 
Denmark , Aust ria , Yugoslavia , and Caucasia . It has been prelimin
ari l y p1anned to arr ange next year a trip to China and to make a 
second visit to Caucasia . 

The society attempts to help the maintenance of the old private 
arboreta of our country by voluntary 1abour aid . During rec ent 
years short guided visits to the parks of Hels inki City have be
come very popu1ar . Since 1977 the society has annually ehosen a 
tree species as a special object of attention and presentation. 
The trees of the years 1977 , 1978 and 1979 were Tilia cordata , 
Alnus glutinosa and ~ laevi s , respectively . In the end of the 
y ear 1970 the society had 63 members . At present the corresponding 
figure is about tenfold . Roughly half of the member s are from 
Helsinki and i ts surroundings . 

CON3ID 8RATIONS OF THE CULTIVATION OF RA RE HARD\1/00D SPECIES 
IN FINLAND by Robert J . Rain i o , pp .139 - 14 2 . 

The article is based on an interview of Mr . Torsten Rancken , 
the honorary member of the Finni sh Dendrological Society , and 
presents his ideas on the passitilities of some r are Finnish 
ha r dwood species in silvicultur e and fo r estry . Mr . Rancken , whose 
90th birthday was celebrated in November this year , is a well 
known experimenter and supporter of these so called "noble " 
broadleaved tree species in Finland . At present these rare hard
woods are completely neglected in silviculture on the basis of 
economic r easons , but according to Mr . Ranc ken a small scale 
reforestation at least with ash , oak and elm mi ght prove to be 
quite profitab l e in the future . The disfavour of these tree spe 
cies in s ilviculture is for a great part due to the unsuccesses 
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which have taken place, when their special ecological requirements 
and susceptibility ta the browsing animals have not been adequat
ely taken into consideration . Nowadays in Finland the dense moose 
population causes most serious obstacles for the establishment af 
new "noble " hardwood stands . 

"DENDROLOGIA GASTRONOMICA" by Pentti Alanko, pp . 143 - 150. 

The possible uses af woody plants as a source af food and 
medicines are surveyed . Many af the formerly commo n uses af 
natural plants may seem funny at present , and the ir adoption 
anew would demand unprejudiced experimentation . A great number 
af the garden plants generally known only as ornamentals may 
be useful in this respect. Some unfamiliar us es af familiar 
tree and shrub species are listed in this article . 

ON THE PLANT ASSORTMENT OF FINNISH NURSERIES 
by Päivi Meriläinen , pp . 151 - 156. 

Some conflicts have a ppeared between Finnish nurseries and 
their customers. Architects and gar den planners often want ta 
use plants which are not hardy enough in Finnish conditions 
or which are not readily available . More than 30 percent af 
the annual plant trade in Finland consists af mate rial imported 
from Central European countries. The most abundantly i mported 
species are approximately the same which are most popular and 
are planted in greatest amounts . Also the Finnish production 
consists mainly af the same species , but our nat ive nursery 
production is not sufficient . In order ta ge t hard ier and more 
secure planting material Finnish pr oduction should be extended . 
The need for closer communication between plant producers and 
consumers is stressed in this article . 

FORTY ISSUES OF THE BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL 
SOCIETY by Pent ti Alanko , pp . 157 - 161 . 

The present i ssue is the 40th leaflet af this publi cation . 
This article revi ews the different field s and topics af den
drolo gy , which have been represented in the articles af these 
40 issues . 

TREES INTRODUCED BY PEHR KALM STILL GROWING IN FINLAND? 
By Jouni Nikola , pp . 162- 163 . 

A group af silver maple trees (Acer saccha rinum) growing in teh 
park af the estate Hitå at Sipoo , South Finland , is presented . 
The trees are believed ta ori~inate from the materia l which 
Pehr Kalm brought from his well kno1•m journey ta North Ame rica 
in 17 4 7 -17 51 . 

A NATURAL TREE OF U~WS LAEVIS IN HELSINKI by V. Erkamo , published 
in the preceding issue, Vol. 10 , No 3 , pp . 116- 118 . 

An old white elm tree gr owing on a river bank in Helsinki is re
ported . The author concludes that the tree must have originated 
in a na tural way . The nearest formerly known natural occurrence af t he species is situated about 40 km W af this site . 
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I S WHITE EL\'l THE RAREST FINNISH l!ARDWO OD SPECIES? 
By V. Erkamo , pp . 164- 165 . 

Approximately 2500 individual trees of white e lm (Ulmus laevis) 
grow naturally in Finland and this species has been ment i oned 
to be the r a rest of the so called "noble " hardwoods of our 
country . In the present article it is stated that Ulmus glabra 
rr.ight be even less fr equent . Oak , maple and ash are obviously 
more nume rous than both elm species . The r e a re still some nat 
ural hardwoods , for instance Malus silvestris , Sorbus intermedia , 
~ · hybrida and ~ · teodori , which are still fewe r in number than 
the elrn species . 

NCT ~~s OF TH~ OC CURRENC:I!; OF NORWA Y SPRUCB ON THE NORTHERN TREE 
LIMIT OF THE SPECIES by Paula Havas , pp . 165- 166 . 

Some informat ion of the northe rnmost spruc es growing in Finla nd 
is g iven . 

KOREAN RETKIKUNNAN MATKARAPORTT I ILMESTYNYT 

Kuten mu istettaneen tehtiin Pohjoisma isen Ar boretum

toimikunnan aloitteesta syksyl l ä 1976 siemenke r äys 

r etkikunta Ete l ä - Ko r eaan . Retkikunnan matkake rtomus : 

The Nordic Arboretum Expedition to South Korea 1976 . 

Max . Hagman , Lars Feilberg , Tomas Lagerst r öm , Jan E . Sanda , 

Helsink i 1978 , 1 02 s . 23 kuvaa , 3 kar ttaa , 

on nyt ilmes t ynyt . Kertomus sisältää selostuksen 

Etelä - Korean keräysohjelmasta , kerätyistä näytteistä 

sekä tietoja niiden kasv upa ikoista . Lisäksi kirjassa 

on yleistietoa Korean metsä taloudes ta ja arboretum

toi minnasta . 

Kirjaa on saatavissa Max . Hagmanilta , os . ol590 ~!SALA , 

puh . 82 44 20 , omakustannushintaan 15 : - mk/kpl , johon 

sisältyy pos tituskulut . 
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JOUKKOJULKAISU 

JÄSENMAKSURÄSTIT 1979 

Niitä Dendrolog ian Seur an Jasen~a , jotka eivät ole 

maksaneet vuoden 1979 jäsenmaksua , kehotetaan suorit 

tamaan maksunsa ensi tilassa . 

Vuosijäsenet, joilta maksua ei ole kuulunut tä~än 

l ehden seur a avan num eron 1/1 980 julkaisemiseen mennes 

sä, poistetaan post i tuslistal t a . 

Vu osijäs enmaksu 1979 on 30 mk , opiskelijoilta 10 mk . 

maksut suoritetaan seuran postisiirtotilille 419 92- 1 . 

Jos kuittia ei löydy ja olet epävarma siitä , onko 

maksu tullut s uoritettu a , tarkista asia puhelimitse 

taloudenhaita jalta ( Paula Havas , puh . 90- 650 188 / 83) . 

DENDROLOGIAN SEURAN TI EDOTUKSIA - lehden va nhoja 

nume roita on saatavana 1 . vuosikerrasta (1970) lähtien . 

Numerot 1/71 j a 2/72 ovat l opussa , mutta valokopioita 

voitaneen järjestää niistäkin . 

Vuosikertoja tai yksittäisiä numeroita v oi tilata 

kätevimmin maksamal la seuran ps- t ilille 419 92 - 1 

20 mk/vuosikerta t a i 5 mk/numero sekä ilmoittamalla 

tilillepanek ortin ti edonanto- osassa , ~ itä lehtiä 

halutaan . 

HELSINKI 1979 PAINOVALMISTE !SS 0355-0613 
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