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VUODEN PUU 1980 

VISAKOIVU 
MASURB]ÖRK 

(Becula pendula f. carelica) 

VisakoiVU 0<1 r:audU$ll::oovun P<'IIJI!"'i 
muoto. UKin K hurocruu Iuudan ta
pa:aniolah.:h:it)'Yri,muuaKvorka.s
v::u my&suorarunlrocscbl ruUapuul.:. 
~ Runron prnt"- on lfho am;~ kyh. 
mymcn, iuomu1~n t11i hanamtoncn 
T,....okurru on paksua ta brkn1a Vi
~~auruml~n on puu1:a u.sc-a~n r.um11va 
ormnaiSUUS, muna Kn tuoctama puu
amn, 1'r'illpuu, on korosrttlh:~~a ra ;u . .,._, 

Kukml,dy ,_. YMkOMD, iob 
NO!Iom ylc-oscy• lwlbalb Euli- " 
Kolu-Suornnsa Puu Wvu nvm•n
!.illa ITIOI'C'COIIIOIC"dli /1 JUOCIIIJKSI 

oloMa kehn!YY lirtttn mtnunu ndr· 
kfmmcnW'UOftaam V~S:~koovun cnkoo
ncn ulkot13ko on rchnyt SOI\a ..-.run 
putMo- 11 p.h:tpo.>un Voltd•rm K k»
vunykyiSinhyvmiOfli.U.pm:a 

s.-nc., l__.!ulunor J' 

VUODEN PUU - juliste on ilmestynyt . Julisteen koko on 59 x 42 cm . 
Sitä voi ostaa tai tilata Luonnonsuojelun T u en myymälöistä 

(Nervander inkatu 11, 00100 Helsinki 10 , puh. 90- 406 262 ; Län
tinen Rantakatu 21 , 20100 Turku 10 , puh . 921 - 19 909 ; Kajaanin
katu 13 , 90 100 Oulu 10 , puh . 981 - 15 828) . Hinta 8 mk/kpl . 

Julistetta myydään myös Dendrolog ian Seuran tilaisuuksissa . 
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Reino Saarnio 

VISAKOIVU - VUODEN PUU 1980 

Dendrlogogian Seuran hallitus on valinnut vuoden 1980 puuksi vi
sakoivun (Betula pendula f. carelica Sok.). Korostettua huomiota 

visakoivu saa osakseen kuluvana vuonna, jolloin sitä Ympäristö

vuoden 80 tapahtumien yhteydessä nimitetään myös Ympäristövuoden 

puuksi . 

M i t ä v i s a o n ? 

Visautumisilmiö tunnetaan monella puuvartisel la kasvilla . Eniten 
sitä on kuitenkin tavattu rauduskoivulla . Visautumis ta on pidetty 

ja pidetään eräänlaisena perinnöllisenä sairautena, joka monella 

tavalla häiritsee puun elintoimintoja . Sairaalloisesti laajentuneet 
ydinsäteet estävät mm. vuosiluston normaalin kehityksen, jolloin 

vuosilusto saa milloin loivasti, milloin jyrkästi aaltoilevan 
muodon. Puusyyt suuntautuvat vaihtelevasti eri suuntiin, syntyy 
niverää puuta. Sairauden aiheuttajaa ei toistaiseks i tunneta . Seu
raavassa kuvataan visautunut rauduskoivu. 

V i s a u t u n u t r a u d u s k o i v u 

Puhuttaessa visasta on syytä erottaa kaksi käsitettä toisistaan: 
a) luonnossa kasvava visautunut puu ja b) visan puuaine. 

Visakoivu on hyvin monimuotoinen puu, joten sen erottaminen nor

maalista rauduskoivusta saattaa eräissä tapauksissa olla vaikeata . 
Visautumisilmiön häiritessä puun normaalia elintoimintaa syntyy 

tällaiseen puuhun kuitenkin erilaisia kasvuhäiriöistä johtuvia 
merkkejä, joiden avulla visautunut puu on tunnistettavissa. Kas 

vava visakoivu voidaan erottaa normaalikoivusta kasvutapansa, 

runkomuodon ja rungon pinnan erilaisuuden perusteella . 
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Kuva 1. Visakoivun luontainen levinneisyysalue (VÅCLA VlN 1963 mukaan). 
Fig. 1. The natural distribution of curly-birch (acco rding to VÅCLA V 196:1). 
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Visakoivu on hidaskasvuisena yleensä aina lyhyempi kuin saman
ikäinen rauduskoivu, kasvutapa on monasti haaroittuva ja kalteva, 

runko lyhyt tai jopa rensastava. Tosin täysin suorarunkoisiakin 
visako ivuja löytyy, mutta ne cvat varsinkin luonnontilaisena kas 

vaessaan harvinaisempia. 

Visakoivun kuori on rungon tyvellä paksumpaa , tummempaa ja voi

makkaammin halkeilevaa kuin normaalikoivulla ja siinä tavataan 
selvästi enemmän kivisoluja kuin normaalin koivun kuoressa . 

Visakoivun runko on vain poikkeustapauksessa sileä. Tyypillistä 

visakoivulle on nimenomaan rungossa havaittavat eri muotoisten 
ja kokoisten kyhmyjen ja harjanteiden muodostamat e pätasaisuu

det. Näiden ulkonaisten tunnusmerkkien avulla visakoivut voi

daa n jakaa nelj ään luokkaan: paukuravisa, kaulavisa, juomuvisa 

ja rengasvisa. Täysin puhtaita muotoja esiintyy luonnossa vä
hemmän. Yleensä puuyksilöt ovat sekamuotoja , joiden rungossa 

on löydettävissä kahta visalaa tua, kuten esim . paukuravisaa ja 

juomuvisaa. 

Missä määrin eri visalaatuja esiintyy luontaisesti syntyneis 

sä visakoivuissa ei tunneta. Sen sijaan viljeltyjen visakoi
vikoiden osalta tämä on selvitetty (Saarnio 197 6). 

Puhtaan paukuravisan osuus viljelymets iköissä on n. 60 %. Jos 
paukuravisavaltaiset sekamuodot otetaan mukaan, paukuravisan 
osuus on 81 %. Muiden visalaatujen osuudeksi jää näin ollen 
ainoastaan 19 %. Vähiten kasvaa vil jelymetsiköissä rengasvisaa, 

jonka suhteellinen osuus on vain 2 %. 

Visakoivulla esiintyy jossain määrin poikkeuksellisia lehti

muotoja, mutta ne ovat siksi oikullisia, että niitä ei voi 

pitää varmoina tuntomerkkeinä. Visautumiseen liittyy myös epä

säännöllinen silmumuodostus, mikä osaltaan aikaansaa poikke uk
sellisen runsasta haarottumista ja pensottumista . 

Nuorella visakoivun taimella ensimmäinen ulkoapäin todettava 

visautumisen merkki on runkoon tai oksiin, useinmiten oksakieh
kuran läheisyyte en muodostuvat kohoutumat. 



Kuva 2 . Pau kuravisa . 

Fi g . 2 . Curly birch with 
protube r a nc e s . 

Kuva 4 . Juomuvi s~. 

Fi g . 4 . Cur l y birch with 
s tripe s . 
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Kuva 3 . Kaula visa . 

Kuva 3 . Curly birc h with 
n e c k s . 

Kuva 5 . Ren gasvisa . 

Fi g . 5 . Curly birch with 
ring s . 
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V i s a n p u u a i n e 

Ulkonaisesti hyvinkin monimuotoisista visakoivuista voidaan 

odottaa saatavan vaihtelevanlaatuista puuainetta . Näin onkin 
asianlaita. Visakoivu on puuaineeltaan erittäin monivivah
teista ja koristeellista. Visan puuaineelle on tunnusomaista 
niverä kasvutapa; mitä voimakkaampaa on visan muodostus, 
sitä niverämpää on visan puuaine . Kaikissa leikkaussuunnissa, 
poikkileikkauksessa, säteen - ja tangentinsuuntaisissa leik
kauksissa sekä erityisesti kuoritun puun pinnassa esiintyy 
visakuvioinnin rakenteessa ja voimakkuudes sa suurta vaihtelua . 
Erityisen tyypillistä visakoivulle on visakuviointiin liit
tyvät ruskeat visasolut, joiden määrässä tosin ilmenee vaih
telua eri visalaatujen välillä . Voidaan puhua hyvästä ja 
huonosta visasta , tiheästä ja harvasta visasta . 

Visakuvioinnin rakentees sa tyypillinen V- kuviointi esiintyy 
puun poikkileikkauspinnassa . Mikäli tämä kuviointi jatkuu 
tasaisena yli koko pinnan syntyy tähtimäinen kuvio,nk . visan
kukka . Puun pinnalla tai tangentisuuntaisessa leikkauksessa 
vastaava kuvio piirtuu kuperan linssimäisenä. Erityisesti 
vaneriviilun pinnassa linssimäisyys tule e selvästi esiin , 

sitä selvempänä mitä heikommasta visasta on kysymys . 

Visakuvioinnin rakenteen ja vi samuodostuksen voimakkuuden 
perusteella visakoivut voidaan jakaa kahteen ryhmää n: 

1, Voimakaskuvioiset visalaadut , joissa ruskea värisävy on 
hallitseva . Näitä ovat paukura- ja kaulavisa. 

2 . Heikkokuvioiset visalaadut, joissa ruskea värisävy on vähem
män hallitseva, juomuvisa, tai se puuttu kokona~n, rengasvisa . 

Rengasvisaa kutsutaan myös jäävisaksi . 

L u o n t a i n e n 

k a s v u p a i k a t 

1 e v i n n e i s y y s j a 

Visakoivun luontainen levinneisyysalue on suppea: Etelä-Suomen 
lisäksi visakoivua esiintyy vain Etelä-Ruotsissa, Norjan kaak

koiskolkassa, Neuvosto-Karjalassa ja Leningradin alueella. Li
säksi sitä tavata~n vähäisemmin Valko-Venäjäl lä, Baltian maissa , 
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Puolassa, Tsekkoslovakiassa sekä Saksan Demokraattisessa Ta

savallas sa . 

Visakoivun luontainen leviäminen ja säilyminen oli mahdollista 

alueilla , joilla harrastettiin kaskiviljelyä . Vanha kansan sa

nonta , että " visakoivua kasvaa niin kaukana kyliltä kuin kir

konkellojen ääni kantaa" , oli muinoinen visakoivun paikallinen 

levinneisyysmääritelmä . Erityisesti siellä,missä kiertokaski 

viljely oli yleistä,saattoi visakoivu valoavaativanaja hi 

daskasvuisena puuna kilpailla muiden nopeammin kasvavien puu

lajien kanssa . Lyhyt kiertoaika loi visakoivulle otolliset kil

pailuolosuhteet . 

Kaskiviljelyn päättyminen , edistyvä metsänhoito ja visakoivun 

esiintymistiheyteen nähden suhteellisen voimakas myynti verotti

vat visakoivun luontaista esiintymistä ratkaisevasti . 

V i 1 j e 1 y 1 e v i n n e i s y y s 

p a i k a t 

j a k a s v u -

Visakoivun, mielenkiintoisen ja jatkuvasti kysytyn puulajin 

hyväksi oli tehtävä jotakin . Erityisesti luonnontutkijoiden 

piirissä heräsi ajatus visakoivun vil jelyn ja koetoiminnan 

aloittamisesta . Ensimmäiset mä ärätietoiseen viljelyyn ja koe 

toimintaan tarkoitetut taimet ovat tiettävästi syntyneet vuon

na 1924 . 

Visakoivun vil jelyn ja kasvatuksen kehittämiseksi työskenteli

vät eritoUmT.J. Hintikka , V.T. A a 1 t on en ja 

metsäntutkimuslaitoksen ensimmäinen ja pitkäaikainen johtaja, 

professori Olli H e i k i n h e i m o • 

Viljeltynä visakoivua kasvaakin nykyisin maassamme hyvinkin 

kaukana luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolella, kaukai 

simmat aina Ivalossa asti . Myös maamme rajojen ulkopuolella 

mm . Neuvostoliitossa Novosibirskin, Omskin ja Altain alueilla 

sekä Taskentissa ja Ukrainassa visakoivun viljelyyn on kiin-
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nitetty lisääntyvää huomiota. Keski-Euroopassa visautuminen 
on osoittautunut epävarmaksi eikä visakoivu ole siellä toistai 
seksi menestynyt. 

Visakoivu menestyy ja viihtyy parhaiten mäkisillä more enimailla . 
Tosin monenlaiset muutkin .kasvupaikat ja maalajit kelpaavat vi 
salle,kuten esim. vierinsora, hieta ja hiesumaat . Turvemailla 
ja mailla, jossa pohjavesi on lähellä maanpintaa,visakoivu ei 
tahdo menestyä. 

Kasvaakseen reheväksi ja koristeelliseksi visakoivu vaatii va
loa ja runsasta kasvutilaa. 

V i 1 j e 1 t y j e n v i s a k o i v i k o i d e n 
k e h i t y k s e s t ä 

Suomessa Heikinheimon toimesta 1930 - luvulla pe r ustetut l~a
jamittaiset visaviljelykset ovat olleet erinomaisia koekenttiä 
selvitettäessä visakoivun biologiaa ja ekologiaa sekä laaditta
essa visakoivun hoito- ja kasvatusohjeita. 

Visakoivun tulevaisuuden kannalta merkittävä tutkimustulos oli 
tieto siitä, että visakoivua voida~n lisätä siementen avulla . 
Visautumisilmiö siirtyy siementen välityksellä sukupolvesta 
toiseen. Tutkimuksiss a todettiin edelleen, että maantieteel
lisellä sijainnilla ei ole osuutta koivun visauturnisessa (Hei
kinheimo 1933 , 1936, 1938 , 195 1). 

Viljelykokeilla on myös sitovasti osoitettu, että visakoivun 
jälkeläisistä kaikki eivät visaudu, vaan jälkeläisten joukossa 
on aina suurempi tai pienempi määrä normaaleja rauduskoivuja. 
Visautuneiden yksilöiden lukumäär ä on valvotuissa r isteytyksis
sä ollut keskimäärin suurempi kuin vapaapölytysjälkeläistöissä 
(Johnsson 1951), 

Visakoivun vapaapölytysjälkeläisten vi sautumissadanneksessa on 
todettu suurta vaihtelua, mutta keskimäärin se on kuitenkin ollut 
50 •••• 56% (Heikinheimo 1951, Saarnio 1976). 
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Voidaanko sitten visakoivun siementaimien kehitystä ennustaa

mistä yksilöstä kehittyy esim. pensasvisa, mistä esim. pauku

ravisa ? Kum paankaan kysymykseen ei voi da antaa va rmaa vastaus

ta. Er äät , tosin pienellä aineistolla tehdyt kokeet antavat mah
dollisuuden olettaa , että keräämällä siementä pensasvisasta on 

todennäköis tä, että jälkeläis is sä on enemmän pensasmaisia 

kuin suor~runko isia visakoivuja . Mitä visalaatua, paukura- , juo
mu-, kaula - vai rengasvisaa kehittyy jälkeläisistä , on täy-

sin mahdotonta etukäteen sanoa. 

Visakoivulle tyypillis ten tunnusmerkkien ilmaan tumise ssa 

taimiin on suurta vaihtelua. Mitä voimakkaampaa visanmuodos

tus on, sitä varhaisemmassa kehitysvaiheessa me rkkejä on ha

va ittavissa . Heikoissa visalaad uissa saattaa kulua pitkälti 

toistakymmentä vuotta ennen kuin tunnusmerkit ovat l öydet
tävissä . 

V i s a k o i v u n 

e h d o t 

k a s v a t u k s e n v a i h t o -

Visakoivun ulkoisessa muodossa ja puun sisäisessä r akenteessa 

es fintyvä suuri vaihtelu antaa mahdollisuuden visan laajaan ja 

monipuolise en käyttö ön . 

Pyrit t äessä mahdollisimman hyvään tal oudelliseen tulokseen tulisi 

visakoi vun kasvatus suunnata sorvauskelpo isen visan tuottamiseen. 

Tämä kasvatustapa vaatii yleensä laajempia maa-alueita, visalaa

tujen tuntemista, oikeaan aikaan suoritettuja harvennushakkuita 
ja valio puiden karsimis t a . 

Mikäli tyydytään vähempiarvoisen visa n,nk. oksavisan tuottamiseen, 

ovat kasvatus - ja hoitovaatimukset pienemmät. Tätäkin visalaatua, 
jota pääasiallisesti nk . nikkariteollisuus käyttää, tulisi olla 

saa tavi ssa . Oksavisaa saadaan pääasiallisesti harvennushakkuiden 

yhteydess ä po istettaes sa huonomuo t oisia ja huonolaatuisia visa

koivuja . 

Visakoiv~n käyttöä maisemahoidollisiin t a rkoi tuksiin mm . puisto

ja pihapuuna on myös jossain määrin harr astettu. Tällä alueella 
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Kuva 6. Vesasyntyistä luonnonvisaa . 

Fig. 6. A group of natural curly birch stems born from 
stump sprouts. 

Kuva 7. Visaa poikkileikkauksessa. Oikealla verraten selväpiir
teinen sulkeutunut visankukka . Kuvassa erottuvat myös 
V-muotoiset kuviot . 

Fig . 7. Cross- section figurations in curly birch stems . 

Kaikk i valokuvat kirjoitta jan. 

Al l photographs taken by the author. 
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voi t aisiin visakoivun käytt öä my ös huomattavasti lisätä . Er i lai

set makusuunnat löytäisivät helposti omat mieliyksilönsä v isa

koivun monimuotoisesta valikoimasta . Monihaaraisuus, mutkaoksai 

suus ja pahkamaiset visamuodostumat tekevät monesta visakoiv us t a 

erikoisen ja koristeellisen yksilön . Matala kasvutapa lisää edel

leen visakoivun suosiota varsinkin pienillä piha- alueilla ja 

tonteilla, jossa ei voida tai haluta kas.atma pitkiä puita . 

V i s a p u u n k ä y t t ö 

Perimätiedon mukaan visapuuta on käytetty muinoin, varsinkin 

Karjalassa mm . veronmaksuun . Onnea tuottavana puuna siitä on 

valmistettu pi eniä taikakaluja , joita on uskollisesti kanne ttu 

mukana , niin sodan kuin rauhankin toimi ssa . 

Visapuun kaup paa on harjoitettu Suomessa ainakin 1500- luvulta 

alkaen (Etholen 1978) . Visapuuta on käytetty pienten ko r is te- ja 

kotitarve - esineiden , mutta roy ös suurempien käyttöesineiden ku

ten huonekalujen valmistukseen sekä seinä- ja lattiapintojen 

päällystämiseen . Harvinaisuutensa ja erikoisuutensa ansios t a vi

sapuu on kulkeutunut jopa palatsien j a julkisten hallint or aken

nusten sisustusmateriaaliks i . 

Myös t änä päivänä visapuuta käytetään runs aasti koriste - ja 

matkamuistoesineiden valmistukseen . Rikastunut ideointi ja 

muotoilu on viimme aikoina tuonut markkinoille aivan ihas tut 

t avia visaesineitä . 

Myös huonekaluteollisuus on jälleen " löytänyt " visapuun . Myyn

tiin on ilmestynyt tyylikkäitä visapintaisia huonekalusar joja . 

Visapuun ja erityisest i sorvauskelpoisen visakoivun vaikea saan

ti aset taa kuitenkin raj oi tuksia tälle teollisuuden haar alle . 

Vis ako ivu on erikoisuutensa vuoksi puuraaka- aineena arvostettu 

ja sen hinta puu tavaramarkkinoilla on suhteellisen ko r kea . Viim

me vuo s ina sorvauskelpoisen vis an hinta on ollut keskimäärin 

1 , 60 mk/kg ja oksavisan n . 30 penniä/kg (vrt . Raulo ja Siren) . 

Visakoivun kasvatuksen lisäämisellä ei ainakaan pitäisi olla 

taloudellisia r iskitekijöitä esteenä . 
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Tor sten Rancken 

ES I MERKKEJÄ JALOJ EN LEHTI PUI DEN VILJELYN JA 

KASVATTAMI SEN MAHDOLLISUUKS I STA SUOMESSA 

Tämä kuvavalikoima liittyy Dendrologi an Seuran Tiedotuksissa 

No. 4/1 979 olleese en Robert J. Rainion kirjoitukseen "Torsten 

Ranckenin a jatuks ia j a lopuume t s änhoi dos ta" . 
Kai kk i va l okuva t T. Ranckenin. 

Kuva 1. Tämä mets i kkö ( Ta ·;mi saari, Br öt e t ) lienee i käluokassaan 
ma a mm e parasrotui s in t a mmisto . Me t sikkö i s tutettiin Mh . Hjalmar 
Car pe l anin to i mes t a vuo s i na 1905 - 10 melko tiheän koivu-tervalep
päsuo j uspuus ton alle . Pr ovenienss i on va l ite ttavas ti tuntematon. 
Itse nä i n i s tut uksen ens i kerra n vuonna 192 2, jolloin muistan 
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taimien vaikuttaneen honteloilta; korkeutta niillä oli 2- 3 m. 
Seuraavan kerran jouduin metsikön kanssa tekemisiin vasta vuonna 
1947, jolloin taimet olivat pahasti alistetussa asemassa , kasva
neet rungoiltaan hennoiksi, mutta suoriksi ja pitkiksi . Ylispuus
to oli jäänyt paikalleen aivan liian kauaksi aikaa, se oli rehe
vöitynyt ja sulkeutunut ja sen poistaminen taimistoa pahemmin va
hingoittamatta tuotti melkoisia vaikeuksia. Vuosina 1947-50 t apah
tuneen ylispuuston poiston jälkeen tammist o elpyi ilahduttavan 
nopeasti. Kuva on otettu vuonna 1972, tätä ennen mets ikköä oli 
harvennettu kolme kertaa ja seuraavana talvena suoritettiin valo
harvennus. Parhaita runkoja on suosittu jokaisessa harvennuksessa 
ja siten nykyään on jäljellä vain I luokan runkoja, joissa tyvi
tukki on kokonaan oksaton ja myös osa seuraavista tukeista . Run
goista on karsittu jonkinverran oksia, mutta pääosalta oksatto
muus on luontaisen karsiutumisen tulosta. Pensaskerroksena esiin
tyy luonnonsiemennyksestä syntynyttä tammea ja pihlajaa . Raivaus
ta on t arko ituksellisesti vältetty hyvän mullasmuodostuksen edis
tämiseksi ja jotta valtapuilla olisi "sukkaa" runkonsa ympärillä . 
Valtapuiden pituus on tätä nykyä 26 m; tämä ylittää va rsin selväs
ti sen noin 20m, mitä kirjallisuudessa usein esitetään suomalais
ten tammien maksimipituudeksi. Runkojen paksuus rinnankorkeudella 
on 10-14 tuumaa. Kaikkiaan neljä puuta tästä metsiköstä on me r ki t
ty metsänjalostuksen kantapuiksi . 

Kuva 2. Tanskalaiseen tapaan hyvin tiheänä perustettu tammen
kylvös 17 vuoden iässä (Bromarv, Moderviken, kuva vuodelta 1951). 
Näin tiheitä taimisto~ on Tanskassa päädytty suosittelemaan nimen
omaan moninaisten eläintuhojen ennakoimiseksi. Tällaisesta taimis
tosta j ää usein tuhojen jälkeenkin riittävä määrä runkoja vahin
goittumattomiksi, jotta metsiköstä muodostuu kyllin tiheä edelleen
kasvatusta ajatellen. Tosin tämä taimisto olisi ollut varovaisen 
harvennuksP.n tarpeessa jo aikaisemmin. 

Kuva 3 . V. 1929 istutettua saarnin,etsää Tam1uisaaren Jägarbackenis
sa vuonna 1969. Harvennettu kaksi kertaa , aluspuusto ja me tsänreu
nat on tarkoituksellisesti j ätetty raivaamat ta. Lähin runko on 
metsänjalostuksen kantapuuksi merkitty vaahtera. 

Kuva 4. Sama saarnimetsä kuin kuvassa 3 , kol1uannen harvennuksen 
jälkeen vuonna 1970. Hakkuut ja puun ulosajo on suoritettu j ä ljel
lejäävää puustoa erityisesti varoen. Kasvupaikka on hikevä lou
naisrinne hietaisella lehtomaalla. 
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Kuva 2 . 

Kuva 3. 

Kuva 4 . 
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Kuva 5. Kuva 6 . 

Kuva 5. Erityisen hyväkasvuinen vuorijalavaryhmä hiesuisella leh
tomaalla (Tammisaari, Knipnäs , kuva vuodelta 197 1). Huomaa suorat , 
korkealle oksattomat rungot j a me tsikön kohtalainen sulkeutunei
suus. 

Kuva 6. Tammi voi Suomessakin kasvattaa aivan "mäntymäisen" run
gon (Salo, Åmi nne) . Ni n1enomaan tä l laiseen tuotantoon on j a lopuu
metsänhoidossa pyrittävä sulkeutuneesta taimistovaiheesta lähtien , 
sopivia valikoivia harvennuksia ja tarvittaessa oksien karsintaa 
soveltaen. 
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Kuva 7 . Korkealaatuista vuori jalavametsää Tau1:n isaaren Ramsholme
n i ssa , kuvattu v . 1969 . ,.iets i k;;.ö on sie~•entynyt luontaisesti nyt 
100- vuotiaista kujannepuista t ervalepikön alle . Yl ispuusto pois
tettiin vähitellen 1950- luvulla , myös jalavistoa on harvenne ttu. 
Kenttäkerroksessa esiintyvä t mm . valko- j a keltavuokko sekä muku
laleinikki ( Ranunculus ficaria) rnattoma isina kasvustoina. Kuvan 
runkojen joukossa on kantapuu E 1011 , joka v . 1963 oli läpimital
taan 30 cm ja pituudeltaan 24 , 5 m. Pis in näiden jalavien emopuista 
on 37- metrinen , tiettäväst i Suomen korkein lehtipuu . 
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Kuva 8. Hyvärotuista vanhempaa tammistoa Espoon Margarethebergis
sä vuonna 1961, ennen väljennyshakkuuta . r~ etsikkö on istutettu 
Aurora Kararnsinin toimesta noin vuonna 1860. Laatua olisi voitu 
vielä huomattavasti parantaa ajoissa suoritetulla oksien karsin
nalla ja/ tai sopivan aluspuuston avulla . 

Kuva 9 . Istutettua tammimetsää Loviisassa Vahterpään tien varressa . 
Joukossa on me lko hyviäkin runkoja. Jos tähdätään arvokkaan laatu
puun tuotantoon, päätehakkuuseen jätettävät rungot pitäisi viime
istään tässä vaiheessa karsia ja metsikköä olisi lähdettävä varo
aisesti harventamaan. Aluspuusto olisi suotava; sopivimmat lajit 
tähän tarkoitukseen lienevät pähkinäpensas ja niinipuu . 
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Marjatta Uosukainen 

ATSALEOILLA VÄRILOISTOA ISTUTUKSIIN 

Rhododendron-suvun Azalea-ryhmään kuuluvat talvenkestävät lajit eli 

ns. puistoatsaleat ovat lehtensä syksyllä varistavia, aikaisin ke

väällä kukkivia, sirorakenteisia pensaita. Niiden loistavin kausi 

on keväällä, jolloin niiden kukkaloisto on parhaimmillaan lehtien 

puhkeamisen aikaan. Kesällä ne sulautuvat "tavallisen" näköisen 

vihreän lehdistönsä kanssa luonnonkasvillisuuteen ja kukoistavat 

syksyllä uudelleen hetken kirkkaassa syysvärissään. Talvella pensaat 

taas häviävät maisemaan kuivine lehdettöminen oksineen. Atsalea-nimen 

onkin oletettu johtuvan kasvien kuivasta talvisesta ulkonäöstä; sana 

azaleos on kreikkaa ja tarkoittaa kuivaa ( Bartrum 1964). 

Suomeen on viimeisen vuosisadan aikana tuotu eniten ns.'Mollis'

hybrideinä tunnettuja atsaleoja (syn. Azalea mollis). Niiden on ole

tettu olevan alkujaan kiinalaisen ~· molle -lajin ja japanilaisen 

~· japonicum -lajin risteytyksiä (Lee 1965). Lajit ovat morfologises

hyvin paljon toistensa kaltaiset, mutta ~· molle on talvenkestävyy

deltään huomattavasti heikompi. 'Mollis'-hybridien risteytyessä usei

den sukupolvien ajan on oletettavasti ~· molle -lajin vaikutus tyys

tin kadonnut hybrideistä (Bowers ym. 1960) ja nykyisin ollaankin 

sitä mieltä, että 'Mollis'-hybridit ovat itseasiassa~· japonicum -

lajin erilaisia väri- ja kasvutapamuotoja. Siksi harhaanjohtava 

Azalea mollis -nimi on poistettu käytöstä ja kaikki ns. 'Mollis'

hybridit luetaan kuuluviksi ~· japonicum -lajiin. Tämä nimi on yleis

tynyt myös taimikaupassa(Krtlssmann 1970, Berrisford 1973). Huom! 

entinen Azalea mollis ei ole sama kuin R. molle G.Don (syn. ~· sinense 

Sweet, Azalea sinensis Loddiges) • 

~· japonicum-lajin lisäksi on Suomeen tuotu muitakin atsalealajeja, 

lähinnä kokeilumielessä. Joukossa on ollut kestäviä ja koristeelli

sia lajeja, joita ei valitettavasti ole saatavissa taimimarkkinoilta. 

Kuitenkin lajien viljely olisi täysin mahdollista nykyisellä kestä

väksi todetulla emotaimimateriaalilla. Kuten on tunnettua, ovat 

markkinoilla olevat Rhododendron-suvun taimet lähes sataprosentti

sesti tuontitavaraa, eivätkä Suomessa kestäviksi todetut lajit, ~· 

japonicum -lajia lukuunottamatta, kiinnosta keski-eurooppalaisia 
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v~ljelijöitä, Ainoa keino näiden lajien saamiseksi markkinoille on 

kotimainen taimituotanto. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus esitellä 

tavallisen ~· japonicum-lajin lisäksi vähemmän tunnetut atsaleat 

R. canadense, R. x fraseri ja ~· schlippenbachii. 

Rhododendron japonicum Suringer ( syn. Azalea japonica Gray ) . Engl. 

Japanese azalea. 

Laji on kotoisin Keski- ja Pohjois-Japanista, missä se kasvaa mata

lammilla avoimilla vuoristoseuduilla (Bowers 1960, Krtlssmann 1970). 

Pensas on hyvin haarova ja kasvaa noin 1 - 2 m:n korkuiseksi. Kukat 

ovat halkaisijaltaan 6 - 8 cm, avoimen torvimaisia, 6-10 kukkaa yh

dessä. Teriön ylälohkoissa on voimakas oranssinvärinen laikutus. 

Kukkien väri vaihtelee lajin sisällä keltaisesta lohenpunaisen kautta 

tulenpunaiseen. Lehdet ovat päältä ikävän vihreät ja alta sinertävät. 

Lajilla on hyvä syysväritys. 

Samoin kuin kukan väri, vaihtelee myös talvenkestävyys alkuperän 

mukaan. Tuontitaimien kestävyydessä on todettavissa suuria kestävyys

eroja, mutta yleisesti voidaan sanoa, että laji on kestävä ainakin 

Etelä-Suomen rannikkos.euduilla, usein myös pohjoisempanakin. 

~- canadense Torrey (ent. Rhodora canadensis Linnaeus). Engl. Rhodora. 
(Kuva 1.) 

Laji on löydetty 1750 Pohjois-Amerikan koillisosista, missä se kas

vaa jokien varsilla, kosteissa metsissä ja soilla (Bowers ym.1960). 

Kukat ovat lilanväriset, kuusaman kukkaa muistuttavat, halkaisijaltaan 

n. 2 cm. Teriö on viisijakoinen, kolme ylintä lohkoa ovat lähes ko

konaan kiinni toisiinsa kasvaneet. Sensijaan alalohkot ovat hyvin sy

vään jakaantuneet. Kukat puhkeavat kunkin verson latvasilmusta 3-6 

yhdessä ennen lehtien puhkeamista. Kukinta ajoittuu Suomessa yleensä 

touko-kesäkuun vaihteeseen, alkaen yleensä toukokuun puolella. Kukin

ta on hyvin runsas peittäen koko pensaan vaalean lilanväriseen pil

veen ja toistuu runsaana joka vuosi. 

Nuoret purppuranpunaiset versot puhkeavat erillisistä silmuista 

päätesilmun sivusta. Lehdet ovat tyypillisesti himmeän sinivihreät 

ja saavat syksyllä punaisen syysvärin. Lehdet ovat ellipsin muotoiset, 

2 ~ 5 cm pitkät ja 1 - 2 cm leveät. Lajista tunnetaan valkokukkainen 

muoto f. albiflorum Rehder sekä vihreälehtinen muoto f. virifolium 

Fernald. 
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Kuva 1. Rhododendron aanadense Torrey. 

Pensas on siro ja runsaasti haarova, n. 60 cm korkea. Amerikkalaisessa 

ja englantilaisessa kirjallisuudessa suositellaan pensaiden istutta

mista märille kasvupaikoille, mutta Mustilassa on todettavissa, että 

laji menestyy paremmin istutettuna hiekkapohjaiseen läpäisevään maa

han puolivarjoiseen paikkaan kuin märkään alustaan istutettuna. Kui

vemmassa paikassa pensaista tulee tiheitä, runsaasti haarovia , sään

nöllisen muotoisia sekä runsaammin kukkivia. 

~· canadense on lajina hyvin vaatimaton ja sopii istutettavaksi metsä

maille ja luonnonistutuksiin. Berrisford (1973) suosittelee lajin is

tuttamista yhdessä valkoisten narsissien kanssa. Laji on hyvin kaunis 

pieni atsalea, jota pitäisi viljellä enemmän. 

~· canadense tuottaa sekaistutuksissakin aitoa siementä, koska se 

toisista atsaleoista poiketen on tetraploidi (52 kromosomia), eikä 

siis risteydy muiden suvun lajien kanssa (Bowers ym . 1960). Huom! 

Laji voi kuitenkin pölyttää muita atsaleoja. 
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Kuva 2. Rhododendron x fraseri w. Wats. 

R. x fraseri W. Wats. (Kuva 2.) 

Kanadalainen G. Fraser risteytti keskenään lajit ~· canadense ja 
~· japonicurn vuonna 1912 (Lee 1965). Tuloksena syntyi lähinnä 

~· canadense-lajin kaltainen hybridi, joka oli kuitenkin kaikin ta
voin hiukan vanhempaansa kookkaampi. Myös kukkien värisävy on punai

sempi ja lehdistö on kirkkaan vihreä. Kukat ovat steriilit. Nuoret 

versot puhkeavat päätesilmusta kukinnan loppuvaiheessa ' ja ovat kaut

taaltaan hi.enon karvan peittämät. Lehdet ovat ellipsin muotoiset, 

4-6 cm pitkät ja molemmin puolin karvaiset. 

Laji. kukkii Suomessa kesäkuun alkupäivinä ja kukinta on aina runsas 

peittäen pensaat täysin. Pensaalla on voimakas punainen syysväri. 

Lajin ainoa lisäämistapa on vegetatiivinen . Se juurtuu halukkaasti 

maahan taipuneista oksista. Lajia on syytä käyttää enemmän, sillä se 

on ilmeisesti hyvin kuivuutta kestävä sekä myös talvenkestävyydeltään 

parempi kuin ~· japonicurn. Pensas on täydessä kukassaan hyvin näyttävä. 
Laji menestyy Suomessa vähintään vyöhykkeellä III. 
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Kuva 3 . Rhododendron sah~ippenbaahii Maximowicz. 

~- schlippenbachii Maximowicz (ent. Azalea schlippenbachii Kuntze). 

Engl. Royal azalea. (Kuva 3.) 

Lajin löysi. v. 1854 Venäjän laivaston upseeri ja matkailija paroni 

A. von Schlippenbach. Laji kasvaa harv.ahkoissa metsissä Koreassa, 

Mantsuriassa ja Japanissa (Bowers ym. 1960). Kirjallisuudessa lajia 

kuvaillaan sanoin kaunis, viehättävä, hyvin elegantti, ihana. 

Kukat ovat suuret, vaalean punertavat, tuoksuvat, 3-6 kpl yhdessä. 

Teriö on hyvin avoimen suppilon muotoinen, 6-7 cm halkaisijaltaan, 

5-lohkoinen. Ylälohkoissa on kellanruskea täplity s. Kukat aukeavat 

lehtien puhjetessa touko-kesäkuun vaihteessa. Lehdet ovat kauniin 

vihreät, 6-10 cm pitkät, kärjistään lev eät. Lehdet puhkeavat ruusuk

keina v.ersojen päätesilmusta n. 5 yhdessä ja saavat syksyllä keltaisen 

tai punaisen syysvärin. 

Itse pensas on kasv.utav.altaan melko pysty tullen noin 1-1.2 m:n kor

kuiseksi. Oksat ovat suorat ja l y hy et. Laji on osoittautunut Mustilan 

arboretumissa kestäväksi, mutta s a atta olla ekologisesti hiukan arka, 

lähinnä lämmön ja kosteuden suhteen. Kukkiakseen runsaasti laji tar-
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vitsee kostean ja läpäisevän kasvualustan. Amerikassa on todettu, 

että !· schlippenbachii vaatii ilmeisesti enemmän kalsiumia kuin 

rhododendron-lajit keskimäärin (Bowers ym. 1960). Berrisfordin (1973) 

mukaan laji viihtyy myös aurinkoisessa paikassa. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, on kaikkia edellä käsiteltyjä lajeja 

Suomessa useiden vuosikymmenien ajalta. Lisäksi Suomeen on tuotu suoraan 

Koreasta uusia!· schlippenbachii-lajin alkuperiä 1970-luvun puolivä

lissä. Toivottavasti tästä lajista saadaan uusi laji taimitarhojemme 

taimi valikoimaan. 

Kirjoituksessa käytetyt tieteelliset nimet ovat kirjoista Bowers ym. 

(1960) sekä KrUssmann ( 1970 ) . 
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Esko Rantala 

KERPOLAN HAVAINTOTILA JÄMSÄN AUVILAN KYLÄSSÄ 

Vuonna 1956 osti Jämsän - Jämsänkosken metsänhoitoyhdistys vara 

rahastonsa sijoittamiseksi 40 hehtaarin laajuisen Kerpolan ti 

lan . Se oli entisiä Auvilan kartanon torppia . Vanha päära 

kennus lienee alkujaan rakennettu piilopirtiksi Su·omen sodan 

aikoina . Kattoräppänä kertoo pirtin alkujaan palvelleen s i 

säänlämpiävänä haikupirttinä . Tilan raivaajina mainitaan 

torpparit Kalle ja Samuli sekä Matti Suominen ja heidän jäl 

keensä Severus ja poikansa Hjalmar Ahlgren , jonka jälkeen 

tila siirtyikin nykyiselle omistajalle . Kerpolan pirtti ja 

riihi toimivat autiomajaperiaatteella ja ovat aina valmiina 

ottamaan vastaan vaatimattomiin oloihin tyytyvän patikoijan 

tai muun reppuretkeilijän makuupusseineen . 

Tilan maat rajoittuvat kolmeen järveen , Kytöjärveen , Pikku 

Palviaan ja Kotijärveen . Metsämaata tilalla oli alunperin n . 

32 ha sekä pieniä epämuotoisia peltoja n . 8 ha . Puuvarastot 

olivat varsin vähäiset 45 m3 /ha . Metsämaa on kuitenkin pää 

osin OMT - ja MT - tyyppisiä , joten aktiivisella metsänhoitotyöl 

lä on kuluneen 23 vuoden kuluessa saatu varsin mittavia viljely 

ja koetoimintatuloksia . 

Kirjoittajalla oli toimiessaan ao . metsänhoitoyhdistyksen pal 

veluksessa tilaisuus suorittaa peltoalueilla kokeiluja myös vie 

railla puulajeilla . Tämän harrastelun tuloksena kehittyi tilal 

le Keski - Suomen olosuhteissa varsin merkittävä dendrologinen 

puisto . 
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Puuttumatta tarkemmin kotimaisen kuusen (Picea abies) lannoi 
tus - ja viljelykokeisiin mainittakoon Itä - Puolasta Augustowin 
seudun alkuperää oleva viljelys , joka on keväthalloista selvin 
nyt kotimaista paremmin ja joka •rehevän, osin käärmekuusimai 
sen oks istonsa johdosta herättää huomiota . Kuusen erikoismuo 
tojen ' Tapion pöydän ' ja käärmekuusen siirtoyritykset puistoon 
ovat toistuvasti epäonnistuneet , sen sijaan kultakuusivarte 
(~ . ~- ' Aurea ' ) esiintyy kevätkesät kullankeltaisessa asussaan . 

Korean kuusta (~ . kqromai) istutettiin v . - 66 100 kpl . 

Kehitys on ollut selvästi kotimaista kuusta hitaampi . 

Picea asperatan taimia istutettiin keväällä - 67 5 kpl ja ne 
ovat menestyneet hyvin . Omorikakuusta (~ . omorika) Punkahar 
jun alkuperää istutettiin - 64 keväällä 25 kpl. Vuoden 1978 
keväthallat vikuuttivat muuten hyvin kehittyneitä puita . 1966 
istutetut Sitkan kuuset (~ . sitchensis) , 5 kpl , ovat hädintus 
kin hengissä jokatalvisen pakkastuhon vuoksi . 

Engelmanninkuusi (~ . engelmanni) 10 kpl , okakuusi (~ . oungens) 
5 kpl ja ~ - pungens ' Glauca ' muodostavat oman v . - 67 istutetun 
"hopeakuusi "-ryhmänsä . Näiden välittömänä jatkona on valkokuusi · 
(~ . glauca) myös 5 kpl : n ryhmänä . Kaikki nämä näyttävän kestä 
vän Keski - Suomen talvia . Mustakuusta on lisäksi istutettu muu 
tamia yksilöitä ojitetun korven reunaan . 

Pihtakuusi (Abies sibirica) , 5 kpl vuodelta - 58 , on jo saavut 
tanut paperipuun mi tat . Sen sijaan vuoden - 64 25 kpl : n ryhmä 
ta i stelee edelleen kirvatuhojen kanssa. Ohotan pihta (~ . nephro 
lepis) näyttää o levan vars i n arka halloille , mutta on sentään 
saavuttanut 1,5 metriä mittaa vuodesta - 67 . Myös Sahalin jalo 
kuusi (~ . sachalinensis) näyttää selviävän sekä kirvoista että 
talvista . 

Palsamikuusi (~ . balsamea) , 10 kpl Lapinjärven kantaa vuodelta 
1966 , on eräs parhaiten kasvaneita ryhmiä . Lisäksi istutettiin 
v . - 67 17 kpl ojitetun korven reunaan kilpailemaan kotimaisen 
kuusen kanssa . Toiseksi näyttävät jä~vän ! 



29 

Lännen palsami kuus i (~ . lasiocarpa) menestyy 5 kpl : n ryhmäs 

sään mainiosti rinnan okakuusten ja engelmanninkuusten kanssa . 

Douglaskuusi (Pseudotsuga taxifolia) , 30 kpl , on osaksi Kana 

dan, osaksi Bromarvin alkuperää . Kaikki ovat menestyneet ki i 

tettävästi . 

Siperian lehtikuusen (Larix sibirica) siemen on kerätty 1957 

Ss ovski ljeshovin kunnan Staraja ljalja ljestnitjestron ky 

lästä 58°30 ' - 59°43 ' N, 58°50 ' - 60°07 ' E, lähellä Sverdlovskia . 

Kylvetty keväällä - 58 Kerpolan taimitarhaan , s i irretty koul i t 

tuna pellonmetsitykseen 1961 ja 1962 . Viljelyala on lähes 

0 , 5 ha , istutettu 2 metrin välein poiketen muista istutuksista , 

joissa on pyritty käyttämään vapaita puistomaisia 4 - 6 metri n 

välimatkoja . Dahurian lehtikuusen (~ . kurilensis) 50 kpl : n 

istutus tuho i tui pääosin samoin kuin Japanin lehtikuusi 

(~ . leptoleois) , myös 50 kpl : n erä . Viljelyä on paikattu 

Siperian lehtikuusella . Alueella on lisäksi neljää e r i 

lehtikuusihybridierää yhteensä 10 kpl . 

Kotimaisen männyn (Pinus silvestris) normaaliviljelysten 

ohessa suoritettiin 1956 - 62 silmukarsintakoe , jolloin vuos i 

kasvainten sivusilmut poistettiin . Vain päätesilmu jäi 

kehittämään oksatonta runkoa . Ennen pitkää rungoissa esiin 

tyi tasapainohäiriöitä , siksi jätettiin joka toinen tai kol 

mas oksakiehkura kasvamaan . Oksat kehittyivät luonnottaman 

paksuiksi . Niihin syntyi myös runsaasti lumenmurtoja . Neu 

laset kehittyivät poikkeuksellisen voimakkaiksi . Erikoin e n 

i lmiö oli neulashankoihin proventiivisilmuista kehittyneet 

s adat "vesaoksat '', jotka surkastuivat puun saatua jälleen 

kehittyä normaal i sti . Erään hakamaaluontoisen männikön ve r 

tailupuuna on varte kantapuusta K 214 B. Oksaisuusero on 

ilmeinen . 

Sembramännyn (~ . cembra) viljelmä on kylvetty Jämsän pappi l an 

pihapuun siemenistä 1953 , koulittu Kerpolaan 1958 ja s i ir 

retty luonnonniitylle 1960 . Pieni ryhmä on istutettu myös oj i 

tetulle rämeelle . Peukemäntyjen (~ . peuce~ menestyvä ryhmä 

on Lapinjärven kantaa . 
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Murraymännyn (~ . contorta) ryhmät ovat Hankkijan taimiston 

peruja vuodelta 1958 . Oksikkuus on valtava , tämän kliinin 

osalta voin yhtyä jo edesmenneen opettajani metsäneuvos 

Sierlan lausumaan: "Ulkomainen rikkaruoho~" Vuorimäntypen 

saat (~ . mugo) vartioivat sisäänajotietä . Siemen on Niini 

salon Pohjankankaalta kertausharjoitusten satoa vuodelta 1960 . 

Pensassembra (~ . pumila) on istutettu vasta 1979 ja alkuperä 

on Eestin Järvseljasta . Banksimäntyä (~ . banksiana) istutet 

tiin 10 kpl:n eränä vuonna 1972 . 

Kanadantuija (Thuja occidentalis) istutettiin lepikon alle , 

joten sen kehitys on kärsinyt varjostuksesta . Marjakuuset 

Taxus cuspidata ja Taxus media tuhoituivat , samoin kävi 

harmaajalokuusen (~ . concolor). Nämä ovatkin viljelmien ai -

noat täydelliset epäonnistumiset . 

Havupuulajien lisäksi on tilalla myös joitakin lehtipuu 

kokeiluja . Kotimaisen rauduskoivun (Betula verrucosa ) ja 

lostuksen ensiastetta edustaa Kerpolassa n . 1 00 kpl ns . 

"Raulon koivuja " alkuperätunnuksella E 368 A. Visakoivu 

istutus käsittää niin ikään 100 kpl neljää eri kantaa edus 

tavia taimia . Jo varsin pitkälle ehtineestä visaviljelystä 

voidaan vain todeta , että hoito on viivästynyt . Triploidinen 

kromosomimuunnos visakoivusta, "Olli - visa ", on 1 0 vartteena 

edustettuna Kerpolassa. Pirkkalan koivun kasvatus onnistui 

toisella yrittämällä . Harmaalepän (Alnus incana) liuskalehti 

muoto kasvaa Pirkkalan koivun naapurina , mutta liuskalehti 

leppä esiintyy Jämsänkosken Ylä - Niinimäessä myös luonnonva 

raisena . 

Hybridihaavan (Populus tremula x tremuloides) viljelmä vuo 

delta 1958 on voimakkaasta kasvustaan huolimatta täydellisesti 

epäonnistunut oksikkuuden ja lahovikaisuuden vuoksi . Jätti 

läispoppelit (~ . tricocarpa) kasvavat sen sijaan varsin ter 

veennäköisinä , samoin tarkemmin tunnistamaton poppelilajike , 

joka siirrettiin 1973 lokakuussa lumenpeittämään puistoon 

eräästä puutarhasta. 
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Niinipuu eli metsälehmus (Tilia cordata) kuuluu harvinaisena 

paikkakunnan kasvistoon . Lehmuksia on siirretty Kerpolaan 

metsänhoitoyhdistyksen jo edesmenneen etumiehen Lauri Salmisen 

toimesta ja ne ovatkin menestyneet hyvin . 

Metsävaahterat (Acer platanoides) , joiden taimet ovat peräisin 

Haminasta ja siirretty luonnontaimina vuonna 1955 , ovat moneen 

kertaan kärsineet jänistuhosta . Näiden lisäksi Kerpolassa 

on yksi tarkemmin määrittel~mätön vaahteralaji . 

Vuorijalava ( Ulmus montana) esiintyy seudulla luonnossa sekä 

pohjoisessa Korpilahdella että etelässä Kuhmoisissa , mutta 

Jämsässä vain Kerpo l assa viljeltynä 25 rungon metsikkönä . 

Jo 4 - 5 tuuman vahvuiset rungot kärsivät 1977 - 78 talvista , 

mutta näyttävät kuitenkin selviävän . 

Saarniryhmä (Fraxinus excelsior) elelee etelärinteellä voi 

makkaan lepikon suojassa , mutta jokaisena talvena tulee silti 

pakkasvaurioita . Tammi (Quercus robur) on myös istutettu 

Taikinamarjapensas (Ribes alpinum ) on tuotuPälkäneeltä ja 

pähkinäpensas (Corylus avellana) Lohjalta . Viimemainittu 

näyttää olevan hirvien herkkua . 

Tilan alueella kasvavista ruohokasviharvinaisuuksista mainit 

takoon vielä hirvenkello (Campanula cervicaria) ja ketokatke 

ra (Gentjanella campestris) sekä siirrettynä ja kotiutuneena 

alueelle muutoin vieras valkovuokko (Anemone nemorosa) . 
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Robert J. Rainio 

HOPEAVAAHTERA (Acer saccharinum) - ARVOKAS MUTTA 

ALIARVOSTETTU LEHTIPUU 

Dendrologian Seuran Tiedotuksien v11me numerossa Jouni Mi kola 
esitti eräitä mielenkiintoisia näkökohtia t ästä puul aj ista ja 
esitteli Sipoon Hitåssa kasvavat yksilöt, joiden olemassaolosta 
vain ha rvat lienevät olleet aikaisemmin tiet oisia. Koska tästä 
puulajista on Etelä-Suomessa siis olemassa hyvin viihtyneitä 
vanhoja yksilöitä, sen täydellinen puuttuminen uudemmilta istu
tuksilta on vaikeasti ymmärrettävissä. Esimerkiksi Ruotsin puo 
lella Götanmaalla lajia sitävastoin tapaa n i menomaan vastaperus
tetuissa puistoissa. Puulaji ansa itsisi ilmeisest i paljonkin 
enemmän huomiota vastaisuudessa, sillä sen habitus ja ma i semal
linen anti poikkeaa vars in paljon kotimaisesta vaahterasta eikä 
sitä voisi yleisasunsa puolesta lainkaan arvata kotimaisen laj i
kumppaninsa sukulaiseksi. Erää t lisäkommentit Ruissalon ja Hitån 
puista lienevät siksi paikallaan. 

Kuvien ja järeystietojen perusteella vaikuttavat Sipoon puut 
kuuluvan samaan ikäpolveen Ruissalon puitten kanssa , ainakaan 
ne eivät voi olla vanhempia. Turun puitten alkuperästä ei ol e 
todellakaan säilynyt minkäänlaista muistitietoa , eikä niitä ole 
edes mainittu siinä melko t äydellisessä Ruissalaa koskevassa 
kirjallisuudessa, jonka tämän kirjoittaja kävi läpi Ruissalo
kirjaa koottaessa. On ku~tenkin olemassa eräs kiinnekohta . 
Hopeavaahterat on nimittäin alunalkaen istutettu yhdessä puisto 
lehmusten kanssa kujanteiksi ja nämä kuj ant ee t es iintyvät ensi 
kerran v. 1865 laaditussa arkkitehtiluonnoksessa Ruissalon kan
sanpuistoksi, Tuota ehdotusta ei t os in sellaisenaan toteutettu, 
mutta tiestö lienee vedetty seuraavien vuosien aikana ja ilme i
sesti samalla istutettiin myös kujannepuut. Ruissal on hopeavaah
terat eivät siis voi olla 115 vuotta vanhempia (+taimitarhaikä) . 
Laskelma sopii yksiin myös naapurilehmusten summittaisen ikä 
arviom kanssa; hopeavaahterat ovat va in nopeakasvuisempina vart
tuneet korkeammiksi ja järeämmiksi. Turun puistoissa hopeavaah
teraa ei ole ainakaan sotien jälkeen esiintyny t mi ssään yhtä 
ainoaa, nyt jo kaadettua, Turun linnan seinustalla kasvanutta 
yksilöä lukuunottamatta. 

Ruissalon hopeavaahterat eivät siten voi olla välitöntä Kalmin 
perua hänen Pohjois-Amerikan ma t kaltaan 1747-1751. Samaa lienee 
epäiltävä myös Hitån puista; ne tuskin voivat olla kokonai s ta 
vuosisataa Ruissalon puita vanhempia . Tämä e i kuit enkaan sulje 
Kalmia pois kuvioista. Sipsalon tila, jolla Kalmin alkuperäinen 
koepuutarha sijaitsi, on Hirvensalossa linnuntietä vain 5 km 
päässä ja tiedetäänhän sen kokoelmissa kasvaneen myös Acer 
saccharinumin. Ei liene epäloogista ajatella, että tästä puusta 
tai puista olisi kerätty siementä sata vuotta myöhemmin ja tai
mia toimitettu paitsi Ruissal oon ehkä myös Si pooseen . Tämä ai 
nakin selittäisi puiden huonon siemenentuottokyvyn : puut olisi
vat siten kaikki sisaruksia, ehkä yhden ainoan puun i tsehedel-
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möityksestä syntyneitä. Yksikotisuutta eivät nimittäin kanada
laiset lähteet pidä säännönmukaisena vaan pikemminkin yleisenä 
poikkeuksena . 

Jouni Mi kola ehdotus Sipoon ja Ruissalon hopeavaahteroiden ris 
teyttämisyrityksestä olisi erittäin mielenkiintoinen ja onnis
tuessaan toisi dendrolog iaamme puulajin, joka olisi todella ar
vokas uutuus moneltakin kannalta katsoen . Yleises ti ottaenhan 
mitkään ulkomaiset lehtipuut poppeleita lukuunottamatta eivät 
meillä kasva kunnon puumai seen mittaan . Hopeavaahtera on Poh
jois- Amerikan koillisosien suurimpia ja nopeakasvuisimpia lehti
puita . Aidon sokerivaahteran (A. saccharurn) ohella se lienee 
vaahteralaj e ista kookkain ja on Kanadassa saavuttanut 40 m: n 
huippukorkeuksia . Ruotsalaisten lähteiden mukaan se 1uroopassa 
on Pohjois- Amerikan vaahteroista parhaiten viihtynyt . Siitä saa
daan myös vaahterasiirappia, jonka mainitaan laadultaan olevan 
jopa aidon sokerivaahteran siirappia parempaa , joskin siirappia 
saadaan sokerivaahterasta run saammin . 

Kirjallisuutta : Hosie , R. C. 1975: Nat ive trees of Canada. Ot tawa . 
Kallio , P . (toim. ) 1979 : Ruissalo - luontoa ja 
kulttuuria . Keuruu. 
Mikola , J . 1979: Pietari Ka lmin työn jälkiä? 
Dendr . Seur. Tied . 10:162- 163. 
Nizelius , T. 1958 : Boken om träd. Stockholm . 

Ruissalon hopeavaahteroista Jarein , ympärysmitta rinnankorkeu
delta 315 cm . Huomaa saman kujanteen kasvussa jälkeenjääneet 
lehmukset . Kirjoittaja mittakaavana. Valok . T. Rancken 1972 . 
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10-vuot isjuhlansa yht eydessä 29 . marraskuuta 1979 

Dendrologian Seura antoi seuraavan julkilausuman: 

Ympäristövuoden 1980 kynnyKsellä Dendrologian Seura haluaa korostaa 

sitä suurta merkitystä, mikä puilla ja pens~ illa on kaikessa viher

rakentamisessa ja ympäristönhoidossa. Asuinympärist bmme hoito on 

julkisten yhteisöjen luollnollinen tehtavä, mutta myös yksityiset 

kanaalaiset voivat puu- ja pensasistutuksilla kaunistaa ja rikas

tuttaa omaa ympäristöään. Erinomaisen mahdollisuuden tähän antaa 
mm. muistopuun istuttaminen jonkin merkkipäivän, vierailukäynnin 

tai muun muistettavan tilaisuuden juhlistamisekai. 

Luonto ja luonnonläheisyys on kuulunut erottamattoman& osana suo

malaiseen elämäntapaan. Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokse~ ja 

niistä seurauksena ollut ihmisten keråytyminen jatkuvasti la~jene

viin asutustaajamiin on alkanut kasvattaa juopaa ihmisen ja luonnon 

välille. Tämän epäterveen kehityksen pysäyttämiseksi m e i d ä n 

o n v o i m a k k a a s t i r y h d y t t ä v ä t e h o s t a -

m a a n k a u p u n k i e n j a t a a j a m i e n y m p ä -

r i s .t ö n h o i t o a tuomalla luonto ihmisen lähelle. Olkoon 

tämä toiminta ympärist övuotena 1980 jokaisen suomalaisen mieluisa 

kansalaisvelvollisuus! 
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I samband med sitt 10- årsjubileum den 29 . november 1979 

gjorde Dendrologi ska Säll skape t följande offentl i ga ut tal ande: 

Dedrologiska Sällskapet önskar p! tröskeln till miljö!ret 1980 

betona den stora betydelse, som träd och buskar har i all grön

omr!desanläggning och omgivn1ngsskötsel. Skötseln av boende

omg1vningen är en naturlig uppgift för offentliga samfund, men 

även enskilda medborgare kan med träd- och buskplanteringar 

försköra och berika sin egen miljö; till exempel genom att låta 

plantera ett minnesträ d med anledning av någon märkesdag, ett 

besök eller annan minnesvä rd hä ndelse. 

Naturen och närheten till naturen har var1t fast förankrade 1 

den f1nska livsstilen. Samhä lliga förändringar och människornas 

hopgyttring i tätorter som en f ö ljd av dessa har dock lett till 

att det uppstått en klyfta mellan människan och naturen. Om vi 

skall kunna hejda denna osunda utveckling bör vi genom att bringa 

naturen nära männ1skan k r a f t 1 g t i n t e n s i f 1 e r a 

s k ö t s e 1 n a v o m g i v n 1 n g e n 1 s t ä d e r 

o c h t ä t o r t e r M! denna verksamhet utgöra en angenäm 

medborgerlig skyldighet för varje f1nländare under miljöåret 1980. 
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Marjatta Uosukainen 

PUUTARHA-ALAN AMMATTIKIRJALLISUUTTA RUOTSISTA 

Ruotsin Maatalousyliopiston neuvontaosaston (SLU , Konsulentavdelningen) julkai-

susarjoissa ilmestyy vuosittain runsaasti puutarha- alan kaikkia viljelysuuntia 

koskevia tutkimus- ja koetuloksia, viljelyohjelmia ja tilastoja . Dendrologian 

Seuran jäsenistöä kiinnostanevat eniten julkaisusarjat Trädgård ja Landskap . 

Olen oheen kerännyt kyseisistä sarjoista joitakin viime vuosina ilmestyneitä 

julkaisuja . Julkaisujen hinta on useimmiten 10 Skr. Jokaisen julkaisun takakan-

nessa on lisäksi luettelo 20-30 : stä sarjan muusta ju:kaisusta . 

TRÄDGÅRD 

26. Lövqvist, K., Bengtsson , R. , Hjalmarsson , B., Karlsson , R. & Schibbye, K. 
1972 . Att bygga med växter (Vindskydd, Buller , Viltvård) . 61 sid . Pris 15 kr · 

27 . Lövqvist , K., Bengtsson, R., Hjalmarsson, B., Karlsson , R. & Schibbye , K. 
1972. Att bygga med växter (Luftföroreningar) . 56 sid . Pris 10 kr . 

28 . Schibbye , K. 1973 . Hamlad pil i vall och alle . 113 sid . Pris 10 kr . 
77 . Nyhl en , Å. 1975 . Herbisider till prydnadsväxter . 15 sid . 

158. Rudin, 1 . 1978. Containerodling av plantskoleväxter . 79 sid . Pris 10- kr . 

LANDSKAP 

6 . Löfqvist , K., Bengtsson , R., Hjalmarsson, B., Karlsson , R. , Schibbye, K. & 
Ericsson , G. 1973 . "Det vedartade växtmaterialet" Utseende byggnad ut

veckling . 65 sid . Pris 15 kr . 

19. Folkers, I . 1975 . Kyrkygårdens växtmaterial . 126 sid . Pris 10 kr . 
25 . Kullengren , S. & Mattsson , M. 1976. Lekmiljö och skola . 44 sid . Pris 10 kr . 
34 . Fronaeus , M. & Jakobsson, L. 1977 . Skötsel & underhåll av våra parker och 

grönytor . 30 sid . Pri s 10 kr . 

41 . Bengtsson , R. & Nordkvist , Å. 1978. Flyttning av stora träd . 63 sid . 

Pris 10 kr . 

45 . Quist , P . & Åkerblom, K. 1979 . Vattenståndshöjning . Konsekvenser & åtgärder. 

Pris 10 kr . 

47 . Nordfjell , U. 1979 . Lignosanvändning i Norrland . 156 sid . Pris . 10 kr . 

Julkaisuja ja julkaisuluetteloja voi tilata osoitteesta : 

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 

Konsulentavdelningen/Trädgård 

230 53 ALNARP 

SVERIGE 

t el . o40- 41 50 00- 405 , 406 



37 

V U 0 S I K 0 K 0 U S U U T I S I A 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräi

nen vuosikokous pidettiin Helsingi ssä Tieteellisten seurojen 

talolla 20 , 02 .1 980 . Kokouksen puheenjohtajana toimi jo tutuks i 

tulleeseen tapaan agronomi Mikko Ylänen . Sihteerinä toimi seu
ran sihteeri Päivi Ryöppy . 

Kokouksessa kuultiin ja vahvistettiin kertomus seuran toiminnas 
ta sekä tilit ja tilinpäätös vuodelta 1979 ja hallitukselle 

myönnettiin vastuuva paus vuoden 1979 toiminnasta . Jäsenmaksut 
päätettiin pitää entisellään . Hallituksen esitykset alkaneen 

~oden toimintasuunni telmaksi ja t alousarvioksi vahvistettiin . 
Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävissä toisaalla 

tässä l e hdessä . 

Hallituksen puheenjohta jaksi valittiin edelleen ·Nii lo Karhu. 

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Pentti Ritoniemi , Reino 

Saarnio ja Pertti Uotila valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi 

eteenpäin . Ne ljännen erovuoroisen , Pekka Jyrängön ilmoitettua 

haluavansa vetäytyä sivuun hänen tilalleen valittiin Pekka 

Markkula " samasta talosta" Helsingin kaupungin puisto-osastolta, 

Tilintarkasta jiksi va littiin samat henkilöt kuin vuonna 1979, 

eli Osmo Heikinheimo ja Mikko Ylänen , varalle Kaj Friman ja 

Axe l Tigerstedt . 

Varsinaist en kokousasioiden jälkeen Reino Saarnio esitteli 

vuoden puun 1980 - visakoivun . 

JÄSENASIOITA Uudet jäsenet , tilanne 03 . 03 . 1980 

Liisa Alanko , Helsinki 
Leo Junikka, Ravijoki 
Matti Karj ula , He lsinki 
Harri Keskinen , Ravijoki 
Henry Koski , Vantaa 
Riitta Larna , He l s inki 
Sven Larsson, Täby , Sverige 
Terttu Lempiäinen , Turku 
Heikki Lindroos , Järvenpää 
Ahti Mäkinen , Vantaa 

Mikko Nieminen , Helsinki 
Tapani Ollila , Helsinki 
Eila Palojärvi , Lepaa 
Heikki Pietikäinen , Lepaa 
Kauko Rossi , Suonenjoki 
Seija Rouvinen , Lepaa 
Taina Veltheim , Helsinki 
Aino Viksten , Helsinki 
Pauli Värtinen , Kulennoinen 
Päivi Vääriskoski , Lepaa 
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DENDROLOGIAN SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 1980 

Dendrologian Seuran toisen vuosikymmenen opintomatkailun avaa 

tähän asti mittavin matkamme, matka kaukaiseen Kiinaan, mihin 

kuluu paljon aikaa ja rahaakin. Tämän kaukomatkan vaihtoehto

na kesällä 1980 järjestetään noin viikon mittainen matka len

täen Turkkiin. Tämä matka on kustannuksiltaan halpa. 

Kahden ulkomaanmatkan lisäksi järjestetään myös yks i viikon

loppuretkeily kotimaahan. Retki on tarkoitus tehdä kesä-hei

näkuun vaihteessa Itä-Suomeen, missä kohteina olisivat Lap

peenranta, Saimaan kanava, Imatra, Punkaharju ja Savonlinna . 

Kevään ohjelmaan on kesäkuun alkuun sijoitettu myös savotta

viikonloppu, kohteena pitkästä aikaa taas Karjalohjan Tammis

ta, mihin toivomme runsasta osanottoa. 

Ympäristövuoden 80 tapahtumiin osallistumme mm. maailman ympäris

töpäivänä 5.6. istuttamalla Helsingissä vuoden puuta, visakoi

vua, jota esitellään seuran vuosikokouksessa , kevättalvella metsä

päivillä ja pitkin vuotta omassa lehdess ämme . Visakoivusta val

mistetaan myös plakaatti. 

Suosituksi tulleita puistokävelyitä on tarkoitus jatkaa He lsin

gissä, kohteina toukokuussa Haltialan-Niskalan alue Vantaan 

varrella ja heinäkuussa Viikin arboretum . Erityisen toivottava

na pidetään, että jäsenemme suunnittelisivat ja järjestäisivät 

puistokävelyitä omilla paikkakunnillaan. Tällainen toiminta he

rättäisi kiinnostusta Dendrologian Seuraa n , toisi mukaan uusia 
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jäseniä ja johtaisi paikalliskerhojen perustamiseen , mitä on pi

dettävä tärkeänä tavoitteena seuran toiminnan laajentamisessa 

ja kehittämisessä . 

Asiasta kiinnostuneille on tarkoitus esitellä alkukesästä myös 

Metsänjalostussäätiön toimintaa Haapastensyrjässä ja siellä 

oleva laaja kotimaisten puulajien erikoismuotokokoelma. 

Muusta suunnite llusta toiminnasta todettakoon kaksikin hanket

ta, jotka vaativat aikaa monta tulevaa vuotta ja jäsenistöltäm

me paljon paikallista apua . On nimittäin suunniteltu ryhdyttä

väksi luetteloimaan ja selvittämään maamme lehtoja sekä toise

na kohteena dendrologisesti mielenkiintoisia puistoja ja muita 

istutuksia . Alkuvaiheessa on tarkoitus selvittää tulevien toi

menpiteiden pohjaksi se tieto , mikä näistä kohteista jo on tal-· 

lennettu. 

Hallituksen piirissä on tarkoitus tehdä toinenkin "inventaario", 

selvittää , mitä hallituksen pöytäkirjat ensimmäiseltä kymmenvuo

tiskaudeltamme kertovat päätöksistä , joiden toteuttaminen on jää

nyt kesken, jatkuu edelleen "hiljaiselona" tai on alun alkaen 

unohdettu . 

Seuran tieteelliseen julkaisusarjaan yritetään puhaltaa henkeä 

ja toimintamme tärkeimpänä kulmakivenä olevaa omaa lehteämme 

pyritään sisällöltään kehittämään jäsenten toivomusten mukaan. 

Lehden elävöittämiseksi tarvittaisiin kirjoituksia jäsenistömme 

piiristä, tarvittaisiin dendrologisia tiedonantoja eri puolilta 

maata. To~vottavia ovat myös ruotsinkieliset kirjoitukset. 

Tarkoituksena on saattaa päätökseen jo vireillä oleva Dendrolo

gian Seuran jäsenmerkkihanke ja selvittää merkin käyttötavat . 

Niilo Karhu 
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K E S K U S T E L U A J A L 0 P U U M E T S Ä N H 0 I D 0 S T A 

Toimitus on saanut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston metsä
j a maatalousosastolta palautetta viime numerossa olleeseen , yli 
metsänhoita ja Torsten Ranckenin haastatteluun perustuneeseen 
Robert J. Rainion art i kkeliin . Kiinte i stöviraston kirje sekä 
Rainiolta s iihen saatu vastine julkaistaan seuraavassa (tilan 
säästämiseksi t oi mituksen jossakin määrin lyhentäminä ja muotoi 
l emina): 

Rainion artikkelissa s. 141 mainitaan:"Paljon puhu
taan siitä, kuinka maisemanhoidolliset näkökohdat 
tulisi cttaa metsänhoidossa huomioon, varsinkin asu
tuskeskusten läheisyydessä. Mutta mikä on esim. Hel
singin kaupungin puulajivalikoima sen suunnitellessa 
asutuksen puristuksessa ränsistyvien metsiköittensä 
uusimista? Ensi vuoden istutustaimien luettelosta 
löytyy kaksi puulajia, eikä liene vaikea arvata mitkä." 

Koska artikkelissa suoraan viitataan Helsingin kau
pungin metsä- ja maatalousosaston istutueohjelmaan 
vuodelle 1980, haluan lähettää oheisena vuoden 1980 
isLutusohjelman (liite). Helsingissä tullaan istut
tamaan ensi keväänä mm. vaahteraa, lehmusta, jalavaa, 
poppelia, haapaa ym. lehtipuita liitteessä ilmeneviä 
määriä. Edellisten vuosien istutusohjelmat ovat ol
leet samansuuntaisia. Erityisesti olemme pyrkineet . 
perustamaan pienialaisia jaloja lehtipuita käsittä
viä metsiköitä. Vaikeutena ovat viime vuosina olleet 
taimiaineksen saanti sekä suuret hankaluudet istutus
ten onnistumisessa myyrien ja jänisten vuoksi. Olemme 
joutuneet aitaamaan kaikki jalopuutaimikot, minkä li
säksi jokaisen taimen tyvi on pyritty suojaamaan myy
rätuhojen estämiseksi. Vaikeudet ovat suuret näin 
käytännön työssä, mutta suuri on myös innostus ja 
halu yrittää. 

Eeva Kuuluvainen 
apulaiskaupunginmetsänhoitaja 

(Li itteessä ilmenevät seuraavat puulajeittaiset 
kokonaisistutusmäärät , kpl : 

mänty 50 300 , kuusi 24 700, koivu 10 350 , 
haapa 1 300 , poppeli 100 , vaahtera 900 , lehmus 300 , 
tammi 30 , terva leppä 80 , jalava 400, paju 4 100 , 
raita 500, l ehtikuus i 3 150, pihlaja 260 , vuori
mänty 100 ; yhteensä 96 570 puuta) 
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Olemme T. Ranckenin kanssa keskustelleet Helsingin kau
pungin metsäosaston vastineesta ja pidämme palautteen 
saamista positiivisena . Meidän on kuitenkin todettava , 
että olenme ilmeisesti esittäneet asiamme epäselvästi . 
Toivottavasti tässä numerossa julkaistavat kuvat sel
v entävät , mistä on kysymys . Saatu vastine osoittaa toi 
saalta , miten tiedo s tamaton koko jalopuumetsänhoidon 
problematiikka on ammattiväcnkin keskuudessa . 
Viittaus kahteen puulajiin perustui metsäosaston viime
syksyiseen lehdistötiedotteeseen , jossa ränsistyneitten 
metsien uudistamiseen ilmoitettiin varatun niin ja niin 
monta a)männyn ja b)kuusen t a inta. Onkin ilahduttavaa 
kuulla , että mets ikkömitassa istutetaan lisäksi ainakin 
koivua , pajua ja lehtikuusta. Mutta onko suunnitelmissa 
merkkiäkään varsinaisesta jalopuumetsänhoidosta? Kuten 
Rancken mainitsi (8 .1 40) , "kiinnostavia ovat arvokkaan 
puuaineksensa takia lähinnä tammi , saarni j a jalava". 
Saarnea ei Helsingin kaupungin istutusohjelmasta löydy , 
tarnmea on va in 30 kpl , ja istutettavat jalavat ovat li
sämerkinnän mukaan kynäjalavaa , joka metsätaloudellises
ti on vähem111än kiinnostava kuin vuorijalava . 
Pui ston- ja maisemanho ito sekä toisaalta me tsänhoito 
jalopuita käyttäen ovat kaksi aivan eri asiaa . Kun laa
jan Hels ingin alueelle istutetaan 30 tammea ja paikoi
t e llen useitakin kymmeni ä (metsänhoidollisest i vähäar
voisia) vaahteroi ta tai lehmuksia ryhmiin tai rivistöik
si , kysymys ei ole metsänhoidosta vaan puistonhoidos
ta . Rancken tarkoittaa jalopuumetsänhoidolla mets iköi
den perustamista ja hoitoa , jolla pyritään ensi sijassa 
taloudelliseen puuntuottoon , mutta jossa "lisätuottona" 
pyritään saamaan kaunis ja vaihteleva maisema. 
On mielenkiintoista kuulla , että Helsingissäkin vai
keutena on ollut t a imiaineksen saanti . Tässäkin on osoi 
tus taimitarjonnan vinoutumisesta : ei edes maan suurin 
ja jalopuuviljelyn kannalta eräs edullisimmin sija
itsevista yksikö i stä ole ottanut ohjelmaansa suhteelli
sen helppoa jalopuutaimien tuotantoa metsänviljelytar
koituksi in . Myös eläintuhojen aiheuttamat hankaluudet 
todetaan , mutta luulisi vaikeuks ien olevan nimenomaan 
Helsing i ssä suhteellisen pieniä , erityisesti hirvitu
hoja ajatellen . Hankaluude t johtunevat istutusten puis 
tomaisuudesta j a hylättyjen peltojen käytöstä . Taimi
tiheyden ja välipuuistutusten tarvetta ei liene huomi
oitu (vrt . kuvaa Bromarvin Modervikenistä t ässä nume 
rossa ) . Yksittäisten taimien tyvien suojaaminenkaan 
tuskin on mahdo l lista varsinaisessa jalopuumetsänhoi
dossa . 
On tietenkin ilahduttavaa kuulla , että jossakin sentään 
vall it see vielä innostus ja halu yrittää. Ehkä tässä 
yhteydessä voisi ehdottaa vaikkapa opintomatkaa 
Tammisaareen . 

Robert J . Rainio 
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Leo Pilz 

MATKATERVEISIÄ TURKISTA 

Joulukuussa 1979 minulle sattui tilaisuus lentomatkaan Istan 
buliin ja takaisin . Sain laina - auton lentokentältä ja tilai 
suuden viettää viikon Turkissa omin päin. 

Lauantaina 8. 12 , Helsingin koneen laskeuduttua keskipäivällä , 
ajoin Bosporuksen uuden sillan yli merenlahden rantoja seura 
ten Izmitiin ja viitisenkymmentä kilometriä eteenpäin itään 
Saracoglu - järven rantamille, missä jäin yöksi motelliin , jonka 
edustalla levittäytyi ihastuttava järvimaisema. Innokas puu
tarhurikin on siellä asialla , istutuksia on ties kuinka paljon . 
Ai , ai , millainen joulukuun tähtiyö siellä tulikaan koettua . 
Se oli kuin heinäkuinen ilta meillä ainakin , romantiikka mel 
kein tukehdutti . Sunnuntaina jatkoin matkaa Ankaraan . 

Maanantaina kävin metsähallituksessa , joka on järjestetty 
viiteen osastoon . Yksi niistä on kansallispuisto - osasto , 
jonka johdossa on erittäin avosydäminen saksan kielellä jutte 
leva herra . Tiistaina tein matkan Kirsehir - nimiselle paikka 
kunnalle Turkin poliisipäällfukö kyydissäni - hän kun on van 
noutunut Suomen ystävä ja halusi ehdottomasti olla isäntänä . 
Keskiviikkona näin AtatUrk-rnetsän Ankaran lähellä - ja siitä 
löytyy vähäisesti kehumista , mitä sen laatuun ja kuntoon tulee . 
Asia erikseen lienee kyllä se vaiva , jota on nähty sen aikaan 
saamiseksi . Uuden metsän perustaminen on ihmeteko näillä maise 
milla , kun on kuumat , rutikuivat ja pitkät kesät sekä kylmät 
talvet . 

Torstaina minut opastettiin Ankaran ja Istanbulin puolessa 
välissä , valtatiestä noin 25 km syrjässä olevaan Abant 
laaksoon ja järven rannalla olevaan hotelliin . 
Sanoisin , että täällä on kyllä Dendrologeille välttämätön 
nähtävyys . Niin ikiupeita Abies -metsiä kuin tässä paikassa, 
tekisi mieli sanoa, ' ei ole olemassakaan ' . Ja hotelli on ta 
soltaan hemmotellullekin mitat täyttävä , jopa kodikas . Abant 
hotelliin pitäisi pyrkiä arkipäiviksi . Viikonloppuna on paikka 
täynnä Istanbulin ja Ankaran ' kermaa ' . Paikan korkeus oli 
arviolta 1200 m. 

Edelleen ajoin Istanbuliin ja asetuin Bosporuksen länsirannalla 
olevaan hotelliin Jediköy Carlton . Keskikaupungin vilinää 
kammoksuin hieman , syystä kyllä . Hotellin ikkunasta oli val 
taisa näky ja kokemus seurata lintujen muuttoa kapeata vesi 
väylää pitkin . Katkeamattomana virtana lentävät parvet olivat 
suunnattomia . Ja miksei : nähtävyys oli laivaliikennekin . 

Perjantaina hain yhteyttä Istanbulin yliopiston metsätieteen 
laitokseen ja tapasin herbaariossa Prof . tri Farik Yaltirikin , 

joka pian haetutti myös kuuluisan Belgradin Metsän ' pashan ' 
Muhlis Kili~o~lun paikalle . Tervehdykset, jotka esitin hieman 
omavaltaisesti Suomen Dendrologian Seuran puolesta, otettiin 
mielihyvin vastaan . Muhlis Kili~oglu , joka osoittautui nuorek
kaaksi ja asiaansa täysin vihkiytyneeksi mieheksi , on varmasti 
sellainen mies , joka meidän kannattaa kontaktimielessä panna 
muistiin . 

Belgradin metsäll~ on mittaa n. 500 ha . 20 - 30 vuotta 
sitten sinne on perustettu arboretum . Alueella on 7 teko 
järveä ja 5 taimitarhaa . Kävelyretki isoimman järven ympäri 
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Turkissakin on vihreää kultaa . 

Istambul , botaaninen 
puutarha . 

Kirjoittaja Istambulin 
Topkapissa . 

Met sää matkalla Istambulista Ankaraan . 
Kaikki kuvat kirjoittajan. 

on 7 km . Roskia ei metsissä näkynyt yhtään . Kävijöitä on 
kuulemma vuodessa 300 000 . Belgradin metsä on alueella , jolta 
järjestettiin Istanbulin suurkaupungin vesihuolto nerokkaalla 
tavalla jo ' aikojen alussa ', kuten sanonta kuuluu . Tammea , 
pyökkiä , saarnia ja jalokastanjaa , erikoisuutena myös kuusta 
ja mäntyä sekä monenmoista muuta puulajia löytyy runsain määrin . 
Maaperä on savista , maasto kumpuileva . Istanbul tarvitsee il 
maa ja niin on Belgradin metsään synnytetty suorasta an malli 
kelpoinen ' ohjattu turismi '. Dendrologi , aloita tutustumisesi 
Istanbuliin Belgradin metsästä - Beograd Ormuz on paikan nimi 
Turkin kielellä . Ja jos Sinulla on asiaa , pyri Muhlis 
Kili~o~lu ' n puheille (Älä tee sitä kohteliaisuudesta tai ute 
liaisuudesta , sillä hän on kiireinen mies , joka käyttää aikansa 
hyvän asian kimpussa) . 
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Osaltani kävi s i ten , että Muhlis Kili~oglu vei minut vielä 
Istanbul in seudun metsähallinnon riista - ja kansallispuisto 
osaston päällikön Orhan Özerin luokse , missä hän kyllästyi 
pian fraasien luettelemiseen ja sanoi näkemiin . Orhan özer , 
joka puhuu saksaa paremmin kuin englantia , istui tällä kertaa 
vasta u l koseiniltään valmiina olevassa talossa, mahdollisimman 
epämukavassa toimistossa osoittaen , ettei hän siellä viihtynyt . 
Uutta Turkkia tehdään joka paikassa suurella innostuksella 
ja touhulla . Ongelmansa kullakin , sanoisin . Iltapäivällä 
perjantaina kävin vielä ihastuttavalla paikalla sijaitsevassa 
botaani sessa puutarhassa , missä Osmannit olivat todella panneet 
puutarhurit töihin . 

Tietysti tuli käytettyä aikaa myös Topkapin museoihin , slnlseen 
moskeijaan , Pyhän Sofian basilikaan, Galatan torniin ja isoon 
basaar i in . Puutöitten taiteellinen arvo , puulajien sopusuhtai 
nen käyttö ja puun tavaton kesto ovatas~ita , jotka panivat 
meikäläisen vallan mykäksi . Turkissa alettiin kirjoittaa his 
toriaa 7000 v ennen ajanlaskumme alkua . Osmannien valtakauden 
aikana se kirjoitettiin rahalla , jonka maksoivat 46 maata veroi 
na . Maassa on suunnattomat kulttuuriarvot - ja nykyään tosi 
halvalla saatavissa oleva palvelu tarjolla . En voinut olla 
ihastumatta Turki ssa nähtyyn ja koettuun . 

Lopuks i esitän vielä joitakin kokemuksia tiedoksi Dendrologian 
harrastajille , jo i lle tulee tilaisuus liikkua vastaavissa puit 
teissa : 

Turkissa on hyvä aloittaa matka maaseudulla tai maaseutukau 
punge i ssa ja tulla vasta lopuksi Istanbuliin . Viikon matkan 
vo i si varsin hyvin tehdä vielä joulukuussa tai jo huhtikuun 
alussa . Turkissa on hyvin moninainen kasvillisuus , tosin varsin 
etääl l ä tois i staan olevilla alueilla . Useimmilla alueilla Tur 
kissa on h yvin puutteelliset majoitustilat , mutta miltei joka 
pa i kassa erittäin hyvää ja halpaa ruokaa ja kaikkialla suoma 
laisille hyvin suopeata väkeä . Vaikeutena Turkissa ovat mat 
kustajan omat heikkoudet : pitäisi osata olla ilman WC : tä , ilman 
suihkua , pelkäämättä harmittomia torakoita ja hämähäkkejä -
ja olisi hyvä osata muutamia sanoja turkin kieltä . Humalainen 
mi es ei siellä o l e sankari vaan kapinen koira , ja humalainen 
nainen on olematon käsite . Laoset tai nuoret eivät ouhu ennen 
kuin vanhemmat kehoittavat puhumaan . Jos siis joukossa liikutaan, 
vanhimman pitää jakaa puheenvuorot nuoremmille. Teltan ja makuu 
puss i n kanssa - ja joukolla , siinä on oikea tapa Dendrologeille 
tutustua Turkkiin . Ja totisesti , se kannattaa tehdä ~ 



45 

K I I N A N M A T K A 1 9 8 0 

Matkajärjestelyt edistyvät aikaisemmin ilmoitettujen suunni

telmien mukaan. 

Lisää ilmoittautumisia otettaisiin mielihyvin vastaan . 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset pyydetään osoittamaan 

Leo Pilzille , Matkatoimisto Ageba , puh . 90- 661 123. 

T U R K I N M A T K A K E S Ä L L Ä 1 9 8 0 

Hintansa ja kestonsa takia vain harvoille mahdollisen Kiinan 
matkan vastapainoks i on ensi ke säksi ilmennyt myös todella 

edullinen ulkomaanmatkavaihtoehto. 

Leo Pilz on lupautunut järjestämään täyden viikon (sunnuntaista 
sunnuntaihin) matkan Turkkiin n. 2000 mk : lla/henkilö (meno

paluu lentäen) . Matka tapahtuisi todennäköisesti kesäkuussa. 

Aluksi liikuttaisiin tilausbussilla Ankaran ja Istambulin 

välisillä vuoristoseuduilla , mm . Bolun ympäristössä Abies 

nordmanniana-, Pinus nigra- ja ~ sylvestris-metsissä, 

mahdollisesti leirielämän merkeissä . Lopuksi tutustuttaisiin 
Istambuliin . 

Matkasuunnitelman edelleenkehittelyä varten olisi pikaisesti 

saatava tietoa siitä , paljonko asiasta innostuneita seuras 
tamme löytyy . Siksi kaikkia Turkin matkamahdollisuudesta kiin

nostuneita pyydetään ilmoittautumaan ensi tilassa Pertt i 
Uotilalle (Kasvitieteen laitos , Unioninkatu 44 , 00170 Helsin

ki 17 , puh . 90- 650 188 ). 

Asiaan palataan tämän lehden toukokuussa ilmestyvässä nume

rossa 2/1 980 . Sitä ennen ilmoittautuneisiin pidetään tarpeen 

mukaan yht eyttä kirjeitse tai puhelimitse . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY 

BUMMARIES OF THE MA IN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 11, No 1, 1980) 

CURLY BIRCH - THE TREE OF THE YEAR 1980 by Reino Saarnio , 
pp . 4- 14 . 

The Finnish Dendrological Society has ehosen curly birch 
(Betula pendula f . ca r elica Sok,) as the tree af the year 1980. 
This native Finnish tree i s getting special attention this 
year, since also nature conservation organizations have en
titled it as the symbol tree af the Environment Year 1980 . 
Curly-grained wo·od format ion has been found in many woody plant 
species , but most frequent it is in European white birch 
(Betula pendula). It is believed ta be a disease , but for the 
present the cause af this abnormality is not known . 
Curly birch can be distingui shed fr om normal birch on the basis 
af its gr owth habit , trunk form and peculiar features af its 
stem surface . It is generally slow- growing , branched and leaned 
small bushy tree . Curly birches with quite straight stems can 
be found , tao , but they are rare, especially in natural con
ditions . 

The surfa ce af curly birch stems and branches is characterized 
by knobs and protuberances af varying shape and size . According 
ta these externa l featur es curly birch trees can be classified 
into four distinct types (cf . Figures 2 - 5) . In cultivated 
stands af curlY- birch, trees af type 1 are most frequent : about 
60 % af trees are af this type and 21% are intermediates bet 
ween it and the other types . Curly birches can be divided also 
into strongly and weakly figured types , a ccording ta the curly
grain structure visible in wood sect ions (cf . Fig . 7) . 
The natural distribution af curly birch is ve ry limited ( Fig ,1 ) . 
Experiments on its cultiva tion were started in Finland in 1924 , 
and nowadays it grows as planted stands (c over photograph) in 
many places far beyond the natura l r ange . It has been cultiva
ted also in the USSR , for instance in the areas af Novos ibirsk, 
Omsk, Altai , Tashkent and Ukraine . In Central Europe attempts 
ta grow curly birch have been unsuccessful so far . 
The tendency to curly- gr ained wood formation is transmitted 
from generation to gen eration through the seed . All offsprings 
af a curly birch do not inherit this property , and the propor
tions af normal and curly individuals may be very variable in 
different progenies . 

In order ta attain economically best possible results , the 
management af curly birch stands must be aimed at the produc 
tion af large- sized stemwood suitable for turning into veneer . 
Smaller curly- grained stems are less valuable, but even branch
wood is merchantable and can be utilized in carpentry industry . 
Curly birch has been used also as an ornamental and in land
scape management . In the se fields its use still could be con
siderably increa~ed. 



47 

SUCCESSFUL SILVICULTURE OF RARE HARDVIOODS IS POSSIBLE IN 
FINLAND by Torsten Rancken , pp . 15- 20 . 

In the preceding issue of this publication , Robert J, Rainio 
described some ideas of Torsten Rancken , who is a respected 
specialist of hardwood silviculture in our country . In this 
issue, Torsten Rancken himself presents some of his photogr aphs 
as examples for the support of the above statement . The photo
graphs present following subjects: 

1. A high- quality oak stand at Tammisaari, Brötet. Planted 
in 1905 -1 0, age about 65 years . 

2 . A dense oak stand at Bromarv, Moderv iken. Born from 
direct seeding , age 17 years . 

3 . An ash stand at Tammisaari , Jägarbacken . Planted in 1929, 
thinned twice , age 40 years . 

4 . The same ash stand as in Fig . 3 , after the 3rd thinning , 
age 41 years . 

5 . A vigorous group of wych elms at Tammisaari . 
6 . A top- quality oak trunk at Salo , Aminne . 
7 . High- quality wych elm forest at Tammisaa ri, Ramsholmen. 
8 . An oak stand at Espoo , Margaretheberg . Planted by Aurora 

Karams in about 1860 , age about 100 years . 
9 . A planted stand of oak at Loviisa . The quality could be 

improved by proper managemen t . 

AZALEAS FOR FINNISH CONDITIONS by Marjatta Uosukainen, pp . 21-26. 

The azaleas most commonly used in Finland are ' Moll is' hybr i ds 
of Rhododendron japonicum , but a few other species have been 
successful in experimental cultivation , too , Re c ent ly almos t 
all rhododendron planting material has been imported from Central 
Europe . Unfortunately , plant producers in other countries are 
not interested in growing azaleas which are hardy even in Fin
land , except R. japonicum cultivars . This article presents three 
species of azalea-type rhododendrons , e . g . g. canadense Torrey, 
g. x fraseri \II . \1/ats . and g. schlippenbachii fltaximowicz , which 
have proved to be well - thriving and richly blossoming in South 
Finland, In order to increase the use of these hardy azaleas 
their propagation should be started in our country . 

KERPOLA , AN ARBORETUM I N CENTRAL FINLAND by Esko Rantala, 27-31. 

SILVER MAPLE (Acer sacchari num) - A VALUAELE BUT UNDERESTIMATED 
BROADLEAVED TR~PECIES by Robert J . Rainio , pp 32 - 33 . 

Continuation to the discussion of North American woody plant 
introductions of Pehr Kalm . It is concluded , among other thi ngs , 
~hat the stately silver maple trees reported from two places 
ln South Finland cannot originate immediately from the seed 
which Kalm brought from his journey in 1747 - 17~1. 

TRAVEL REGARDS FROI"l TURKEY by Leo Pilz , pp . 42 - 44 . 



JOUKKOJULKAISU 

VUODEN PUUN ESITTELY KEVÄTMETSÄPÄIVILLÄ 

Vuoden 1980 metsäviikon yhteydessä järjestetään 
Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n ja 

Visaseura ry :n yhteinen esitelmä- ja keskustelutilaisuus 

visakoivun merkeissä . 

Tilaisuus pidetään Hels ingissä Tieteellisten seurojen 

talolla ( Snellmaninkatu 9- 11) salissa 20 keskiviikkona 

26.03 . 1980 klo 10 . 00 •• • 12.00. 

Tilaisuudessa kuullaan seuraavat alustukset : 

Metsänhoitaja Reino Saarnio: 

Visakoivu - vuoden puu 1980 

Ympäristönsuunnittelija Sauvo Henttonen: 

Visakoivu koristekasvina 

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita . 

Runsasta osanottoa toivotaan! 

VUODEN 1980 JÄSENMAKSUT 

Tämän lehden mukana lähetetään post i siirtokortit vuoden 
1980 j äsen- tai tilausmaksujen suorittamista varten . 

Kaikkia seuran vuosijäseniä ja vuosi tilaajia pyydetään 

huolehtimaan asiasta ensi tilassa , ennenkuin se kokonaan 
unohtuu . 

HELSINKI 1980 PAINO V ALMISTE ISSN 0355..0613 
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0 5.' s L 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Julkaisija: 

Toimitus: 

Toimituksen osoite: 

Talous ja osoiteasiat: 

Ilmoitukset : 

Ilmoitushinnat: 

Tilausmaksut : 

Toimituskunta : 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y . 

Jouni Mikola (vastaava) , puh 556 276 
Niilo Karhu 

Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto, 
PL 37 , 00381 Helsinki 38 

Riitta Lama, puh. 378 011 
Kasvinjalostustieteen laitos 
D-talo, Viikki, 00710 Helsinki 71 

Peter Tigerstedt (puh. 378 011) 
Helsingin yliopisto, Viikki 
0071 0 Helsinki 71 

Koko sivu 300 mk , puoli sivua 200 mk, 
neljännessivu 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 SEURA- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

Puheenjohtaja: 

Hallituksen jäsenet: 

Sihteeri: 

Varainhoitaja: 

Jäsenmaksut: 

suhdetoim.pääll. Niilo 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 Markkula 
MMK Jouni Mikola 
toim.joht. Leo Pilz 
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi 
metsänhoit. Reino Saarnio 
prof. P M A Tigerstedt 
hortonomi Reino Toivonen 
MMK MaJjatta Uosukainen 
FT Pertti Uotila 

fil.yo. Päivi Ryöppy 
Kasvinjalostustieteen laitos 
D-talo, Viikki , 00710 Helsinki 71 
(puh. 378 011 /231) 

ftl.yo. Riitta Lama 
Kasvinjalostustieteen laitos 
D-talo, Viikki, 00710 Helsinki 71 
(puh. 378 011 / 231) 

Vuosijäsenmaksu 30 mk (opiskelijoilta 1 0 mk), 
ainaisjäsenmaksu 500 mk . Maksut suoritetaan 
seuran postisiirtotilille 419 92-1. 



51 

Sauva Henttonen 

VI SAKOIVUN KORI STEKASVIARVO STA J A - KÄYTÖSTÄ 

,,. t 1 1 /-' 

Ympäristövuoden 1980 tunnuspuun visakoivun mainostaminen on täh

dännyt erityisesti puun koristearvon havaitsemiseen ja samalla 

sen koristekasvikäytön lisäämiseen . Tuskin millään suomalaisella 

puulla on yhtä monimuotoinen kasvutyyppien vaihtelu kuin visakoi

vulla . Tämä puu tulisikin ottaa tietoisesti tehokkaan koristekas

vi jalostuksen kohteeksi . Tähän asti vi sakoivun jalostustyö on 

tähdännyt vain taloudellisesti arvokkaan runkovisapuun tuottami

seen , joll oin parhaimmat koristeelliset pensasvisat on karsittu 

pois kasvustoista . Koristekasvijalostuksen on haettava lähdema

teriaal iksi tästä syystä luonnonvisoja. 

Visakoivun koristearvoon vaikuttavat erityisesti: 

1) puun yl eisasu el i kasvutapa 

Tyypillinen luonnonvisa ei ole oikeastaan puu eikä pensas vaan 

näiden välimuoto. Latvuksen l eveä kasvutapa ja rungon lyhyys 

saattavat l ehvästön lyhyelläkin etäisyydellä silmän tasoll e . 

Tämän tyyppisiä pienpuita on maassamme melko vähän luonnonvarai

sina tai vanhoina viljelysopeutumina: pihlajat , halava , salava 

ja raita , tuomi , marjakuusi sekä omena- ja kirsikkapuut . Näiden 

kasvupaikkavaatimukset poikkeavat kuitenkin huomattavasti koivun 

vaatimuksista , joten tässä joukossa nimenomaan visakoivu on omaa 

l uokkaansa . 

2) rungon haarautuminen 

Matalalta haarautuvaa tyvekästä vänkkyrää ei voi juurikaan ver

rata muiden puiden runkoihin . Runkohaarat ovat koukertavia ja 

päättyvät siroihin latvaoksiin . Runko kasvaa yleensä lengoksi , 

mikä l isää puun havaittavuutta . Varjostuksen alaisena runko saat

taa kasvaa hyvinkin voimakkaasti sivulle . 
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Kuva t 1-2 . Kaulavisayksilöitä harjulla Hollolan 
Järvenkylässä . Valok . Terttu Heikkilä. 
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Oksaisena ja monasti vinoon kasvavana puu tarjoaa vanhemmiten 
lapsia kj_innostavan leikkiympäristön, se kestää varsin hyvin 

lasten kiipeilyn aiheuttaman rasituksen. 

3) visatyyppi 
Runkomuodon perusteella puu on voitu jakaa neljään toisistaan 
selvästi eroavaan visatyyppiin: paukura-, kaula-, juomu- ja ren
gasvisa. Nämä tyypit sekoittuvat usein keskenään siten, että 
puussa on havaittavissa kahden tyypin tunnuksia. Tyypeistä ovat 

koristeellisimpia kaula- ja rengasvisat. Etäällekin erottu
vat kaulavisan muhvit puoltaisivat tämän visatyypin ottamista 

ensisijaisena jalostukseen. 

Aivan äärimmäisten pensasvisojen tuottaminen löytäisi koivulle 
aivan uusia käyttömuotoja puistosommitelmissa. Sitä paitsi pen
sasvisat ovat hyviä näkö- ja kesäisiä pölysuojia. 

Visakoivu metsäesteetikon välineenä 

Visakoivuistutuksien parhaat metsäesteettiset tulokset saavu

tetaan pienehköinä metsikköistutuksina paikoilla, joissa istu

tukset korostavat maaston pinnanmuotoja tai täydentävät metsän

reunavyöhykettä. Parhaimpia istutuskohteita ovatkin pienehköt 

peltosaarekkeet ja avoimeen maastoon pistävät mäkien nenät . 

Tummaa havumetsää vastaan suoritetut istutukset tuovat esille 

val o- ja värivastakohtia . Lehtipuut pellon reunassa sitä paitsi 
varjostavat vähemmän . Kevään hiirenkorva- ja syksyn ruskaväri

vaiheet tehostavat kontrastivaikutelmia . Näiden ohella visakoi
vun tumma paksukaarnainen runko on näyttävä talvellakin . 
Istutuskohteita valittaessa kannattaa tavoitella myös valon sii
vilöitymisvaikutelmaa lehvästön läpi siten, että joko aamu- tai 
i l ta- aurinko paistaisivat matalassa kulmassa istutuksen l äpi . 
Ikävä vain että metsäestetiikasta ei enää puhuta maassamme juur i 
l ainkaan -oire vai seuraus? 

Visakoivun istuttamisnäkökohtia 

Kuten tiedetään, vain puolet visakoivun siementaimista kes~

määrin visautuu. Koska visautuminen saattaa ilmetä vasta monen 

vuoden päästä istutuksesta, asettaa tämä ongelma erityisvaati

muksia harkituille istutussommitelmille. Visautumattomat koivut 

tul ee poistaa näistä noin kymmenen vuoden ikäisinä ja korvata 
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Kuva 3 . Noin 40- vuotias pensasvisa metsän alikasvoksena 
Ruotsinkylän kokeilualueella . Valok . S . Hent tonen . 

/ 

Kuva 4 . Vanha h i esvisako ivuryhmä Lam,~ in biologisella asemalla . 
Valok . S . Henttonen . 
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varttuneella taimikoulumateriaalilla . Muuten voi esim . kujanne

istutuksista tulla ikävännäköisiä epäsännöllisyyksissään. 

Asuntojen välittömässä tuntumassa on etua puun pienikasvuisuudes

ta . Se ei varjosta l iikaa eikä vaadi kohtuuttomasti muulta kasvil

lisuudelta vettä tai ravinteita. 

Kerrostal opihoill a ja yleisill .ä paikoilla taimet tulisi tukemisen 

l isäksi aidata selvästi tallaamiselta . 

Lapissa muodostava t poro t visakoivikoille t odellisen vaaran ; 

alueen visaviljelmät ovat lähes järjest ään porojen runtele

mia . 
Maaperän suhteen visakoivu on vaatimat on . Vain soilla, lähtei

köillä ja matalilla rannoilla viljely t odennäköisesti epäon

nistuu . Samoin käy siinä tapauksessa, että visakoivun taimet 

istut taa vanhempien puiden aliskasvokseksi . Puun t äytyy saada 

runsaasti valoa. 

Koristevisakoivun l eikkauksista tulisi pidättäytyä , koska täs

sä tapauksessa l eikkauksella saat etaan aiheuttaa enemmän vahin

koa kuin hyötyä . 

Ensimmäiset tiedot visakoivun käytöstä puistonateriaalina 

ovat vuosisadan vaihteen Tampereelta . Hämeenlinnan Aulangon 

ja varsinkin Rovaniemen useiden viheraiueiden istutukset ovat 

tunnetuimmat . Tutustumis en arvoinen on myös Ivalojokivarren 

istutus Ivalon emäntäkoulun pihassa . 

Luonnollisinta kasvupaikkaa visakoivulle ovat e t elähämäläiset 

harju j en liepee t ja savolaiset kaskialuee t . 

Visakoivujen koristekasvijalostuksesta on jo kiinnostunut 

kaksi taimitarhaa . Koristekasvikäytön vauhdittamiseksi ympä

ristövuoden järjestöt levittävät 47000 t aimea kautta maan . 



Kuva 5 . Visako i vu tarjoaa lap
sia k i innostavan kii 
peil y- ympäristön . 
Valok . S . Henttonen . 
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Ku va 6 . Visakoivun siluetti : 
tyvekäs runko muuttuu 
yllättäen siroiksi lat
vahaaroiksi . 
Valok . S . Henttonen . 

Kuva 7 . ~atalakasvuisena visakoivu sopii hyvin korostamaan r aken
nusten arkkitehtuuria . Alvar Aallon piirtämä Lappia- talo 
Rovaniemellä . Valok. Ter ttu Heikkilä . 
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Tuure Lehväslaiho 

NIKITAN ARBORETID1 1 

Kansanvalistusseura järjesti yhdessä Suomen luonnonsuojelu
liiton kanssa huhtikuun alussa 1979 retken Krimille pääkoh
teena Nikitan kasvitieteellinen puutarha Nikitskij botani
tseakij sad. Puutarha on perustettu syyskuussa 1812 (Napoleo
nin käväistessä armeijoineen Moskovassa ) etelään avautuvan 
suojaisen rinteen tasanteille Mustanmeren rannalle lähelle 
kreikkalaisperäistä Nikitan kylää. Nykyään tämä kasvitieteel
linen puutarha kattaa kaikkiaan 960 hehtaaria jakaantuneena 
keskustan, merellisen ja aroalueen osastoihin. Työntekijöitä 
on noin 1000 erikoiskoulutuksen saanutta, joista 120 tekee 
tieteellistä työtä. Merellisessä osastossa on keskitytty koris
tekasvi en kehittämiseen ja aro-osastossa lisäksi puutarha
kasveibio lähinnä Neuvostoliiton eteläosan tarpeisiin, jonka 
hedelmäpuista puolet on Nikitan puutarhan kehittämiä. Uudet 
mantelilajikkeet on erikoisesti mainittava. Kasvilajien ja 
-lajikkeiden lukumäärä on yli 28 000. 

Arboretua sijaitsee puiston keskus t assa vain muutama kilo
metri Jaltan kaupungin itäpuolella sijaitsevasta hotelliatam
ma itään. Sen pinta-ala on 40 hehtaaria jakaantuneena neljään 
erilliseen puistoon: yläpuisto, alapuisto, meripuisto ja Kulta
vuorenniemen puisto (Cape Montedor). Koristepuita ja -pensaita 
on yli 1500 lajia, jotka on sijoitettu hyvin onnistuneesti 
kasvitieteellisten ja maisemanhoidollisten periaatteiden mukaan. 

Yli satavuotiaat libanoninsetrit muodostavat vaikuttavan lak
kapääryhmän. Myös atlassetrit ja himalajansetrit ovat kook
kaita puita; näitä on myös riippumuotoina. Yläpuistossa on 
myös yli 500-vuotias euroopanmarjakuusio Vanhimmat mammuttipe
täjät ja jättiläispunapuut ovat 90-vuotiaita. Myös useissa 
muissa Krimin etelärannikon puistoissa mammuttipetäjät ovat jo 
ympäristöään hallitsevan kookkaita torabampaita muistuttavine 
alaoksineen. Erikseen näytetään niinikään yli 500-vuotiasta 
krimintammea, Quercus pubescens subsp. anatolica, jonka läpi
mitta on 195 cm. Don-virran varrelta tänne on siirretty "kasa
kankataja", paikallinen muoto, joka levottomina aikoina tarjosi 
parhaan kätköpaikan aukealla arolla. 

Tavallista arboretumin kävijää kiinnostaa puiston eri puolilla 
kasvava idänmansikkapuu, Arbutus andracbne 1 joka ilmoittaa 
kevään tulon omalla tavallaan: Sen harmaanruskea kuori punertuu 
yhdessä päivässä, kun auringon säteily on saavuttanut tietyn 
tason. Kesällä tämä tertiäärireliktinä tunnettu laji pudottaa 
vähitellen lehtensä; kun enää puolet lehdistä on j~ljellä, 
puun kuori halkeaa ja paljastaa uuden vihreän kuoren, joka 
yhteyttää. Mansikkapuun hedelmät ovat syötäviä ja kukat muis
tuttavat kielonkukkaa. 
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Kiinanviuhkapalmu ja pari bambulajia kestää täällä - 15°c. 
Kesäkautena kasvaa ulkona rehevästi myös Salix babylonica
paju,jonka kuvia näkee jo muinaisissa kivitauluissa. 

Alapuisto on arboretumin vanhin osa. Sitä ryhdyttiin rakenta
maan uudelleen 1946; ja työ jatkuu edelleen. Oppainamme toimi
vat A. Kuznetsov, joka esitteli havupuut ja Raisa Vasilevna, 
joka on erikoistunut lehtipuihin ja -pensaisiin. 

Uudet havupuuistutukset perustettiin 1950-luvun lopulla. 
Koerivistöjen ikä on nyt noin 25 vuotta. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty tertiäärireliktilajeihin. Mukaan on pyritty 
saamaan Itä-Aasian, Pohjois-Afrikan ja Välimeren maiden männyt. 
Tavoitteena on saada mukaan kaikki puulajit, jotka sopeutuvat 
Krimin olosuhteisiin. Mäntyjä on yli 40 lajia, joista kolme 
endeemistä lajia tai rotua, nimittäin kriminmänty P. nigra 
var. caramanica (P. nigra subsp. pallasiana), 1000- 1200 
metrin korkeudessa esiintyvä P. kochii (P. hamata), sekä 
P. pityusa pitkine tummanvihreine neulasineen. Viimeksimai
nittuun lajiin luettu P. eldarica on tuotu Transkaukasiasta. 
Muista ~-lajeista mainittakoon P. attenuata, palustris, 
montezumae, parviClora, ponderosa, radiata ja sabiniana. 
Erityisen nopeakasvuinen on caliCornialaisesta siemenestä kas
vatettu Pinus attenuata x radiata. Myös muita Väli-Amerikan 
mäntyjä on mukana.Pistokkaista monistetun mammuttipetäjän 
istutue on nyt 20 - 25 vuoden ikäinen. Jättiläispunapuuta kas
vatetaan siemenestä; istutukset on tehty 1956. 

Ajankohtaisista kiinalaisista nähtiin Ginkgo, Metasequoia ja 
Pinus bungeana. Oliivin viljelyä on kokeiltu huonolla menes
tyksellä. Laajahkoa tammien taimistoa hoidetaan automaattisin 
kastelulaittein. 

Meripuistoon, joka ulottuu merenrantaan kolmena erikorkuisena 
tasanteena, on sijoitettu vaativia lajeja mm. ainavihanta 
Magnolia grandiClora sekä kääpiö- ja sabalpalmut, joita ei 
peitetä talveksi. Meripuiston pengermältä avautuu näköala itään 
Martianin niemen kallioisille rinteille, jonne 197J perustet
tiin 120 hehtaarin luonnonpuisto (the Cape Martian S tate 
Reserve) ainoalaatuleen Krimin katajan esiintymän suojelemi
seksi. Tältä luonnonsuojelualueelta on sen suppeudesta huoli
matta löydetty viisisataa siemenkasvilajia - viidennes Krimin 
Cloorasta - mukana JO uhanalaista lajia. Tie täältä länsipuo
lella sijaitsevaan Kultavuoren puistoon vie harvinaisten havu
puulajien taimietojen halki. 

Kasvukausi täällä meren hengessä ei huhtikuun ensimmäisellä 
viikolla näyttänyt vielä alkaneen. Ainoa kevään merkki aurin
koisen sään lisäksi oli mansikkapuun runkojen ruusunpunainen 
väri . Sen sijaan hotellimme yläpuolella Massandran laajan 
puiston jyrkillä rinteillä monet lehtipuut ja pensaat avasivat 
silmunaa alkaen ylimmiltä rinteiltä. Puiston yläpuolella si
jaitseva peraikkaviljelaä oli täydessä kukassa. 

Nikitan arboretumin inventointi oli menneillään. Sen odote
taan valmistuvan 1980. Tällä hetkellä on käytettävissä v. 1970 
ilmestynyt arboretumin lajiluettelo: (Catalogue oC the 
Dendrologieal Collections oC Arboretum oC the State Nikita 
Botanical Garden (90 s. Jalta.)), joka pitää yhä suurin piir
tein paikkansa. 
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Kuva 1. Kontereyn mänty (Pinus r adiata) Nikitan 
kasvitieteellisessä puutarhassa . 

Kaikki kuvat kirjoittajan . 

Kuva 2 . Kirjoittaja mammutti
petäjän ( Seguoiaden
~ giga nteum) juu
r ella Jaltalla . 

Kuva 3 . A. Kuznetsov ja Raisa 
Vas ilevna , oppaamme Niki
tan kasvitieteellisessä 
puutarhassa . 
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Ilkka Kukkonen 

CHRISTIAN STEVEN, XIKITAR K!SVITIETEELLISEN PUUTARHAN PERUSTAJA 

Meillä on kiinnitetty melko vähän huomi ota suomala isiin, jotka viime vuo

sisadalla suorittivat pääosan elämäntyöstään Venäjällä. Kuitenkin useat 

heistä yltivät varsin mittaviin suorituksiin. Yksi heistä oli Christian 

Steven, Xikitan kasvitieteellisen puutarhan perustaja. 

Christian Steven syntyi 30.1.1761 Hami nassa. Kaupunki oli hattujen sodassa 

joutunut venäläisten haltuun, mutta siitä huolimatta nuori Steven aloitti 

lääketieteen opintonsa Turun vanhassa akatemiassa. Luonnontieteen opin

noissaan hän sai ensimmäiset viri kke e t luonnonhistorian professorilta 

C. W. Helleniukselta (myöh. von Hellens). Vuonna 1795 hän siirtyi jatka

maan opintojaan Pietariin, missä väitteli 1796. Väitöskirja "Spioilegiua 

oryptogamioum florae Petropolitanae" jäi julkaisematta, mutta käsikirjoi~ 

tue on edelleen Neuvostoliiton tiedeakatemian kirjastossa . 

Pietarissa Steven tutustui Etelä-Venäjän silkinviljelyn ylitarkastajaan 

Kareohall von Biebersteiniin, joka palkkasi hänet apulaisekseen . Yhdessä 

he matkustivat etelään v. 1600, minkä jälkeen Steven pistäytyi enää vain 

muutaman kerran Pietarissa ja Suomessa. Aluksi hän piti keskuspaikkanaan 

Kislaria ja Georgievskia Kaukasuksella, mutta asettui 1820-luvul la pysy

västi Krimille. Von Bieberstei n i n kuoltua 1626 Steven nimitettiin hänen 

seuraajakseen . Myöhemmin virka muut e tti i n Etelä-Venäj än maatalouden tar

kastajan viraksi ja Steven sai nimityksen siihen 1841 . Eläkkeelle hän 

siirtyi 1650 ja kuoli kotonaan Simferopolissa 30.4.1663. 

Mustanmer~n rannikko oli liitetty Venäjään vasta Katariina II a i kana 

1700-luvun lopulla ja Kaukasus vasta 1800-luvua a l ussa. On ymmärrettävää, 

että näih i n alueisiin kiinnitettiin 1800-luvun alkupuolella suurta 
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taloudellista ja poliittista huomiota. Tämän vuoksi mm. silkintuotantoa 

pyrittiin tukemaan ja saadut tulokset olivat epäilemättä aivan toisenlai

sia kuin ne, joita Kalm sai epätoivoisista yrityksistään Turussa 1700-

luvun jälkipuoliskolla. 

Virkatehtävissään Steven joutui jatkuvasti liikkumaan laajalla alueella, 

joka idästä Saratovista ja Astrakanista ulottui länteen aina Ukrainan 

luoteisosiin, Volhyniaan, ja Moldaviaan, ja hän raportoi säännöllisesti 

maatalouden ja puutarhanhoidon tilasta. Hän retkeili useaan otteeseen myös 

Kaukasuksella viipyen pitkään mm. Tbilisissä. Steven oli ensimmäisiä kasvi

tieteilijöitä näillä uusilla, kasvistollisesti lähes tuntemattomilla 

alueilla ja monet uudet kasvilajit tulivat tunnetuiksi vasta hänen keräyk

sistään . 

Mustanmeren rannikkoalueet houkuttelivat 1800-luvun alussa runsaasti siir

tolaisia Keski-Euroopasta, mm. Saksasta ja Ranskasta. Olipa alueen kenraa

likuvernöörinäkin ranskalainen Richelieun herttua. Hän ja Krimin silloinen 

kuvernööri, nimeltä Borosdin, päättivät, että Kriain ilmastollisesti 

suotuisalle etelärannikolle tulisi perustaa puutarha. Puutarhassa tulisi 

kokeilla erilaisia eteläisiä kasveja ja erityisesti pyrkiä edistämään 

Etelä-Venäjän hedelmänviljelyä. Puutarhan perustaminen annettiin Christi&A 

Stevenin tehtäväksi 1812 ja j o saman vuoden syksyllä istutettiin ensimmäi

set puut ja pensaat. 

Tänään Nikitan kasvitieteellisen puutarhan vierailija voi tuskin kuvitella 

niitä olosuhteita, joissa Steven joutui toimimaan. Tuolloin koko ~rimin 

rannikko oli tietön. Siaferopolista päästiin paikalle vain ratsain vuorten 

yli. Hevosten selässä sinne oli toimitettava myös kaikki tarvittavat väli

neet. Työvoimaakin oli vaikea saada, sillä paikallinen tataariväestö ei 

ollut halukas yhteistyöhön. Tästä huolimatta Steven laati puutarhasuunni

telman, joka jopa ylitti alkuperäiset ajatukset. Stevenin mukaan puutarhaan 
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muodostettiin Yiisi osastoas 1. kasTitieteellinen, 2. sopeuttamis- (akkli

aointi-), ~. hedelmänviljely-, 4· eteläisten maatalous- ja teknisten kasYi&A 

ja 5. puutarhanhoito- ja koristekasviosastot. Määrärahoistakaan ei liene 

ollut puutetta, sillä seuraavien 12 vuoden aikana alueelle istutettiin 

175 000 tainta, joukossa 450 eri puu- ja pensaslajia, 500 hedelmäpuulaji

ketta, laajat Tiinitarhat monine rypälelajikkeineen jne. Epäilemättä tästä 

tehokkuudesta on luettaYa suuri ansio Stevenille, jolla oli erinomaiset 

suhteet Euroopan puutarhoihin ja johtaTiin kasvitieteilijöihin. 

PuutarhaA johtajana Steven säilytti entisen tarkastajan virkansa. Laajoil

la matkoillaan hän kiinnitti erityistä huomiota kasvsihin, vaikka keräili 

ayös hyönteisiä. Tarkastusmatkansa SteYen suoritti Yaunuilla. Alexander 

Yon Nordaann, joka tuolloin toimi Odessassa, mutta myöhemmin Helsingin yli

opiston eläintieteen professorina, matkusteli paljon Stevenin kanssa ja 

muistokirjoituksessaan hän kertoo teräväsilmäisestä ystävästään, miten tämä 

Yaunuista tunnisti kasYeja ja määräsi Taunut pysähtymään aina, kun jotain 

outQ& tuli näkyviin. 

SteYen talletti ahkerasti näytteitä, joista lähetti kaksoiskappaleita kol

legoilleen. Ma. DeCandolle, joka tuolloin kirjoitti tunnettua teostaan 

"Ragni Yegetabilis systema naturae", kuYasi näistä useita tieteelle uusia 

lajeja. Stevenin omakätisestä auistilistasta TUOsilta 1816-1819 ilmenee, 

että hän noina vuosina lähetti lähes 7000 näytettä kaikkiaan 30 huoaatta

Yalle kasYitieteilijälle. Butta SteYen piti aielessään myös Nikitan puutar

han keräten siemeniä ya. aineistoa siellä viljeltäväksi. 

SteYen luonnollisesti säilytti ensimmäiset kappaleet keräyksistään itsel

lään. fämän kokoelman hän lahjoitti 1860 Helsingin yliopiston kasTimuseol

le. Se sisältää n. 23 000 lajia, kaikkiaan n. 100 000 näytettä. Kokoelma on 

itse asiassa läpileikkaus Stevenin toiainnasta. Se sisältää tyyppiaäytteet 

lähes kaikista hänen kuvaamistaan uusista lajeista. Tietenkin Etelä-Venäjän jl 
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Kaukasuksen kasvilajit ovat hyvin edustettuina - monet niistä on itse 

asiassa kerätty Nikitan kasvitieteellisestä puutarhasta, minne Steven 

oli ne ensin hankkinut. Kokoelman arvoa lisää erityisesti Stevenin vaih

tokumppaneiltaan saamat kaksoiskappaleet mm. heidän uusina kuvaamistaan 

lajeista . 

Stevenin tieteelle uusina kuvaamista lajeista rajoitun tarkastelemaan vain 

puuvartisia kasveja, joita hän kuvasi kymmeniä. Niistä aonia ei enää tunne

ta Stevenin antaaalla nimellä, koska nykyisen käsityksen mukaan useat 

niistä oli jo aikaisemmin kuvattu muualta tai niitä ei enää pidetä lajin 

arvoisina (esim. ~ hamata Steven). Tunnetuin hänen kuvaamistaan puista 

lienee Abies nordmanniana (1teven) Spach. Steven sijoitti lajin ~

sukuun ajan tavan mukaan. V. 1836 Kaukasuksella retkeilleen ystävänsä 

lordmannin kunniaksi Steven nimesi myös Carpinus nordmannin, joka kuitenkin 

nykyään lienee sisällytettävä Q. betulukseen. 

Stevenin muutamat ensimmäiset uusien lajien kuvauks•t ilmestyivät von 

Biebersteinin teoksessa "Flora Taurico-caucasica". Ditä lajeja ovat-· 12.!,! 

floribunda, li• iberica ja Quercus iberica. Stevenin pääteoksena on pidet-

tävä hänen Krimin kasviotaan (1856-1857). Sen yli 1600 lajin joukosta voi 

poimia monia uusina kuvattuja. Esimerkkeinä olkoon edellä mainitun 

Carpinuksen lisäksi Celtis glabrata ja Q. kotschyana, kolme Evonzaus-lajia 

(~. floribunda, ~· leiophloeus ja!· pubescens), neljä katajaa (Juniperua 

depressa, l· hispanica, l· marschalliana ja l• rhodocarpa), ~ 

oligacanthus ja ~ dasystyla. 

Steven kuvasi monia tammilajeja. Useat hänen antamistaan nimistä ovat kä7-

tössä mm. Neuvostoliiton suuressa kasviossas Quecus crispata, ~· eruoaetolia, 

~· hartvissiana, ~· hypochrysa ja g. longipes. Lisäksi uutena kuvataaa 

niinikään hänen nimissään (v. 1935t) ja hänen herbaarionäytteestään g. 

imeretina. Eri lähteistä tapaa Stevenin nimissä kuvattuja puuvartiaia 
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kasvilajeja lisäksi mm. suvuista ~. Crataegus, Daphne, Ribes, 

Sambucus ja Tamarix. Mm, Rehder mainitsee Tamarix edessanan teoksessaan 

"Manual of cultivated trees and shrubs". Stevenin nimien ja kuvausten tar-

kistaminen on työlästä, sillä monet lajit, samaan tapaan kuin yllä mainittu 

Quercus imeretina, on kuvattu toisten kirjoituksissa ja jopa vasta paljon 

hänen kuolemansa jälkeen. 

Steven toimi , Nikitan kasvitieteellisen puutarhan johtajana vuoteen 1824 

asti, jolloin hän luovutti tämän tehtävän apulaiselleen Nikolaus von 

Hartwissille. Hartvisa kehitti puutarhaa Steveuin laatiman suunnitelman 

pohjalta. Virkansa puolesta maatalouden tarkastajana Steven kuitenkin 

edelleen oli hänen esimiehensä. Vuonna 1828 puutarhaan perustettiin puu-

tarhakoulu, jonka oppilaat levittivät sieltä saamaansa ja siellä kehitet-

tyä oppia kautta maan. Hartwis s in ja Stevenin kuoleman jälkeen puutarhan 

toiminnan painopiste siirtyi opetuksen puolelle ja kokeellinen tutkimus-

toiminta jäi taka-alalle. Vuonna 1906 perustettiin puutarhaan fysiologi-

nen osasto ja vuonna 1914 herbaario, josta Krimin kasvien suhteen tuli 

korvaamaton. Kun sitten 1921 opetustoiminta erotettiin puutarhan toimin-

nasta, tieteellinen suuntaus pääsi vihdoin jälleen kehittymään ja johti 

siihen, mitä Nikitan kasvitieteellinen puutarha tänä än on. Steveuin kaut-

ta meillä suomalaisilla on oma osuutemme tämän ainutlaatuisen laitoksen 

historiassa. 
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Kari Järventausta 

TAMPEREEN KORISTEPUISTA JA -PENSAISTA 
JA NIIDEN MENESTYMISESTÄ 

Lehtemme palstoilla ei juuri ole käsitelty Tamperetta lähi
ympäristöineen. Alu~ dendrologia on kuitenkin paremmin 
selvitetty kuin juuri missään muualla Suomessa. Saarnijoki 
(19)8) teki ensimmäisen selvityksen. Tutkimuksessa, jossa 
on havaintoja myös muutamista Tampereen naapurikunnista, 
mainitaan kaikkiaan 221 lajia. Lukuun sisältyvät myös muuta
mat ns. puolipuutuneet lajit kuten Pachysandra terminalis ja 
Artemisia abrotanum sekä joitakin tyypillisiä hyötykasveja. 
Useimpien lajien menestymisestä ja huomattavimpien yksilöiden 
koosta on annettu varsin seikkaperäisiä tietoja. 

Tuominen (1967) seurasi tarkasti Saarnijoen "jalanjälkiä" ja 
muitakin kirjallisuustietoja. Tässä tutkimuksessa mainitaan 
alueelta kaikkiaan 187 puuvartislajia, johon lukuun sisälty
vät em. selvityksen tapaan myös puolipuutuneet kasvit ja 
hyötykasvit. Eräät hankalat suvut, kuten Cotoneaster, 
Philadelphua, Populus, Rosa ja ~. jäivät selvästi vähem
aälle huomiolle. Ilmeisesti tästä johtuen näiden sukujen 
kohdalla esiintyi runsaasti epäselvyyksiä ja suoranaisia vir
hemäärityksiä. Työ sisältää melkoisen summittaisia tietoja 
lajien menestymisestä alueella ja eri yksilöiden mitoista. 

Oma tutkimukseni(Järventausta 1979) ja Tuomisen (1967) 
tutkimus ovat luonnollisesti melko päällekkäisiä, niiden 
väliähän ei ole kuin runsas vuosikymmen. 1960-luvun puolivä
lin jälkeen Tampere on kuitenkin siksi paljon laajentunut ja 
muutoinkin muuttanut muotoansa, että pelko tutkimusten liial
lisesta pAällekkäisyydestä osoittautui turhaksi. Tämä artik
keli on yhteenveto omasta työstäni. 

Työssäni kiinnitin päähuomion kaupungin yleisiin puistoihin 
ja julkisten rakennusten pihaistutuksi~n. Myös alueen hautaus
maat, kartanot ja siirtolapuutarhat on pyritty ottamaan huo
mioon varsin tarkasti. Erityisesti kävin läpi kaupungin tai
mitarhat, joista löytyikin monia mielenkiintoisia lajeja. 
Tampereen laajojen pientaloalueitten inventointi jäi vähem
mälle, joskin jokaisessa kaupunginosassa on pyritty tekemään 
alueen pääpiirteittäin kattava tutkimuskierros. Ainoastaan 
Teisko ja Aitolahti, sekä eräät uusimmat asuntoalueet ovat 
jääneet huomiotta. Koska tutkimusalue käsitti vain Tampereen 
kaupungin jäi mm. mielenkiintoinen, monia harvinaisia puu
vartisia kasveja sisältävä Nokian Pitkänniemen sairaalan 
puisto työn ulkopuolelle. 

Dendr~logisesti mielenkiintoisia puistoja 

Dendrologisesti kiintoisin Tampereen monista puistoista on 
luonnollisesti Hatanpään sairaalan puisto ja etenkin sen hil
jattain perustettu arboretumosa. Arboretum on kokonaisuudes-
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saan luotu Pyhäjärveen ajetulle täytemaalle, minkä aistii jo 
maanpinnan keinotekoisesta muotoilusta. Ensimmäiset puuvarti
set kasvit sinne istutettiin syksyllä 1973, joten alueen 
puusto on vielä lähes lapsenkengissä, vaikkakin monien lajien 
kohdalla on käytetty ns. ylisuuria taimia. Lajisto koostuu 
monipuolisesti enemmän tai vähemmän yleisistä koristepuista 
ja -pensaista, mainittavimpien ollessa Juniperus horizontalis, 
J. squamata var. meyeri, Picea mariana, Actinidia kolomikta, 
Berberis koreana, Caragana PYgmaea, Euonymus sacehalinensis, 
Lonicera involucrata, L. x heckrottii, Populus alba 'Nivea', 
P. x canadensis 'Robusta', Rosa hugonis, R. nitida, ~ 
acutirolia, s. hastata, Sorbus alnirolia ja Spiraea trilobata. 

Arboretumosaa lukuun ottamatta Hatanpään sairaalan puisto on 
hyvin vanha, ilmeisesti Tampereen vanhin. Tämän voi päätellä 
jo useista JO-metrisistä puista. Koko puisto käsittää n. 11 
ha:n suuruisen alueen, josta arboretumia on n. 4 ha. Puiston 
historiasta ja kehityksestä Pakarinen ja Huppuneo (1979) ovat 
kirjoittaneet varsin laajasti. 

Vanhoista puistoista kenties monipuolisin on Pyynikin kesä
teatterin ja Rosendahlin välinen alue, ns. Pyynikinkenttä. 
Kentän reunamailla tavataan useita mielenkiintoisia lajeja, 
mm. joSaarnijoen (19J8) mainitsemat, nykyisin ilmeisesti 
kaupungin ainoat saksanjalokuuset {Abies alba), sekä Larix 
leptolepis, Pinus banksiana ja Acer pseudoplatanus f.-----
purpureum. Kyseiset lajit, niin arkoina kuin niitä pidetään
kin, ovat menestyneet Pyynikillä varsin hyvin. Ainoastaan 
viimeksi mainitussa oli selviä merkkejä aikaisemmista vauri
oista. Suurin Abies alba on n. 16 m, Larix leptolepis n. 20 
m korkea. Puiston muista lajeista mainittakoon Larix gmelinii 
(useita puita), L. x eurolepis, Abies concolor (useita puita), 
A. veitchii, Actinidia kolomikta, Populus x voobstii, Prunus 
maackii, Ligustrum vulgare (kesäteatterin puistikko), Rhamnus 
cathartica ja Syringa tomentella. Lähes poikkeuksetta ovat 
nämäkin lajit menestyneet alueella hyvin jo useiden vuosien, 
jopa vuosikymmenten ajan. Puiston reunassa, nykyisen hotelli 
Rosendahlin kohdalla, sijaitsi aikoinaan kaupunginpuutarha 
taimitarhoineen, mikä osaltaosa selittänee alueen monipuoli
sen koristepuu ja -pensaslajiston. 

Lähes yhtä monipuolinen on kaupungin keskustassa sijaitseva 
Näsipuisto (n. 8 ha), joka on suurelta osin perustettu vv. 
1905-1909. Täälläkin kasvaa useita Saarnijoen {19J8) mainit
semia puita ja pensaita, mm. Abies lasiocarpa {7 kpl, korkeus 
n. 8-16 m, (ainoat tutkimusalueelta löydetyt yksi-
löt} sekä Larix - leptolepis {useita), Pseudotsuga menziesii, 
Aesculus hippocastanum, Diervilla sessilifolia ja Lonicera 
alpigena. Kaksi viimeksi mainittua ovat myöskin ko. lajien 
ainoat Tampereelta löydetyt yksilöt. Ilmeisesti hieman nuo
rempia tulokkaita ovat mm. Berberis vulgaris {runsaasti, 
myös 'Atropurpurea'), Caragana rrutex, Cytisus decumbens, 
Prunus tenella, Spiraea media ja s. trilobata. Useimmat 
mainituista lajeista kasvavat villiytyneinä puiston pohjois
pään kivikkoistutuksilla, jotka nekin ovat varsin laajat ja 
mielenkiintoiset. Yleensäkin perennat ovat puistossa poikke
uksellisen runsaasti edustettuina. Runsas ja monipuolinen 
kasvillisuus sekä vaihteleva kallioinen maasto tekevätkin 
puistosta erään Tampereen kauneimmista. 
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1930-luvun puolivälissä perustetussa Kalevan Sorsapuistossa 
(n. 5 ha) on myöskin varsin monipuolinen koristepuu- ja -pen
saslajisto. Puiston melko iäkkäät Acer campestre ja Betula 
lenta ovat kumpikin ilmeisesti lajinsa ainoita tamperelaisia 
edUStajia. Mahdollisesti kyseessä on samaA. campestre, 
jonka Saarnijoki (1938)mainitsee. Puistossa kasvava Larix 
gmelinii-ryhmä ja ränsistyneet Pinus contorta-yksilöt on 
myös todettu ko. tutkimuksessa. Puiston "tavanomaisempiin 
lajeihin kuuluvat vielä useat suurikokoiset Ligustrina 
amurensis var. japonica ja Acer tataricum sekä kauniit Abies 
concolor-yksilöt. 

Vain hehtaarin kokoinen Tuomiokirkkopuisto on mainio esimerkki 
siitä, miten pienikin puisto isojen kerrostalojen välissä 
puolustaa paikkaansa. Puiston istutukset on perustettu vv. 
1910-1912, jolta ajalta ilmeisesti ovat siellä nykyäänkin kas
vavat Acer sacharinum, Viburnum lentago, Corylus avellana 
sekä kookkaat Syringa josikea ja Acer tataricum-pensaat. 
Puistossa kasvaa myös yksi kaupungin kauneimpia ja kookkaim
pia Abies concolor-yksilöitä. Kaikki luetellut lajit on mai
nittu Saarnijoen (1938) turkimuksessa. Acer saccharinum oli 
ainoa tutkimusalueelta tavattu lajinsa edustaja, joka sitten 
on sitäkin edustavampi: 15 m korkea, alhaalta asti monirunkoi
nen, täysin terve ja komea puu. 

Vanhemmista puistoista kannattaa vielä huomata pieni, 1929 
perustettu Eteläpuisto ja aivan kaupungin keskustassa sijait
seva, 1897-1899 perustettu Ko s kipuisto. Edellisessä kasvavat 
mm. ainoat tutkimusalueelta tavatut strobusmännyt (Pinus 
strobus}, joista varsinkin toista on tervasroso runn-eTIUt 
pahasti. Kookkaampi puista onkin yli 50 vuodessa kasvanut vain 
n. 11-metriseksi. P. cembra-, P. peuce- ja P. strobus-mänty
jen vertailuun Eteläpuistossa on mainio tilaisuus,sillä lajit 
kasvavat aulassa sovussa eräässä puiston keskiosassa olevassa 
ryhmässä. Puiston pallokentän reunassa olevien rauduskoivujen 
joukossa kasvaa myös kaksi kookasta Betula payrifera-yksilöä, 
joista t o inen tosin on pahasti tuulen runtelema. Laji osoitta
utui yllättävän harvinaiseksi Tampereella, sitä tavattiin vain 
kolmessa kohteessa. Puiston etelän puoleisessa rantatörmässä 
kasvaa useita, ainakin osittain sinne itsestään levinneitä 
koristepuu-ja -pensaslajeja, mm. Lonicera tatarica, 1· ~
rulea, Caragana arborescens, Rosa spp. ja Sorbus hybrida. 

Ko skipuiston puuston pääosan muodostavat useat kotimaiset 
lehtipuulajit , onpa joukossa muutamia järeärunkoisia kynä
jalaviakin. Ulkolaisista puista mielenkiintoisimpia on kau
nis kuuden puun Larix gmelinii-ryhmä sähkölaitoksen lähellä, 
sekä ainoat tavatut Populus deltoides-yksilöt. Viimeksi mai
nitut ovat 27-metrisiä, ja kasvavat Hämeensillan kupeella. 

Uudemmista puistoista dendrologisesti mielenkiintoisimmat 
ovat Saukonpuisto ja Kalevan Keskuspuisto. Edellisessä kasvaa 
-.. Laburnum alpinum, Acer pseudoplatanus (pensasmaisia) ja 
useita kookkaita Populus x canadensis-yksilöitä. Samaisen 
puiston jatkeena olevassa Litukanpuistossa kasvaa mm. kaksi 
kaunista Larix leptolepistä. 

Lähes pannukakkumaisen tasainen Keskuspuisto (6,5 ha) perus
tettiin 1960- luvun puolivälissä. Se on kasvillisuutensa puo-
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Kuva 1 . Vuorivaahtera (Ace r 
pseudo platanus) J är
vens ivun Iidespuistossa . 

Valokuvat kuvaa 6 lukuunottamatta 

Kuva 2 . Japaninleht ikuusi (Larix 
leptolepis) Pyynikinken
tän yläreunassa . 

Pas i Pa jusen . 

Kuva 3 . Populus deltoides Kosk i puis tossa . 
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~esta Tampereen monipuo~isimpia puistoja. Etenkin pensasmaiset 
~ajit ovat moni~ukuisia, joskin ~ajisto on pääosin kovin 
tavanomaista. Poikkeuksen tekevät ~ähinnä Berberis koreana, 
Chaenome~es japoniea, Corx~us avellana ja Spiraea hyperici
folia, jotka kaikki ovat Tampereella varsin harvinaisia, 
Berberis koreana-ryhmän lähellä kasvavat myös B. thunbergii 
ja B, x ottawensia, joten ankaran 1978-79 ta~ven jä~een oli 
aie~enkiin~oista tehdä havaintoja lajien menestymisestä. 
Selvästi muita paremmin oli talvesta se~viytynyt B. koreana, 
josta oli vain versookärjet hieman vioittuneet, kun toiset 
~ajit paleltuivat väbintäinkin lumirajaa myöten. Samanka~
taista talvenkestävyyttä laji osoitti muillakin tamperelai
silla kasvupaikoillaan, Puista on syytä kiinnittää huomiota 
vielä nuoreen Picea mariana- P, omorika-rybmään sekä huono
kuntoiseen Acer pseudoplatanus-yksilöön. Kaupungin puisto
osasto käyttää istutuksiasaan varsin runsaasti rauduskoivua 
birkalensis, dalecarlica, carelica ja yongii -muotoja, joita 
kaikkia kasvaa myös Keskuspuistossa. 

Keskussairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin puistot ovat 
hie•an eri tyyppisiä. Ni ist ä ensinmainitussa on hyvin moni
puo~inen puuvartiskasvilajisto. Siellä kasvaa runsaasti mm. 
seuraavia lajial Chaenomeles Japonica, Ligustrina amurensis 
var, Japonica, Taxus cuspidata, Celastrus orbiculata ja 
useita kookkaita Laburnum alpinum-yksilöitä, Erityisen mai
ninnan ansaitsee erään rakennuksen edustalta harvinaisen 
kaunis Actinidia kolomikta. Koukkuniemen vanhainkodin alueen 
puuvartislajisto on hieman köyhempää, joskin sielläkin on 
•uutamia •ielenkiintoisia ~ajeja, kuten Larix leptolepis, 
Prunus pensylvanica ja Salix viminalis. Viimekaimainittu on 
varsin harvinainen Tampereella, 

Muita kiintoisia kohteita 

Kalevankankaan hautausmaa on ainakin paikallisten dendro~o
gien keskuudessa varsin tunnettu rehevästä ja monipuolisesta 
kasvilliauudestaan, joka tosin pääosin koostuu varsin ylei
sistä lajeista. Harvinaisimmista lajeista mainittakoon mm. 
Cotoneaster damaeri 'Skogsholm' c. horizontalis, Euonymus 
~ ja Laburnum alpinum, Hautausmaalla on myös n, 20 kook
kaan Abies concolor-yksilön muodostama kujanne; puut tosin 
ovat enemmän tai vähemmän ränsistyneitä. Edellisten lähellä 
kasvavat kenties Tampereen suurimmat Picea omorika-yksilöt, 
joista kookkaimmat ovat n. 12-metrisiä. Sankarimuistomerki.n 
lähellä useita vuosia viihtyneet Pyracantha coccinea-pensaat 
kuolivat talvella 1978-79. 

Aivan kaupungin keskustan liepeillä olevaa Ahlmannln maata
lousoppilaitosta ympäröi kaunis, vanha puisto, jossa viihtyy 
am, Larix gmelinii, Ligustrina amurensis var, japonica ja 
hyvin kaunis, kookas Malus prunifolia var. ~. Viimeksi 
mainittua sietäisi muuten viljellä huomattavasti nykyistä 
enemmän, sillä selvästi riippuvaoksaisena, kaunislehtisenä ja 
-marjaiaena se on todella koristeellinen, Ahlmanuin alueelta 
kannattaa mainita vie~ä kaupungin suurin Pinus peuce ja vanha 
P, contorta-metsikkö, 

Tampereen kartanoista dendrologisesti kiinnostavin on Kauka
järven kartano, jonka puisto on tosin ollut jo useita vuosia 
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Kuva 4 . Pennsylvaniankirsikka 
(Prunus pennsylvanica) , 
Kaleva , Väinölänkatu24 . 

Kuva 5 . Hopea vaahtera (Ac er 
sacchari num ) Tu omio 
kirkkopuistossa . 

Kuva 6 . Tuohituomi (Prunus maackii) Pyynikinkentällä . 

Valok . !-,arkku A. Lehtinen . 
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oaan onnensa nojassa. Siellä kasvaa vielä useita Saarnijoen 
{19J8) mainitsemia puita, mm. Pseudotsuga menziesii, ~ x 
euchlora ja 12-metrinen Pinus banksiana. Edellisten lähellä 
on myös muutamia vanhoja, pahasti ränsistyneitä P. contorta
yksilöitä. Kartano oli useita vuosia Saarioinen Oy:n taimi
tarhan käytössä, jolta ajalta alueelle on jäänyt runsaasti 
puuvartisia kasveja, mm. Larix gmelinii, L. 1epto1epis, 
L. x eurolepis, Cercidiphy11um japonicum. Crataegus douglasii, 
Fraxinus pensylvanica, Betula 1utea, Clematis alpina, Aesculus 
hippocastanum ja Rhamnus catharticus. Viimeksi mainittu ja 
Betula 1utea kasvavat vielä taimiriveissä, tai nykyään parem
minkin epämääräisinä pensaikkoriveinä. Kaupungin omistuksessa 
oleva kartano on jo muutamia vuosia ollut miltei heitteillä. 
Sen tulevaisuus on hämärän peitossa, mutta pelkäänpä Kaukajär
ven rannalla ja niinkin lähellä keskustaa sijaitsevan alueen 
olevan liian •arvokasta• jätettäväksi minkäänlaiseksi viher
alueeksi. 

Kaukajärven lähellä sijaitsevat myöskin Vilusen ja Haiharan 
kartanot, joita ympätöi vanha ja rehevä puisto. Molemmissa 
puistoissa kasvaa mm. n. 20-metrisiä Populus laurifolia- ja 
P. balsamifera cv. hortensis-yksilöitä. Haiharassa on lisäksi 
... muutamia vanhoja, 1J-17-metrisiä Fraxinus pensylvanica
puita. Väbintäinkin yhtä vanhoja ja suuria saman lajin yksi
löitä kasvaa Kaarilan kartanossa. Vilusen kartanon kookkaiden 
puidea varjosta löytyi yllättäen kaksi pensasta, jotka lähem
mässä tarkastelussa osoittautuivat meillä varsin harvinaiseksi 
austakuusamaksi (Lonicera nigra). Lajia ei tavattu tutkimus
alueen muista kohteista. Maininnan arvoinen on myöskin Vilusen 
kaunis, n. 12 m korkea Picea engelmannii. 

Kiintoisaa lajistoa 

Heti aluksi on todettava, että kaupungin puisto-osasto käyttää 
istutuksiasaan kiitettävän runsasta lajivalikoimaa, mistä 
johtuen Tampereella ei ole ainakaan täysin toteutunut meillä 
niin tyypillinen Pinus mugo - Berberis - Cotoneaster lucidus 
Rosa rugosa - linja. Puistoissa ja muilla viheralueilla on 
melko yleisestikin käytetty lajeja, jotka muutoin ovat maas
samme varsin harvinaisia. Tälläisia ovat mm. Acer negundo, 
Aronia spp., Fraxinus pensylvanica, Rosa nitida, R. virginiana, 
Salix purpurea 'Pendula' ja Ligpstrina amurensis. Tampereen 
kaupungin taimitarhoilla lisäyksessä ja jatkokasvatuksessa 
oleva monipuolinen 1ajisto enteilee tämän miellyttävän kehi
tyksen jatkumista. 

Tutkimukseni yhteydessä löytyi alueelta kaikkiaan 240 koris
tepuu- ja -penaaslajia, joista J6 oli havupuita ja -pensaita. 
Näin suureen lajimäärään mahtuu useita koko maassa harvinai
suuksia, joista huomattava osa on jo lueteltu edellä. Seuraa
vassa on tietoja vielä joistakin harvinaisemmista, etupäässä 
yksityispuutarhoista löytyneistä lajeista. 

Ehkäpä suurin yllätys oli pensylvaniankirsikan {Prunus pen
aylvanica) 1öytymien kaikkiaan 11 kohteesta. Väinölänkatu 22 
ja 24 pihoissa sitä kasvaa yhteensä 12 yksilöä, joista useim
mat ovat lähes 10 • korkeita. Huomion arvoinen on se seikka, 
että ankarasta talvesta huolimatta yksilöissä ei havaittu 
minkäänlaisia vaurioita. Muista Prunus-suvun lajeista, joita 
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kaikkiaan todettiin 12, mainittakoon P, avium (5 paikkaa), 
P, sargentii (6 paikkaa, joista 4 Puisto-Kaarilassa), P, tri
loba (Hirvikatu 32 ) ja P. cerasifera var, divaricata (Kontio
katU 7), Viimeksi mainitussa pihassa kasvoi myös sellaisia 
harvinaisuuksia kuin Juniperus virginiana, Acer spicatum 
(ainoa löydetty kasvupaikka) ja Lonicera involucrata, Ainoas
taan kaupungin Hatanpään taimitarhalla tavattuja Prunus-lajeja 
olivat P, serotina (n, 50 kpl,), P, serrulata ' Kanzan' ja 
P, virginiana (19 kpl,, joista 9 'Schubert'-lajiketta), joka 
ankarasta talvesta huolimatta kukki runsaasti keväällä 1979, 

Poppelilajeja löytyi Tampereelta 14, joista kiinnostavimpia 
lienee Populus simonii 'Fastigiata', Tämä Kaukajärvenpuiston 
kuusimetrinen yksilö vioittui lievästi talvella 1978-79. 
Muista suvun lajeista mainittakoon vielä P alba (6 paikkaa), 
P, deltoides (Koskipuisto), P, x generosa {kauyungin Hatan
pään taiaitarha) ja P, x woobstii (useita kookkaita yksilöitä 
Pyynikinkentän yläreunassa sekä yksi Satamakatu 19:ssä), 
Viljellyistä poppeleista selvästi yleisin Tampereella on 
P, x rasumowakiana, hyvänä kakkosena P, x berolinensis ja 
kolmosena P, suaveolens 'Pyramidalis', Hotelli Tammerin vie
reisessä puistikossa kasvaa 31 1 5 m mittainen P, x berolinensis, 
joka oli korkein mitatuista puista, 

Pienoisena yllätyksenä löytyi Mariankatu 40:n pihasta neljä 
Viburnua dentatum-yksilöä, jotka ovat kasvaneet paikalla 
useita vuosia, Toista s~vun harvinaista lajia, V, lentagoa, 
tavattiin Tuomiokirkkopuiston lisäksi Puropolunpuistosta 
(Viinikassa), missä on kookas, vanha pensas, 

Muita hauskoja lajeja olivat edelleen mm, Gaultheria procum
~ (Nirvank, 35 ), Juglans cinerea (3 paikkaa), Lonicera 
chrysantha (Ilaarink, 41 , Nirvank, 35 ), Ulmus pumila (Nir
vank, 35 ) ja Syringa x chinensis (Tohlopinranta 6 }, Useiden 
lajien edustajia tavattiin vain kaupungin taimitarhailta 
(lähinnä Ba*anpäält~ tällaisia olivat mm, Actinidia arguta, 
Exhocorda racemosa, Hydrangea macrophylla, Juglans mandahurica, 
Kolkwizia amabilis, Malus sieboldii, Oplopanax horridus, ~ 
daphnoides, S, lanata, Sorbus x thuringiaca ja Stephanandra 
incisa, Useat näistä on hankittu lähinnä arboretumia silmällä
pitäen tai muuten vain kokeilumielessä, 

Talvenkestävyys ja lajien menestyminen 

Kesä 1979 oli mitä parhain talvenkestävyyshavaintojen tekoon, 
sillä edellinen talvi oli Tampereella, kuten muuallakin Suo
mesaa keskimääräistä selvästi kylmeapi: 

Talvikuukausien lämpötilat Tampereella 1978-79 

XI XII I II I I I IV 
aax,lämpötila 9,2 -1,3 o,6 2,5 6,7 11,7 
min,läapötila -9,1 -34,2 -28,0 -35,6 -24,5 -11,3 
keskim,lämpötila 1,5 -13,4 - 9,2 -10,7 - 1,6 1,7 
keakia,lämpötila 
T, 1930-1960 -0,1 - 3,9 - 7,9 - 8,0 - 4,8 2,2 
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Monelle lajille muodostui vähäinen tai ainakin kovin myöhään 
tullut lumipeite vähintään yhtä kohtalokkaaksi kuin ankarat 
pakkaset. Ilmeisesti näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta 
vioittuivat lähes totaalisesti sellaiset lajit kuin Berberis 
thunbergii, B x ottawensis, Celastrus orbiculata, Chaenomeles 
iaponica, mutta myös eräät täysin talvenkestävinä pidetyt 
lajit (Mahonia aquifolium ja Symphoricarpos albua). Näillä 
versot paleltuivat miltei poikkeuksetta lähelle maanpintaa. 
Lievemmin, mutta lähes säännöllisesti vioittuivat Lonicera 
caprifolium, Philadelphus x virginalis, Spiraea x argpta, 
s. bumalda 'Froebelii' ja Viburnum opulus 'Roseum'. Eräiden 
lajien yksilöillä lehteentulo viivästyi selvästi; niillä 
myöskin kukinta oli yleisesti heikkoa. Tällaisia olivat 
ainakin Fraxinus e elsior, Crataegus oxyacantha 'Paulii', 
Laburnum alpinum ja Prunus avium, joista tosin koLme viimeksi 
mainittua vioittui pahemminkin epäedullisilla kasvupaikoilla. 
Ihme kyllä varsin arkoina pidetyt lajit selviytyivät kysei
sestä talvesta lähes täysin vaurioitta. Näitä oli~at mm. 
Aesculus hippocastanum (ta~attiin yli 20 kohteesta), Actini
dia kolomikta, Forsythia ovata, Malus sargentii, Hydrangea 
petiolaris, Populus trichocarpa, Prunus sargentii, P. tenella, 
Rosa nitida, R. virginiana, Spiraea x vanhouttei, Larix lepto
lepis ja Taxus cuspidata. 

Tuskin mitään tekemistä talven kyl.yyden tai lumen vähyyden 
kanssa on palsamijalokuusen (Abies balsamea) ja ete nki n har
maajalokuusen varhain alkavalla ränaistymisellä, minkä havain
non voi tehdä lähes koko maassa eikä ainoastaan Tampereella. 
Tämä ilmiö johtuu lähinnä valoilmastollisista tekijöistä, ku
ten päivänpituudesta ja valon voimakkuudesta. 

Japaninhappomarjat, mahoniat lumimarjat ja muuta•at muut tutut 
koristepuut ja -pensaat todettiin koko Suomessa lähes poikke
uksetta pahoin paleltuneiksi keväällä 1979. Useimmat pahiten 
kärsineistä lajeista ovat myös hyvin yleisesti viljeltyjä. 
Niinpä olivat vahingotkin melkoisia. Tuhot olisivat olleet 
paljon vähäisem~iä jos happomarja~ (Berberia thunbergi ja 
B. x ottawensis), lumimarja ja ruusuangervo (Spiraea x 
bumalda) pääosin korvattaisiin muilla, todella kestävillä 
lajeilla. 
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VUODEN 1979 AIKANA SUO~IESSA ILMESTYNYTTÄ DENDROLOGISTA 

KIRJALLISUUTTA 

Koonnut Pentti Alanko 

Luetteloon on koottu vuoden 1979 aikana Suomessa ilmes

tynyttä dendro1ogista kirjallisuutta. Dendrologian Seuran 

tiedotuksissa ilmestyneistä kirjoituksista on luettelo 

toisaalla tässä numerossa. ~laassamme ilmestyvää metsäal.an 

kirjallisuutta voi seurata useita kertoja vuodessa ilmesty

vän "Uusinta ~letsäkirjastossa - Helsingin yliopiston metsä

kirj a ston tiedotuksia"-avu1la. Vaikka tätä luetteloa varten 

on seurattu kolmeakymmentäneljää julkaisusarja~ on dendrolo

gisia kirjoituksia ilmestynyt enemmänkin. Vaikka tämä 1uet 

te1o ei olekaan täydellinen , toivottavasti se antaa virik

keitä lukijoille jatko-opiskeluun . 

Aapro, H.: Kirvat kiusaavat sembramentyjä. -Puuta rha 
82(8) :1128 . 

Ahokas, H . : Artificia1, reciproc a1 hybrids between Vaccinium 
microcarpum and. V. vitis-idaea. - Ann . Bot . Fenn. 
16 : 3-6 . 

A1anko , P.: Hedelmä- ja marjakasveista koristekasveina . 
- Kotipuutarha 39(3): 50-51 . 
~1yrkylliset k a svit viherrakentamisessa. 
-Puutarha 82( 12) :630-631. 

Anon . : Kynäjalava - vuoden puu. - Metsänhoitaja 29(4) :20. 
Anon.: Vaurautta visasta. - Metsänhoitaja 29(4):21 . 
Anon.: 1 980 .luku vihreäksi, ~uutarha1iiton 5. maisemasemi 

n aari.- Puutarha 82(11):578-580. 
Barkho1t, S. & Lokonen, P .: Taimitarhan pistokastuotanto. 

- Puutarhakalenteri 39 : 295-302 . 
Da1man , P .: ~1ustamarja-aronia marjakasvina. - Kotipuutarha 

39(8):252-254,- Puutarha 82(9):456-458 . 
Enivaara, A. : Pyynikin harjumännikön uudistaminen ja elvyttä

minen. Summa ry: Regeneration and improvement of the 
pine forest of Pyynikki esker. - Silva Fennica 
13(2) :140-145. 

Eskelinen, 0.: Pyynikin u1koilua1ue; tutkimus erään metsäisen 
ulkoilualueen luonnonympäristön hyvinvointiteki
jöistä . Summary: The natura1 environmenta1 we1fare 
factors of forested outdoor recreation area 
Pyynikki. -Silva Fennica 13(2):146 : 151 . 

Heinonen, J.: ~letsänhoi to - metsän pahoinpi te1yä? Summary: 
Forestry; Treatment or Illtreatment? - Suomen 
Luonto 38(6) :274-277, 287. 

Herzen , M.v.: Mas urbjörken, miljöårets tematräd . - Finlands 
Natur 38(3) :90 . 
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Holm, E. & Bredsdorff , T.: Kukkabiologia. 140 s. Cacem. 
Höst, o. & Berggren, H. Etelän hedelmät ja vihannekset. 

1 24 s. Cacem. 
Jokela. J.: Hirvieläimien aiheuttamista tuhoista. -Pu u

tarha 82(3) :148-14 9 . 
Juutilainen, J.: Havupuiden näkyvät saastevauriot ja neu

lasten rikkipitoisuudet. Summary: Visible air 
pollution and needle sulphur contents of conifers 
in Kuopio and Siilinjärvi. - Savon Luonto 11(4): 
47-61. 

Kallio, P. & Rousi, A. (toim.): Ka svien maailma, Otavan iso 
kasvitietosanakirja 1, aaloe - herba a rio. 428 s. 
Keuruu. 

Kallio, T.: Suosittuja ja suositeltavia puuvartisia koriste
kas v eja. - Puutarhakalenteri 39: 307-324. 

" Talven 1978•79 aiheuttamista vaurioista Puutarhan
tutkimuslaitoks e lla. -Puutarha 82( 10):520-521,523. 

Kellomäki, S.: Metsän tarjoamat fyysiset hyödyt yhdyskunta
suunnittelussa. Summary: Benefits of forests in urban 
environment. - Silva Fennica 13(2) :156-165 . 

" & liuoranrinne, H.: Kaupunkimetsien v a urioi tumiseen vaikut
tavista tekijöistä. Summa ry: On factors effecting 
on deterioration of urban forests. - Silva Fennica 
13(2) :177-183. 

Kitiniemi, K. & Halme, M.: Bonnin avajaisnäyttely viherrakenta
jan näkökulmasta. -Puutarha 82(6):296 -299 . 

Koskimäki, A., Hari, P., Kellomäki, S. & Kanninen, M.: Inherent 
growth rhythm of some Larix-speci e s grown in a 
plastic greenhouse. Selostus: Eräiden lehtikuusi
lajien kasvurytmin muuntuminen kasvihuoneolosuh
teissa. - Silva Fennica 13 ( 1) :108-114. 

Kukkonen, I.: Pehr Kalm och Sipsalo försöksgå rd - ett stycke 
finländsk kulturhistoria. - Trädgårdsnytt 33(2J• 
24) :386-389. 

Lehtonen, J.: Lapin koivutuho-luonnollinen ekokata strofi. 
Summary: Ravaged Birch Trees in Lapland - a n a tural 
ecological disaster. - Suomen Luonto 38(6) :264-
269,287. 

Lindholm, L.: Suomalaisen taimikauppiaan ongelmia. - Puutarha 
82(3) :126-128. 

Lokonen, P.: Kasvien talvista kauneutta. - Kotipuutarha 39 
(1-2) :23. 
Pienen pihan puut. - Kotipuutarha 39(9) :285 . 
Koivu, mutta mikä koivu?- Kotipuutarha 39 (10): 
328-329, 333. 

" 

n Lehtevät ja kukkivat köynnöksemme. - Puutarha 
82(6): 310-315. 

Metsola, P.: Taimitarhatuotteiden tuonnista. -Puutarha 82(5 ): 
262-265. 

Mäkelä, K.: Koristekasvien tauteja; vaahtera, tammi, lehmus . 
- Puutarha 82(9) :448-449. 

Nechaev, A., Luukkanen, o. & Nechaev, A.A.: On the northern 
limits of woody plant species in the Lower Amur 
Basin, USSR Far East . - Ann . ~ot. Fenn . 16:65-75 . 

Nuorteva. M.: Punapuiden suojeluongelmia Kaliforniassa . 
Summary: ~reservations problems of redwoods in 
California. -Silva Fennica 13(1):51 - 54 . 

Nylund, M., Nylund, L., Kellomäki, S. & Haapanen, A.: Deterio
ration of forest ground vegetation and deerease 
of radial growth of trees on campin g sites. Seloste : 
Leirirmän vaikutus metsän aluskasvillisuuteen ja 
puiden kasvuun. - Silva Fennica 13(4) :343 -356 . 
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Oksanen, P.: Espoossa kasva a neljä lehmuslajia. - Helsingin 
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- Acta Bot . Fenn . 112:1-41. 
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Jyränkö. - Puutarha 82(1) :6-8 . 
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kaistiin 4.4.1979 . -Puutarha 82(5):228-231. 

Seikku, H.: Porin puistoja ja viheralueita. - Puutarha 82 
(4): 170-173. 

Silfverberg. K.: Havtornet .- Skogsbruket 49(11) :260-261. 
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K I R J A L L I S U U T T A 

HOLM, E. ja BREDSDORFF, Th.Hj. 1979: Kukkabiologia. 

Tammi. 140 sivua, värikuvitettu. Hinta Smk . J6 mk. 

HÖST, O. ja BERGREN, H. 1979: Etelän hedelmät ja 

vihannekset. Tammi. 124 sivua, värik uvitettu. hinta 

J9 Smk. 

"Värikäs luonto"-sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt 
teos "Välimeren puut ja pensaat", joka on es itelty leh
dessämme (DST vol. 8 nr.4\. Yllämainicut teokset ovat 
ulkoasultaan hyvin samantapaisia ja värikkäästi ja ha
v ainnollisesti kuvitettuja.' Ensinmainitun kirjan on suo 
mentanut Arto Kurtto ja jälkimmäisen Marja ja Pertti 
Uotila. •Kukkabiologia"-teoksessa on tekstille annettu 
enemmän tilaa verrattuna "Välimeren puut ja pensaat" ja 
"Etelän hedelmät ja v ihannekset"-kirjojen yli suurien ku
vien käyttöön, jolloin tekstille ei ole jäänyt pajoakaan 
tilaa. Nykyään koulujen k a svit i eteen opetukseen eivät kuu
lu kukkakaavat eivätkä muutkaan kukkabiologi s et asiat, 
joten kirjan ilmestyminen on ollut tarpeellinen . Tosi 
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kiintoisia seikkoja mahtuukin kukkien rakenteeseen ja 
pölytykseen. On ihmeellistä, kuinka hyvin eri kasvien ku
kat ovat monine mutkikkaine raken t eineen sopeutuneet ai
vain määrätyn hyönteisen pölytettäviksi. 

Teksti on täynnä mi e lenkiintoisia seikkoja, jotka tun
tiessaan katsoo kukkia aivan toisin silmin. Kirjassa käy-
dään kahdess a kymmenessäk ahdessa esimerkissä läpi 
esimerkkikasvien kukat pölytyssuhteineen . Pensaita koskeva 
esimerkki on mm. jänönpapu (Cytisus scoparius), jonka kuk 
ka avautuu "räjähtäen" mehiläisen istuuduttua sille . Sel
vityksen saa vat lisäksi sellaiset käsitteet kuin itse 
martous, mesiviitat, eri hyönteiset pölyttäjinä, sade-, 
vesi- ja lepakkopölytykset ym. 

Huomauttamista ei ole paljoakaan. Eräistä asioista olisi 
mielellään halunnut enemmänkin tietoja. Suomennos on asi 
antuntevaa ja sujuvaa. Tosin munkinhiippaa (Arum maculatum ) 
ei meillä viljellä huonekasvina, kuten sivulla 95 mainitaan . 
Kukkatarhaus ei ole ainakaan puutarhaväen käyttämä sana , 
v aikka onk j n oikein johdettu (s.lJO) . Sivulla 129 luetel
laan joukko ~uroopan maita, jois s a kasvihuonekurkut tuot
tavat ilman hedelmöitystä maukkaita hedelmiä . Sama koskee 
meikäläistäkin lasinalaiskurkkuviljelystä . Kiitettävää 
on luonnonsuojelullisten s eikkojen mainitseminen ja varoi-
tus mm. kukkien poiminnan vahingollisuudesta. 

" Etelän hedelmät ja vihannekset" on myöskin kiintoisa 
kirja. On hyvä tietään jotakin niistä etelän hedelmistä, 
j o ita tapaa yhä laajempina valikoimina k auppojen hyllyillä 
tai eteläisten ma tkakohteitten toreilla . Ki rjan hyvistä 
kuvista kys e iset hedelmät ja vihannekset tuntee yhdellä sil
mäyksellä ja suppea teksti ei rasita la i skaakaan lukijaa. 
J' irjan lopus s a olevat taulukot hedelmien ja vihannesten ra
vintoainesisäl löstä ovat aivan paikallaan . Niistä nähdään, 
että e sitellyistä kasveista C-vitamiinia on eniten kiwi 
he d elmässä - J OO mg/100 g r tuoreita hedelmiä , guavassa 242 
m~ ja paprikassa 235 mg . Kokonaisuudessaan kirja antaa omalla 
~a va ll aan virikkeitä dendrologjan harrastukseen n i in koto
na kuin etelänmatkoilla , ova than monet esitellyistä kas
veista puuvartisia kasveja. 
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K I I N A N M A T K A 

Lähtö Helsingistä tapahtuu Moskovan junalla 16 . 8 . 80 k lo 15 . 30 . 
Paluu Helsinkiin junalla Moskovasta 18 . 9 . 80 klo 12 . 30 . 

Kiinassa olemme 21 . 8 .-13.9 . 80 , alkaen Harbin ista ja päättäen 
Tianjingiin . 

Nyt olisi kunkin matkaan osallistujan tähdellistä huolehtia 
muutamista henkilökohtaisista valmisteluista: 

- passi , rokotuk se t ja matkavarusteet kuntoon 

- ennakkomaksu 1000 mk Matkatoimisto Ageballe , Kaisanie-
menkatu 8 , Helsinki 10, pankkitili KOP 127610- 40918 . 

- varauduttava suorittamaan loput matkakustannuksista 
1 . 8 . 80 mennessä ( lasku tulee heinäkuun aikana) 

Dollarikurssin heilahtelut tettävät jatkuvasti muutoks ia . 
Niiden johdosta lopullinen hinta saattaa vielä nousta ja laskeakin • 

Ki i naan on jo suoritettu ennakkomaksut suuremmankin joukkueen 
kuin tähän mennessä ilmo it tautuneiden puolesta . i>luutamia lisä
ilmo i ttautumisia otetaan siten vielä mielihyvin vastaan . Ilmoit 
tautumiset ja tiedustelut Leo Pilz ille Matkatoimisto Agebaan , 
puh . 66 1 123. 
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T U R K I N H A T K A 

Turkin matka toteutetaan 21 . - 28 . 6 . 80 . Tämä juhannuksen jälkeinen 
viikko tuntuu sopivan parhaiten matkak iinnostuksensa ilmo i t ta
neille . Lisää ilmoittautumisia kaivataan , jos kohta riittävä 
osanottajamäärä näyttää varma lta jo saatujen ennakkotiedustelu
;jen perusteella . 

Ai kataulu: Lennot Finnairin reittivuorokoneella 

Perillä: 

Hels inki 

Istambul 

La - Ta 
Ta - La 

l 07 . 55 
12 . 50 

maaseudulla 
Istambulissa 

Majoitustaso : vaatimaton hotelli 
Kuljetukset : linja- auto 

t 22 . 45 

19 . 50 

Mukaan aikovia kehotetaan heti hoitamaan passi - ja rekatus 
asiat kuntoon sekä varaamaan matkarahat saataville . 

Ennakkomaksu , 500 mk , pyydetään suorittamaan pikapuoliin 
1·1atkato i misto Ageballe , Kaisaniemenkatu 8 , Hels inki 10 , pankki 
tili KOP 1276 10- 40918 . 

Loput ma tkakuluista peritään liikkeellelähdettäessä , lasku tulee 
kesäkuun alussa . Hinta j äänee 2000 mk :aan , valuuttakurssien 
vaihteluiden takia lopullista summaa on va ikea arvioida. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut : Leo Pilz , Ageba , puh . 661 123 . 

·:·=-.;.. ____ ._._ "_ .. _ ... __ . _____ _ ._ .. ________ _ 
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KESÄRTKI KAAKKOIS - SUOMEEN 

Dendr ol ogi an Seura järjestää 11 .-13 . 7 . 1980 viikonloppuretken 
Kaakkois - Su omeen . Matkareitti ja aikataulu ovat pääpiirteis 
s ään seur aavat : 

Pe 11 . 7 . - k l o 12 . 45 kokoontumi nen Metsätalon pihaan (Uni
on i nkat u 40 ) , tilausbussi lähtee klo 13 . 00 . 

- tut tustumi nen Metsäntutkimuslaitoksen poppeli
j a paj ukokoelmaan Lapinjärvellä , ympärillä my ös 
muita dendrologisia istutuksia 

- kahvitauko Taavetissa tai Luumäellä 
- t u tus tumi nen Lappeenrannan puistoihin ja suun-
nit te i lla olevaan arboretumalueeseen 

- iltapal a ja ~öpyminen Lappeenrannassa (Hotelli 
Karelia Park) 

La 12 . 7 . - aamiain en hotellissa 
- ki ertoajelu Saimaan kanavan puistoistutuksilla , 

Lappeenranta - Mustola - i'iälkiä 
- t utus t uminen Enso- Gutzeit Oy : n istutuksiin Imat

r a lla (mm. kuusen erikoismuotokokoelma , poppeli- . 
vil jel miä ) . Lounas I matralla 

- Ko itsanlahden Hovi , Parikkala , kahvitauko . 
- ma j oi ttuminen Pari kkalassa Karjalan Lomahoviin 

6 hengen mökkeihin ja 2- 4 hengen huoneisiin 
- iltakävely Parikkalassa , mm . Sikaharjun luonnon

suo j e l ualue 
- i ltaruokailu Karjalan Lomahovissa 

Su 13 . 7 . - aamiainen Parikkalassa 
- Ri s timäen t i lan vanhat puistoistutukset Parik

kalass a 
- lounas Punkaharjulla 
- Met s änt u t k i muslaitoksen ulkolaisten puulajien 
koevilj elykset Punkaharjulla , metsäpuiden jalos
tus toiminnan es i ttelyä . Päiväkahvi . Mahdollisesti 
tilai suus uimi seen 

- päivällinen Savonlinnassa 
- n . k lo 18 - 24 buss i lla Savonlinna - Juva -

Mi kkeli - Kouvola - Por voo - Helsinki . 

Maj oitus- ja ruokailu järjestelyjä varten matkaanlähtijöiltä 
edellytetään ennakkoilmoittautumista seuran sihteerille tai 
taloudenhoitajalle ( os . ja puh . kannen sisäsivulla) toukokuun 
låkpuun mennes s ä . Ennakkoilmoittautumi sen yhteydessä ei peritä 
m sua . 

Tilausbussin koko raj oit taa osanottajamäärän n . 40 henkeen . 
Jos halukkaita on enemmän , osanottajat määräytyvät ilmoittau
tumisjärj estyksen mukaan . 

Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on es i tettävä erikciatoivo
mukset majoituk s en ja ruokailujen suhteen . Ajan voittamiseksi 
a teriat pyritään ti laamaan etukäteen koko joukolle ja maksa
maan yhte ises t ä matkakassasta . Mikäli ei haluta osallistua bus 
sikulj etuks een ta i t i lattuihin majoituksiin ja ruokailuihin , 
täs tä on ehdott omast i main i ttava ennakkoilmoittautumisessa . 
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Lopullinen ilmoittautuminen on tehtävä kesäkuun l?ppu~ men
nessä suorittamalla r e tken osanottomaksu . Ennakkollmolttautu
neille lähetetään lasku kesäkuussa . 

Retken kokonaiskulut riippuvat mm . siitä , montako osanottajaa 
on bussikustannuksia jakamassa . Jos osanottajia saadaan täysi 
bussilasti , kokonaishinnaksi muodostunee 350- 400 mk/henkilö . 

VUODEN PUUN ISTUTUSTILAISUUS HELSINGISSÄ 

Hels ingin kaupunki järjestää seuramme vuoden puuks i 1980 valit
seman visakoivun istutustilaisuuden Helsingin Itäkeskuksessa , 
Ison- Antintien ja Sinivuokenpolun kulmauksessa torstaina kesä
kuun 5 . pnä klo 10 . 00 . Paikalle perustetaan lähinnä kaupungin 
puisto- osaston toimesta laajahko visakoivumetsikkö . Istutukseen 
osallistuvat mm . Dendrologian Seura , Visaseura ja Ympäristö
vuoden 1980 j ärjestelyorganisaatiot. 

Seuramme jäsenten runsasta läsnäoloa ja osallistumista toivo 
taan ! Paikka selviää esim . puhelinluettelon kartan avulla , 
lähimmäksi pääse e busseilla 91 (Itäkeskus) ja 93 (l•iarjaniemi) . 

ILTARETK I HAAPASTBNSYRJÄÄN 

Metsänjalostussäätiö on lupautunut esittelemään Dendrologian Seu
ran jäsenille Haapast ensyrjän metsänjalostuskeskuksen rotupuiston 
erikoispuukokoelman ja samalla jalostuskeskusta yleensäkin . Havu
puiden erikoismuodot , erityisest i kulta-, hopea- ja purppuramuo
dot ovat parhaimmillaan keväällä , joten retki on päätetty tehdä 
toukokuun lopulla . Haapastensyrjä on Lopen Läyliäisissä noin tun
nin ajomatkan päässä He lsingistä ja retki voidaan hyvin tehdä 
arki- iltana . Ajaksi on sovittu tiistai 27 . 5 . 80 . Mikäli lähtijöitä 
on runsaasti , vuokrataan retkeä va rten linja- auto . Muussa tapauk
sessa joudumme turvautumaan automiesten ystävällisyyteen . 

Retkeläisten lukumäärän selvittämiseksi lähtijöitä pyydetään il
moittautuQaan viimeistään viikkoa ennen seuran sihteerille . Eri
tyi sen suotavaa olisi saada selville , paljonko ja mistä retkelle 
on lähdössä henkilöautoja ja paljonko niissä olisi tilaa . 
Yht e islähtö tapahtuu 27 . 5 . klo 16 . 00 hetsätalon pihasta , Unionin
katu 40 . Muilta suunnilta tulijoiden olisi oltava perillä Haa
pastensyrjässä klo 17 maissa . 
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KÄVELYRETKI KAVALEFFIN PUULAJIPUISTOON HALTIALAAN 

Keskiviikkoiltana 21.5.1980 järjestetään tutustumisretki 
Vantaanjoen varrella Tuomarinkylän Haltialassa olevaan Niska
lan arboretumiin . Kunnallisneuvos Jacob Kavaleff perusti täMän 
arboretumin vuoden 1910 tienoilla , nykyisin alue on Helsingin 
kaupungin omistuksessa. Prof . Sakari Saarnijoen suorittaman 
inventoinnin perusteella puistossa kasvoi v . 1966 mm . 7 lehti
kuusilajia , 5 ulkomaista mänty- ja 5 kuusilajia ja 30 kpl eri
tyyppisiä käärmekuusia . Meillä harvemmin nähtävistä lajeista 
mainittakoon esim . hopeavaahtera , keltakoivu , virgin ian ja penn
sylvanian tuomet, Populus tristis , Sorbus torminalis , Rubus 
caesius , Viburnum lentago ja Corylus americana. 

Helsingin kaupunginmetsänhoitaja Mikko Pitkäniemi on lupautunut 
oppaaksemme . Koko ontuminen tapahtuu Ni skalassa autojen parkkee
rauspaikalla klo 18 . 00 . Nis~alan arboretumin sijainti ilmenee 
oheisesta kartasta (rengastettu alue) , samoin liikenneyhteydet . 
Bussi n 68 päätepysäkiltä on Niskalaan 2- 3 km : n käve lymatka . 
Huom ! Omalla autolla tulijat : ajo Torpparinmäen suunnalta . 

Runsasta osanottoa toivotaan . Ennakko ilmoittautuminen ei ole 
tarpeen , mutta henkilöautokyytiä toivovien sopii ottaa yhteyttä 
sihteeriin tai taloudenhoitajaan. 

Pohjakartta : 
Kaupunkimittausosasto 1978 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSl(APETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES I N THI S I SSUE (Vol . 11 , No 2 , 1980) 

CURLY BIRCH AS AN ORNAMENTAL TREE by Sauvo Henttonen , pp . 51 - 56 . 

Curly birch (Betula pendula f . ca r e lica) , the tree of the year 
1980, i s well known as an economically va luable tree species 
because of its extraordinary wood propert i es . In this article 
its ornamental values and its possibilities in landscape managem
ent are discussea. A t ypica l curly birch is ne ither a tree nor a 
shrub but something int ermediate . Its peculiar stem formations 
and growth habit (see figures) rnake it very attractive and suit
able for ornamental uses in c er tain environments . Curly birch is 
commonly used as a park tree in s ome cities in Finland , especi
ally in Rovaniemi near the arctic circle , where very few of the 
customary ornamentals can be usea because of severe winters . 

THE NIKITA ARBORETUM by Tuure Lehväslaiho , pp . 57- 59 . 

A presentation of the Ni kita Botanical Gar den i n the Crimea , 
u.s.s.R., based on a study visit in the spring 1979 . The total 
number of plant species and varieties in the gar den is more than 
28 000 , trees and shrubs are represented by more than 1 500 
species . 

CHRISTIAN STEVEN , THE FOUNDER OF THE NIKITA BOTANICAL GARDEN 
IN THE CRIMEA by Ilkka Kukkonen , pp . 60- 65 . 

A short biography of the Finnish- born botanist Christian Steven 
(1781-1 863 ) is given . As the Inspector of Agriculture of Southern 
Russia in 1826-1 8 50 Steven travelled much in the huge area ex
tending from the r iver Volga in the east to Vol~ in NW Ukraine , and 
to l'1oldavia in the west . llis post provided him the opportuni ty 
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to explore the flora of the area , which was poorly known at that 
time . He collected extensively , supplying material for the Nikita 
Botanical Garden , the establishment of which was appointed to him 
in 1812. He also sent material to numerous bota nists abroad . His 
herbarium Steven bequeathed to the Botanical 1'1useum of the 
University of Helsinki. 

Steven was the director of the Nikita Botanical Gar den from 18 12 
to 1824 , but because of his inspector's post he actually was in 
cha r ge of the garden even after that . Steven started th~ extensi
ve , scientifically oriented experimental work in the garden 
which is still going on today . In this paper special attention 
is given to the numerous new species of woody plants wh ich 
Steven described . These belong , e . g ., to the genera Abies , Betula , 
Carpinus , Celtis , Crataegus , Daphne , Evonymus , Juniperus , Quercus , 
Ribes, Rubus , Tamarix and Tilia . Nany of the species descriptions 
have been published by other authors , even as late as in 1935 , 
in the flora of USSR. 

OBSERVATIONS ON THE WOODY ORNAMENTALS I N TANPERE by Kari Järven
tausta , pp . 66- 75 . 

The city of Tampere in south- central Finland (lat . 61°30'N) 
obviously hoobeen more thorougly studied dendrologically than 
any other area in Finland , by Saarnijoki (1 938) and Tuominen 
(1967). The pre sent art icle is based on an inventory made in 1979. 
Most emphasis was given to the public parks of the city . 
Also all cemeteries , manor houses , allotment gardens and plant 
nurserie s were examined , but dwelling- house areas were only cur
sorily surveyed . The most interesting parks and other points are 
separately presented in this article. In total , 240 species of 
woody plants were noticed , many of these being rarities in Fin
land. Some species which are rare elsewhere in Finland have been 
commonly planted in Tampere , for instance Acer negundo , Ar onia s pp. 
Fraxinus pennsylvanica and Ligustrina amurensis . 

The winter 1978- 79 was considerably colder than average in Finland . 
This offered possibilities to draw conclusions of the winter har
diness of different ornamental trees and shrubs in the studied 
area . Species like Berberis t hunbergii , Celastrus orbiculata and 
Chaenome les japonica were severely damaged . Some species which 
have been regarded as fairly winter- hardy (e . g ., Mahonia aguifo
lium , Symphoricarpus albus ) were also damaged . On the other hand , 
many species which are generally believed to be sensitive to c old , 
suffered nearly no damage (e . g ., Aesculus hippocastanum , Acti
~ kolomikta , Forsythia ovata , Hydrangea petiolaris) . 

DENDROLOGICAL LIT ERATURE OF THE YEAR 1979 , collected by Pentti 
Alanko, pp . 79- 8 2 . 

A list of dendrological books and articles published in Finland 
during 1979 . 
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JOUKKOJULKAISU 

T U T U S T U M I N E N V I I K I N A R B 0 R E T U M I I N 

Keskiviikkoiltana 9 . 7 .1 980 on dendrologeilla tilaisuus tutustua 
Hels ingin yliopiston perusteilla olevaan laajaan arboretumiin 
Viikin koetilan alue ella Vanhankaupunginlahden pohjukassa . 
Istutukset alueella aloitettiin 1970- luvun alussa . Arboretumin 
suunni t t elusta ovat pääasiassa vastanneet seuramme aktivistit 
Peter Tigerstedt ja Olavi Luukkanen, jotka toivottavasti saam
me mo l emmat oppaiks i tälle keskikesän iltakävelylle . 

Kokoonnurnme 9 . 7 . 80 klo 17 . 0~ Unien- huolt oasemalla Viikintien 
ja Pihlajamäent i en risteyksessä . Ennakkoilmottautumisia ei 
tarvita . 

Kaikki kiinnostuneet tervetulleita! 

VIIKONLOPPUSAVOTTA THI!US TON ARBORETUNISSA 

Dendrologian Seuran ohjelmaan kuuluu dendrologisesti arvokkaiden 
puulajikokoelmien kunnostaminen ja hoito . Eräs mielenkiintoisim
mi sta hoitokohteista· on ollut Karjalohjan Tammistan arboretum , 
missä j äsentemme kätten jälki on jo nähtävissä . Nyt tarvitaan 
jälleen talkooväkeä Tammistoon . Ajankohta viikonloppusavotalle on 
valittu aikaiseksi . Koko ontuminen Tammistossa tapahtuu lauantaina 
31 . 5 . klo 10 . Fiukaan kumisaappaat ja rukkaset , työkaluja sen mu
kaan kuin kul l akin on sekä kaiken varalta sadevarusteitakin . 
Majoituksen , muonituksen ja saunan tarjoaa entiseen tapaan Tam
mi s ta. Autoi li joiden apu on tässäkin tarpeen . Henkilömäärän ja 
kuljetusten selv ittämiseksi on lähtijöiden ilmoittauduttava sih
teerille viimeistään viikkoa aikaisemmin . Paluu iltapuolella 1 . 6 . 
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TOIMITTAJALTA 

Dendrologian Seuran tiedotusten pitkäaikaisen toimittajan 

J o u n i M i k o 1 a n siirtyessä vuodeksi Oregoniin 

opintojaan täydentämään on lehden toimittaminen jäänyt 

toimituskunnan harteille. Jouni on toimittanut lehteä jo 

vuodesta 1971 lähtien eli 2 . vuosikerran J :sta numerosta 

alkaen. Aluksi hän oli toimitussihteeri ja vuodesta 1975 

alkaen vastaava toimittaja. On o l lut ihailtavaa, millä 

kyvykkyydellä hän on toimittanut lehteä ja saanut sen aina 

ilmestymään vaikeuksista huolimatta. Hm . kirjoitusten saa-

minen ei ole aina ollut niin päivänselvä asia. 

Viime vuonna lehtemme sisältöä koskevaan tiedust e luun tuli vain 

muutamia vastauksia. Yleensä siis näytetään olleen tyyty

väisiä lehden sisältöön ("vaikeneminen on myörtymisen merkki•)"l 

Eräs vastaaja ei pitänyt pitkistä kirjoituksisista . Toivomuk

aista mainittakoon kotimaisten dendrologisten kohteitten 

esittelyt, kirjoitukset eri puu- ja pensassuvuista ja kasvien 

lisäyksestä.Kaikkea tätä pyrimmekin saamaan lehteemme vast

e deskin . Toimitus odottaakin aktiivisuutta jäsenkunnalta, 

jotta lehdest ä mme tulisi entistä monipuolisempi. Ruotsin -

kielisten artikkeleitten kirjoittajista on jatkuvasti puu-

tetta. 

Lehtemme seuraavam numeroon on luva ssa mielenkiintoisia 

artikke~ta. Valitettavasti emme voi postittaa sitä niille, 

jotka eivät ole maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan 

marraskuun loppuun mennessä. 
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KORIPAJU (Salix viminalis) JA SEN KÄYTÖSTÄ JA ESIINTYMISESTÄ 

SUOMESSA 

JOHDANTO 

Metsäntutkimuslaitos aloitti vuonna 1978 energiametsätut

kimukset. Tutkimuskokonaisuutta nimitetään PERA-projektiksi 

(Puu Energian Raaka-Aineena). Tutkimus on jaettu kolmeen 

osaprojektiin, joista kolmas , C-projekti tutkii mahdollisuutta 

tuottaa nopeakasvuisten, voimaperäisesti hoide ttuj en erikois

viljelmien avulla puubiomassaa energiat alouden t arpeisiin 

(PERA-projektin suunnitelma 1979 ) . Pajut (Salix) ovat saaneet 

suurimman jalansijan näissä tutkimuksissa. 

Varsinainen koripaju eli hamppupaju (Salix viminalis) kuuluu 

lupaavampien pajulajien ja -ris t eymien joukkoon. 

Tieto siitä , että koripajua l~ytyy maastamme, vi r i tti t oimin

nan lisämateriaalin hankkimiseksi Metsäntutkimuslaitoksen 

koe- ja lisäysviljelmille. Pis t okkai t a hanki ttiin kevättal

vella ja keväällä 1980 sekä sanomalehti-ilmoi tusten avulla 

että haastatteluin ja kyselyin metsäammattimiehiltä, puutar

hureilta ynnä muilta asianharras taj il t a. Materiaalia lähe

tettiin eri puolil t a Etelä- j a Keski-Suomea, sekä koripajua 

että my~s nopeakasvuis t a vesipajua (Salix cv. Aquatica). 

Koripajun esiintymisen osalta tutki muks emme pohjautuu pääosin 

näihin yleis~ltä saamiimme tietoihin. Esiintymiskartasta 

ilmenevät merkittävimmät koripa juistut ukse t . 
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KORIPAJU (Salix viminalis) 

Koripajun runko on siro ja väriltään iästä riippuen joko 

heleän vihreä, kellertävän ruskea tai harmahtava. Lehdet 

ovat suipot, kapeat ja erittäin pitkät (kuva 1). Ne muis

tuttavat hampun lehtiä, mistä johtuen koripajua kutsutaan 

myös hamppupajuksi. Lehdet ovat päältä tummanvihreät ja 

kiiltävät sekä alta ja joskus päältäkin silkkikarvaiset, 

melkein ehytlaitaiset ja usein hieman alaskäänteiset. Nor

kot ovat karvaiset ja perättömät sekä mesinystyrä lankamainen 

ja verrattain pitkä (Nordberg 1928). Koripaju kukkii ennen 

lehtien puhkeamista (Chmelar & Meusel 1979) ja kasvaa pensas

tavana tai pienehkönä puuna. Siperian Jokivarsien tulva

alueilla se tiheänä kasvaessaan muodostaa bamburuovikon kal

taisia metsiä (Cajander 1917). Koripaju juurtuu hyvin pis

tokkaista, ja sen kasvu on juurtumisen jälkeen nopeaa. Sen 

sijaan koripajun talvenkestävyys on jokseenkin heikko. Aina

kin Keski-Pohjanmaalla se paleltuu pahoin, juurakon kuitenkin 

talvehtiessa. Etelärannikolla laji menestyy jo paremmin. 

LUONTAINEN ESIINTYMINEN MAAPALLOLLA JA TULO SUOMEEN 

Varsinainen koripaju ei kuulu alkuperäiseen kasvilajistoomme. 

Sen luontaisia esiintymisalueita ovat Neuvostoliitossa, Sipe

riassa olevat jokivarret, alue Koillis-Aasiasta Himalajalle 

sekä pääosin koko Itä-Eurooppa. Laji puuttuu muun muassa 

Välimeren alueilta, Balkanilta ja pääosasta Länsi-Eurooppaa 

(Chmelar & Meusel 1979). 
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Suomeen koripaju on istutettu vuosikymmeniä sitten. 

Kirjallisuudessa annettujen tietojen mukaan se on istutus

ten seurauksena satunnaisesti villiytynyt (Hiitonen 1933). 

Tiedossamme ei ole kuitenkaan ainoatakaan suurialaista vil

liytynyttä koripajukantaa. Teoriassa sitä voi tavata esi

merkiksi vanhoilta kulttuurialueilta. Lajia istutettiin kä

sityömateriaaliksi, mutta myöhemmin myös koristepuiksi ja 

-pensaiksi sekä nyttemmin lyhytkierto- ja energiaviljelyn 

koemateriaaliksi. 

NYKYINEN KÄYTTÖ JA TUTKIMUKSET 

Koripajun runko on notkeaa ja sitä on käytetty käsityöteol

lisuuden materiaalina ja käytetään vähäisessä määrin vielä

kin. Maassamme oli 1950-luvun alussa yritys, Paju Oy, mikä 

edusti juuri käsityöteollisuutta (Tapio 1965). Koripajusta 

voidaan nimensä mukaisesti valmistaa erilaisia koreja sekä 

muita käyttöesineitä. 

Varsinkin Etelä-Suomessa koripajua on mahdollisuus käyttää ko

riste- ja tuulensuojapensaana. Se kasvaa nopeasti esimerkiksi 

pihapiiriä ympäröiväksi aidaksi tai pieniksi rykelmiksi puis

toalueelle. 

Koripaju valittiin energiametsätutkimuksiin yksinkertaisesta 

syystä: se kasvaa sangen nopeasti. Kantovesakasvuna se voi 

saavuttaa 3 - 4 metrin pituuden yhden kasvukauden aikana. 
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Tämän ominaisuuden lisäksi koripajulla on hyvä vesomiskyky 

kannoista, sitä voidaan kasvattaa tiheässä ja viljelmiä on 

mahdollisuus perustaa suoraan pistokkaista. Hyvissä olo

suhteissa koripajuviljelmältä voidaan saada 10 - 20 tonnia 

kuiva-ainetta hehtaaria kohti vuodessa. Öljyksi laskettuna 

tuotos vastaa jopa yli 5000 litraa (kuva 2). 

Koripajun sekä muiden nopeakasvuisten pajujen viljely tapah

tuisi ainakin maamme pohjoispuoliskossa yhden vuoden kierto

ajalla johtuen aiemmin mainitusta huonosta talvenkestävyydestä. 

Ne ovat alkuperältään ulkolaisia lajikkeita ja eivät ole so

peutuneet maamme ilmastoon. Sato korjattaisiin loppusyksystä 

leikkaamalla vesat noin 5 - 10 senttimetrin kantoon. Kevääl

lä uusi kasvu nousee kantovesoista, mikäli juuristo talvehtii. 

Pajun mahdollisia viljelyalueita olisivat esimerkiksi hyvät 

pakettipellot ja turvetuotannosta vapautuvat suonpohjat. Vil

jelmien tuottama puuaines korjattaisiin joko hakekäyttöön tai 

jatkojalostukseen. Edellisen vaihtoehdon kohdalla on kuiten

kin eräänä haittatekijänä nuoren pajun sisältämä suuri vesi

pitoisuus. Mikäli ne haketetaan sellaisenaan jää tehollinen 

lämpöarvo alhaiseksi. Eräänä ratkaisuna voinee olla pajujen 

kuivatus röykkiöissä ennen haketusta. 

Koripajun mahdollisuuksia myös rehuksi tutkitaan, sillä sen 

lehdissä oleva ravintoarvo on apilan luokkaa ellei parempi. 

Raakaproteiinin määrä on tutkimuksissa todettu olevan jopa 

yli 20 %:n (Näsi & Pohjonen 1980). 
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Pajulla on merkitystä myös riistan ravintona. Tiedämme 

jäniksen ja hirvieläinten käyttävän pajuja eräänä ravinto

lähteenään. Viljelmiltä on voitu todeta, että juuri kori

paju on eräs riistan suussa maukkaimmalta maistuva pajula

jike. Näinollen sen viljely riistapeltokasviksi tuntuisi 

mielekkäältä. 

ESIINTYMINEN SUOMESSA 

Suurimmat koripajuesiintymät löytyvät maastamme istutuksina. 

1950-luvun alussa Paju Oy viljeli muun muassa koripajua omiin 

koe- ja käyttötarkoituksiinsa. Sillä oli myös sopimusvilje

lijöitä maassamme. Nykyisin Paju Oy:n aikaiset viljelykset 

ovat pääosin tunoutuneet. 

Viime vuosina Metsäntutkimuslaitoksen toimesta koripajun pis

tokkailla on perustettu useita energiaviljelmiä. Näitä on 

muun muassa Kannuksessa, Haapavedellä ja Rantsilassa (ei mer

kitty esiintymiskarttaan). Koristeistutuksia sekä näkö- ja 

tuulensuoja-aitoja tai muuta käyttöä varten perustettuja ko

ripajuesiintymiä löytyy taas lähinnä Etelä-Suomesta. Ohei

sesta kartasta näkyvät suurimmat tiedossamme olevat istutukset. 

Kirjoittajien osoite 

Metsäntutkimuslaitos 

69100 KANNUS 



lOI 

KARTTASELITYKSET 

PORNAINEN , Laukkoski - viljelty pienen lammiken ympärille 

2 VIHTI - aita ym . 

3 TAMMISAARI - aita 

4 SOMERO - aita ym . 

5 PI I KKI Ö, Puutarhantutkimuslaitos - vapaasti kasvava tuulen

suoja- aita 

6 TURKU , Kupittaanpui ston ymp . ym - muutamia puumaisia yksilöi 

tä ym . 

7 = AURA -useita pallomaisia puita ja pensaita 

8 =LOIMAA - a itaa muistuttava koriste - ja tuulensuojaistutus 

9 = KÖYLIÖ - aita 

1 0 = KULLAA - aita 

11 = ASIKKALA , Våäksy - pitkä a i ta ym . 

12 = RAUTJÄRVI - viljelmä, jonka tarkoituksena on l ähinnä käs·i työ

materiaal in tuottaminen (huom . lajia ei varmistettu) 

10 • 
9 11 • • 8 

• 4 
• 1 

• 
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1 

~uva 1. Koripajun tuntee ka 

p e ista, pitkistä lehdistään, 

jotka ovat alapinnalta val

koisen silkkikarvan peittä

mät. 

Auva 2. Koripajua metsäntut

kimuslaitoksen koeviljely

alalla Kannuksessa. Mitta

puuna metsänhoitaja Kirsi 

Elo. 

Valokuvat: Veli Pohjonen 
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DENDROLOGIT RETKELLÄ ITÄ-SUOMESSA 

Reino Toivonen 

Dendrologian Seuran kolmipäiväinen kotimaan retki suuntautui 

tänä vuonna Itä-Suomeen 11.1). 7. Retki alkoi Helsingistä 

bussilla ja ensimmäinen tutustumiskohde oli 1-letsäntutkimus

laitoksen poppeli- ja pajuistutukset Lapinjärvellä . Oppaana 

toiminut prof. M a x. H a g m a n kertoi, että koeviljelmät 

on perustettu 1950-luvulla. Poppelien alkuperä on Jllut seka

laista ja osa niistä on kuollut, mutta jäljelle jääneet yksi 

löt ovat kasvaneet hyvin. Energiapuutuottokokeita varten 

kokeissa on myös useita pajulajeja . Pop pelien rungot on jou

duttu suojaamaan verkoilla runsaan jäniskannan vuoksi. Matka 

jatkui läpi Kouvolan, jossa keskustan viheralueet todettiin 

hyvin hoidetuiksi. 

Illalla saavuttiin Lappeenrantaan, jossa kaupunginpuutarhuri 

A r t o P u 1 k k i s e n opastuksella tutustuttiin kau

punkiin .i a sen puistoihin. Kaupuhgir.val tuuston puheenjohtaja 

K a 1 er vo 0 h e 1 a toivotti retkeläiset tervetulleikui 

Lappeenrantaan ja mainitsi , että arboretumin perustamispäätös 

saattiin täällä aikaan nopeasti. Vesitornin puistoon tulevalle 

arboretum-alueelle istutettiin muistopuuksi pallokuusi . Lau

ritsalan kartanon puist ometsikössä Saimaan rannalla nähtiin 

tammen menestyvän hyvin ja lisääntyvänkin luonnonvaraisesti. 

Päivän päätti käynti kaupungin vanhassa osassa ja linnoitus

valleilla, jossa on tehty entistärr istöitä. Kiertoajelu Saimaan 

rantoja kiertävä~lä kauniilla rantatiellä oli eloisaa humppa

festivaalia viettävässä kaupungis s a näkemisen arvoinen . Las

ten liikennepuiston kukkiva a pi lanurmikko oli luo r.n .")llinen 

ja viehättävä näky aivan kaupungin keskustassa . 

Saimaan kanava oli seuraavan aamun retkikohde. Kanava - alueen 

. istutuksissa oli käytetty mm. suur ia Rosa rugosa-ryhmiä ja 

yleiskuva oli siisti ja hoidettu. Imatralla tutustuttiin 

Ens o-Gutzeitin laajo ih i n lehti- ja havupuukoeviljelmiin. 

Entiset 450 hehtaarin laajuiset pellot ovat nyt metsävlljelyn 
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käytössä. Oppaana toimi T a p i o H a 1 1 i k a i n e n. 

Palsamipoppelin (Populus b alsamifera) Brittiläisestä Kalum

biasta 500-700 metrin korkeudelta peräisin oleva kanta oli 

sopeutunut hyvin Suomen oloihin. hokeissa on myös kuusen 

suoma laisen ja pohjois-saksalaisen rodun välinen ristetys, 

ja tulokset näyttävät lupaavilta. ~1ielenkiintoinen koelohko 

oli mvös kuusen eri kasvt.:muotojen kotimaisia varttei ta si

sältävä viljelyala, joka on kiintoisa ~etkikohde puisto- ja 

viheralan henkilöille. Immo lan koealueella oli paljon eri 

poppelilajeja ja niiden välisiä risteytymiä, joista ontarion

poppe)_i (l'opulus x canc.acans)oli nopeakasvuisimpia. Sen vuonna 

197J istutetut puut ovat tuottaneet 17,6 - 28,J mJ /ha, kun 

muut lajit 5,6 - 14.4 m3/ha kohti . 

Parikkalassa käytiin synkästä historiastaan tunnetussa Koitsan

lahden hovissa. Piiskacsmänty ja muistokiven teksti muistut

taa nykypolven suomalaiselle esi-isien raskaasta ajasta. 

"Vapaus on suuremp i kuin maa". Iltakävelyretki Parikkalan 

vanhan kulttuurikirkonkylän sekä nykyaikaisen asfalttikylän 

läpi antoi selkeän kuvan siitä miten kirkonkylien maisema 

on täysin muuttunut. Kävelyretkeen s~sältyi myös Sikaharjun 

luonnonsuojelu~lue. 

Dendrolo§isesti erittäin mielenk iintoinen kohde oli tohtori 

Ra n t a 1 a n Histimäen tilan 2,5 ha:n laajuiset istutukset 

Parikkalassa. Vanhimmat tammet ja saarnet olivat peräisin 

1700-luvun alkupuolelta ja vanhi mmat omenapuut 1800-luvun 

alkupuolelta. Tilan lajirikkaat istutukset on aloittanut 

kirkkoherran A. R ö n n h o 1 m 1700-luvulla. Nykyi sin on 

eri kasvilajeja n. 500 ja omenapuita n. JOO kpl . Omenapuiden 

joukossa lienee lajikkeita, joilla voisi olla merkitystä 

maamme hedelmänviljelylle; asiantuntijan tulisi vain selvit

tää asia. Osa arvokkaista tammista ja saarnista on rauhoitet

tu . Laajasta valikoima sta voi mainita mm . amerikanjalopähki 

nän ( Ju~lans c inc rea.), joka on Suomen suurin, ainakin Itä-Suo

men suurin tammi, jonka y mpärysmitta oli 4,10 m ja latvuksen 

halkaisija n . 25 m. Yuutarhassa oli lisäksi paljon harvinai

sia koristepensaita ja köynnöksiä . 



106 

Retki jatkui kauniin sään suosimana Karjalen ja Savon jär

vimaisemissa kauneudestaan kuuluisalle Punkaharjulle, Se 

on muodostunut jääkauden aikana 8400 vuotta si tte.1 j a on n, 

7 km pituinen . Jo 1808 kiinnitti keisari Aleksanteri I huo

mionsa Punkaharjun luonnon erikoiseen kauneuteen ja l84J 

lähtien alue on kuulunut valt i on omistukseen. Nykyinen 

puusto on korkeintaan 170-200 vuotta vanhaa ja sen uudista

miseen on lähivuosina kii r-<itettävä erityistä huomiota, 

kertoi oppaana toiminut metsänhoitaja R e i n o S a a r n i o. 

Punkaharjun tutustumiskohteina olivat Met säntutkimuslaitok

sen ulkomaalaispuuistutusalueet, Laaja~koeviljelmät on 

perustettu 1920-luvulla ja er i puulajeja on 47 kpl 

Punkaharjun alue on ilmastollisesti edullinen ja maapohja 

on entistä kaskimaata, Havupuiden vuotuinen kasvu on jopa 

8 m3/ha. Kaunein näkemämme havupuuistu~us oli lännenj e lo

kuusen (Abies lasiocarpa}, joka muodostaa dendrologisessa 

puistossa todella upean pikku metsikön ja oli iältään 50 

vuotias. Lajia tulisi käyttää enemmän puistoietutuksiin 

hidaskasvuisena ja ilmastollisesti k e stävänä kauniina lajina . 

Komeina metsiköinä löytyi myös tammea ja eri kuusilajeja , 

mutta mahtavimman vaikutuksen teki siperianlehtikuusen 

(~sibirica} komeat rungot nk . Montel lin lehtikuusi

kassa . Puiden keskipituus oli )8,5 m, mutta monet yksi löt 

ylittivät 40 metrin pituuden. Siperianlehtikuusi menestyy par

haiten mantereeilisessa ilmestossa Ja sen luontainen levinnei 

syys ulottuu idästä Äänisjärvel le a sti . 

Paluumatkalla poikettiin Mikkelin Kirkkopuistossa tarkaste

lemassa alp piruusujen koeistutusta. Vuonna 1976 oli puistoon 

istutettu 4 0 0 alppiruusua ja ne olivat menestyneet hyvin; 

kasvu oli tasaista ja osa taimista oli kukkinut tänä keväänä . 

Kesäretken ohjelma oli hyvin suunniteltu ja retki onnistui 

kaikin puolin hyvin, Hyvänä ja asiantuntevana o p paana toimi 

prof. M a x. H a g m a n . Kiitokset hänelle sekä muille 

kesäretken järjestäjille hyväst ä ja opettavaisesta re~kestä. 
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Kuva 1 . ~1uistopuun istutus alkamassa Lappeenrannan 

tulevassa arboreetumissa vesitornin luona . 

Kuva 2 . Uendro logian Seuran kes ä retken o s allis t ujia 

tutustumassa Mikkelin kirkkopuiston alppi 

ruusuistutuksiin . Taimet ovat peräisin Mar 

jatta Uosukaisen Helsingin yliopiston kasvin

jalo stustieteen laitoksella suorittamista ris -

teytyksistä . Valok . P . Alanko 
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KARHUNVATTUTIEDUSTELU 

Karhunvattu on suomalaisille melko outo marja, mutta Keski 

Euroopassa sitä kasvaa aivan yleisenä. 

Karhunvatun lehdet ja varret ovat piikkisiä . Kasvutapa on joko 

pysty tai lamoava. Yleensä valkoiset kukat kukkivat kesäkuusta 

heinäkuuhun terttuina. Marjat ovat aluksi vihreitä , myöhemmin 

punaisia ja lopulta kypsinä syyskuussa punamustia, mustia tai 

sinisenmustia. Marjat ovat vadelman näköisiä, mutta suurempia, 

mehukkaita ja aromikkaita. 

Karhunvattu (Rubus plicatus, R. lindebergii ym . ) koostuu useista 

pikku lajeista. Suomessa karhunvattua kasvaa luonnonvaraisena 

Ahvenanmaalla. Se menestyy viljeltynä myös Etelä-Suomen puutar

hoissa, joskin talvenkestävyys on heikohko. 

Koska karhunvattu on erinomainen talousmarja, olemme Helsingin 

yliopiston Kasvinjalostustieteen laitoksella kiinnostuneita 

Suomessa kasvavien karhunvattujen jalostamisesta ja niiden vil

jelymahdollisuuksien lisäämisestä. Jotta käynnistyvän tutki

muksemme aineisto saataisiin mahdollisimman laajaksi, pyydämme 

henkilöitä, jotka voisivat tiedoillaan auttaa materiaalin kar

tuttamise~sa, ystävällisesti ottamaan yhteyttä laitokseemme. 

(Prof. P.M.A. Tigerstedt tai fil. yo Aino Viksten, Kasvinjalos

tustieteen laitos, Helsingin yliopisto, Viikki, 00710 Helsinki 

71, puh. 90-378011/231.) 

Lämpiminä kesinä ehtii kar 

hunvattu kypsyttää marjansa 

eteläisellä rannikkoalueella 

aurinkoisilla, suojaisilla 

kasvupaikoilla . Nyt aloitetun 

tutkimuksen avulla pyritään 

löytämään mahdollisimman 

aikaisia ja kestäviä tyyppejä. 

Valok . P. Alanko . 
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Pekka Markkula 

HELSINGIN KAUPUNGIN PUISTO -OSASTO 60 VUOTTA 

~laarnrne tällä hetkellä suurin viheralan organisaatio, 

Helsingin kaupungin rakennusviraston puisto-osasto, 

täytti tänä vuonnan 60 vuotta (Kuva 1). Tämä vuosi on 

merkinnyt myös sitä, että Helsinkiin valmistui tuhannes 

puistohehtaari. Juhlan kunniaksi osasto järjesti heru:ilö

kunnalleen kaupunginpuutarhassa 'työpäivän pyssäyksen', 

jossa puheiden pidon ja juhlinnan kruunasi ensimmäisen 

Helsingin puistoja käsittelevän esitteen julkistaminen. 

14onivärisessä esitteessä valaistaan lyhyesti parinkymmenen 

tärkeän puistoalueen historiaa ja nykytilaa. 

Kuluneet 60 vuotta ovat merkinneet suurta muutosta os a s-

ton toiminnassa. Hoidettava pinta-al a on kymmenkertaistunut 

ja henkilökunnan kesävahvuuskin on kuusinkertaistunut ollen 

tänä vuonna n. 600 . Ympärivuotisesti osasto työllistää ny

kyisin 250 henkeä. Viheralueet ovat tänä aikana monipuolis

tuneet; on erilaisia leikkipuistoja, koiranpuistoj a, liiken

nealueiden viheralueita sekä myös yksi, tosin tällä hetkellä 

vie lä keskeneräin•n arboretum Meilahdessa. 

Uusia puistoja rakennetaan nykyisin n. JO ha:n vuosivauhdilla. 

Työt tehdään pääsääntöisesti osaston oman suunnittelutoimis

ton tekemien suunnitelmien mukaan (Kuva 2). Tyypillistä 

nykyiselle rakentamiselle on viemäreiden, ' vesijohtojen, 

valai sinkaapeleiden, erilaisten kivipinnoitteiden sekä puu-

ja betonirakenteiden suuri osuus. Kasvillieuuden osuus 

rakennuskustannuksista tuntuu usein jäävän tuonne 10% paik

keille huolimatta siitä, että juuri kasvit tekevät alueesta 

puiston. Kasvimateriaalin hankinnassa on viime vuosina 

alettu kiinnittää huomiota materiaalin alkuperään - kotimais

ta sen pitää olla! Valitettavasti kuitenkin näyttää siltä, 

että kotoisten taimistojen kyky tarjota suomalaista alkupe

rää olevaa kasvimateriaal ia on rajallinen ainakin suurkulut-
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tajan näkökulmasta katsoen.Kujannepuiden osalta onkin 

turvauduttu omaan, Talin taimistossa tapahtuvaan jatko

kasvatukseen. 

On selvää, että 1000 puistohehtaarin hoito antaa niitä 

hoitavalle 14 puistonhoitop i irille runsaasti päänvaivaa. 

On myös selvää, ettei näin suuri:en pinta-alojen ollessa ky-

seessä voida kaikkia kasveja hoitaa yksilöllisesti kaik

kien taiteen sääntöjen mukaan, vaan että on jatkuvasti etsit

tävä entistä taloudellisempia puiden, pensaiden sekä nurmi

kon hoitotapoja (Kuva J). Tämä merkitsee myös sitä, että 

suunnitteluvaihees3a on otetta va huomioon kunkin kasvin 

kestävyys ja hoitotarve. Säilyte t tävä vanha puistokulttuu

ri aiheuttaa poikkeuksen; perinteen vaaliminen ei aina ole 

ede s mahdollista käy ttäen nyky tekniikkaa (Kuva 4) . 

Tulevaisuus niin rakentamisen kuin hoidonkin kannalta 

näyttää kuitenkin valoisalta. Nykyaikainen kaupunkilainen 

suhtautuu vihreyteen positiiv~sesti. Suurten alojen 

vihreyttämisohjelmat sekä kasvualustana käytetyn ruokamul

lan saannin vaikeutuminen koetaan puisto-osastolla haas

teina, jotka on voitettava. Ed e llis e en haetaan lääkettä 

käyttämällä metsätaimi-istutuks ia sekä puitten l:ylvöä 

suoraan kasvupaikalleen, josta on varovaista koetoimintaa 

aloitettukin. Kasvualustan saantivaikeudet lienevät voi

tettavissa tulevaisuudessakin kehittämällä maanpar~~us

tekniikkaa. 

Dendrologian kannalta pääkaupungin alue on rikas ja mie

lenkiintoinen, siitä puhuvat monet artikkelit Dendrologian 

Seuran Tiedotuksissakin omaa vakuuttavaa kieltään (Kuva 5). 
Osaston toimintaa tällä saralla vaikeuttavat monet seikat. 

Ensinnäkin kova kulutus sekä ankarat kasvuolot ase t tavat 

omat rajoituksensa käytettävän k a svimateriaalin suhteen 

(Kuva 6). Toiseksi on mainitt a va erilaiset kokovaatimukset 

(mm. liikennenäkyvyys). Lisäksi jo edellämainittu taimien 

saantivaikeus sekä esim. kasvien myrkyllisyy t tä koskeva 

julkjnen keskustelu antaa suunnittelijoille päänvaivaa . Käy

tettävän lajivalik oiman laajenta minen ja monipuolistaminen on 

kuitenkin puisto-osaston pyrkimyksenä. 
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Kuva 1. Juhlahetki kaupunginpuutarhassa puisto
o saston 60-vuotisen toiminnan merkeissä. 
Kaikki kuvat kirjoittajan ottamia. 

l<uva 2 . "ja tähän pitäisi ra

~entaa leikkipaikka l a psille 

(näkymä Katajannokalta) 

Kuva J. Nurmikko on tärkeä osa 

puistoa. Puisto-osastolaisia 

kaupunginpuutarhuri Pekka Jy

rängön johdolla tutustumassa 

Anttilan koetilan nurmikkoko-

keisiin. 
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Kuva 4. Säilytettävää puisto- Kuvc 6. Liikenteen aiheuttta-

kulttuuria: Runkoverenpisaroita maa kulutusta . 

kaupunginpuutarhassa. 

Kuva 5, Rusoldrsikka (Prunus sargentii) Mäntymäellä . 
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TAPIO K. KALLIO 

MITEN ON PÄÄDYTTY NYKYISIIN KORISTEKASVIEN MENESTYMISALUEISIIN 

Puutarhavi ljelyssä on jo pitkään ollut tapana jakaa maa eri l aisiin kasvi

en menestymisalueisiin, viljelyvyöhykkeisiin. Ensimmäisen vi ljel yvyöhyke

kartan julkaisi Lepaan puutarhaopiston hedelmänviljelyn lehtori, Olavi 

COLLAN vuonna 1929 . Siinä viljel yvyöhykkeiden rajat kulkivat kutakuinkin 

itä-länsi suunnassa. Seuraavan vyöhykekartan laati lehtori Väinö LEHTONEN 

vuonna 1946 . Hän totesi, että "täysin yleispätevää , kaikissa suhteissa 

onnistunutta hedelmänviljelyvyöhykejakoa on maassamme puutteellisten , ly

hytaikaisten viljelyhavaintojen perusteella vaikea esittää" . Vyöhykejako 

perustui Ilmatieteellisen keskuslaitoksen pitkäaikaisiin lämpötila- ja 

sadehavaintoihin ja paikallisiin i lmastollisiin ja maaperällisiin teki

jöihin . Vyöhykejako noudatti pääpiirteissään COLLANin esittämää jakoa 

viiteen varsinaiseen hedelmänviljelyvyöhykkeeseen . 

Puutarhaopettaja Leif SIMBERG otti vuonna 1955 käytäntöön edellä mai

nitun hedelmänviljelyvyöhykejaon myös koristepuiden ja - pensaiden menes

tj~istä ilmaistaessa. Tätä vyöhykejakoa noudatettiin aina vuoteen 1968 

asti , jolloin siirryttiin nykyiseen käytäntöön. 

Maataloushallitus nimesi tuona vuonna erityisen koristekasvien vakioi

mistoimikunnan, jonka jäseniksi oli kutsuttu maisteri Arvo HAAPANEN , 

maisteri Tapio K. KALLIO, maat . metsät . l is . Erkki KAUKOVIRTA , hortonomi 

stig PALMGREN , hortonomi Leif SIMBERG, apulaiskaupunginpuutarhuri Juhani 

TUURI ja taimitarhain tarkastaja Olof LARSSON , jonka maataloushallitus 

määräsi puheenjohtajaksi . Toimikunt a totesi, ettei hedelmäpuuvyöhykejako 

ollut koristekasvien menestymistä ilmaistaessa tyydyttävä . Toimikunta hy

väksyi työnsä pohjaksi uuden menestymisaluejaon , joka perustui pääosin 

Helsingin Yliopiston kasvitieteen dosentin tri Jaakko JALAKSEN vuonna 

1957 esittämään ehdotukseen hedslmänviljelyvyöhykkeiksi . Tässä aluejaossa 

oli JALAKSEN ehdotuksen ulkopuolelle jäänyt Pohjois- Suomi ja Lappi j aettu 

vielä kahteen alueeseen , joten niitä tuli olemaan yhteensä seitsemän. 

JALAS käytti vyöhykejaon perusteena lämpöilmastoa, erityisesti pakkaset

toman kauden pituutta sekä lämpimämmän ja kylmimmän kuukauden keskilämpö

tiloja. Myös luonnonkasvillisuuden vyöhykkeisyyttä hän käytti hyväkseen . 

JALAS totesi , että jako oli karkea eikä sen avull a ollut toivoakaan saada 

esille pienehköjen alueiden ympäristöstä poikkeavaa suotuisuutta tai epä

suotuisuutta. 

Vaikka maataloushallituksen asettama toimikunta hyväksyikin edellä 
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mainitun vyöhykejaon, sitä ei kuitenkaan virallisesti vahvistettu nouda

tettavaksi. Toimikunnnan työn perusteell a maataloushallituksen taimitar

hain tarkastaja esitti 9.12.1968 päivä tyl lä kiertokirjeel lä N:o 4/68 ko

ristekasvien vakiolajikkeista seuraavaa: "Maatal oushalli t us asetti viime 

keväänä toimikunnan tekemään ehdotusta koristekasvien vakiolajikkeiksi . 

Tämä ehdotus on nyt valmiina - - - valiol ajikkeiden viral linen nimeämi

nen voi tapahtua vasta myöhemmin. - - - l uettelon kestävyystietojen ja 

uuden menestymisaluekartan käyttöönotto on kuitenkin jo ajankohtainen -

Täl löin ei vielä voida puhua vakiol ajikkeista, vaan pel kästään 

suosituksesta - - -" 

Nykyinen jako koristekasvien menestymisalueisiin perustuu siis pal

jolti sovittuun käytäntöön eikä - kuten eri versioiden l aatijatkin ovat 

todenneet- kaikilta osiltaan tarkkoihin tutkimuksiin . Kuitenkin vyöhy

kejakoa on pidettävä tarpeellisena ja olisi toivottavaa, että se saatai

siin nykyistä vielä tarkemmaksi. Tämä työ vaatii onnistuakseen ilma-, 

kasvi- ja puutarhatieteiden asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä. 

COLLAN, 0. 1929. Hedelmän- ja marjanviljel yksen käsikirja. 424 p . Hel

sinki. 

JALAS, J. 1957. Suomen ja Ruotsin hedel mänvi l jel yvyöhykkeiden vertailua. 

Puutarha 59: 451-454. 

LEHTONEN, V. 1946 . Omenanviljely. 279 p. Porvoo . 

Maataloushallituksen asettaman koristekasvien vakiol ajiketoimikunnan 

pöytäkirjat. 1968. 

Maataloushallituksen taimitarhain tarkastajan kiertokirje N:o 4/68. 
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Kuva 1. ~uomen hedelmä - ja marjanviljely

vyöhykkeet COLLANin (1929) mukaan 

Kuva 2 . LEHTOSEN vyöhykejako (1946) 

Kuva J . Ruotsin hedelmänviljelyvyöhykejako 

ja JALAKSEN ehdotus Suomen viljely

vyöhykkeiksi (1957) 

Kuva 4. Nykyään käytössä oleva koristekasvien 

vakioimistoimikunnan laatima 

vyöhykejako (1968) 
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Niilo Karhu 

PALSAMIPOPPELI JA RUHTINAANPOPPELI 

TASAVEROISENA ENEMMISTÖNÄ OULUSSA 

Vuosi sitten DST:n palstoilla kerrottiin Lahden kaupungin alu
eella kasvavien poppelien laskenneste ja lajimäärityksestä. Suo
messa kasvavien po~pelien levinneisyyden selvittäminen on ollut 
hiljalleen käynnissä senkin jälkeen. Se on melko pitkällä jo Hel
singin osalta, käynnissä myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa sekä 
päätöksessä Oulun osalta. Oulun kaupungin alueella laskettiin ja 
määritettiin kaikki tiedossa ennalta olleet ja laskennan aikana 
havaitut poppelit, niin kaupungin ja muiden julkisten yhteisöjen 
kuin yksityistenkin mailla kasvaneet puut. Laskenta suoritettiin 
Oulun kaupunkialueen kartan pohjalta kaikissa Oulun kaupunginosis
sa ja peittoa voidaan pitää lähes 100-prosenttisena . 

Tulos vastasi ennakko-odotuksia, joskin listan kärkeen sijoittu
neiden kahden poppelin tasaväkisyys oli ällistyttävä - tasatulos 
oli hyvin lähellä. Ruhtinaanpoppeli, Populus x rasumowskiana,tun
netaan vanhastaan Oulussa lukuisana esiintyvänä ja siellä myös hy

vin menestyvänä poppelina. Sitä laskettiin 2 651 kpl, mikä määrä 
riitti listan toiseen sijaan, sillä palsamipoppelia, Populus ~
samifera ~· elongata,löytyi kaksi enemmän eli 2 653 kpl. Seuraa
va putosi jo alle 200:n ja kolme viimeistä esiintyivät yksin kappa
lein. Poppelin lajeja, muunnoksia, risteytymiä ja lajikkeita Ou
lusta löytyi yhteensä 11. Yksi niistä on toistaiseksi määrittämä
tön bybridi, joka kasvaa VR:n asema-alueella. Toinen mielenkiin
toinen bybridi Koskitien varrelta eräästä pihasta ennätettiin kaa
taa juuri ennen laskentaa kesäkuussa, joten se ei sisälly lasken
tayhteenvetoon: 

Kasvu-
Laji paikkoja Puita 
P. balsamifera v. elongata 295 2 653 
P. x rasumowskiana 200 2 651 
P. tremula ' Erecta ' 1? 195 
P. laurifolia 28 127 
P. X gileadensis 6 24 
P. X woobstii 3 20 
P. X berolinensis 8 11 

P. X petrowskiana 2 3 
P. X petrowskiana 'Fastigiata 

, 
1 1 

P. balsamifera v . hortensis 1 1 Kuvat vierei-
562 5 68? sellä sivulla 

kirjoittajan. 
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Kokonaislukuihin sisältyy aikaisemmin mainittu bybridi . Todetta

koon , että julkisyhteisöjen alueilla laskettiin 165 kasvupaika s 
ta yhteensä 3 104 poppelia ja yksityismailta vastaavasti 397 pai

kasta 2 583 puuta . 

Kenttätyössä, johon valoisa kesäyö antoi sopivasti lisätunteja , 
meni kaksi viikonloppua . Laskennan suorittaminen näin lyhyessä 
ajassa Oulun kokoisessa kaupungissa ei olisi ollut mahdollista 

ilman huolellisia esivalmisteluja ja paikallistuntemuksen apua , 
mistä kiitokset vie l ä kirjallisestikin Tauno Ulviselle ja Reino 

Toivoselle . 

Palsamipoppeli (yllä) on siisti katupuu. Tarkka- am
pujankadulle niitä on Oulussa istutettu 1960-luvun 
lopulla 126 kpl . - Ruhtinaanpoppelia edustavimmil
laan Karjasillan puistossa Kaupungi nojan varre l l a. 
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METSIEMME HARVINAISUUDET TALTEEN 

Ju~kaisema~la oheisen vetoomuksen keboittaa Dendrologian 

Seura jäsenistöään aktiiviseen osallistumiseen tähän Het 

sähal~ituksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Keskusmetsäseura 

Tapion ja Suomen Luonnonsuojeluliiton käynnistämään me t

siemme ja puistojemme rekisteröintiin . Kaikkien luonnossa 

liikkujien tiedos~a on erik oisia puumuotoja, reheviä, ja

loja ~ehtipuita kasvavia lehtoja tai suurikokoisia puu

yksilöitä koskevia havaintoja. Koska näistä asioista on niin 

alan tutkimus, kasvinja~stus kuin luonnonsuoj elukin kiin

nostunut, olisi syytä saattaa nämä tiedot asiantuntijoitten 

käyttöön. Ilmoituslomakkeesta näkyy, minkälaisia tietoja 

on ma inittava. Lomakkeita voi myös tilata Ole Oskarsso-

nilta vetoomuksessa mainitusta osoitteesta. Havaintoja 

erikoisista puu- ja pensasmuodoista, jaloista lehtipuista 

ja suurikokoisista yksilöistä julkaistaan mielellään 

Dendrologian Seuran tiedotuksissa. 

Monet erikoismuodot soveltuvat koristeelli

suutensa vuoksi puutarhakasve iksi. Kulta

kuusi (Picea abies f'. ~) 1-!etsänjalos t us

säätiön rotupuistossa Haapastensyrjässä . Ku

vattu Dendrologian Seuran retken aikana 27 . 

5 . 1980. Yalok. P . Alanko . 
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Helsinki , postileiman päivänä 

Arvoisa vastaanottaja ! 

METSIEMME HARVINAISUUDET TIETOON! 

Metsäammattimiehet ja muut metsissä liikkuvat luonnonystävät ovat osoittaneet 

suurta kiinnostusta erikoisia puita kohtaan. Niistä on myös aika a j oin ilmoi

tettu metsää tutkiville ja muille met sän parissa työskenteleville la i toks ille . 

Epäilemättä metsissämme on vieläkin paljon mielenkiintoista löydet t ävissä. 

Nykyaikainen puutavaranhankinta avohakkuineen ja metsänviljelyineen hävit t ää 

nopeasti näennäisesti merkitykset tömät harvinaisuudet ja muuttaa n i iden kas

vupaikat . Erityisesti lehtojen monipuolinen kasvilajista on vaarassa t uhou

tua ihmisen toiminnan seurauksena. Nyt järjestettävällä tiedustelul la pyri

tään kesk i tetysti saamaan tietoa aineistosta, joka on arvokasta s ekä maise

manhoidolle että metsänjalostukselle ja tutkimukselle. 

Tiedustelun kohteet voidaan jakaa neljään pääryhmään: 

1. P 1 u s y k s i 1 ö t pääpuulajeistamme, erikoisesti männystä. Nämä 

puut ovat e r i k o i s e n hyväkasvuisia ja -laatuisia , hieno- oksaisia, 

suorarunkoisia ja terveitä . 

2 . J a l o t l e h t i p u u t ja muutamat muut lehtipuut, kuten tammi , 

saarni , vuorijalava, kynäjalava, vaahter•a, lehmus , tervaleppä , pi hlaja, 

tuomi , raita , halava , piilipuu ja poppeli muodostavat oman r yhmänsä plus

puista. Erityisesti saarnesta, kynäjalavasta, vaahterasta , piil i puus ta 

ja tuomesta on tähän mennessä saatu vain vähän ilmoituksia . 

3. P u i d en e r i k o i s m u o d o t , kuten kääpiöyksilöt , harvinaiset 

väri- , lehti- ja kasvutapamuodot; yleensä kaikki tavallisuudesta poikkeavat 

muunnokset. Tähän ryhmään voidaan lukea myös mm . erikoisen tuuheala t vai

set tai muuten huomiota herättävän uhkeat yksilöt . 

4. L e h d o t haJutaan myös tietoon lähempää tutkimusta varten. Niiden 

monimuotoisen ja harvinaisen kasvillisuuden säilyttämisestä t ulisi eri

tyisesti huolehtia . 
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Suomen pisimmät männyt ovat 35-metrisiä ja kuuset 4? -metri siä . Löytyykö 

lisää yhtä pitkiä tai nuorestakin metsi köstä yksilöitä, jotka ovat huomat

tavasti samanikäisiä naapureitaan suurempia. 

Tammisaaressa ja Halikossa tunnetaan muutamia hyvin suorarunkoisia t ammia. 

Karhulassa on kokonainen ryhmä pitkiä runkomaisia pihlajia . Suurin tunnettu 

kynäjalava on yli JO-metrinen. Tällaisia erikoisia lehtipuita on varmasti 

lisää. 

Luonnonmetsistämme on löytynyt kuusi, jonka oksat kasvava t spiraal issa; 

koivu, jonka lehdet ovat epäsymmetrisiä, liuskaisia ja erikokoisia; käärme

mänty, jonka oksat ovat lähes haarattomat ja pisin oksa 13-metrinen ja monia 

muita muunnoksia. Metsien kätköissä on vielä erikoisen muotoisia j a värisiä 

puu- ja pensasyksilöitä, jotka on syytä saada tutkijoiden tietoon. 

Pienetkin lehtorinteet ja -notkot, kuten puronvarret voivat eri puolilla 

maatamme olla arvokkaita jalojen lehtipuiden ja muiden harvinaisten kasvi

lajien säilyttäjiä. 

Nyt toimeenpantavassa keräyksessä kiinnostavia ~uuyksilöitä ja esiintymiä 

voi tavata kaikkialla luonnossa, metsissä, puistoissa, kylänraiteilla tai 

pihoissa. Onnistuneen aineiston hankinnan edellytyksenä on , että kaikki 

mahdolliset tapaukset tulevat tietoon. 

Tekemistänne havainnoista pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan oheisella 

ilmoituslomakkeella, joka lähetetään maisteri Ole Oskarssonille osoitteella : 

Metsäntutkimuslaitos, Postilokero 37, 00381 Helsinki 38 , puhelinnumero 

90-556 276 . 

METSÄHALLITUS r KESKUSMETSÄLAUTAKUNTA TAPIO 

Pääjohtaja \f.~ Johtaja Paavo Kotkaneo 

SUOMEN LUONNONSU,LULIITTO 
()! ,,.-w u:..._, t<- C- ·/~ ~ . 

Professori Rauno Ruulrljärvi Yli :lohtaja 



METSÄNTUTKIMUSLAITOS 

Metsänjalostuksen tutkimusosasto 

PL 37 

00381 HELSINKI 38 
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ILMOITUS PLUS- JA ERIKOISPUUVALINTAA SEKÄ LEHTOJEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN 

(Puista täytetään kohdat A, B, D ja E; !ehdoista C, D ja E) 

A. Puulaji .. . ....... . .........•.. Puun arvioitu ikä •. ..... vuotta 

Arvioitu pituus ...... m. Rungon paksuus (rinnan kork .) ...••.•.. cm. 

Rungon suoruus: aivan suora, lievä mutka, lievää lenkoutta. 

Oksaisuus: oksat erittäin ohuet, ohuet, normaalit, paksut 

Muut laatua koskevat havainnot: .. .. ..... ....• ..•...••... ... ...•••.••.• 

B. Kuvaus erikoisominaisuuksista (väri, muoto, kasvutapa, visa, yms.) ...• 

C. Kuvaus lehtoesiintymän kasvilajistosta ja muista erityispiirteistä 

D. Puun (tai esiintymän} sijainti 

Kunta . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . Kylä ............•.•..•...•..•..•...•• 

Tarkempi paikka (tilan nimi ja omistaja; tieyhteydet, joista karttapjirros: 

Mahdollinen opas (nimi, osoite, puhelin) . . . . ..... .• ........ .. ......•.. 

E. llmoittajan nimi, osoite ja puhelin ............... . . ... ...... . . ..... . . 

• ••• 0 •• •••••• •• •• • •••• ••• • 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ........... .... . . . 
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V. Erkamo 

SUURIA PUITA ETELÄ-HÄMEESSÄ 

EuroopanQehtikuusi (Larix decidua) 

Hauho, kirkkotarha. Mahtava puu kirkon seinänvierellä 

majuri Otto W. Schulmanin haudalla täyttäen lähes kokonaan 

hautaa ympäröivän rauta-aitauksen. Vainajan kuolinvuosi on 

1830, joten puu lienee n. 160-vuotias. Sen runko on maa 

rajasta n. 470 cm yrnp.mitaten ja rinnan korkeudelta n . 385 

cm ja latvus nousee yli 20 m:n korkeuteen. Oksistolla on 

leveyttä n. 18 m. Puu on vielä hyvin terveen näköinen, vaikka 

sen rungosta irtosikin toistakymmentä vuotta sitten myrskyssä 

pienen puun kokoinen oksa. 

Rauduskoivu (Betula pendula) 

Hauho, Itä-Hahkiala, Kallioportti. Iso, tuuhea puu, kaadettu 

syksyllä 1975 runkoon syntyneen halkeaman vuoksi ja koska 

pelättiin puun kaatuvan läheisen talon päälle. Kannon läpi

mitta oli 125-130 cm eli puun yrnpärys n . 4 m, ydinosa oli 

pahasti lahonnut. Halkoja puusta saatiin "7 mottia". 

Visakoivu (Betula pendula f. carelica) 

Hauho, Itä-Hahkiala, Vuorenrnäki . Pellon reunalla tulotien 

varrella vapaasti kasvava mahtava visakoivu . Tyven yrnpärys 

455 cm, ylempää melkoista paksumpi runko haarautuu n. 1 1/2 

m:n korkeudella 7 vahvaan haaraan, jotka haarautuvat edel

leen monimutkaiseksi oksistoksi. Eräät alemmat haarat kaar

tuvat lähes maahan asti. Puun korkeus on n. 14 m, oksiston 

suurin leveys n. 22 m. Jättiläinen lienee n . 150-vuotias, 

mutta vaikuttaa vielä varsin terveeltä. Jotkut alemmat oksat 

ovat kuitenkin jo kuivuneet ja niissä on joitakin sieni

pahkoja. 
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Koivun alustan kasvillisuus on lehtomaista. Pensaista siinä 

kasvaa mm . kuusamaa, taikinamarjaa, pohjanpunaherukkaa ja 

näsiää (1 yks . ) , ruohikossa taaskieloaja nuokkuhelmikkää 

runsaasti sekä lisäksi mm. ketunleipää, lillukkaa ja aho

leinikkiä. Puu on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla jo 

1961 ja lienee maamme paksurunkoisin visakoivu. 

Kynäjalava (Ulmus laevis) 

Hauho, Lautsian kartano . Kartanoon vievän kynäjalavakujan 

paksuin puu kaadettu talvella 1977-78 myrskyn sitä murjot 

tua. Pahasti lahonneen kannon läpimitta 130-140 cm eli 

ympärys n . 420 cm. Puun ikä lienee ollut n. 180 vuotta 

(Erkamo 1979) ja se lienee aikoinaan tuotu taimena Tyrvännön 

Haukilas ta . 

Laakeripoppeli (Populus laurifolia) l) 

Hämeenlinna, Niittykatu 1. Pihalla lähellä Vanajaveden 

rantaa kasvanut mahtava puu kaadettu talvella 1977 - 78 

myrskyn revittyä siitä isoja oksia . Kannon läpimitta 160 -

170 cm eli ympärys n. 5 m. Kannessa vain hyvin vähän lahoami

sen merkkejä . Vuosilustoista laskien puun ikä n. 80 vuotta. 

Vahvimmat lustot n. 2 cm leveitä . Kannon ympärillä runsaasti 

puun juurista nousseita vesoja, etäisin n . 18 m:n päässä . 

Berliininpoppeli (Populus x berolinensis) l) 

Heinola , Rantapuisto. Maamme kookkaimpia puita, kasvaa lähel

lä Kymijoen rantaa Jyrängön sillan tuntumassa. Valtava runko 

on n . 630 cm ymp.mitaten rinnan korkeudelta ja 730 cm puolen 

metrin korkeudelta . Tuuhea , monihaarainen latvus kohoaa huo 

mattavasti muita puita korkeammalle, n . 30 m:n lukemiin . Jät 

tiläinen on kuitenkin todistettavasti vasta 80-90 - vuotias . 

Se näyttää yhä terveen näköiseltä. Ilmeisesti puun nopea 

kasvu ja suotuisa kasvupaikka suuren virran rantamalla 

ovat yhdessä saaneet aikaan näin mahtavan tuloksen . Samassa 

puistossa kasvaa toinenkin lähes yhtä muhkea poppeli samaa 

lajia (ympärys rinnan korkeudelta n. 580 cm) ja Kauppakadun 

länsipäässä kolmas vähän pienempi puu (n . 5 m) . Maassamme 

l) Det. Pentti Alanko 
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lienee ollut vain muutamia puita, jotka ovat olleet tätä 

Heinolan jättiläistä vankernpia. Ehkä vain pari lounais

suomalaista tarnrnea ja pari Viipurin Torkkelinpuiston 

hopeapoppelia lienee päässyt runkonsa paksuudessa Heinolan 

poppelin tärnänhetkisiä mittoja mahtavarnrnaksi (Erkamo 1943). 

On tietysti myös mahdollista, että joku muukin puistarnrne 

esirn . Sääksmäen vuorijalava tai Tenholan niinipuu on 

nykyisin päässyt jo Heinolan poppelia vankernrnaksi, mikäli 

ovat terveinä säilyneet (Erkamo 1946) . Kun tietyt poppeli

lajit - esirn. juuri berliininpoppeli (Populus x beroli

nensis)sekä hopeapoppeli (P. alba), laakeripoppeli (~. 

laurifolia), jättipoppeli (P. trichocarpa) ja hybriidi

haapa (P . trernula x trernuloides) - näyttävät sopivilla 

paikoin viihtyvän meillä oivallisesti ja ovat myös hyvin 

nopeakasvuisia, niitä kannattaisi epäilemättä istuttaa 

nimenomaan jokien ja virtojen lietemaille enernrnältikin, 

jos tavoitteeksi asetetaan puumassan maksirnaalinen tuotto. 

Metsälehmus (Tilia cordata) 

Kalvola, Iittala , Heinu. Saaren tilan (vanha sotilasvirka

talo) puutarhassa muhkea metsälehmus, jonka rungon ympärys

mitta rinnan korkeudelta on n. 520 cm ja korkeus n. 15 m. 

Puun alla on lehtomaista kasvillisuutta, mm. valkovuokkoa, 

tesmayrttiä (runs . ), kieloa ja metsäkurjenpolvea. Jättipuu 

on itsekin ilmeisesti alkuperäiseen lehtoon kuulunut, istut

tamaton. Maastamme lienee tunnettuna vain kaksi metsäleh-

musta toinen Tenholassa ja toinen Kangasalla joiden 

rungon vahvuus on ollut suunnilleen samaa luokkaa (520-

530 cm) kuin Heinun puulla. 

Kirjallisuutta: 

Erlcamo, v .• 194J: Viipurin Torkkelinpuiston valtavat hopea

haavat . - Luonnon Tutkija 47:144-145. 

1946: Helsingin seudun isoista puista. 

- Suomen Luonto 5: 58-72. 

1979: Pälkäneen, Hauhon ja Tuuloksen jalavista. 

- Dendrologian Seuran tiedotuksia 10:15-26. 
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1 

Kuvatekstit: Kuva 1. Hauhon suurin visakoivu. Valok. 

V. Erkamo 1980. 

Kuva 2. Hämeenlinnan laakeripoppelin mahtava 

kanto vesoineen. Yalok . V. Erkamo 1980. 

Kuva J. Heinolan poppelijätti. Valok. 

V. Erkamo 1967. 

Kuva 4. Hauhon kirkkotarhan valtava lehtikuusi. 

Valok . V. Erkamo 1980. 
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DENDROLOGIT KIINASSA 

ELO- SYYSKUUSSA 1980 

Torstaina elokuun 14. päivänä Helsingin asemalla odotteli saatta
jineen Moskovan junan lähtöä 17 Kiinaan menijää - rinnassa Kasvi
tieteellisen puutarhan tuomat ruusut ja mielessä pitkän matkan 
odotukset, kenties vähän jännitystäkin. 

Aikataulun mukaisesti 15 , 30 Se Suuri ~1atka sitten alkoi ja aika
taulussa pysyttiin Moskovassa ja vielä Euroopan Venäjälläkin . Ura
lilla siirryttiin sunnuntaina 17 . 8 . heti puoliyön jälkeen Aasian 
puolelle . Oltiin vielä aikataulussa, mutta aamulla eromaisemissa 
juna oli jo vähän myöhässä . Myöhä kasvoi Siperiaa ja sen loppuke
sän kasvillisuutta junasta katsellessa hiljalleen vuorokaudeksi 
eikä sekään riittänyt, sillä saavuimme Manzhouliin , Kiinan raja
asemalle vasta perjantaina 22 . 8 . klo 4,15 peräti 33 tuntia ,aika
taulusta myöhässä. 

Harbinissa matkamme ensimmäisessä kiinalaisessa kohteessa olimme 
pitkän (8 403 km) mutta mielenkiintoisen matkan jälkeen myöhään 
perjantai- iltana , kun ohjelmamme olisi edellyttänyt saapumista j o 
torstaina puoliltapäivin. Tämä ei kuitenkaan sotkenut ohjelmeamme , 
sillä varhain lauantaiaamuna aloitimme tutustumisen Mantshuriaan. 
Dailingissa oli ohjelmassa Yichungin metsäalueen taimikasvatus ja 
Koillis- Kiinan metsäinstituutin mielenkiintoinen koetila "Kylmä 
vesi" ja sen puulajipuisto ja muut kokoelmat. Wuyingissa näimme 
mantshurialaisen metsän kaikessa lajirunsaudessaan. Ja sitä oli 
paljon , sillä kohteenemme olleen Feng Lin luonnonpuiston-pinta
ala oli 18 400 ha . Siemenkeräyskin pääsi Koillis- Kiinassa jo hy
vään alkuun . Harbiniin palattuemme tutustuimme pikaisesti kaupun
kiin ja kävimme Koillis- Kiinan metsäinstituutissa , missä meille 
esiteltiin monia mielenkiintoisia tieteellisiä laitoksia ja koko
elmia . - Kun tämän kirjoituksen tarkoituksena on esitellä vain 
Kiinan matkan yleiset puitteet , en puutu yksityiskohtiin , joista 
tullaan kertomaan DST : n seuraavissa numeroissa . 

Harbinista pääkaupunkiin Beijingiin (Peking) matkustimme 1 713 km 

matkan täsmälleen aikataulunsa mukaisesti kulkeneella junalla , j o
ka oli viihtyisä ja puhdas. Olimme matkan tässä vaiheessa pääkau
pungissa kolme vuorokautta , joiden tieteellisiin kohteisiin kuu
luivat käynnit Beijingin kasvitieteellisessä puutarhassa ja Kii
nan metsäakatemiassa sekä turistikohteisiin Kielletty kaupunki , 
Kiinan muuri Badalingissa , Ming- keisareiden hautalaakso Shi~han
ling ja kesäpalatsi . Nämä historiallisesti arvokkaat ja nähtävyyk-
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sinä suurenmoiset paikat, kuten myös monet myöhemmin matkan var
rella näkemämme temppelit, luostarit ja paviljongit sopivat hy
vin meillekin, koska niiden ympäristössä on säilynyt vanhoja jät
tiläispuita ja niissä on myös toimivia mielenkiintoisia puutar
hoja. 

Iltapäivällä perjantaina 29.8. siirryimme suihkukoneella 1 570 km 
Beijingistä länteen Szechuanin pääkaupunkiin Chengduun, joka si
jaitsee kuulussa "Punaisessa altaassa" . Chengdu oli miellyttävä 
kaupunki ja sopiva tukikohta matkalla 160 km päässä olevalle Emei 
Shanille, joka oli eräs matkamme pääkohteista . Tämä ikivihreään 
vyöhykkeeseen kuuluva 3099 m korkuinen vuori on eräs buddhismin 
pyhistä vuorista, "kaunein vuori maailman kauniiden vuorien jou
kossa" . Vuorella on historiaa lähes 2000 vuotta sekä temppeleitä 
ja luostareita toistasataa. Kasvilajeja siellä oli valtava määrä, 
joukossa paljon meille perin outojakin. Kävimme vain 1000 metrin 
korkeudessa, missä tutustuimme "Tuhansien vuosien temppeliin" ja 
sen ympäristön kasvillisuuteen. Kulkeminen vuorella oli, samoin 
kuin myöhemmin muillakin vuorilla, tiheän kasvillisuuden vuoksi 
yleensä mahdollista vain polkuja pitkin. Emein huipulle olisi ol
lut polkuja pitkin matkaa 40 km, joten aikakaan ei olisi sinne me
noon riittänyt . Viivyimme Emeillä sunnuntai-iltapäivästä tiistai
aamuun, ja se aika riitti meille hyvin ensivierailuun ikivihreällä 
vuorella, jolla on 8000 kasvilajia~ 

Chengdusta lensimme keskiviikkona 3.9. Chungkingin ja Wuhanin vä
lilaskuin 1 450 km matkan Nanjingiin ( Nanking) mahtavan Yangtse
joen rannalle, missä viivyimme kolme vuorokautta . Lämpömittari 
näytti enimmillään 33° C varjoss~ . Oli tosikuumaa ja paikallinen 
tapa viettää keskipäivällä siestaa oli varsin ymmärrettävä . Ohjel
maamme sisältyi käynti (omasta pyynnöstämme) kansankommuunissa, 
Nanjingin kasvitieteellinen puutarha (pinta-ala 186 ha ja kasveja 
lähes 3000 lajia) ja Nanjingin metsäinstituutti, jonka herbaari
ossa oli 3000 puulajia eli puolet Kiinassa kasvavista. Kävimme 
myös Purppuravuorella Kiinan kansantasavallan perustajan, tohtori 
Sun Yat-senin hautamuistomerkillä. 

Lauantaina 6.9 . matkustimme illan suussa junalla Shanghain kautta 
Hangzhouhun, Kiinan silkkiteollisuuden keskukseen, missä seuraa
vana aamuna tutustuimme erinomaisesti järjestettyyn ja laajaan 
(250 ha ja noin 3000 lajia) Hangzhoun kaupungin kasvitieteelli
seen puutarhaan. Puutarhakäynnin jälkeen ajoimme 60 km päässä 
olevalle 724 m korkuiselle Mo Gan Shanille, jota hyvällä syyllä 
voi nimittää 11bambulla päällystetyksi vuoreksi" - vuoren rintei
den kaikki aukkopaikat on metsitetty bambulla. Vuorella tutustuim-
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me metsiin ja erityisesti bambunviljelyyn , jonka hienouksiin kuu

luu mm . latvoj en katkaiseminen muutaman metrin korkeudelta lumi

tuhojen estämiseksi ja suoran, tukevan bambuseipään aikaansaami

seksi . Ruokapaikkanamme ylhäällä vuorella oli Wujitou , kenraali 

Tsiang Kai- shekin entinen loistohuvila. 

Hangzhouhun palasimme maanantaina iltapäivällä , jolloin tutustuim

me mm . paikalliseen silkkitehtaaseen. Illalla jatkoimme junalla 

Nanchangiin ja tiistaiaamuna 9 . 9 . välittömästi junanvaihdon jäl

keen Yangtsen rannalle Jiu Jiangiin , mistä aloitimme bussilla nou

sun Lu Shanille . Lu Shan on 250 km2 laajuinen vporisto , jonka kor

kein huippu on 1472 m. Lu Shan on 190 päivää vuodesta sumun peit

tämä - ja sateinen ja sumuinen tiistai oli yksi niistä. Näkyvyys 

oli vain muutama metri , mutta nousutie oli onneksi yksisuuntainen. 

Meidän onneksemme myös seuraavat kaksi päivää olivat kauniin au

rinkoisia, joten meillä oli erinomainen tilaisuus tutustua huipun 

tuntumassa vuoriston jylhään kauneuteen, luontoon ja paikallisiin 

nähtävyyksiin . Pääkohteenemme täällä oli 1934 perustettu Lushanin 

kasvitieteellinen puutarha , pinta- ala yli 300 ha , kasvilajeja 3400, 

joista 1000 puita ja pensaita . Siellä kasvoi mm . järeä yksil ö ka

timaista kuustamme . 

Nanchangiin palattiin torstai- iltana ja varhain perjantaiaamuna 

12 . 9 . a l oitimme 1836 km l entomatkan Shanghain (lounas ja koneen

vaihto) kautta Beijingiin. Moskovan junan myöhässätulon vuoksi 

jouduimme viettämään Beijingissä koko lauantaina ja yhden ylimää

räisen yön . Aikaa tapettiin tustumalla mm . Taivaan temppeliin , j o

ka sijaitsee 273 ha : n puistossa , Aurinkotemppeliin , Taivaallisen 

rauhan aukioon , pääkaupungin katuelämään ja kauppoihin , joissa 

tehtiin runsaasti myös tuliaisostoksia . 

Sunnuntaina 14 . 9 . oli sitten jäähyväisten aika . Koko matkamme mu

kanamme kulkenut oppaamme ja ystävämme Shi ja paikallinen opas

rouva jäivät vilkuttamaan, kun junamme 10 , 07 vieri Beijingin pää

asemalta 9001 km matkalle Siperian halki Moskovaan - 14 tuntia vi

rallisesta lähtöajastaan myöhässä. Myöhä kasvoi Moskovaan tulta

essa 29 1/2 tunniksi ja aiheutti meille viisuminpitennyksen ja kak

si ylimääräistä yötä ja päivää Moskovassa . Tulimme Moskovaan lau

antaina 20 . 9 . klo 23 , 25 , kun meidän aikataulun mukaisesti olisi 

pitänyt olla jo päivällä 12 , 30 Helsingissä. Matka Koillis- Ki inan 

ja Siperian halki oli tietenkin pitkä , mutta se oli jälleen mie

lenkiintoinen . Me palasimme syksyn loistavassa ruskassa . - Tiis

taina 23 . 9 . Helsingin asemalla oli takanemme 28 093 km ja 41 mat-

kapäivää. Niilo Karhu 
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Kiinan muuria Badalingissa Bei jingin pohjoispuolelle . 

Lootusta ja itkupajua Kesäpalatsin "Sopusuhtaisen mielenkiin
non puutarhassa". 
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Muinaiskiinalaisten kattoarkkitehtuuria 290 ha laajuisella 
"Pitkäikäisyyden vuorella" Beijingissä . 

Eroei-vuore n viljelyksiä: eturin
teessä teepensaita , alhaalla rii
siä ja rinteillä taustalla mais
sia . Ylös saakka oksitut (poltto
puuksi)puut etualalla, takarin
teessä ja harjanteella ovat pu
naisten kukkuloiden metsittämi
seksi istutettua Gunntnghamia 
lanceolataa . 
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Lushanin kasvitieteellinen puutarha suojaisessa laaksossa 
vuorten välissä. Etualalla A. Kasvi ja A. Palmen . Val ok. 
o. Luukkanen, kaikki muut kuvat kirjoittajan. 

Katajat ovat Kiinassa kookkaita 
ja iäkkäitä puita, kuten tämäkin 
Taivaan temppelin Juniperus ohi
nensis. 

Lu 8hanin vuoren mahtavia maise' 
mia . Kasvillisuus oli näillä j~ 
känteillä pääasiassa pensaikkoa, 
joukossa matalia mäntyjä. 
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Polkupyörä kuuluu kiinalaiseen elämäntapaan, ~ten myös plataa
nit varjostamaan kaupunkien katuja. Kuva on Szechuanin pääkau
pungista Chengdusta. 

*~ .. 
Pseudolarix amaLilis < Htls.> Rehd. 
fl...tt.~-4~-* 

Esimerkki kasvien nimikilvistä 
Hangzhoun kaupungin kasvitie
teellisessä puutarhassa . 
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LUONNONKALENTERI 1981 ON ILMESTYNYT 

Ensi vuoden luonnonkalenteri on ilmestynyt ja sen teemana 

ovat kotimaiset puut. Seuraavat lajit esitellään: mänty, 

rauduskoivu, vaahtera, pähkinäpensas, haapa, kuusi, terva

leppä, tuomi, saarni, metsälehmus, tammi ja tunturikoivu. 

Kalenterin on laatinut Suomen Luonnonsuojeluliitto yhteis

työssä Dendrologiarl Seuran kanssa ja julkaisija on Suomen 

Luonnonsuojelun Tuki Oy. Luonnonkalenteri on kookas (34 x 

49 cm) seinäkalenteri. Kunkin sivun yläosan muodostaa kuva 

esiteltävästä puusta metsänä, metsikkönä tai yksittäispuuna 

vuodenaikaisessa asussaan. Lisäksi on pienempi kuva puuhun 

läheisesti liittyvästä eläimestä, sienestä tai kasvista. 

Kuviin liittyy puuta ja sen elämää kuvaava lyhyehkö, ytime

käs teksti. Alaosan almanakkaosassa on kuukauteen sopivia 

fenologisia tietoja. 

Kuvat ovat hyviä, mutta lienevät otetut sadekesänä 1979, 

sillä yhtään auringonpaisteista kuvaa ei ole mukana. Myynnin 

kannalta nissä saisi olla enemmän väriä: Suomen Luonnon 5/80 

takakannen mainoksessa vaahteran lehdet ovatkin helakamman 

keltaisia kuin itse kalenterissa. Kannen tunturikoivun ruska

kin on kovin vaisu. Kanteen olisi ollut sopivampi esim. rau

duskoivu tai lapinkuusi kuin tämä sadepä ivän tunturikoivu . 

Luonnonkalenterin kuvat ovat edellämainitusta huolimatta mes

tariluokan otoksia. Jos nyt jonkun haluaisi mainita erikseen, 

niin ne ovat lapinkuusi ja tervaleppä. Kun tietää puiden valo

kuvaamisen vaikeuden, osaa arvostaa tämän kalenterin kuvia. 

Kalenterin tekstin ovat laatineet Leena Hämet-Ahti ja Seppo 

Vuokko ja taiten on tehnyt Markku Tanttu, joka on sommi-

tellut myös puujulisteemme. Luonnonkalenteri on saatavilla 

myös ruotsin-, saksan- ja englanninkielisenä. Hinta on 32:

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten ja Dendrologian Seu

ran jäsenille'· muille 37:-. Sen voi hankkia Suomen Luonnon

suojelun Tuki Oy:n myymälöistä Helsingistä {Nervanderink.11), 

Turusta (Läntinen Rantak. 21), Oulusta (Kajaanink.l3) ja 

Tampereelta (Stockmannin Hämeenkadun myyntipisteestä). 

Kalenterin voi myös tilata suoraan Suomen Luonnonsuojelulii

tosta maksamalla hinnan postisii·rtotilille 608 21-1 (Samall a 

voi tilata jokaiselle luonnonystävälle välttämättömän 

SUOMEN LUONNON 1981 hintaan 55:-). Luonnonkalenteria parem

paa joululahjaa ei hevillä dendrologille löydä! 
P .A. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BU LLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 11, No 3, 1980) 

SALIX VIMINALIS ITS USE AND CULTIVATION IN FINLAND, by Esa 
Heino and Veli Pohjonen, pp. 96 - 103. 

The Finnish Forest Research Institute started a study project in 
1978 in order to investigate the potential use of fast-growing 
trees and shrubs for energy purposes. Also some willow species 
were studied, e . g. Salix viminalis. The materia! for these experi
ments was collected from the leealities shown by the map on p. 101 
and cultivated at the research station at Kannus. A short descrip
tion of the morphology, natural geographic distribution and 
earlier cultivation of Salix viminalis in Finland is also presented. 
In the experiments at Kannus s. viminalis reaches a height of 
about 3-4 m during one growing season. It is easy to cultivate and 
under favourable conditions the yield is estimated as 10-20 tons 
dr.y matter per hectare and year which corresponds to more than 
5000 1 of heating oil. 

EASTERN FINLAND EXCURSION OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY, 
by Reino Toivonen, pp. 104-107. 

THE PARK DEPARTMENT OF HELSINKI 60 YEARS OLD, by Pekka Markkula, 
pp. 109- 112 . 

THE ORIGIN OF THE PRESENT ZONAL DIVISION FOR THE CULTIVATION OF 
ORNAMENTAL PLANTS IN FINLAND , by Tapio K. Kallio, pp. 113-117 . 

Traditionally, Finland has been divided into five fruit - tree 
cultivation zones. The division has been defined twice, in 1929 
and in 1946 (Figs . 1 and 2) . This zonal division has also been 
applied to ornamental trees and shrubs . A committee for the 
standadization of ornamental plants, appointed by the State Board 
of Agriculture, has established the present zones (Fig. 4) . This 
committee elaborated further the suggestion made by Professor J. 
Jalas (Fig. 3) which was originally based on the climatic and 
vegetation zones of Finland. 

POPLARS IN THE PARKS OF OULU, by Niilo Karhu, pp. 118-119 . 

In the city of Oulu (65°N, at the Gulf of Bothnia) a total of ten 
poplar species and varieties and 2 unknown hybrids were found. 
The most common ones and overwhelming in number were Populus 
balsamifera var . elongata Hyl . and ~ x rasumowskiana (Reg . ) 
Dipp ., found in 295 and 200 places respectively (about 2600 trees 
of both species) . 
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TALL TREES FROM SOUTH HÄME , by V. Erkamo , pp . 124 - 128 . 

Th e information of particularly tall tree specimens (incl . Larix 
dec idua , Betula pendula , B . pendula f . carelica , Ulmus laev~ 
Populus laurifolia, ~ · x berolinensis and Tilia cordata~ 
South Häme in Southern Finland is given . 

FINNISH DENDROLOGISTS VISIT CHINA , by Niilo Karhu, pp . 129 - 135 . 

A t our with 17 participants representing the Finnish Dendrological 
Soc iety was made to the People ~ s Republic of China between 17 
August and 20 September 1980 . Travelling to and from China took 
place by train which also gave an opportunity to make acquaintance 
With a vast territory of the USSR along the Siberian Railway . 

In north- eastern China (Dailing and Wuying) the participants were 
able to see natural forests (dominated by Pinus koraiensis , Picea 
iezoensis , Larix gmelini and many broad- leaved species) . ~n addi 
tion the City of Harbin and its forestry school (The Norteastern 
Fo restry Institute) were included in the program. 

From Harbin , the tour continued (by train) to Peking, with a visit 
to the Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences and to 
the Fo r es t Re s earch Institute of the Chinese Academy of Forestry . 
Dendro l og i cal observations were also made during excursions to the 
Fo r bidden City , the Summer Palace , the Great Wall and the Ming Tombs . 

One of the highlight s of the tour was Sichuan Province , its capital 
Chengdu a nd t he Emei Shan Mountain , located 160 km SW of Chengdu , in 
Particular . Field excursions on Emei Shan, up to the elevation of 
l OOO m, offered a variety of dcndrologically interesting sceneries 
and t ree species representing the subtropical evergreen vegetation 
zone (Cunninghamia lanceolata was here common naturally as well a s 
a planted forest tree) . Many temples (with the monks as guides for 
the Finnish group) and shrines scattered over the holy mountain of 
Chinese Buddism were also visited . 

The next stop at Nanking offered magnificent views of the Yangtze 
River a s wel l as excurs i o n s to the Nanking Forestry College , the 
Botanical Garden , the Sun Yat-sen Memorial and a people ' s commune 
in the countryside . 

In Hang zhou the exceptionally well organized and maintained Hangzhou 
Bo tanical Garden (cf . cover photograph) was one of the pleasant sur 
Pr i s es of the tour . The Mogan Shan Mountain near Hangzhou offered 
thorough information on bamboos , their cultivation and signifi
cance , in addition to scenic views . 

Af ter travelling by train and bus from Hangzhou the group spent a 
few memorable days on top of Lushan Mountain in the Yangtze Valley . 
The foggy weather turned to sunshine and allowed hiking along the 
Path s overlooking the plain more than 1000 m below as well as a 
Vi sit to the Lushan Botanical Garden , where thorough information 
Wa s obta i ned o n mountain vegetation of the subtropical zone . 
Pr ior to leaving China , two more days were spent in Peking . 

The par t icipants were extremely satisfied with the programme in 
China . They want to express their gratitude to the Chinese authori 
ties respons i ble for the organization of the tour and for assist
ance in different parts of China, and finally to Mr . SHI Jing - li , 
Sead of the European Section of the "Ltixing s he" Travel Agency , who 
Perso nal ly guided the group and who also excellently interpre~ed 
from Chinese t o Finnish . 
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JOUKKOJULKAISU 

KOKOUSKUTSU 

KPL00 2 KOOOQ001 
METSAKIRJASTO 
HELSINGIN YLIOPISTO 
UNIONINKATU 40 B 

(0170 HKI 17 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r . y . järjestää 

yleisen kokouksen 27 . 11. 1980 Helsingissä Tieteellisten seurain 

talolla (os. Snellmanninkatu 9-1 1) salissa 23 alkaen klo 19 . 00 . 

Virallisena asiana kokouksessa käsitellään sääntömuutosehdotusta , 

joka koskee hallituksen jäsenten varamiesjärjestelmää . 

Kokouksessa on muuna ohjelmana matkakertomukset Dendr ologian 

Seuran järjestämistä ulkomaanmatkoista kesällä - 80 . Ki inan 

matkasta kertovat MMT Olavi Luukkanen ja agronomi Bo Knape . 

Turkin matkasta kertoo MH Aulikki Kauppila . 

Kaikki ovat tervetulleita 

Ps . Talvi on JO ehtinyt ainakin kerran tulla koko maahan ja 

yksi kasvukausi on taas ohi. Dendrologian Seu ra ei kuitenkaan 

lopeta kasvuansa ja toimintaansa lumentulon myötä . Lehden 

seuraavassa numerossa luodaan katsaus kuluneen vuoden toimintaan 

ja kutsutaan jäsenet helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen . 

Joulukin on tulossa. Dendrologian Seura ei tänä vuonna jär jestä 

joulukuusisavottaa. Seuran puolesta Valkoista Talvea ja Rauhal

lista Joulua toivottaa 

sihteeri Mar jatta 

HELSINKI 1980 P'AINOVALMfSTE !SS 0355-{)61 3 
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( 

DENOROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER No 4/ 1980 (Voi. 11 ) 

Tässä numerossa : 

Mänty - vuoden puu 198 1 ( iilo Karhu) s. 143 

Suomessa viljellyt heisilajit (Vibumum) (Pentti Alanko) s. 144 

Wolffin puisto, Vaasan tuhoutuva jalopuualue (Eija Piispala) s. 166 

Muistikuvia Turkin matkalta kesäkuussa 1980 (Leena Häme, Olavi Häme, 
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Vuosikokous s. 196 

Lumipalloheisen ( Viburnum opulus f roseum) kukkiva 
Suomessa viljeltyjä heisilajeja käsittelevään kirjoitukseen 
Piirros: Marja Koistinen. 
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MÄNTY - VUODEN PUU 1981 

Dendrologian Seuran piirissä vajaat viisi vuotta sitten 

herätetty ajatus uudesta toimintamuodosta , vuoden puun 

nimeämisestä , on osoittautunut oikeaan osunee ksi toimen

piteeksi . Vuoden puu on tänään jo tunnettu käsite . Asiaa 

on suuresti auttanut se , että vuoden puuksi 1980 nimeä

mämme visakoivu valittiin myös ympäristövuoden puuksi . 

Tarkoituksenamme on vuoden puuksi valitun lajin kaikin 

tavoin tunnetuksi tekeminen ja sen käyttömahdollisuuksi

en esittely . Tästä seuraa , että vuoden puun on oltava 

oloissamme täysin kestävä ja erilaisiin käyttötarkoituk

siin sopiva . Siksi valinnan kohteena ova t olleet kot imai- . 

set lajit , joihin voidaan myöhemmin valikoiman huvetessa 

rinnastaa myös muutamia Suomeen hyvin sopeutuneita vieras

peräisiä lajeja. Näin voidaan varmistaa myös se , että ku

takin vuoden puuta on nimikkovuotenaan saatavilla . 

Tämän ehdon täyttää varmasti Dendrologian Seuran hallituk

sen vuoden puuksi 1981 nimeämä mänty - ensimmäinen havu

puu nyt täyttyvässä viiden puun sarjassa . Kotimainen män

tymme saattaa tuntua vuoden puuna vähän arkipäi väiseltä , 

varsinkin niinipuun , tervalepän , kynneppään j a visakoivun 

jälkeen . Mänty ei ole harvinainen , mutta se on monella ta

valla arvokas ja mielenkiintoinen puulaji , minkä myös mo

net kirjoitukset lehdessämme tulevat vuoden mittaan osoit

tamaan . 

Niilo Karhu 
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Fentti Al anko 

SUOMESSA VILJELLYT REISILAJIT (VIBURNUM) 

He isien suku on levinny t kautta ryohj oisen pallonpuoliskon ulottuen 

uud e lla mantereella nde ille ja vanhan maailman puolella f ohjois - Af 

rikkaa n ja Ka akkoi s - Aa sian saarille (Kuva 1) . käs itykset maailman 

he i s i en l aj iluvus ta vaih t elevat : ~ehde ri n ( 1977) mukaan la jeja on 

120 , KrUs smannin (1978a) n . 200 ja sukua paljon tutkineen ~golfin 

( 1962) n . 250 . Zniten lajeja on Keski- Amer i kassa ja Kaakkois - Aas i assa · 

JU ur i mmas ta osasta lajeja ei ole viljelytietoja : rlehder (1977) mai 

n itsee 62 ja KrUs smann (1978a) 70 vil jel t yä la j ia sekä lis~ksi l u 

k uisia risteytymiä , muunnoks ia , muotoja ja la i ikkei~a . Meillä on 

yle i ses ti vi ljelyssä vain kot imainen koiranhei si (y . o~ulus) , l um i 

palloheisi (y. o~ulus f . roseum) sekä villaheisi (y. lantana) . 

Jo levinneisyysalueen l aajuudesta ja ~ainopisteestä johtuen useimmat 

l aje ista eivät tule toi meen ilmastossamme . Muualla hyvin suositut 

komealehtiset i k ivi h r eät l ajit ja lukuisat niiden väliset risteyty

mät e ivät valitettavasti ole meillä kestäviä . Sc hal i n ( 1936) k e rtoo 

kokeilleensa Kirkkonummel la 18 lajia , joista vain yksi kuoli . Vi elä 

vuonna 1974 hänen puutar has saan kasvoi 10 la jia tai lajiketta (Anon • 

1 975) . Vaaraman ( 1941) mukaan Helsingin yliopiston kasvitieteellises53 

puutarhassa kasvoi 15 la j ia . Kallio (1966a) maini t see meiltä 16 lajia 

tai mu otoa . 

h ykyään Suomesta on vil jelytietoja 29 lajista ja yhteensä 37 takso

nista , joista useat edellämainittujen yleisesti viljeltyjen lisäksi~e' 
n es t y i sl vät ainakin maan eteläosi ssa . Jo S i mbe r g ( 1955) tuo esille 

la j ivalikoiman s uppeuden ja toteaa , että on olemassa joukko muita 

kestäviä , r unsaskukkaisia tai kaunislehtisiä heisiä , jotka menes tyi 

s i vät ainakin maan eteläosissa . S chalin ( 1953) k ir j o ittaa , että " joS 

~aluat istuttaa puutarhaasi pensaita , jotka ovat e ri tyi se n siisti

tyn ja hoide t un näköisiä , s uosittel i sin Vibur num- sukua" . 
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Kuva 1 . Heisisuvun ( Viburnum) l e vinneisyys p ääa s i assa Ego l f in 
(l 96 2 a ) muk aan , 

Fi g , 1. Geographic a l di stri b u t ion of t he g enus Vibu r num 
a ccording to Egolf ( l 962a , amen d ed) . 

Heisipensaista e r äät varttuvat melko korkeiksi puumaisiksi pensaiksi . 

Lehdet ovat vastakkaisest i , joko sormiluiskaisia tai ehyitä , ehyt-

tai hammaslaitaisia , ruodillisia . Kukat ovat use i mmiten monikukkaisis 

sa , tiheissä sarjamai sissa tai huiskilomaisissa viuhkoissa . Teri ö 

on yleensä valkoinen tai pune rtava , torvimainen , 5- liuskainen . Hedelmä 

on 1- siemeninen l uumar j a . 

Rehde r ( 1977 ) ja KrUssmann ( 1978a ) jakavat suvun 9 r yhmään (sektioon) . 

Mei llä tavatut l a j it jakaantuvat näihin seuraa vasti : 

1. Thyr soma : V. far r e r i 
2. Lantana : bltchiuense , bure j aeticum , x burkwood i i , carlesii , 

x judilii, l antana , x rhy t idophylloides , r hytido phyllum, 
urceolatum , utile . 

3 • Pseudotinus : alnifoliu_m __ 
4. Pseudopulus : plicatum 

(5 , Lenta go : cassinoides , l entago , mongolicum , nudum ,_ prunifolium . 
6, Ti nus: tinus) 
8 , Od ontinus : acerifolium , dentatum , dilatatum , hu pehens e , molle , 

rafinesguianum , wri ght ii . 
9, Opulus : opulus , sargentii , trilobum . 

HYvä yleiskatsaus heisien lajiryhmiin on Kasvien maailma - teoksessa 
(Kallio & Rous i 1979) , j ossa on myös lyhyest i se los tettu tärkeimpiä 
la j e j a . 
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Suomessa viljeltyjen tärkeimpien heisilajien (Viburnum) määrityakaaV8 • 

(Suluissa mainitut iajit ovat meillä siksi harvinaisia, että ne on l 
mainittu kaavasaa vain lähinnä muistuttavien yleisten lajien kohdalla• 

1. Lehdet korvakke~mia, ruodit nystyttömiä; lavat ehyt- tai saha
laitaisia, sulkasuonisia, paksuhko ja 

2. Talvisilmut pal j aita, silmusuomuttornia 

3. Lehtensä varistavia 

4. Leveäkasvuinen pensas, korkeus enintään 1 . 5 m; kukat .. J 

punertavia, hyväntuoksuisi·a; lehdet leveän puikei ta , epa' 1 
säänn5llisesti sahalaitaisia, isohampaisia carlesii 

4 . Pystykasvuinen, korkea pensas ; kukat valkoisia - kel
lanvalkeita, pahanhajuisia ; lehdet yleensä pitkän-
puikeita , t iheään sahalaitaisia lantana 

(alnifolium, b i tchiuense , burejaeticum , mongoli -
.Q.ld!!! ) 

3 . Lehdet ikivihreitä tai ainakin pitkälle talveen kestäviä ; 
meillä huonosti menestyviä lajeja 

(x j uddii , x r h y tidophylloides , r hytido phyllum , utile) 

2 . S ilmu issa 2-4 silmusuomua 

5. Leht i suone t päättyvät ennen lehden reunaa 

6 . Lehtiruoti aaltomaisesti johteinen 

6. Lehtiruoti ei johteinen 
(nudum , prunifolium) 

lentago 

cassinoi~ 

5 . Lehtisuone t päät tyvät hampaas een dentatum 
(dilataturn, farreri , hupehense , rnolle , rafinesguianum , 
plicatum ,wrightii) 

1. Lehdet yleensä korvakkeellisia , ruotien tyvellä nystyjä ; 
lavat sormiliuskaisia tai - ha l koisia , kourasuonisia, 
yleensä 3- 5 suonisia. 

7 . He tei t ten ponnet purppuranpunaisia; lehden keskiliueka pidentY' 
ny t , liuakat yleensä ehytlaitaisia sargentii 

7 . Hete itten ponnet keltaisia ; lehden keskiliueka ei pidenty
nyt , liuakat harvaan hammaslaitaisia 

8 . Lehdet alta karvaisia ; nystyt oerättömiä , kuoppamaisia ; 
·lehtiruod in ura kapea , syvä opulus 

8 . Lehde t alta kaljuja; n~t yleensä perällisiä , pieniä ; 
leh tiruodin ura matala, leveä trilob~ 
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4 

Kuvat 2-9 . Heisilajien l e htiä. Mittakaava 5 cm. 
Figs. 2-9 . Drawing s of Viburnum-leaves. Scale 5 cm. 

8 

2 . V. alnifolium (K a rjalohja 1972,Alanko 22191; H). ). V.carlesii 
(Helsinki 1966, Alanko; H). 4. y. cassinoides ~Karjaloh}a 1972, 
Alanko 22200; H). 5. V. dentatum var . lucidum Helsinki 1971, 
Uotila 12678; H). 6. V. dentatum var. venosum Helsinki 1919, 
Lindström; H). 7. y. farreri (Helsinki 1976, Alanko 29814; H). 
B. y. lentago {Helsinki 1976, Alanko JOJ95; H). 9. y. rafinesgui
~ (Pietarsaari 1977, Alanko )4149; H). -Del. ~1 . Koistinen. 
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1 . y. a cerifolium L.- vaahteraheisi 

Pie~ikasvuinen pensas , korkeus enintään 2 m. Lehdet 3- liuskaisia , 
alapuolelta tiheäkarvaisia , mustapisteisiä, Kukat kellertävän valkoi
sia , pieniä , pitkäperäisissä , pallomaisissa huiskiloissa. Steriilejä 
l aitakukkia ei ole . Hedelmät kypsinä mustia . - Lajinimi markitsee 
vaahteranlehtistä ja lehdet muistuttavatkin eräliEn amerikkalaisten 
pensasvaahteroiden lehtiä . 

Laji muistuttaa jonkin verran koiranheittä (kuuluu silti Odontinus 
ryhmään) , ja on kotoisin kuivilta paikoilta F0 hj ois- Amerikan itä
osista , joissa s en nimitys on "Do ckmackie" . Se on kestävä , mutta meil~ 
lä sangen harvoin viljel ty . Kukkiensa puolesta vaahteraheisi ei ole 
erityisen kaunis , mutta Schalinin (1953) mukaan s yysväri on ehkä kok0 

suvun kaunein , sarlakanpunainen . Turun kasvitieteellisestä puutarhas- t 
ta laji on saatu v . 1937 Piikk i öön , jossa se on viihtynyt hyvin , ollU 
täysin talvenkestävä ja saavuttanut 230 cm korkeuden (Meurman 1963, 
Kallio 1977). Lisäksi sitä on kasvatettu Helsingin ylioniston kasvi 
tieteel lisessä puutarhassa (Vaarama 1941), jossa la j ia ei kuitenkaan 
enää ole . 

2 . . y. alnifolium Mars h . (V . lantanoides) Kuva 2 · 

Kesk ikokoinen pensas , korkeus vanhemmiten 2- 3 m. Mui stuttaa villa- . 
heittä (V . lantana) , mutta on rennompivartinen, juurehtiva , harva- J3 
is olehtisempi , ja kukinnot ovat erilaisia . Lehdet ovat isoja (10- 20 
cm) , se l väsuonisia , karvai sia , pyöreitä , herttamaisia , syysväriltään 
tummanpunaisia . Kukinnot ovat liitteitä huiskiloita (leveys 10 cm),~· 
laitakukat iso ja , n euvottornia (kukinnot muistuttavatkin eräiden~ 
gea- lajien kuki ntoja) . Marjat ovat aluksi punaisia , kypsinä mustia . 

Pensas ( "Hobble bush") on kot oisin Pohjo is-Amerikan itäosista, Kana
dasta Pohjois - Karolii naan ulottuvalta alueelta . Laji on kukinta- ai 
kaan kesäkuussa erityisen kaunis ja ansaitsisi tulla yle isempään vil~ 
jelyyn , sillä kestävyyski n vaikuttaa hyvältä . Se viihtyy parhaiten 
metsäpuutarhassa puolivarjossa , tuorehkossa, multavassa , hapuamessa . 
maassa kuten y. acerifolium . Viljelystä meillä ei ole kovinkaan monl3~ 
tietoja , Pensas kasvaa yhä Schal inin puutarhassa Jorvaksessa 1974 teP 
dyn inventaarion mukaan (Anon . 1975) . Lisäksi on yksi näyte Kirkko
nummelta Masabystä (1932 Zilliacus; H) . Laj ia on myös Tammistan ar- ~ 
boretumissa Karjalohjalla , jossa se näyttää toipuneen jouduttuaan k33 
detun lehtikuusen risujen alle v . 1972. 

3 . y. bitchiuense Mak . 

Länsijapanilainen la j i , joka muistuttaa suuresti korealaista y. ~
lesiita . Krtlssmannin (1951) mukaan se on kauniimpi kuin tuoksuheisl , 
mutta myös arempi , joten s il lä ei liene menestymismahdollisuuksia · ~ 
Suomessa . Meillä sen vil je lystä on vain 3 tietoa : Schalin (1936) mal 
ni tsee la jin täysin talvenkestäväksi puutarhassaan Kirkkonummella , · ~ 
mutta vuoden 1974 inventaa riossa sitä ei enää havaittu (Anon . 1975) . T? 1 

n en on Tammistan arboretumista Karjalohjalla , josta sitä ei ole enää~ 
löydetty (Alanko 1972 ) . Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puG 
tarhassa oli Schalinilta vuonna 1934 saatu taimi hengissä vielä 193 ' 
mutta Vaarama (1941) ei sitä enää mai nitse . Herbaarionäytteeseen pe-



149 

polska WWA l~PA ~IU .. UM WWI -

Kuva 10 . Tuoksuheisi (V , carlesii) on ainoa heisilaji , josta on 
julkaistu postimerkki . Vertailun vuoksi mainittakoon, 
että al ppiruusuista on 68 postimerk~iä , 

Fig . 10 , Viburnum carlesii is the only species of the genu s 
Viburn u m which h n s been portrayed on a postal stamp . 
Note that various Rhododcndron species have been depi c ted 
on 68 starnps ! 

~Ustuvaa todistetta sen vlljelystä meillä ei ole . La~ia on käytetty 
Paljon jalostustyössä , mm . ristey t t ämällä tu oksuhe iden kanssa siitä 
o~ saatu eteläm"'länä pal,ion kasvatettu ja me illäkin kokeiltu Y.. . x ,iud 
~. jota pidetään vantala jejaan kestäväm~änf . 

4 . y_ . burejaeticum Reg & Herd . Kuva 19 . 

laokasvuinen oensas , joka muistuttaa suuresti villaheittä (y_ . lantana) . 
~Chalinin (1936 , 1953) mukaan se on täysin talvenkestävä , kaunisleh-
~nen laji , jonka kukat ovat mit~ttömiä . Pensas on kotoisin ~and§u
t~asta ja on viljeltynä harvinainen kaikkialla . Turun ylio~iston kas 
~letieteellisesea puutarhassa laji on kasvanut vuodesta 1957 lähtien , 
~kkinut ja tuottanut siemeniäkin . Helsinrin ylio~iston kasvitieteel-
lsessä puutarhassa on nuori taimi . 

5, y. x burkwodii Burkv . (y_ . carlesii x utile) - hybridolvon 

~ämän kauniin Lantana- ryhmän ikivihreän risteytymän j a sen ' Chenaul
tii' - la j ikkeen Schalin (1953) mainitsee selviytyvän Kirkkonummella 
'~ain lumen alla . 

6, y_ . carlesii Ramsl . - tuoksuheisi , luktolvon Kuvat 3, 10 , 11 . 

fuoksuheisi on noin metrinen , oyöreä , hidaskasvuinen "'lensas . Laji kuu
Uu Lantana- ryhmään , jol l e ovat tunnusomaisia paksuhkot t ä htikarvai
:~t lehdet j a paljaina talvehtivat kukkasilmut . Ku ut ovat pune rta
~l~ , ja villaheiden kukkia isommat valkoiset kukat si j aitsevat pallo 
alaissa kukinnoissa . Kukkien tuoksu on voimakas , ja tuoksuheisi lie 
~ee hienotuoksuisin meillä viljel tävistä oensaista . folarjat ovat kyp
inä sinimustia . 
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Tuoksuheisi on kot o i s in Länsi- Korean saarilta mereisen ilmaston alueel· 
t a ja s e on otettu vi!j el~ vasta v . 1902. Kun se löydettiin, määri- · . 
tettiin se aluksi aika isemmin kuvatuksi samankaltaiseksi japanilaisekn 
y. hitchiuense- lajiksi , j a nämä ovat edelleenkin sekaisin taimitar
hoissa . Hiltier (1971) pitää lajia eräänä kaikkein suosituimmista ko~ 
ristepenaaiata . Tuoksuheisi onkin yksi niistä pensaista, joita soisl 
enemmän viljeltävän Ahvenanmaalla sekä Lounais - ja Etelä-Suomen ran
nikkoalueella , missä se näyttää menestyvän hyvin . Kall io (1966a) löy
si lajia Ahvenanmaalta , Piikkiöstä ja Kauniaisista ja pitää sen kes 
tävyyttä kohtalaisena . Lisäksi tieto j a on Kirkkonummelta (Schalin ._ l 
1936 , Anon. 1975) j.a Hels i ngistä , missä se on kasvanu t Kasvi tieteell1_ 
sessä puutarhassa vuodesta 1931 lähtien. Schalinin (1953) arvelua· 1a 
jin kestävyydestä ainakin Keski - Suo.meen saakka on pidettävä liian op- ~ 
timistisena. Pensaalle on varattava pienilmastoltaan mahdoll isimman 
edullinen paikka . Se viihtyy parhaiten puolivarjossa j a hyvämultai
sessa, kalkkipitoisessa maassa . Tuoksuheisi on jalostustyössä paljon t· 
käytetty laji . Ihme kyllä , kirjallisuudessa ei näy tietoja sen riste1

0 tämisestä y. lant anan kanssa . Näiden risteytyminen näyttäis i kuitenk1, 
mahdolliselta , onhan la jeilla sama kromosomiluku (2n=18), joka on tun 
nus omainen koko Lantana- ryhmälle (Egolf 1962). Lisäksi risteyttäminen 1 
itäaasialaisen y. burejaeticurnin kanssa olisi kokeilemisen arvoista . 

Myynnissä on usein villaheidelle vartettuja 1uoksuhei.siä (näin taimitar~t 
saavat nopeimmin myyntikuntoisia taimia). Hiorth ( 1956) on kuitenkin~ 
mieltä , että tuoksuheiden varttamista villaheidelle olisi pidettävä 
rangaistavana tekona , sillä peruarunkona villahe isi työntää jatkuvas
ti voimakkaita versoja , jotka on tarkkaan poistettava . Tämän näkee .. , 
myös Hels ingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan eräässä yksil05 

sä , Must ialan arboretumissa l öytyi 1973 yksi vil l aheisi, jossa oli 
tuoksuheiden nimilappu - on helppo arvata , mitä oli tapahtunut! Kal - t• 
lion ( 1966b) mukaan laji on hyvin arka taudeil le ja tuholaisille , rou 
tai pensaita ole mikään vaivannut ainakaan Helsingin yliopiston kas
vitieteellisessä puutarhassa. 

Kuva 11 . 

Fig . 11 . 

Tuok s uhei si (Vibu rnum carlesii) . Kuva Helsingin yli 
opiston kasv itiete ellisestä puutarhasta Jl . V. l977 
(P . Al anko). 
Viburnum c a rle s ii . Pho to: Botanical Garden of Helsinki 
J l May 1977 (P. Ålanko). 
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7, y. cassinoides L. Kuva 4. 

Pyatykasvuinen, n . kaksi metrinen pens a s , Ve rs ot . kukinnot ja lehdet , 
ovat aluksi ruskean kilpikarvan peittämiä . Lehdet ovat kapeamman soi
keita kuin hyvin samannäköisellä y. lentagolla , laakerin lehtiä muis 
tuttavia , kiiltäviä, nahkamaisia , epämääräisesti harvahampaisia , joh
teettomia . Kukat ovat valkoisia ja ryhmittyneet laakeaksi huiski loksi , 
Marjojen väri on sinimusta . 

Y: cassinoides on Lentago- ryhmän laji , ja meillä vielä harvinaisempi 
Vlljeltynä kuin varsinainen kiiltoheisi lY · lentago) . Se on tavattu 
~auniaisista (Kallio 1966a) , Karjalohjalta Tammistosta (Alanko 1972) 
Ja Kirkkonummelta (Schalin 193 6 , 1953) , jossa se on ollut täysin kes 
tävä ja kukkinut sekä muodostanut hede lmiä r unsaasti . Piikkiössä se 
on kasvanut vuodesta 1938 (Meurman 1963 , Kallio 1977 ) . Helsingin yli 
Opiston kasvitieteellisestä puutarhasta ensimmäiset näytteet on ke 
~ätty v . 1897 . Todennäköisesti muuallaki n harvoin vilje lty laji olisi 
kes tävä pohjoisemnanakin , sillä Rehderin ( 1977) mukaan se kasvaa 
luonnonvaraisena Fohjois- hmrikan itäos issa , poh j oisinna New Found l an
dissa. Kasvupaikat ova t kosteita metsiä , j oiden maaperä on hapan . 

Xuva 12. Hammasheisi (Viburnum dentatum var . lucidum) on vähän 
käytetty , mutta komeakukkainen ja peittävä k oristepen
sas . Kuvassa uimastadionin komeita pensaita tarka stele 
vat Tuomas Alank o ja kaupungin puutarhuri Pekka Jyränkö , 
Valok , P , Al ank o 9 , VII . 1 976 , 

F'ig , 12. V, dentatum var , lucidum is surpris i ngly s e ldom cultiva
ted in Finland, although it seems to be quite hardy at 
l east in the southern parts of thecountry as also indica
ted by abundant flowering . Photo: Helsinki 9 July 1977 
(P . Alanko) , 

8, y, dentatum L. - hammasheisi , tandolvon Kuvat 5 , 6 , 12 

Leveä- ja tiheäkasvuinen pensas . Korkeus 2- 4 m. Lehd et hammaslai tai
:i~ , soikeita tai pyöreitä , 6- 10 - suoniparisia . Kukinto n . 10 cm le
te~ ! laakea huiskilo ; kukat valkoisia , neuvottornia laitakukkia ei ole. 
ja~lsta tunnetaan useita toisistaan vain vähän eroavia muunnoksia, 

1°lsta maastamme lienee tavattu kolme . Eroj a on mm . karvaisuudessa, 
ehtimuodossa j a korvakkeissa . 
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V. dentatum var . lucidum Ait . Meillä yleisin ja samalla kaunein haro
masheisimuunnos . Lehdet ovat pyöreitä , tiheähampaisia , ruodit j a ala-, 
pinta ovat kaljuja , vain suonihangoissa on vaaleita karvatupsuja . Mu~ 
nos on kasvanut Hels ingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 
ainakin vuodesta 1900 l ähtien . Lisäksi näy t teitä on Tampereel ta (ks · 
myös Järventaus 1980) ja Helsingistä mm . Vuosaaresta (Uotila & Alank0 

1979), Hakasalmen puistosta, Sibelius- puistosta , Uimastadionin l~ota ,_ 
Kaisaniemen puistosta ja Tokoin puistosta . Fensas on todella vil . el~
arvoinen runsaskukkaisuutensa , rehevän kasvunsa ja terveytensä ansi 05 

ta . (Kuvat 5 j a 12 . ) 

v. dentatum var . dentatum . (y . venosum var . canbyi , y. pubescens var· 
canbyi) . Tällä muunnoks~ll~ leht~r~odi t ja lavat ainakin al~oiru.:an ·t-/ 
suonien kohdalta ovat taht1karva1s~a . Lehdet ovat 6- 8 cm p1tk1a , pl 
kulaisia - lähes soikeita , harvahampaisia . ~odusta on kerätty kaksi 
epävarmaa ja huonoa näytettä Alavudelta ja Forssasta . 

y. dentatum var. venosum (Brit . )Gleas . Lehdet ovat yleensä yöreit~ , 
pituuttaan leveä mpiä , paksuhkoja; ruodit ja suonet ovat tähtikarval- _ 
sia . Us eita pensaita - ja monella eri nimellä varustettuina - on kas 
vanut Hels ingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa vuodesta 
1907 (Kuva 6) . 

9 . y. dilatatum Thunb . 

Kaunis itäaasialainen Odontinus - ryhmän laji , joka on ollut kokeilta
vana Ki r kkonummella , mutta huonolla menestyksellä . Schalin (1936) to
teaa ; - "vill ej orka över snötäcket" . Yhteisryohjoismaisella keruu
retkellä hankittiin la jin siementä Koreasta (Hagman et al . 1978 ) , ja _ 
aika näyttää , saadaanko y. dilatatumista kestävää kantaa . Huu t Korea~
ta kerätyt lajit ovat y. awabucki , y. burejaeticum , y. e r os um , y. ~ 
c atum , y. koreanum , y. sargentii ja y. wDghtii . 

10 . V . farrEri Stearn . ~·y . f r agrans) - keisarinheisi , ke.jsarolvon 
Kuva 7·3, Pystykasvuinen pensas , korkeus n . 1, 5 m. Lehdet karyean soikeita , ter 

vähampaisia , keväällä punertavan ruskeita . Nu put punertavia ; kukat 
valkoisia , hyväntuoksuisia . Kukkii ennen lehtien ruhkeamista huhti
t~okuussa . Marjoja ei meillä muodostu . 

Tämä pohjoiskorealainen laji on meillä harvinainen . Ulkomailla se 0~8 hyvin suosittu , ja esim . Englannissa kukinta alkaa jo marraskuussa J 
jatkuu talven yli . He lsingissä keisari nhe isi kasvaa Kau ounginpuutarlS 
hassa ja Kaivopuistossa . Schalinin (1936) mukaan se on Kirkkonummel n' 
täysin kestävä ja kukkii vuosittain . Laji oli si viljelyn arvoinen A 
venanmaalla ja eteläi sellä r annikkoalueella . 

11 . y. hupehense Rehd . 

Kiinalainen laji , jota Schalin (1936) on kokeillut Kirkkonummella , 
mutta huono~la menestyksellä . 

12 . y. x juddii Rehd . (y . bicthiuense x carlesii ) - vårolvon 

f1uistuttaa y. carlesii tä , mutta lehdet ovat pitempiä sekä kukinto ··BJI 
isompi ja harvempi. Hi orthin (1956 ) mukaan se on myös kestävyydelta 
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tuoksuheiden kaltainen . V, 1974 tehdyn inventaarion mukaan la j i on ta
~attu meillä Kirkkonummella Schalinin nuutarhassa ~on . 1975) . Kall io 
(1966a ) mainitsee nuorten pensaitten menestyvän hyvin Esnoossa . Her
baarionäyttein varmennettua tietoa lajista meillä ei kuitenkaan ole. 

13 . ~ · lantana L . - villaheisi , parkolvon Kuvat 13 , 14 . 

Pystykasvuinen , 2- 3m korkea tukevaoksainen pensas . Lehdet soikeita , 
nahkamaisia , alta harmahtavan tähtikarvaisia , sahalaitaisia syysväri 
t ykse ltä punaisia. Pienet kellanvalkeat kukat pahanhajuisia ; litteissä 
kukinnoissa , Jllarjat lopulta kiiltävän mustia . 

Villaheisi on koiranheiden ja lumipalloheiden ohella meil lä yleis immin 
~iljelty suvun laji . Se on myös hyväksytty nk . vakiolajiksi , jolla 
tarkoitetaan Maataloushallituks en asettaman to i mikunnan virallisesti 
suositeltavaksi ehdottamaa kasvilajia . Villaheisi kasvaa luonnonvarai 
sena Ete lä-Euro opassa ja Länsi- Aasiassa kal kki peräisillä paikoilla , 
mutta menestyy meillä hyvin väht kalkkisessakin maaperässä . Sitä koy
tetään pensasryhmissä ryhmäpensaana , ~eite- ja yksittäiskasvina ja se 
t~lee toimeen varjossa yhtä hyvin kuin paahteis i lla paikoi lla - ku
tlnta tosin jää silloin vähä isemmäksi . Kukkien hajua pidet8än epämiel-
Yttävänä ja s en vuoksi pens as ei sovi istutettavaksi lähelle oleske

lutilaa . Syksyllä lehtien varisemisen aikoihin siitä saattaa l ähteä 
~Uutaman päivän ajan hyvin voimakas , e nämiellyttä vä haju . Juuret tor
Juvat hajullaan myyriä ja hiiriä puutarhassa . 1arjat ovat myrkyllisiä . 
flansellin ( 1969) muka ·-1 n s ii tä saa vatsavaivoja kuten koiranheidenkin 
marjoista , ja kuori on yhtä myrkyllinen kuin näsi ä llä . 

l<uva 1 J . 

~:!. ... , 
"' 1 J . 

Villaheiden (V , lantana) mustat , myrkylliset ma rj a t ovat 
hyvin koriste;lliset . Kuva Uppsalan kasvitieteellisestä 
puutarhasta 8 . I X, 1975 (P , Alanko). 
Viburnum lantana h a s shiny black, poisonous berries, 
which are very decorative . Photo: Uppsala Botanical 
Gard e n 8 September 1975 (P , Alanko) , 
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Ku va 1 4 . Kukkiv a vil l aheisi, Viburnum lantana (Muolaa 1908, 
Cederhv arf' ; H) • 

Fig . 1 4 . F1 owering Vibur num lantana . -Del . M.Koistinen . 

Villaheisi menestyy meillä hyvin Pohjanlahden perukoilla ja Kajaaniil'l 
saakka ja on vielä kohtalaisen kestävä Rovaniemelläkin (Kallio 1966a)· 
Helsingissä , mm . Leninin puistossa, ja Karjalohjalla Tammistossa on 
tavattu isolehtinen lajike cv . macrophyllum (var . rugosum) , jonka leb' 
det ovat kurttupintaisia , jopa 10- 20 cm mittaisia . Helsingin yliopi S' 
ton kasvitieteellisessä puutarhassa on kasvanut cv . versicolor, jonka 
lehdet ovat puhjetessa vaalean , myöhemmin kullankeltaisia (Vaarama 
1941) . Kokeilemisen arvoinen on lisäksi cv . variegatum, jonka lehdet 
ovat kauniita , keltaisen- vihreän kirjavia . Sitä nähtiin mm . Dendrolo~ 
gian Seuran kevätretkellä Eest in Järvseljassa v . 1972 . Lisäksi meilla 
olisi kokeiltava kaakkoiseurooppalaista muunnosta var . discolor Huter· 
(J. . maculatum Pantocsek) , jonka nimirotua pienemmät lehdet ovat alta 
tiheään valkokarvaisia , jolloin kontrasti tumman yläpinnan kanssa on 
hyvin silmiinpistävä . 

Villaheittä käytetään myös Lantana- ryhmän hidaskasvuisten lajien riS' 
teytymien perusrunkona , mutta se ei ole aina suositeltavaa (ks . y. 
carlesii) . Lajin vil jelyvarmuutta lisää vielä tautien ja tuholaisten 
puuttuminen . 

14 . J.-. lentago L. - kiiltoheisi , glansolvon Kuvat 8, 1?· 

Pystykasvuinen , 2- 4( - 10) m korkea pensas . Lehdet puikeita , suippokärki' 
s iä , kiiltäviä , nahkamaisia , vaaleanvihreitä ; syysväritys punaruskea• 
Lehtisuonet päättyvät ennen lehden reunaa . Lehtiruoti aaltoilevasti . 
j ohteinen . Kuka t pieniä , n . 10 cm levyisissä kukinnoissa . Marjat sin1 ' 

mustia , vabapeitteisiä . 
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E =o 
V/BURNUM LENTAG 

KIIL TOHEISI -
POHJOIS-AMER 

Kuva 15 . Kiiltoheiden (Viburnum lentago lehti , josta näkyy hieman 
j oh t einen l eht iruoti ja suonien päättyminen ennen lehden 
reunaa . Valok. Vähämäen arboretumissa Kotkaniemen koeti 
lalla Vihdi s sä 19 . VII . 1 979 P . Alanko . 

Fi g . 15. A s hiny leaf of Viburnum lentago, showing the winged 
petiole and the curving veins which end before reaching 
t he blade margin . Photo : Vihti, SW Finland , 19 July 1979 
( P . Alanko). 

Kiiltoheisi on isokasvuisin heisipensaamme , joka kasvaa luonnonvaraise
na Pohj ois - Am e rikan itäosis sa , kuten monet muutkin meillä hyvin menes 
tyvät lajit . larhaiten se viihtyy tuoreessa maassa , mutta näyttää ole
~an vaatimaton kasvupaikan suhteen ja menestyy niin aurinkoisessa kuin 
~arjois e ssakin oaikassa . Schalin (1953) arvelee sen olevan kestävän 
~ielä Keski - Pohjanmaalla . Kallion (1966a) mukaan tietoja on 11 paikka
~nnalta ; pohjoisin on Nokialta , Tamryereelta (ks . myös Järventaus 1979) 
ta Lahdesta . Menestymisalueeksi (Kallio 1966b) onkin merkinnyt I - IV . 
aji viihtynee kuitenkin nohjoisemoanakin - tiedot pohjoisimmista 

esiintymistä pitäis i saada talteen . 

Simberg (1955) pitää lajia vi llahe ittä kauniimpana ja runsaskukkaisem
Dana . Kiiltoheiden runsaampaa käyttöä suosittelevat monet seikat ; kau
nis kasvutapa ja ~~tö , runsas kukinta , koristeellinen syysväri ja 
~arjat , kestävyys , vastustuskyky taute j a ja tuholaisia vastaan sekä 
~aatimattomuus kasvuoaikan suhteen . Helsingissä kiiltoheittä voi 
l~ailla mm . Vuosannassa (Uotila & Alanko 1979) , ~läintarhassa kaupun
€lnpuutarhan alapuolella , Niskalan arboretumissa j a Kasvitieteelli
Sessä puutarhassa . 

15 . y. molle Michx . 

~ . dentatumia muistuttava pohjoisamerikkalainen laji , jolla on pjöreät , 
alta karvaiset , isohampaiset lehdet . Kukinnot ovat p itkäper äisiä , kar
~~isia . S c halin (1953) toteaa lajin talvenaraksi Ki rkkonummella . Hel-
8~ngin yliopiston kasvitieteelli sessä puutarhassa vuosikausia ~ällä 
nlmellä vi ljelty pensas on y. dentatum var . venosum (vrt . myös Vaara
llla 1941 ) • 
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16 . y. mongoli c um (Pal l . ) Rehd . 

Tämä Lantana.ryhmän la j i on kotoisin Itä- Siperiasta j a Pohjo i s - Kiinas 
ta . Se on kasvanut hyvin Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa vuodesta 1973 a lkaen . 

17 . y. ~ L . 

Pohjoisamerikkalainen laji , joka mu istuttaa suuresti V. cass inoidesta • 
Lehdet ovat tummanvihreitä , kiiltäviä , 5- 12 cm pitkiä~ tylpnäkärkisiä~ 
kukat pitkäperäisissä hui s ki loissa . Yksi pensas an kasvanut Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa vielä 1950- luvulla . 

Kuv a 1 6 . Ko iranheisi , Viburnum opulus (Lahti 1961 . Hakanen ; 11) , 

Fig . 16 . Flower ±ng Vi burnum opulus . - Del . 1, Koistinen . 

18 . y. opul us L . - koiranheisi , skogsolvon Kuvat 16 , 23 · 

Leveäkasvuinen , vanhemmiten 2- 4 m korkea pensas . Lehdet 3 - halkoisia, 
liuskat isohampaisia . 0 yysväritys on karmiininpunainen . Lehti r uodin 
tyvellä on muutamia leveitä , keskeltä koveria nystyjä . Kukinto run- _ 
saskukkainen , litteä huiskilo ; kukat valkoisia , laitakukat isoja , neU 
vo ttomia . Marjat k iiltävän p unaisia . 

Koiranheisi kasvaa luonnonvaraisena lehdoissa j a rehevi ssä korvissa 
Perä- Poh j anmaalle (PeP) asti . Vilj&~ä se on täysin kestävä vielä 

3 
Oulun joen tasolla , mutta on tavattu menestyvänä aina Kemissä , Ranuall 
ja Rovaniemellä asti , mutta ~aleltunut Kittilässä (Ka ll io 1966a) . La
j i kuuluu vaki opensais iimme (vyöhykkeet I - VI) . 
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{ 
a~a 17 . Lurnipal ~oheiden (Viburnurn 

f , roseum) esiintymat Kal l1on 
Ia. a) mukaan . Kartas ta näkyy pen
~~ huono talvenkestävyys . +=kuollut 
~•l.n Pahoin paleltunut ,O=jonkun ver 
~~ talvehtimisva urioita ja • =viihty-

t hyVin . 
tt 
t~ • 17 , Cultivated Viburnum opulus 
'~ in Finland according ta 

Kallio (1966a). Black dots: the shrub 
grows well; open ring s: some damage 
during winter ; crosses: dicd or 
frozen down ta ground . As seen in the 
map more hardy provenance af this 
popular shrub should be found in 
Finland . V, opulus f . opulus grows 
as a na ti~e species up ta the Arctic 
Circle in the north. 
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Lumipalloheidelle (snöbollsbuske) , y. opulus f . roseum L . (var . ~
rile DC . ) on ominaista kaikkien kukkien neuvottmuus ja kukinnan pallo
maisuus . (Kuva 17 ja kansikuva) Se on kestävä vyöhykkeillä I - II : v il
jely onnLs tuu vain Porin , Tampereen , He inolan , Imatran eteläpuolella 
ja sielläkin vain edullisilla paikoilla (Kallio 1966a , kuva 17) . Kai
kesta huolimatta se on hyvin suosi ttu ja lisäksi vakiola j ike . Norj a sta 
on löydetty luonnonvarainen lumi~alloheisi , jolle on annettu löytö
paikan mukaan nimi cv . tingvoll (Reisaeter 1962) . Se muistuttaa f . 
~a, mutta kukinnot ovat isompia ja harvempia j a keskellä on muu
tama 2- neuvoinen , fertili kukka . Samanlaisen pensaan löysi L . O. Ervi 
Korpilahdelta kesällä 1978 . Sa adut muutamat siemenet kylvettiin Hel
singin yliopiston kasvitieteell iseen puutarhaan . Tämä kanta on arvo
kas , si llä sen kes tävyys lienee vastaavanlainen kuin koiranhe iden . 

~v . ~ kasvaa meillä harvinaisena mm . eräässä puistossa Helslngln 
Kall ios s a . Huoto on aivan matala (30- 50 cm ) eikä se kuki. Pensaat 
ovat usein koiranheidenhär män (Microsphaera viburni) ja he isikuoriai
sen (Furrhalta viburni) vaivaamia . 

Kal lio (1966a) mainitsee Helsingistä myös keltamarjaisen koiranheiden 
(y . o . cv . ~nthocarpum) . 

19 . y. plicatum Thunb . 

Tätä kaunista , Keski - Euroopassa ja }ohjois- Amerikassa hyvin suosittua 
koristepensasta ja sen lajikkeita c~ mariesii ja c~ tomentosum on 
kokeiltu meillä mm . hikkiössä (Neurman 1963 , Kallio 1977) ja Kirk
konu~mella (Schalin 1953) , mutta huonolla menestyksellä . Cv . tomen
tosumin kuva on teoksessa Kasvien maailma (Kallio & Rous i 197~ 

20 . y. prunifolium L . 

Kiiltoheittä muistuttava pohjuisamerikkalainen r unsaskukkainen , kau
nisleh t. inen pensas , jolla on lisäksi komea tumman~unainen s yys väri 
t ys ja syötävät marjat (Hillier 1971 ) . S c halinin ( 1936 , 1953 ) mukaan 
se ei ole aivan yhtä kestävä kuin y. lentago , mutta hän arvelee sen 
sopivan viljeltäväksi Etelä- Suomessa . Herbaarionäytteeseen tai valo
kuvaan perustuvaa tietoa sen vil j elystä meillä ei ole , mutta la ji 
mainitaan v . 1974 Schalinin puutarhasta Kirkkonummelta (Anon . 1975l ·n 
Viljelyä olisi syytä kokeilla meillä enemmänkin . Helsingin yliooisto 
kasvitieteell isessä puutarhassa oli 1936 yksi L . Soäthin taimistost~~ 
Berliinistä 1913 saatu pensas , mutta Vaarama (1941) ei sitä enää roal 
nitse . 

21 . y. rafinesguianum Schult . (y . affine , y. pubescens ) Kuva 9· 

Enintään 1- 2 m korkea pensas , Lehdet 3- 5 cm pitkiä , soikeita , alta . 
karvaisia tai vain suonet karvaisia (var . affin e (Schneid . ) House~ ' !~ 
ruodit lyhyitä , vain 2- 6 mm mittaisia , korväkkeellisia . Hedelmä sln) 
musta marja . Schalin (1936) pitää pensasta kestävänä . Kallio (19663 

mainitsee sen l ietarsaaresta , missä se yhä kasvaa koulupuutarhas3~ · 
Lisäksi tietoja on Elimäeltä Mustilan arboretumista j a Helsingista .. 
Eläintarhasta kaupunginpuutarhan alapuole lta j a Kasvitieteellisesta 
puutarhasta , jossa kasvaa vieläkin Schalinilta 1934 saatu pensas . 
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19 

20 

22 

Kuvat 18-22. Heisilajien lehtiä. Mittakaava 5 cm. 
Figs. 18-22. Drawings of Viburnum leaves. Scale 5 cm. 

18. y. sargentii (Japan 1931, Ohwi: H). 19. y. bure aeticum 
(Helsinki 1976. Alanko )2470: H). 20. v. utile Espoo 19JJ, 
Lindberg: H). 21. y. rhytidophyllum (Kirkkonummi 19JJ, Lind
berg• H). 22. y. x rhytidophylloides (Kirkkonummi l9JJ. Lind
berg; H). -Del. M.Koistinen. 
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22 . V . x rhytido phylloldes Suring 
TV . lantana X rhytidophyllum ) 

Kuva 27 • 

Ikivihreä , isolehtinen pensas . Lehdet 8-2 0 vm pitkiä , soikean pitkU
laisia leveämpiä kuin y . rhytidophyllumilla . Ri s teytymän arvelisi 
olevan 'kestävämmän kuin V. rhytido phvllumin. Schalinin ( 1936) mukaan 
se on täysin talvenkestäv ä : "Fullt härdig och blommar å r ligen men 
fäller allt id b laden ovan snötäcket ." Schalinin ouutarhasta Kirkko
nummen Jorvaksesta on kerät ty näyte v. 1933 (H) . 

23 . y. r hytid oph yllum Hemsl . - r ynkolvon Kuva 22 · 

Ikivihreä , n . 2- 4m korke a , v o i makasversoinen pensas . Lehdet o i tkän~ . 
omaisia , jopa 25 cm mittaisia . Kukat kellanvalkeita , jopa 20 cm 2~ 
sä kukinnoissa . Marjat kiiltävän mustia . Kotoisin Länsi - ja Keski 
Kiinasta . 

Ikivihreät Lan t ana- r yhmän lajit ja risteytymät ovat hyvin suos ittuja 
koristepensaita ulkomailla , mutta valitettavasti niiden talvenkes tä
vyys ei ole riittävä meillä . Niiden kokeiluun on valittava mahdolli
simman edul l inen , r unsas l uminen paikka tai maanpinta on peitettävä 
talvisin lehd illä jäätymisen estämiseksi . Schalin (1936) kertoo Y· 
r hytidophyllumin menestyneen Kirkkonummella joten kuten varjoisessa, 
r unsas l umisess a paikassa . Fiikkiöön v . 1937 istutettu taimi kuoli 
pakkastalvena 1942 (Me u rman 1963) . 

24 . y . sargenti i Koehne - r usoheisi Kuva 18 • 

Eroaa lähisukulaisesta y. o~uluksesta mm . seuraavien seikkojen pe
r ustee l la : Hete itten palhot ovat puropuranpunaisia , oksien kuo ri tum' 
m~i ja tulee pi an korkkimaiseksi , lehtien keskiliuska on pidentynYt 
ja liuskat usein ehytlaitaisia . Laitakukat ovat isompia , n . 3 c m le ' 
veitä (koi r anheidellä n . 0 , 5 cm) . 

Rusoheis i on koill isaas ialainen laji , jolla luulisi olevan meil l ä me' 
nestymisen mahdollisuuksia . Vi l jelysyrityksiä on kuitenkin ollut hY' 
vin vähän . Kal li o ( 1966a) mainitsee sen hyvi n menestyvänä Sammatista 
ja Lahd esta . Schal in ( 1 953) pitää sitä Opulus- ryhmän kauneimpana ja 
runsaskukkai s i mpana la j ina . Kokeiluja olisi syytä jatkaa , sillä näh' 
t ä väst i l aji omaa myös hyvän talvenkestävyyden . S iemeniä kerättiin 
Itä- Si perias ta 1976 (Luukkanen et al . 1976) ja Etelä- Ko reasta (Hagm~ 
et al. 1978) . 

25 . y. tinus L . - laake riheisi 

Ikivih r eä , syksyllä kukk i va Välime r en maista kotoisin oleva la ji . 
Sitä viljellään kasvitieteellistan puutarhojen viileissä kasvihuone' 
osasto issa sekä herraskartanoitten kasvihuoneissa , j oista se siirre' 
t ään kesäksi ulos . 

26 . y . trilobum Marsh . (y . am e ricanum , y . opulus var . americanum) -
4 amerikanhe isi , " pensaskar palo" , amerikanskt ol von Kuva 2 ' 

Eroaa l ähe is es t ä koiranheidestä mm . seuraavien tuntomerkkien perus- 15• 
teella: l ehde t ovat alta kaljuja, l ehti r uodin u ra matala j a leveä , .n 
tyt lehden tyvillä pieni ä , perällisiä . Nuo ret versot ovat punertavla' 
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23 24 
-- - ----~ 

Kuv a t 2 ) - 24 . Ny s tyj ä heisi e n l ehtien tyvellä . P i irre t ty kui vista 
näytteistä . ~! ittakaava 0 , 5 cm . 

Fig s . 2) - 24 . Gl a nds a t the b a se of Vibu rnum l cav e s . Drawn f rom 
herbarium spe cimens . Scal e 0 , 5 cm . 

2) . ~ . opul us (Helsinki 1 9 7 9 , Koistinen; H) . 2 4 . :'{ . trilobum 
( Qu e b e c k 1 967 , Cayou t te ; H) . - De l . M. Koi s tin e n . 

Ame r lkanhe i si on myös rehevakasvuisempi , isolehtisempi ja runsaskuk
kai sempi ja isompimarjainen . Brot eivät ole kuitenkaan aina yksisel i t 
tei s i ä . La jien erillään pitäminen on kuitenkin tärke ä tä , koska ame r i 
kanhe i dellä on me r k i t ystä arvokkaana mar jakasvina . 

Kalli on ( 1966a ) mukaan e r äät muodot ovat menestyneet Piikki ös sä hyvi n , 
mut ta Ti kkur ilas sa huonost i. Ty ppi (1973) arve lee la j in menestyvän 
Oike i n hyvi n vi elä Jyväskyl än ko r keudella , edullis i lla paiko i l l a v i e
l ä pohj oisempanakin . T. Rautavaar a ke r to i moneensa amerikanheiden 
marjo j a Yhdys valloista Saarioisten taimitarhaan , jossa pensas on s i t 
temmin ollu t myynn i ssä . Ki r joittaja ta'Jasi v . 1980 hyvin menes t yvi ä 
ja r unsaasti mar jovia pensai ta Tamue r eelta Ahlmanrin emäntäkoulu l t a , 
jossa mar j oi s t a tehdään h i lloa ja mehua . Pakas tetta vaksi si t ä e i 
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siellä s uositeltu , koska siemenistä liukenee karvaita aineita marjo~i~ 

27 . y, urceolatum ~ieb . & Zucc . 

Lantana-ryhmään kuuluva japanilainen la ji , joka on Kal l ion (1966a ) 
mukaan tavattu Helsingistä . Rehder (1977) pitää sitä poikkeavan nä
köisenä , tuskin kauniina . 

2S . y. uti l e Hemsl . Kuva 20 . 

Lantana- ryhmään kuuluva ikivihreä keskikiinalainen laji , joka Schali
nin (1953) mukaan on säilynyt lumen alla Kirkkonummella . Siitä on k€' 
r ätty näyte myös Espoosta v . 1933 (Wasastjerna (H . )) . Vuonna 1936 He l 
singin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kasvoi rehevä , n. 
75 cm korkea pensas , joka oli saatu vasastjernalta 1932 . Vaarama 
(1941) ei sitä ~uitenkaan enää mainitse . 

29 . y. wrightii Miq 

Itäaasi lainen laji ja sen muunnos var . hessei (Koehne) Rehd . ovat 
Schalinin (1936) mukaan olleet täysin kestäviä Ki r~konummella. 

Reisien käyttö koristekasveina 

Heidet ovat useimmiten hyvin kauniita pensaita , joskaan monet kauniit 
lajit ja lajikkeet eivät ole meillä kestäviä (vrt . esim . Egolf 1962a, 
1962b , 1962c ja 1963 Pohjois- Amerikassa vil ; ellyn lajiston osalta ) . 
Reisien suosio pe r ustuu ensikädessä kauniiseen , runsaaseen kukintaan , 
mutta myös talvenkertävyys , kaunis ja tiheä kasvutapa , kauniit lehdet, 
koristeellinen syysväritys ja mar jat lisäävät niiden arvoa koriste
pensaina . Edel lä on käynyt ilmi , että suvusta meillä käyt össä oleva 
laji- ja lajikevalikoima ei ole paras mahdlllinen . Yhte envedonomai
sesti tärkeimmät meillä viljellyt lajit voidaan ryhmitellä seuraavastt 

Yleisesti viljellyt (nk . vakiola j ikkeet) 

Viburnum lantana 
y. opulus 
y. opulus f. roseum 

Kestävät , mutta harvinaiset viljelynarvoiset lajit 

V . cassinoides 
V. dentatum var . lucidum 
V, lentago 
V. opulus (kotimainen lumipalloheisi) 
V. rafinesguianum y. trilobum 
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Ahvenanmaalla ja Etelä- Suomen rannikkoalueella käy ttöke lpoiset 
Iå jit 

V. carlesii 
VV . farreri (y . frag;an~) 
_. prunifolium 
Sekä edullisilla paikoilla varsinkin Ahvenanmaalla Lantana- r yhmän 
ikivihreät la j it esim . y. x r hytidophylloides j a y. r h ytidophyllum . 

tokeilemisen arvoiset lajit , me illä joko tunte~omia tai 
hYvin harvoin viljel t y.iä 

V, acerifolium 

V
• a lnifolium 

sieboldii v: l antana var . discolor 
V. pauciflorum 
!. sargentii 

Vuonna 1968 kahdeksalletoista alan asiantuntijalle esitetty kierto

kysely vakiola jistoon kuuluvien puitten ja pensaitten käytöstä osoit

ti , että kai kkia ko l mea meillä yle i sest i viljeltyä heisilajia (koi 

ran-, villa- ja lumipalloheisi) suositellaan käytettäväksi yksinäis-, 

ryhmä- ja suo i apensaiksi sekä kukki vaksi , vapaasti kasvavakai aidan

teekai (Anon . 1968) . Koiranheisi ja monet meillä vähän vil j el lyt poh

joisamerikkalaiset sukvlaiset (es i m. y. alnifolium , y. dentatum , y. 
lrilobum) kasvavat luonnostaan varjoisissa tai puolivarjoisissa tuo

rei ssa , r ehevissä metsissä . l>lyös vil j el täessä ne viihtyvät parhaiten 

humuspitoisessa , hyvässä kasvukunnossa olevassa maassa ja puol ivar

jossa , Kukinta on kuitenk in runsaampaa avoimil l a paikoilla . Use in 

Puistnssa näkee koiranhe i ttä ja l umipallohe i ttä epäsuotuisi lla , esim . 

liian paahteisilla paikoilla laihaan maahan istutettuina , jolloin 

tuholaiset (heisikuoriainen ja heisikirva ) vaivaavat niitä use i n . Mo

nesti vielä asiantuntemattomasti suoritettu leikkaus on täydentänyt 

~ahinkoa (nuoret tyvivesat poistettu vuosittain ja vanhat säästetty , 

kun pitäisi tehdä päinvastoin ; ) , Vi llaheisi menestyy hyvin aurinkoi

Silla ja paahteisilla paikoilla ja kasvaa vielä varjossakin , jolloin 

kukinta jää vähäiseks i , Tuoksuhe isi on aurinkoisen - puolivarjoisen 

edustavan paikan pensas . 

d:L_rkyllisyys 

Roiranheiden ja villaheiden marjoja pidetään myrkkyllis i nä (Cante ll 

& Sa a r ni o 1936 , Hansell 1969) . Koiranheiden mar j at haisevat ja mais 

tuvat epämiellyttäviltä , mutta n i itä käytetään silti keitet tyinä ra-
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vinnoksi ~räissä Itä- Euroopan maissa , Reisien istuttamista on syytä 

välttää päiväkotien j a pikkulasten leikkipaikko j en välittömä än lähei

syyte en . Lumipalloheittä voi vil jellä näilläkin paikoil l a , sillä se 

ei marja , joskin koko kasvisaa on samoja myrkyllisiä aineita kuin mar~ 

joissakin , Reisien myrkyllisyys on kuitenkin siksi lievää , että nii
den käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa viherrakentamisessa yleensä . 

J alostus 

Ei ole ihme , että heisien kal taisia kauniita koris tepensai t a y r ite 

tään tehdä vielä kauniimmiksi jalostuksen avulla , J alostustyötä on 

tehty mm , Keski - Euroo passa ja varsink in USA : ssa (ks . mm . Egolf 1966, 

KrUs smann 1978a ) . Uud e t lajikkeet eivät kuitenkaan sovellu meille , 

sillä ne ovat useimmiten talvenarkojan Lantana- ryhmän ikivihreitten 

lajien risteytymiä tai muihin ryhmiin kuul uvia arkojen lajien jalos 

tei ta . Tarvittaisiin omaa kotoista jalostustyötä , missä käyte ttäisiin 

hyväksi e sim . Lantana- ryhmän kestävimpiä lajeja , kuten Y. lantanaa 

sekä itäsiperialaisia , pohjoiski inalaisia lajeja , mm . y. burejaeti~' 
(kasvaa Helsingin yliopiston Kasvitieteellisessä puutarhassa ) , y. 
shensianum (ei kokei ltu Suomessa ) ja y. mongolicum (kasvaa Tur un yli

opiston kasvitieteellis essä puutar hassa Ruissalossa ) . 

Lisäys 

Heisi en li sääminen tapahtuu siemenkylvön , ruohomai s ten ja puutune~0 

p~kkaiden sekä taivukkai den avulla (ks . lähemmin Krtlssmann 1978b , 

jossa on myös mainittu lisää kirjallisuutta lisäykseen liittyvistä 

seiko ista) , S i emenkylvöllä voidaan lisätä puhtaita la jeja ja se on$i 0 

yleistä mm . y. dentatum-, y. lentago- , y. opulus- j a y. trilobum- la

jeilla . 0 iemenet vaativat itääkseen 5 kk : n lämpö- ja 4 kk : n kylmä

käsittelyn (Tigerstedt 197 1 , Uo sukainen 1977) . Krtlssmannin (1978b) 

mukaan villaheiden siemen itää parhaiten , jos marjat on kerätty puoli' 

raakoina , ts . punaisina , jolloin ne puhdi&ettuina ja syksyllä kylvet

tyinä itävät jo seuraavana kesäänä . Mm . koiranheisi j a lumipallo

heisi voidaan monistaa ruohomaisista "kesä"pistokkaista alkukesällä , 

mutta myös keväällä puu t uneista talvi pistokkaista . Lämpimissä mais sa 

ikivihreitä la jeja j a la j ikkeita lisätään loppukesällä kasvihuone esee~ 
otetu ista pistokkaista . Vart taminen on ma hdollista , muttei suosi t el

tavaa (ks . tuoksuhe isi ! ) . 
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Eija Piispala 

WOLFFIN PUIS TO, VAASAN TUHOUTUVA JALOPUUALUE 

Ku luvana ympäristölle omistettuna vuonna on valtakunnallisia lehtiä 
ja televisiota myöten puhuttu Vaasan puistoskanda a lista. Tähän kohut~ 
tuun ns . Wolffin puistoon valtio tul ee r akentamaan virastotalon, jon~ 
ka r akennustyö t aloitetaan vuonna 1981. Puiston pohjois osaan on j o 
noussut pari viidestä sinne rakennettavasta kerrostalosta . Vaasan 
kaupunginjohtaja Ei lo Eriksson on väi ttänyt asemakaavapäätöksiin no~ 
jaten, ettei sellaista kuin Wolffin puistoa ole koskaan ollutkaan 
tVAASA 21. 2 .1 980) . Kuitenkin tuolla Wolffintien , Onkila hden-, Kaptee~ 
nin- ja Tehtaankadun rajoittamall a l ähes 4 hehtaari n alueella kasvaa 
kotoisten ko ivujen, kuusien, mäntyjen , tervaleppien ym . lisäksi pit~ 
kälti toista sataa 22 puulajiin kuuluvaa jalopuuta . Alueelta löyde t~ 
tyjen kasvilajien kokonaisluku on 219 . 

Puis ton pelastamiseksi on yritetty vedo ta päätöksentekijöihin . Totea~ 
mus on ollut , että ympäristönsuo jelijat ovat heränneet li ian myöhään · 
Tavalli s ilta kansalaisilta jäävät varsin usein merki ttävätkin päätök~ 
set hu omaamatta . Ne havaitaan vasta , kun muutoksen aikaansaaminen on 
myöhäistä . Wolffin puisto on pysynyt useimmille vaa salaisille vieraa~ 
na . Sitä ympär öi tänäkin pä ivänä kolmelta suunnalta ko r kea lankkuai~ 
ta. ·Wo lffint ien puo l e lla on aukkois en kuusiaidan lisäksi verkkoaita, 
jonka raoista on voinut ohikulkiessaan uteliaana ihaste l la puiston , 
puita ja keväis in kukkivia sini - ja valkovuokkoja . Koristeellista rau 
taporttia on vartioinut porttivahti vielä 1970- luvulla . Harva on us~ 
kaltanut astua portista puiston puolelle aivan >iime aiko j a lukuun~ 
ottamatta . I ts e kävi n puistossa ensi kerran talvella 1979 Vaasa n ym~ 
päristöseur an mukana. Tuolloin esitettiin pyyntö karto i ttaa puiston 
jalopuut . Fu id en lisäksi minua kiinnostivat muutkin puistossa kasva~ 
vat l~jit . Pääosa l uet telo innista on tehty kesällä 1979 , kevätkasvi eP 
osalta 1980 , jolloin on tarkiste ttu myös eräiden kas vien määrityks et• 
Joitakin po i kkeuks ia l ukuunottamatta kaikista vil j e llyistä la je ist~ 
on näytteet Helsingin yliopiston kasvimuseossa (H) . Pert ti Uo tila Ja 
Pent ti Alanko ovat tarkistaneet näytteet . 

PUISTON ALKUVAIHEET 

Fuiston historia saa alkunsa 1850-luvulta , Vaasan vuonna 1852 tapab~~
neen palon jälkeiseltä ajalta. Kaupunki s iirr ettiin palon jälke en 1a, 
hemmäs merta Klemetsön niemelle. Uuteen paikkaan rakennettavalle ka~ 
pungille keisari Aleksanteri II antoi nimen Nikolainkaupunki . Perima' 
tiedon mukaan suuri l aivanvarustaja , kauppaneuvos Carl Gustav Wo lff 
rakennutti itselleen huvilan Palosaareen , koska hän ei halunnut asua 
kaupungissa , jonka nimi oli Niko l ainkaupunki (Lehtikanto 1978a) . Pa~ 
losaaren erottaa s illoisesta Nikolainkaupungista 500 m leveä Onki-. 
lahti . Palosaarella oli tuolloin mm . maalahtelaisten ulkopalstoja Jti' 
Onkilahden rannassa heidän kalamaj o jaan . Palstojen omistussuhteet o 
vat sekavat , mutta v. 1855 onnistui kauppaneuvos Wo lff vuokraamaan 
nykyisen Palosaarentien ja Onkilahden rannan väliltä alueen. Siihen 
ei kuitenkaan vielä kuulunut nykyisen puiston lounaisosa . Tonti lle 
Wolff rakennutti v. 1858 osi ttain kolmikerroksisen huvi lan, j ossa .·p 
oli sekä empiren että uusgoti ikan piirteitä . Sen j a Onkilahden välll 
rakennettiin terassi ja terassin alapuo le lle istutettiin lehmuksia 
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~~ x vulgaris) ja vaahtera ta (Acer platanoides~ Puiston läpi 
Johti käytävä rantaan , jossa s jaitsivat uimahuone ja rantalaituri t . 
Kookkaiden lehmusten alla on v elä jäl j ellä Wolffin rakennuttama ko
risteellinen kaivo . 

Vuonna 186 1 Wolff sai vuokraoikeuden puiston läntise enkin osaan . Kun 
maa joutui aluevaih to jen kautta Vaasan kaupungi n omistukseen , jatkoi 
kaupunki 1866 vuokrasopimusta Wolffin kanssa. Nykyisen puiston luo
teispuol elle huvilan talousrakennusten ja nykyisen ralosaarentien vä
liin perustettiin kauppapuu tar ha , jonka tuotteita myytiin vielä vuo
Sisadan alussa Vaasan torilla . 

Wolffin vuo kr aaman alve~n lounais ~uolella Vaasan silloisen sataman , 
Palosaaren salmen , äärellä oli vuonna 1859 aloittanut tuotantonsa Vaa
san Puuvilla Oy . Puuvillatehdas vuokrasi Wolffin perikunnalta vuo nna 
1888 huvilan toimitusjoh t ajansa asunnoksi . Bnsimmäisenä sinne muutti 
Christian Bruun (1888- 1897) , Bruunin edeltäjä , rlolffin vävy ~alter 
Ramsay , ol i tosin asunut huvilassa jo vu odes ta 1885 l ähtien . Viimei ne n 
alueella asunut toimitus johta j a 1 vuorineuvos Kaarlo Rauti o , arvelee , 
että huvilaa ympär öivät tammet ~ Que rcus robur) , vaahterat j a poppelit 
(Po pulus laurifolia) olisivat mahdollisesti istutettu Chri stian Bruu
nin toimesta tai viimeistään t ämän veljen ja seuraajan Edmund Br uunin 
(1897-1905) aikana . 

Pihtakuusia (Abies s ibirica, 
sembramäntyjä~us cembra) ja 
8 iperianlehtikuusia (L a rix sibi 
~ puiston korkeimm~o~ 
sa Tehtaankadun varrella . 

Portin NW - puolella kasvava e ri
koisen näköinen douglaskuusi, 
jonka latva on katke nnut ; taka
na makedonian mänty (Pinus peuce) . 
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SU9MEN X YLEINEN ~IAANVILJELYSNÄYTTELY 

Christ ian Bruunin toimitusjohtajakmrella elokuussa 1894 pide ttiin 
Vaasassa Suomen X yleinen maanvil jelysnäyttely . Näyttely sijoitettiin 
Palosaarelle puuvillatehtaan alueelle . Korkeimmalla kohdalla, näköala
paikalla , sijaitsi arkkitehti Fredrik Thesleffin piirtämä , runsaasti 
ihailua osakseen saanut , muinaispohjoisma ista t yyliä edustanut metsä
paviljonki . Sitä ympäröivät kauniit nurm i kentät ja näytteillä olleiden 
hedelmä- ja metsäpuiden taimien istutukset . Sanomalehti Pohj alai sen 
mukaan (16 . 8 .1 894) parhaat taimet oli vi i purilaisen J . Molanderin Sie
menkaupan näyttelyosastossa . Kaikki puut olivat 2- 3 m korkeita ja vo i 
makaskasvuisia . Osastossa oli kaikkiaan 25 erilais ta havupuulaj ia, 
joista Pohjalainen luettelee seuraavat: "Pinus montana , P . strobus , 
R· cembra, ! · Engelmanni , Abies Nordmanniana-Tlatva sta paleltunut) , 
A· balsamea , jota yks i kaunis kappale lukuisilla terveillä kävyillä , A· 
Fraseri, A. sibirica (pihta) , Picea alba, P . orientalis , P . obovata, 
,!:. Menziesi , Thuja vareana , Th .OCC'Identalis y . m." -

Evan metsäopiston kokoelmissa ei Pohj alaisen mie les tä ollut mitään 
huomattavaa näytettävänä lukuuno ttamatta e r ästä r yhmää tavallisia män
tyjä ja muutamia muita pieniä taimi tarhan havupuita . Vasa Tidning 
(5 . 8 .1 894) mainitsee puista suuren määrän · pihtakuus ia ja lehtikuus ia~ 
Myös Suomen puutarhayhdistys oli pannut näytteille havupuita araukarJ.
oista l ähtien (mm. Araucaria imbricata ) . Se sai kasveistaan ensimmäi
sen palkinnon. Pohjalaisen mielestä kokoelman havukasvit olivat kui 
tenkin verrattain vähäpätöi se t ja suureksi osaksi paljaita pur kk i kas 
veja . Samaa luokkaa olivat "kaks i pientä kutistunutta saksanpähkinää 
eli oikeaa kastanjaa . Näistä ei voi saada kuvaa noiden i hanien puiden 
muodosta , vielä vähemmän ne ovat suos i teltavia hyötyisinä edes Ete lä~ , 
Suomessa." (Lehti?)puu- ja pensaskokoelmasta Pohjalainen sensijaan l oY 
si "useita varsin mielyttäV:iä kappaleita" kuten punalehväisen Pr unus 
fisardi~ ja Rhamnus alnifolian . 

To imitusjohtaja Br uunin puutarhuri oli Pohjalaisen mukaan istuttanut 
huvilan ymPärille yksinkertaisia , hyvin kasvaneita j a hoidettuja ryh
miä , joista erityisesti suuri lehtiryhmä , jossa kasvoi hampnua , mais 
sia ja solanumia , oli ihmeteltävän kaunis ja "hyötyisä" . ö:l uuri kukka-:" 
kori huvilan edustalla jälj itteli tunnettua kukkakoria, joka kaunistJ. 
Be rzeliuksen puistoa Tukholmassa . ~oimitusjohtajan puutarhuri oli 
ruotsinmaalainen . Bruun sai istutuksista kolmannen palkinnon . Henki 
kirjojen mukaan puistosta huolehti vuodesta 1884 lähtien perättäin 
kolme ruots inmaalaista puutarhuria (Lehtikanto 1978b) . Heidän jäl
keensä puutarhuri t olivat suomalaisia. 

Näyttelyn jälkeen ainakin Evan mets ä opi ston taimet myytiin . Maister~ 
Elsa Sandman on kertonut (Lehtikanto 1978b) , että hänen miehensä ylJ.
metsänhoitaja Albert Sandman , puuvil latehtaan teknisen johtajan poika, 
seurasi ?- vuotiaana serkkunsa kalastuksentarkastaja J onas Sandmanin 
puuhia tämän rstuttaessa näyttelyn päätyttyä Evon metsäopiston näyt
teil l ä olleita puita Wolffin puistoon . Näitä puita ovat todennäköi- . 

5 sesti ainakin puiston lounaisosassa kasvavat suuret pihtakuuset (~ 
sibirica) , siperianlehtikuuset (Larix sibirica) j a sembramännyt (rl
nus cembra ) sekä myös puiston luoteisreunalla , entisellä näköalakuk
kulalla , kasvava havupuuryhmä . Vuorineuvos Raution mukaan maatalous ~ 
näyttelyn puihin ilmeisesti kuuluu suuri Wo lffintien varressa kasvava 
tammi sekä varmuudella jugendhuvilan kaakkoispuolella kohoava alueen 
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ainut saarni (Fraxi nus excelsior), joka puuvillatehtaalla säilyneen 
perimätiedon mukaan oli ainakin istutuksensa aikoihin Suomen pohjoi
sin saarni , ~amoihin aikoihin on istutettu vain n . 1,5 km puistosta 
etelään Vaasan uuden kirkon ympärille puutarha- arkkitehti O. Lundenin 
ehdotuksen mukaan ainakin 80 puuta . Näistä melkoinen joukko näyttää 
olleen saarnia . Vielä 1960- luvun lopulla niitä oli jäljellä lähes kol 
mekymmentä yksilöä. Vuosien myötä j otkut niistä ovat kuolleet , ja 
muutamat ovat viime talvien jäljiltä huonokuntoisia . 

Tenniskenttä on alueella ollut jo viime vuosisadan puolelle . Alkuaan 
se sijaitsi nykyisen Kapteeninkadun kohdalla . Sen pohjoisreunaan oli 
i stutettu kuusiaita tuulensuojaksi, Maatalousnäyttelyn jälkeen istu
tettiin koristeeksi vielä rivistö lehtikuusia . Kun Kantaeninkatu 1930-
luvun alkupuolella rakennettiin , tenniskenttä siirrettiin nykyiselle 
paikalleen ja puut jouduttiin ka~tamaan . 

PUISTON KEHITYS TÄLLÄ VUOSISADALLA 

Vuonna 1901 rakennettiin puiston lounaisosaan arkkitehti Fredrik 
Thesleffin piirtämä jugendtyylinen huvila tehtaan käyttöi nsinöörin 
asunnoksi , Kun insinööri Levon 1904 muutti muualle , tuli huvilasta 
toim i tusjohtajan asunto . Jugendhuvilan edustalla levittäytyy lähes 
kolmion muotoinen alue , jota reunustaa yhdeltä sivulta portilta puis
ton halki Ka oteeninkadun puoleiseen huvilaan j ohtava tie . Alueelta 
löytyy mielenkiintoinen kokoelma puita , jotka ainakin pää osaltaan kas 
Voivat paikalla , kun vuorineuvos Rautio v . 1931 muutti taloon . Luu l 
tavasti useat ovat peräis i n maatalousnäyt telyn a j oilta tai ainakin 
vuosisadan alusta . Pihtakuusia on huvi l an edustalla ollut useita . Täl 
lä hetkellä on jäl j ellä enää yksi . Konet joudu ttiin kaatamaan Raution 
aikana . Kesällä 1979 lojui maassa yksi kaatunut runko ja vesaikosta 
löytyi kolmannen puun kanto . Pihtakuusen lisäksi siel l ä on kaksi s i 
Perianlehtikuusta ja kolme sernbramäntyä . 

Vanhan palsamipoppelin ( l otulus balsamifera ' Elongata ' ) ympärille on 
Viime vuosina muodostunut aaja ja tiheä , 3- 6 m korkea vesaikko , onpa 
joukossa lähes 10 m korkea runko . Kol mion keskiosassa on yksinäinen 
Palsamikuus i (Ab i es balsamea) . Se kärsi kovasti talvisodan aikaisista 
ankarista pakkas~sta . 'l'aiVisodan pakkastalvi koetteli kovin muitakin 
Puiston pu i ta , mm . kolmion oohjoiskär j essä kasvavaa pihtakuusta , 
jonka alaoksat ovat juurtuneet ja muodostavat näärungon ymoärille rna
talampie n kuusien kehän . Sen vieressä kasvavat makedonianmänty (Pinus 
~euce) ja harmaajalokuusi (Abies conc olor) olivat Raut i on muistin mu
kaan miehen korkuisia vuonna 1931 . Leh t ikuusten juurella kasvaa koo
kas ja hyväkuntoinen pähkinäpensas (Corylus avelana) . Vähän matkan 
Päästä poppelitiheiköstä löytyy 3-4 m korkea ruusuorapihlaja ( Cratae 
~ oxyacantha ' Paulii' ) . Se on kantovesa . Vi ereiset kolme 40 cm kor
keata kantaa ovat halkaisi j altaan n . 10 cm . Lähellä porttia kasvaa 
muhkurainen tataarivaahtera (Acer tataricum) . 

Ens immäinen jugendhuvilassa asunut toimitusjohta j a oli insinööri 
Bernhard Hahl (1905- 25) . Hän istutti huvi lan e telänpuoleiseen rintee
seen omenapuita , kriikunoita ja kirsikoita . Kri ikunat j a kirsikat 
e i vät oikein menestyneet - rastaat söivät mar jat . Huonokuntoisia ver
Soja on vielä jäljellä . Havaintokesinä en ole todennut niiden edes 
kukkineen . 
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To imitus johta j a Hahlin aikana Vaasan Puuvilla osti tontin kaupungilta 
tehd aston t iksi. Maksu suorite ttiin jo heinäkuussa 1919, mutta kauppa
kir ja allekirjoitettiin vasta helmikuussa 1920 (Lehtikanto 1978a). 
Tehdasta oli tarkoitus laajentaa , mikä jäi kuitenkin suorittamatta . 
Kun puistosta tuli tehdastontt i, puut jätettiin hoidotta . Hahlin kuol
t ua seuraajan, johtaja Lennar t Sipolan , aikana aluetta pyrittiin lä
hinnä pitämään siistinä mm . niittämällä heinä . 

Kun toimitusjohtajat siirtyivät Wolffin huvilasta jugendhuvilaan , 
muutti edelliseen tehtaan virkailijoita . Vuosina 1905- 32 asui huvilan 
y l äkerrassa konttoripäällikkö Talgren , jonka tiedetään istuttaneen 
k oivuja ja tuijia, Tujista muodostettiin ajan tavan mukaan lehtimaja • 
Tuijia (Thuja occidentalis ) oli alkuaan ollut suurempikin määrä . Ke 
sällä 1979 niitä oli jäljellä enää neljä kao paletta Wolffin huvilan 
perustuksille 1939 rakennetun kaksikerroksisen rakennuksen länsipuo
lella . Alkuvuodesta 1980 , kun alueelle rakennettavien kahdeksanker
roksisten asu i ntalojen koko tontin pituisen kaksikerroksisen autoka
toksen perustuksia kaivettiin , yksi niistä kaadettiin . Muut kolme 
jäivät nököttämään syvän kuopan reunalle 

Viimeisenä asui jugendhuvilassa vuorineuvos Kaarlo Rautio (1931 - maa
liskuu 1965) . Rouva Rautio oli innokas ouiden ystävä . Hän istutti 
puita puiston wo lfi intien nuoleiseen osaan . Hänen istu ttamiaa n ovat 
mm. port i n luoteispuolella kasvavat kaksi makedonianmäntyä ja doug
laskuus i (Pseudotsuga menziesii) , jonka latvan myrsky on katkaissut, 
sekä puiston keskellä huviloiden välisessä koivikossa kasvavat kolme 
kriminlehmusta (Tilia x euchlora) . Puiston eteläkärjessä Onkilahden 
vesi tuli syksyisrn-ionti ll e v1elä Rautioiden muuttaessa huvilaan . 
S i ellä oli talvisin mm . lasten luistinrata . Vuoden 1935 vaiheilla . 
vuorineuvos Raut ion toimesta alue täytettiin tehtaalta tuodulla hiill' 
kuonalla ja paikalle istutetti in puita . Tervaleppien ja kotoisten 
kuusien lis äks i sieltä löytyy kaksi serbiankuusta ( Picea omorica) , 
joista toisen tapas in jo kesällä 1979 pystyyn kuivuneena , douglas 
kuus i, viisi sembramäntyä , useita lehmuksia (Tilia x vulgaris) sekä 
aivan alueen eteläkulmauksesta kolme ruhtinaanpoppelia ( Pooulus x 
rasumowskiana) . Hi eman sivummalla kasvaa yksi alueen kolmesta vuori 
jalavasta (Ulmus glabra) . S ekin on luultavasti rouva Raution istutta' 
ma . Saman ikäisiä lienevät kaksi muuta Kaoteeninkadun puoleisella 
reunalla kasvavaa vuorijalavaa. 

Pensaita ja pe r ennoja kasvaa varsinkin jugendhuvilan ympäristössä · 
sangen v ähän . Huvi l assa ei ole asuttu maaliskuusta 1965 lähtien , 
tosin eräät taiteili jat ovat työskennelleet sen suurissa huoneissa . 
Joitakin huonokuntoisia kasveja sen ympäristössä löytyy . Huvilan kaa~: 
koisseinällä kasvaa kitulias vil liviini (Parthenoc i ssus vitacea) . Nul 
ta puuvartisia l ajeja ovat mm . Philadelphus coronarius , Potentilla 
fruticosa , Rosa rugosa, Rosa s inosissima ja Syringa vulgaris . ~ i pe-, 
r ianhernepensaan (Caragana arborescens muodotama rivist ö kätkee taak 
seen Tehtaankadun puolei sella reunalla olevan kasvitarha- alueen . Hu~, 
vilan kaakkoispuolen rinteessä ja sen alla kasvaa omenapuita ja ma~~a 
pensaita, eteläpuolella kitullaita kirsikan ( Prunus cerasus) ja krll' 
kunan (Pr unus i nsititia) versoja . 

Perennaistuks ista on tuskin mitään jäljellä , joitakin kitukasvuisia ~ 
useimmiten kukki mattomia yks ilöitä voi vielä tavata . Tällaisia lajeJa 
ovat Achil lea ptarmica v. multiplex , Bergenia cordifolia , Doronic~ 
plantagineum ' Excelsum ', Hesperis matronalis , Hosta sp ., Muscari . 
botryoides, Paeoniasp. ja Saoonaria officinalis . Vuorineuvos Raut1on 
mukaan kukkaistutusten sijaan kylvettiin ruohik~le erilaisia keto
kukkia niin , että ne näyttäisivät luonnonniityiltä . Näihin "niitty"-
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Kolme jäljellejääny ttä kookasta 
tuijaa (Thuja occidentalis) vir
kailijo iden huvi lan päädyssä ra
kennusmontun reunalla, 

la jeihin voitaneen laskea vain jugendhuvilan edustalla kasvavat Gle
~ hederaceurn ja Lycirnachia nummularia , Wolffintien varren Anemone 
nemorosa , molempien huviloiden ympäristössä kasvavat Anemone he oat ica , 
Gagea minima (?) ja Scilla sibirica. sekä eri puolilla puiston aluetta 
levinneet Aguilegia vulgaris , Cam oanula latifolia , Lu~inus polyphyllus , 
~osotis silvatica ja Primula veris . 

Alkuperäinen Wolffin huvila oli rakennettu huonolle perust ukselle . 
Routa liikutteli rakennusta j oka kevät . Lisäksi rakennus oli epämuka
va asua . Koska alue oli asemakaavassa tehdastontti , ei uutta asuinra
kennusta saanut rakentaa , ainoastaan vanhaa korjata . Häär äykset kie r 
r ettiin siten , että rakennettiin vuonna 1939 uusi , kolme nykyaikaista 
asuntoa käsittävä rakennus tarkalleen entiselle kivijalalle , Tässä ra
kennuksessa on asuttu syksyyn 1980 saa kka . Tämä n Kap teeninkadun puo 
l eisen huvilan ympärillä on koristekasveja runsaammin ja parempikun
toisina kuin jugendhuvilan ympär istössä . Näyttä ä si ltä , että niiden
kin hoito on laiminlyöty viime vuosina . Tehdas looetti puistosta huo
lehtimisen lopullisest i vuonna 1974 . 

Toimitusj ohtaja Raution aikana ol i kaikilla puiston alueella asuvi lla 
Vauaus istuttaa mitä halusi . Kullakin oli omat marjauensaansa , omena
puunsa ja kasvitarhansa. Näitä tarhoja oli mm . virkai l ijoiden hu
Vilan terassilla ja alueen pohjoiskulmauksessa vanhan tallirakennuk
sen takana . Asukkaat istut tivat myös koristekasvej a , niin yks ivuoti 
Sia kuin perennojakin . Näitä oli varsinaisen huvilan ympäristön li 
säks i myös sen l uote i spuolella sijainneen ja valmistumassa olevien 
kerrostalojen tieltä pure tun piharakennuksen seinustalla . Talossa 
ovat asuneet puutarhuri sekä toimitusjohtajan ajuri, s i ttemm in auton
kulje ttaja . 
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Huvilan länsipäädys_sä on harvahko ja matala lumimar j a pensaiden 
(S ymphoricarpos rivularis) ja pihajasmii nien (Philadelphus coronarius) 
muodostama aita. Terassin reunassa sen länsipäässä kasvaa jasmiinin 
lisäksi Syringa vulgaris , Caragana arborescens ja Caragana frutex , 
teras sin alapuolella l ehmusten alla Ribes alpinum. Terassilta l öytyi 
huonokuntoisina Co r nus cf . stolonifera ja Hydrangea pa niculata ' Gran
diflora ' s ekä huvilan itäpäästä Caragana arborescens, Crataegus cf . 
grayana, Philadelphus coronarius, Potentilla fructicosa , Rosa camtsc~· 
tica , Rosa spinosissima ja Syringa vulgaris . Piharakennuks e n läheisyy
dessä kaavoi Rosa glauca . Kapteeninkadun puoleiselta alu eelta olen 
tallentanut mm . seuraavat ruohovartiset koristekasvit : Aconitum cam
~. Anemone hepat ica (myös kukkapenkissä) , Astilbe x a r erurnli , He r 
genia c ordifol ia , Be rgenia crassifolia , Cerastium tomentosum , Cr ocus 
aureus , Crocus vernus , Delphinlum x cultorum , Doronicum plantagineum 
' Excelsum ', Euphorbia polychroma , Helianthus rigidus , Hemerocallis 
liliDasphodelus , Hes peris matronalis , Hosta lancifolia , Lil i um ~- 
ferum, _ Lilium martagon , Narcissus ~oeticus , Polygonum cuspidatum , ~
mula auricula , Rudbeckia bicolor , udbeckia laciniata , Saponaria of[l
cinalis , Sedum aizoon , Solidago canadensis , Trollius europaeus ja~
lipa x gesneriana . 

PUISTON TULE'.'A ISUUS 

Er äät puiston puut alkavat ikänsä j a vuosikausia jatkuneen hoidon 
puutteen vuoks i olla huonokuntoisia . Tä mä koskee varsinkin vanhoja 
koivuja , vaahteroita ja poppeleita . Kasvien villiintym i n en näy ttä ä 
melko - vähäiseltä . Jo edellä l uettelin r u ohovartisia la j e j a , j otka ovat 
l evinneet eri puolille puistoa . Parhaiten lisääntymään kyenn yt la j i 
puiston alueella on vaahtera , jonka eri ikäisiä ja - kokoisia yksi 
löitä l öytää kaikkialta , varsinkin puiston reunamilta . Poppelit ovat 
työntäneet juu rivesojaan . Mu u taman aarin alu eella kasvaa tiheä ve
saikko jugendhuvilan edustalla palsamipoppelin ympä rillä . 

Kapteeninkadun puoleisen huvilan terassilla laakeri poppelin( } opulus 
laurifolia) ympäri s tö on nähtä vä sti näihin asti pidetty puhtaana ve 
soista . Sinnekin on kohoamassa vesaikkoa . ~oisen vanhan laa keripoppe 
lin ympärillä on muuta~ usean metrin korkuis ia nuoria poppeleita , 
l uul tavasti vesoina syntyneitä . }uiston eteläkärjen ruhtinaanpoppe 
leiden l äheisyydessä on niukasti nuoria yksilöitä . Jonkin verran ni i 
tä kasvaa Wolffinti en r eunassa . Joukossa on myös laakeripoppelin ve
soja , vaikkei vanhempaa puuta ole lähettyvillä . Huutamia 20- 30- sent
tisiä tammen taimia olen nähnyt isojen tammien läheisyydessä . Kaptee 
ninkadun puoleisen huvilan terassin alapuolelta löytyneet 3 ja 5 met
riä korkeat tammet saattavat nekin olla läheisten vanho j en puiden 
taimia . Pieni s i perianlehtikuus i on ainut vierasperäiaen havupuun 
taimi , jonka olen puistossa nähnyt . Alueella kasvaa kaksi 3- 4- met
ristä suomenpihlajaa (So rbus hybrida) , toinen ri ukumainen jugendhu
vilan länsipuolella Wolffintien varressa , toinen taas alueen itäosas
sa . Niistä on vaikea päätellä , ovatko ne istutettuja vai levinneet 
jostakin lintujen mukana. Olen l öytänyt muutamia samanlaisia yksi l öi 
tä mm . Vaskiluodon metsistä. Lintujen ympäriinsä levittämiä pensaita 
ovat Amelanchier spicata, Ri bes - lajit , mm . ~ · uva- crispa , ja Sambuc~ 
racemosa. 
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Fuiston tulevaisuus on synkkä, Sen tuhoaminen on jo alkanut a l ueen 
pohjoiskulmilta, jonne on kohonnut kaksi kahdeksankerroksista kivita
loa. Arkkitehti Kr oks tröm teki 1960- luvun lopulla asemakaavaehdotuk
sen, jossa Wolffin alue oli merkitty putstoksi . Kaununki hylkäsi puis
toehdotuksen liian kalliina . Alueen asemakaavaa muutettiin 1970- lu
vun vaihteessa . Tehdastontista tuli asuntoalue . Nykyinen asemakaava 
on vuodelta 1977. Kompr omiss ina on Wolffintien varteen jätetty parin
kymmenen metrin levyinen puistokaista , joka jatkuu kiilana Onkilahden
kadun puolelle. 

Kaupunki ei ole lainkaan hoitanut tätä omistamaansa puistokaistaletta. 
Tällä alueella kasvavien noin 30 jalopuun vo i daan kuitenkin toivoa 
säilyvän . Kepteeninkadun puoleisen kerrostaloalueen puut tulevat hä
viämään. Siel l ä on kasvanut parisenkymmentä jalopuuta , Mitä tapa h tuu 
puiston keskustassa virastotalon tontilla kasvaville 65 jalopuulle , on 
tällä hetkellä kysymysmerkki . Ar kkitehti Nurmisen mukaan tontin puut 
on yksitellen merkitty karttoihin , ja jokainen niistä pyritään mahdo l
lisuuksien mukaan säästämään . Pysäköint ipaikat on suunniteltu Tehtaan
kadun var teen , tenniskentälle ja purettavan jugendhuvilan paikalle . 
Rakennushallitus olisi valmis ensimmäisessä rakennus vaiheessa jättä
mään 1/4 asemakaavan mukaisista pysäköintipaikoi sta rakentamatta ja 
katsomaan , ovatko ne lainkaan tarpeellisia . 

Kaupunginjohtaja Eriksson ei kuitenkaan pidä mahdollisena poiketa 
asemakaavamääräyks istä (VAASA 20 .3.1 980) . On myös puhuttu mahdoll i suu
desta , ettei toista rakennusvaihetta toteutettaisi Wo lffin alueelle . 
Vilkaisu VAASA - lehdessä 20 . 3 .1 980 julkaistuun karttaan osoittaa, että 
suurin osa niistä alueista , j oissa enemmistö virastotalon tontilla ole
vista jalopuista kas vaa, jäävät teiden j a paikoitusalueiden alle . Mikä 
vaikutus i tse rakennus t öillä ja niiden aiheuttarnilla po hjavesien muu
toksilla tulee olemaan jäl jelle jääviin pu i hin, tulee näkyviin va s ta 
muutaman vuoden kuluttua . 

Kirjallisuutta: 

Lehtikanto , M. 1978a : Kauppaneuvoksen huvilan tarina . -
VAASA 18 . 6 . 1978 . 

-"-1978b : Furkutuomi o kauneimmallekin . - VAASA 23 . 6 . 1978 . 
Nikula , O. 1957 : Vaasan Puuv illa Oy 1856- 195 6 . - 278 s. Helsinki . 
Wuori nen , A. 1969 : Vaasan kirkot ja seurakunnat . - 285 s . Vaasa . 
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Leena Häme , Olavi Häme ja Kaarlo Ouni 

MUISTIKUVIA TURKIN MATKALTA KESÄKUUSSA 1980 

Varhain juhannuspäivän aamuna varmisti 15 dendrologian ystävää valtio ' 
jobtoisen l entoyhtiömme kannattavuutta matkustamalla Istanbuliin . 
Edessä oli viikon matka maahan , j ossa harva suomalainen on käynyt , r 
mutta josta sitä useammalla on varma mieli nide: "Kuinka sinä uskallat? 

Istanbulin lentokentälle meitä vastaan saanu i ankaralaisen TURBAN- mat' 
katoimiston opas Selcuk Sukan , joka - merkillistä kyllä - matkamme 
jälkeenkin oli vakuuttunut opintojensa täydentämisestä Suomessa. 

Jatkoimme matkaamme heti kohti Ankaraa . Ensimmäinen aistinvarainen 
kokemus Turkista ol i Bosporin rantojen nahkatehtaiden "tuoksu ", joka 
antoi edellytykset odottaa vaikka mitä. Ylitettyämme kuuluisan Bospo ' 
rin yli johtavan riippuail lan olimme saapuneet Aasiaan . Matkalla 
saimme kokea paikalli sen liikennekulttuurin . Moottoritielle oli mer
kitty kolme kaistaa kumpaankin suuntaan, mutta liikenne sujui väli llä 
täysin ilman kaistamerkintöjäkin - viisikin autoa saatto i pyr kiä rin' 
nakkain samaan suuntaan . Illansuussa saavuimme perille vuoristoon, 
Bolun Abantiin , n . 250 km päähän Istanbulista . Matkan varrella näim
me valtavia määriä Rhododendroneita , jotka valitettavasti jo olivat 
kukkineet . 

Sunnuntaina 2Z.6. oppaamme varovasti yritti johdattaa seuruettamme 
mukavan turistielämän lumoihin . Ho te l lin aulaan ilmestyi päiväohje l
ma , jo~a s i sälsi uintia, rallien seuraamista , backgammonia jne . Seu
ruetta tämä ei kuitenkaan t yydyttänyt , vaan seuraavien päivien ohjel' 
ma päätettiin aina yhdessä . Oppaamme suostu i l ähtemään kanssamme kä' 
velylle Abant - järven ympäri . 7 kilometrin matkan varrella piti seura' 
ta j ärven ympäri ajettavaa rallia . Opas l upas i, että selvi ttäisimme 
matkan parissa tunnissa . Eipä Se lcuk- parka vielä siinä vaiheessa tien' 
nyt , mitä on dendrologien kanssa käveleminen . Ensimmäsiin satoihin 
metreihin kului aikaa varsin kunnioitettavasti. Dend ro logit kun hyp
pivät jokaiseen puskaan ja kiikuttelivat toisilleen mitä merkillisirn' 
piä kasveja . 

Abant- järven ympärillä - n. 1,5 km ko rkeudella kohosivat mitä i has
tuttavimmat metsät . Puusto koostui kotoisen mäntymme lisäksi j alokuU' 
sista (Abies bornmUlleriana) . Abies bornmUlleriana oli varsin moni
muotoinen puu ainakin neulastonsa puolesta . Epäilimme jopa, että 
alueella kasvaa useampia Abies-la jeja. Lehtipuista yleisin oli Fagus 
priental is. Lisäksi tapasimme useita Quercus- ja muutamia Acer-, ~, 
pinus- ja Ulmus-lajeja. 

Voimakas laiduntaminen oli muuttanut osan alueesta varsin nerusteelli' 
sesti . Kenttäkerros oli vaatimaton - tai peräti syöty . Pensaat (~
tae~us ja Juniperus) muodostivat puuvartisen kasvillisuuden . Siellä 
tää lä kukki n. metrin korkuinen Verbascum-laji. Varsinaisissa met
sissä kasvillisuus oli monimuotoisempaa. Ruohovartisten kasvien tun-
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Abant- järvi keskusylängön reunalla , jonka rannal l a sijaita 
vasta h o te l lista käsin re t keilimme lä r iseudun metsiin. 

tijat joukostamme puuttuivat , mutta ainakin seur aaviin sukuihin kuu
l uvia kasveja oli runsaasti : Helleborus , Iris , Cyclamen ja Primula . 
Violetti Rhododendron ponticum kukki siellä tåällä havupu iden alla . 
Rrunus - l ajeista tunnistimme ainakin R· aviumin ja R· lauroce rasuksen . 
Varsinaiseen rallin seuraamiseen ei liiemmälti aikaa l öytynyt . ~uu t , 
Pensaat ja ihmiset kiinnostivat paljon enemmän . 

Maanantaina oppaamme jo varovaisesti ymmärsi kysyä retki kuntamme toi
Veita . Jokainen halusi ylös vuorille . Hotellin johtajan avustuksella 
meidät kuljetettiin suomalaisia liikenne- ja turvallisuusihmisiä kau
histuttavalla autokyydillä niin ylös kuin mahdollista . Silmiemme 
eteen avautui todella muistettava näköala . Vuo ristoalue muuttui Tur
kin kuivaksi keskusylängöksi - alhaalla pienet kylät vihreiden pelto
jen ja poppeli- istutusten keskellä ja kaikk ial la ympärillä kohosivat 
Okranruskeat vuoret , joilla kasvoi harvaa mäntymetsää . Marssiessamme 
k?hti korkeinta huippua tutustuimme mustamäntyyn ( Pinus nigra) . Me t 
Sänra ja Abant- järven ympärillä oli syntynyt vuosisataisen laidunnuk
sen seurauksena . Me tsää kasvoi vain kaikkien jyrkimmillä rinteillä . 
Kaikki muu oli laitumena . Vuorilla aivan huipuille saakka kasvoi ti 
heinä kasvustoina katajaa (Juniperus \communis subsp . nana ja _{. drul)?.Coo.) . 
Vuoriston korkeimman kohdan arvelimme olevan n . t 700IIDetriä korkea . 
Talvisin alueella on kuuleman mukaan runsaaasti lunta . 

Vuorelta laskeuduttuamme ja ylitettyämme pienoisen o j an jouduimme 
keskelle aitoa turkki laista kesäkylää . Paimentolaiset muuttavat kesä
ajaksi vuoristoon , jossa heidän kevytrakenteiset kylänsä ovat . Vas 
taanotto oli er ittäin sydämellinen. Kaikesta päättäen turistiryhmi ä 
e i kovin usein ole kylään eksynyt . Seurueemme yritti parhaansa mu
~aan etsiä uusia vatsa pöpöjä mm . syömällä erittäin hyvää paikallista 
Jogurttia , juomalla l ämmintä vuohenmaitoa , eikä unohtaa sovi kotite
koista kutunjuustoa . Kaikkien vatsa kesti kuitenkin kulinaar iset nau
tinnot . 
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Tavallista mäntyä (Pinus sylvest 
ris ja mustamäntyä~nigra) 
metsikkönä Ista nbul-Ankar an tien 
varrella, 

Komea mammuttipetäjä (Sequoia
~endron giganteum) Istanbulissa 
Hel gradin metsän lähellä , 

Retken neljäntenä päivänä tehtiin bussimatka Abantista Ankaraan ja 
takaisin . Mahtavia , avaria näkymiä pitkin matkaa , paikoin laajoja . 
viljelys- ja laidunaluei ta , mutta myös ahtaita ja jyrkkiä vuorensolla 
ennen Ankaraan tuloa . Luonnonnäkymi en vaikutelmaa tehosti se voimakas 
' historian henkäys ', joka tulvahti vastaan tältä itä isten ja läntis
ten kulttuurien vuosituhantiselta kohtaamisalueelta . On syntynyt ja 
kukistunut paikallisia valtakuntia , uieniä ja suuriakin , on tunkeut~' 
nut ulkopuolisia valloi ttajia Persian Kyyro ksesta Timur Lenkiin astl• 

Lyhytkin matka Istanbulista Ankaraan (438 km) antaa jo aineksia fi l O' 
sofointiin: mi kähän on saanut valloittajat ja kansanjoukot lähtemään 
suunnattorniin vaelluksiin ja kärsimyksiin niin näissä 'hien ja veren 
kyllästämissä ' maisemissa kuin muuallakin maailmassa . 

Ankarassa val li tsi kohtalainen helle , mutta niinpä retkeläiset vietti~ 
vätkin pääosan ajasta museoissa (Anatolian museo ja Kemal AtatUrkin 
mause l eumi) j a verrattoman makuelämyksen tar j onneessa kansallisen 
tuntuisessa ravintolassa. Yliopiston kasvitieteellinen puutarhakin 
tietysti l äpikäytiin . 

Keskiviikkona 25.6. matkustimme Abantista Marmaranmeren eteläpuolel la 
olevaan Yalovan kaupunki i n . Matkan varrella näimme mm . suuria alueita 
istute ttua pähkinäpensas ta (Corylus maxima) . Lisäksi huomio kiintyi 
täysin monokulttuure ina kasvaviin poppe lipeltoihin , j oista osasta jo' 
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pa aluskasvillisuus oli poistettu , Yalovan lähistö l lä on AtatUrkin 
suosiossa ollut kylpyl ä , jonka ympärillä olevaan puistoon on myöhem
min rakennettu hotelleja , Kyl pylän pui sto oli jokaisen dendr ologin 
unelma , Tukki puun kokoisia kukkivia magnolioita , ilma täynnä Tilia 
t omentosan kukk i en tuoksua , valtavasti kukkivia kiinanruusu ja , harten
Siai ta ja mölysammakoiden haukkumista , Havupuusto pnistossa oli san
gen monipuolinen ja vaikeasti tunnistettavissa . Erilaiset männyt ja 
seetrit muod ostivat pääpuuston , lisäks i tunnistimme seuraavat l ajit : 
Thu ja plicata , ! · occid entalis ja ! · or ientali s , Cryptomeria japonica 
sekä sen koristemuunnos var . elegans , Seguioa sempe r virens ja Gingko 
biloba . Pu iston ke s kel l ä kasvoi suurin puu , minkä olimme kos kaan näh
neet , Pl atanus ori entalis , joka oli levi ttänyt dffii aan niin laa j alle , 
että lask imme s amankokoisia puita mahtuvan hehtaarille seitsemän kap
paletta . Latvuksen peitto oli siis melkein 1500 m2 ja oksien ulottu
vuus rungosta r eilut 20 metr i ä , 

Yalovasta purjehdimme laivalla yli Ma r maranmeren Istanbuliin . Laiva
ma t kasta muodostui melkoinen elämys tyynellä , aurinkoisella merellä . 
Matkan aikana turkkilainen mielenlaatu tuli esiin kiehtovalla taval la 
- myytävänä oli kaikenlaista perunankuorimisveitsiä myöten . 

Marmaranmeren rannattoman ul apan ylitet tyämme piirtyi Istanbul tai
vaanrantaan mahtavi en moskeijojen silhuettina , ja silhuetiksi se 
meille jossakin mielessä jäikin . Viihtyis ästä hotellistamme Bosporin 
s almen rannalla oli toistakymmentä k ilome t riä keskustaan , j oten tutus 
tuimme miljoonakaupunkiin (tiedot asukasluvusta vaihte livat 3 - 6 mil
joonaan) pääasiassa bussista käsin , Vedet jakavat kaupungin moneen 
osaan , Uusi Eurooppre ja Aas iaa yhdistävä silta Bos porin salmen yli 
tuo kaupunk i kuvaan nykya jan , Kultaisen sarven - 7 km pitkän lahden -
molemmin puolin näkymät ovat enemmän itämais ia , niin Euroopan puo 
lella kuin ollaankin . 

Istanbulin oppaamme Ahmet tunsi kaupunkinsa pe rinpohjin ja osasi vie
dä me i dät moskeijojen muinaisuuteen . Sini sen moskeijan valtavi en hol
Vikaar i en tuhannet kukkaornamentit tavallaan j atkoivat kuvaamme kuk
kivasta Tur kista . Hagia Sofian pyhäkkö , jonka ke isari Just inianus ra
kennutt i vuonna 347 j Kr , museona säilyttää rakente issaan j a kulta poh
jaisissa mosaiikeissaan Bysantin taiteen s uure nmoisuuden . 1500- luvun 
Puolivälissä rakennettu Suuri moskeija kilpailee kauneudessa Hagia 
Sofian kanssa , 

Topkapin ser aljissa t untu ivat olevan kaikki tuhannen j a yhden yön 
aarteet maailman kolmanneksi suurimmasta timant i sta lähtien . Ihail i mme 
ja ihmettelimme , e i hän joka pä ivä näe kahta kulta i sta 48 kiloa paina
vaa kynttiläjal kaa , joita kumpaakin korist i 6666 bril j anttia - yhtä 
monta kuin Ko r aanissa on säkeitä - mutta loistavammatkin ihmisten te
kemät aarteet jättivä t meidät kylmiksi , koska vertailukohtanamme oli 
Vat Abantin kukkivat 1·inteet . 

Retkemme viimeisenä päivänä kävimme myös Istanbulin yl i opiston mets ä 
tieteellis en tiedekunnan taimitarhalla l ähellä Be lgradin metsää . Vie 
railumme oli täysin epävirallinen , joten asiantunt evaa opastusta emme 
saaneet . Vastaanotto oli kui tenkin turkkilaisen vieraanvarainen tee
t ar joiluineen . 

Summa summarum: Suosittelemme kai kille dendrologian seuran jäsenille 
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samanlaista matkaa Turkkiin, kunhan olot siellä jälleen vakiintuvat. 
Meil le Turkki jäi maht avien metsien , häkellyt tävän kukkaloist on ja 
suunnattomien vuorimaisemien maaksi. 

Yalovank~pylän monilajista puistoa hotellin ikkunasta 
katsottuna , Kaikki k uvat Kaa rlo Ounin o ttamia, 



VUODEN PUU 1980 

~1ÄNTY 

(~ sylvestris) 
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Mänty on Suomen yleisin puulaj i - metsistämme n . 55 % on mäntyvaltai 

Sia . Se kasvaa koko maassa tuntureita ja pohjoisinta Lappia lukuun

ottamatta . JYiän ty on kasvupaikoi ltaan laaja- alaisin puumme . Vallitse

va se on karuilla ja kuivilla hiekka-, sora- ja kal liomailla sekä 

rämeillä . Tuore i lla kankailla , lehdoissa ja korv issaki n mänty kasvaa 

hyvin , mutta kuus i estää uudistumisen . Mänty kukki i kesäkuulla mutta 

Siemene t varis evat vasta kaks i vuotta myöhemmin . Jo taimet sietävät 

hyvin kuivuutta ja paahdet ta . Kaarnan peittämästä r ungosta j a vaha

Peitteisistä neulasmaisista lehdistä hai htuu vain niukasti vettä. 

Vanhojen paksukaarnaisten petäj i en palokorot kertovat kestetyistä 

metsäpaloista . Män t y on moni uuolinen j a arvokas talous nuu , mut ta 

myös sen mais emallinen arvo on mitä merkit tävin . Ulkoasu vaih telee 

suuresti kallioluotojen ja rannikkodyynien l eveistä ja matal ista nuis

ta tai rämeitt en kitumännyi s tä talousmetsien solakkar unkoisiin petä

jiin tai aarnialueitten muhkeaoksaisiin k i lpikaa rnai s iin ikihankiin . 

Kuoltuaan vanhat männyt säilyvät keloina vuosikymmeniä . 
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Pentti Alanko 

UUSINTA DENDROLOGISTA KIRJ ALLISUUTTA 

Dendrologian Seuran Tiedotuksissa oli kirjoitus dendrologi

sesta kirjallisuudesta viimeksi vuonna 1 972 , jolloin käsi

teltiin dendrologisia käsikirjoja (DST J/2). Lisäksi on 

silloin tällöin julkaistu arvosteluja uusista k irjoista 

- tosin aivan liian vähän suhteessa ilmestyneen kirjalli

suuden määrään. Vuosittaisia katsauksia Suomessa ilmesty

neestä dendrologisesta kirjallisuudesta on julkaistu vuo

desta 1977 lähtien (DST 8/4, 10/1 ja 11/2). 

Seuraavassa on selostettu kirjakauppojen pöydillä vuoden 

aikana nähtyä dendrologista kirjallisuutta. " Puutiedettä", 

kuten muutakin luontoa käsitteleväliä kirjallisuudella näyt 

tää olevan me nekkiä alan kirjatulvasta päätellen. Kotimai

sen alan kirjallisuuden puuttuessa hankitaan ahkerasti 

englannin-, ruotsin- ja saksankielisiä teoksia. 

Jos hakee mahdollisimman täydellistä, mutta silti taskuun 

mahtuvaa määritysopasta, löytää sen J. FITSC!-!E in GEHÖLZ

FLORAsta (6.painos, Quelle & Meyer, Heidelberg 1977, 396 s . , 

110 mk) , josta on ollut selostus aiemmin (DST 8/J) . 

o. POLUNINin TREES AND BUSHES OF BRITAIN AND EUROPE -teok

sesta (Paladin, hinta vain 42,50 mk) on ilmestynyt uusi 

paino s . Vuoden aikana se on käännetty myös ruotsiksi (Forum, 

Borås 1980; 109 mk ). Kirjassa on esitelty valikoima Englan

nissa, Keski- ja Etelä - Euroopassa viihtyviä puita ja pensai

ta. Värikuvia on 1000. Kuvitukseen kuuluu yksityiskohtia 

esittävien piirrosten lisäksi kuvia kasvutavasta, kukinnois

ta, hedelmistä ja kuoresta. Lajisto ei t ietenkää ole meille 

paras mahdollinen . Kirjasta on hyötyä liikuttaessa muuallakin 

Eur oopassa , kuten myös lehdessämme esitellyistä H. VEDEL, 

R. ALS ja A. RASMUSSENin VÄLIMEREN PUUT JA PENSAAT (DST 8/4) 

ja 0. HÖSTin ja H. BERGRENin ETELÄN HEDELMÄT JA VIHANNEK

set (DST 11/2 ) • 
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Tuulitakin taskuun mahtuvat pehmeät muovikantiset 

E . L. LITTLE'n THE AUBIDON SOCIETY FIELD GUIDE TO NOnTH A~m

RICAN TREES (Kustantaja Knopf , Chantideer Press Edi tion, New 

York 198 0 , hinnat 68 ja 75 mk). Kirjoja on kaksi, joista 

toisessa käsitellään Pohjois-Amerikan l ä nsiosan , toisessa 

itäosan puita (alaotsakkeet WESTERN REGION ja EASTERN REGI 

ON), joista edellinen k ä sittelee J14 ja jälkimmäinen J64 

lajia. Näissä kirjoissa on mielestäni päästy lähelle dendro 

logis~en kenbtäkäsikirjojen ih a nnetta: helppokäyttöinen 

(alussa sanastoa ja käyttöohjeita 2 1 sivua!), runsaasti kuvi 

tettu (ruru<okuvan lisäksi kuvia kukkivista ja hedelmöivistä 

k asveista - jopa syysväreistä) ja hyvin jäsennellyt teksti 

osat. Tekst~in liittyvä t piirrok set habituksesta, hedelmien 

yksityiskohdista ja levinneisyyskartakkeet. 

Miellyttävä tuttavuus on I. I!OUJÅSEN 'in TRÄD OCH I:USKA R, 

NORDEUROPAS VILDVÄXANDE ARTER (ICA , Stockrolm 1 9 8 0, 176 sivua , 

J54 värikuvaa, 110 mk) . Kirjassa on esitelty "ka i kk i" rohjois 

maissa kasvavat puut ja u se imma t pensaat (näin sanotaan esit 

teessä). Pajuista on l<uitenkin v a in 8 ja ruusuista 4 lajia, jo 

ten pensaat eivät ole kovin hyvin edustettuina; tosin täy de l li 

syyteen ei ole hevillä mahdollisuuksiakaan - jos esim . ote

taan mukaan kaikki pohjolan apomiktiset karhunvatukat ! Kuuses 

ta on lJ kuvaa ja katajasta 9 . Kirjan pää a siallinen anti onkin 

runsaassa kuvituksessa. Kirjan lopuss a on vetoomus p uurek is 

terin aikaansaamiseksi Ruotsissa , johon p yydetään tietoja 

isoista puista . äi n runsaasti kuvitettua kirjaa ei ole tähän 

mennessä julkaistukaan meikäl äisis tä puista ja pensaista . 

Jos j a tketaan näiden dendrolo g isten värik uvakirjojen esit 

telyä, on mukava n ähdä vielä myynnissä SAKARI SAARNIJOEN ~1ET 

SIEN PUUT JA PENSAAT, joka ilmestyi suomeksi jo 1960 (WSOY , 

Porvo o 1976, 4 . p ., 44 mk) . Sama kirja on ilmestynyt myös 

ruotsiksi, hinta 72 mk . Samantapainen on uudempi H. E . 

EDLIN'in THE TREE KEY, A GUIDE TO IDEKTIFICATIO IN GARDEN , 

FIELD AND FOREST (Frederick Warne , London 1 9 79, hinta 8 J mk) . 

Kirjassa on piirrokset 2J5 lajista ( Saarnijoen k irjassa 120: 

stä ). Kirjaa on saatavilla myös ruotsiksi nimellä SKOGENS 

TRÄD, FÄLHANDBOK I TRÄDKÄNNEDOM (Skogen-Förlag, painettu 

Hollannissa 1 980, 86 mk) . 
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~lyös QUARTIER, A. & P. BAUER-BOVET'in TRÄD OCH BUSKAR I 

EUROPA , EN FÄLTHANDBOK, kuuluu näihin pienikokoisiin väri

kuvateoksiin (selo stus DST 7/1). Ruotsiksi on käännetty 

runsaasti näitä dendrologisia k ä sikirjoja, mm. R. LANCASTER'in 

TREESFOR YOUR GARDEN nimellä TRÄDGÅRDENS TRÄD (LTs Förlag, 

Stockholm 1976 , 74 mk) ,(ks . DST 7/4). Samaan sarjaan kuuluu 

myös P. SEABROOK'in TRÄDGÅRDENS BUSKAR , jossa on runsaasti 

jo Ruotsiinkin sopimatonta lajistoa (LTs Förlag , Stockholm 

1976, 145 mk) . Valokuvat näissä kummassakin teoksessa ovat 

erinomaisia. Hyyntimenestys laajuutensa vuoksi lienee ollut 

A. HITCJ-!ELL 'in A FIELD GUIDE TO THE TREES OF BRITAIN AND 

NORTHERN EUROPE, hlrjassa on selostettu ja kuvattu 800 lajia 

(Collins, London 1979, 90 , 25 mk). Kirja on selostettu aikai 

semmin lehdessämme ( DST 6/J , tanskankielinen laitos DST8/2). 

Harkkinoil l a on myös upeita, isokokoisia mutta silti 

hinnaltaan ihmeen edullisia loistoteoksia. Jo 1973 Englan

nissa ilmestynyt II . JOHNSON'in THE INTERNATIONLA BOOK OF 

TREES on myös julkaistu ruotsiksi (alkuteoksen kustantaja 

~ I i tchell Beazle Publ ishers, London 1 98 0; 9 6 ,25 mk) nimellä 

TnÄD FRAN HELA VÄRLDEN . Kustantaja Gene rals tabens Litograp

hiska Anstalt Förlag , Stoc kholm 1 9 75, sivuja 28 4 . Ruotsin

kielinen l a i t os oli viime talvena alennusmyynnissä ja on 

mahdollista, että se on loppunut kustantajalta . Tämä te os 

on näyttävimpiä, mitä dendrologian alalta on ilmestynyt ja 

samalla täynnään tietoa . S iinä esitellään 600 lajia 1000 

värikuvan ja 200 piirroksen tai kartakkeen avulla . Ko os sa 

ei jää jälkeen ja es i tettävien lajien määrässä ehkä menee 

ohikin P . RARKER 'in ja C. E . L . PHILLIPS'in THE TREES 

AROUND US . Kustantaja on Weidenfeld & Nicol son ( London 1975, 

sivuja 191 ja hinta 96 ,50). Kirja on j ulkaistu yhdessä Eng

l annin kuninkaall isen puutarhaseuran kanssa , mikä sekin on jo 

jonkinlainen laadun tae. 

Isokokoisten loi stoteosten uudempaakin valikoimaa riittää. 

Koko maailman puita käsitellään teoksessa H . ELLING et al. : 

THE ILLUSTHATED ENCYCLOPEDIA OF TREES , THIBERS AND FORESTS 

OF THE \VORLD ( Salamander Books Ltd ., London 1978, 256 s., 

1)4,25 mk) . Kertakaikkiaan up e ita kuvia 250 lajista. Laajem

pi valik oima on kirjassa n. PHILLIPS: TREES IN BRITAIN AND 

NORTHERN M1ERI CA (Pan Books, London 1 978 , nid . 69 , 50 mk) . 
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Sama kirja saksankielisenä DAS KOSMOSBUCH DER BÄUME maksaa 

kovakantisena 166 mk. Kirjassa on selostettu 500 puulajia, 

joista kaikista on kuvat kukkivasta ja hedelmöivästä yksi

löstä tai rungosta. Värikäs metsää ekologisena kokonaisuutena 

esittelevä teos on E. Duffley'n THE FOREST WORLD, THE ECOLOGY 

OF TEMPERATE WOODLAND (Orbis Publishing, London 1980, 120 s., 

109 mk). 
Erikoisteoksia näkyy kirjakaup pojen pöydillä silloin tällöin 

- toiset viipyvät kauankin ja ehtivät aikanaan alennusmyyntiin 

- toiset ovat lyhytaikaisempia vieraita. Tämän vuoden uutuuk-

sista mainittakoon J. J. COOPER'in VIRUS DISEASE OF TREES AND 

SHRUBS (Institute of Terrestrid Ecology, Oxford). Kirjassa on 

74 isokokoista sivua ja66 kuvaa, useimmat värikuvia; hinta 

6J mk. Teos lienee ensimmäinen alaltaan ja aiheest a olisi 

kiintoisaa saada esittely lehteemme, mutta kuka kykenisi sii

hen? Perusteelliselta oppikirjalta näyttää Po. KRAHER'in ja 

T. KOZLOWSKI 'n PHYSIOLOGY OF \VOODY PLANTS {Academic Press, 

London 1979, 811 sivua, hinta 204,85 mk). Samantapaisia alan 

perusteoksia, joita soisi kirjastojen hankkivan on H. SCHNIDT

VOGT'in DIE FICHTE I. TAXONOHIE - VERBREITUNG - NORPHOLGY -

ÖKOLOGIE - WALDGESELLSCHAFTEN {Verlag Paul Parey, Berlin 

1977, hinta 559 mk). Taimistoalan perusteos on edesmenneen 

G. KROSSMANN'in DIE BAUMSCHULE samalta kustantajalta {4. p., 

1978, 656 sivua, hinta 477, 50 mk). 
Erinomaisen tarpeellinen teos puuvartisten kasvien t aval li

simmista taudeista ja tuholaisista on w. MENZINGER & H. SANFT

LEBEN: PARASITÄRE KRANKHEITEN UND SCHÄDEN AN GEHÖLZEN {Paul 

Parey, Berlin 1980, 211 s., 201 mk). Teos on tosin niukasti 

kuvitettu: vain 15 piirrosta ja 24 värikuvaa. Taitto on 

erinomaisen väljä; samat asiat olisi saatu huomattavasti pie

nempään tilaan (ja kirjan hinta halvemmaksi). 

Dendrologisesta erikciakysymyksiä käsittelevästä kirjalli

suudesta voi vielä mainita puiden ja pensaiden leikkausta 

käsittelevät teokset: C. BRICKELL: KONSTEN ATT BESKÄRA BUSKAR 

OCH TRÄD {Bonniers Förlag, Stokcholm 1980. 192 s., 99 ,25 mk) 
sekä englantilaisen G. E. BROlfN'in THE PRUNING OF TREES, 

SHRUBS AND CONIFERS (Faber, London 1977, J51 s., hinta nid. 

56 mk, sid. 1J5 mk). 
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On paikallaan lopuksi käsitellä suomenkielellä julkais

tua dendrologista kirjallisuutta. Puukirjojen kuten muidenkin 

kasvikirjojen julkaisemisessa kust antajat ovat meillä ihmeen 

varovaisia, jota ei ole aina helppo ymmärtää - ovathan monet 

värikuvakasviot tehneet hyvin kauppansa. Tällä hetkellä kus

tantajat julkaisevat kilvan yrtti- ja huonekasvikirjoja. 

Ehkä markkinat aukeavat joskus 'puukirjoillekin". Puista ja 

pensaista on runsaasti kiintoisaa asiaa kok o alan kattavissa 

puutarhakirjoissa, kuten KAUNIS PUUTARHA I -V, KOTIPIHA JA 

PUUTARHA ja nyt viimeisimmässä ENE~I~IÄN ILOA PUUTARHASTA-teok

sessa. Viimemainitun kustantaja on Valitut Palat,; Helsinki 

1980, 560 sivua, hinta 158 mk. Siinä tiedot puista ja 

pensai s ta on esitetty t a ulw<komaisesti tilaa sää stäen. Tau

lukaista löytyy seuraavia asioita: Istutus, hoito, talvi

suojaus, leikkaus , onge lmia, lajit ja l ajikkeet , korkeus, 

leveys, kasvupaikka. viljelyvyöhykkeet , kukinta-aika ja 

tuoksu. Kirjassa on h avainnoll isia kuvia eri työvaiheista, 

kuten lisäyksestä , tukemisesta ja leikkauksesta, jotka usein 

laiminlyödään meikäläisiss ä alan teoksissa. 

Dendrologiaa sivuavia ja kaikkia luonnonystäviä ilahdutta

via teoksia on komeitt e n loistoteosten joukossa u seitakin . 

Dendrolog illekin antaisin n i i stä on KASVIEN MAAILMA - OTAVAN 

ISO KASVI TIETO SANAKIRJA I -V. Ensimmä inen osa ilme styi viime 

vuonna ja siitä oli arviointi lehdessämme (DST 10/2). Kuluvan 

vuoden aikana on ilme stynyt jo 2, j a J. osa, joten ilme stymis

vauhti on melkoinen. Tämä teos on myös mitä suuremmassa määrin 

dendrolog inen k äs ikirja - missäpä muualla ol1si suomen kielellä 

esit e lty esimerkiksi 27 jalava- , 14 magnolia- ja 7 k a stanja

(Castanea)lajia , 

Eräs arvokkaimmista dendrolog isista muistomerkeistämme on 

saanut laatui san esittelynsä P. KALLIOn toimit±aman loistoteok

s e n RUISSALO, LUONTOA JA KULTTUURIA kautta (Otava, 224 kookasta 

sivua , 139 mk) . Kirja on viisaasti omistettu Turun kaupungin 

viranomaisille (jotka jatkuvasti tekevät suunnitelmiaan Ruis

salaa varten) :"Omistamme tämän kirjan ?50-vuotiaalle Turun 

kaupungille me kirjoittajat toivomme kaupung in hoitavan viisau

della luonnonhelmeään Ruissaloa , n iin että se tulevinakin vuo

sisatoina täyttäisi perinteisen tehtävänsä Turun linnunlaulu

puistona ja elävänä siteenä ihmisen ja luonnon välil lä". 
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Teoksessa on 26 kiintoisaa artikkelia - joukossa mm . R . RAINION 

kirjoitus 1 Ulkomaalaiset tammien joukossa 1 
, missä käsitel 

lään Ruissaloon istutettuja ulkomaalaisia puulajeja . 

Lopuksi on paikallaan mainita eräästä kiintoisasta uutuu

desta, jossa on myös käsitelty puita ja pensaita, mutta aivan 

eri näkökannalta kuin missään edellämainituisa teoksissa, 

nimittäin T. RAUTAVAARAn ~I ITEN LUONTO PARANTAA {WSOY, Porvoo 

1 980 , 286 sivua, 148 mk). Alaotsru<keena on KANSAN PARANNUSKEI

NOJA JA LUONTAISLÄÄKETIEDETTÄ. Ki r j a ssa esitellään l ääkinnälli

sessä mielessä monia puuvartisiakin kasveja, kuten kiinansit 

ruunaköynnös, lehmus, tammi, tuomi ja venäjänjuuri . Yrttiosuus 

kirjas s a on laaja ja piirroskuvien lisäksi teoksessa on komeat 

neuvostolii tt olaista alkuperää ol evat v ä rikuvat, mikä on h a r

vinaista meikäläisessä alan kirjallisuudessa . 

Ylläolevaan ei ole kuitenkaan ma htunut läheskään kaikki 

saataviJla ol evista dendrologisista kir joista. Esimerkiksi 

jo markkinoilla olevasta ruusukirjallisuudesta saisi oman 

katsauksensa . Uuutuuksia tule jatkuvasti ja vain ahkerasti 

seuraamalla n i itä kirjakauppojen pöydillä, kirjastoissa , 

alan lehtien kirja- arvosteluissa ja llmestyvistä kirjaluette

loista, voi jotenkin pysyä ajan tasalla. Kirjakauppias välit 

tää tilauksesta kaikkia saatavilla olevia kirjoja, mutta 

silloin on tiedettävä tarkaan kirjan kirjoittaja , ilmestymis

vuosi , kirjan nimi ja kustantaja . Hintaa on h y vä tiedustella 

tilausta tehdessä, ettei tule pettymyksiä , sillä hinnat ovat 

melkoisia ja voivat nousta, varsinkin kun tulee uusi painos. 

Samastakin kirjasta voi myös markkinoilla olla hyvin eri hin

taisia l aitoksia . 
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Mukurakuusi (~ ~ "~. gibberosa•) 

Kuten edellisessä numerossa esitimme, yritämme saadaa leh

teemme kuvia lyhyin selostuksin varustettuina niin erikoi

sista kuin vähemmän erikoisista puista ja pensaista. Tämä 

ikäänkuin muistutuksena siitä, että muistaisimme tiedoit

taa niistä metsäntutkimuslaitokselle viime numerossa olleen 

kehoituksen mukaisesti. Tällä kertaa olemme saaneet 0 1 e 

0 s k a r s s o n in 1960-luvun lopulla ottaman kuvan 

mukurakuusesta, joka on eräs harvinaisimmista kuus en eri

koismuodoista. Ne voivat esiintyä joko yksite l len tai muu

tamien, eriasteista mukuraa sisältävien puiden ryhminä. 

Kuvan runsasmukurainen kuusiyksilö on Yalokuvattu Hirven

salon Tuukkalassa Olli-nimisen talon metsässä. 
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HALLITUKSELLE VARAJÄSENIÄ 

Dendrologian Seuran hallitukseen kuuluu vuosikokouksen 

vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 12 jä

sentä, joiden toimikausi on kolme vuotta ja joista kol

mannes on vuosittain erovuorossa. Hallitus puolestaan on 

päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kuusi halli

tuksen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 

jonka viimeksi mainitun hallitus valitsee keskuudestaan. 

Nyt vireillä olevan sääntömuutoshankkeen on aiheuttanut 

hallituksen päätösvaltaisuuden varmistaminen. Asia on 

noussut esille erityisesti tänä vuonna, jolloin halli

tus on joutunut muutaman kerran keskustelemaan vajaalu

kuisena. Syynä ovat eräiden hallituksen jäsenten pitkä

aikaiset ulkomailla oleskelut ja myös tilapäisesteet. 

Hallituksen toimintakykyisyys voidaan palauttaa valit

semalla hallitukseen kolme varajäsentä henkilöistä, jot

ka aina hallituksen kokoukseen kutsuttuina tarvittaessa 

korvaavat poissaolevia jäseniä. Tarvittavat muutokset 

sääntöjen 4, 6 ja 9 pykälään on hyväksytty yleisessä ko

kouksessa 27.11.1980. Toinen käsittely suoritetaan vuo

sikokouksessa 26.2.1981, kuten vuosikokouskutsusaa toi

saalla tässä lehdessä ilmoitetaan. 

Niilo Karhu 
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ABELIOPHYLLUMISTA ZENOBIAAN - MAINIO TANSKALAINEN TIETOKIRJA 

Havens Planteleksikon, Traeer og buske, I (1978) A- N, 412 s.ja 

II ( 1980) o-A, 468 s. 

Kustantaja: De Danske Haveselskaber, Rolighedsvej 26, OK 1958 

Kj2Sbenhavn V. 

Hinta D kr 196:-. 

Kuten seuramme jäsenet tietävät, tanskalaiset ovat hyvin kiinnostu

neita dendrologiasta ja heidän kiinnostustaan on jo kauan ollut tuke

massa seikkaperäinen alan kirjallisuus. Vanhemmat lukijamme muis tavat 

hyvin vielä v. 1948 ilmestynyttä isoa teosta Traeer og Buske, joka vali~ 

tettavasti jo kauan on ollut loppuun myyty. Joskin muita pienempiä 

teoksia on ilmestynyt tämän jälkeen, katsoi Tanskan puutarhaseura 1960~ 

luvun lopulla tarpeelliseksi aloittaa uuden , puuvart isten kasvien ku 

vauksen, joka kustannussyistä aluksi julkaistiin sarjana seuran lehdessä 

"Haven". Sarjan päätyttyä nyttemmin on voitu verrattain lyhyessä ajassa 

julkaista sama tieto kirjan muodossa kahtena osana. 

Nimensä mukaisesti teos on pääasiallisesti aakkosellinen käsikirja , 

rutta tämän laajan osan lisäksi sisältää kirja paljon muuta hyödyllis

tä. Niinpä ensimmäisessä osassa on artikkeleita tanskalaisista kasvien 

nimistä, nimen antamissäännöistä, kasvitieteellisestä ammattisanastosta' 

erikoisista viljelyolosuhteista, lisääntym ismenetelmistä , yks i-ja kak

sikotisista kasvilajeista, puiden ja pensaiden leh teen puhkeamisesta 

ja syyskaudesta, sekä koetoiminnasta. Toiseen osaan on otettu kirjoituk~ 

sia puista muinaisuudessa ja nykypäivinä, koristepuiden arvon laskemi

sesta, puiden ja pensaiden leikkauksesta , puutarhakasvien kotipaikoista' 

pölyytyksestä ja myrkkykasveista. 

Jo Häiden kirjoitusten takia olisi kirja hankkimisen arvoinen, mutta 

samassa saa paljon, paljon muuta. 

Aakkosellisessa kuvauksessa on suvuttain aluksi yleiskuvaus, jonka 

jälkeen seuraa lajien yksittäiskuvaus. On selvää, ettei kaikkia lajeja 

ole voitu kuvata tämäntapaisessa kirjassa, mutta valikoima on tärkeimPie~ 
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sukujen kohdalla varsin riittävä. 

Vaahteroista kuvataan esimerkiksi 23 lajia, jonka lisäksi eräistä 

lajeista kuvataan runsaasti lajikkeita. Viimeksimainittu kaikkien tär 

keiden lajien lajikekuvaus onkin kirjan pa rhaimpia puolia , koska lajik 

keiden kuvaaminen varsinais~ssa kasvitieteellisissä kirjoituksissa 

tahtoo jäädä vähäiseksi . 

Laji- ja lajikekuvauksia t äyden tää erittäin runsas kuvitus, joka käsit

tää musta-valkoisia piirroksia , valokuvia sekä värivalokuvia . Ainoana 

haittapuolena kuvituksen yhteydessä on se , että lukija "joutuu hakemaan 

värikuvien selitykset kauempaa, eri sivulta, mikä johtunee taittoteknil

lisistä syistä . 

Joka haluaa perehtyä asioihin tarkemmin , löytää toisen osan lopussa 

kirjallisuusluettelon, jossa on myös suvuttain erikoiskirjallisuutta . 

Se taasen , joka ei ole varma suvusta , voi käyttää lähes 20-sivuista 

lehtiin perustuvaa määritys~aavaa , joka seuraa meilläkin tuttua 

Fitschen'in puuvartisten kasvien kasviota. Jos tanskan kieli joskus 

tuottaisi vaikeuksia, on lopussa tanskalais-latinalai nen nimiluettelo 

sekä luettelo synonymeistä . 

Havens Planteleksikon on useamman tekij än yh teistyön tulos . Pää 

vastuun ovat kantaneet sen neljä päätekijää Poul Erik Brander , 

Johannes Hedegaard, Johan Lange ja Olaf Ols en . Näiden lisäksi ovat 

artikkeleiden kirjoittajina avustaneet useat muut . Johannes Hede -

9aard on yhdessä Aksel Olsenin kanssa tehnyt kaikki piirrokset . Pää

osan kuvista ovat ottaneet Willy F . Hansen ja Aage Gylling. 

Kaikille näille lankeaa kunnia erinomaisen käyttökelpoisen teoksen 

luomisesta . 

Kun lisäksi kirjan typografinen ulkoasu on korkeata tanskalaista 

laatua ja se on sidottu kestäviin koviin kansiin - mikä kylläkin 

on tarpeen , kun kuvittelee sen runsasta käyttöä dendrologien käsis s ä -

ei voi muuta kuin lämpimästi suositella kirjan pikaista hankkimista . 

Max . Hagman 
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UUTTA AKATEEMISESTA 
THE AUDUBON SOCIETY FIELD GUIDE TO 
NORTH AMERICAN TREES 
Eastern Region 
1980 716 s. Alfred A. Knopf 69,50 

THE AUDUBON SOCIETY FIELD GUIDE TO 
NORTH AMERICAN TREES 
Western Region 
1980 640 s. Alfred A. Knopf 75,75 

Burman, U·S m.fl 
SKÖTSELHANDBOKEN 
Mark och vilxtlighet i parker och tradgårdar 
1980 228 s. Byggforsknlngsrådet 114,-

Cooper, J. 1. 
VIRUS DISEASES OF TREES AND SHRUBS 
1979 74 s. NERC 63,-

Edlin, H. L. 
SKOGENS TRÄD Fillthandbok i tradkännedom 
1980 279 s. 77 slakten med 235 arter 

Skogen-förlag 86,50 

Edlin, H. L. 
THETREE KEY 
1979 280 s. 77 Genera including 235 species 

F. Warne 83,-

Edlin, H. L., Nimmo, M. 
TREES Timbers and Forests of the World 
1978 256 s. Full-colour ldentification Guide to 
over 250 Trees Salamander 134,25 

Fitschen, J. 
GEHÖLZFLORA 
1977 396 s. 

Holmåsen, 1 

Quelle & Meyer 

TAÄD OCH BUSKAR 
Nordeuropas vidvilxande arter 
1980 176 s. 354 Ioton i filrg 

101,-

ICA bokförlag 110,-

Johnson, H 
THE INTERNATIONAL BOOK OF TREES 
1980 288 s. Emblem 96,25 

Kramer, P. J., Kozlowski, T. T. 
PHYSIOLOGY OF WOODY PLANTS 
1979 811 s. Academic Press 

Mitchell, A 

204,25 

A FIELD GUIDE TO THE TREES OF BRITAIN 
AND NORTHERN EUROPE 
1979 416 s. 800 trees described and illustrated 

Collins 90,25 

Phillips, R 
DAS KOSMOSBUCH DER BÄUME 
1980 223 s. Ober 500 Wald· und Parkbilume in 
Farbe Kosmos-Verlag 166,-

Polunin, 0 
EUROPAS TAÄD OCH BUSKAR 
Handbok för arbetstamming 
1980 210 s. Forum 

Saarnijoki , S 

109,-

METSIEN PUUT JA PENSAAT VÄRIKUVINA 
1976 166 s. WSOY 44,-

Schweingruber, F. H. 
MIKROSKOPISCHE HOLZANATOMIEJANATOMIE 
MICROSCOPIQUE DU BOIS/MICROSCOPIC 
WOOD ANATOMIY 
1978 226 s. Komissionsverlag 113,-

Spurr, S. H., Barnes, B. V. 
FOREST ECOLOGY Third Edition 
1980 687 s. Wiley 

Stridsberg, E., Mattsson, L. 
SKOGEN GENOM TIDERNA 
Dess roll för lantbruket från forntid tili nutid 

166,50 

1980 265 s. LTs förlag 137,-

Vuokila, Y 
METSÄNKSVATUKSEN PERUSTEET JA 
MENETELMÄT 
1980 256 s. WSOY 80,50 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Puh. 65 11 22 
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KATSAUS SEURAN TOIMINTAAN 1980 

Kuluneena vuonna on seuran toiminta ollut varsin monipuolista 

ja osanotto eri tilaisuuksiin vilkasta. 

Yleiskokouksia on pidetty kolme: vuosikokous 20.2., kevätmetsä

päivien visakoivutilaisuus, missä esitelmöivät Reino Saarnjo ja 

Sauvo Henttonen, 26.3. sekä syyskokous Kiinan matkan merkeissä 27.11. 

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa, viidesti keväällä ja 

kolmesti syksyllä. 

Puistokävelyt tehtiin toukokuussa Haltiala- Niskalan alueelle 

ja Metsänjalostussäätiön vieraina Haapastensyrjään sekä heinä

kuussa Viikin arboretumiin; mukana kullakin kävelyllä oli 

20-30 innokasta dendrologia. 

Touko-kesäkuun vaihteessa oli Tammistan savotta, joka -ka iketi 

ajankohda~ta johtuen- saavutti heikohkon suosion: vain kahdeksan 

ahkeraa. 5.6. istutettiin visakoivuja Itäkeskuksessa yhdessä 

kaupungin puisto-osaston kanssa. 

Kotimaan viikonloppuretki tehtiin 11.-13. 7. Kaakkois-Suomeen, mis

sä yli 30 hengen voimin tutustuttiin Lappeenrannan, Imatran, Parik

kalan ja Punkaharjun seutuihin. 

Ulkomaanmatkoja ol i ohjelmassa kaksi, matkat Turkkiin ja Kiinaan . 

Kummastakin matkasta on runsaasti juttua lehdessä. 

Lehti ilmestyy neljänä numerona kuten ennenkin, ja sivumäärä 

on noin kaksisataa. 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille toivottaen ja runsasta osanottoa 

tuleviin tilaisuuksiin toivoen 

Päivi 
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DENDROLOGIAN SEURAN OHJELMASUUNNITELMA VUODEKSI 1981 

Hallitus on kaavaillut alustavasti seuraavanlaista ohjelmaa ensi 

vuodeksi: 

25.2. 
8. 4. 

Vuosikokous Tieteellisten seurain talolla. 

Puistokävely Helsingissä: Kasvien tunnistaminen talvi
asussa. 

3. 6. Puistokävely Ruotsinkylässä: Tutustuminen Metsäntutki
muslaitoksen istutuksiin. 

Alkukesä: Ulkomaanmatka (n. 1 vk): Tallinna- Riika. 

Keskikesä: Viikonloppumatka; Tampereen seudun dendrologiaa. 

Elokuu: Savotta. 

Marraskuu: Syyskokous. 

Ohjelmasta annetaan tarkempia tietoja lehden seuraavissa numerois

sa ja tiedusteluja tai ehdotuksia matkojen sisällöstä voi esittää 

sihteerille. 

SEURAAVIEN VUOSIEN MATKAT 

Aikaisemmin tehdyn mielipidetutkimuksen pohjalta on hallitus laa

tinut seuralle alustavan matkustusohjelman vuosiksi 1982 -1984. 

Joka vuosi järjestetään sekä kotimaan- että ulkomaanmatka. Koska 

seuran jäsenmäärä on kuluneena vuotena kasvanut voimakkaasti, py-

ritään vastaisuudessa järjestämään kaksi ulkomaanmatkaa vuodessa 

tarpeen vaatiessa, joko eri kohteisiin tai kaksi peräkkäistä mat

kaa samaan kohteeseen. 

Vuonna 1982 matkustetaan Skotlantiin (ja/tai Pyreneitten vuoristoon) 

ja kotimaassa Itä-Suomeen, Joensuun - Pielisen suunnalle. 

Vuonna 1983 matkustetaan Tsekkoslovakiaan ( ja/tai Kaukasukselle) 

ja kotimaassa Keski-Suomeen. 

Vuonna 1984 matkustetaan Norjaan (ja/tai Brittiläiseen Kolumbiaan), 

kotimaassa Pohjanlahden rannikolle. 

Hallitus toivoo, että jäsenistö esittäisi matkasuunnitelmista 

mielipiteitään tai toivomuksiaan matkojen ajankohdista, kummalla 

matkalle lähtisi, jne. sihteerille tai hallituksen jäsenille. 



JÄSENPALSTA 

Uusia jäseniä (tilanne 8.12.1980) 

Haapasaari Matti , Riistavesi 

Hietarinta Tuula , Helsinki 

Huurinainen Seija, Kotka 

Jurama Veikko , Hämeenlinna 

Puutteellisi a jäsenmaksukuitteja . 
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Keitähän ovat jäsenet , jotka ovat maksaneet 

1. 4.1980 Kemiössä 

5.5.1980 Vuoksenniskassa 

5 . 8.1980 Pyhtäällä 

vuoden 1980 jäsenmaksunsa? 

Muistutettakoon , 

että seuralla on oma jäsenasioiden hoitaja (Riitta Larna, 378~11/231) , jonka 

puoleen voi kääntyä kaikissa lehden ilmestymiseen , vanhojen numeroiden hankki

miseen ja osoitemuutoksiin liittyvissä asioissa. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOSICA L SOCIETY 

SUJ.IHARIES OF THE HAIN ARTICLES I N THIS ISSUE ( Vo l . 11 No 4, 1980) 

SCOTS PINE - THE TREE OF THE YEAR, by Niil o Karhu, p. 143 . 

A short description of Pinus sylvestris as a Finnish forest 

tree is given in connection with the announcement of this 

species having been selected as the "Tree of the Year". 

Trad itionally , the Finnish Dendrological Society selects 

one tree annually so as to direct public attention to the 

special features of the tree in question as well as to the 

proper use of trees in general , particularly as ornamentals 

and in landscape planni ng. See also p. 179 . 

CULTIVATION OF VI BURNll.l SPECIES IN FINLAND, by Pentti Alanko , 
pp. 144- 165. 

This article summarizes the records on the Viburnum-spe cies 

cultivated in Finland. As a whole , there are data on 29 species 

(of which one - Viburnum tinus - is only found in greenhouses ) 

and a t otal of 37 taxa. Only three taxa a re comm only cultivated: 

V. opulus (whi ch also grows as a native shrub as far as 66°N), 

V. opulus f. roseum and y. lantana. 

Other species have been leas used in recent time and are not 

available in nurseries. Among spe cies and varieties which are 

hardy at least in southern Finland V. dentatum var . lucidum, 

y. rafinesguianum, y. trilobum, y. alnifolium, y. lentago 

and y. s a rgent ii can be mentioned. In the southwest and on the 

southero coast many other species, such aa y. carlesii, V. 

farreri, and in sheltered places alao y. x rhytido phylloides, 

V. rhytidophyllum, y. cassinoides, y. x juddii and y. utile can 

be cultivated. For some species there is not enough experience 
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so as to establish how far north they can be used ( ~· g. y. 

acerifolium , y. bitchiunce , y. burejaeticum , y. mongolicum, 

y. nudum, y. urceolatum, y. wrightii). Results have been 

negative in experiments including y. hupehense, y. molle and 

y. plicatum in Finland. Most of the rare species have been 

grown only in the bo tanical gardens of Helsinki and ·rurku , 

at the Re s ear ch Centre of Horti cul ture in ..l::'iikkiö (S7i- Finland) 

and in the gard en of the well known horticulturist, the Honor-

ary member of the Finnish Dendrological Socie ty E e n g t 

S c h a 1 i n in Kirkkonummi near Helsinki. 

A DISSAPPEARING PARK I N THE CITY OF VAASA, by Eija Piispala, 
pp . 166-173 . 

This report describes the fate of the formerly privately own 

Wolff Par k in Vaasa. ·rhe area cont ains an abundancy of rare 

woody plents but nevertheless it is threatened ty c onstruc tion 

projects supported by government and muni cipal authoritie s. 

MEMOR IES FROM A TOUR TO TURKEY, by Leena Häme, Olavi Häme and 
Kaarlo Ouni, pp. 174-178. 

Membe rs of the Finnish De ndrological Society made two study 

tours abroad during 1 980 : one to China as shortly described in 

the preceding issue, and anot her to Turke y, 21-28 June 1980. 

A total of 15 members parti c i pa ted in the one-week trip to 

Turkey . Bol~ (Abant), Istanbul with surroundings , and Ankara , 

as wel l as the botanically very rich hea lth resort park in 

Yalova were visited by the Finnish dendrologists. fhe tour was 

unforgottable because of the hospitality of people and the 

amount of dendro logi cal rewards . 

RECENT DENDROLOGICAL LITERATURE , by Pentti Alanko, pp. 180-185. 
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K0000001 KPLOO ~E TSÄK I R J ASTO 2 

HE LSI NG I N YL IOPISTO 
UN I0'4INKATU 40 B 

( 0 170 HK I 17 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään Helsingissä Tieteellisten seurain talossa 

(Snellmaninkatu 9-11) keskiviikkona 25.2.1981 alkaen klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään aluksi hallituksen jäsenten varamiesjär-

jestelmää koskeva sääntömuutosehdotus toisen kerran, Tämän jälkeen 

kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 9. § : n mukaiset vuosiko-

kousasiat: kertomus vuoden 1980 toiminnasta, tilinpäätös 1980, 

jäsenmaksujen suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodel-

l e 1981, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen uusien jäsenten 

valinta sekä tilintarkastajien valinta, 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen esitellään vuoden puu 1981 

sekä katsellaan Turkin matkan kuvia, 

Tervetuloa 

HELSINKI 1980 PAINOVALMISTE ISSN 0355-0613 
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