DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER

c<:

SU; METSÄSARJAl:
No 1/ 1981 (Vol.12)

Tässä numerossa:
Viher-Härne 1981 (Marjatta Uosukainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Männyn systematiikasta (Leena Hämet-Ahti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harvinainen jokipaju (Sa lix triandra) - tulvarantojen vaeltaja
(Jouko Siira & Esa Heino & Veli Pohjonen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jyväskylän julkisten viheralueiden puuvartiset koristekasvit (Irmeli Kurttila)
Tallens (Pinus sylvestris) specialform er (Ole Oskarsson) . . . . . . . . . . . . . .
Svinvikin arboretum Norjassa (Marja & Pertti Uotila) . . . . . . . . . . . . . . .
Esimerkki lintujen suorittamasta kasvinlevityksestä (V. Erkamo) . . . . . . . .
Vuoden 1980 aikana Suomessa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta
(Pentti Alanko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dendrologian seu ran tiedotuksia - Dendrologiska sällskapets notiser
Voi. II ( 1980) sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäsenpalsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Vielä koristekasvien menestymisalueista (Ole Larsso n) . . . . . . . . . . . . . . .
Kirjallisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dendrologian Seuran toimintasuunn itelma 1981 (Niilo Karhu) . . . . . . . . .
Toimintakertomus 1980 (Marjatta Uosukainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuosikokousuutisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallinna - Riika - Tartto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dendrologian Seuran kesäretkeilyt kotimaassa 198 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Summaries of the main articles of this issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaivopuistokävelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muistathan , mänty on vuoden puu
Valok. Pertti Uotila .

. . .
. . .

3
4

. . .
. . .
. ..
. . .

II
21
29
35
38

. ..

40

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

45

47
48
49
52
54
56
57
57
58
60

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER
Julkaisija:
Dend rologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y.
Toimitus:

Pertti Uotila (vastaava), puh. 650 188
Pentti Alanko

Toimituksen osoite :

Kasvimuseo, Unioninkatu 44
00170 Helsinki 17

Talous ja osoiteasiat:

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

Ilmoitukset:

Peter Tigerstedt, puh. 378 011
Helsingin yliopisto, Viikki
00710 Helsinki 71

llmoitushinnat:

Koko sivu 300 mk , puoli sivua 200 mk,
neljännessivu 120 mk

Tilausmaksu!:

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

Toimituskunta:

Pentti Alanko
Olavi Luukkanen
P M A Tigerstedt
Marketta Uosukainen
Pertti Uotila

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y.
Puheenjohtaja:

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

Hallituksen jäsenet:

prof. Max Hagman (varapuh.joht.)
puut.arkkit. C 1 Gottberg
agronomi Bo Knape
hortonorni Pekka Markkula
MMK Jouni Mikola
toim.joht. Leo Pilz
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi
metsänhoit. Reino Saarnio
prof. P M A Tigerstedt
hortonomi Reino Toivonen
MMM M3Ijatta Uosukainen
dos. Pertti Uotila

Hallituksen varajäsenet:

ylipuutarhuri Pentti Alanko
fil.yo. Riitta Lama
fll.yo. Päivi Ryöppy

Sihteeri:

fil.yo. Päivi Ryöppy, puh. 378 011 /431
Kasvinjalostustieteen laitos
D-talo, Viikki, 0071 0 Helsinki 71

Varainhoitaja:

fil.yo. Riitta Lama, puh. 378 011 / 231
Kasvinjalostustieteen laitos
D-talo, Viikki, 0071 0 Helsinki 71

Jäsenmaksut:

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

3

VIHER-HÄME 1981
Kasvillisuus on tärkein ympäristötekijä, joka vaikuttaa ihmisen viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Kasvillisuus vaikuttaa ilmastoon, maaperään,
vesit alouteen , eläimistöön ja energiatalouteen. Tästä huolimatta vielä
nykyisinkin rakennetaan, aivan samoin kuin 1960- ja 1970 -luvuilla, asun toalueita piittaamatta luonnonolosuhteista. Valitettava n usein alueiden
ainoat viheralueet ovat nurmikentät, joiden hoito on kallista ja aikaa
vievää. Puu- ja pensasistutukset ovat usein heikosti suunniteltuja ja
toteutettuja, mistä syystä kasvit menestyvät heikosti.
Nykyisin on onneksi havahduttu huomaamaan vihreän ympäristön merkitys
Kansalaisjärjestöt, poliittiset puolueet ja asukkaat itse ovat ryhtyneet vaatimaan toimenpiteitä viherympäristön tason
kohottamiseksi. Eräänä näkyvänä seurauksena tästä kehityksestä an Hämeen
läänin ympäristönsuojeluneuvottelukunta nimennyt vuoden 1981 asuinympäristön viihtyisyyden teemavuodeksi, jonka tunnus on VIHER-HÄME 1981 .
Teemavuoden toiminnan järjestelyistä vastaavat Hämeen lääninhallitus ja
Puutarhaliitto ry., joiden lisäksi toimintaan osallistuvat Hämeen läähin
kunnat, 4- H piirit, Mart tapiiriliitot, Kotiseutuliitto ja Maata louskeskukset.
asumisviihtyis~ydelle.

Teemavuoden avulla halutaan parantaa monin paikoin luonnonkauniin Hämeen
läänin viihtyisyyttä muovaamalla päätöksentekijöiden mielipiteitä viherYstävällise~miksi sekä luomalla asukkaisiin talkoohenkeä. Järjestäjät
toivovat myös, että sanonta " VIHREÄ VIIHTYIS Ä YMPÄRISTÖ" iskostuisi jokamiehen sanavarastoon ja tajuntaan .
Teemavuoden aikana jä rjestet ään istutusviikko 11 .- 17 .5. 1981 , jonka pää tapahtuma on Virroilla Flooran päivänä 13 . 5. Kesän kuluessa Hämeen läänin kunnat osallistuvat haastekilpailuun, jonka avulla järjestäjät halua vat kartoittaa läänin viherympäristön tilan sekä lisätä kuntien aktiivi suutta rakennetun ympäristön vihreyttämisessä. Myös valtion laitosten ,
teollisuuslaitosten ja rakennusliikkeiden kesken järjestetään haaste kilpailuja . Loppukesällä, 21 .- 22 . 8.1981 järjestetään Viher-Häme 1981seminaari Valkeakoskelle .
Hämeen lääni on aluealtaan laaja ja siksi kilP.ailu- ja talkootoimintaan
tarvitaan kaikki vapaaehtoiset mukaan. VIHER-HAME 1981 toiminnassa on
Dendrologian Seuran jäsenillä oivallinen tilaisuus osallistua rakentaVasti asuinympäristönsä viihtyisyyden lisäämiseen kotikunnissaan. Istu tusviikon aikana on hyvä muistaa, että mänty on paitsi Vuoden puu 1981
myös pa rhaita maisemapuitamme. Istutusviikon ja muiden talkoiden aikana
leviää tieto Vuoden puusta ja samalla myös Dendrologian Seuran toiminnas ta.
VIHER - HÄME 1981 toiminnasta voi tiedustella kevään kuluessa kunnanviras toista tai edellä mainituilta järjestöiltä ja laitoksilta . VIHER-HÄME
1981 toiminta voisi olla myös alkusysäyksenä Tampereen paikallisseuran
Perustamiselle . Dendrologian Seuran kesäretken kohdekin on Tampere ymPäristöineen kesäkuun puolivälissä.
Vihrein terveisin
Marjatta Uosukainen
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Leena Rämet-Ahti

MÄNNYN SYSTEMATIIKASTA
Mänty, vuoden puu 1981, on suurta sukua, sillä mäntylajeja
lienee 90-100. Niistä noin 30 kasvaa Meksikossa, 25 ItäAasiassa, 20 Yhdysvaltojen länsiosissa sekä 10 KaakkoisYhdysvalloissa (Critchfield & Little 1966, Mirov 1967,
Anonyymi 1978). Paitsi runsaslajisin männyn suku on myös
laaja-alaisin havupuusuku, jonka jäseniä on koko pohjoisella
pallonpuoliskolla lukuunottamatta arktisia alueita, aroja ja
aavikoita ja jonka yksi laji (Pinus merkusii) ylittää Sumatralla päiväntasaajankin (Kuva 1) .
Pinus-suku on selvä ja kiinteä kokonaisuus, jonka rajaamisessa

ei ole juuri erimielisyyttä. Mäntyjen luonteenomaisia piirteitä ovat pitkäversot mitättömine suomumaisine lehtineen
sekä lyhyet, nystermänkaltaiset kääpiöversot, joissa pitkät,
yhteyttävät neulasmaiset lehdet sijaitsevat. Neulaset ovat
joko parittain, kolmittain tai viisittäin. Lehtien poikkileikkaus on joko puolipyöreä (silloin neulaset parittain) tai
kolmiomainen (jolloin neulasia enemmän kuin kaksi kääpiöversossa) . Neulaset ovat monivuotisia, mutta niiden ikä on melkoisesti vaihteleva lajiominaisuus. Strobusmännyn neulaset
1
varisevat kaksivuotiaina, metsämännyn neulaset elävät EteläSuomessa 3-4 vuotta, Lapissa 5-8 vuotta ja kalifornialaisen
vihnemännyn (Pinus aristata) 12-14 vuotta (Kujala 1958,
Sarvas 1964, Fowells 1965).
Mäntylajit ryhmitetään kolmeksi alasuvuksi (Little &
Critchfield 1969): Ducampopinus, Strobus (Haploxylon) ja
Pinus (Diploxylon)

(Taulukko 1). Ducampopinus-alasuvussa

on vain yksi laji, Vietnamin vuoristojen ylärinteillä kasvava

~·

krempfii, jonka parittaiset neulaset ovat muista

lajeista poiketen litteitä. Jotkut tutkijat epäilevät tämän
lajin kuulumista männyn sukuun.
1

Jos luonnonvarainen mäntymme (Pinus sylvestris) on erotettava suvun muista lajeista suomenkielisessä esityksessä,
voimme käyttää siitä nimeä metsämänty. Nimityksiä kotimainen mänty tai tavallinen mänty, joita on usein käytetty,
ei pidetä nykyään suositeltavina.
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Kuva 1. Männyn suvun kokona i sal ue maapal lol la (yhtenäinen vi iva) ,
pohjoisen pal lonpuoliskon pol aar inen havumetsänraja (katkovii va )
sekä metsämännyn (Pi nus sylvestris) l uontainen l evi nneisyysalue
(viivoitus) . Lähteet : Borodina et al. 1966 , Critchfi el d & Litt l e
1966 , Hust i ch 1966 , Mi rov 1967 ja Jalas & Suominen 1973 .
Fig . 1. The tota l area a f the genus Pinus (solid line) , th e polar
limit af coniferous for ests (br oken line) , and the native a r ea af
Pinus sylvestris (hatchi ng) , accor ding ta Borodina et a l . 1966 ,
Critchfield & Littl e 1966 , Hustich 1966 , Mi r ov 1967 and Jalas &
Suominen 1973 .

Strobus - alasuvussa neulaset ovat viisittäin , ja käpysuomujen
kilpi on suomun kärkiosassa . Cernbrae - alasektion lajien kävy t
ovat pystyjä ja palleromaisia kuten sernbrarnännyllä , Strobus alasektion männyillä ne ovat riippuvia , pitkiä ja liereitä
(esirn . makedonianrnänty eli peuke) . Tähän alasukuun kuuluu
noin kolmannes mäntylajeista.
Suurimmassa alasuvussa Pinus neulaset ovat parittain , kolmi ttain tai harvoin viisittäin . Kävyt ovat tavallisesti kartiomaisia , k ilpi sijaitsee käpysuomun selässä , j a kilven keskel lä oleva napa on usein otarnainen . Metsärnänty, kontortamän ty ,
e uroopanmustamänty ja vuorimänty ovat tämän alasuvun meillä
tunnetuimp i a edusta j ia .
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Taulukko 1. Pinus-suvun alasuvut, sektiot ja alasektiot
esimerkkilajeineen Littl en ja Critchfieldin (l969)mukaan.
Pinus - männyn suku
Alasuku Ducampopinus
Sektio Ducampopinus
Alasektio Krempfianae
~· krempfii Lecomte
Alasuku Strobus (Haploxylon)
Sektio Strobus
Alasektio Cembrae
P. koraiensis Sieb. & Zucc .
f· pumila (Pallas) Regel, pensassembra
P. cembra L., sembra
P. äibiCäulis Engelm., valkorunkosembra
Alasektio Strobi
P. strobus L., strobus
monticola Douglas, lännenvalkomänty
P. lambertiana Douglas, sokerimänty
f· peuce Griseb., peuke , makedonianmänty
P. wallichiana A.B . Jackson, kyynelmänty
Sektio Parrya
Alasektio Cembroides
P. cembroides Zucc., pähkinämänty
Alasektio Gerardianae
~· gerardiana Wall., himalajanpähkinämänty
Alasektio Balfourianae
~· aristata Engelm., vihnemänty

f·

Alasuku Pinus
Sektio Pinae
Alasektio Leiophyllae
P. lumholtzii Robins. & Fern
Alasektio Canariensis
P. canariensis Sprengel, kanarianmänty
f· roxburgii Sarg.
Alasektio Pineae
~· pinea L., pinja
Sektio Pinus
Alasektio Sylvestres
P. resinosa Aiton , amerikanpunamänty
P. densiflora Sieb. & Zucc., japaninpunamänty
P. massoniana Lamb., kiinanpunamänty
P. sylvestris L., ntetsämänty
P. mugo Turra, vuorimänty
P. nigra Arnold, euroopanmustamänty
P. thunbergii Parl., japaninmustamänty
P. tabulaeformis Carr., kiinanmustamänty
P. pinaster Aiton, rannikkomänty
P. halepensis Miller, alepanmänty
P. brutia Ten.
P. merkUSii Jungh. & de Vriese
Alasektio Australes
P. taeda L., loblolly-mänty
f. paiUStris Miller, pitkäneulasmänty
Alasektio Ponderosae
~· panderosa P. & C. Lawson, keltamänty
Alasektio Sabinianae
P. sabiniana Douglas, sabinenmänty
Alasektio Contortae
P. banksiana Lamb., banksinmänty
P. contorta Loudon, kontortamänty (murraynmänty)
Alasektio Oocarpae
P. radiata D. Don, montereynmänty
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Useimmat männyt ovat valokasveja , jotka pioneeripuina val taavat kulojen, myrskyn tai hakkuun paljastamia alueita,
hylättyjä v iljelymaita yms . Monet niistä näyttävät suosivan
kuivia ja hiekkaisia kasvupaikkoja, mutta ne menestyvät
myös kallioilla, rämeillä tai rämeitten kaltaisilla soilla
sekä jopa kausimärillä paikoilla (esim. Kaakkois-Yhdysval tojen pocosin- ja savannah-kasvillisuus). Tällaisille kas vupaikoille männyt joutuvat heikon kilpailukykynsä takia.
Muutamat harvat kasvavat enimmäkseen ravinteisilla tuoreilla
mailla (esim. siperiansembra, koreansembra)

ja sietävät myös

hieman varjostusta. Useimmille männyille on ominaista sopeu tuminen kuloon: ne ovat joko paksukaarnaisia ja säilyvät
ainakin kuloalueen laitaosissa tai niillä on serotiiniset
(useita vuosia oksissa kiinni pysyvät vain riittävässä kuumuudessa avautuvat) kävyt, joissa siemenen itämiskyky säilyy
pitkään. Nämä kulonsuosijalajit muodostavat laajoja , puhtai ta, tasaikäisiä ja taloudellisesti arvokkaita metsiä . Muu tamat männyt voivat muodostaa metsäarojen harvaa puustoa
kuten

~·

panderosa preerian reunamilla ja kuivissa laaksois -

sa Pohjois-Amerikan länsiosissa ja

~·

tabulaeformis Kiinassa.

Kasvimaantieteellisesti mäntylajit ovat hyvin erilaisia.
Skandinaviassa mänty muodostaa pohjoisen havumetsänrajan,
mutta tämä on aivan poikkeuksellista (Kuva 1) : Pohjois-

Kuvat 2- 6 . Mäntyjen käpyjä . 2 . Pinus cembra . 3 . P. peuce .
4 . P. sylvestris . 5 . ~ mugo . 6 . ~ controta . Mittakaava 1 cm .
Piirtänyt Marja Koistinen .
Figs . 2- 6 . Cones of Pinus species . 2 . ~ ::embra . 3 . ~ peuce . .
4 . P. sylvestris . 5 . P. mugo . 6 . P. contorta . Scale 1 cm . Draw~ng
by Marja Koistinen . - - -
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Venäjällä ja Siperiassa metsämännyn pohjoisraja on paljon
kuusen ja lehtikuusen pohjoisrajaa etelämpänä, ja PohjoisAmerikassa ei ole ollenkaan mäntyjä polaarisella metsänrajalla (vrt. Hustich 1966). Vuoristoissa sitä vastoin
mäntyjä voi olla eroarktisella (alpiinisella) metsänrajalla
kuten pensassembraa koillisimmassa Aasiassa ja kentortamäntyä Kalliovuorten pohjoisosissa.
Todella boreaalisia mäntylajeja onkin vähän, metsämännyn
ohella näitä ovat siperiansembra ja banksinmänty sekä vuoristojen oroboreaaliset pensassembra, vuorimänty, kentortamänty ja valkorunkosembra. Boreaalisissa havumetsissä, var sinkin niiden eteläosissa, on kyllä muitakin mäntylajeja,
mutta niiden esiintymisen painopiste on temperaattisessa
vyöhykkeessä (esim. strobusmänty, amerikanpunamänty, koreansembra). Suurin osa männyistä lienee meridionaalisia, näihin
kuuluvat monet Floridan, Meksikon, Kalifornian sekä Väli merenmaitten männyt. Subtrooppisia on muutama (esim.

~·

caribaea) mutta alankoalueilla varsinaisessa tropiikissa männyt eivät menesty edes istutettuina. Mikään niistä ei näytä
sietävän tasaisen kosteaa ja kuumaa ilmastoa, vaan ne vaativat kehittyäkseen normaalisti selvän vuodenaikojen vaihtelun .
Tämä voi olla joko kylmän ja kuuman kauden tai kuivan ja
kostean kauden vuorottelua tai näitä molempia. Karibian
alueella, jossa on subtrooppisia mäntyjä, on myös selvä ja
melko pitkä kuiva kausi. Näin metsämännyn sukulaisista
suurin osa on lauhkeitten ja lämpimien maitten kasveja, ja
tässä mielessä se kuuluu sukunsa pieneen kylmään ilmastoon
sopeutuneeseen vähemmistöön.
Eräässä toisessakin suhteessa metsämänty poikkeaa sukulaisistaan. Sen kasvualue on laajempi kuin minkään muun männyn
ulottuen Atlantin rannoilta Lena- ja Amur-jokien latvoille
Neuvostoliiton Kaukoidässä ja Kiinassa (Kuva 1). Useat
männyt ovat äärimmäisen pienialaisia, esim. montereynmänty
(~.

radiata)tunnetaan luonnonvaraisena vain kolmesta paikas-

ta Kalifornian rannikolta, jossa sitä on yhteensä 6 500
ha:n alalla; mahdollisesti pieni metsikkö on myös Meksikon

9

Guadalupen saarella (Fowells 1965}. Nykyään tämä mäntylaji
on laajalti viljelyksessä mm . Australiassa ja EteläAfrikassa. Useita muitakin mäntyjä viljellään ja on jo
hyvin kauan viljelty luontaisen alueensa ulkopuolella.
Esim . Välimerenmaissa on monin paikoin vaikea tietää, onko
joku alueen männyistä alkuperäinen vai viljelystä kotiutunut .
Koska metsämäntyä kasvaa hyvin laajalla alueella, on aivan
luonnollista , että tämä laji on hyvin vaihteleva ja siitä
onkin kuvattu yli 150 eriarvoista rotua . Esimerkkeinä mainittakoon pari erilaista käsitystä. Venäläinen Pravdin (1964}
on yrittänyt tarkastella mäntyä sen. koko levinnaisyysaluee lla
useimpien muitten tutkimusten rajoittuessa johonkin osaan .
Pravdin kiinnitti tutkimuksessaan huomiota mm. sytologiaan ,
neulasten sisä- ja u l korakenteeseen sekä klorofyllipitoi suuteen, käpyjen kokoon ja muotoon, siementen kokoon, pai noon ja öljypitoisuuteen. Hänen mukaansa metsämännyssä on
viisi alalajin arvoista rotua:
Pinus sylvestris L . subsp. sylvestris (Eurooppa}
subsp . lapponica Fries (Pohjois-Eurooppa
ja -Siperia}
subsp. hamata (Steven) Fomin (Kaukasia}
subsp . sibirica Ledeb.

(keski - ja etelä - Siperia}

- - subsp. kulunduensis Sukacz.

(pohjois-Mongolian,

Transbaikalin ja pohjois-Kazahstanin metsäarot}
Franco (1964} ryhmittää ilman taksonomista nimeämistä
Euroopan metsämäntyrodut viideksi maantieteelliseksi ryhmäksi, ]oiden alueet ovat:
1. Pohjois-Eurooppa
2 . Itämeren ympäristö
3. Skotlanti
4 . Länsi-Alpit

Pyreneet

5 . Keski-Eurooppa - Venäjä - Apenniinit , Sierra
Nevada .
Metsämännyn taksonomia odottaa

selvittäjäänsä~
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Männyn suku on vanha; fossiililöytöjä on jo jurakaudelta
(esim. Ranskasta, Siperiasta ja Huippuvuorilta). Strobusja Pinus-alasuvut olivat olemassa jo liitukaudella, jolloin
männyt olivat yleisiä koko pohjoisella pallonpuoliskolla
vaikkakaan eivät ilmeisesti kovin runsaina. Laajalti vallitseviksi metsäkasveiksi ne näyttävät tulleen vasta kvartäärikaudella (Mirov 1967). Männyt ovat kehittyneet todennäköisesti lähimpien sukulaistensa setrien ja lehtikuusten
kanssa samoista kantamuodoista; tätä todistaa mm. männyn
nuorten siementaimien neulasten sijainti pitkäversossa.
Pitkästä iästään huolimatta männyn suku ei ole mikään kehityksessä paikalleen juuttunut elävien "fossiilien kokoelma"
vaan yhä elinvoimainen ja kehittyvä.
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Jouko Siira & Esa Heino & Veli Pohjonen

HARVINAINEN JOKIPAJU (SALIX TRIANDRA)

TULVARANTOJEN

VAELTAJA

Suomessa tavataan 24 luonnonvaraista pajua. Jokipaju kuuluu
niistä harvinaisimpiin. Sen entinen nimi "kolmiheteinen
paju" on käännös tieteellisestä nimestä Salix triandra L.
Ruotsalainen nimi "mandelpil" ja toinen vanha suomalainen
nimi "mantelipaju", niinkuin siitä joskus käytetty tieteellinen nimi

~·

amygdalina viittaavat mantelipuun (Amygdalus)

lehtiin, joita jokipajun lehdet muistuttavat.
Jokipajun tunnistaminen
Jokipaju kasvaa pensaana tai pienenä puuna, jonka korkeudeksi mainitaan yleisimmin 2-4 metriä. Limingan seudulla tavataan kuitenkin yli 6 metriä korkeita yksilöitä, ja Cajanderin
(1917) mukaan se voi venyä, kasvaessaan täysitiheänä metsikkönä jopa 10 metriä pitkäksi, hoikaksi, suoraksi ja bambumaiseksi rungoksi, jonka päässä on vain pieni oksatöyhtö
(vrt.

s.

viminalis).

Jokipajun lehdet ovat kapeansoikeat, korvakkeelliset, nystyisen hammaslaitaiset, ja lehtiruodin niskassakin on 1-2 nystyä.
Korvakkeet säilyvät pitkään, ja ne saattavat olla vielä talvellakin vesassa kiinni. Jokipajun erottaa keilanvihreän värinsä perusteella muista jokivarren pensaista, esimerkiksi
kiiltopajusta

(~.

phylicifolia). Nuoret oksat ovat hyvin vaa-

leita, vaalean kellanruskeita. Vanhojen oksien ja runkojen
kuori hilseilee vuosittain ja hilseen alta paljastuu punaruskea pohjaväri; useampivuotisten puuyksilöiden rungon yleisväri onkin punertava. Värinsä perusteella jokipajun tunnistaa
lehdettömänäkin.
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Kukkimisaikaan jokipajun tunnistaa luonnossa jo matkan päästä,
sillä se kuuluu yhdessä halavan (Salix pentandra) kanssa niiden pajujen ryhmään, jotka kukkivat lehtien jo puhjettua,
kesäkuun alussa. Silloin jokipajun kellanvihreä yleissävy on
heleimmillään. Halava taas eroaa jokipajusta syvän vihreiden,
molemmin puolin kiiltävien lehtiensä ja ruskeanharmaan kuorensa puolesta. Kenttätunnistus käy sekä talvella että kesällä
kätevästi oksankatkaisukokeella: muiden, sitkaiden pajujemme
oksista poiketen jokipajun oksa irtoaa nopealla katkaisuliikkeellä täysin irti oksanhangasta (kuva 1) .
Jokipajusta erotetaan toisinaan kaksi eri rotua, joista nimirodun lehdet ovat molemmin puolin vihreitä. Subsp. discolor
(Koch) Arcangeli on lehtien alapinnalla vaaleampi, ja lajin
ainoa rotu Suomessa (Jalas & Suominen 1976) . Erotetut kolme
kromosomilukurotua (2n=38, 44, 88) eivät korreloi morfologisten rotujen kanssa (Jalas 1965) .

Kasvupaikat , levinneisyys ja esiintyminen Suomessa

Nimensä mukaisesti jokipaju kasvaa jokivarsilla (Kuva 2). Tulvivat hiekka- ja hietarannat, joille laskeutuu paljon sedimenttejä, ovat sen varsinaisia kasvupaikkoja. Nykyisten suomalaisten kasvustojen olemassaolo riippuu todennäköisesti kokonaan tulvalietteestä (Huumonen 1913)

tosin laji ei näytä

vaativan jokavuotista sedimentaatiota.
Jokipajun levinneisyys maapallolla on laaja joskin epäyhten äinen , ja ulottuu Japanista läpi Aasian lauhkeitten osien
Pohjois-Iraniin, Vähään Aasiaan, Välimeren pohjoisrannoille
(puuttuu Välimeren saarilta) ja Algeriaan etelässä. Eurooppalainen alue on esitetty kuvassa 3 (Jalas & Suominen 1976,
ks . myös Chmelar & Meusel 1976).
Suomessa on kaksi jokipajuesiintymien keskittymää, toinen
Oulun seudulla pääasiassa Liminganlahden vesistöalueella ja
toinen Tornionjoen ja Kemijoen alajuoksulla. Jokipaju on
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Kuva 1. Nopealla katkaisuliikkeellä jokipajun oksa irtoaa.helposti .
Valok. Veli Pohjonen .
Fig . 1. A quick pull easily detaches the twigs of Salix triandra .
Photo: Veli Pohjonen .

Kuva 2 . Suomessa jokipajua kasvaa mm . Temmesjoen suistoalueella .
Kuvassa nuoria pensaita . Valok . Esa Heino.
Fig . 2. Young individuals of Salix triandra at the Temmesjoki
River . Photo: Esa Heino .
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Kuva 3. Salix triandran eurooppalainen a l ue (Jalas & Suominen 1976) .
Fig . 3 . The distribu t ion of Salix triandra in Europe (Jal as and
Suominen 1976) .

saapunut ilmeisesti jääkaudella Fennoskandian itäosaan.
Vienan kannaksen kautta laji lienee levinnyt Kuusamoon ja
täältä Perämereen laskevien vesistöjen alueella esim. Kemijoen varsille pohjoisessa ja ehkäpä Oulujoen vesistöönkin
tai ainakin sen läheisyyteen ja on siirtynyt maan kohotessa
yhä kauemmaksi länteen. Vanhoilta jokialueilta jokipaju näyttää kadonneen lähes täysin. Tämä päälevinnältään itäinen laji
on päässyt myös Laatokan rannoille ja Karjalan kannakselle ,
mutta ei ole täältä ulottunut nykyisen Suomen alueelle.
Limingan seudun esiintymä on tunnettu jo vuodesta 1887 lähtien,
iolloin oululainen opettaja H.G. Zidbäck sen löysi (Hjelt
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Kuva 4 . Sal ix triandran tunnetut esi intymät Oulun seudulla .
Fig . 4 . The known occurrences of Salix triandra in the vicinity
of Oul u .

1902) . Toinen oululainen, lääkäri Paavo S. Jokela kartoitti
jokipajun kasvupaikat 1950-luvulla (Jokela 1958 ) . Kirjoittaja
Siira on vuodenvaihteessa 1980/81 hiihtäen kartoittanut esiintymät uudelleen. Nykyiset tiedossa olevat kasv upaikat on esi tetty kuvassa 4 . Ängeslevänjoen varressa, joka on Ternmesjoen
sivujoki , j okipajua on yli 16 km:n matkalla . Jokien yhtymäkohdan alapuolella on esiintymiä 6 , 5 km:n rantaosuudella
aivan jokisuuhun saakka ja yläpuolella 2 km : n verran . Tyrnävänjoen alajuoksulla on muutamia jokipajue s iintymiä noin kilometrin matkalla ja Liminganjoen alajuoksulla paikoin runsaas tikin noin 5 km:n pituudelta. Lisäksi jokipajua kasvaa vanhoissa suuhaaroissa ja suistosaarilla sekä erillisenä Limin-
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ganlah den p i i rissä Kernpeleen puolella Peräojan alajuoksulla
(Si i r a 1 9 77 ) . Muut tunnetut yksittäiset esiintymät ovat
l ähe ll ä Än ges levänjokea sijaitsevan Muhosjoen varrella (Siikaaho 19 71)

ja Hai luodon länsirannalla pienen ojan suussa

(mm. Si i ra 1977) . Myös Kuusamossa, Oulankajoen alueella joki pajua on vi e l äkin , tosin vain pienenä kasvustona .
Joke l an (1 9 58 ) ja omi en havaintojernrne mukaan Limingan seudun
jok ipa j ut ovat hedeyksilöitä , joten on mahdollista, että ne
ovat s amaa al k upe r ää ja muodostavat geneettisesti yhtenäisen
k loo nin . Laji on i l meisesti Ängeslevänjokeen päästyään levinnyt k a s vull isesti l ähinnä katkenneista versoista alajuoksun
ny k y i s i lle kasvupaikoilleen . Jokipaju juurtuu hyvin helposti,
esirn. Liminga nlahden pohjukassa tapaa veden tuomia juurtuneita l e h dess ä o l evia oksia, jotka kuitenkin myöhemmin kuole vat. Kempeleen e s i i ntymä lienee kuitenkin tällaisesta leviä misestä perä i sin . Tämä osoittaa myös, että se kestää murto v että, a i na k i n j ok i vesien laimentamaa .
Suomen muut j okipa juesiintymät eivät ole ainakaan kaikki
pelkä s t ään hed eyks ilöitä, sillä esim . Hailuodon pienessä kas vustossa o n myös emiyksi l ö . Tämä osoittaa, ettei se ole Li mingan alueelta peräisin . Se voi olla lähtöisin esirn . Ruot sista Uumajan eteläpuolella olevista esiintymistä tai sitten
on Kemijien- Tor nio j oen alkuperää. Se on ehkä siemenestä
alkunsa saanut.

Onko jokipaju uhattuna?
Jokipajun es i i ntymät ovat meillä yllättävän rajoitetut .
Ainak in pääesiintymäalueillaan laji on kilpailukykyinen
muiden lajie n kans s a , kasvullinen lisääntyminen on tehokasta
ja kasv u v erraten nopeaa . Vesojen vuosikasvainten pituus on
Li minga n seud ulla y l eisesti 2- 2,5 m. Ilmeisesti laji leviää
lähes yksinoma an v i rtaavan veden mukana (Jalas 1965) , näin
siirtyminen ve s i stöalueelta toiselle on vaikeaa .
Jokipajun es i i ntymisalueilla on asuttu satoja vuosia . Puita
ja pe n s a ita on useaan kertaan kaadettu, uomia puhdistettu ja
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paikoin ruopattukin. Jokipaju näyttää siis kestävän verraten
hyvin ihmisen naapuruuden . Limingan seudulla on monien vanho jen talojen rannassa komeita jokipajuja , joita on tarkoituk sellisesti suojattu , ja näin on syntynyt kauniita puistomai sia metsiköitä. Vesihallituksen uoman puhdistustyöt uhkasivat
talvella 1980 pääosaa Ängeslevänjoen esiintymiä. Ennen töiden
aloittamista esitetyt toivomukset jokipajun säästämiseksi
eivät johtaneet tulokseen , vaan aluksi kilometrin matkalta
likipitäen kaikki rannan puut ja pensaat kaadettiin . Joki varren asukkaatkin jo huolestuivat jokinäkymästään . Tässä
vaiheessa jokipajusta kiinnostuneiden neuvottelut ja kirjelmät Oulun vesipiiriin johtivat tulokseen: pajut luvattiin
säilyttää, mikäli ne merkitään. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Lakeuden Luonnon jäsenten toimesta sitten merkittiin
muovi- tai kreppinauhoilla parhaat jokipajuesiintymät ja
myös tuomet ja pihlajat n. 13 krn : n matkalla . Vesipiiri otti
jatkossa toivomukset aika hyvin huomioon , ja pääosa komeita
jokipajupuita ja pensasryhmiä saatiin säilymään ainakin per kaustöiden tässä vaiheessa .
Kemijokivarressa on ilmeisesti vedenpinnan korkeuden säännöstely ollut jokipajulle tuhoisa . Oulun Luonnonystäväin yhdi styksen kasvistoryhmä on retkeillyt alueella . Heidän havaintojensa mukaan on vielä useita kasvupaikkoja sentään jäljellä ,
alin Isohaaran voimalaitoksen alapuolella, ylin Tervolan
Louella . Sensijaan ei ole tietoa kasvaako jokipaju vie l ä
Rovaniemen maalaiskunnan puolella (Ulvinen 1980) .
Tornionjoella on jok i pajua enemmän kuin Kemijoella . Sitä nä kee suistosta Ylitorniolle saakka sekä Suomen että Ruotsin
puolella. Esiintymien määrä on kuitenkin huonosti tunnettu .
Jokipajun elintilaa kaventavista hankkeista on kuultu tääl läkin: suunnitelmissa on tulvaniittyjen entistäminen . Toivot tavasti näissä hankkeissa huomataan jokipajun kauneusarvot
ja sen luonnonsuojelullinen merkitys . Tulvaniittyjen puita
ja pensaita kaadettaessa parhaat jokipajukasvustot tulisi
säästää ja jättää esimerkiksi vesirajan tienoille jokipajuvyö .
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Jokipaju näyttää kestävän vesurin, kirveen ja jopa ruoppaus kauhankin , kunhan vain esiintymät virran yläjuoksulla säilyvät. Veden säännöstelyä jokipaju ei kuitenkaan n äy tä sietä vän.
Uhkeitten puumaisten kasvustojen kehittyminen ei tapahdu
hetkessä. Tällaisia kohteita tulisi erityisest i suojel l a
samoin kuin erillisesiintymiäkin.

Jokipajun hyötykäyttö
Jokipajun vesoja voidaan käyttää käsityömateriaalina. Tapion
(1965) mukaan jokipaju kuoriutuu helposti ja s ove ltuu h yvin
hienompaankin punontaan. Vesat ovat kestäviä ja notke ita ja
niitä kasvaa runsaasti . Korien valmistusta v arten v il jellyt

Kuva 5 . Metsänt utki mus l aitoksen energi ametsätutki muksissa tutkitaan
mm . mahdollisuut t a tuottaa nopeakasvuisten ener giaviljelmien avulla
puubiomassaa ene r gi ata l ouden tarpeisiin . Jokipaju on eräs lupaavimmista kot i maisista, talvenkestävistä pajuista . Kuvassa yhden kasvukauden i kä ine n j okipa j uvi l jel mä Kannuksessa . Valok . Veli Pohjonen .
Fig . 5 . Experiments on bi omass energy are carried out by the Forest
Resear ch Institute i n Finl and . Salix triandra is one of the most
promising har dy na tive wi l lows; the picture shows one- year- old crops
of this species at the Kannus Experimental Station .
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jokipajut ovat olleet etupäässä hedepensaita (Hiitonen 1933}.
Tynnyrien vanteiksi niitä myös tiedetään käytetyn (Jalas 1965} .
Metsäntutkimuslaitoksen energiametsätutkimuksissa selvitetään
muun muassa nopeakasvuisten pajujen voimaperäistä viljelyä
energiatalouden tarpeisiin (Heino & Pohjonen 1980}. Jokipaju
on mukana eräänä lupaavimpana kotimaisena lajina. Jokipajua
kokeiltiin jonkin verran jo Sitran lyhytkiertopuun kasvatusja käyttöprojektissa (Pohjonen 1977}. Laajempi jokipajututkimus aloitettiin keväällä 1979, kun Liminganlahdelta leikattiin 1500 pistokasta. Jokipaju on varmimpia juurtumaan pistokkaina, se vesoo hyvin kannesta ja se on säilynyt kokeissa
paleltumattomana talven yli aina Muonion seudulla. Se on
lisäksi kohtalaisen nopeakasvuinen (Kuva 5} .
Jokipaju kuuluu ns. maatiaispajujen ryhmään, joita voidaan
viljellä monivuotisina: korjuukiertoaika olisi todennäköisesti
2-5 vuotta. Uusi kasvu syntyy kantovesoista. Sato, puubiomassa voitaisiin käyttää hakkeena maatiloilla tai läpökeskuksissa. Ennen polttaa raaka-aine on kuitenkin kuivattava esim.
40 %:n kosteuteen, sillä muuten tehollinen lämpöarvo jää
alhaiseksi. Kuivatus voisi tapahtua rankoina, hakkeena tai
osittain molemmissa muodoissa. Luonnollisesti myös käytettävän hakkurin tulee soveltua ohuiden vesojen haketukseen.
Jokipajun lehdillä saattaisi olla käyttöä myös eläinten
rehuna, vaikkakaan sen ravintoarvot eivät ole niin korkeat
kuin eräillä muilla pajuilla, kuten alkuperältään ulkomaisella koripajulla (~. viminalis}. Helsingin yliopiston kotieläintieteen laitoksella on mitattu jokipajun lehtien raakavalkuaisen määräksi noin 12 %, kun se esim. koripajulla on
noin 20 % (Näsi & Pohjonen 1980}.
Metsäntutkimuslaitos on perustanut jokipajuviljelmiä Kannukseen, Haapavedelle, Tervolaan ja Muonioon. Viljelyssä oleva
klooni on kaikki samaa Liminganlahden kantaa. Yhden kloenin
pistokkailla perustetusta jokipajuviljelmästä saadaan huomattavan tasalaatuinen kasvusta, millä seikalla on omat etunsa
kenttätoiminnassa . Lisäksi lajin ekologiaa selvitetään Joensuun korkeakoulun biologian laitoksella.
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Irmeli Kurttila

JYVÄSKYLÄN JULKISTEN VIHERALUEIDEN
PUUVARTISET KORISTEKASVIT

1

Jyväskylän kaupunki perustettiin v. 1837 Jyväsjärven ja
Syrjänharjun väliseen rinnemaastoon, jolla oli ennestään
vain markkinapaikka ja kappeliseurakunnan vanha kirkko.
Kaupungin vihreyttäminen alkoi välittömästi, koska ensimmäisessä asemakaavassa oli määräys paloturvallisuutta edistävien
puukujanteitten istuttamisesta tonttien takarajoille, ja
määräys otettiin todesta. Pian pihoihin alkoi ilmestyä myös
omenapuita sekä marja- ja koristepensaita.
Ensimmäinen puisto syntyi, kun apteekkari K. Hobin sai
v. 1849 järjestysoikeudelta luvan vuokrata rannasta maata
kävelypuiston perustamista varten . "Kaivopuistoon " istutet tiin koivuja ja huvimajan lisäksi sinne rakennettiin kylpylä,
sauna ja uimahuone. Puistosta tuli nopeasti suosittu huvittelupaikka.
Seuraavaksi syntyi Lounaispuisto, jonne seminaarilaiset
istuttivat v. 1869 kaupungin hankkimat puuntaimet. Seminaarinmäen männikköön istutettiin monenlaisia puita ja alueelle
kaivettiin 1880-luvulla ajan hengen mukainen tekolampi,
Moiris.
Vuonna 1880 valmistui markkinapaikalle uusi kirkko, jonka
ympärille istutettiin "Kirkkopiha". Siitä ovat vieläkin
muistona Kirkkopuiston muutamat vanhat hieskoivut (Betula
pubescens) ja pihtakuuset (Abies sibirica). Vanha kirkko
purettiin, hautakummut tasoitettiin ja paikalle syntyi
Cygnaeuksenpuisto.
Kaupungin keskeisen Harjun kohtalo on ollut vaakalaudalla
useaan otteeseen. Siitä otettiin runsaasti soraa katujen
kunnossapitoon ja Jyväsjärven rantaan, ja aina välistä
suunniteltiin koko Harjun ajamista Jyväsjärveen. Samaan
aikaan sitä kuitenkin siistittiinkin: metsää harvennettiin ,
kanervia nyhdettiin maasta (!), teitä ja penkkejä tehtiin.
Toistaiseksi Harju on pysynyt sijoillaan ja on muodostunut
kaupungin tunnusmerkiksi; ehdotuksia alueen taloudellisesta
hyödyntämisestä kuitenkin yhä pulpahtelee esiin.

1

Lyhennelmä Jyväskylän yliopiston biologian laitokselle
tehdystä pro gradu -tutkielmasta (Kurttila , I. 1980:
Jyväskylän julkiset viheralueet ja niiden puuvartiset
koristekasvit. Moniste. 106 s. + 6 liitettä.)
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Kaupungin kasvaessa myös viheralueita tuli lisää, eivätkä
ne olleet enää pelkästään perinteisiä "kaupunkilaisten
kävelypaikkoja". Katuvierien puukujanteet ja leikkikentät
yleistyivät ja julkisen rakentamisen kiihtyessä alettiin
kiinnittää suurempaa huomiota myös niiden ympäristöjen
hoitamiseen.
Julkiset viheralueet v. 1979
Nykyään Jyväskylässä on julkisia viheralueita 534 ha. Tästä
328 ha on kuitenkin puistometsiä, joista suuri osa on vain
asuntoalueiden väliin jäävää rakentamiseen kelpaamatonta maata tai reservialuetta tulevaa käyttöä varten. Hoidettuja alueita on 206 ha, josta 1/ 3 varsinaisia puistoja (taulukko 1).

Taulukko 1.

Jyväskylän julkisten viheralueiden määrä.

IViheraluetyyppi

Puistot

Lukumäärä

Pinta-ala
(m2)

2
1m / asukas

49

659 220

3

258 000

4.1

Leikkikentät

33

130 740

2.1

Katujen viherkaistat

30

199 570

3.2

86

814 070

13.9

201

2 061 600

32.7

32

3 277 300

52.1

233

5 338 900

84.8

Hautausmaat

Julkisten rakennusten
viheralueet
HOIDETUT ALUEET YHT.
Puistometsät
VIHERALUEET YHT.

1

10.5

{

Varsinaiset puistot sijaitsevat paaasiassa keskustassa,
sillä lähiöiden puistoista voisi käyttää paremminkin yleisluontoista termiä viheralue. Eniten puistoalueita on 1960luvun alussa Espoon Tapiolan mallin mukaisesti rakennetussa
Viitaniemessä.
Leikkikentät jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri kaupunginosiin, mutta laskettaessa leikkikenttien pinta-aloja lasta
kohti on kentt~ä uusissa kaupunginosissa huomattavasti vähemmän (6-28 m /alle ?-vuotias lapsi) kuin vanhemmissa (vastaava luku 14-55-374 m2). Tämä johtuu asukkaiden ikärakenteen
muuttumisesta: uusilla alueilla on paljon nuoria perheitä,
mutta vanhojen asuntoalueiden väestöstä huomattava osa on
eläkeläisiä.
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Katujen viherkaistoja , jotka ovat tyypillisiä uusien lähiöiden pääväylille , käytetään erottamaan kevyen liikenteen
väylä moottoriajoneuvoliikenteestä.
Julkisia rakennuksia on ympäri kaupunkia ja käytetyssä
lajistossa on havaittavissa vain rakennusten iästä johtuvia
eroja .
Asutuksen j a luonnon yhteensovittaminen on Jyväskylässä yhtä
ongelmallista kuin muuallakin maassa. Tiheä metsä alkaa
paikoitusalueen laidasta , eivätkä puistometsät vastaa nimeään .
Ongelman ratkaisuna voitaisiin pitää uuden, Suomen oloihin
sopivan , puistotyypin kehittämistä. Kortepohjassa ja Puro kadulla on tehty puisto raivaamalla jo olemassa olevaa puustoa
ja nurmettamal l a alusta. Tätä voisi soveltaa asutuksen ja
metsän liittymäkohtaan luomalla metsäpuistoja ja sananmukai sia puistometsiä siten, että lähiöiden hoidetut alueet vaihettuisivat asteittain metsäksi . Alueiden runkona tulisi säi lyttää luontainen , uudistumiskykyinen lajisto, jota voisi
ajan mittaan muuttaa halutumpaan suuntaan esimerkiksi kotimai sia lehtipuita ja - pensaita istuttamalla.

Eri kausille tyypilliset koristekasvilajit Jyväskylässä
1800-luvun puolivälin aikoihin käytettiin Jyväskylässä sekä
"paloturvallisuuspuuna" että puistopuuna lähinnä hieskoivua ,
mutta myös jonkin verran metsävaahteraa (Acer platanoides) ,
haapaa (Populus tremula) , tuomea (Prunus padus) , tammea
(Quercus robur) , kotipihlajaa (Sorbus aucuparia) ja metsälehmusta (Tilia cordata) . Pensaista olivat yleisimmät siperianhernepensas (Caragana arborescens) ja pihasyreeni
(Syringa vulgaris) • Havupuita ja -pensaita ei istutettu
ilmeisesti lainkaan .
1870-luvulla koristekasvien viljely alkoi maassamme nopeasti
yleistyä ja myös havupuut otettiin käyttöön . Tuolloin yksi tyisten omistamille , nykyään julkisille alueille istutettiin
mm . pihtakuusta , ekakuusta (Picea pungens), sembramäntyä
(Pinus cembra) ja douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) .
Vuosisadan vaihteeseen mennessä yleisessä käytössä oli
useita pensaslajeja , joita istutetaan vieläkin, kuten ruso kuusama (Lonicera tatarica) , juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia) , virpiangervo (Spiraea chamaedryfolia)ja koiranheisi
(Viburnum opulus) . Tuolloin suosittuja mutta sittemmin muodi s ta pois jääneitä lajeja ovat ruostehappomarja (Berberis
vulgaris } , terttuselja (Sambucus racemosa), pihlaja-angervo
(Sorbaria sorbifolia) ja pajuangervo (Spiraea salicifolia) .
Sotien jälkeen ei o l e enää istutettu tuomea eikä haapaa,
sen sijaan muut Populus-lajit (~. balsamifera, ~· laurifolia
ja P . x berolinensis) ovat yleistyneet . 1950- ja 1960lukujen muotipuu oli hopeapaju (Salix alba v . sericea) .
Havupuiden istutus yleistyi ja muotiin tuli edelleenkin
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Kuva 1. Kauppakadun lehmuskuja (Tilia x vulgaris) on istutettu
v . 1903 . - Kuvat kirjoittajan . -----Fi g . 1. Rows of Tilia x vul garis along the street Kauppakatu ,
planted in 1903 .-=-Photos by the author .

Kuva 2 . Harjun l uiskien verhoilussa on käytetty runsaasti Pinus mugoa .
Fig . 2 . Pinus mugo , used in landscaping at the roadside in the Harju
Park .
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arvo stettu serbiankuusi (Picea omorica) . Tuohon aikaan
käyttöön otetut pensaat kuten tuomipihlajat (Amelanchier
spp . ) , syreenihortensia (Hydrangea paniculata v . grandi flora) , marjaomenapensas (Malus sargentii) ja pihajasmike
(Phi l adelphus coronarius) ovat yhä istutettavien listalla ,
joskaan eivät erityisen suosittuina . Kilsepensas (Eleagnus
commutata) , euroopansorvarinpensas (Euonyrnus europaeus) ja
lumimarJa (Syrnphoricarpus rivularis) ovat puolestaan jääneet
kokonaan syrjään.
Edellä mainittujen jälkeen tulleita ja nyt suosittuja ovat
huurrehappomarja (Berberis x ottawensis}, kiiltotuhkapensas
(Cotoneaster l ucidus) , heisiangervo (Physocarpus opulifolius)
ja kultaherukka (Ribes aureum) . Uusimpia ovat Aronia spp. ,
ruu s ukvitteni (Chaenorneles japonica), punamarjatuhkapensas
(Cotoneaster integerrimus) , mahonia (Mahonia aquifolium) ,
puistoalppiruusu (Rhododendron x catawbiense) sekä tuoksuva tukka (Rubus odoratus) •
Havupensaista vanhin lienee Kirkkopuiston japaninmarjakuusi
(Taxus cuspidata) - ryhmä (1940), joskin myös Cygnaeuksenpui s ton ja Taulumäen hautausmaan tuijat (Thuja occidentalis)
lienevät iäkkäitä . Vuorimäntyä (Pinus mugo) ryhdyttiin
käyttämään massoittain 1960 - luvulla ja nyt 86 % kaikista
havupensaista on vuorimäntyä .
Köynnö~sistä villiviinit ovat olleet kauimmin käytössä.
Muide n istutus on ollut hyvin vähäistä . Japaninkelasköynnös
(Celastrus orbiculatus) ja köynnöshortensia (Hydrangea
petiolaris) lienevät vanhempaa perua kuin kiinanlaikkuköynnös
(Actinidia kolomikta) , piippuköynnös (Aristolochia durior)
ja j alokärhö (Clematis x jackmani) .

Jyväskylän puuvartiset koristekasvit v . 1979
Jyväskylän julkisilla viheralueilla todettiin 170 puuvartista koristekasvilajia ja - lajiketta . Näistä suurin osa
on lehtipensaita (95) ja lehtipuita (46). Lajisto on moni puol i sinta j ulkisten rakennusten piha-alueilla ja yksipuo lisinta leikkikentillä (taulukko 2) .
Vihera lueiden rungon muodostavat suhteellisen harvat, koko
maas sa menestyviksi todetut lajit . Kahden yleisimmän lajin
osuus yksilömäärästä on havupensailla 99.7 %, havupuilla
88 .2 %, köynnöksi l lä 81 . 3 %, lehtipuilla 48.6 % ja lehti pensailla 37 . 8 %.
Runsausjärjestyksessä lueteltuna ovat lehtipuista yleisimmät
hies - ja rauduskoivut (Betula pubescens ja ~· verrucosa) ,
kotipihlaja (Sorbus aucuparia) , metsävaahtera (Acer
platanoides) ja puistolehmus (Tilia x vulgaris) . Havupuista
ovat yleisimmät mänty (Pinus syYVeStris) , kuusi (Picea abies) ,
makedonianmänty (Pinus peuce) , pihtakuusi (Abies sibirica)
ja serbiankuusi (Picea omorika) . Yleisimmät lehtipensaat ovat
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Taulukko 2. Jyväskylän julkisilla viheralueilla käy tettyjen puuvartisten koristekasvilajien ja -lajikkeiden
määrät sekä kasvien yksilömäärät .

Viher~luetyyppi

Lajien ja lajikkeiden lukumäärä

Yhteensä

lehti- havu
köyn !pensaat pensaat nökset

lehti- havu
p_uut
puut
Puistot
Hautausmaat
Leikkikentät
Kadut
Julkiset rakenn

35
15
16
18
40

14

YHTEENSÄ

46

4
1.<

76
41
29
34
75

4
3
1
0
5

1
2
0
0
8

130
68
52
56
141

15

95

6

8

170

9 03C 66 660

1 240

450

88 680

E

Kasvien yksilö~äärä

11 300

aitaorapihlajat (Crataegus coccinea coll . ) 1 kiiltotuhkapensas (Cotoneaster lucidus) 1 pensashanhikki (Potentilla
fruticosa), japaninhappomarja (Berberis thunbergii) ja
kurttulehtiruusu (Rosa rugosa) . Yleisimmät havupensaat ovat
vuorimänty (Pinus mugo) , japaninmarjakuusi (Taxus cuspidata)
ja tuija (Thuja occidentalis) ja köynnökset imukärhivilliviini (Parthenocissus guinquefolia) ja villiviini (~.
vitacea).
Käytettyjen koristekasvilajien alkuperäalueet
Jyväskylän julkisilla viheralueilla kasvavista puuyksilöistä
suurin osa on kotimaisia (80 - 90 %) 1 vaikka kotimaisten lajien
osuus onkin suhteellisen pieni varsinkin havupuiden kohdalla.
Pensaista on suurin osa ulkomaisia niin lajistoltaan kuin
yksilömäärältään. Kaikki köynnökset ovat ulkomaisia (talukko 3).
Taulukko 3.
Kotimaisten lajien %-osuus koko lajilukumäärästä
ja kasvien yksilömäärästä Jyväskyiän julkisilla viheralueilla.
%-osuus
lajimäärästä yksilömäärästä
Lehtipuut
Havupuut
Lehtipensaat
Havupensaat
Köynnökset

44 . 7
14.3
15 . 6
16.7
0. 0

82.0
88 . 5
12. 0
1.0
0. 0
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Jyväskylässä käytetyistä lehtipuista useimpien levinneisyys alue kattaa pohjoisesta Euraasiasta suppeamman tai laajemman
osan . Euroopan ja Aasian lämpimistä osista on kotoisin vain
muutamia lajeja. Koillis-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta ko toisin olevia lehtipuita on Jyväskylässä vain 5 .
Havupuita ja -pensaita ei ole tuotu lainkaan lämpimästä
ilmanalasta. Kaikki ovat joko pohjoisen Euraasian ja Kanadan
tai sitten Keski-Euroopan tai Pohjois - Amerikan vuoristojen
lajeja .
Lehtipensaita on tuotu hyvin eri puolilta pohjoista pallonpuoliskoa ; myös Kiinasta ja Japanista . Viimeksi mainittujen
joukossa on arkojen lajien lisäksi muutamia kestäviä , paljon
käytettyjä lajeja (Cotoneaster lucidus, Berberis thunbergii).
Köynnökset ovat tyypillisiä lämpimämmän ilmanalan kasveja.
Niitä on tuotu Japanista, Kiinasta ja Pohjois - Amerikasta .
Arkojen lajien menestyminen Jyväskylässä
Suurin osa käytetyistä lajeista on luonnollisesti sellaisia,
jotka kestävät hyvin täkäläistä ilmastoa. Koristekasvien
I ja II menstymisvyöhykkeen lajeja on 13 % koko la jistosta
(22 lajia). Yksilömäärästä niitä on 2 . 3 %. Loput ovat vä hintään III vyöhykkeellä (Jyväskylän korkeudella) menestyviksi luokiteltuja lajeja .
Seuraavassa käsitellään luettelonomaisesti aroiksi katsot tavien lajien selviytymistä Jyväskylässä.
Abies concolor (harmaajalokuusi) . Vyöhyke II+ . Taulumäen
kirkolla . 8 - metrisen puun neulasista on 1/3
ruskistunut .
Acer rubrum (punavaahtera). II . 2 n. 7 m korkuista , tervettä
puuta.
Aesculus hippocastanum (hevoskastanja) . II+. Kypärämäen
koululle ennen vuotta 1952 istutettu puu on ol lut
välillä nykyistä leveämpi, koska siitä on jouduttu
poistamaan tuulen katkomia oksia . Yliopiston 2metrinen taimi on kunnossa , mutta kaupungintalo kortteliin istutetut puut tuhoutuivat jo ensimmäi senä talvenaan.
Chaenomeles japonica (ruusukvitteni) . II+ . On säilynyt hyvin
muualla paitsi harjulla, jossa kadun välitön lähei syys häirinnee istutuksia .
Cotoneaster divaricatus (harittava tuhkapensas) . II. Voi
hyvin C. lucidus - istutuksen seassa.
Crataegus monoqyna subsp . nordica (tylppäliuskaorapihlaja) .
II . Ryhmästä jo noin puolet on alakuntoisia. Pensaa t
on istutettu harjulle 1950- luvulla .
Cytisus hirsutuksen (keltavihma)menestymisvyöhykkeestä ei ole
tietoa. Yliopiston etelärinteellä vanhat pensaat
ovat lisääntyneetkin .
Forsythia x intermedia ' Spectabilis' (komea onnenpensas) . II .
Menestyy ainakin etelärinteellä .
Malus sarqentii (marjaomenapensas) . II+. Kasvaa hyvin , menes tyvä .
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Potentilla fruticosa v. arbuscula (pensashanhikki). II.
Vasta istutettu.
Prunus spinosa (oratuomi). II. Kukkii Cygnaeuksenpuistossa.
Pensas on 2 m korkea ja ilmeisesti hyvin v anha.
Quercus robur (tammi). III+. Menestyy puuna h yvin, mutta
kasvatuksen ongelmana on taimivai h e, ko ska laji
pyrkii jäämään pensasmaiseksi.
g. rubra (punatammi). II+. Ei kasva julkisilla viheralueilla
vaan Keskussairaalantien varrella Valmetin alueella.
Puu on edelleenkin hyväkuntoisen näkö inen. Yliopistolla ko. lajin kasvatusyritykset ovat epäonnistuneet.
Rhododendron x catawbiense (puistoalppiruusu). II. Näyttää
selviytyvän jotakuinkin h yv in.
Rosa foetida v. persiana (persiankeltaruusu). II. ja Spiraea
x vanhouttei I+ on luokiteltu turhan varovasti,
sillä ko. lajit ovat Jyväskylässä melko yleisiä ja
menestyvät hyvin.
R. moyesii (mandariiniruusu). II. Harjulla muutamia vanhoja,
hyväkuntoisia pensaita.
Taxus x media 1Hicksi1 (kartiomarjakuusi). II. Menestyy oikein
hyvin.
Viburnum opulus f. roseum (lumipalloheisi ) . II. Lienee kestävä.
Köynnösistutukset ovat epäonnistuneet monin paikoin. Imukärhivilliviini (Parthenocissus quinquefolia) (II) on ilmeisesti
huomattavasti kestävämpi kuin aiemmin on oletettu, sillä sitä
on käytetty enemmän kuin tavallista villiviintä (P. vitacea)
(III+).
Jyväskylässä on yritetty kasvattaa myös seuraavia lajeja,
jotka ovat kuitenkin tuhoutuneet: Prunus sargentii, Salix
x chrysocoma, Tilia x euchlora, Abies veitchii, Pinus
contorta v. latifolia, Cotoneaster adpressus, Cytisus
decumbens, Genista tinctoria, Hydrangea heteromalla, Lonicera
spinosa v. alberti, Philadelphus x virginalis, Sorbus prattii,
Ulmus pumila ja Lonicera caprifolium.

V U 0 DE N 1 9 8 1

J Ä S E N MA K S U T

Tämän lehden mukana lähe tetään postisiirtokortti vuod en 1981
jäsen- t a i tilausma ksujen suorittami s t a va rten. Jä s enmaksut
ovat vielä tämän vuoden entisen s uuruisia. Huolehtikaa maksuista ensi tila ssa; lehden seuraavaa numeroa ei postiteta
mak~sa laiminlyönneille.
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Ole Oskarsson
TALLENS (PINUS SYLVESTRIS) SPECIALFORMER

Under de år utvalet av skogsträdsförädlingens grundmaterial pågi c k ,
inregistrerades sarntidigt enstaka avvikande former av våra skogs tr ä d,
där sådana påträffades . Senare målmedvetna f ö rfrågningar gälland e
träd med ovanligt utseende, har resulterat i hundratal anmälningar
Det har visat sig , att skoga r na

omalla möjliga märkvärdigheter .

gömmer på mängder avvikande former och att folkets intresse för
I följande kerta översikt har tagi ts
dylika ovanligheter är stort.
med endast sådana märkliga tallformer, som de senaste årtiondena
påträffats i landet .
En av de mest uppmärksarnmade avvikande tallformerna är klot t a lle n
e ller häxtkvasten , f . globosa (på finska tuulenpesämänty , fig . l ).
Den kan sitta på en gren eller - som i de flesta anmälda fa ll uppe i toppen av en 10- 20 meter hög tall.
1

Enligt äldre skog slitte-

r a t ur skulle dessa klot ha å stadkommits av bakterieangrepp .

Fi g . 1. Kl ottal len (Pinus ~
vestris f . gl obosa , E. 2281) i
Miehikkäl ä har en så s t or glob
i toppen , att en människa kan
gömma s i d i den . - Alla bilde r
f örfattarens .
Fi g . 1. Wi tches ' br oom pi ne
(register no . E 2281 ) of e xceptional dimensions i n Miehikkäl ä , S Fi nland . - All
photographs by the author .

Numera
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känner rnan inte hos oss till klottallar, sorn vore annat än "genetiska
häxtkvastar", en följd av förändringar i den ärftliga konstitutionen,
synbarligen av rnutation i en terrninalknopp.
kvasten kottar.

I rnånga fall bär häx-

Då kan dess genetiska karaktär påvisas genorn att

rnan drar upp plantor rned frö från en dylik globus.

En stor del av

avkornrnorna blir srnå runda dvärgträd, som påminner om klotet i moderträdet .

Häxkvastarna varierar en hel del, men gernensarnt för dern är

den täta förgreningen, sorn ofta är förknippad med dvärgväxt . Klot tallar förekornrner relativt allmänt i hela landet . Många skogsmän
anser sig ha gjort den iakttagelsen, att klottallar är vanligare
i norra än i södra Finland.
En motsats till föregående form är orrntallen, f . virgata (käärrnernänty,
fig. 2).

Mycket gles förgrening är dess kännetecken.

Hos ormtallarna

har förändringen i genotypen fått till stånd, att bildandet av sido skott är härnrnat.

Bristen på sidogrenar försöker trädet ersätta med

att låta huvudgrenarna skjuta ovanligt långa och kraftiga skott .
I en del fall, som hos den registrerade ormtallen E 613 i Mäntyharju ,
är barren tydligt kraftigare och längre än norrnalt.
sannolikt finskt rekord i grenlängd.

Denna tall innehar

När trädet registrerades år 1950,

mätte dess längsta levande gren 13 rneter.

Kort före hade tallen varit

omsluten av ett mycket tätt gråalbestånd och dess längsta grenar
vilade vågrätt på albeståndet.

Ormtallarna är icke lika vanliga
En extrern

som klottallarna, i Finland känner man till fern exernplar.

form av härnmad sidoskottbildning ger hela trädet skepnaden av en käppr
kallad f . monstrosa .
om den får stå i fred .
några år sedan.

Denna form kan givetvis inte leva länge, ens
Atminstone ett sådant exernplar anmäldes för

Senare rneddelades att den hade stulits!

Tallar med hängande grenar, f. pendula har tillsvidare inte funnits
upptagna i det skogsgenetiska registret.

Nyligen har det första

meddelandet om en pendula-tall, järnte fotografi, anlänt.

Trots

de hängande grenarna är pendula-tallen inte på långt när så smalkronig
sorn granens motsvarande forrn.
I synnerhet i

södra Finland förekornrner på sina ställen hela grupper

av tallar med yvig krona, som saknar genomgående huvudstarn.
kallas kvasttall.

Forrnen

Till exernpel nära garnla Velodromen i Helsingfors

finns några exernplar som hänförts till denna forrn.
har ingående beskrivit kvasttallen.

Arnborg (1946)

I Sverige har den av Fries
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föreslagna benämningen f. condensata,

(luutamänty) , vedertagits.

Så ock hos oss , även om alla med det namnet knappast är äkta kvasttallar, sådana som de beskrivs av Arnborg .

Sommaren 1980 har en

typisk kvasttall , busktall, registrerats i Halikko.

Den näpna busken

är ca . 90 cm hög, saknar helt normal stam, men har i stället ett
stort antal delstammar (fig. 3 . ) .
I Virolahti nära riksgränsen växer en mycket vacker pelartall (fig . 4).
Dess nedersta friska grenar står i ungefär 50 graders vinkel mot
stammen.

Uppåt blir grenvinkeln småningom spetsigare och grenarna

samtidigt kortare.

Kronan är en mycket regelbunden spetsig kon .

En annan typ av smalkronighet representerar tallen E 1101 i Punkaharj u.

Fig . 2. Ormtallen (Pinu5 syl vestris f . virgata,~1~i
Mäntyharju är äldst , störst
och extremast av virgataformerna i Finland .
Fig . 2 . The largest specimen
of Pinus sylvestris f. virgata (E 613) i Finland . -
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Fig. 3 . En kvasttall (Pinus
sylvestris f . condensata),
som hittats i en skog i Halikko , har flyttats till en
blombänk och mår bra.
Fig . 3. Pinus sylvestris f .
condensa~ter transplanting into a fl ower-bed .

Fig . 4 . En mycket regelbunden pelartall växer i Virolahti.
Fig . 4 . A regular- shaped
specimen of columnar Pinus
sylvestris (Virolahti , S
Finland) .

Fig . 5 . E 219 från Orivesi
är den knölaktigaste av
masurtallarna, med masurbildning från stambasen
till högt upp på stammen.
Fig . 5 . The most extreme
Pinus sylvestris f . gibberosa individual in Finland
~19, Orivesi) , with a
long curly- grained stem
section .
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Dess extremt smala krona är lång och jämnsmal och grenvinkeln i medeltal nära rät. Formen är inte namngiven, men kunde vara en motsvarighet
till granens f. columnaris.
Tallens avvikande barrformer är mindre uppmärksammade än de ovan
beskrivna gren- och kronformerna.
ihop.

I några fall hör olika egenskaper

Ormtallens långa barr nämndes och många globosa-former har

kortare barr än normalt.

Dessutom förekommer tallar med för övrigt

normal habitus, men med helt korta barr.

I den dendrologiska litte-

raturen är dessa benämnda f. brachyphylla och f. microphylla (Sylven
1916) samt f. parvifolia (Sarvas 1964).
till de uppskattade formerna.
omtyckt prydnadsträd.

Ovanlig bladfärg hör åter

Så t.ex. guldgranen, som är ett

Tallens motsvarande form, f. aurea, är inte

fullt så intresseväckande; den saknar den färgkontrast, som är egen
för granen.

En annan typ, som har klorofyllfattiga band eller zoner

på barren, kallas f. variegata.

Det verkar som om tallens gulbarriga

formerna vore ganska sällsynta, ehuru enstaka exemplar har påträffats
i olika delar av landet.

Det kan ju tänkas, att formerna med för-

ändringar i klorofyllhalten, har hög letalitet.
Tallens hanblomställningar är som känt, i allmänhet klargula. De som
befattar sig med tallens blomning på nära håll, kan icke undgå att
observera att också röda hanblommor finns, f. erythranthera.

Egent-

ligen är det ståndarknapparna som är röda hos den avvikande formen,
men de syns tydligt under blomningen.
innebär abnormt riklig honblomning.

Ett annat könsbundet anlag
Senast när kottarna har nått

sin fulla storlek är dessa träd lätta att upptäcka.

De tätt sittande

kottarna kan bilda flera tiotal centimeter långa kolvar. Formen är
relativt vanlig i alla delar av landet, ett 40-tal sådana träd har
inregistrerats.
Från norra Finland känner man till ett par tallar med mycket tjock
bark, f. corticata.

De är tämligen osköna med stammen täckt av

oregelbundna ända till 8 centimeter tjocka klossar.

En motsatt

form bildar skorpbark endast några tiotal centimeter vid stambasen,
för övrigt har stammen tunn flagbark.
rödaktigt ljusa stam.

Formen är prydlig med sin

Flagtallarna favoriserades av skogsträds-

förädlarna på den tiden grundmaterialet utvaldes och några av skogsträdsförädlingens stamträd är barklösa tallar med god växt och av
god kvalitet.
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Den ekonomiskt värdefullaste av tallarnas specialformer är masurtallen,
f. gibberosa,

(mukura- eli visamänty, fig. 5).

ningar är, liksom björkens, mycket varierande.

Tallens masurbildDen kan uppträda som

enstaka knölar på stammen eller som sammanhängande masurbildning
från stambasen till högt upp mot toppen och som allehanda mellanformer.
Masurtallarna är relativt vanliga i hela landet.

Virkets struktur

är mycket vacker och anses av mången som förmer än björkens masur.
Masurtallarna vore värda att undersökas beträffande egenskapens
arvbarhet och möjligheterna att odla detta värdefulla träd.
De flesta av skogsträdens avvikande former är ekonomiskt värdelösa .
Det är inte många av tallens ovanliga typer som vore ägnade att få
betydelse som prydnadsträd, om inte som kuriositeter.

Som studie-

objekt är de intressanta och kan ge forskningen viktiga uppgifter
om mutationer och om ·recessiva anlags beteenden.

Icke minst berikar

de onormala formerna naturen med sitt ofta pikanta yttre.
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Marja & Pertti Uotila
SVINVIKIN ARBORETUM NORJASSA

Helteisenä heinäkuun päivänä kesällä 1980 vierailimme KeskiNorjassa (Möre og Romsdal), Surnadalin pitäjässä sijaitsevas sa Svinvikin arboretumissa (62050'N , ao39 ' E) . Paikka on
hieman syrjässä tavallisimmista turistiväylistä, matkaa
Trondheimistä kertyi 220 km. Mutta käynti oli vaivan arvoinen
Svinvik lienee · merkittävin yksityisen perustama arboretum
Norjassa . Pinta-alaltaan se on tosin vain hehtaarin kokoinen ,
mutta kasvien lajiluku on arvioitu n. 1500:ksi, joista puuvartisia 600 - 700. Lisäksi satoja lajeja on kuollut tai niiden
kasvatusta on jo alunperin yritetty turhaan.
Arboretum on kahden henkilön, Anne ja Halvor Svinvikin kätten
aikaansaannosta. Puutarhakoulun oppimäärä perustietonaan
25- vuotias värisokea Halvor Svinvik ryhtyi luomaan arboretumiaan heti 1920 - luvun alussa, joskin vasta 1943 hän muutti
paikalle ja ryhtyi puuhaan päätoimisesti . Siemeniä ja taimia
hankittiin eri puolilta maailmaa , k uitenkin etenkin norjalai sista yliopistollisista puutarhoista (Bergen ja Ås) sekä
Tanskasta (etenkin Frost i B~rkop) . Kokeilujen kautta istutusyritykset onnistuivat ja vuosien kuluessa arboretum monipuo listui ja sen maine levisi . 1950-luvun lopulla ja 1960 - luvun
alussa arboretumista kirjoitettiin melko paljon paika ll isissa
sanomalehdissä . Jo varhain paikalla alkoi käydä runsaasti
vierailijoita. Pariskunnan vanhetessa arboretumin hoito muodostui heille ylivoimaiseksi ja v. 1971 se lahjoitettiin
Norjan Kuninkaallisen Tiedeseuran Museolle . Pian tämän jälkeen
Halvor Svanvik kuoli , mutta ainakin vielä viime kesänä 74 vuotias Anne väsymättä opasti kävijöitä.
Arboretumista muodostettiin Trondheimin yliopiston etäispuu tarha, jonka merkitystä lisää se, että yliopiston varsinainen
kasvitieteellinen puutarha (Ringve botaniske hage) on vasta
aivan lapsenkengissä (perustettu v. 1973) . Yliopiston palkkaamana arboretumia hoitaa yksi henkilö, Rolv Hjelmstad , joka
myös asuu paikalla suurimman osan vuotta. Kävijöiltä peritään
vähäinen maks u, ja alueella on myytävänä paikkaa esitteleviä
opasvihkosia j a postikortteja.
Arboretum sijaitsee luonnonkauniilla ja erikoisella paikalla ,
Tedalin vuonon pohjoisrannalla. Alueen ilmasto on sangen leuto ,
talven kylmimmän kuukauden keskilämpötila on korkeampi kuin
esimerkiksi Oslossa . Vuonon ja topografian vaikutuksesta myös
paikallisilmasto on suotuisa. Maaperä on verrattain hapan ja
siten edullinen mm. alppiruusujen kasvatukseen .
Arboretumin ydinosan muodostaa pystysuorin seinämin vuonoon
laskeutuva kalliokumpu, jonka laki on n . 30 m vuonon pinnan
yläpuolella. Huomattava osa puista ja pensaista kasvaa kallion
länsijyrkänteen pienillä tasanteilla ja hyllyillä . Pystysuo raan kallioseinään ei varmaan ole ollut helppoa perustaa istutuksia
koko rinteen rakentaminen valmiiksi kestikin 30
vuotta. Mutta jälki onkin sitten vaikuttava: jyrkänteen seinä
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on täynnä kivistä ja maasta tehtyjä kapeita, pieniä ja
eritasoisia terasseja, joilla puut ja pensaat kasvavat n~~n
tiheässä, että paikoin vaivoin saattaa kulkea terassilta
toiselle polveilevaa polku- ja porrasverkkoa.
Runsaasti kasveja
puuvartisten ohella myös perennoja
on istutettu myös Svinvikien asuin- ja talousrakennusten
ympäristöön. Täällä on myös pieni kasvihuone ja hedelmätarha ,
jossa omenalajikkeiden määrä on ollut poikkeu ksellisen suuri.
Paikan puut ja pensaat on inventoitu v. !960-62 (Reisaeter
1964). Tämän jälkeen huomattava osa puuvartisista (n. 500
lajia) on merkitty nimilapuin. Lisäksi on syytä mainita,
että valtaosasta lajeja alkuperä- ja istutus- sekä menesty mistiedot on tarkkaan kortistoitu. Arboretumista on laadittu
lyhyt. esittely (Gjaerevoll 1972), joka kuitenk in on lähinnä
alueen historiikki kuten eräät muutkin lahjoituksen aikoihin
kirjoitetut artikkelit (mm. Flatberg 1972 ) . Kunnollinen opas
olisi tarpeen, onhan alueen vuosittainen kävijämäärä useita
tuhansia. Havupuista ja alppiruusuista on laadittu erilliset
yleispiirteiset esittelyvihot (R~svik 1975, 1976) , ja näistä

Kuva 1. Svinvikin arbore tumin esitetaulu, jossa mm .
huomautetaan, että liikkuminen alueella tapahtuu
omalla vastuulla.
- Kuvat kirjoittajien.
Fig . 1. Information board
of the Svinvik Arbo~e tum .
- Photos by the authors .
Kuva 2 . Suurikokoinen Sinarundinaria murielae .
Fig . 2 . A tall Sinarundinaria
murielae.
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ka s viryhmistä arboretum onkin tunnettu. Seuraav a suppea katsaus perustuu paljolti em . julkaisuihin
parin tunnin
käynnin aikana omakohtainen kokemus jäi varsin puutteelliseksi. Jotkut mainituista lajeista ovat saattaneet hävitä viime
vuosina .
Havupuita alueella kasvaa
tai ainakin on kasvanut vielä
kymmenkunta vuotta sitten
n . 80 lajia. Monet yksilöistä
ovat nykyään 60-vuotiaita ja melko kookkaita. Abies-lajeja
mainitaan 18 , nw. meillä arat tai tuskin menestyvät A. alba
(saksanjalokuusi), A. firma (momijalokuusi), A. forestir;-~ - pinsapo (espanjanjalokuusi) ja ~· procera (isojalokuusi) .
Kuusissa ja männyissä on myös joukko meille vieraita lajeja ,
mm . Picea orientalis (idänkuusi), P. smithiana (himalajankuusi) sekä Pinus monticola (lännenvalkomänty) ja ~ · ponderosa (keltamänty) . Erityisen näyttäviä ovat monet Thujaja Chamaecyparis - istutukset . Ennen muuta on mainittava
lawsoninjalosypressi (C. lawsoniana), josta alueella kasvaa
13 eri lajiketta. Runsaasti on myös kanadantuijaa (T.
occidentalis ; 13 lajiketta) ja jättiläistuijaa <!· plicata).
Harvinaisuuksista havupuuoppaassa luetellaan vielä mm . himalajansetri (Cedrus deodara) , chilenaraukaria (Araucaria
araucana) ja mammuttipetäjä (Sequidendron giganteum).
Käyntiajankohtamme oli liian myöhäinen Rhododendronien kannalta . Arvata kuitenkin saattaa, että alueelta mainittujen
70 l ajin ja lajikkeen kukkaloisto alkukesällä on näyttävä .
Esitteessä luetellaan mm. Rhododendron decorum, R. flavum,
~ · fortunei, ~· hirsutum, ~ · mucronatum, ~· x praecox, ~ ·
smirnowii ja R. williamsianum . Mutta myös muu lehtipuupensa sl ajisto on-edustava. Ruusuja Reisaeter (1964) mainitsee
40 lajia tai lajiketta , kuusamia (Lonicera) ja tuhkapensaita
(Cotoneaster) 18 kumpaakin , happomarjoja (Berberis) 14.
Myös mm . l aakerikirsikka (Prunus laurocerasus) viihtyy arboretumissa, ja Sinarundinaria murielae -bambun 22-vuotiaat
pensaat olivat sangen reheviä . Meillä tuskin menestyvistä
lehtipuulajeista todettakoon vielä mm . Juglans regia (saksanpähkinä) , Castanea sativa (kastanja), Liliodendron tulipifera (tulppaanipuu) , Nothofagus antarctica (etelänpyökki) ,
Acer nikoense tai heti pysäköintialueen vieressä kasvava
kookas Alnus cordata .
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V. Erkamo

ESIMERKKI LINTUJEN SUORITTAMASTA KASVINLEVITYKSESTÄ

On yleisesti tunnettua, että monet marjahedelmäiset kasvit, erityisesti puut ja pensaat, leviävät hedelmiä syövien iintujen välityksellä. Tämä edellyttää tietenkin,
että ko. kasvien siemenet pääsevät ehjinä ja itärnis kykyi sinä linnun suoliston läpi. Meikäläisistä linnuista on
varsinkin rastaita ja tilhiä pidetty tällaisina kasvien
levittäjinä. Nehän syövät marjat yleisesti kokonaisina siemenineen niitä kuorimatta.
Kuvaavan tapauksen lintujen suorittamasta kasvinlevityksestä
tarjoaa eräs Helsingin keskuspuistossa 11.7.1979 havaitse mani "taimitarha". Täällä erään osaksi kuivatun tervaleppäkorven laiteella kasvaa melko korkeita koivuja, tervaleppiä
ja mäntyjä, joiden latvoissa marjoja syöneet linnut ovat
ilmeisesti parvina levähtäneet. Jäljet näistä lepohetkistä
näkyvät puiden alla kosteaperäisellä rehevähköllä lehtomaalla, missä monilajisen pohjakasvillisuuden muodostavat
mm. metsäkorte (Equiseturn sylvaticurn)

(runs.), suo-orvokki

(Viola palustris) (runs.), metsäalvejuuri (Dryopteris cartthusiana), korpikastikka (Calamagrostis phragmitoides),
valkovuokko (Anernone nemorosa) , kevätpiippo (Luzula pilosa)
ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans) . Parin aarin alalla täällä
kasvaa nuorten tervaleppien, koivujen, haapojen, raitojen,
virpapajun, vaahterain, lehmusten (taimia)
30 cm)
puita

ja tammien (1 yks.,

joukossa harvinaisen paljon marjahedelmäisiä kasveja,
joista enimmät vielä taimia, pensaita, varpuja ja

ruohoja. Näitä ovat tuomi (Prunus padus )

(us . yks.), ruso-

kirsikka (P. serrulata var. sachalinensis, P. sargentii )
(toistakymmentä 1/2- 4 m kork. pens., isoirnrnassa jo muutama
kukka), korpipaatsama (Frangula alnus) (us.), kotipihlaja
(Sorbus aucuparia)

(us.), ruotsinpjhlaja (S . intermedia)

(5 yks., 1/2- 3m kork.), terttuselja (Sambucus racernosa)
(us.), kataja (Juniperus cornrnunis)

(1), koiranheisi (Vibur -
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num opulus)

(3), mustaherukka (Ribes nigrum)

herukka (R . rubrum r.oll . )

taas vadelma (Rubus idaeus)
dulcamara)

(1)

ja puna-

(2) . Ruohoja ja varpuja edustavat
(runs.) , punakoiso (Solanum

(1), oravanmarja (Maianthemum bifolium), juoluk-

ka (Vaccinium u l iginosum)

(niuk.) sekä mustikka ja puolukka .

Siis 10 puuvartista, 3 varpua ja 3 ruohomaista marjahedel mäistä kasvia . Useimmat näistä lienevät saapuneet paikalle
lintujen toimesta.
Erityistä huomiota tässä luettelossa herättävät tietysti
rusokirsikka (Prunus serrulata var. sachalinensis e l i
sargentii)

ja ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia)

~

ja niiden

määrät. Ongelma selviää kuitenkin varsin helposti , koska
istutettua ruotsinpihlajaa kasvaa ko. paikasta n. 100 m:n
päässä Mannerheimintien varrella ja rusokirsikkaa n. 200
m:n päässä Pihlajatien varrella . Viimeksi mainittua puuta
ei meillä liene ennen tavattu villiintyneenä .

Kuva l .

Hu s okirsikan t a imi p aa t saman , metsäkorttecn ja suo-orvokin seuras sa ,
Valok . V, Erkamo 1980 ,
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Pentti Alanko
VUODEN 1980 AIKANA SUOMESSA ILMESTYNYTTÄ DENDROLOGISTA
KIRJALLISUUTTA
Luetteloon eivät sisälly Dendrologian Seuran Tiedotuksissa V11me vuonna ilme styneet artiklceli t, joista on luettelo toisaalla
lehden tässä numerossa. Vaikka mukaan on pyritty ottamaan edellisten luetteloitten tapaan mahdollisimman täydellisesti maassamme ilmestynyt dendrologinen kirjallisuus, aukkoja löytyy silti
varmasti. Jos lukijat ovat joko itse julkaisseet tai tietävät
muiden julkaisemista alan kirjoituksista, pyydämme ilmoittamaan
niistä toimitukselle, jolloin voimme ottaa ne mukaan seuraavaan
luetteloon. Nytkin on mukana muutamia aikaisempia julkaisuja
jotka olivat jääneet pois aikaisemmista luetteloista. Ellei vuosilukua ole mainittu, on kysymyksessä vuoden 19 8 0 aikana painettu
julkaisu.
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in Finland in mass production of grafts for pine seed orc h ards.
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)9:204.
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Haapanala, A,: Ympäristölait, - Puutarhakalenter i 40:318-326,
Haeggström, C-A,: Fåret som landskapsvårdare, - Skogsbruket 50:
130-132.
!.agman, Max. (ed,): Reports of the Finnish-Soviet symposium on
forest g enetics and forest tree seed production, Punkaharju,
Finland, August 17-18, 1978. - Suomalais-neuvo stoliittolainen
metsägenetiikan ja siemenhuollon symposiumi Punkaharjull a 17.18. 8. 1978. -Silva Fennica 14:26-110,
Halme, M,: Viihtyisän vihreyden tarve on suuri. -Puutarha 83:
492-495.
Hattunen, P,: Vuoden puu on kova ja kaunis. -Pellervo 1980(9):
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Havas, P.: Miten metsämme nykyisin muuttuvat.- Luonnon Tutkija
84:115-116.
Heikkinen; 0,: ~l ountain pine radial growth and the forest limit
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Hämet-Ahti, L,, Jalas, J, & Ulvinen, T.: Suomen alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit, 2, korjattu laitos, - Helsingin yliop,
kasvitieteen laitoksen monisteita 61:1-11 1.
Hänninen, P,: Männyn koulintataimien kasvuerot ja niihin vaikuttavat kasvuerot Suonenjoen taimitarhalla. - Metsäntutkimusla itos,
Metsänviljelyn koeas eman tiedonantoja 34:1-16,
Iisakkila, L,: Yhteiskunta tarvitsee vihersuunnittelua . -Puutarha
83:78-79.
-"-Vihreä kuuluu kaikeen ympäristöön, - Suomen Luonto 39:78-79.
Jalas, J,(toim.): Suuri kasvikirja III. -Otava, Keuruu, 944 s.
Jyränk0, P,: Palj onko puu maksaa?- Puutarh akalenteri 40:JJ2-JJ7,
Kal lio, P,: Kasvit talvehtivat, -Suomen Luonto 39:20-25.
-"- & Rousi, A,: Kasvien maailma, Otavan iso kasvitietosanaki rja 2,
Herkkusienet-kop aali. - Otava. Keuruu, s.433-858.
-"- & -"- : Kasvien maailma, Otavan iso kasvitietosanaki rja 3.
Koppisiemeniset-m unkki, - Otava, Keuruu. S ,863-1J43.
Kallio, T, K.: Koristeomenapuut - kukkia keväällä ja omanoita syksyllä,
- Kotipuutarha 40:)54=357.
-"-Kokemuksia ryhmäruusulajikk eista. - Puutarha 8):191-19),
-"- Pistokkaista lisäty t visakoivut Puutarhantutkimu slaitoksella.
- Puutarhantutkimu slaitoksen Tiedote 24 :11-17,
-"- Ryhmäruusujen l ajikekokeet Puutarhantutkimu slaitoksella 1976 1979, - Puutarhantutkimu slaitoksen Tiedote 24:18-28,
-"- Ruusujen h oito. - Puutarhantutkimu slaitoksen Tiedote 24:29-JO,
-"- Talven 1978-1979 aiheuttamista vaurioista Puutarhantutkimu slaitoksen puistokasveille, - Puutarhantutkimu slaitoksen Tiedote
24:)1-33.
-"- Puistopuiden ja pensaiden talvenkestävyyde stä. - PuutaThantutkimuslaitoksen Tiedote 24:)4-)5 .

42

Kallio, T,K,: Eräiden taimitarhakasvien juuriston pakkasenkestävyydestä, - Puutarhantutkimuslaitoksen Tiedote 24:36-43.
-"- Luonnonkasvit viherrakentamisessa. - Puutarhantutkimuslaitoksen Tiedote 24:36-43.
Karhe,H,: Visakoivusta Nokialla.- Talvikki 4:3-4.
Karhu, I, & Kellomäki, S,: Väestön mielipiteet metsänhoidon vaikutuksesta maisemankuvaan Puolangan kunnassa, Summary: EffedB
of silvicultural practice on aminity of the forest landscape.
A study on attitudes among inhabitants of Puolanka, northeastern Finland, - Silva Fennica 14:409-428,
Kaukolinna, H,: Näin teet vihreän kuusiaidan. - Kotipuutarha 40:
50-51.
Kokkonen, M, & Räsänen, P,K,: Paakkutaimien ominaisuudet ja ehdotu
laatuluokitteluksi. Summary: Characterics of contairized seedlings and recommendations for quali ty classifica.t ion.
- J.!etsä
jalostusäätiö, Tiedote(The FOundation for Forest Tree Breeding
in Finland, lnformation) 4/1980:1-8.
Komsi, V,: Mitä on hyvä mai.sema, -Katsaus 8:19-22.
Koponen, A, & Ignatius, E,l ~letsänhoitotiede tänään.- Tiedevinkki
B 24:1-30,
Koski, V,: Minimivaatimukset männyn siemenviljelykeille Suomessa.
Summary: Minimum requirements for seed orchards of Scots pine .
- Silva Fennica 14:136-149.
Kupila-Ahvenniemi, s., Taanila, A, & Hohtola, A,: Structure of the
strobili of Scot~ pine from initiation to opening, - Aquilo
Ser. Bot. 17:1-10,
Kurtto, A. 1979: Suomen lehtipuut. - Mitä-Missä-Milloin 30:283-291
-"- Suomen luonnonmarjat. - Mitä-Missä-Milloin 31:284-298,
-"- Suomen havupuut. - Mitä-Missä-Milloin 31 :307-312.
Kyrklund, K,: Visainen kysymys. -Elanto 1980(11):2-3.
Kärki, L,: Kapealatvainen ja hieno-oksainen puutyyppi on arvokas
metsätaloudessa, Summary: Genetically narrow-crowned and finebranched trees are valuable in forestry.- Hetsänjalostus säätiö, Tiedote(The Foundation for Forest Tree Breeding in
Finland, lnformation) 3/1980:1-4.
Kärkkäinen, M, & Voipio, R.: Suomalainen haapa- ja poppelilajeja
(Populus) koskeva kirjallisuus 1759-1979. Summaryt Finnish
literature on aspen and poplar species (Genus Populus) 17591979. Silva Fennica 14:369-383.
Laulajainen, J,: Uudenkaupungin puistopolkuja,-Puutarha 83:28 -29.
Lehtiö, H., Juutilainen, J. & Jantunen, M.: Visible injuries and
sulphur contents of the needles of Pinus sylvestris and Picea
abies in tbe city of Kuopio and two faetories in central Finlru
- Ann, Bot. Fenn, 17:1-6.
Leikola, M,: Den fysiologieka regleringen a v trädens tillväxt och
yttre byg gnad, - Skogsbruket 50(2) :52-56 .
Lepistö, M,: Koivun kuidun pituuksissa suurta vai h telua. Summary:
Great variations in birch (Betula pendula) fiber leng t h s,
- Metsänjalostusäätiö, Tiedote(The Foundation for Forest Tree
Breeding in Finland, lnformation) 1/1980:1-4.
Lindström, A,: Kaks laaksoa, kolme kukkulaa- Malminkartaon puist o·
suunnittelukilpailun voittaja. - Puutarha 83:348-349 .
Lindholm, L,: Suosi suomalaista, suomalainen taimituotanto.
- Kotipuutarha 40:97.
Linkola, M.: Kulttuurimaiseman suojelu, -Luonnon Tutkij a 84 :153-

155.
Lokonen, P.: Paju, mutta millainen paju, - Kotipuut a rha 40:22-2] .
-"-Ovatko pihaka~vimme myrkyllisiä? - Kotipuutarha 40:56:57.
-•- Pohjolan kaunis pihapuu. - Kotipuutarha 40:206-207 .
-"- Leppäkin on koristepuu. - Kotipuutarha 40:258.
-•- Tammi - suurten tilojen muhkea pihapuu. - Kotipuutarha 40:]00,

43
Lokonen, P.: Saarni ,muhkea jalopuu. - Kotipuutarha 40:J71.
Puutarha
-"- Vihervaa timukset rakennettavalle ympäristölle. 8):8-9.
-"- Taimitarhakuulumisia. -Puutarha 8J:l5, 8 1, 18 4 -185, 259, 287,
JJ8, )84, 429 , 505, 541, 615.
-"-Kuo pion vihreät asuntomessut. -Puutarha 8J:J70-J71.
-"- Mitä taimit a rhakasveja tarvitaan - mitä on saatavana?
- Puutarha-Uutiset J2:J95-J96.
-"- Kevään taimimarkkinat. - Puutarha-Uutiset )2:655.
Luontokalenteri 198 1. Kotimaisia puita. Teksti Leena Hämet-Ahti ja
Se ppo1 Vuokko, - Suomen Luonnonsuojelun Tuki. Helsinki. lJ lehteä.
Luukkanen, 0,: Fotosyntes och transpiration under vattenbrist hos
skogsträd. Tiivistelmä: Puiden fotosynteesistä ja haihdunnasta
kuivuuden aikana. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 56:8)-86.
-"- Notes on the forests of north-eastern Ch ina and their utilization,
Seloste: Koillis-K i inan metsistä ja metsätaloudesta. - Silva
Fennica 14:JJ2-J41.
Meriluoto, J.: ~ICPA- ja 2,4 ,5-T- h erbisidien käyttökelpoisuus taimiston hoid•ssa . Summary: Ap plicability of MCPA- and 2,4,5-Therbicides in sapling stand manag ement. - Silva Fennica 14:Jl9JJ1.
Mikola, P .: Minkälaisia metsiä Suomessa pitäisi säilyttää?
- Luonnon Tutkija 84:11)-115.
Moilanen, P.: Visal<oivu on vuoden puu. - Nuorten Sarka 1980(J) :20-21-.
Mäkirinta, A-M, & Similä, A.: Punale h tinen koivu Ylikiimingissä (PP).
-Luonnon Tutkija 84:89.
Nahkola, A.: Vi h eralue veistoksen sijoituspaikkana. -Puutarha 8):
J52 - J5J, J69.
Nylund, L,, Nylund, M., Kellomäki, S, & Haapanen, A.: Radial growth
of Scots pine on some camping sites in south ern Finland . Seloste:
Männyn s ä dekasvu ja ma a perämuutokset eräille Etelä-Suomen leirintäalueilla. - Silva Fennica 14:1-1).
Oksanen, M.J .: Skogsträdförädling d å träden blommar.-Skogsaktuellt
1 98o(4) :4-5.
Oskarsson, 0.: Om björken och dess användning. - Skogsbruket 50(1):
14-16.
-"- Aspen . - Skogsbruket 50(4) :126-1 28.
-"- Rönnen. - Skogsbruk e t 50(9):250-251.
-"- Videväxterna, släktet Salix. - Sko g sbruket 50(12) :)28-JJO.
Parviainen, J. ( toim.): ~l etsäpuiden taimien kasva tusta ja istutueta
koskevia viimeaikaisia tutkimuksia. - Metsäntutk imuslaitos, Hetsänviljelyn koeaseman tiedonantojaJJ:l-16.
Pitkäniitty, ~1 . & Tyystjärvi, M,: h.ontortan käpy jen k a ristaminen.
HetsäJljalostussäätiö. ~1 oniste. J s.
Pitkäniitty, R.: Uusi vuosikymmen - uusiutuva vi h errakentaminen.
-Puut a rha 8 ): 211.
Pohjanheimo, 0.: Visakoivun lisäämisestä pistokasversoista - Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä suoritetuista kokeista ja tutkimuksista. - Puutarh antutkimuslaitoksen Tiedote 24:1-10.
Po h jonen, V.: Viden skall "tämjas" till odlingsväx t. - Skogsbruket
50 : 2)6 - 2)7.
Pulkkinen, A.: Arboretum perustettu Lap peenrantaan. -Puutarha 8):
400-401.
Pursio, E. : Malminkartan on puiston suunnittelukilpailusta. -Puutarha
8J: 20)-204.
Pätiälä, R-V .: Pirun kuristama visakoivu, Summary: The curly birch
tree of tlle year 1980. - Suomen Luonto J9:J-5, 47.
Raatikainen, T . 1979 : Jyvä skylän Yliopiston vi h eraluepuutarhan esiselvitys. - Jyväskylän Yliopiston biolo g ian laitoksen tiedonantoja 2 1 :1-72.
Raulo, J. & Tervo, L.: Rauduskoivun tai milajin 1 (LK+A) tuottaminen
Etelä-Suome ssa. - ~l ets äntutkimusl a i t os, Metsänviljelyn koeaseman
tiedonantoja 32:1-10.

44

Rautavaara, T.: f.'liten luonto p a rantaa - kansanparannuskeinoja ja
luontaislääketiedettä - ivSOY. Porvoo. 286 s.
Reunala, A.: ~ietsä sosiaalisena ympäristönä. - Metsä ja puu 1980
(12) :4-7.
Rossi, P.: Poppelista sahapuuta ja p a justa risumattoa. -Metsä ja
puu 1980(12):27-29.
Ryynänen, M.: Havupuiden talveentumisesta. Sammandrag: Om invindringen hos barrträden. - Memoranda Soc. Fauna F lora Fennic a 56:
71-76.
Saarnijoki, S.: Visakoivu vuo d en puu. -Puut a r h a 8)!200-201.
Sauren, s. : Maisema-arkkitehdit kovalla Cambridgessä te e mana maisema
vuonna 2000. -Puutarh a 8):24-25.
Savonius, K.: Phy toc hemical and chemot a xonomic studies on Frangula
alnus. -Diss. Univ. b elsinki.
Seppälä, H. & Rastas, J.: Ve g etation map of nort h ernmost Finland
with special reference to subarctic forest limits and natural
hazards. -Fennia 158:41-61.
Sivonen, s.: Björken i landskapet. - Skogsbruket 1 98 0(5) :6-8.
Säkö, J.: Tyrni, arvokas luonnonma rjamme. - Kotipuutarha 40:166.
Söyrinki, N. & Saari, V.: Die Flora im National Park Oulanka
Nord-Finnland. -Acta Bot. Fenn. 114:1-149.
Taivainen, T.: Myyrä t taimistojen kimpussa, - Metsä ja puu 1980
(9):25-26.
Tiilimäki, A.: Valtatien varrella. -Puutarh a 8):500-501.
Tikkanen, E.: Lannoituksen vaikutuksesta männyn taimien (Pinus
sylvestris) kaasuaineenvaihduntaan. - Oulun Luonnony stäväin
Yhdistys, Tiedotuksia 5(1) :14-15,
Toivonen,R.: Dendrologit retkellä Itä-Suomessa. -Pu utarh a 8):
-Puutarha 8):422-42), 474.
-"- Oulun leikkipuistojen ilmaa tutkittu. - Puutarha-Uutiset )2 ·:121.
Tyystjärvi, P. & Vainikainen, S.: Hetsänjalostusäätiön perustamat
koeviljelykset. Summary: Test plantations establish ed by the
Foundation for Forest Tree Breeding. - Metsänjalostussäätiö,
Tiedote(The Foundation of Forest Tree Breeding in Finland
Information)S/1980:1-4.
'
Ulvinen, T . : Jokipaju valokeilassa.- Oulun Luonnonystäväin y hd istys,
Tiedotuksia 5(1) :4-6.
Uosukainen, M. : Helsing issä on 1000 h a puistoja, -Puutarha 8):
552-553.
-"- Katteiden käyttö viheristutuksissa. - Puutarha 8): 6 10-611.
Vaini o- Haapala, S.: Turku kukk i i syyskuussa. -Puutarha 8):
4)2 - 4)9 .
Ventola . M.: Taimitarhatuotteiden talvivarastointi ja kevätistutukset. -Puutarha 8J: 197.
Viljamaa , K. & H.: Kynäjalava ja ieh toalue Ruotsinpyhtäällä.
- Kymenlaakson Luonto 20(4) :22-2).
Vuokk o , S . : Ennen kataja katkii ennenkuin kuu syliin puttoo,
Summary: The juniper will break before the moon falls into
your arms. - Suomen Luonto J9:J69-J76, J 99 .
Ylätalo , M.: Sianpuolan, kanervan ja variksenmarjan käy ttömahdolli suudet peitekasveina. -Puutarha 8):20-21,

45

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER
Bulletin of the Finnish Dendrological Society

Vol. 11 (1980)

I l mestymispäivät - Publiceringsdatum - Date of publication
1

(1-48)

2

(49-92)

n . 20 . III

3

(93-140)

n . 15 . V

4

(141-196)

ll.XI
18 . XII

Sisällysluettelo - Innehåll - List of contents
Alanko, Pentti : Vuoden 1979 aikana Suomessa ilmestynyttä
dendrologista kirjallisuutta (Dendrological
literature of the year 1979 in Finland) . ..
79-82
Kirjallisuutta . ... . ....... . .. . .. .. .. .. . .. .

82-83

- "-

Luonnonkalenteri 1981 on ilmestynyt . . .. .. .

136

-" -

Suomessa viljellyt heisilajit (Viburnum) (Summary :
Cultivation of Viburnum species in Finland, pp.
194 - 195) .......... .. .. . .. . . . .. .... . .. .. . . . 144-165

-" -

Uusinta dendrologista kirjallisuutta (Recent
dendrological literature) .. .. . . .. . .. ...... 180-185

_

II _

Erkamo , V.: Suuria puita Etelä-Hämeessä (Summary: Tall trees
from South Häme, p. 139) . . . .. . ... . . • ..... • 124 - 128
Hagman , Max . : Abeliophyllumista Zenobiaan
ma~n~o tanskalainen tietokirja ················· ~· · ···· · 188-189
Heino , Esa & Pohjonen, Veli : Koripaju (Salix viminalis) ja
sen käytöstä ja esiintymisestä Suomessa (Summary:
Salix viminalis
its use and cultivation in
Finland , p . 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 96-103
Henttonen , Sauvo: Visakoivun koristearvosta ja - käytöstä
(Summa ry : Curly birch as an ornamental tree , p.
90) ...... . ....... . . . .. . ........ . . .. ... ... ..
51-56
Häme , Leena & Häme , Olavi & Ouni , Kaarlo : Muistikuvia
Turkin matkalta kesäkuussa 1980 (Summary : Memories
from a tour to Turkey, p. 195) . .. . . . . ... . • 174-178
Järventausta , Kari : Tampereen koristepuista ja -pensaista
ja niiden menestymisestä (Summary: Observations
on the woody ornamentals in Tampere, p . 91)
66-75

46

Kallio, Tapio K.: Miten on päädytty nykyisiin koristekasvien
menestymisalueisiin (Summary : The origin of the
present zonal division for the cultivation of
ornamental plants in Finland,?· 138) ..... . 113-117
Karhu , Niilo : Dendrologian Seuran toimintasuunnitelma vuodeksi 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38-39

-"-

Palsamipoppeli ja ruhtinaanpoppeli tasaveroisena
enemmistönä Oulussa (Summary : Poplars in the parks
of Oulu, p . 138) ........... . .......... . .... 118-119

_n_

Dendrologit Kiinassa elo-syyskuussa 1980 (Summary :
Finnish dendrologists visit China, p . 139) .. 129-135

-"-

Mänty
vuoden puu 1981 (Summary: Scots pine
the tree of the year, p . 194) • .......... ...

143

Kukkonen, Ilkka: Christian Steven, Nikitan kasvitieteellisen
puutarhan perustaja (Summary: Christian Steven, The
founder of the Nikita Botanical Garden in the
Crimea, pp. 90 -91) ................ . ... .. . ..
60 -65
Kuuluvainen, Eeva : Keskustelua jalopuumetsänhoidosta

40

Lehväslaiho, Tuure: Nikitan arboretum (Summary: The Nikita
Arboretum, p . 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57-59
Markkul a, Pekka: Helsingin kaupungin puisto-osasto 60 vuotta
(The Park Department of Helsinki 60 years old)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ... 109-112
Piispala, Eija: Wolffin puisto, Vaasan tuhoutuva jalopuualue
(Summary: A disappearing park in the city of Vaasa ,
p. 195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ... 166 - 173
Pilz, Leo : Matkaterveisiä Turkista (Travel regards from
Turkey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
42-44
Rainio, Robert J.: Hopeavaahtera (Acer saccharinum)
arvokas mutta aliarvostettu lehtipuu (Summary : Silver
maple (Acer saccharinum)
a valuable but underestimated broadleaved tree species , p . 47)
32 - 33

_. _

Ke s kustelua jalopuumetsänhoidosta ......... .

41

Rancken, Torsten: Esimerkkejä jalojen lehtipuiden viljelyn
ja kasvattamisen mahdollisuuksista Suomessa (Summary :
succesful silviculture of rare hardwoods is possible
in Finland, p. 47) ...... .....•...... . .... . .
15-2 0
Rantala, Esko: Kerpolan havaintotila Jämsän Auvilan kylässä
(Kerpola, an arboretum in central Finland)
27-31
Saarnio, Reino: Visakoivu
vuoden puu 1980 (Summary :
Curly birch
the tree of the year 1980 , p . 46)
.•. ... .. .. .. .. . . ... .. . ... .•.. .. .•.. . ... .. . ..
4- 14

47
Toivonen, Reino: Dendrologit retkellä Itä-Suomessa
(Eastern Finland excursion of the Finnish Dendrological Society) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-107
Uosukainen, Marjatta: Atsaleoilla väriloistoa istutuksiin
(Summary: Azaleas for Finnish conditions, p. 47)
21-26

_,._

Puutarha-alan ammattikirjallisuutta Ruotsissa

36

Jäsenasioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 89 , 137, 193
Karhunvattutiedustelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kokous-, retki- ym. asioita
140, 187, 191, 192

34-35, 37, 45, 48, 84-88, 92,

Metsiemme harvinaisuudet talteen

120-123

Mukurakuusi (Picea abies "f. gibberosa")

186

Sisällysluettelo - Innehåll - List of contents Vol. 10
(1979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimittajalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuoden puu 1981, mänty (Pinus sylvestris)

...........

76-78
95
179

JÄSENPALSTA
Uusia jäseniä
(tilanne 5.3.1981)
Ari Ferm, Kannus
Esa Heino, Kannus
Mauri Mikkonen, Helsinki 91
Hilkka Helistö, Hyrylä
Matti Mäkelä, Helsinki 91
Juhani Hietanen, Helsinki 42
Irma Mässeli, Helsinki 50
Christa Rolm, Helsinki 20
Marja-Leena Napola, Espoo 21
Anneli Holopainen, Oulu 10
Keijo Pakarinen, Lepaa
Göran Karlsson, Lepaa
Veli Pohjonen, Kannus
Kiinteistövirasto, Helsinki 12 Arja Purovaara, Imatra 10
Timo Kinanen, Helsinki 57
Barbro Rosenlew, Helsingfors 15
Vim van der Kooij, Porvoo
F.W.Rosenlew, Helsingfors 15
Sini Kärki, Espoo 28
Anne Sairanen, Helsinki 53
Pertti Lahtinen, Helsinki 70
Seija Saur~n, Helsinki 26
Kari Laine, Espoo 11
Satu Soininvaara, Helsinki 53
Esa Latomäki, Kurjenkylä
Sirpa Tikka , Helsinki 53
Raimo Laurasvaara, Vantaa 37
Aila Tolvanen, Lepaa
Leila Linnaluoto, Turku 10
Jukka Ukkonen, Helsinki 94
Anne Maaninen, Lepaa
Ritva Vatanen, Siuntio

48
Olle Larsson
VIELÄ KORISTEKASVIEN MENESTYMrSALUEISTA
Tapio K. Kallio kirjoitti varsin tarpeellisen ja asiallisen
selostuksen siitä miten on päädytty nykyisiin koristekasvien
menestymisalueisiin (DST 3/1980). Selonteko oli paikallaan
jo senkin vuoksi, ettei monikaan tämän päivän dendrologeista
tunne asian taustaa. Eräänä "osasyyllisenä" haluaisin täydentää Kallion selostusta mainitsemaila jotakin menestymisaluekarttaan liittyvästä kasviluettelosta. Katson tämän tarpeelliseksi mm. siksi, että silloin tällöin puhutaan ja
kirjoitetaan koristekasvien "vakiolajeista" ja "vakiolajikkeista" vaikka niitä ei virallisesti olekaan.
Menestymisaluekartan kanssa rinnan laadittiin luettelo
yleisimmistä puuvartisista koristekasveista. Tämä lähetettiin eri puolilla maatamme toimiville kokeneille viljelijöille ja alan muille asiantuntijoille kuten kaupunkien,
seurakuntien, tehdaslaitosten ja muiden suuryhteisöjen puutarhureille, puutarha-arkkitehdeille, -suunnittelijoille
ja -rakentajille, maatalous- ja muiden järjestöjen konsulenteille ja neuvojille, puutarhaoppilaitosten opettajille,
jne. pyynnöllä, että kunkin kasvin kohdalle merkittäisiin
kokemukset sen menestymisestä seudulla. Näin saatiin runsaasti tietoja, jotka lisättyinä Kallion silloin tuoreeseen
koristekasvitutkimukseen antoivat melko vahvan pohjan kasvien
sijoittamiselle menestymisalueisiin. Mainittakoon vielä, että
työssä oltiin hyvin varovaisia. Tiedoille heikosta menestymisestä annettiin ratkaiseva merkitys.
Kun menestymisaluekartta ja kasviluettelo aikanaan julkistettiin todettiin samalla että ennenkuin voidaan nimetä vakiolajeja tai -lajikkeita koristekasveista on välttämätöntä
täydentää taimitarha-asetusta. Nimittäin asetuksen kyseeseen
tulevan kohdan silloinen sanamuoto oli "maataloushallitus voi
•.•••. nimetä ..... vakiolajikkeita ....•. " . Koska laaditussa
luettelossa kuitenkin oli, kuten avomaan puuvartisissa koristekasveissa vielä tänäänkin, vain muutamia lajikkeita mutta
sitä enemmän lajeja ei asetuksen pykälää sellaisenaan voitu
käyttää luettelon virallistamiseen. Pidettiin välttämättömänä
ensin muuttaa asetusta paremmin koristekasveille sopivaksi.
Näin tehtiinkin v. 1973 samalla kun asetusta muissakin suhteissa ajanmukaistettiin (mm. tarkastetut käyttötaimet eli
tervetaimet). Muutosten jälkeen asetuksen (832/73) 6 §:n
1. ja 2. momentti tulivat seuraavaan muotoon: "Maa tilahallitus voi •.• ... nimetä kasvilajien vakiolajikkeita joko koko
maata tai sen eri alueita varten" (1. mom.). "Maatilahallitus
voi antaa kasvilajien ja -la jikkeiden viljelyalueita koskevia
suosituksia •••.•. " (2. mom.). Tarkoituksena oli saada asetus
muutoksen avulla sellaiseksi, että 1. momentti sopisi hyötykasvilajikkeiden (marjat ja hedelmät) vakioimiseen. Näistä
oli jo ennen asetuksen muuttamistakin nimetty vakiolajikkeita .
2. momentti ajateltiin käyttää, paitsi 1. mom . täydentäjänä,
erityisesti koristekasveja koskevien suositusten antamiseen.
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Toi s taiseksi asetuksen nojalla ei ole vielä nimetty koris tekasveista vakio- eikä virallisesti suositeltuja lajeja eikä
lajikkeita. Sen sijaan maatilahallitus kyllä on nimennyt
vakiolajikkeita hedelmistä.
Olen muuten samaa mieltä Kallion kanssa siinä , että koriste kasvien menestymisaluejakoa olisi syytä tarkistaa , ehkä
lähinnä jonkinlaisena hienosäätönä, joka koskisi mm . suur t en
järvien rantamia , harjujen rinteitä ja muita keskimääräisestä
poikkeavia alueita . Samalla tarkistuksen tulisi koskea myös
suositeltavien lajien ja lajikkeiden luetteloa, johon kaiva taan tietoa erityisesti lajikkeiden, provenienssien ja va l i koitujen kantojen menestymisestä , niin niukasti tietoja kuin
niistä tutkimustulosten vähäisyyden vuoksi vielä onkin .

KIRJALLISUUTTA

Hämet-Ahti , L ., Jalas , J . & Ulvinen, T . 1980 : Suomen
alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit . 2. korjattu
laitos . - Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen
monisteita Gl : I - III .
Tämä luettelo ilmestyi ensi kerran vuonna 1977 (DST 8/4) .
On s yytä l yhyesti se l ostaa uuttakin laitosta lehdessämme ,
sillä se on tärkeä kaikille kasvien parissa työskentelevil l e vaikka onkin alunperin laadittu vain tunnettavien
lajien luettelaksi opiskelijoille . Luettelo sisältää kaikki
maamme vakinaiset putkilokasvit , lisäksi tavallisimmat
satunnaiskasvit ja vanhojen puutarhojen sijoilta tavattavia , hoidotta toimeentulevia monivuotisia koristekasveja ,
joskin niistä vain suppean valikoiman . Lisäksi luetteloon
on otettu joukko yleisimpiä viljelykasveja, tosin niistäkin
aivan liian vähän . Lajien lisäksi mainitaan alalajit
(subsp . ) sekä tärkeimmät muunnokset (var . ) ja risteytymät .
Edelliseen laitokseen verrattuna on tullut jälleen koko
joukon nimistöllisiä muutoksia . Monet niistä johtuvat siitä ,
että on pyritty noudattamaan "Flora Europaean " nimistöä ,
josta viime vuonna valmistui viimeinen eli 5 . osa. Tietenkin
muutkin niin koti - kuin ulkomaisetkin tutkimukset on pyri t ty
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ottamaan huomioon. Toivottavaa olisi vähitellen päästä nimistön suurempaan vakiintuneisuuteen, mutta se lienee
utopiaa, niin paljon meikäläisissäkin kasveissa on vielä
selvittämistä. Valitettavasti painoasu ei ole läheskään niin
miellyttävä kuin edellisen laitoksen, syynä etenk in toinen
kirjasinmalli ja leveämpi marginaali. Lähinnä tämän vuoksi
luettelon sivumääräkin on saatu kasvamaan neljänneksellä
edelliseen painokseen verrattuna. Voi myös herättää ihmetystä, että vielä v. 1980 tehdään tällaisia luetteloita
ilman atk:n apua.
Levinneisyystiedot on lueteltu maakunnittain numeroin l-21,
jotka viittaavat kannessa olevaan maamme kasvistamaakuntien
karttaan. Kartassa on myös toteutettu Pohjois-Poh janmaan ja
Kemin Lapin jako. Edellisen eteläosasta on tullut Oulun
Pohjanmaa ja pohjoisosasta Perä-Pohjanmaa ja jälkimmäisestä
Kittilän ja Sompion Lapit. Kuusamosta on tehty Koillismaa.
Näistä muutoksista ja niihin johtavista syistä on lähemmin
Tauno Ulvisen kirjoituksessa "Pohjois-Pohjanmaan ja Kemin
Lapin eliömaakuntien jakaminen" (Luonnon Tutkija 84:176179). Luettelossa on lisäksi maininta, jos ko. laji on
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Uutta ovat luettelon
lopussa olevat huomautukset (57), joista näkee, mihin tehdyt
muutokset ja lisäykset perustuvat.
Puuvartisia kasveja koskevia muutoksia edelliseen laitokseen
verrattuna on vain muutamia. Edellisessä laitoksessa ollut
kysel~ aiheuttanut ja Flora Europaesta suoraan otettu niittykoivu Betula pendula subsp. carpatica (~. coriacea) on jätetty
pois. Sensijaan lisää on tullut viime vuoden puumme, visakoivu (~. pendula var. carelica), jonka luontainen levinneisyys
käsittää luettelon mukaan meillä Varsinais-Suomen, Uudenmaan,
Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Savon sekä Pohjois-Karjalan
ja Oulun Pohjanmaan. Harmaalepästä on mainittu karvainen
muunnos, Alnus incana var. argentata Norrlin, jota on monin
paikoin maan eteläosissa Oulun Pohjanmaalle saakka. Kotipihlajasta on mainittu muunnos Sorbus aucuparia var.
heteromorpha (Brenner) Raat., joka on levinneisyydeltään
itäinen, pitkälehdykkäinen muunnos. Orapihlajiin on lisätty
siperianorapihlaja (Crataegus sanguinea ) ja iso-orapihlaja
(C. submollis), joita kumpaakin tapaa melko yleisesti vanhoissa puutarhoissa ja puistoissa, vaikka niitä ei enää
olekaan taimitarhoista saatavilla. Raidasta on otettu mukaan
pohjoinen, päämuotoa karvaisempi muunnos, vuonoraita,
Salix caprea var. coaetanea. Lisäksi levinneisyystiedoissa
on muutoksia . Suomen kasvit ja varsinkin niiden levinneisyys
eivät ole vielä niin hyvin tunnettuja, etteikö tiedoissa
olisi aina aukkoja. Luettelon tekijät ovat edelleenkin kiitollisia täydennyksistä.
Kaikille niille, jotka joutuvat käyttämään kotimaisten
kasvien nimiä, niin tieteellisiä kuin suomenkielisiä, tämä
luettelo on aivan välttämätön. Sitä on saatavilla Helsingin
yliopiston kasvitieteen laitokselta hintaan 14:-, osoite
Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17, puh. 650188 / 12.

Pentti Alanko
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Brafmann, E. , 1980 : Pargid Eestis . - Kirjastus "Eesti
Raamat" , Tallinn , 255 sivua.
Eestin historiallisten puistojen entistämissuunnitelmien
laadinnassa mukana ollut maisema-arkkitehti E t h e 1
B r a f m a n n on julkaissut upean värikuvateoksen näistä
puistoista . Kir j an alussa on 3D-sivuinen selostus puistojen
rakennushistoriasta ja arkkitehtuurista keskiajalta nyky päivään runsain karttapiirroksin havainnollistettuna . Teoksen pääosa muodostuu eri puistorakenteiden ja -tyyppien
mukaisesta, tarkoin jäsennellystä värikuvastosta.
Kir j an lopussa on suhteellisen laaja englannin-, venäjänja saksankielinen yhteenveto . Englannin- ja saksankielise t
tekstit poikkeavat asiasisällöltään jonkin verran toisis taan ; kääntäjät ova t painottaneet ilmeisesti eri asio i ta .
Eestinkieltä vähänkin yrnrnärtävälle suomalaiselle asiantuntijalle avau tuu monia kiinnostavia yksityiskohtia, jotka
puuttuvat yhteenvedoista. Vain eestiksi on selostettu
tarkemmin mm . dendrologisia puistoja ja niiden puulajeja.
Pieniä huolirnattomuuksia esiintyy : mm . Kadrioru Parkin
nykyinen pinta- ala on 70 ha (eestiläinen teksti) tai 80
ha (eng l. ja saks . yhteenveto) . Valitettavasti yhteenvedo i s s a ei ole mainittu teoksen alkuosan puistokarttojen
piirrosnurneroita . Tosin suomalaista lukijaa tämä ei suuremmin haittaa , sillä eestiä taitarnatonkin pystyy ne kyllä
tunnistamaan .
Ee s tissä on n. 500 historiallista puistoa, jotka on jaettu
kolmeen pääryhmään , kaupunkien puistoihin, maakartano i den
puistoihin (80 % kaikista) sekä pikku puistikkoihin . Puisto arkkitehtuurin historiallisten kehitysvaiheiden mukaan ne on
jaoteltu vielä forrnaalisiin ranskalaisiin puistoihin sekä
englantilaisen tyylin muka i siin maisemapuistoihin . Kustakin
tyypistä on selostettu laajasti jotakin esirnerkkipuistoa .
Er i ttäin ansiokas on selvitys Eestin eri puistotyylien
historiasta . Kunkin puiston kohdalla selostetaan myös eri
aikojen entistämis - ja muutostyöt. Lopussa on havainnollinen
yhteenveto puistojen yleisrakenteesta .
Kir j an tekstin l uettuaan katselee puistojen kuvia aivan
uusin s ilmin ; suurikokoiset ja selkeät kuvat ovat nimittäin
val i ttu huo l e l la ilmentämään selostettuja puistojen erikois piirteitä.
Heikki Wuorenrinne

Ja l as , J . (toim . ): suuri Kasvikirja III. Otava. Keuruu 1980 .
944 s. 46 värikuvaa , 277 tekstikuvaa tai kuvaryhrnää. Hinta
325 :-, nahkaselkäisenä 360:- .

Kauan odotettu Suuren Kasvikirjan kolmas osa on ilmestynyt !
Tämän maamme alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit esittelevän teoksen ensimmäisen ja toisen osan omistajien on mieluisaa saada sarja täydelliseksi . Mutta jos vasta nyt herää
huomaamaan tämän teoksen erinomaisuuden , voi olla todella
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työlästä löytää jo loppuunmyydyt, vuonna 1958 ja 1965 ilmestyneet osat. Kolmannessa osassa ovat mukana kaksisirkkaisten
jälkipuoliskon heimot käenkaalikasveista (Oxalidaceae) mykerökukkaisiin, jotka Kasvikirjassa on jaettu kahdeksi heimoksi
asterikasveihin (Asteraceae) ja sikurikasveihin (Cichoriaceae) .
Dendrologeja kiinnostavat erityisesti tähän osaan sisältyvät
puuvartiset kasvit. Seuraavat puut ovat saaneet esittelyn
(suluissa kirjoittaja): metsävaahtera (Hämet-Ahti), metsälehmus ja saarni (Kujala). Pensaista tähän osaan sisältyvät
paatsamat, orapaatsamat, pensaskanerva, sini- ja lehtokuusamat (Hämet-Ahti), tyrni (Rousi), koiranheisi ja terttuselja
(Erkamo), näsiä ja punakoiso (Jalas) sekä monet kanervakasveihin kuuluvat varpumme (Jalas, Federley, Kalliola, Ahti ja
Vuokko) sekä variksenmarjat (Ahti). Kirjoitukset ovat ke skenään melko erilaisia ja eritasoisia. Paljon uutta asiaa sisältävät mm. tyrniä, variksenmarjoja ja Vaccinium-suvun lajeja
käsittelevät artikkelit. Sinikuusamasta (Lonicera caerulea)
saamme tietää, että meillä viljellyt kannat ovat keskieurooppalaisia tai eestiläisiä. Kotimaista Kuusamossa kasvavaa
karvaista alalajia subsp. pallasii ei meillä viljellä. Terttuseija-artikkeliin on lainattu Elfvingin lausuma vuodelta 1897:
"Se on eräs yleisimpiä herrasväen istuttamia kor istepensaita.
Viihtyy mainiosti Oulussa ja Kajaanissa ja uudistuu siemenestä Helsingissä". Kuinka toisin onkaan nykyään
tätä
mainiota pensasta ei ole edes saatavissa taimitarhoistarnme.
Tuskin sitä kukaan enää istuttaisikaan puutarhaansa!
Pirteän lisänsä antavat maininnat käytöstä lääke-, väri - ym.
tarkoituksiin sekä tiedot lajilla tavattavista hyönteis - ja
sienilajeista. Näitä tietoja olisi saanut olla runsaammin,
samoin kasvupaikkavaatimusten selvittelyä, jota aikaisempien
osien artikkeleissa on ollut enemmän. Koska teossarja on
tarkoitettu kasvien täydennykseksi, tuntomerkkejä ei esitellä
kovinkaan paljon.

Pentti Alanko

Niilo Karhu

DENDROLOGIAN SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 1981

Dendrologian Seuran toiminta vuo nna 1981 noudattelee paapiirteissään aikaisempien vuosien hyväksi koettua linjaa,
joten vuoden ohjelma koostuu kokouksista, ulkomaisesta
opinto- ja tutustumismatkasta, kotimaan retkeilyistä, puis -
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tokävelyistä ja talkootoiminnasta sekä jäsenlehden toimittamisesta . Seura antaa tarvittaessa myös asiantuntija-apua
ja lausuntoja toiminta-alansa kysymyksissä sekä julkistaa
vuoden puun ja tekee sitä eri tavoin tunnetuksi.
Aikajärjestyksessä ensimmäisenä on 25.2. seuran vuosikokous
Tieteellisten seurain talossa.
Vuoden puu 1981, mänty, esitellään entiseen tapaan maaliskuussa Metsäviikolla.
Puistokävely Helsingissä järjestetään 8.4. talvidendrologian
merkeissä , jolloin perehdytään talviasuisten puiden ja pensa i den t unnistamiseen . Kohteena on Helsingin Kaivopuisto ,
miss ä tutkitaan touko - kesäkuussa samoja puita ja pensaita
kesäasuisina . Tämä ohjelmakohta suoritetaan yhteistoimintana
Helsingin kaupungin Puisto-osaston ja Helsingin seudun luonnonsuo j eluyhdistyksen kanssa .
Dendrologian Seura osallistuu myös Helsingin kaupungin puistoosaston järjestämään vuoden puun , männyn, istutukseen myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Pui s tokävely Ruotsinkylässä on vuorossa 4.6 . Tällöin tutustu taan Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän jalostuskoeaseman
ja kokeilualueen istutuksiin.
Ko t imaan retken kohteena on Tampere ja sen ympäristö. Tämä
re t ki suoritetaan yhteistoimintana Kasvinsuojeluseuran kanssa
kesäkuun 12.-14 . päivinä .
Vuoden 1981 ainoa ulkomaanmatka, noin viikon matka Eestiin ja
Latviaan tehdään heinäkuussa. Matkalla tutustutaan dendrolo g i siin kohteisiin Tallinnassa, Riikassa ja Tartossa.
Elokuussa retkeilemme Lounais-Suomessa yhdistetyllä talkooj a tutustumismatkalla , johon menee yksi viikonloppu . Ohjelmassa on savotta Kalmin tilalla Turussa ja tutustuminen
Puutarhantutkimuslaitoksen istutuksiin Piikkiössä.
Marraskuussa pidetään Helsingissä Seuran kokous, jossa kerro ta a n kesän matkojen vaikutelmista .
Seuran muusta toiminnasta todettakoon, että dendrologisesti
mi elenkiintoisten puistojen ja muiden istutusten sekä lehtojen luetteloimiseksi aloitettuja valmisteluja jatketaan .
Dendrolo gian Seuran Tiedotuksia , jolle pyritään löytämään
lyhyt ja iskevä nimi, ilmestyy entiseen tapaan neljänä nume rona , joissa kerrotaan laajasti ja monipuolisesti mm . vuoden
puusta . Seuran tieteellisessä julkaisusarjassa (Publications
o f Finnish Dendrological Society) ilmestyy yksi numero
sisältäen selvityksen Mustilan arboretumin istutuksista .
Seuran jäsenmerkin valmistelu on edistynyt niin pitkälle ,
että merkkihanke voidaan toteuttaa vuonna 1981. Hallituksen
tekemän päätöksen mukaan julkistetaan vuoden puu 1982 jo
v u oden 1981 lopulla. Vuoden puu julkistetaan tästä eteenpäin
aina edellis e n vuoden lopulla .
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Marjatta Uosukainen
TOI MI NTAKERT OMUS 1980

Vuosi 1980 oli Dendrologian Seuran 11. t oimi ntavuosi . Tä r keimmät toimintamuodot ~uluneena vuonna olivat le hden j u lkaiseminen , retkeily t,
matkat, kokoukset sekä vuoden puu n tu nnetuksi tekeminen ja osalli s tuminen YMPÄRISTÖVU OSI 1980 toimintaa n .
Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen puheenjohtajana toimi suhd et oi minta päälli kkö Nii lo Karhu
ja varapuheenjohtajana professori r-1ax. Ha gman . Huut hallit uksen jäsenet
olivat: maisema-arkkitehti C.J. Go ttbe r g , a gr onomi Bo Kna pe , ho r tonomi
Pekka Markkula, MMK Jouni Hikola, joh ta j a Leo Pilz, ylime t sänhoita j a
Pentti Ritoniemi, metsänhoitaja Re i no Saarnio , pr ofessori P. M. A. Ti ge r stedt, kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen , HMM Har j a tta Uosukai nen j a
dosentti Pertti Uotila.
Seuran sihteerinä toimi. Marjatta Uosukai nen j a ha llituksen sihtee r inä
Päivi Ryöppy. Varainhoitajana toimi Riitta La r na.
Dendrologian Seuran Tiedotuksia- leh ti
Lehti ilmestyi vuonna 1980 nelj ä ke rtaa, yh t e iss ivumää r ä oli 196 .
Lehteen kirjoitti 23 henkilöä yhteensä 24 artikke lia. Lehden t oi mittajana oli kevätkaudella Jouni Mikola j a s yys kaudella, Hi kola n Ame ri kassa.
oleskelun vuoksi, lehden toimittamis esta vastasi t oimitus kunta . Toimitus·
kunnan j ä senet Pentti Alanko ja Pertti Uot i l a kantoi vat pääväs t uun .
Dendrologian Seuran Tiedotuksia- Dend r ologi ska Sällskape t s ~lotise r- lehti
levisi vuonna 1980 kaikkiaan 790 osoitt ee s een , joista 23 oli ulkomailla. Lehden painosmäärä on ollut 2 x 1000 ja 2 x 1200 kpl . Pa inoks i s t a
yli jääneet numerot on varattu myyntiin , mai nont a an ja tiedotul~een .
Kokoukset ja esitelmä tilaisuudet
Vuosikokous pidettiin 20.2 .1 980 Tieteelliste n Seurain talolla j a tilaisuudessa oli läsnä 23 jäsentä . Kokousasioi de n jäl ke e n Reino Saarni o
esitteli vuoden puun, visakoivun.
Metsäviikolla järjestettiin esitelmä tilaisuus 26 . 3 . 1980 yhdessä Visaseuran kanssa. Esitelmöisijöinä olivat Reino Saarnio ja Sa uva Hen tt onen ·
Tilaisuudessa oli läsnä 67 henkil öä .
Syyskokous pidettiin 27 .11. Tiet eel list en Seu rai n talolla . Kokoukse ssa.
käsiteltiin sääntömuutosehdotusta koskien ha llituksen jäsenten vara~i e s 
järjestelmää. Virallisten asioi de n j ä l ke en kats eltiin ja kuunnelt i in
kokemuksia Kiinan matkalta . Tilaisuudessa oli läs nä 58 jäsentä .
Retkeilyt , savotat , matkat
Kevään ensimmäinen puistokävely suun tautui Ha l t i a l a n Niskalaan t oukokuun 21 , päivänä . Retken oppaana oli HH Pi t kä nie mi Helsingin kaupungilta. Kävelylle osallistui 18 jäse nt ä . Haapaste nsy r jäss ä vi e r a i l tiin
27.5 . Pentti Tyystjärven ja Ville Pi rtti län opas tuksella . Kä velyyn
osallistui kaikkiaan 36 jäsentä , mukana oli myös pr of ess ori Sa ka r i s aar·
nijoki . Tammistossa pidettiin savotta 31 . 5 .- 1. 6 ., johon osallis t ui
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lauantai na 8 ja sunnuntaina 6 jäsentä . Tammistosta pistäydyttiin myös
Br ödtorpissa katsomassa Bo Knapen alppiruusuja . Itäkeskukseen HelsingisSä i stutettiin visakoivuja yhdessä Helsingin kaupungin Puisto- osaston
kanssa , 5 . 6 . 1980 . Läsnä oli 40 henkeä .
Viikin arboretumiin järjestettiin puistokävely 9 . 7 . 1980 . He l singin
Yliopiston omistamaa aluetta esitteli P. H. A. Tige rstedt . Viikissä oli
muka na 25 jäsentä . Seuran kesäretki suuntautui Kaakkois- Suomeen , LapPeenrannan- Punkaharjun reitille . Retki järjestettiin viikonloppuna 11 .13 . 7 . ja mukana oli 30 j ä sentä . Ulkomaanmatkat järjestettii n Tu rkkiin
ja Kiinan kansantasavaltaan . Turkin matkalla oli mukana 21 . 6 .-26 . 6 .
kailuuaan 15 dendrologia ja Kiinan matkalla oli mukana 17 jäsent ä , vaikka
mat ka kestikin yli kuukauden , ts . 14 . 8 .-23 . 9 . 1980 . Kiinan Tiedeakate mian Kas vitieteen laitos oli kutsunut Dendrologian Seuran vierailulle
Kiinaan .
~uran tiedotustoiminta
~end rologian Seura , Luonnonsuojelun Tuki ry ja Visaseura ovat yhdessä
~Ulkaisseet Visakoivu- julisteen , jonka on piirtänyt 1'1arja Koistinen
Ja taitt anut Ma rkku Tanttu sekä käytännön järjestelyistä on vastannu t
Pe rtti Uo tila. Suu rpuuoppaan kuvien piirtämistä on jatkettu . Toimituksesta huo l eh tii edelleen Pentti Alanko . Suurpuuopas ta vart en pe rustettiin
rahasto hallituksen kokouksessa 2 . 4 . 1980. Va rat rahastoon siirrettiin
suurpuuopas- tili ltä .
S~u ran toiminnasta on tiedotettu ke vätme tsäpäi villä ja Finlandiatalon
~ay tt elyssä 11 .- 13 . 4 . sekä jakamalla lehteä vapaakappaleina laitoksiin
Ja ki r jastoihi n . Oulun paikallisseuralle päätettiin vuonna 1980 antaa
200 mk : n suu ru inen avustus toimlltaan . Seuran kirjasto päätettiin sijoittaa i~ etsän t u tki muslai toksen toimi tiloihin Pit äjänmä elle , miss ä se on
'
ki r jastossa omana osastonaan .
Seu ra on onnitellut jäseniään Leif Simbe r giä ja Axel Tigers tedtiä merkkiPäivien johdosta . Leif Simberg t äy tti 14 . 10 . 70 vuotta ja Axel Tigerstedt 50 vuotta 2 . 11 . 1980 . Seu ra n merkin suunnittelu annetti in vu oden
lopulla taiteilijan te htäväksi suomenpihlajan lehden muotoon .

~uran jäsenistö

Dend rologian Seuran jäsenmäär ä oli 31 . 12 . 1980 yhteensä 751 kpl . Maksavia
Vuosij äseniä oli 503 , joista opiskelijoita 130 , ainaisjäseni ä 38 , kunniajäseniä oli 2 ja lisäksi lehdellä oli maksavia yhteisöjäseniä 10 .
Ulkomailla maksavia jäseniä oli 3 . Vuonna 1980 Dend rologian Seura sai
~~~li tu ksen .Päätöksellä Kiinan kirjeenvaihtajan , joka on seu ran opas
~~nan matkalla , eli h ra Shi Tingti .

~lous ja varainhoito
Tilintarkastajat oli vat maiste ri Osmo Heikinheimo ja a g ronomi Mikko
~länen , varati lintar kastajat oli vat insinööri Kaj Fri man ja tilanomi staJa Axel Ti ge rste dt . Tuloslaskelma vuodel ta 1980 osoitti , että seuralla
Oli ollut tuloja varsinaisesta toiminnastaan 29 477 mk ja kuluja 3 1 024
mk. Alijäämää oli t äten 1547 mk . Kulut peite ttii n jäsenmaksutuloilla ja
~Uomen Akatemian 4000 mk : n suuruisella apu rahalla . 1•luista tul oj a seu r ala ei ollut varsinaisesta toiminnastaan .
Vuoden puu- julisteita myytiin seu ran tilaisuuksissa ja saadut 648 mk
samoin kuin visakoi vu jen myynnistä saadut 7500 mk laitettiin Suurpuu~Pas rahastoon . Suurpuuoppaan valmisteluista on ollut kuluja 5110 mk .
ahastossa oli varoja 31 . 12 . 1980 yhteensä 5184 mk .
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Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin 25.2.1981 Helsingissä Tieteellisten seurain talolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi agronomi Mikko Ylänen ja sihteerinä Päivi Ryöppy .
Ennen varsinaisia vuosikokousasioita käsiteltiin seuran sääntöjen 4.,
6. ja 9.§:n muutosehdotus toisessa käsittelyssä. Muutos hyväksyttiin
yksimielisesti ja uusia sääntöjä sovellettiin jo tässä kokouksessa
eli valittiin hallitukselle kolme varajäsentä .
Sääntömuutoksen käsittelyn jälkeen kuultiin ja vahvistettiin kertomus
seuran toiminnasta sekä tilit ja tilinpäätös vuodelta 1980; hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 1980 toiminnasta. Vuoden 1982
jäsenmaksuja päätettiin korottaa siten, että henkilöjäsenmaksu nousee
40 mk:aan ja opiskelijaj äsenmaksu 15 mk :aan, muut jäsenmaksut pysyvät
ennallaan. Hallituksen esitykset alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vahvistettiin.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Niilo Karhu . Erovuoroiset hallituksen jäsenet C.J .·Gottberg, Max . Hagman, Bo Knape ja Mar'
jatta Uosukainen valittiin kaikki uudelleen toiseksi kolmevuotiskaudeksi. Uusien sääntöjen mukaan vali tt·iin hallitukselle myös kolme vara'
jäsentä, he ovat DST-lehden toimittaja Pentti Alanko, seuran varainhoi'
taja Riitta Larna ja hallituksen sihteerinä toiminut Päivi Ryöppy .
Hallituksen kokouksessa 5.3. 81 arvottiin varajäsenten erovuorot: 1982
Päivi Ryöppy, 1983 Pentti Alanko ja 1984 Riitta Larna.
Tilintarkastajiksi valittiin entiseen tapaan Osmo Heikinheimo ja Mikk 0
Ylänen, varalle Kaj Friman ja Axel Tigerstedt .
Sääntömääräisten kokousasioiden jälkeen Pekka Markkula esitteli ehdotusta seuran merkiksi. Kokous hyväksyi merkkiehdotuksen - hallitukselle
jätettiin "hienosäätövara", esim. pienen d-kirjaimen muuttaminen isok 5 i
D-kirjaimeksi,mikäli se hyvältä näyttää- ja myöhemmin tullaan valmiS
merkki julkaisemaan lehdessä. Pertti Uotila kertoi suunnitellusta Kaivo'
puistotapahtumasta, mistä tullaan julkaisemaan enemmän tietoa lehden
kevään numeroissa.
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TALLINNA - RIIKA - TARTTO
Dendrologian Seuran tämän vuoden ainoa ulkomaanmatka tehdään
13 . - 18 . 7 . Eestiin ja Latviaan . Otsikossa mainituissa kaupungeissa tutustutaan dendrologisiin ja kasvitieteellis iin kohteisiin sekä näihin kaupunkeihin . Matkan hinta henkilö ä kohti on
noin 850 markkaa , mikä sisältää kaikki kulut täysihoito mukaan
lukien . Lähtö on maanantaina 13 . 7 . klo 10 . 30 laivalla Hels ing istä ja paluu samaan paikkaan lauantaina 18 . 7 . k lo 23 . 00 . Ohjelmasta kerrotaan tarkemmin lehte mme seuraavassa numerossa toukokuussa . Matkalla on käytettävissämme 40 paikkaa . Osanottoon
halukkaita seuran jäseniä pyydetään ilmoit tautumaan huhtikuun 30 .
päivään mennessä seuran sihteerille kirjallisesti tai puhelimella 90 - 378011/431 , Matkaan lähtevät 40 määrää ilmoittautumisjärjestys .

D8NDROLOGIAN Si':URAN KESÄRETKEILYT KOTIMAASSA 1981
Dendrologian Seura järjestää tulevana kesänä kaksi kotimaan matkaa.
2nsimmäinen retki järjestetään yhdessä Kasvinsuojeluseuran kanssa
Tampreen tienoille 12 .- 14 . 6 . ja toinen elokuun puolessa välissä
Viikonl oppu r etkenä Piikkiön-Turun- Naantalin suuntaan . Retkes tä tarkemmin
toukokuun nume r ossa .
!A 4P2R~EN RETK I 12 .- 14 . 6 . 1981
~r iantaina 12 . 6 . on Kasvinsuojeluseuran retki, jonka ohjelmana on
nimenomaan viheralueiden kasvinsuojelu ja ennenkaikkea rikkaru ohojen
torjunta . rte tki alkaa n. 10 . 30 - 11.00 Tampe r een rautatieasemalta .
Päi vän ohjelmassa on 2t retkeilyä Tampereella, jonka aikana tutustutaan
kasvinsuojeluongelmiin kaupungin puistoissa ja taimitarhassa . Lounaan
jälkeen on n. 2 t aiheeseen liittyviä esitelmiä . Ohjelma päättyy n.
klo 15 . 00- 15 . 30 . Ohje lmasta tarkemmin Kasvinsuojeluseu ran ja Dend rologian Seuran tie do tuslehdissä toukokuussa .
kåua ntaina 13 . 6 . alkaa Dend rologian Seuran retki Tampereen rautatie a~emalta, josta tilausbussi lähtee noin klo 10 . 30 . Lauantaina retkeil~åän Tampe re en kaupungin puistoissa ja arboretumissa kaupungin puutaran opastuksella . Sunnuntaina 14 . 6 . retkeillään Tampereen lähiympäristössä . Re tki päättyy Tampereen rautatieasemalle n. klo 16 . 00 .
Lauantain ja sunnuntain retkeilyn hinta tulee olemaan noin 350 mk(täysih . )
osallistujamää r ä st ä riippuen . Niille , jotka osallistuvat myös Kas vin~Uojeluseuran retkeilyyn , tulee lisäksi kustannuksiin mukaan Kas vinsuoJeluseuran velottarna bussimaksu ja lounas(n . 15- 20 mk)sekä yöpyminen
Pe :jantain ja lauantain väl isenä yönä Tampereella . Dendrologian Seura
h o~taa ho tellitilaukset tarvittaessa .
D~ndrologian Seu ran jäsenet voivat ilmoittautua molemmille retkille
lll~eluiten puhelimitse sihteerille Päivi Ryöpylle , puh . 90- 378011/431
~kokuun puoliväliin mennessä . Tarkempia tietoja retkiohjelmasta ja
tU~tannuksista saa Päivi Ryöpyltä tai Marjatta Uosukaiselta (puh .
Yo 64360 1 tai iltaisin 7556184 , Helsingin suunta)

e
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BULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY
SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES OF THIS ISSUE (Vol. 12, No 1, 1981)
"GREEN HÄME" 1981 by Marjatta Uosukainen , p. 3
In this editorial a "gre en pleasant environment" theme year for the
Province of Häme is pres ented.
ON THE SYSTEMATICS OF THE GENUS PINUS by Leena Hämet- Ahti, pp . 4-10 .
The article consists of a general review on the taxonomy of pines , with
an emphasis on the geographical distribution and the taxonomic sub division of Pinus sylvestris L.
SALIX TRIANDRA , A RARE INHABITANT OF ALLUVIAL RIVER SHORES by Jouko
Siira, Esa Heino and Veli Pohjonen , pp . 11-20 .
Salix triandra L. grows as a native species within several restricted
in Finland . In particular , it is found on inundated river shores
of the lower parts of the rivers running to the bay Liminganlahti of d
the Gulf of Bothnia and the rivers Kemijoki and Tornionjoki, NE Finlan '
These sites have suffered to some extent from dredging of river beds ;
destruction of willow bushes has also occurred. Only male plants have
been found from the Liminka area .

areas

The species grows fairly rapidly, develops roots and shoots easily in
cutting propagation , and is hardy during winter . These are traits whiCb
have been acknowledged in connection with the biomass energy studies
carried out by t he Forest Research Institute and recent ecological
investigations at t he University of Joensuu .
WOODY ORNAMENTAL PLANTS OF THE PUBLIC RECREATION AREAS OF THE CITY OF
JYVÄSKYLÄ by Irmeli Kurttila , pp . 21-28 .
First built recreation grounds of the city of Jyväskylä (C . Finland)
were established in the mid-1 800s . However , most of the parks and othet
public outdoor areas (including cemeteries, playing grounds for children, and planted streets), have been established in the 1970s . ~oday
the total area of such areas is 206 ha , corresponding to 32 . 7 m per
each city inhabitan~ . If park- like woodlands are included , the figures
are 534 ha and 85 m , respectively . The distribution of planted re cr eation areas is uneven: the worst situation is found in the new suburbs where the number of parks and playing grounds is relatively low
as compared to t he number of children.
The sp e ci es diversity of planted trees and shrubs is rather low , especially as far as gymnosperms and climbers are concerned . The bulk of
planted tre e s is native (Betula spp ., ~ sylvestris) , whereas manY
shrubs originate from various parts of the northern boreal and temperate zones , including China and Japan . The species composition has
changed to some extent with time . For instance, Sambucus racemosa, ~-
baria sorbifolia and Spiraea salicifolia have been replaced by ~
la fruticosa and Rosa rk91~j· The present investigation (carried out 3
a also resulted in a comprehensive list o~
the University of-ryväs
found ornamental species, with special reference to their hardiness 1n
the Jyväskylä area .
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NATURALLY OCCURRING EXCEPTIONAL FORMS OF PINUS SYLVESTRIS IN FINLAND
by Ole Oskarsson , pp . 29 - 34.
A large number of exceptional Scots pine forms has been found and registered by the Forest Research Institute in Finland . Appeals to the
public have also considerably increased the number of known forms
during recent years.
Dwarf forms (f . flobosa) have been obtained from seeds collected from
witches' broomssomatic mutations in tree crowns) . An extreme case of
f . virgata has exhibited a branch length of 13 m (only 5 specimens of
this form have been registered) . Genetically determined branch forms
also include f . pendula , with long hanging branches in a narrow col umnar crown; f . condensata , without cle~r apical dominance ; and "f.
columnaris", with short branches and a correspondingly narrow , dense
cr.own. This last- mentioned form thus possesses economically valuable
traits; these are being utilized in forest tree breeding .
Apart from branch forms, exceptional needle and flower characteristics
have also be en found . Tre e s with an exceptionally thick bark layer
seem to occur in northern Finland only . In contrast , the bark may also
be exceptionally thin; these forms are found in various parts of the
country and se em to have be en included in the selected plus -tre e material in some cases . The most highly valued special form is f . gibbero ~. with curly- grained wood . Veneer or polished cuts from this form
are considered even more decorative than those of curly birch ; consequently, the pos s ibiliti es to use this form in breeding work should
be investigated in more detail.
THE SVINVIK ARBORETUM I N NORWAY by r·larja and Pertti Uotila , pp . 35- 37 . ·
One of the most important privately established arboretums in Norway
is that founded in the 1920s by Anne and Halvor Svinvik in the Province
of Möre og Romsdal (62°50 ' N, 8°39' E) . At the beginning of the 1970s
the arboretum was donated to the society "Norges videnskabelige sell~
skab", and it became a branch of the Botanical Garden of theUniversity
Of Trondheim .
The total area of this arboretum does not exceed 1 ha , and it is partly
built on small terraces of a rocky slope . However, the total number of
species planted i s said to be 1500, including 600- 700 woody ones . The
local climate is excep tionally mild and allows the cultivation of many
Southern species . The arboretum is highly esteemed because of its
conifer and rhododendron collections in particular .
AN EXAMPLE OF PLANT DISPERSAL CARRIED OUT BY BIRDS by V. Erkamo ,
pp . 38- 39.
A case of plant dispersal is described where 1~ species if berry- fruit ed plants were found on an area of about 200 m , obviously as a result
Of bird zoochory . Of the plant species , 10 were tre e s or shrubs , 3
dwarf shrubs and 3 herbaceous plants . The first discovery of Prunus
~rge ntii growing wild in Finland is also reported from this site .
DENDROLOGICAL LITERATURE PUBLISHED IN FINLAND IN 1980 by Pentti
Alanko, pp . 40- 44 .
CULTIVATION ZONES FOR ORNAMENTAL PLANTS IN FINLAND by Olle Larsson ,
Pp. 48- 49.

JOUKKOJULKAISU

KA I V 0 P U I S T 0 K ÄV E L Y T

Dendrologi an Seuran ensimmäinen puistokävely tänä vuonna on
8 . huhtikuuta Helsingin Kaivopuistossa . Kokoontuminen kello
16 Kaivohuoneen edustalla . Tarkoituksena on tutustua talviasuisiin puihin ja pensaisiin, joita Kaivopuistossa on runsaasti -muutama vuosi sitten tehdyn inventoinnin mukaan n .
120 lajia ja lajiketta. Samalla puistokävely on kenraaliharjoitus toiselle Kaivopuistokävelylle - oikeammin Kaivopuisto tapahtumalle , toukokuun 27 . päivänä samaan kellonaikaan samassa paikassa . Kaivopuistotapahtuman tarkoituk sena on kiinnittää laa jemminkin huomiota puistojen suureen merkitykseen
kaupunkilaisten virkistyksen lähteinä . Tapah tumaa valmistel laan yhdessä Helsingin kaupungin puisto - osaston , Helsingin
lu onnonsuojeluyhdistyksen , Helsingin etelä isten kapunginosayhdistysten ja Puutarhaliiton kanssa . Siitä tarkemmin seuraavassa lehden numerossa , jossa tullaan julkaisemaan usei ta Kaivopuistoon liit tyviä artikkeleita .

V

U 0 D E N

P U U

J U L I S T E

Kuten vuosina 1979 ja 1980 on t ämänkin vuoden puusta , männystä,
valmistettu juliste yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton
ja Suomen Luonnonsuojelun Tuen kanssa . Tämän lehden menne ss ä
painoon myös juliste on painossa, mutta sen pitäisi ilmestyä
vielä maa liskuun aikana . Tämän jälkeen sitä myydää n Suomen
Luonnonsuojelun Tuen myymä löis s ä He lsingis sä , Turussa , Tampe reella ja Oulussa, Helsingin yliopiston kasvitietee l lisessä
puutarhassa sekä Dendrologian Seuran tilaisuuksissa .
Hinta on sama kuin edellisilläkin, 8 mk .
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NIMI DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSILLE
Dendrologian Seura perustettiin syksyllä 1969 , ja Seuran lehden ensimma~nen
numero ilmestyi jo alkuvuonna 1970 . Siitä lähtien lehti on ilmestynyt säännöllisesti neljänä numerona vuodessa. Jos lehdessä käytettäisiin alusta saakka juoksevaa Sivunumerointia olisi tämä kirjoitus sivulla 1535 . Lehden toi mituksellinen asu on koko ajan ollut sangen samanlainen , onhan valtaosan
sivumäärästä toimittanut kaksi henkilöä, Olavi Luukkanen ja Jouni Mikola .
Vuoden 1973 numeroista 2 oli ladottuja , muulloin on jouduttu pitäytymään
konekirjoitusoffsetasussa . Lehden levikki kun on yhä liian alhainen jotta
ladonnan aiheuttama peruskustannusten nousukyettäisiin rahoittamaan .
Lehden nimenä on alusta saakka ollut DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER . Se kyllä ilmaisee seurastamme jotain
tietäville mistä on kyse , mutta on epäkäytännöllisen pitkä ja toisille
ehkä vieraan tuntuinen ~ dendrologia ei kuulune kaikkien jokapäiväiseen
sanastoon . Nimen lyhentämlseksi sen ruotsinkielinen osa on usein jätetty
pois , toisinaan nimi on vielä epävirallisemmin supistettu kolmeen kirjai meen DST . Monestakin syystä lyhyempi nimi - varsinainen nimi , ei lehden
määritelmä - ol i si hyödyllinen . Se olisi helppo siteerata ja markkinoida .
Hyvän nimen keksiminen ei kuitenkaan ole mutkatonta . Hallituksessa asiaa
on pohdittu useaankin otteeseen . Lopulta päädyttiin jäsenkyselyyn : kesän
aikana jäsenistöltä toivotaan nimiehdotuksia toimituksen osoitteeseen , syksyllä katsotaan mihin toimenpiteisiin ne saattavat antaa aihetta ja mahdollinen muutos toteutetaan v . 1982 alusta .
Tähänastisissa kaavailuissa muutamia nimiehdotuksia on jo ollut esillä . Seuraavassa eräiden lyhyt esittely . Mielipiteet näistäkin ovat tervetulleita .
Seuran merkki tullaan valmistamaan suomenpihlajan (Sorbus hybrida) lehtiaiheesta . Tämä on synnyttänyt ajatuksen , että seuran lehden nimi voisi olla
SORBUS . Vahinko vain , Sorbusta on jo käytetty muun tuotteen nimenä - tosin
kyseessä ei ole lehti .
Toinen ehdotus on ARONIA . Mustamarja- aronia (Aronja melanocarpa) on tuleva i suuden kasvi , jonka marjoista saa hyvää hilloa , mehua ja viintäkin . Yhteys
pihlajaankin on olemassa ; Aroniat on aikaisemmin viety sukuun Sorbus .
Kolmas ehdotus on kirjainyhdistelmän DST käyttäminen seuran lehden virallisena nimenä . Vieraalle DST ei kuitenkaan ehkä sano mitään , ellei se sitten
luo ajatusyhtymää DDT- lyhennykseen , mikä ei liene suotavaa ,
Niin, ja tietenkin lehden nimen voi jättää muuttamattakin .
Siispä toimitukselle mielipiteitä ja ehdotuksia lehden nimestä , vaikkapa
postikortilla heti tänään .
Pentti Alanko & Pertti Uotila

Kun tämä oli jo kirjoitettu puhtaaksi tuli Tuure Lehväslaiholta vielä kaksi
ehdotusta: KYNNEPPUU (yksi kynäjalavan toisintonimiä; sisältää dendrologialle
olennaisen sanan puu; englanninkieliselle helpompi muoto kuin kynneppää; sitkeyden vertauskuva) ja KATA ( ' ylhäältä kuivan petäjän latva').
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Vuoden puu - julistesarjassa on tähän
mennessä ilmestynyt 3 julistetta : 1979
kynäjalava (keltainen) , 1980 visakoi vu (harmaa) ja 1981 mänty (sin i vih reä) . Julisteiden koko on 59 x 42 cm .
Niitä voi osLaa Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä He l singistä ,
(Nervanderinkatu 11 , 00100 Helsinki
10, puh . 90- 406 262 sekä Hakaniemen
halli , 2 krs . ), Turus ta (Läntinen
Rantakatu 21), Tampereelta (Murtokatu 1) ja Oulusta (Kajaaninkatu 13) .
Lisäksi julisteita ~yydään Dendrologian Seuran tilaisuuksissa , Helsingin
yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja kasvinjalostustieteen
l aitoksel l a Viikissä . Luonnonsuojelun
Tuen Nervanderinkadun myymäl ä lähettää julisteita tilattaessa ; tällöin
hintaan lisätään lähetyskulut . Julisteiden hinta on ainakin vielä kesän
ajan 8 mk kappaleelta .
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Juhani Hahl
MÄNNYN JALOSTUS, TAVOITTEENA VILJELYMÄNTY

Mäntyä viljellään maassamme vuosittain noin 100 000 ha , mikä on J/4 koko viljelyalasta . Luonnollista on, että männyllä on keskeinen asema jalostus- ja
siementuotanto- ohjelmissa . Männyn jalostuksen tarkoitus on ollut (1) estää
mäntymetsien rodullisen tason heikentyminen käyttämällä viljelyyn lu01mon
metsiemme parasta perintöainesta ja (2) nostaa rodullista tasoa sekä siellä
missä ihmisen toiminta on heikentänyt männyn perinnöllisiä ominaisuuksia
että siellä missä luonnonvalinta ei ole johtanut ihmisen tarpeiden kannalta
parhaaseen tulokseen . Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tavoitteiden toteutumista JO vuoden työn jälkeen .
metsänjalostuksen alkaessa asetettiin tavoitteeksi tuottaa
jalostettua siementä riittävästi kaikkea viljelyä varten . Metsänviljelyn lisääntyessä nopeasti 1950- luvun loppupuoliskolta lähtien tyydytettiin tarve
ulkoasultaan keskimääräistä paremmista , ns . plusmetsiköistä kerätyllä siemenellä . Plusmänniköillä on ollut suurempaa merkitystä siemenhuollossa vasta
1960- luvun puolivälin jälkeen . Runsaimmillaankin sen osuus on jäänyt noin
puoleen taimitarhasiemenestä , koska pystykeräyksen kannalta riittäviä siemensatoja on harvoin , ja keräystyö on hankalaa . Ohjattu hakkuukeräys , joka ta r koittaa keräystä ennalta valituista tukkileimikoista tuli 1970- luvun vaihteessa taimitarhojen pääsiemenlähteeksi korvaten maan eteläpuoliskossa varsi naisen yleiskeräyssiemenen ja vähentäen myös plusmännikkösiemenen osuutta .
Siemenviljelyssiementä on saatu merkittäviä määriä viljelyyn vasta 1970luvun jälkipuoliskolla .
Järjestelm~llisen

Nuorista viljelymänniköistä tehdyt havainnot osoittavat , että viljely vali koimattomalla siemenellä on usein johtanut heikkoon ulkoiseen laatuun . Osa
tästä on ilman muuta viljelytekniikan syytä . Suuri istutusväli , usein huonot taimet ja istutustapa , hirvi- ym. tuhot ja oksaisuutta suosiva rehevä
maa huonontavat laatua . Siemenen heikko perinnöllinen taso on kuitenkin
ollut huonon laadun perimmäinen syy . Valikoitu tai jalostettu siemen olisi
turvannut paremman viljelytuloksen . Tätä tukevat varttuneimmat jälkeläiskokeet , joissa kantamäntyjen jälkeläisten laatu ja kasvu ovat vertailuruutujen yleiskeräysalkuperiä parempia .
"Luonnonmetsissä vuosimiljoonien ajan metsäpuihin kohdistunut luonnonvalinta on turvannut lajin säilymisen luonnon olosuhteissa . Tällaisen va linnan tulos ei ole johtanut ihmisen tarpeiden kannalta parhaaseen tulokseen
viljelyolosuhteissa ". Tämä , tunnetun metsänjalostajan lausuma , tuo jul ki
nykyaikaisen metsänjalostuksen tavoitteen: viljellä viljelypuita , lajikkeita
eikä luonnonvaraisia, villejä metsäpuita. Maassamme yli JO vuoden aikana järjestelmällisesti seulottujen mäntyjen parhaimmisto antaa siemenviljelyksissä
siementä , jonkaperinnöllinen laatu ylittää parhaimmankin jalostamattoman
luonnonsiemenen . Toisaalta männyn jalostus on vielä yleiseen kasvinjalostukseen verrattuna aivan alkuvaiheissaan . Ensimmäisen polven siernenviljelykset ,
joissa luonnonmetsistä valitut parhaat puut vapaasti risteytyvät keskenään ,
ovat pääosin vasta tulossa tuotantovaiheeseen . Jalostuksen mahdollisuudet
parantaa viljelymänniköiden kasvua ja laatua ovat edelleen suuret .
Jalostuksen tavoitteet
Jalostuksella voidaan vaikuttaa useimp11n taloudellisesti merkityksellisiin
metsäpuiden ominaisuuksiin kuten puuaineen tuotokseen , runkojen ulkoiseen
laatuun, puuaineen ominaisuuksiin , puiden kestävyyteen ilmastoa ja erilaisia
tuhoja vastaan sekä myös ulkoasun koristeellisuuteen . Jalostuskohteiden
Painotuksen määräävät puulajin käyttötarkoitus ja jalostettavuus . Männyn
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vilje:yn päätavoite on hyvälaatuinen tukkipuusato . Jalostuksella parannetaan
sadon laatua ja lyhennetään viljelystä sadonkorjuuseen kuluvaa aikaa.
Viljelymännyn perinnöllinen puutyyppi voidaan kuvailla seuraavasti :
Runko : Suora hu).ppuun asti. Hyvä runkomuoto on hitaasti kapeneva ,
pyöreä , tasalustoinen.
Latvus: Kapea , pitkä , elävä ja vihreä.
Oksat: Rungosta lähtevät oksat ohuita, lyhyitä ja harvalukuisia .
Oksakulma 90° . Oksahaarat runsaita ja kauan vihreinä pysyviä .
Kanto ja juuristo: Pieni puuaineosuus kannossa ja juurakossa , koska
kapean latvuksen myrsky- ja lumirasitus on pieni .
Neulaset ; Paljon pitkiä , tummanvihreitä neulasia , jotka säilyvät
puussa mieluimmin 3- 4 vuotta . Neulaspinta- ala suuri .
Puuaineen tiheys ja koostumus , kuitujen pituus sekä erilaisten uuteaineiden
esiintyminen vaikuttavat puun lujuusominaisuuksiin ja sahatavaran laatuun
sekä massan ja kemiallisten tuotteiden laatuun ja määrään . Eräät puuaineen
ominaisuudet ovat suhteellisen voimakkaasti periytyviä, ja niihin voidaan
siten jalostuksella tehokkaasti vaikuttaa . Puuaineen tiheyden säilyttämistä
ja lisäämistä pidetään männyllä yhtenä jalostuksen tavoitteena pyrittäessä
kuutiokasvun nostamisen ohella mahdollisirrman suureen kuiva - ainetuotantoon .
Viljelyaineiston kestävyys vastustaa ilmaston, tautien, hyönteisten ja muiden
eläinten aiheuttamia tuhoja on otettava huomioon kaikessa jalostustyössä .
Ilmaston kestävyys merkitsee sopeutuneisuutta paikalliseen ilmastoon ja
kasvukauden pituuteen , kestävyyttä halloja , pakkasia , myrskytuhoja ja lumenmurtoja vastaan .
Kaikissa jalostustoiminnan vaiheissa valitaan jalostusaineistoon vain terveet männyt . Kun puulta edellytetään keskimääräistä suurempaa kokoa, suoruutta ja latvuksen tasasuhtaisuutta, eivät kasvuhäiriöitä ja muotovikoja
aiheuttavia tuhoja kokeneet yksilöt yleensä tule valituiksi . Varsinainen
taudinkestävyysjalostuksen tarve on nykyisellään .vähäinen . Tavoitteena kui tenkin on jalostusmahdollisuuksien selvittäminen pahimpien sienitautien
osalta . Tuhoeläinkestävyyden lisäämisessä jalostuksen mahdollisuudet ovat
toistaiseksi vähäiset. Kestäviä yksilöitä kuitenkin tallennetaan mahdollisia
jalostustarpeita vaPten .
Kantapuista valiomäntyihin
Männyn jalostus perustuu pääosin kotimaisella perusmateriaalilla suoritettavaan valintajalostukseen . Siemenkeräysmetsiköiden valintatyö on käytännössä
loppuun suoritettu . Metsikkövalinta käsitti kasvultaan ja ulkoiselta laadul taan keskimääräistä parempien luonnonmänniköiden merkitsemisen viljelysiemenen hankinnan ja jalostuksessa tarvittavan kantapuuaineiston valinnan keskit tämiseksi perinnöllisesti mahdollisimman korkeatasoisiin metsiin . Siemenkeräys - eli plusmänniköitä on valittu kaikkiaan 632 kpl ja 4184 ha . Metsikkösiemenen osuus männyn taimitarhasiemenestä on ollut keskimäärin kolmannes ,
parhaimmillaan 1970- luvun alussa noin puolet . Plusmetsikkösiemenen antamaksi
jalostushyödyksi kasvun suhteen on laskettu 5- 10 %.
Kantamäntyjä on valittu luonnonmetsistä kaikkiaan 7386 . Ulkonäkönsä eli fe notyypin perusteella hyvälaatuisia ja nopeakasvuisia plusmäntyjä on valittu
noin 6500 kpl . Näistä suurin osa, 6235 puuta on vartettu siemenviljelyksiin
tuottamaan siementä käytännön tarpeisiin . Ensimmäisen vaiheen siemenviljely
lisää viljelymänniköiden kasvua 10- 20 % ja parantaa merkittävästi niiden laatua . Koska puun ulkoasu on ympäristö- ja perintötekijäin yhteisvaikutuksen
tulosta , hyvä fenotyyppi voi joskus olla enemmän edullisten kasvuolosuhteiden
kuin hyvien geenien aikaansaamaa . Fenotyyppistä valintaa voidaan tarkistaa
Siemenviljelysten ja kloonikokoelmien vartteista tehtävillä laatutunnusten,
lähinnä oksaisuusominaisuuksien mittauksilla (kuvat 1 ja 2) .
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Seuraava valinnan vaihe on kantapuiden jälkeläisten ominaisuuksien mittauksiin perustuva genotyyppinen valinta . Jälkeläiskokeiden perustaminen , hoito
ja mittaukset fenotyyppisten pluspuiden jalostusarvojen testaamiseksi ovat
muodostaneet tärkeän työkentän männyn jalostusohjelmassa . Testaustuloksia
hyödynnetään ensimmäisen vaiheen Siemenviljelysten geneettisen tason nostamisessa sekä uusien valiosiemenviljelysten perustamisessa . Valiosiemen lisää
hyvälaatuisen runkopuun tuotosta ainakin 20- 30 % valikoimattomaan alkuperään
verrattuna .
Risteytysjalostus
Varsinaisessa risteytysjalostuksessa ei kotimaisella männyllä ole saavutettu
kovin lupaavia tuloksia . Läheskään kaikkia jalostusmahdollisuuksia ei ole kui tenkaan vielä kokeiltu . Risteytysjalostuksessa on tavoitteena eri yksilöiden
tai rotujen edullisten ominaisuuksien yhdistäminen . Mahdollista on yhdistää
pohjoisen m3nnyn hyvä laatu ja kestävyys eteläiseen nopeakasvuisuuteen .
Samaa alkuperää olevan hyvälaatuisen ja reheväkasvuisen männyn risteytys
tuottaa useiD jälkeläisiä , joissa hyvä laatu ja nopea kasvu yhdistyvät .

Kuvat 1 ja 2 . Kantamäntyjen laatua voidaan luokitella vartteiden ominaisuuksien perusteella. Kuvissa on kaksi vartetta Enso- Gutzeit Osakeyhtiön siemenviljelyksessä Imatralla. Kantapuun n :o K 832 varte (vas . ) sisältää hyvän
sahapuun aineksia : hyvä pituuskasvu , kapea latvus , ohuet oksat ja suuri oksakulma . K 734 : n vartteen (oik . ) huono laatu paljastaa , että tämä puu on
ilmeinen valintaerehdys .
Figs . 1and 2 . The assessment
graft performance : the graft
sawn timber quality, whereas
characteristics which should

of plus- tree quality can also be based on
on the left (clone No . K- 832) indicates gooti
the one on the right (K- 734) shows undes~red
not be represented among seed orchard clones .
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Männyn keinol l inen risteyttärninen on aikaa ja varoja vaativaa työtä . Risteytyksiä kannattaakin tehdä pääasiassa vain jo alustavasti valituilla valiomäntyehdokkailla . Tällöin risteytysjälkeläistöjen taso ~n korkea ja toisen
polven jalostuspuiden valinta niistä tehokasta . Jalostustekniikkaa kehittämällä on männyn jalostusvaiheita pystytty nopeuttamaan . Sukupolvikierroksi
männyllä on käytännössä laskettava suotuisissakin oloissa vielä 5- 10 vuotta ,
joten risteytysohjelmilla ei ole saavutettavissa nopei.ta tuloksia .
Risteytysjalostuksen tulokset pyritään hyödyntämään varttamaila vanhernrnaispareja tai jälkeläistöistä valittu ja yksilöitä siemenviljelyksiin. Vartteiden
nopeutetulla kasvatuksella , gibberelliinihormooneilla kukittarnalla ja täy dennyspölytyksellä voidaan Siemenviljelysten kehittymistä edistää ja siemensatojen saantia nopeuttaa (kuva 3) .
Siemenviljelypuiden jälkeläistestaus
Valittujen kantapuiden jalostusarvot te~tataan vertaamalla niiden jälkeläist ö jä tai yksilöitä keskenään sekä tiettyjen, keskimääräistä kasvua edustavien
standardierien kanssa , J ä lkeläistestaus on genotyyppisen valinnan tärkein
työmenetelmä . Männyn jälkeläistestauksen tärkein tehtävä on yli 600 rene tyyppisen kantamännyn (pluspuun) jalostusarvojen rnääritys siemenviljelyn
valintahyödyn nostamiseksi . Jälkeläistöjen ominaisuuksia mittaamalla etsi tään ne puut , joilla on korkea jalostusarvo ts . jotka siemenviljelyksissä
tuottavat keskimääräistä parempia jälkeläisiä riippumatta siitä minkä puun
kanssa ne risteytyvät.

Kuva 3 . Männyn jalostuskiertoa nopeutetaan kasvattamalla valiomäntyehdokkaiden vartteita muovihuoneessa , jolloin niille voidaan järjestää 2- 3 kas vuka utta vuod essa . Kukinnan jouduttamiseksi ja lisäämiseksi on kokeiltu hormonikäsi ttelyj ä . Kuvassa ruiskutetaan gibberelliinihorrnoonia vartteen versoi hin Haapastensyrjän metsänjalostuskeskuksessa .
Fig . 3 . The disadvantage associated with a long breeding rcatien in Scots pine
can be overcome by growing the grafts under polythene cover , whi ch rnake
possible 2 or 3 shoot elongation cycles per year. In addition , precocious and
abundant flowering can be obtained using horrnonal treatment ; the photograph
shows gibberellin being sprayed on pine shoots at the Haapastensyrjä Breeding
Centre of the Fillnish Foundation for Forest Tree Breeding .
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Koeviljelyä toteutetaan jalostuslaitosten ja metsänomistajien yhteistyönä .
Männyn jälkeläistestauksessa käytetään s euraavia menetelmiä :
Menete lmä

Koetaimien
istutus väli, m

Varhai s t es t a us
Testaus tarha t
Kenttä kok ee t

noin

0,5
1- 1, 5
2- 2,5

Taimia/ha
kpl
40 000
5000 - 10 000
2500
2000 -

Testausaika ,
vuotta
5

10 - 15
25 -

Kenttäkokeisiin liittyvät vaikeudet sekä tarve lyhentää testausaikaa ovat
maan eteläpuoliskossa siirtäneet koeviljelyn painopisteen testaustarhoihin
sekä varhaistestauksen kehittämiseen . Pienempi pinta- alatarve helpottaa hyvien koepaikkojen löytämistä ja koepuiden suojelua ulkoisilta häiriöiltä .
Jokainen koe on ympäröitävä hirviaidalla.
Kokeissa on yleensä 50 - 500 jälkeläistöä . Kutakin jälkeläistöä edustaa kokeiss a 50 - 200 tainta 4 - 9 toistoruutuun istutettuna.
Etelä- ja Keski-Suomen siemenviljelyksiin vartetuista 1458 kantamännystä 2/3
on mukana vähintään yhdessä testaustarhassa ja varhaistestissä , ja loput
saadaan mukaan .v . 1985 mennessä . Maan pohjoispuoliskon 4 800 puusta on tois taiseksi 1/4 edustettuna jälkeläiskokeissa . Pääosa lopullisista testaustarhatuloksista saadaan vuosikymmenen loppuun mennessä . Kenttäkokeiden lopullisia
tuloksia alkaa olla käytettävissä vuosisadan vaihteen tienoilla .
Alustavaa jälkeläistöjen vertailua tehdään kuitenkin jatkuvasti kokeiden al kuvaiheista lähtien . Varhaistestit mitataan joka vuosi , testaustarhakokeet
ainakin joka 3:s ja kenttäkokeet joka 5:s vuosi . Alkuvuosina rajoitutaan
yleensä pituusmittauksiin, kokeiden varttuessa aloitetaan myös laatuarvostelut . Männyllä laatuominaisuuksia voidaan menestyksellisesti vertailla jo
5 - 10- vuotiailla (2 - 5m pituisilla). Tällaisia ominaisuuksia ovat mm .
oksakulma, oksien paksuuden suhde puun läpimittaan, latvuksen leveyden suhde
puun pituuteen sekä rungon suoruus . Lisäksi määritetään mahdollisten kasvuhäiriöitten esiintyminen .
Käytettävissä olevat alustavat männyn jälkeläiskoetulokset perustuvat 4 - 18
vuotiaitten jälkeläistöjen mittauks iin . Näihin tuloksiin nojautuen voidaan
esittää seuraavia johtopäätöksiä maan eteläpuoliskon kantamäntyjen kasvu ominaisuuksista:
Kantapuiden jälkeläistöt kasvavat pituutta keskimäärin 5 - 10 % enemmän
kuin vertailuerät . Kuutiokasvussa tämä merkitsee 10 - 20 %: n paremmuutta .
Kantapuiden jälkeläistöt ovat myös laadullisesti parempia kuin valikoimattomat alkuperät .
Eri kantapuiden jälkeläistöjen välillä on suuria kasvu- ja laatueroja .
Kaikkein parhaimpien erien kasvu ylittää huonoimmat jopa yli 50 %: lla . Ulkoisessa laadussa erot voivat olla vieläkin merkittävämpiä .
Siemenviljelykset
Kantamännyt on monistettu varttamalla, ja vartteista on istutettu siemenviljelyksiä valintajalostuksen tulosten hyödyntämiseksi metsänviljelyssä . Jalostushyödyn lisäksi siemenviljely sinänsä tehostaa metsätalouden siemenhuoltoa ,
sillä sen avulla varmistetaan myös fysiologisesti korkealaatuisen siemenen
tuottaminen keskitetysti kohtuullisin kustannuksin.
Ensimmäiset siemenviljelykset perustettiin jo 1950- luvun puolivälissä . Valtakunnallisen siemenviljelyohjelman tultua hyväksytyksi 1963 toiminta laajeni
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ja vartteiden istutus saatiin päätökseen 1976 . Männyn ensimma1sen vaiheen
siemenviljelyksiä on kaikkiaan 3 000 ha . Niissä kasvaa ja tuottaa siementä
1, 15 miljoonaa vartetta 6235 kantamännystä . Pääosa eli noin 90% viljelyksistä on metsähalli nnon mailla , loput ovat metsälautakuntien ja yhtiöiden
omistuksessa .
Siemenviljelyksen koko on tavallisesti 5- 35 ha . Viljelyksessä on yleensä
50- 200 eri kantamännyn vartteita . Vartteita on istutettu hehtaarille 400 kpl
5 x 5 m tai tavallisimmin 3 . 5 x 7 m välein. Eri puiden vartteet on itsepölytyksen välttämiseksi pyritty hajauttamaan tasaisesti koko alueelle .
Siemenviljelykset on pyritty sijoittamaan hoidon ja käytön sekä kukinnan
kannal ta suotuisille paikoille. Viljava ja lämmin maa edistää vartteiden
kasvua ja lisää siemensatoa. Toistuvin lannoituksin ja usein myös muokkauk sin parannetaan maan tuottokykyä . Kukinnan jouduttamiseksi ja lisäämiseksi
sekä siemenen tuleentumisen varmistamiseksi on Pohjois- Suomen siemenviljelykset perustettu Keski - ja Etelä- Suomeen .
Myyrät ja hirvet ovat olleet vartteikkojen pahimmat tuholaiset . Lähes kaikkien
vartteiden runko on suojattu pienisilmäisellä metalliverkolla , ja valtaosa
viljelyksistä on ympäröity tukevalla aidalla .
Männyn siemenviljelykset alkavat tuottaa käytännössä merkittäviä satoja 12- 15
vuoden iässä . Keskimääräiseksi vuotuiseksi sadoksi 15- 30 vuotiaissa viljelyksissä on arvioitu siementä 7- 10 kg/ha . Parhaina vuosina ja edullisissa olosuhteissa saadaan siementä yli 20 kg/ha . Määrät näyttävät pieniltä, mutta
männyn siemenkilo sisältää , siemenen koosta riippuen, 150 000- 200 000 itävää
siementä , joista voidaan kasvattaa 70 000- 100 000 viljelykelpoista tainta .
Kun istutustiheys on 2000- 2500 tainta/ha, riittää yksi siemenkilo 30- 50 hehtaarin viljelyyn . Siemenen perintötekijät vaikuttavat puuston ominaisuuksiin
kullakin viljelypaikalla ainakin kiertoajan verran, siis vähintään puoli vuo sisataa . Siemenen perinnöllisen tason nostamiseen pitääkin uhrata riittävästi
voimavaroja. Siemenvilj elyssiemenen osuus istuttamalla tapahtuvan viljelyn
kokonaiskustannuksista on tällä hetkellä vain noin 1. 5 %.
Siemenviljelysten saneeraus ja valiosiemenviljely
Maa on jaettu 6 siemenviljelyalueeseen ilmastovyöhykkeiden perusteella . Kutakin aluetta varten on perustettu siemenviljelyksiä niin , että ne tulevat
tyydyttämään koko viljelyn siementarpeen . Taimitarhoilla tarvittava siemen ,
noin 2500 kg/v , voidaan kerätä s i emenviljelyksistä jo 1980- alkupuolella .
Vuotuiset siemensadat noussevat 15 tonniin 1990- luvun alussa .
Fenotyyppiseen valintaan perustuvia siemenviljelyksiä kehitetään edelleen
käyttämällä hyväksi jälkeläiskoetuloksia ja muuta kantapuiden testausta.
Siemenviljelysten tullessa harvennusvaiheeseen 15- 20 vuoden iässä poistetaan ensiksi jalostusarvoltaan heikoimpien puiden vartteet. Erityisen anka rasti on kohdeltava valintaerehdyksiä , jotka karkeaoksaisina ja leveinä
vartteina osallistuvat siementuotantoon keskimääräistä enemmän ja siten
heikentävät siemenen laatua . Sitä vastoin saneerauksissa on säästettävä
parhaitten puitten vartteet , jotta erikoisen hyvän sahapuuaineksen osuus
jälkeläist0issä kasvaisi .
Toisen vaiheen s i emenviljely aloitetaan ensimmäisen polven kantamäntyjen
genotyyppisellä parhaimmistolla eli valiomännyillä . Jälkeläiskoetulosten
ohella kloonien valintaa tuetaan vartteiden ominaisuuksien avulla tehdyillä
laatuluokituksilla . Edelleen korkeamman jalostusasteen saavuttamiseksi
perustetaan toisen sukupolven siemenviljelyksiä valiopuujälkeläistöjen parhaista yksilöistä. Jalostusaineiston laajentamiseksi valitaan toisen polven
puita myös muista tunnetuilla alkuperillä perustetuista viljelymetsiköistä .
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Christa Holm
RUUSUKVITTENIN SUKU (CHAENOMELES)

Nimi ' chaenomeles ' t ul ee kreikan sanoista ' chaino ', avautua ja ' melon ', omena . Syynä siihen , että ruusukvittenin suku sai tällaisen harhaanjohtavan nimen , oli nimenantajan erehdys : Lindley , joka kuvasi Chaenomeles- suvun , luuli
Thunbergin virheellisen kuvauksen perusteella ruusukvittenin hedelmien avautuvan viideksi lohkoksi .
Suomenkielinen nimi ' ruusukvitteni' on suora käännös ruotsin sanasta ' rosenkvitten ', joka viittaa ruusukvitteneiden koristeellisiin kukkiin ja sukulai suuteen kvitteneiden kanssa . Ruusukvitteni n nimiä muilla kieli llä ovat esim .
boke (japani) , japanese quince , flowering quince , japonica (engl anti) , Ja panische Ouitte , Zierquitte (saksa) , poirier du Japon , cognassier du Japon
(ranska) , ajva japonskaja (venäjä) , japankvaede (tanska) , elkvede (norja)
ja ebakUdoonia (eesti) .
Systematiikka
Chaenomeles- suku kuuluu Rosaceae- heimon alaheimon Maloideae (Pomoideae) .
Ruusukvitteneiden läheisimpiä sukulaisia ovat kvittenit (Cydonial , päärynät
( Pyrus) s ekä omenat (Malus) . Chaenomeles onkin aikaisemmin luettu kuuluvaksi
sekä Pyrus- että Cydonia- sukuihin . Ruusukvittenin suvun tarkka asema Maloi deae- alaheimossa ei vieläkään ole täysin selvä , ja erilaiset käsitykset
riippuvat siitä , mitä morfologisia piirteitä on painotettu (Weber 1964) .
Chaenomeles- suku muodostaa luontaisen levinneisyysalueensa ja morfologiansa
perusteella selvärajaisen yksikön . Sukuun luetaan nykyisin vain kolme lajia : Chaenomeles japonica (Thunb . ) Lindl . ex Spach , josta tavataan nimi rodun lisäksi kaksi pienikasvuista muunnosta var . alpina Maxim . ja var . ~
maea Maxim .; C. speciosa (Sweet) Nakai sekä C. cathayensis (Hemsley) Schneider . Aikaisemmin Chaenomeles- sukuun on viety- vielä neljäskin laji , C. chinensis (Du Mont de Courset) Koehne , joka Weberin (1964) mukaan kuuluu sukuun
cydöiTia nimellä Cydonia sinensis (Du Mont de Courset) Thouin .
Kaikki ruusukvittenilajit ovat kotoisin Kaakkois- ja Itä- Aasiasta . Chaenomeles japonica kasvaa luonnonvaraisena ainoastaan Japanissa . C. spe~
on levinnyt Keski - Kiinaan , Tiibetiin ja Burmaan . C. cathayensi s- lajin levinneisyysaluetta ovat Kiina, Burma ja Butan .
Ensimmäinen ru·usukvitteni tuotiin Japanista Euroopan puutarhoihin 1700luvun lopulla . Tätä ennen kasvitieteilijä Thunberg oli kuitenkin matkoillaan nähnyt erään ruusukvittenilajin kasvavan Japanin Hakone- vuorilla ja
kuvannut sen vuonna 1784 nimellä Pyrus japonica . Kun sitten Sir Joseph
Banks vuonna 1796 toi ensimmäisen~ukvittenin Englantiin , l uultiin sitä
Thunbergin kuvaamaksi lajiksi . Vuonna 1807 Persoon totesi , että Pyrus
japonica sopisi epälukuisen siemenmääränsä vuoksi paremmin kvittenin kuin
päärynän sukuun , jolloin sen nimeksi tuli Cydonia japonica (Thunb . ) Pers .
Vuonna 1822 Lindley erotti ruusukvittenit omaksi suvukseen Chaenomeles .
Noin vuonna 1870 englantilainen Maulen taimisto toi Japanista Eurooppaan
uuden ruusukvittenin , jonka Masters kuvasi Pyrus maulei - lajiksi . Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että Maulen Europpaan tuoma laji olikin sama kuin
Thunbergin Pyrus japonica , siis Chaenomeles japonica .
Banksin Japanista tuoma laji osoittautui myöhemmin toiseksi lajiksi kuin
alunperin oli luultu . Se ei ollutkaan Thunbergin Pyrus japonica , vaan· Kii nasta kotoisin oleva , Japanissa jo tuolloin koristekasvina käytetty laji .
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Siitä käytetään nykyisin nimeä Chaenomeles speciosa. Laji esiintyy kirjalli suudessa usein vanhalla nimellä~ · lagenaria (Loisel.) Koidzumi.
Myös Chaenomel es cathayensis on saapunut Eurooppaan väärin määritettynä. Kew
Gardens Engl annissa oli kasvattanut tätä ruusukvitteniä parikymmentä vuotta
Cydonia sinensiksenä , kunnes vuonna 1900 huomattiin, että määrityksessä oli
erehdytty ja että kyseessä olikin ennen tuntematon laji . Vuonna 1901 Hemsley
kuvasi sen nimellä Cydonia cathayensis ja vuonna 1906 Schneider siirsi sen
Chaenomeles- sukuun . Chaenomeles cathayensista on pidetty joskus jopa pelkkänä ~ · speciosan muunnoksena .
Ruusukvitteni en nimistön muuttuminen moneen kertaan on aiheuttanut paljon
sekaannuksia puutarha- alan kirjallisuudessa ja erityisesti käytännön taimistoviljelyssä . Tilannetta on vain pahentanut se, että sama lajinnimi on eri
aikoina voinut olla käytössä eri lajeilla . Nimistön sekavuutta lisää vielä
sekin , että japanilaiset käyttävät yhä omaa, muista huomattavasti eroavaa
Chaenomeles- suvun luokittelua ja nimistöä.
Ruusukvittenit risteytyvät helposti keskenään . Kaikkia mahdollisia hybridejä on syntynyt joko spontaanisti tai keinotekoisesti puutarhoissa ja tai mistoissa . Risteytymiä ei kuitenkaan ole tavattu luonnosta .
Chaenomeles japonica x speciosa- risteytymät luetaan kuuluviksi Chaenomeles
x superba (Frahm) Rehder - ryhmään . Näitä hybridejä alkoi syntyä spontaanisti
taimitarhoissa eri puolilla Eurooppaa heti, kun kantalajeja oli alettu kas vattaa rinnakkain .
Chaenomeles cathayensis- ja C. speciosa- lajien väliset risteytymät kuuluvat
C. x vilmoriniana Weber - ryhmään . Näitä hybridejä on syntynyt sekä keino tekoisesti että spontaanisti . Ranskalainen Vilmorin sai ensimmäisenä aikaan
tällaisen risteytymän vuonna 1921 .
Chaenomel es x c l arkiana Weber - ryhmään kuuluvat lajien C. cathayensis ja
C. japonica väl iset risteytymät . Ensimmäiset tällaiset hybridit syntyivät
taimistov1ljel ijä Cl arken tekemän risteytyksen tuloksena Kaliforniassa
1940- luvulla .
Chaenomeles x californica Clarke ex Weber on saanut alkunsa C. cathayensiksen ja C. x superban risteytymisen seurauksena . Kaikilla Chaenomelessuvun l ajei lla on siten osuutensa tämän hybridin perimässä. C. x cali fornica on syntynyt Kaliforniassa Clarken tekemän risteytyksen seurauksena
vuonna 1938 .
Chaenomeles- suvussa morfologinen vaihtelu on suuri: eri lajeihin ja hybridi ryhmiin kuuluvia nimettyjä lajikkeita on yhteensä viitisensataa (\oleber
1964) . On helppo ymmärtää , että tällaisen lajikerunsauden luokittelua on
pidetty vaikeana . Useissa teoksissa (esim . KrUssman 1965) ei ole voitu ilmoittaa , mihin lajeihin monet niissä luetellut lajikkeet kuuluvat . Tavallista on myös lajikkeiden vieminen väärään lajiin. Usein samaa lajiketta
on lisäksi viljelty monella eri nimellä . Tilannetta on ilmeisesti jonkin
verran helpottanut Weberin (1963) laatima luettelo ka~kista tunnetuista
ruusukvittenilajikkeista .

Morfologia
ovat habitukseltaan hyvin erilaisia . Chaenomeles japonica on matala (0 . 6 - 1, 2 m) , lamoavakasvuinen pensas . C. speciosa tUlee
edellistä selvästi korkeammaksi (n . 2 m, joskus jopa 5 ;) ja pystykasvui semmaksi . ~ · cathayensis on jäykkäoksainen pensas tai pieni puu (korkeus
jopa 6 ml . Risteytymät ovat ulkonäöltään yleensä kantalajien välimuotoja .
Ruusukv~ttenilajit
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Kuva 1. Chaenomeles- lajien ja -hybridi en lehtimuodot (luonnollisessa koossa)
ja lehden laidan rakenne (6- kertainen suurennos) (Weber 1964) .
al C. japonica 'Sargentii'
b) C. cathayensis , nuoruusvaiheen lehti (juvenile leaf J
cl C. x superba ' Superba '
dl C. x ~na ' Minerva'
e) C. x vilmoriniana ' Afterglow '
f) C. x californica ' Rosemary '
g) C. cathayensis , täysikasvuisen pensaan lehti {leaf from adult shrub)
h) C. speciosa ' Baltzii'
Fig . 1. Leaf shape (natural size) and serration types (x 6) in Chaenomeles
(Weber 1964) .
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Kaikilla lajeilla nuoret versot ovat karhean nukan peittämiä . C. cathayensiksen ja C. speciosan nukka katoaa jo ensimmäisenä vuonna . C.-japonican
hyvänä tuntomerkkinä varsinkin lehtien puuttuessa on vielä toisenkin vuoden versojen karheus . C. x superba - ryhmästä sitä ei kuitenkaan voida tällä
------perusteella erottaa . Ruusukvitteneillä tavataan piikkejä , jotka organologisessa mielessä ovat
oravarsia . Piikkien vahvuudessa on lajien välisiä eroja: ~ cathayensiksen
piikit ovat voimakkaimmat . Oravarsien vahvuus on kuitenkin myös lajikeominaisuus , ja eräiltä lajikkeilta ne puuttuvat lähes kokonaan {Weber 1964) .
Lajit on helppo erottaa toisistaan lehtien perusteella , tosin myös lajinsisäistä vaihtelua on jonkin verran {kuva 1). Chaenomeles japonican lehdet
ovat vastapuikeita ja nyhälaitaisia . Sekä f · speciosan että f · cathayensiksen lehdetovatsahalaitaisia . C. speciosan lehdet ovat puikeita tai soikei~ C. cathayensiksen lehtimuoto vaihtelee jonkin verran, tavallisesti lehdet ovat suikeita ja hyvin terävästi sahalaitaisia. Hybridit ovat lehdil tään kantalajien välimuotoja; C. x superban lehdet muistuttavat kuitenkin
enemmän C. japonicaa kuin C. speciosaa . Myös lehtien värissä on jonkin verran lajien välisiä eroja : C. japonican lehdet ovat kellertävänvihreitä,
kun taas C. speciosan ja C~ cathayensiksen lehdet ovat yläpinnalta tummanja alapinnalta vaaleanvihreitä.
Lehden kannasta syntyneet korvakkeet ovat tyypillisiä kaikille Chaenomeleslejeille . Korvakkeet ovat munuaisenmuotoisia ja niiden laita muistuttaa kyseisen lajin l ehden l aitaa .
Kukintojen muoto vaihtelee paljon samassakin ruusukvittenipensaassa. Lyhytperäiset kukat voivat sijaita ryhmissä, joissa on tavallisesti yhdestä kuuteen kukkaa . Kukinta voi olla myös kooltaan ja muodoltaan vaihteleva terttu .
Kukinta on hyvissä olosuhteissa erittäin runsasta {ks . kansikuva).
Kukan perusluku on viisi . Verholehdet ovat pieniä pyöreitä tai typäköitä ja
ripsilaitaisia . Terälehdet ovat tavallisimmin leveän pyöreitä kaikilla lajeilla . Niiden muodossa esiintyy kuitenkin suurta lajinsisäistä vaihtelua.
Väri vaihtelee valkeasta erittäin moniin punaisen sävyihin. Heteitä on
40 - 60 ja ne sijaitsevat kahdessa kehässä . Emejä on viisi ja ne ovat yhteenkasvettuneet luotteja lukuunottamatta .
Erilaiset kukkalehtien muutunnaiset ovat erittäin tavallisia . Verholehdet
voivat kehittyä kasvulehtiä tai terälehtiä muistuttaviksi . Terälehdissä
näkyy usein vihreä juova . Heteet ovat monasti kokonaan tai osittain terälehtimäisiä . Toiminnaltaan yksineuvoiset kukat ovat tavallisia , ja niitä
syntyy , kun joko heteet tai emit surkastuvat .
Hedelmät ovat kasvitieteellisessä mielessä epähedelmiä , sillä niiden muodostumiseen on osallistunut sikiäimen lisäksi muitakin kukanosia . Siemenkodassa on viisi lokeroa , joissa kussakin on epälukuinen määrä siemeniä
{kuva 2) . Hedelmät ovat kypsinä yleensä kirkkaankeltaisia . Niiden kutikula
on paksu . Hedelmien muodossa ja koossa esiintyy suurta lajinsisäistä vaihtelua . Suurimmat hedelmät ovat Chaenomeles cathayensiksellä (jopa 300 g).
Hedelmiä on yleensä paljon: esim . yhdestä C. japonica- pensaasta niitä voi daan saada n. 150 kpl {Sujskij 1949) .
Koriste - ja hyötykäyttö
Ruusukvitteneitä on käytetty koristekasveina Kiinassa ja Japanissa ainakin
400 vuoden ajan . Tultuaan Eurooppaan ne saavuttivat pian suuren suosion.
Nykyisin eniten koristetarkoituksiin käytetty laji on Chaenomeles speciosa ,
josta tunnetaan eniten lajikkeita ja jonka kukkien värissä esiintyy kaikkein suurin vaihtelu .
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Kuva 2 . Ruusukvittenin (Chaenomeles
speciosa) epähedelmä (Morren 1851) .
a) pitkiltäisleikkaus , b) poikittaisleikkaus.
Fig. 2 . Pome of Chaenomeles speciosa
(Morren 1851) . a) longitudinal
section , b) transverse section .

Chaenomeles- lajeja viljellään ennen kaikkea niiden runsaan kukinnan ja kukkien loistavan värin vuoksi . Kukkanuput kehittyvät varhain edellisenä syksynä ja talvehtivat pitkälle kehittyneinä. Suomessa kukinta sattuu toukokuun
loppuun ja kesäkuun alkuun . Ruusukvittenit tulevat yleensä lehteen vasta kukinnan jo alettua. Lehvästö on tuuhea , kiiltävä ja terveen vihreä . Se pysyy
kauniina myöhään syksyyn . Erityisen voimakasta syysväritystä ei ole .
Hedelmät ovat koristeellisia sekä muodoltaan että väriltään ja tuoksuvat
miellyttäviltä . Niiden tuoksun sanotaan muistuttavan kypsän sitruunan tai
ananaksen tuoksua . Hedelmiä onkin usein käytetty sisätiloissa hyvää tuoksua
antamassa (Griner 1953) . Ne kypsyvät myöhään syksyllä , meillä Suomessa
yleensä lokakuussa ja pysyvät kauan pensaissa , usein jopa yli talven.
Suomi on ruusukvittenin suvun menestymisalueen pohjoisrajalla , ja täällä
voidaan viljellä vain Chaenomeles japonicaa ja C. speciosaa sekä näiden välistä hybridiryhmää C. x superba . Kaksi viimeksi mainittua ovat osoittautuneet meillä aroiksi (Kallio 1968 , 1977), mutta C. japonica menestyy EteläSuomessa hyvin : sitä on esitetty suositeltavaksi pensaaksi koristekasvien
menestymisvyöhykkeille I - II( - III) (Larsson 1970). Myös suomalaisille
taimistoalan asiantuntijoille tehty kysely koristepuiden ja - pensaiden käy töstä osoittaa C. japonicaa pidetyn meillä hyvin suositeltavana koriste pensaana (Anonyymi 1968) .
Ruusukvittenin hedelmien käyttö kotitalouksissa on tunnettua kaikkialla ,
missä näitä kasveja viljel lään koristetarkoituksessa . Kaikkien lajien hedelmät kelpaavat syötäviksi ja niiden käytöstä erityisesti marmeladeihin
ja hilloihin on kirjallisuudessa runsaasti mainintoja. Hedelmät ovat kovia
ja kirpeitä, mutta niitä kypsytettäessä happamuus kuitenkin katoaa ja miellyttävä aromi tulee esiin . Siemenet on syytä poistaa, sillä ne sisältävät
myrkyllisiä yhdisteitä (syanogeenisiä glykosideja; Hegnauer 1973) .
Hedelmien pektiini - , happo- ja C- vitamiinipitoisuudet on todettu korkeiksi
ja sokeripitoisuus matalaksi (Burmistrov et al. 1956 , Movcan 1958 , Luks
et al . 1962 , Luks & Sokolov 1962). Hedelmät kuuluvat kaikkein runsaimmin
pektiiniä sisältäviin hedelmiin (Burmistrov 1972) . C- vitamiinia on runsaas ti , jopa yli 220 mg/100 g (Trebusenko & Benua 1946) , tosin sen määrä vaihtelee paljon .
Morren (1851) kertoo, että ruusukvittenin hedelmiä käytettiin 1800- luvun
Ranskassa esim . liköörin , suklaakonvehtien ja eräänlai3en pöytäjuoman val mistukseen . Neuvostoliitossa on tutkittu jo yli neljäkymmentä vuotta ruusukvittenien viljelymahdollisuuksia hedelmien teollista käyttöä varten. - Tut-
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kimuskohteena on oll ut etupäässä Chaenomeles japonica, jota Neuvostoliitossa pidetään lupaavana hedelmäkasvina . Sen hedelmien on todettu soveltuvan
esim . teolliseen hillojen , marmeladien, soseiden , hedelmäekstraktien, kompottien , mehujen , viinien , mausteviinojen ja karamellien valmistukseen
(Fedorov 1960 , Burmistrov 1972) . Tuotannollisia viljelmiä on perustettu
esim . Latvian Neuvostotasavaltaan {Luks & Sokolov 1962, Burmistrov 1972).
Erityisen mielenkiintoiseksi ruusukvittenin , lähinnä Chaenomeles japonicalajin, tekee myös Suomessa sen käyttökelpoisuus sekä koriste - että hyötykasvina . Suomen ruusukvitteniaineisto on laadultaan epätasainen (Holm 1981).
Helsingin seudulla tavataan eniten C. japonicaa, kuten odottaa sopii , mutta
myös c. spec i osa ja c. X superba ovat edustettuina . Mutta samankin lajin pensaiden morfologiset ominaisuudet ja koristearvo vaihtelevat paljon . Myös
pensaiden talvenkestävyydessä on selviä eroja .
Näyttää sil tä , että meillä tavattavaa ruusukvitteniaineistoa olisi mahdol lista kehittää valinnan avulla . Erityistä huomiota tulisi kiinnittää talvenkestävyyden parantamiseen . Tutkimuksia jatketaankin Helsingin yliopiston
kasvinjalostustieteen laitoksella (os . Helsingin yliopisto, Viikki, D- talo ,
00710 Helsinki 71 , puh . 378 011) , jonne koristeominaisuuksiltaan ja talvenkestävyydeltään erityisen hyvistä pensaista toivotaan tietoja .
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Tämän vihkosen tekemiseen ovat osallistuneet

DENDROLOGIAN SEURADENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y.

Puista ja pensaista kiinnostuneiden seura .
Osoite: Kasvi njalostustieteen laitos, Viikki
0-talo , 00710 Helsinki 71 , puh. 378 011 /
431. Jäsenmaksu v. 1981 30 mk (opi skelijat 10 mk), v. 1982 40 mk (20 mk) ;
postisiirtotili 419 92-1.

ETELÄISET KAUPUNGINOSAT r.y.SÖDRA ST ADSDELARNA r .f.

Puheenjohtaja: Sirpa Saari
Pieni Roobertinkatu 4---6 E
00 130 Helsi nki 13
puh . 662 475 (koti),
701 20 II (työ)

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO, PUISTO-OSASTO

Kasarminkatu 2 1
00 130 Helsi nki 13
puh. 650 311

HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS- HELSINGFORS NATURSKYDDSFÖRENING r.y.

Suomen Luonnonsuojeluliiton alainen
luonnonsuojeluyhdistys Helsingissä. Jäsenmaksu 25 mk (perhejäsen 5 mk); postisiirtotili 176 737-1. Puheenjohtaja: Ilpo
Kuronen , puh. 343 2280.

PUUTARHALIITTOTRÄDGÅRDSFÖRBUNDET r.y.

Lönnrotinkatu 22 A
00120Helsinki 12
puh . 645 225

Toim itus: Penti Uot il a. Mikael Sundman. Tapio Lindholm.

Yihk.onen ilmestyy Dendrologian Seuran Tiedotuksi a - Dendrologiska Sällskapets
otiser -lehden 12 .
vuosikerran n:o 2 sivuina 76---100. Sitä on saatavana myös eripainoksena (hinta 3 mk) ainakin seuraavista
paikoista:
- Kasvisravintola 1Kasvikse n myymälä, Korkeavuore nkatu 3 C
- Kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 44
- Maailman Luonnon Säätiön myymälä , Uudenmaankatu 40
.
- Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälät, Nervanderinkatu II. Hakaniemen hallin 1. kerros ja Korkeasaan
- Suomen Rakennustaiteen Museo, läntinen Kai vopuisto (Puistokatu 4)

Kaikki valokuvat Kaivopuistosta. Kasvipiirrokset: Marja Koistinen

Kannen kuva: Ote kanasta " Förslag tili Ordnandet af Brunnsparken i Hel singfors, år 1889 af S. Olsson
(Helsingin kaupungin Rakennusvirasto, Puisto-osasto: valok . M. Koivistoinen) .
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KAIVOPUISTO TUTUKSI

Puistot ovat ihmistä varten. Puistoja tarvitaan, ne ovat osa kaupunkia . Ne ovat osa
hyvää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.
Kaivopuisto edustaa oloissamme poikkeuksellisen rikasta ja perinteitä omaavaa
puistoluontoa, mitä korostaa puiston sijainti kaupungin eteläkärjessä tiiviin asutuksen
puristuksessa.
Kaivopui sto on tutustumisen arvoi nen
paikka. Se on monipuolinen, suhteelli sen
laaja ja sillä on pitkän historian tuoma
kypsynei syys. Puistosta voi nauttia monella tapaa , olemalla, kuljeskelemalla , vaikka
eväitä syöden. Mutta puistoluontoon kannattaa tutustua tarkemminkin . Monet lintuharrastajat seuraavatkin Kaivopuiston kalliolla muuttolintujen saapumista . Mutta
myös istutuksiin on syytä tutustua . Tämä
vihkoneo on tehty osaksi siksi, että tavalliset pui ston käyttäjät oppisivat tuntemaan
mitä Kaivopuistossa ja muuallakin
puistoissa kasvaa.
Tämän oppaan avulla voi kukin tutustua
Kaivopuistoon "luontopolkuna". Reitin ja
tarkkuuden voi itse valita. Siksi oppaassa
on tarkka ja perusteellinen luettelo sekä
kartta ns. dendrofloorasta eli puistossa
kasvavista puuvartisista kasvilajei sta . Puistoissahan voidaan kasvattaa paljon eksoottista laji toa , mitä ei luonnostarnme löydy.

Toisaalta puistoissa voi tutustua myös
kotimaisiin kasveihin. Puiden tunnistamisen helpottami seksi oppaassa on kerrottu
tärkeimpien lajie n tuntomerkit.
Toisaalta tämän vihkosen tarkoitus ·on
kiinnittää huomio puistoihin yleensä ja
sii hen , mitä virkistyskäyttömahdollisuuksia niissä piilee . Kaivopuistohanon tunnettu tapahtumistaan . Kohta se alkaa kuitenkin olla ylirasitettu suurista tilaisuuksista.
Niitä ei kuitenkaan saisi evätä, vaan olisi
kehitettävä muitakin pui stoja soveliaiksi
erilaisten vapaa-ajantapahtumien toteuttami seen kaupungeissa. Pui stoja tarvitaan ja
niiden käyttöä tulee monipuolistaa. Mutta
on myös muistettava, että käyttäjillä on
velvollisuutensa. Myös puistoluonto on
arka roskaantumiselle ja kulumiselle . Siinä
se on asfalttia huonompi .
Kai vopuisto on ollut vanhana puistona
omassa rauhassaan, joten siihen on syytä
kiinnittää huomiota . On päättäväisesti torjuttava pui stoluontoon kohdistuvat muut
paineet. Kai vopuistolla ei ole vaaraa nyt,
mutta aikoinaan varsin perustelemattomasti sen rantaan rakennettu Ehrenströmintie
osoittaa, miten puistoja voidaan nakerrella.
Tämän hetken vaatimus tulisi olla Ehrenströmintien sulkeminen kaikelta muulta
paitsi kevyellä liikenteeltä : Näin Kaivopuiston yhteys rantaan paranisi.
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PUISTOJEN MERKITYS KAUPUNGISSA

f{ t
Puistot suunniteltiin ennen pääasiassa esteettiseltä pohjalta siten, että ne olivat
kauniita katsella, mutta niihin ei saanut
koskea . Tällä vuosisadalla on puistojen
luonne muuttunut yhteiskunnan voimakkaan kaupungistumisen myötä . Puist?sta
on tullut sosiaalinen virkistysalue, JOka
takaa ruumiillisen toimeliaisuuden leikin ,
liikunnan tai vaikkapa shakinpeluun muodossa . Puistossa on oltava kävelyteitä,
leikkialueita, pururatoja, oleskelupaikkoja,
mahdollisuus auringonottoon, jne . Puistot
ovat tosin harvoin niin laajoja, että niissä
saavutettaisiin sama rauha kuin metsissä .
Kuitenkin puistoilla on suuri merkitys
kaupunkilaisille haettaessa mah?_oll_isuut~a
lyhytaikaiseen virkistymiseen kme_1s~? ~a
meluisan kaupunkielämän pyörte1ssa Ja
asuma-alueen lähituntumassa.

Puistot- kaupunkien keuhkot
Autoistumisen myötä asuntoalueet ovat
muuttuneet epäviihtyisiksi läpikulkevan
liikenteen aiheuttaman saastumisen ja melun vuoksi . äitä kaupunkikulttuurin aiheuttamia kieltei iä ilmiöitä voidaan kuitenkin torjua kasvillisuuden avulla. Pui_st?t
ja muut viheralueet parant~vat paik~lhsi!
mastoa tasoittamalla tuuliolosuhteita Ja
lämpötilaeroja, tehostamal_la päivä- j~ yöilman vaihduntaa ja puhdistamalla Ilmaa.
Rakennettujen ja vihreiden alueiden vuorovaikutus hajottaa tehokaasti kaupunk1e~
ylle syntyvän lämpökellon heikentämälla
utuhuntua ja auttamalla raikkaan ilman
pääsyä rakennetuille alueille.
Yhteyttäessään ka vit ottavat ilmasta hiilidioksidia ja tuottavat happea puhdistaen
Valok . P. lngen ·o.
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Vatok . P. Alanko .

täten ilmaa. Lehtimassaosa avulla kasvit
sitovat ilmasta liikenteen ja fossiilisten
polttoaineiden käytöstä syntyneitä raskasmetalliyhdisteitä ja pölyä. Katujen varsien
tehokkaimpia epäpuhtauksien sitojia ovat
1,5 - 2 m:n korkeudella sijaitsevat oksistot, koska ilmavirta nostaa saasteet tälle
korkeudelle. Parhaimmat ilmanpuhdistajat
ovat monikerroksiset istutukset, joissa on
sekä puita että pensaita. Havupuut ovat
lehtipuita tehokkaampia, sillä ne puhdistaVat ilmaa ympäri vuoden. Valitettavasti
kotimaiset havupuut ovat ilmansaasteille
arkoja. Mäntyjen ja kuusien kuollessa
puistoista tilalle voidaan istuttaa ulkomaisia, saasteita kestävämpiä, havupuulajeja.

Kasvillisuus suojaa melulta sitä paremmin,
mitä lähempänä melun lähdettä kasvit
ovat. Suurilehtiset ja tuuheat kasvit vaimentavat melua ja ikivihreät kasvit ovat
tehokkaampia kuin osan vuotta lehdettömät puut ja pensaat. Puistomainen, monikerroksinen , eri kasvilajeja yhdistelemällä
tehty istutus on paras melunsuoja. Istuttamaila matalat kasvit katujen varsiin ja
asteittain kohottamalla latvuskerrosta puiston keskustaan päin, saadaan aikaan se
rauhallinen ja viihtyisä tunnelma, joka
vähentää kiirettä ja sielullista rasitusta
meluisen katuliikenteen jälkeen.

Yksittäiset puutkin katujen varsilla puhdistavat ilmaa tehokkaasti; puistakadun ilma
on jopa 4 - 10 kertaa puhtaampaa kuin
Puuttoman kadun. Puistot voivat vähentää
ilman epäpuhtauksia jopa 70 prosenttia.
Mitä suurempi kasvillisuuden peittämä
alue on, sitä enemmän se tuottaa happea ja
sitä tehokkaammin se puhdistaa ilmaa.

PuistoilJa on myös tehtävänsä näkösuojana
eri kaupunginosien tai yksittäisten talojen
välillä. Puistoissa voidaan kuntoilla, syödä
eväitä tai istuskella penkillä näkösuojassa.
Nykyisin korostetaankin puistojen toiminnallista luonnetta. Kaupunkien puistoosastot kehottavat ihmisiä _hakemaan ja
kokemaan erilaisia elämyksiä puistoista.

Melu- ja näkösuoja

5
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KAIVOPU ISTO-LY HYT HISTORIIKKI

Kaivopuiston , Helsingin kantakaupunkialueen merkittävimmän viheralueen, syntyhetket ajoittuvat 1830-luvulle. Siihen asti
luonnontilaisena alueena kaupunkilaisia
palvellut Kaivopuisto vuokrattiin 50 vuoden ajaksi konsuli Henrik Borgströmin
perustarnalle kylpylälaitokselle . Alueen
laajuus oli 50 tynnyrinalaa ja se käsitti
kallioita, louhikoita sekä suoalueita. Kylpylälaitoksen aikaiset rakennustyöt muuttivat sen reheväksi puistoksi, jota käyttivät
sekä oman maan säätyläiset että ulkolaiset
kylpylävieraat kohtaus- ja huvittelupaikkanaan . Sodat ja kulkutaudit aiheuttivat
kylpylätoiminnan loppumisen.

Vuonna 1883 siirtyi Kaivopuisto kaupungin hoitoon, mikä tuohon aikaan merkitsi
puiston muuttumista ylellisyyspuistosta
kansanpuistoksi .
Kaivopuiston toiminnallinen historia sisältää varsin värikkäitä aineksia . Keisarillistakin sävyä oli , sillä keisari Nikolai oli
merkinnyt nimiinsä kylpylälaitoksen osakkeita . Puiston toiminnat pyörivätkin alussa
tiiviisti kylpylän ympärillä. Höyrylaivaliikenne kulki Kaivopuiston ja Eteläsataman
välillä ja ravintolatoiminnasta vastasi jo
tuolloin Kaivohuone . Kulkijoita viihdyttämään puistoon oli rakennettu joutsenlammikoita sekä näyttäviä ruusuryhmiä . Keila-

Kaimpuisro ja Kai m huone. F. Lie11·endalin litografia. 1859. Hels. Kaup. Museo.

Lepohetki Kaivohuoneen pihalla /870-/uvu//a . Valok. Hoffers. Hels. Kaup . Museo .

rata sekä puistoteatteri voimisteluesityksineen ja tanssiaisineen edustivat tuon ajan
liikunnallista aihetta.

tämäntyylineo palvelukyky on tullut korostetusti esiin tiheästi rakennetun keskustaalueen laajentuessa.

Kaivopuiston alueellinen laajuus (n. 16 ha)
antaa hyvät mahdollisuudet erilaisten yleisötilaisuuksien pitoon ja niitä on järjestettykin. Viime vuosisadalla kohonnut Suomalaisuuden aate innoitti isänmaallisten
juhlien viettoon, joita Kaivopuistossa oli
lukuisia. Varsinaista puistoa koskevista
tapahtumista merkittävin oli vuoden 1876
Suomen ensimmäinen yleinen taide- ja
teollisuusnäyttely. Tuolloin poistettiin
mm. joutsenlarnmikot ja ruusuryhmät,
mutta samalla todettiin alueen soveltuvuus
näyttelytarkoituksiin . Tämän vuosi adan
alkupuolen "älä tallaa nurmikoita"ajattelutapa sulki pois näyttelyjärjestelyt.
Joitakin vuosia sitten pidetty puolustusvoimien juhlanäyttely sekä erilaiset puistokonsertit osoittavat kuitenkin alueen yhä
tänä päivänä palvelevan hyvin tätäkin
tarkoitusta.

Monivaiheinen on myös Kaivopuiston
suunnittelun historia. Ensimmäisiä suunnitelmia teki konsuli Borgström yhdessä
apteekkari Appelgrenin sekä saksalaisen
puutarhuri Helmin kanssa. Puisto rakennettiin heidän suunnitelmiensa mukaan, ja
se eli loistoaikojaan 1840-luvulla. Istutettavia kasveja, etenkin jalopuut, tuotiin
Saksasta. Alueen siirryttyä kaupungin hoitoon suunnittelutyö annettiin tukholmalaiselle puutarha-arkkitehti S. Lindhille. Hänen , sekä vuonna 1889 kaupunginpuutarhurik i nimitetyn Svante Olssonin suunnitelmien mukaisesti puistoa korjailtiin
1890-luvulla. Svante Olsson onkin viimeinen aluetta kokonaisvaltaisesti suunnitellut
henkilö. Tämän vuosisadan puolella tehdyistä muutoksista on huomattavin Ehrenströmintien rakentaminen, joka tapahtui
1940-luvulla ja muutti puiston ilmettä
valitettavan paljon katkaisemalla suoran
yhteyden meren rantaan .

Ylivoimaisesti merkittävintä on kuitenkin
ollut alueen virkistyskäyttö . Kaivopui ton
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KAIVOPUISTO, URBAANI OLOHUONE

Helsingissä on viisi vanhaa puistoa: Esplanadi, Kaisaniemen puisto, Kaivopuisto,
Lapinlahden puisto ja Sinebrychoffin puutarha. Ne olivat kaikki käytössä jo 1830luvulla ja niiden loistokausi sijoittuu aikaan ennen Krimin sotaa.
Tänään ei Lapinlahden puistosta ole juuri
mitään jäljellä. Moottoritiet ja voimalaitokset ovat työntyneet entisen puiston
kylkeen.

Panimo, asuintalot ja Uudenmaankadun
liikennetunneli ovat hävittäneet Sinebrychoffin puutarhan arvot. Rautatie ja urheilulaitokset ovat nakertaneet Kaisaniemen,
entisen Edbornin puiston reunoja . Esplanadi on muuttanut luonteensa puistosta loistokkaaksi istutetuksi katutilaksi.
Näin Kaivopuisto on ainoa puistokokonaisuus, joka välittää Helsingin empirekauden
muistoja tämän päivän helsinkiläisille .Sa-

URSAnriiluiromija basrionin raunioilll . Piirros Richard Ahlqdsr.

.

.J
1

·8

Va!ok . P . lngerm.

manaikaisesti kun muut puistot ovat pienentyneet on Kaivopuiston puistoalue itse
asiassa laajentunut. Runsaat sata vuotta
sitten rakennetut Kaivopuiston länsiosan
huvilat on purettu . Puistoalue on siten
laajentunut aina Merikadulle asti . Vain
Suomen rakennustaiteen museon kaksi
rakennusta ovat muistona tästä aikakaudesta.
Merkittävin puistoa haitannut rakennustoimenpide on ollut Ehrenströmintien rakentaminen 1930-luvun viimeisinä vuosina.
Se on tuonut raskaan liikennevirran, joka
etenkin kesäiltoina ja viikonloppuisin katkaisee puiston luonnollisen yhteyden mereen.
Buoli Kaivopuiston kohtalosta Suomenlahden ulkosaaristomaisemaan aiheutti jo
1850-luvulla sen, että Helsingin puistokulttuurin luoja, Henrik Borgström kääntyi
Valtiovallan puoleen. Silloin nimittäin oli
Kriminsodan aikana rakennettu bastionin

osaa, joka esti yhteyksiä merelle. Rakenteet ovat vielä jäljellä Ursan tähtitornin
vierellä. Silloin Kaivopuisto oli lähes
suljettu kokonaisuus, johon ulkopuolisilla
ei ollut asiaa. Eihän tänne aluksi edes
johtanut tietä kaupungista päin. Ja sen
valmistuttuakin 1840-luvulla liikennöitiin
edelleen etupäässä höyrylaivalla kauppatorilta kylpylälaiturille ensin S/S Lentäjällä
ja sittemmin S/S llrnattarella.
Laajasti Kaivopuisto tuli helsinkiläisten
käyttöön kun siellä vuonna 1876 järjestettiin Suomen ensimmäinen yleinen taide- ja
teollisuusnäyttely . Näyttelyä varten oli
pystytetty valtava, osin kolmikerroksinen
C. Th. Höijerin piirtämä rakennus. Se
sijaitsi Kaivohuoneen pohjoispuolella. Sen
jälkeen voidaankin nähdä Kaivopuisto kaupunkilaisia palvelevana puistona, jossa
pienimuotoinen arkivirkistys ja kymmeniä
tuhansia katsojia kokoavat joukkotapahtumat vuorottelevat. Perinteisiä tapahtumia
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ovat olleet suomenkielisten ylioppilaiden
vapputapahtumat, lentonäytökset ja maratonikilpailut. Myös kansanhiihdot ja laskiaisriehat ovat aikanaan keränneet tuhansia osanottajia.
Nämä joukkotapahtumat ovat kuitenkin
aina oUeet lyhtaikaisia, tilapäisiä ja poikkeukse!Jisia. Pysyvät järjestelyt soveltuvat
huonosti Kaivopuistoon, se todettiin jo
1880-luvuUa kun kaupunginvaltuusto päätti, ettei sirkusta siellä esitetä.
Viime vuosien aikana Kaivopuistosta on
tullut suosittu massakonserttien ja suurten
yleisötilaisuuksien tyyssija. Vuonna -80
puistossa oli kesällä kaikkiaan 15 suurikokoista tilaisuutta, mikä merkitsee sitä, että
kesän viikonloput ovat miltei varattuja.
Nykyisin yli 5 000 kuulijaa ja katsojaa
kokoavat tilaisuudet raikuvat jo niin usein
Kaivopuistossa, että normaalikäyttö häiriintyy. Kaiunimien teho nousee, estradien
koko kasvaa. Samalla yhä useampi asukas
ryhtyy vastustamaan rocktapahtumia. Syn-

tyy suvaitsematon ilmapiiri ja nuorisokulttuuria vastustavaa henkeä . Kesällä 1980
tilanne oli jo lähellä tulehtumista.
On toki sallittava suuria konserttitilaisuuksia. Kaivopuisto tarjoaa suurenmoiset puitteet jopa 50 OOO:lle kuulijalle . Mutta
samalla on muistettava, että pääpaino
puiston käytössä on asetettava tavanomaiseUe virkistykselle . Kävelykonsertti on
suosittu konserttimuoto. Huilu ja luuttU
voisi sävyttää kesäiltaa. Eri väestö- ja
ikäryrniä kokoavat pienimuotoiset tilaisuudet ovat ensisijaisia arvokkaassa puistorniljöössä. Sitä tulisi käyttää kuin olohuonetta,
joka yhdistää asukkaita ja jossa on tilaa
jokaisen eri harrastu.l_csille .
Ja näinhän asia enimmäkseen on. Tänne
mahtuvat frisbeen harrastajat ja potkupalloporukat. Hölkkääjät ja hiihtäjät voivat
hyvin kiertää 1350 m pitkää ympyräänsä
omassa tahdissaan. Täällä ovat sovussa
iltakävelyllään uusia amerikanrautojaan
ihailevat, menevät nuoret ja pidättyväisen
arvokkaat neuvostovirkailijat. Täällä lennätetään leijaa yhtä hyvin kuin tähystetään
kevätmuuton lintuparvia. Rakastavaiset
löytävät kätkönsä yhtä hyvin kuin lapset
piilopaikkansa. Tältä pohjalta Kaivopuiston tulevaisuus on myös turvattU kaikille
asukkaiJJe .

87
Pekka Jyränkö

PUISTONKÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA
VELVOLLISUUDET

Puistojen käyttötottumukset ovat huomattavasti muuttuneet siitä, kun Kaivopuisto
rakennettiin kylpyläkulttuurin kukoistaessa
Helsingissä. Kaivopuiston viheriöt tehtiin
katselemista varten , ihmiset kulkivat sorastettu ja, hyvin hoidettu ja puistokäytäviä
pitkin aurinkovarjojensa alla ihaillen nurmikoita ja puuistutuksia . Nyt nämä nurmikot ovat käytössä aivan yleiseurooppalaisen tavan mukaan ; niillä pelataan palloa,
loikoillaan , leikitään, telmitään jne. Ja
nurmikkomme kestävät yhtä hyvin käytössä, kuin englantilaisetkin nurmet , etenkin
loppukesällä. Tosin yllättävän vähän vielä
uskalletaan mennä nurmikoille piknikille ,
Ottamaan aurinkoa tai syömään eväitä.
Valitettavasti muutamat käyttäjät eivät
Ymmärrä omaa parastaan , vaan usein
jättävät eväsjätteensä tai paperinsa nurmikolle, vaikka paperikoreja on miltei käden
ulottuvilla.

Kaivopuiston osalta Helsinki-viikkoon liittyvät suuret konsertti- ja soittotapahtumat
ovat vaikuttaneet puiston liialliseen kulumiseen . Tapahtumia voidaan toki järjestää
alueella edelleenkin, mutta niiden kestoaikaa olisi rajoitettava. Erilaisia yleisötapahtumia tulisi siirtää Kaivopuistosta myös
muihin Helsingin puistoihin . Tapahtumien
järjestäjien asenteesta riippuu myös hyvin
paljon miten·puisto kuluu .
Kaivopuisto pidetään edelleen viheriö;1ä
suurine nurmikenttineen kukkaryhmillä
koristettuna ja tulevaisuudessa sieltä ehkä
löytyy vielä luonnonmukaisempia alueita
mitä tällä hetkellä. Kaivopuiston pitää
tarjota ihmisille yhdessäolomahdollisuuksia, toimintaa, erilaisia elämyksiä sekä
vanhaa että uudempaa puistokulttuuria.
Onhan Kaivopuisto eteläisen kantakaupungin suurin yhtenäinen puistoalue.

Suuren ongelman puiston käytössä muodostavat vapaana juoksevat koirat. Kaivopuistossakin lasketaan koirat irti, vaikka se
kaupungin yleisen järjestyssäännön mukaan on ehdottomasti kiellettyä. Koiraa saa
kuljettaa talutushihnassa puistossa, mutta
sitä ei saa viedä lasten leikkipaikalle.

Kaikki puistokasvien vauriot eivät ole ihmisen
aikaansaannoksia; tässä peltomyyrä on pahoin syönyt
lumen alla kurrrulehtituhkapensaan versot. Valok. P.
1\/anko.
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KAIVOPUISTO
Lehtipuut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

mongolianvaahtera
saarnivaahtera
metsävaahtera
hopeavaahtera
tataarivaahtera
hevoskastanja
tervaleppä
rauduskoivu
pyökki
(metsä)saarni
ontarionpoppeli
laakeripoppeli
jättipoppeli
haapa
amerikanmustapoppeli
tammi
hopeapaju
piilipuu, salava
raita
kotipihlaja
metsälehmus
isolehtilehmus
puistolehmus
kynäjälava
vuorijalava
kartiojalava
riippajalava

Havupuut
28
29
30
31
32
33

kuusi
vuorimänty
sembramänty
metsämänty
douglaskuusi
kanadantuija
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KAIVOPUISTON PUUT JA PENSAAT

Kaivopuiston puuvartisten kasvien lajista
on sangen runsas ja kiintoisa . Puistossa
tällä hetkellä kasvavien lajien ja helposti
tunnettavien lajikkeiden määrä on n. 130.
Osa puista edustaa paikalla luonnostaankin
kasvanutta lajistoa. Näitä ovat mm. mänty ,
rauduskoivu , tervaleppä , raita , paatsama,
tuomi ja pihlaja. Muutamat puolestaan
ovat harvinaisuuksia, joita Suomen puistoihin on istutettu vain muutamia kappaleita.

Vuosina 1946--1 957 kaupunginpuutarhurina toiminut Bengt Schalin kartutti huomattavasti Kaivopuiston lajistoa. Hänen
ajaltaan ovat peräisin esimerkiksi pu iston
lounaisosan erikoisuudet. Uudempia istutuksia ovat mm. puiston itäosan alppiruusut ja douglaskuuset sekä länsiosan vuorivaahtera ja jättipoppelit. Ravi ntolan lounaispuoleiseen rinteeseen on myös istutettu
runsaasti koivuja.

Huomattava osa puiston puista ja pensaista
istutettiin viime vuosisadan lopulla, kun
puistoa rakennettiin Svante Olssonin laatiman suunnitelman pohjalta. Jo aikaisemminkin alueelle oli istutettu erilaisia koristepuita ja -pensaita, mikä näkyy mm .
Helsingin yliopiston kasvimuseon Kaivopuistosta taliennetoista näytteistä. Nähtävästi ainakin seuraavia lajeja on puistossa
ollut jo kauan (suluissa mainittu vuosiluku,
jolloin varhaisin Kaivopuistosta tallennettu
näyte on kerätty):

Mikään puisto puineen ja pensaineen ei ole
ikuinen . Kaivopuistonkin puuvartislajistossa on vuosikymmenten mittaan tapahtunut paljon muutoksia. Valitettavasti vain
istutusten historiaa ei voi kovinkaan yksityiskohtaisesti selvittää, koska luetteloita
alueelle istutetuista kasveista ei ole olemassa ennen v. 1955 ja 1964. Verrattaessa
nykytietoja näihin luetteloihin näyttäisi
parikymmentä lajia hävinneen viimeisen
20 - 30 vuoden aikana . Tosin kaikista
varhaisempien luetteloiden lajeista ei ole
näytteisiin perustuvaa todistetta määritysten luotettavuudesta. Kaikki lajit eivät
suinkaan ole helppoja tuntea· vielä nykyäänkin olisi selvittämistä ainakin Kaivopuiston tuomipihlajissa , ruusuissa, kirsikoissa , kuusamissa ja pihlajissa sekä
jalosyreeni-, kuusi- , tuija- ja koristeomenapuulajikkeissa.

iso-orapihlaja
mustamarjaorapihlaja
aitaorapihlaja
pyöreäliuskaorapihlaja ( 1887)
siperianorapihlaja ( 1887)
euroopanlehtikuusi ( 1898)
siperianlehtikuusi
juhannusruusu
pihasyreeni
virpiangervo ( 187 1)
japaninpensasangervo ( 1894)
pajuangervo ( 1871)
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Kaivopuisto on komeitten puitten puisto .
Kookkaita yksittäispuita ovat mm . meillä
harvoin nähdyt hopeavaahtera ja amerikanmustapoppeli. Kumpaakin on yksi

Amerikanmustapoppeli keväua/ vella . Valok. P. Alanko.

puu kallion koillisrinteellä ja jälkimmäistä
vielä toinen leikkikentän pohjoispuolella.
Muita komeita puita ovat mm. rannan
kynäjalavat sekä eri puolilla puistoa kasvavat mahtavat tervalepät, vuorijalavat, puistolehmukset (joita kasvaa myös kujanteena
pitkin Isoa Puistotietä) sekä metsäsaarnet ,
rnm . puiston itälaidalla. Kaivopuiston runsaslukuisimmat puulajit ovat metsävaahtera (220 kpl) , puistolehmus (215 kpl) ,
tervaleppä ( 170 kpl) , vuorijalava ( 150 kpl)
ja rauduskoivu ( 150 kpl). Huomattavaa on
tervaleppien suuri lukumäärä, joka on
tunnusomaista juuri Kaivopuistolle. Mainitut puut ovat Helsingin puistojen yleisimpiä lajeja , joten niiden runsaus Kaivopuistossakin on ymmärrettävää.
Kaivopuiston pensaslajista on monipuolinen. Ehren trömintien varrella kasvaa mm .
talvella koristeellisia kanukkapensaita. keltaoksakanukka , korallikanukka ja mustan-

punavartinen cv. Kesselringii . Rannan
kesäkahvilan luona kasvaa mm. tymiä,
tuomipihlajaa (A . Lamarckii) ja kotakuusa:maa. Puiston lounaisosassa on useita
harvinaisuuksia , komeita pensaita, kuten
kiinanhortensia ,
kurttulehtituhkapensas,
nukka-angervo , pallesorvarinpensas sekä
Tripterygium regelii -köynnös, jota lienee
meillä muualla vain Mustilan arboretumissa Elimäellä.
Seuraavat luettelot Kaivopuiston lehtipUlsta, lehtipensaista sekä havupuista ja -pensaista perustuvat alueen puuvartisten kasvien inventointiin vuonna 1976-78. Luetteloita on täydennetty tämän jälkeenkin ja
vieläkin lienee uutta löydettävää. Numerot
viittaavat keskiaukeaman karttaan, johon
tärkeimmät esiintymät on merkitty. Useimpia merkittyjä lajeja löytyy. muualtakin
puistosta.
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Kaivopuiston lehtipuut
Acer negundo, saarnivaahtera/ask lönn (2)
- platanoides. metsävaahtera/skogslönn (3)
-

' Reitenbachii ', rusovaahtera/rödbladig
skogslönn
..
' Faassen 's Blac k ', verivaahtera/blodlonn
- pseudoplatanus, vuorivaahtera/
sykomorlönn
- saccharinum . hopeavaahtera/s ilverlönn (4)
Aesculus hippocastanum. hevoskastanja/
hästkastanj (6)
Alnus glutinosa. tervaleppä/klibbal (7)
Betula pendula, rauduskoivu/vårtbjörk (8)
Fagus sylvatica. pyökki/bok (9)
- f. purpurea. veripyökki/blodbok
Fra.xinus excelsior. metsäsaarni/ask ( 10)
Juglans ailanthifo lia. jalopähkinä/valnöt
Malus baccata. marjaomenapuu/bärapel
- x domestica. omenapuu/äpple
- purpurea 'Eieyi', purppuraomenapuu/
purpurapel
Populus canescens. harmaapoppeli/gråpoppel
- x gileadensis, ontarionpoppeli/ontariopoppel ( 1 1)
.
del toi des. arnerikanmustapoppeh ( 15)
- laurifolia , laakeripoppeli/ lagerpoppel ( 12)
- tremula. haapa/asp ( 14)
- trichocarpa . jättipoppeli/jättepoppel ( 13)
Prunus domestica. luumu/ plommon
- padus , tuomi/ hägg
- virginiana , virginiantuomi/virginio/tägg
Quercus robur, tarnmi/ek ( 16)
Salix alba 'Sericea', hopeapaju/silverpi l ( 17)
- fragilis. piilipuu , salava/knäckepil ( 18)

- xrubens
Sorbus aucuparia. kotipihlaja/ rönn (20)
- intermedia , ruotsinpihlaja/svenskoxel
Tilia cordata, metsälehmus/skogslind (2 1)
- platyphylla , isolehtilehmus/bohuslind (22)
- x vulgaris. puistolehmus/ parkhnd (23)

Ulmus glabra. vuorijalava/skogsalm (2?)
-

' Exoniensis' . kartiojalava/pyramidalm
(26)
- ' Pe ndul a '. riippajalava/paraplyalm <27)
- .r hollandica. puistojalava/hybridalm
- lae1·is. kynäjalava/vresalm (24)
- minor. ' Hoersholmiensis' . kujajalava/
hörsholmsalm

Kaivopuiston lehtipensaat ja
köynnöskasvit
Acer ginnala. mongolianvaahtera/
ginnalalönn ( 1)

- -nikoense
- tataricum. tataarivaahtera/rysk Iönn (5)
Amelanchier lamarckii
- spicata. ruomipihlaja/häggmispel
Berberis :r ottawensis ·Superba · . hurmehappomarja/holländsk blodberberis

.

.

- thunbergii. japaninh appomarja/häckberbens
Caragana arborescens. siperian he mepensas/
sibirisk ärtbuske

Celastrus orbiculatus. japaninkelasköynnös/
japansk träddödare

Camus alba. valkomarjakan ukka/rysk komell
-

' Kesselringi i'
' Sibirica'. korallikanukka/korallkomell
- srolonifera ' Flavi ramea ·. keltaoksakanukka/
videkomell
C onlus a1•ellana. pähkinäpensas/hassel
Coroneaster bullara. kumulehtituhkapensas/
rynkoxbär
..
- integerrima. punamarjatuhkapensas/oxbar
- Iucida. kiiltotuhkapensas/häkox bär
Crataegus douglasii. mustamarjaorapihlaja
- grayana. aitaorapihlaja/häckhagtom

-

macracantha
oxyacanrha. pyöröliuskaorapi hlaja/

-

sanguinea. siperianorapih laja/ ibi ri k

rundhagtom
hagtom

- submollis. i o-orapih laja/trädhagtom
Dew::.ia scabra. nietospensas/strävdeutz ia
Elaeagnus commlltata. k.ilsepensas/s ilverbuske
Euon\'mus alafiiS. palle orvari npensas/
vi~ged benved
- et;;.opaeus. euroopan orvari npensas/benved
Forsvrhia x intermedia . komeaomenapensas/
hybrid forsythia

Frangula alnus. paatsama/brakved

Yksi Suomen mnhimmisw riippajalal'isra kas\'llll
Kaii'Opuisronlänsirewudla. Valok . P. Alanko.
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Hippophaea rhamnoides. tymi /havtom
Holodiscus discolor. nukka-angervo/vippspirea
Hvdrangea heteromalla . kiinanhonensia/rosenhortensia
- paniculata. 'Praecox ' , syreenihortensia/
vipphortensia
Laburnwn alpinum . kultasade/alpgullregn
Ligustrwn vulgare. aitalikusteri /liguster
Lonicera caprifolium . köynnöskuusarna/
kaprifol
- chrysamha . keltakuusama/gulltry
- tatarica. rusokuusama/rosentry
- xylosteum. lehtokuusarna/skogstry
Malus sargentii. marjaomenapensas/bukettapel
Philadelphus coronarius. pihajasmike/
doftschersmin
- 'Aureus'
- pubescens. hovijasmike/kungschersmin
Physocarpus opulifolius. heisiangervo/
smällspirea
Potentillajrwicosa. pensashanhikki/ölandstok
Ribes alpinum. taikinamarja/måbär
Rhodorendron-risteytymiä
Rosa glauca . punalehtiruusu/daggros
- Joetida 'Persian Yellow', persiankeltaruusu/
persisk gullros
- gallica 'Splendens', valamonruusu
- nitida
- pimpinellifolia . juhannusruusu/pimpinellros
- 'Flore-pleno'
- ' Poppius'
- rugosa. kurttulehtiruusu /vresros
Rubus idaeus. vadelma/hallon
Sambucus racemosa . terttuselja/drufjäder
- 'Lacinata'
Sorbaria arborea var. glabrara
Sorbus wil/morinii
Spiraea cana
- chamaedr:folia. virpiangervo/kvastspirea
-media
- salicifolia . pajuangervo/hökspirea
- trichocarpa
Symphoricarpos rivularis. lumimarja/snöbär
Syringa josikaea . unkarinsyreeni/ ungersk syren
rejlexa , nuokkusyreeni/hängsyren
- romemel/a, nukkasyreeni /luddsyren
- vulgaris. pihasyreeni/syren
- 'Alba '
- lajikkeet, jalosyreenit
Tripterygium regelii
Vibumum lamana. villaheisi /parkolvon
- opulus, koiranheisi/skolgsolvon
- ' Roseum', lumipalloheisi/snöbollskusek
Weige/a x hybrida 'Eva Rathke', tarhakotakuusarna/trädgårdsparktry

Vanhoilla puis10puil/a kasma joskus komeita kääpiä;
tiissä suomukääpä (Po/vporus squamosus) vuorijala\'an rungolla . Va lok. P. Alanko.

Kaivopuiston havupuut
ja -pensaat
Abies concolor. harmaa jalokuusi/coloradogran
Larix decidua . euroopanlehtikuusi/
europeisk lärk
- kaempferi, japaninlehtikuusi/japansk lärk
- sibirica, siperianlehtikuusi/sibirisk lärk
Picea abies, kuusi/gran (28)
- pungens, okakuusi/blågran
Pinus mugo . vuorimänty/bergtali (29)
- cemhra , sembrarnänty /cembratall (30)
- sylvestris , metsämänty/tali (31)
Pseudotsuga menziensii , douglaskuusi/
douglasgran (32)
Thuja occidentalis, kanadantuijaituja (33)
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Leena Hämet-Ahti

KAIVOPUISTON TARKEIMPIEN
PUIDENOPAS
Kasvimaailman rikkaus avautuu vain sille,
joka tuntee kasveja. Niinpä tämän pienen
opaskirjoituksen tarkoitus on ohjata tuntemaan puita; sanoin ja piirroksin esitellään
Kaivopuiston tärkeimpien puulajien tuntomerkkejä sekä kerrotaan jotain niiden
alkuperästä. Numerot nimien yhteydessä
viittaavat keskiaukeaman karttaan , jonka
avulla useimmat mainituista lajeista on
löydettävissä.

Metsävaahtera (3) on pyöreälatvuksinen ,
vahvarunkoinen puu, jonka silmut ja lehdet
ovat vastakkain . Suuret lehdet ovat leveitä,
Iovityvistä ja lehtilavan puoliväliin saakka
3 - 5-liuskaisia. Jokaisen liuskan kärjessä
on ohut ripsi. Syksyllä vaahteran lehdet
ovat usein loistavan punaisen ja keltaisen

kirjavia. Kaksilohkoisessa lohkohedelmässä on kummassakin ulkoreunassa pitkä
lenninsi ipi , jonka avulla puun siemenet
leviävät tehokkaasti . Vaahtera on suosittu
puisto- ja puutarhapuu , joka helposti näyttää "villiytyvän" asumusten ympäristöön,
vaikka se luonnonvaraisena viihtyykin vain
parhaimmissa eteläsuomalaisissa . lehdoissa.

Hopeavaahtera (4) on itäisen PohjoisAmerikan metsien kookas puu, joka menestyy eteläisimmän Suomen puistoissakin . Sen lehdet ovat kapealiuskaisia ja
liuskat syvähampaisia, väri on päältä
kirkkaanvihreä mutta alapinnat harmaat
(= hopea vaahtera) . Lehtien syysväritys
voi sopivilla aurinkoisilla kasvupaikoilla
olla hyvinkin upea.

metsävaahtera

hopeavaahtera
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Saarnivaahterakin (2) on kotoisin
Pohjois-Amerikasta, preeria-alueen laitamilta. Se on pienehkö , meillä usein
vinorunkoinen puu tai iso pensas, jonka
lehdet ovat kerrannaisia eli muodostuneet 5
- 7 erillisestä. isosta lehdykästä, ja siten
muistuttavat saamen lehtiä. Saamivaahtera
on kaksikotinen , ts . hede- ja emikukat ovat
eri yksilöissä.
Tataari- (5) ja mongolianvaahtera ( 1)
ovat suuresti toisiaan muistuttava lajipari ,
joi ta edellinen on kotoisin Itä-Euroopasta
ja jälkimmäinen Koillis-Aasiasta. Paras
erottava tuntomerkki on lehdissä: mongolianvaahteran lehdet ovat selvästi kolmiliuskai ia ja keskiliuska on muita pitempi .
Tataarivaahteran lehti on tuskin ollenkaan
liuskainen. Molemmat ovat pienehköjä ,
hento-oksaisia ja usein monirunkoi sia puita. Varsinkin mongo lianvaahtera voi olla
hyvin korean punainen syksyllä.
llevoskastanja (6), joka Euroopassa kasvaa luonnonvaraisena vain Balkanin niemimaalla , viihtyy eteläisimmässä Suomessakin . Sen suurissa kerrannaislehdissä on 5 7 kapean vastapuikeaa, suippokärki stä ja
sahalaitaista lehdykkää. Suuret kermanvaikoi et kesäkuussa avautuvat kukat ovat
py tyinä , terttumaisina. jopa 30 cm pituisina kukintoina. Syksy ll ä kypsyvät suuret
piikkikuoriset hedelmät. joiden sisällä on
Yksi iso siemen . Siemeniä ei ole syytä
syödä, koska ne sisältävät myrkyllisiä
saponiineja .

tataarivaahtera

saamivaahtera
mongolianvaahtera

19

96
Tervaleppä (7) on komea ja kookas
rantojen puu, joka menestyy hyvin myös
puistoissa. Sen lehdet ovat kiiltäviä , tummanvihreitä, muodoltaan vastapuikeita eli
lehtilavan levein kohta on lähellä kärkeä ,
joka lisäksi on tylppä tai leveälovinen.
Tervaleppä on yksikotinen puu , mutta sen
kukat ovat yksineuvoisia: hedekukat sijaitsevat pitkissä riippuvissa norkoissa ja
emikukat pyöreissä, siirottavissa norkoissa, jotka myöhemmin kesällä puutuvat
käpymäisiksi hedelmänorkoiksi .
Rauduskoivu (8) kasvaa Taka-Lappia
lukuunottamatta luonnonvaraisena koko
Suomessa. Varsinkin vanhahkojen yksilöiden oksat ovat pitkiä, riippuvia (''riippakoivu"). Lehdet ovat vinoneliömäisiä tai
kolmiomaisia,
harmahtavan
vihreitä,
pitkä- ja kapeakärkisiä. Lehtilaidalle on
luonteenomaista toissahaisuus:
isoissa
hampaissa on pieniä teräviä sahahampaita.
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Pyökki (9) on Keski-Euroopassa tärkeä
metsäpuu , joka hädin tuskin menestyy
maamme etelärannikolla. Vihreälehtisiä
yksilöitä paremmin olojamme näyttää sietävän punalehtinen lajike, veripyökki.
Pyökin runko on sileä, hopeanharmaa ja
sen silmut ovat jopa 1 cm pitkiä, kapeita
siirottavia. Lehdet ovat leveän soikeita.
suippotyvisiä ja -kärkisiä. kiiltäviä . Kaivopuiston yksilö on oloissamme poikkeuksellisen komea.
Saarni ( 10) on Etelä-Suomen rehevimpien
lehtokorpien puu, joka soveltuu myös
puistoissa viljeltäväksi . Se on kookas.
pysty- , paksu- ja jäykkäoksainen. Silmut
ovat noenmustia; lehdet vastakkaisia, isoja, 9- 11-lehdykkäis iä ja puhkeavat vasta
kesäkuussa . Pienet kukat terttumatstssa
kukinnoissa avautuvat jo ennen lehtiä
toukokuussa . Kapeasiipiset pähkylähedelmät kypsyvät vasta lokakuussa ja varisevat
talven kuluessa .

Haapa ( 14) esiintyy koko Suomessa perimmäistä Taka-Lappia myöten. Se on
suureksi kasvava vaalearunkoinen puu.
Heikkokin tuulenvire saa väräjämään sen
kesäkuun alkupäivinä puhkeavat pyöreähköt ja pitkäruotiset lehdet. Syksyllä lehdet
Voivat olla verenpunaisia tai kullankeltaisia. Haapa on kuten kaikki pajukasvit
kaksikotinen; pitkät roikkuvat kukinnot
avautuvat toukokuussa.
Poppelit ovat haavan sukulaisia, eikä
Yksikään niistä kasva luonnonvaraisena
Suomessa. Siperiasta kotoisin olevan huonolatvuksisen Iaakeripoppelin ( 12) lehdet
ovat suippoja, alta valkoisia; oksat pitkiä ,
kaarevia ja vuosikasvaimet voimakassärmäisiä ja kierteisiä . Jättipoppeli ( 13)
kasvaa luonnonvaraisena läntisessä Pohjois-Amerikassa; senkin soikeat, pyöreätyviset lehdet ovat alta valkoisia mutta
vuosikasvaimet liereitä sekä oksien kärjet
ja kääpiöversot ylöspäin kaartuneita. Sekä
jättipoppelia että laakeripoppelia viljellään
Yleisesti Etelä- ja Keski-Suomen puistoissa. Ontarionpoppelin ( 11) lehdet ovat
suuria ja herttatyvisiä, vuosiversot liereitä ,
osittain karvaisia.
Ropeapajun ( 17) kapean suikeat lehdet
ovat hopeanhohtoisen karvoituksen peittämiä ja tekevät koko puun harmaaksi. Tätä
Puumaista pajua viljellään Etelä- ja KeskiSuomessa, mutta kotoisin se on Keski-Euroopasta.
Piilipuu eli salava ( 18) on myös iso
PUumainen paju , jonka lehdet ovat pitkiä ja
kapeita, nuorina karvaisia mutta kaJjuuntuVat kesän kuluessa. Kukinta tapahtuu
lehtien puhjettua, ja siemen varisee vasta
syksyllä. Salava ei ole Suomessa alkuperäinen vaan on kotoisin Keski-Euroopasta .
Mutta sitä on jo vanhastaan yleisesti
kasvatettu kylä- ja kujannepuuna ja monin
Paikoin se onkin täysin kotiutunut.
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Raita ( 19) on kaksikotinen puumainen
paju, joka kasvaa luonnonvaraisena koko
maassa. Sen arvoa viheristutuksissa ei ole
vielä ymmärretty. Raidan kukinnot ("kissat") ovat suuria. pyöreitä ja pystyjä.
Kukka on hyvin vaatimaton, siinä on vain
hetiö tai emiö karvaisen suomumaisen
tukilehden hangassa eikä ollenkaan kehälehtiä. Emiö on kalpean kellanvihreä.
mutta heteiden ponnet ovat kirkkaan keltaisia, ja kukkiva hederaita onkin todellinen
koristus muuten lehdettömässä, paljassa
huhti-toukokuun vaihteen puistikassa tai
metsänreunassa. Raidan lehdet puhkeavat
kukinnan jälkeen; ne ovat vastapuikeita.
päältä tumman vihreitä, alta harvakarvaisia
ja korkosuonisia.

( 16) kasvaa luonnonvaraisena
usein melko vaatimanomiilakin paikoilla
Lounais-Suomessa mutta istutettuna se
viihtyy maan etelä- ja lounaisosissa . Tammi on vankkarunkoinen, laajalatvuksinen
ja voimakashaarainen puu, jonka lehdet
ovat vastapuikeita, parihalkoisia ja nahkeita. Toisinaan ne jäävät lakastuneina puuhun koko talveksi . Kukinta ja lehtien
puhkeaminen tapahtuvat samaan aikaan.

Tammi

Tammi on yksikotinen. ja sen kukat ovat
yksineuvoisia: hedekukat roikkuvat monikukkaisina norkoina. emikukinnot ovat
pystyjä ja niissä on vain 2 - 4 kukkaa.
joista syksyyn mennessä kehittyy kovakuorinen hedelmä eli tammenterho.

Kotipihlaja (20) on suomalaisten pyhä
puu , joka kasvaa koko maassa metsänrajalle saakka. Usein metsän pimennossa se on
pensas mutta rehevänpuoleisi lla ja aurinkoisilla paikoilla runsaasti kukkiva puu.
Pihlaja on piristävä väriläikkä puistossa:
kukat valkoisia. voimakkaasti tuoksuvia,
kukinnot suuria, marjat punaisia ja kerrannai slehdetki n ovat usein syksyllä punaisenja keltaisenkirjavia. Useat siemensyöjälinnut kerääntyvät syksyisin pihlajiin .
Metsälehmus eli niinipuu (24) on tuoreitten lehtometsie n laji. joka kasvaa luonnonvaraisena koko Etelä-Suomessa. Vaikka se
istutettuna menestyy Keski -Suomessakin.
puistolehmus (23). paikoin jopa isolehti·
lehmus (22). on sitä yleisemp i puistopuuna . Isolehtilehmus on kotoisin Keski-Euroopasta ja puistolehmus on en ja metsälehmuksen välinen risteytymä. Kaikkien
pihlaja

tammi

metsälehmus
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---5cm

kynäjalava

kartiojalava

lehdet ovat vinosti hertratyvisiä. leveän
puikeita ja uippokärkisiä . Metsä.'ehll1_uk~
sen lehdet ovat kooltaan pienemmat. paalta
ne ovat kalju ja. vihreitä. alta sinivihreitä ja
rnuuten kalju ja mutta suonihangoissa on
ruskea karvatupsu . Pui stolehmuksen lehdet
ovat vähän i ompia. kaljuhkoja, alta vain
heikosti sinivihreitä ja suoni hankojen karVatupsu on vaaleanharmaa. lsolehti lehrnuksen lehdet ovat suuria , alta ja päältä
samanvärisiä . vihreitä, usein molemmin
PUolin harvakarvaisia ja suonihankojen
karvatupsu on valkoinen. Puistoissamme
Pisimmäksi näistä kasvaa metsälehmus;
Puistolehmus ja isolehtilehmus jäävät paljon lyhyemmik i. Isot silmupahkat ovat
luonteenomaisia puistolehmuksen rungon
alaosalle. Lehmuksen kukat ovat suuria,
keilanvalkoisia ja voimakkaasti tuoksuvia .
Kukinta-aika on myöhäinen: isolehtilehll1uk ella tavallisesti heinäku un puolivälissä ja metsälehmuksella pari viikkoa myöhemmin elokuun alussa; puistolehmus kukkii niiden välissä. Kukat ovat pystyissä
Viuhkoissa, joiden perä on kasvettunut
kiinni myöhemmin lenninsiipenä toimi-

vuorijalava

vaan kalvomaiseen suojuslehteen . Parhai- ·
ten lehmuksista viihtyy tietysti metsälehmus , arin on isolehtilehmus.

Vuorijalava (25) kasvaa luonnonvaraisena
muutamissa Etelä-Suomen rehevimmissä
lehdoissa . Se voi tulla hyvin suureksi,
pisin meillä mitattu vuorijalava lienee 37
metrinen . Vuorijalavan lehdet ovat vastapuikeita, toiskertaan sahalaitaisia ja lyhytkärkisiä. Lehdissä on tankeita karvoja, ja
ne tuntuvat karheilta. Kukinta-aika on
toukokuussa ennen lehtien puhkeamista.
Kaksineuvoiset pienet melkein perättömät
kukat ovat tiheinä ryhminä . Kesä-heinäkuun vaihteessa kypsyvissä hedelmissä on
leveä iipipalle. Puistopuuna vuorijalava
on hyvin suosittu, ja viljelyksessä on myös
erikoisen näköisiä lajikkeita kuten pystyoksainen kartiojalava (26) ja riippuvaoksainen riippajalava (27). Puiston
eteläo assa kasvavat kynäjalavat (24) ovat
huomattavasti vuorijalavaa harvinaisempia
pui topuina. Kynäjalava eroaa vuorijalavasta mm . pitkäperäisistä kukistaan ja
pehmeämpikarvaisista hyvin vinotyvisistä
lehdistään.
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sembramänty

j

douglaskuusi

2cm

kanadantuija
metsämänty

vuorimänty

Metsämänty (31) on maamme yleisin
puulaji, joka muodostaa metsiä varsinkin
kuivilla sora- ja hiekkamailla mutta kasvaa
myös tuoreilla moreenimailla, kallioilla
sekä rämeillä. Mänty on juhlava puu myös
puistoissa mutta se kärsii helposti asutuskeskusten epäpuhtaasta ilmasta.
Vuorimänty (29) on Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristojen havupensas tai pieni
puu, joka menestyy sopivilla paikoilla
viljeltynä lähes koko Suomessa. Sen neulaset ovat kääpiöversoissa paritlain kuten
metsämännylläkin mutta vihreä väri ja
tylpähkö kärki ovat hyviä erottavia tuntomerkkejä; metsämännyn neulaset ovat
enemmän tai vähemmän sinivihreitä ja
teräväkärkisiä. Vuorimännyn kävyt ovat
kiiltävän ruskeita, perättömiä, ja niiden
suomujen kilpi on usein otamainen .
Sembramänty (30) on kookas puu. jonka
ohuet, pitkät neulaset ovat kääpiöoksissa
viisittäin . Kävyt ovat 5 - 8 cm pitkiä.
tynnyrimäisiä ja pystyjä. Isot siemenet
ovat maukkaita, ja esim . Venäjällä niitä
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käytetään ylei e ti välipalana pähkinöiden
tavoin. Sembramäntyä on sekä Alpeilla
että Pohjoi -Venäjällä ja Siperiassa.
Useimmat Suomen embramännyt lienevät
itäistä alkuperää . Tämä puulaji tuli meillä
viljelyyn viime vuosisadan uurten nälkä·
vuosien jälkeen. kun iitä toivottiin saata·
van hätäravintoa .

Douglaskuusi (32) on kotoisin läntisestä
Pohjois-Amerikasta. Sen neulaset ovat
litteitä , alta valkojuovai ia . Käpy on eri·
koi en näköinen ; kolmiliu kai et uojus·
suomut ovat pitkälti näkyvi ä käpysuomu·
jen väli ä. Dougla kuu i viihtyy Etelä·
Suomen pui toi sa ja näyttää sietävän
kaupunki-ilman epäpuhtauksia.
Kanadantuija (33) on kotoisin itäisestä
Pohjois-Amerika ta . Huolimatta suomu·
maisista lehdistä e on havupuu ja kuuluU
samaan heimoon kuin kataja. Tuijan versot
ovat litteitä. päältä tumman. alta harmahta·
van vihreitä. Suome sa kasvatetaan u eita
muodoltaan eritai ia lajikkeita, joi ta pyl·
väsmäi et liene ät meillä yleisimpiä.

10 1

Satu Huttunen
MÄNTY ILMAN SAASTUMISEN INDIKAATTORINA

Ilman epäpuhtauksien vaikutukset vihreässä ympäristössä kohdistuvat erityi sesti havupuihin , koska niiden neulaset ovat ympäri vuoden alttiina epäpuhtauksille ja säätilan vaihtelulle . Havupuulajien saasteiden sietokyvyssä on
eroja ja myös lajinsisäistä vaihtelua esiintyy , mm. männyllä (vrt . mm . Bialobok 1978 , 1980 , Huttunen 1978) . Mänty on kuitenkin hyvä indikaattori , kos ka se on yleinen ja suhteellisen herkkä epäpuhtauksille .
Ilman epäpuhtauksien leviämisen tutkimuksessa männyn neulaset ovat käyttökel poisimmillaan (Huttunen et al . 1979 , 1980) . Neulasten rikkipitoisuuden perusteella voidaan selvittää ilman kautta kulkeutuvien rikkiyhdisteiden leviämistä paikallisesti , alueellisesti ja myös valtakunnan laajuisesti . Tulosten ana lysoinnissa ja tulkinnassa tarvitaan kuitenkin suuri määrä kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa . Epäpuhtauksien leviäminen on suhteutettavissa ai kaan ja sääolosuhteisiin . Epäpuhtauksien kertyminen ilmaisee epäpuhtausannoksen (ajan ja leviämiseen suhteen) , muttei suoraan vaikutusta (kuva 1) .
Teollisuusympäristössä esiintyy korkeita lyhytaikaispitoisuuksia , jotka vaurioittavat neulasia nopeasti . Tällöin epäpuhtauksien kertymistä neulasiin e i
ehdi tapahtua . Neulasten indikaattoriarvo ei olekaan parhaimmillaan aivan
teollisuuden välittömässä läheisyydessä (Huttunen et al . 1981c) .
Rikkiannoksen (kertymisen) ja aluee l lisen le viämisen paras mitta on neulasten
kokonaisrikkipitoisuus . Sul faattien määrä va i htelee luontaisesti paljon enemmän kuin kokonaisrikin määrä ja ni iden osuus esimerkiksi pintakertymässä mää-
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Kuva 1. Rikkiyhdisteiden leviäminen Oulussa helmikuussa 1979 ja heinäkuussa
1979 . Kartat tehty männyn neulasten rikkipitoisuuden perusteella . Helmikuun
kartassa on käytetty kesän 1978 neulasia ja heinäkuun kartassa kesän 1979
neulasia . Rikkiyhdisteiden aiheuttama kuormitus on huomattavasti suurempi
talvikuukausina .
Fig . 1. Dispersion of air - borne sulphur compounds around Oulu in February
1979 and in July 1979 . The maps are based on sulphur contents of pine needles :
in February needles from the summer 1979 were used for sulphur analyse~,
while in July, needles of the current season were used .
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räytyy pH :n mukaan . Kasvisolukeiden ja varsinkin kasvien pinnan pH vaihtelee
saastuneilla alueilla melkoisesti . Yleistäen voidaan sanoa , että neulasten
rikkipitoisuus on hyvä indikaattori, mutta sen lisäksi tarvitaan myös muita
tietoja (Guderian 1977, Kärenlampi & Huttunen 1980) .
Neulasten pinnan kuluminen
Neulasten pinnan vahakerros on pääasiallisin ilman epäpuhtauksien tunkeutumisen este . Vahapinta kuluu vähitellen ilmasta laskeutuvien hiukkasten , sääolosuhteiden ja sateen vaikutw<sesta. Tämä luontainen kuluminen vie kuitenkin varsin pitkän ajan . Männyn neulaset elävät Pohjois- Suomessa keskimäärin
4 - 6 vuotta , Etelä- Suomessavain noin 3 - 4 vuotta. Luontaisen kulumisen
seurauksena vanhenevien neulasten vahapinnan vauriot lisääntyvät (Huttunen
& Laine 1979) .
Kaupunki - ja teol lisuusympäristöissä ilman sisältämät epäpuhtaudet kulutta vat neulasten vaharakennetta normaalia nopeammin (kuva 2) . Kuluminen voi daan havaita erityisesti ilmanrakojen läheisyydessä . Kaupunkiympäristössä
neulaset kuluvat muutamassa kuukaudessa yhtä paljon kuin 3 - 4 vuoden aikana luonnossa. Neulas ten sijainnista johtuen kuluminen on luonnollisesti
epätasaista . Se häiritsee selvästi neulasten vesitaloutta (Huttunen et al .
1981a , Huttunen & Laine 1979) .
Epäpuhtauksien vaikutukset neulasiin
Veteenliuenneet tai kaasumaisessa muodossa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat
neulasten pinnalta yhteyttäviin solukoihin joko ilmarakojen kautta tai suoraan pinnan läpi . Osa ilman kautta tulevasta rikistä käytetään orgaanisten
aineiden aineenvaihdunnassa . Käyttö rajoittuu kuitenkin varsin vähäisiin
määriin ja edellyttää toimivaa ja tasapainoista ravinnetaloutta . Rikin hyväk sikäyttö on mahdollista vain aktiivisena kasvukautena , tällöinkin neulasten
ravinnetalous usein joutuu epä~asapainoon ylimääräisen rikin vuoksi (vrt . mm.
Malhotra & Hocking 1976) .

Kuva 2 . Oikealla 11 kuukauden ikäisen männyn neulasen normaali vaharakenne
ilmarakojen alueelta . Vasemmalla vastaava rakenne ilman epäpuhtauksien vai vaamasta männyn neulasesta. VahanW<ka on lähes kokonaan kulunut .
Fig . 2 . Right : an 11-months- old pine needle with a normal fibrous wax
structure around the stomatal area . Left: a needle from a polluted area,
showing the erosion of the fibrous wax structure .
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Männyn neulasten puskurointikyvyn avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä neulasten kyvystä käyttää hyväkseen ilman kautta kulkeutuvia yhdisteitä . Neulasten
puskurointikyky on parhaimmillaan kasvukautena . Tällöin vähäiset rikkimäärät
siirtyvät suoraan orgaanisiin yhdisteisiin aineenvaihdunnan tuotteina . On kui tenkin muistettava , että korkeiden lyhytaikaispitoisuuksien aiheuttamat vahingot ovat myöt suurimmillaan elintoimintojen vilkkaudesta johtuen . Puskurointikyky puuttuu neulasista kylmien talvikuukausien aikana, jolloin epäpuhtauksia
kuitenkin kertyy solukoihin varsin nopeasti . Elintoimintojen alkaessa kevään
lämpiminä päivinä seurauksena on eliminointikyvyn ylitys ja vaurioita .
Ilman rikkikuormituksesta johtuen neulasten puskurointikyky siirtyy emäks i selle alueelle . Toisin sanoen neulasten kyky sietää emäksisiä epäpuhtauksia lisääntyy ja happamien ainesten sietokyky laskee . Puskurointikyky on
siis tavallaan mittari , joka mittaa jäljellä olevan "vieterin" pituutta ja
eliminointikyvyn laatua (vrt . mm. Grill & Härtel 1972 , Wind 1979) .
Vähäiset epäpuhtausmäärät aiheuttavat neulasten solukoissa jatkuvan torjuntareaktion eli "stressin " . Tällaisia ovat mm . hapettavien entsyymien aktiivisuuden jatkuva nousu . Neulasten vanhetessa aktiivisuus lisääntyy myös luontaisesti , mutta ilman epäpuhtauksien tai tautien ja hyönteistuhojen seurauksena aktiivisuuden kasvu on moninverroin nopeampaa kuin normaalisti . "Stressin " kehitys on osoittautunut parhaaksi vaikutusten indikaattoriksi neulasissa , koska epäpuhtauksien kertyminen , talvehtiminen ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttama stressin lisääntyminen ovat suoraan verrannollisia kas vussa tapahtuviin muutoksiin (kuva 3) .
Vauriot
Neulasissa syntyy joko pitkäaikaisen stressin tai lyhytaikaisten päästöjen
seurauksena vaurioita , jotka voidaan pahimmissa tapauksissa nähdä paljain
silminkin , mutta useimmiten ne jäävät mikroskooppiselle tasolle . Itse asiassa neulasten mikroskooppinen tutkimus on osoittanut , että havupuiden "iki vihreä ulkonäkö" säilyy sangen pitkään . Neulasvauriot ovat olemassa ja häi ritsevät elintoimintoja ja yhteyttämistä , mutta eivät näy ulospäin . Tässä

Kuva 3 . Männyn neulasten suhteellinen peroksidaasiaktiivisuus Oulussa helmi kuussa 1979 (vasemmalla) ja heinäkuussa 1979 (oikealla) . Vrt . kuva 1.
Fig . 3 . The relative peroxidase activity of pine needles in February 1979
(left) and in July 1979 (righL) . See also Fig . 1.
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suhteessa näkyvien vaurioiden ja vaurioluokitusten indikaattoriarvo jää
lähinnä vahinkokatselmukseen .
Kasvun väheneminen
Ilman epäpuhtauksien aiheuttama kasvun väheneminen voi syntyä varsin monella
eri tavalla . Kasvukausi saattaa jäädä liian lyhyeksi , koska ilman epäpuhtauksien aiheuttamat talvikauden häiriöt heijastuvat pitkälle seuraavaan kasvukauteen . Mittauksissa on voitu havaita, että talven aikana syntyneet vauriot
ja vesitalouden häiriöt haittaavat yhteyttämistä melkein juhannukseen saakka . Stressihengitystä oli havaittavissa vieläkin myöhemmin. Yhteyttämistuotteiden normaali siirtyminen tärkkelykseksi on häiriintynyt . Sokerien
määrä solukoissa on varsin korkea alkukesästä . Loppukesästä , jolloin männyn neulassalukot alkavat normaalisti valmistautua talveen ne ovatkin vielä
täydessä kasvutilanteessa ja kylmänkestävyyden kehitys saattaa viivästyä ja
kierre jatkuu (Huttunen et al . 1981a) .
Myös yhteyttämiskapasiteetti jää keskimäärin alhaisemmaksi, vaikka myös kompensaatioilmiöitä esiintyy . Joinakin kesäpäivinä, jolloin esiintyy lyhytai kaisia korkeita pitoisuuksia, esimerkiksi sääolosuhteiden seurauksena, yh teyttäminen saattaa pysähtyä lähes tyystin (Huttunen et al . 1981b) .
Männyn neulasten rikkidioksidin sietokyky näyttää olevan lyhytaikais~stikin
noin 100 gg tienoilla . Aina kun ilman S0 2- pitoisuus ylittää 10 ug m- tapahtuu männyn neul asissa häiriöitä . Keskimääräiset so 2- pitoisuudet eivät saisi
kohota juuri yli 30- 40 pg m- 3 . Kasvutappioita näyttää esiintyvän jo ko . pitoisuuksissa . Esimerkiksi Porvoon maalaiskunnan alueella on arvioitu, että
pitoisuudet ovat 1970- luvulla olleet keskimäärin ylläolevaa suuruusluokkaa .
Tutkimillani koealoilla männyn kasvu on ollut jopa 25 % alhaisempi kuin vas taavilla kontrollialueilla (Huttunen 1980) .
Männyn merkityksestä bioindikaattorina
Männyn hyvä indikaattoriarvo ilman saasteiden tarkkailussa perustuu siihen ,
että mäntyjen saamia vaikutuksia voidaan pitää tavallaan ennaltaehkäisevänä
turvarajana ajatellen ihmi sen elinympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä . Mänty on myös "mittaamassa" epäpuhtauksien vaikutuksia ympäri vuoden .
Männyn osuus talvisen elinympäristön viihtyvyyden, vihreyden ja pienilmastollisten tekijöiden osalta on ratkaiseva. Alustavien alkuperäkokeiden , eräiden jälkel äiskokeissa tehtyjen mittausten ja siirtokokeiden perusteella näyt tää siltä , että mäntyjen geneettisessä monimuotoisuudessa on monia piirtei tä , jotka voidaan hyödyntää mm . kaupunki - istutuksissa . Männyn neulasten indi kaattorikäytön tärkeimmät kohteet voidaan koota seuraavaksi taulukoksi .

Kohde

käyttötapa

Epäpuhtauksien leviämisen
seuranta

eri vuodenaikoina tehtävät kartoitukset ja
analyysit

Ympäristövaikutusten
seuranta

herkimmin syntyvien vaikutusten mittaaminen ,
esim . erilaiset biokemialliset analyysit ,
entsyymianalyysit jne. "suhteelliset arvot"

Krooniset vaikutukset

kuormituksen ja vaikutusten suhteellinen
määrä eri vuosina, rinnastus esim. kasvuun

Diagnostiset selvitykset

vaurioiden syyn määrittäminen mm . analyysi tulosten ja mikroskooppisten tutkimusten
perusteella

105

Kirjallisuutta
BIALOBOK , S . 1978 : Studies on the effect of sulphur dioxide and ozone on the
respiration and assimilation of trees and shrubs in order to select
individuals resistant to the action of these gases . Fourth Annual Repor t
1977- 1978 . - Pl - Fs- 74 , FG- Po- 326 .
- "- 1980 : Identification of resistant or tolerant strains and artificial
selection or production of such strains in order to protect vegetati on
from air pollution . - Papers presented to the Symposium of the Effects
of Air- borne Pollution on Vegetation : 253 - 271 . United Nations . Warsaw .
GRILL , D. & HÄRTEL , 0 . 1972 : Zel l physiologische und biochemische Untersuchungen an so 2- begasten Fichtennadeln . Resistenz und Pufferkapazität . Mitt . Forstl . Bundes- Versuchsanst . Wien 97 : 367 - 384 .
GUDERIAN , R. 1977 : Air pollution . - Ecol . Studies 22 : 1- 127 .
HUTTUNEN , S . 1978 : The effects of air pollution on provenances of Scots
pine and Norway spruce in northern Finland . - Silva Fennica 12 ( 1) : 1- 16 .
- "- 1980 : Uppföljningsundersökning om luftföroreningarnas inverkan på
skogarna i närheten av endel industriorter . Aren 1975- 1979 . - Rapport .
Centralskogsnämnden skogskultur , 27 s .
HUTTUNEN, S., HAVAS , P. & LAINE , K. 1981a : Effects of air pollutants on the
wintertime water economy of the Scots pine Pinus silvestris . - Holarctic
Ecol
Painossa .
HUTTUNEN , S . , KARHU , M. & LAINE , K. 1981b : Air pollution induced stress and
its effects of photosynthesis and respiration of Pinus silvestris .
- Käsikirjoitus, 12 s .
HUTTUNEN , S . , KÄRENLAMPI , L., LAINE , K., SOIKKELI , S. , PAKONEN , T., KARHU , M.
& TöRMÄLEHTO , H. 1980: Ilman epäpuhtauksien leviäminen ja vaikutukset
metsäympäristössä . Loppuraportti . - Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 12 : 1- 153 .
HUTTUNEN , S . & LAINE , K. 1979 : The structure of pine needle surface and t he
deposition of air- borne pollutants . - Archives of Envirionrnental Pr otecti on
(Poland) .
10 s . Painossa .
HUTTUNEN , S., LAINE . K. & TORVELA , H. 1981c: Dispersion of sulphur compounds ,
their accurnul ation and effects in some urban and rural environments i n
Finland . - Käsikirjoitus .
HUTTUNEN , S . , MANNINEN , J . , LAINE , K. , FORSTEN , P. , PAKONEN , T. & TÖRMÄLEHTO ,
H. 1979 : Rikkiyhdisteiden leviäminen ja vaikutus kasvillisuuteen Por issa
vuonna 1979 . - Porin kaupungin tutkimuksia 32 : 1- 38 .
KÄRENLAMPI , L. & HUTTUNEN , S . 1980 : Ilman epäpuhtauksien vaikutukset kas vei hin . - 73 s . Kuopio .
MALHOTRA , S . S. & HOCKING , D. 1976 : Biochemical and cytological effects of
su l phur diox i de on pl ant metabo l ism . - New Phytol . 76 : 227- 237 .
\H ND , E. 1979 : Pufferkapazität i n Koniferennadeln . - Phyton (Austria) 19 :
197- 215 .

106
Juhani Salmi
MÄNNYN PUUAINE JA KÄYTTÖ
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Metsämännyn maantieteellinen levinneisyys on sangen laaja,ja lajin kasvupaikkaedellytykset ovat eri alueilla toisistaan poikkeavia . Varsinkin
ilmastoerojen takia mänty muodostaa rotuja , jotka eroavat ulkonäöltään
jonkin verran toisistaan . Suurin ero on kuitenkin kasvun ja kehityksen
erilaisessa rytmissä . Tällä on huomattava vaikutuksensa myös mm . männyn
puuaineen rakenteeseen ja ulkonäköön sekä puun oksanmuodostukseen .
Puun kosteus
Saksalaisen ryhmittelyn mukaan kuuluu kasvavan tai vasta kaadetun män~yn
sydänpuu melkoisen kuiviin puihin , joissa on vettä 100- 150( - 200) kg/m
{kiintotilavuus) . Kosteusprosentti on 30-40. Vastaavanlaisen männyn pinta puu kuuluu sitä vastoin erittäin märkiin puihin: vettä on {500 - )550- 650 +
kg/m3 ja kosteusprosentti 130- 200 + .
On kuitenkin todettava , että kosteus ei ole mikään vakio, vaan vaihtelee
vuodenaikojen mukaan . Erään myös saksalaisen tutkimuksen mukaan talvikuukausina on mitattu männyn mantapuun pintaosien kosteusprosentiksi 140 ja
sisäosien 120 . Seuraavina kuukausina ja jo huomattavasti ennen kasvukauden
alkua huhtikuun lopussa kosteus alkaa laskea . Pintapuun kosteus laskee
tällöin alimpaan arvoonsa , mikä säilyy sellaisena koko kesän ja syksyn . Vasta talven lähetessä kosteus alkaa voimakkaasti lisääntyä kohti maksimiarvoaan .
Sydänpuun kosteus ei juuri muutu vuodenajan mukaan . Korkein arvo 31 % vas taa pintapuun korkeinta arvoa talvikuukausina tammi - helmikuussa . Alimpia
arvoja aletaan havaita jo helmikuun lopussa, ja ne saavutetaan aina ennen
toukokuun loppua , jolloin kosteusprosentti on 29 . Vuoden seuraavien kuukau sien aikana tapahtuu hidasta kosteuden lisääntymistä, ja kulminaatio on
jälleen myöhäistalvella .
Puun anatomia
Männyn puuaine on muodostunut keskimäärin 93 %: sesti trakeideista eli putkisol uista , jotka ovat puutuneita , kuolleita soluja . Niiden pituus on keski määrin 2 , 9 mm {1 , 4- 4 , 4 mm) ja paksuus noin sadasosa pituudesta. Soluseinän
paksuus on kevätpuussa 0 , 002- 0 , 004 mm ja kesäpuussa 2- 3 - kertainen {kuva 1).
Trakeidien lisäksi männyllä on parenkyymi - eli tylppysoluja , jotka ovat
pintapuussa eläviä . Nämä solut ovat suhteellisesti paljon lyhyempiä kuin
trakeidit , onutseinäisiä ja elävää solulimaa sisältäviä . Puun ja kuoren välissä sijaitsee ns . kambiumkerros eli jälsi. Puun kasvaessa paksuutta jäll en solut jakaantuvat etenkin sisäänpäin . Ytimenpuoleisista tytärsoluista
muodostuu uusia puun soluja . Jällen ulkopuollelle syntyvistä tytärsoluista
muodostuu kuoren solukko . Varsinaisessa puuaineessa tylppysoluja on vain
ydinsäteissä ja pihkatiehyiden ympärillä .
Pi ntapuu ja sydänpuu erottt•vat aina jyrkästi . Pintapuu on pihkainen , melko
paksu , vaalea tai kellertävä ja sydänpuu tuoreena kellertävä tai punertavan ruskea {tästä johtuu mm . männyn kauppanimi redwood), mutta tummenee
nopeasti ilman vaikutuksesta . Vuosilustot ovat varsinkin poikkileikkauksessa selvästi havaittavia muuta puuainetta tummemman kesäpuun ansiosta .
Tangentin suuntaisessa leikkauksessa ne näkyvät leveinä, tummina raitoina.
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Paras mäntypuu on verraten hitaasti kasvanutta . Vuosilustot ovat tällöin
jokseenkin yhtä paksuja ja tiivistä kesäpuuta on runsaasti . Puuaine on pai navinla silloin , kun vuosilustojen paksuus on noin 1 mm .
Pihkatiehyitä on runsaasti . Ne ovat suurempia kuin kuusella ja lehtikuusella ja näkyvät selvimmin poikkileikkauksessa . Kevätpuussa ne erottuvat
ympäröivien tylppysolujen ansiosta tummempina pisteinä ja kesäpuussa vaa leina täplinä . Pitkittäisleikkauksessa tiehyet näkyvät tummina viiruina .
Hartsia on paljon runsaammin rungon tyvipään sydänpuussa kuin ylempänä
rungossa . Pintapuun pihkapitoisuus on sen sijaan jokseenkin sama eri kor keuksilla . Tyven sydänpuussa saattaa olla hartsia jopa 25 %, kymmenen met rin korkeudella enää vain 5- 6 % ja pintapuussa kaikkialla 2- 3 %.
Puuaineessa näkyvät oksat ovat tummia , ja hajaoksia ei ole . Ydinsäteet ovat
joko yhden tai useamman solukerroksen korkuisia, ja niissä on sekä tylppy että putkisoluja eli trakeideja . Ydinsäteen trakeidit ovat kuitenk in lyhyitä ,
lähes tiilen muotoisia, eivät pitkiä kuten muussa puuaineessa . Tylppysoluissa
on suuria ikkunahuokosia ja putkisoluissa voimakkaat hammasvahvennokset . Mo lemmat edellä mainitut ovat erinomaisia männyn tuntomerkkejä puulajimääri tyksessä .

Kuva 1. Männyn runkopuun poikkileikkaus vuosiluston rajalta. Suuret , ohutseinäiset solut ovat kevätpuuta , pienet , paksuseinäiset solut edellisen
vuoden kesäpuuta . Pihkatiehyet sijaitsevat pääasiassa kesäpuussa . 100 x
suurennos ; SEM , Viikki ; kuva Maire Pyykkö .
Fig. 1. Cross section of a Scots pine stem showing an older (lower part)
and a younger (upper partl annual ring and the sharp boundary between them .
Large , thin- walled cells are formed in early (spring) wood, whereas late
(summer) wood consists of smaller , thick- walled cells and contains mos&
of the resin ducts . (SEM photograph by Maire Pyykkö ; x 100).
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Tekniset ominaisuudet
Puuaineella on tuoreena miellyttävä pihkan tuoksu, muttei mitään erikoista
makua . Rakenteeltaan se on yleensä suorasyistä ja ulkonäöltään verraten karkeaa sekä usein epäsäännöllisesti vaihtelevaa. Se on melko pehmeää , kevyttä ,
keskinkertaisesti kimmoisaa , sitkeää ja taipuisaa , pihkaisuuden ansiosta
kestävää sekä kohtalaisen lujaa , muttei niin lujaa eikä myöskään taipuisaa
kuin esim . koivu . Kevät - ja kesäpuun väliset kovuusvaihtelut ovat suuret .
Männyn iskulujuus on pieni . Puun lujuusomainaisuudet ja kutistuminen riip puvat ratkaisevasti tiheydestä (tilavuuspaino} ja tähän olennaisesti liittyvästä kesäpuuprosentin suuruudesta . Mänty kutistuu kohtalaisesti : pi tuussuunnassa 0 , 4 %, säteen suunnassa 4, 0 %, tangentin suunnassa 8 , 1 %
ja tilavuudesta 12 , 5 %.
Mäntypuu kuivuu melko nopeasti ja hyvin , mutta tällöin ilmenee lievää tai pumusta halkeiluun ja kieroutumiseen . Puu on jossain määrin säänkestävää .
Etenkin keväi sin sinistäjäsienet iskeytyvät helposti puuaineeseen , joka
kestävää sydänpuuta lukuun ottamatta on myös melko altis erilaisten lahottajasienten tuhoille .
Pintapuun kyllästys onnistuu hyvin, sydänpuun kyllästys tuskin ollenkaan.
Mänty on helposti halkaistavaa ja muutenkin vaivatonta työstää ja muokata
kaikilla työväl ineillä . Oksaisuus ja etenkin pihka vaikeuttavat hieman hiontaa ja pintakäsittel yä , varsinkin kiillotusta . Liimat , värit, vernissat ja
lakat tarttuvat ja pysyvät puussa hyvin . Puun sorvaus, leikkuu ja viilutus
ovat helppotöisiä .
Männyn puuaineen keskimääräinen tihe3s on absoluuttisen ku~vana 490 kg/m 3 ,
ilmakuivana kosteus (12 - 15 %} 520 kg/m ja tuoreena 890 kg/m . Tiheys vaihtelee paljon kasvuolosuhteiden mukaisesti . Samassa rungossa se kohoaa sel västi ytimestä pintaan päin sekä laskee tyvestä latvaa kohti . Etenkin ke vät- ja kesäpuun tiheyserot ovat huomattavia .
Männyn teknisenä vikana on syytä mainita kierteinen kasvu , joka on meillä
yleistä etenkin Lapissa ja meren saaristoissa . Yleisiä vikoja ovat lisäksi
mm . sydän- ja rengashalkeamat, lyly eli janhus , vaalea sydänpuu ja sisäänkasvaneet mustat oksat .

Mänty sahapuuna
Mänty on sahateollisuutemme tärkein raaka - aine, jonka osuus sahattujen tuk kien määrästä on vuosittain yli 70 %. Sahatukin laatu on yleisesti ottaen
selvästi heikentynyt v11me vuosi na. Sen ei tarvitse vielä merkitä puuaineen
laadun sanottavaa heikentymistä . Määrätavoitteisiin pääsemiseksi on ilmei sesti jouduttu tinkimään laadun minimivaatimuksista , jolloin raakkitukkien
osuus on sahoilla kasvanut . Syinä lienevä t myös erillisistä jakomiehistä
l uopumi nen hakkuun yhteydessä sekä monitoimikoneiden vielä kehittelyn alaiset
syöttö- ja apteerauslaitteet .
Myös a lueel lisia eroja ilmenee mm . männyn kuorinprosentissa , tiheydessä ja
vikaisuuksissa . Esimerkiksi Pohjois- Suomen tukeissa esiintyy Etelä- Suomea
runsaammin ainakin seuraavia vikoja :
- oksat järeämpi ä ja tiheässä
- mustat kuol l eet oksat
- poikaoksat ja laho- oksat
- koroi suus ja mutkaisuus .
Pohjois- Suomessa on ollut yli- ikäisiä metsiä , joista on saatu laadultaan
erinomaisia sahatavaraa . Näiden metsien väheneminen pienentää tukkien hakkuukertyrnää ja kokoa sekä muuttaa perinteistä sahattavan raaka - aineen laatua .
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Sahatukkeja koskevien tutkimusten perusteella voidaan melkoisella varmuudella
päätellä , että myös kuitupuussa esiintyy tiettyjä vikoja enemmän Pohjoiskuin Etelä- Suomessa .
Varsinkin mäntysahatukkien laatunäkymät ovat viimeaikoina herättäneet huoles tusta . Istutusmänniköt , joihin on kohdistettu suuria toiveita , ovat heikko laatuisia- puut ovat paksuoksaisia , tyvekkäitä , leveälatvuksisia, lenkoja
ja mutkaisia . Niissä on kaikkia vikoja enemmän kuin luonnonmänniköissä . Me neekö suurin osa nopeasti tuotetusta raaka - ainees-ta myöhemmin sahapuuta hal vemmaksi kuitupuuksi? Tilanne tuskin on niin paha , miltä se nyt näyttää.
Mäntytaimikeiden oikealla ja oikein ajoitetulla käsittelyllä päästään varmasti melko hyviin tulokseen . Kysymys on kuitenkin paljolti rahasta : toimenpi teenä ei riitä runkojen pystykarsinta , jota on vähäisessä määrässä käytetty
ja jota on esitetty lisättäväksi myös luonnonmänniköissä.
Mänty rakennuspuuna ja puusepänteollisuudessa
Mäntyä käytetään paljon myös rakennuspuuna sekä ulko- että sisärakenteissa:
ikkunoissa, ovissa, parketeissa , lattialaudo1tuksissa , katoissa sekä sisäja ulkoseinissä . Se on erinomainen raaka - aine lisäksi puusepän- ja huone kaluteollisuudessa , myös ns . sokkopuuna eli viilulla päällystettynä sisä puunp . Koska puuaine on (kasvuolosuhteista riippuen) joko tiheäsyistä ja
pehmeää tai karkeasyistä , pihkaista ja kovaa, sopii edellinen paremmin
puusepänteollisuuden raaka - aineeksi , ja jälkimmäinen taas kestävyyttä vaativaksi rakennuspuuksi .
on arvostettu raaka - aine myös vaneri - ja ristivaneriteollisuudessa .
valmistetun viilun tekstuuri eli pintarakenne saa erikoisen ul konäkönsä puun voimakkaasti näkyvistä vuosirenkaista. Liiallisen eloisuutensa takia tämä viilu ei sovellu erikoisen hyvin huonekalujen valmistukseen .
Leikkaamalla valmistettua viilua sitä vastoin käytetään nykyään paljon pintamateriaalina. Sen saumaus on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa kuin koi vuviilua käytettäessä. Mainittakoon makujen erilaisuudesta , että esim . Hol lanti ostaa maastamme oksaista mäntyviilua , joka on siellä suosittua .

~1änty

Sorva~nalla

Mäntyä käytetään lisäksi mastoina , pylväinä , salkoina, ratapölkkyinä , aita pylväinä , maa-, vuori - ja vesirakennuksessa , kattopäreinä, aikaisemmin myös
valaistukseen käytetyissä päreissä, tynnyrilautoina, soitinteollisuudessa
(urut , pianot) , taulujen kehyksinä , laatikoihin, lastu- ja kuitulevyteollisuudessa , lastuvillan valmistukseen jne. Kaivospölkyt e li propsit olivat ai koinaan ja osittain vieläkin mäntyä , joka sopiikin tähän tarkoitukseen erinomaisesti , koska ennen murtumistaan se varoittaa risahduksilla odotettavasta
sortumasta.

Mänty kemian teollisuudessa
Sulfaattiselluloosatehtaiden raaka - aineenaan käyttämä sahojen jätepuu on paaasiassa mäntyä , joka pihkaisuutensa vuoksi ei kuitenkaan ole kuusen veroista
paperin raaka - aineena . Sulfaattiselluloosateollisuuden sivutuotteena saadaan
mäntyöljyä , josta valmistetaan mäntynestesaippuaa. Myös tärpätti on nykyään
pääasiassa tämän teollisuuden sivutuotetta. Kaikille perin tuttu valmiste on
lisäksi mäntysuopa .
Puun sivutuotteista mainittakoon vielä terva, piki , viuluhartsi (kolofoni)
ja puuhiili (sysi) . Kresolit , metyylifenolit, ovat mm . puutervasta saatavia
fenoleja , joilla on huomattava antiseptinen vaikutus . Desinfiointiaineina
käytetään öljymäisestä raakakresolista (tervakresoli) saatavia valmisteita ,
esim. lysolia . Kresoleista valmistetaan myös mm . bakeliittimuoveja , väri - ,
hajuste- ja räjähdysaineita .
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Kann9ista, joista nykyään valmistetaan jo selluloosaa , poltettiin tervaa ,
jolloin saatiin myös edellä mainittuja sivutuotteita. Näihin tarkoituksiin
käytettiin myös kolottuja mäntyrunkoja .
Muut käyttötavat
Punahonka on erittäin kaunista ja siksi varsin suosittua mon11n erikoistarkoituksiin . Se on tiivistä , helposti työstettävää ja kiillotettavaa sekä
kosteuden vaihteluissa vähän elävää , mutta kovin pehmeää . Sydänpuun sisältämän runsaan hartsimäärän takia on kestävyys lahoamista vastaan erinomainen.
Punahonkaa käytetään vanerina seinä- ja kattopintoihin , oviin ja seinäpaneleihin , huonekaluihin, lipasteihin ym . Esim . eduskuntatalomme puhemiehen
huoneen seinät on päällystetty punahonkavanerilla .
Kelohonkia on käytetty rakennuspuina ja aikaisemmin varsinkin puomeina .
Männyssä tavataan myös ulkonäöltään samantapaista muodostumaa kuin koivun
visa . Tälle visa- eli mukuramännylle Cf. sylves~ f . gi bberosa Kihlm . l
on tyypillistä vuosilustojen poimuilu poikkileikkauksessa samoin kuin koi vun visassa . Vaikka tällainen muodostuma onkin vika monissa perinteisissä
puun käyttömuodoissa , mukuramänty on kuitenkin arvostettua varsinkin vii luina moniin tarkoituksiin - mm. huonekaluteollisuudessa .
Polttopuuna mänty on ollut tärkeä puulaji. Sen tehollinen lämpöarvo on noin
20 , 5 MJ/kg .
Kuorta käytetään mm. polttoaineena - tehollinen lämpöarvo 18 , 55- 19 , 80 MJ/kg
- sekä kuitulevyjen ja kuorihumuksen valmistuksessa. Nilasta valmistettiin
kato- ja nälkävuosina pettua .
Neulasista valmistetaan esim . Neuvostoliitossa karjan rehua. Saksassa niistä
on höyryssä keittämällä tehty ns . "metsävillaa", jota puuvillan ja meriruohon korvikkeena on käytetty patjojen täyteaineena sekä kehruumateriaalina .
Sivutuotteena on saatu männynneulasöljyä.
Juurista on Saksassa tuotettu palmikointimateriaalia mm . korien, köysien ja
mattojen valmis tukseen .
Kun latvukset ja metsäteollisuuden jätepuu, lähinnä sahausjätteet, vielä haketetaan ja käytetään erilaisten tuotteiden raaka- aineeksi tai polttohakkeena energian tuottamiseen, voidaan todeta , että mänty on käytetty melko tarkkaan ja hyödyllisesti .
Kirjallisuutta :
GAYER , S. 1939 : Die Holzarten und ihre Verwendung in der Technik . - Bibl .
gesamten Technik 237 : 134- 137 .
GUGGENBUHL, P. 1963: Unsere einheimischen Nutzhölzer . Die gebräulichen
Holzarten Mittel- und Nordeuropas . - 406 s. Melsungen .
HEISKANEN , V. 1977: Etelä- Suomen ja Pohjois- Suomen puutavaran laatuerot.
- Folia Forest. 296: 1- 30.
JALAVA , M. 1952: Puun rakenne ja ominaisuudet . XX + 352 s. Porvoo.
JALAVA , M. et al . (toim . ) 1957: Metsäkäsikirja II. - 1115 s. Helsinki .
KÄRKKÄINEN , M. 1977: Puu . Sen rakenne ja ominaisuudet . - 442 s. Helsinki.
SALMI , J . 1972 : Suomalaisia ja ulkomaisia puulajeja. Osa I : Havupuut.
- Helsingin yliopiston metsäteknologian laitos, Tiedonantoja 17: 1- 227.
VÄRY, J. (toim.) 1970 : Metsänkäyttöoppi I. - 459 s . Rauma.
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KIRJALLISUUTTA
Enemmän iloa puutarhasta . Teoksen sisäl l östä vastaa - vastaavan toimittajan
tukena - kolme asiantuntijaa ja yhdeksän pääavustajaa , kaikki 12 alansa tun nettuja asiantuntijoita , joista osa on avustanut teosta myös erinomai silla
värivalokuvilla . Piirroskuvitusta tekemässä on ollut lähes 40 taiteilijaa ,
joukossa nimestä päätellen yksi suomalainenkin . Avustajien luetteloa täydentävät lisäksi Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos ja Maatalouden tutki muskeskuksen kasvinsuojelulaitos . Kustantaja Oy Valitut Palat , 1980 Helsinki ;
560 sivua , noin 250 värivalokuvaa ja yli 2400 yksi - ja moniväripiirrosta .
Hinta vaihtelee 149 - 168 mk .
Sama kustantaja julkaisi v . 1976 Kotipiha ja puutarha - n1m1sen yleisteoksen
kasveista ja puutarhaviljelystä kiinnostuneiden harrastelijoiden käsikirjaksi . Uusi teos neljän vuoden välillä nosti mieleen kysymyksen tulokkaan tar peellisuudesta. Jo muutaman hetken selailu osoitti kysymyksen aiheettomaksi .
Asiathan eivät tuossa ajassa tietenkään ole miksikään muuttuneet , mutta nii den esitystapaa voidaan muuttaa . Ja sitä todella on uudessa teoksessa muutettu aivan erinomaisella tavalla tietoa ja opastusta kaipaavan eduksi . Harrastelijat saavat "enemmän iloa" tämän kirjan sisällöstä, jonka monipuolisuudesta poimin tähän muutamia erityisesti mieleen jääneitä piirteitä .
"Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa " - näinhän sitä on totuttu sanomaan . Tässä tapauksessa se pätee erityisesti piirroskuvitukseen, joka on
tehty valokuvien pohjalta ja on määrältään eräänlainen runsauden sarvi . On
erinomainen oivallus kertoa harrastelijapuutarhureille eri työvaiheet piirroskuvasarjoilla . Erityisen ansiokkaita ovat ne yli 100 piirrosta , joissa
tarkastiosoitetaan koristepuiden ja - pensaiden erilaisia leikkaustapoja
lajikohtaisesti . Hyötypuutarhan puolella on samaa leikkaustietoa hedelmäpuista ja marjapensaista . Havainnollisin pirrossarjoin esitetään myös puuvartisten kasvien kasvullisen lisäämisen eri tapoja, mm . ilmajuurruttamista
ja silmuttamista .
Piirroskuvien erinomaisuus paasee parhaiten oikeuksiinsa teoksen lopussa ,
missä kerrotaan 46 sivun verran puutarhan vihollisista : kasvitaudeista , tuholaisista ja rikkakasveista . Kappaleessa on selostettu 208 kasvitautia ja
tuholaista , suurin osa niistä värillisin yleiskuva- osasuurennus- yhdistelmin
havainnollistettuina . Teksti ssä mainitaan vioituksen kohde , vioitus ja torjunta . Väripi irroksin esitellään lisäksi 43 pahinta rikkakasviamme .
Varsin käyttökelpoista on myös eteen tulevien ongelmien esittäminen tauluk kona kunkin kasviryhmän yhteydessä. Tällaisia taulukoita teoksesta löytyy
21 . Niissä kuvataan oireet , niiden aiheuttaja ja torjunta . Taulukot päästävät harrastelijan toivottamasta pohdinnasta , arvailuista ja neuvoa kysyvistä kirjeistä .
Taulukointi on tässä kirjassa varsin hyödyllisessä käytössä muuallakin .
Tärkeimmät tiedot noin 900 kasvilajista ja lajikkeesta on esitetty taulukoissa , joita teoksessa on 126 sivua . Esitellyt kasvit on jaettu luontevasti 13 ryhmäksi: lehtipuut (75 lajia ja lajiketta) , havupuut (29) , havupensaat (34) , peitekasvit (19) , koristepensaat ja köynnökset (187) , kesäkukat (91) , perennat (198) , kivikkokasvit (84) , sipuli - ja mukulakasvit
(61) , omenalajikkeet (26) , viherkasvit (33) , kukkivat huonekasvit (31)
sekä kaktukset ja mehikasvit (28) . Hyötyviljelyn puolella on omenan lisäksi lajiketaulukot yhdeksästä muusta hedelmäpuusta ja viljellystä marjasta .
Taulukoissa on lajin ja lajikkeen kuvauksen lisäksi omat sarakkeensa mm .
istutukselle , hoidolle , talvisuojaukselle , leikkaukselle, lisäykselle ja
ongelmille .
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Teoksen sisällön yleisjaoittelusta voidaan todeta, että puutarhan suunnittelu ja nurmikot on supistettu kohtuulliseen 40 sivuun, puutarhan puille ,
pensaille ja koristekasveille on annettu 255 sivua , keittiöpuutarhalle ja
hyötykasveille 106 sivua , lasinalaisviljelylle huonekasvit ja kasvihuoneetkin mukaan lukien 73 sivua , puutarhan vihollisille ja torjunnalle 46 sivua
ja lopussa vielä muutama sivu maanparannukselle, lannoitukselle ja työkaluille .
Siinä koko mittava, monipuolisesti sanoin ja kuvin kertova kokonaisuus,
kotipuutarhurin perusteos, jolla on paljon annettavaa jokaiselle kasveista
ja niiden hoidosta kiinnostuneelle . Lopuksi on syytä vielä alleviivata ,
että "Enemmän iloa puutarhasta" on nimenomaan Suomen olosuhteita silmällä
pitäen toimitettu yleisteos , jonka neuvoja ja ohjeita noudattamalla kas vien parista varmasti irtoaa entistä enemmän iloa .
Niilo Karhu
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KAIVOPUISTOTAPAHTUMA keskiviikkona 27 . toukokuuta.
Kokoontuminen Kaivohuoneen edustalle kello 16. Lyhyen avauksen jälkeen
tutustutaan puistoon tämän lehden keskiosan oppaan avulla .
ILTARETKI RUOTSINKYLÄÄN torstaina 4 . kesäkuuta .
Kokoontuminen Metsäntutkimuslaitoksen jalostusaseman pihalla klo 17 .
Paikalle pääsee esim . Nurmijärven Linja Oy : n bussilla "Hki - MaantiekyläRuotsinkylä - Lahela- Hyrylä ", joka lähtee Helsingistä Rautatientorilta
laiturista 24 klo 16 . 15 ja menee aivan aseman ohi , tai kaikilla Korson
tienhaaran kautta kulkevilla busseilla; tällöin on n . 20 min . kävelymatka .
KASVINSUOJELUSEURAN JA DENDROLOGIAN SEURAN YHTEINEN RETKI TAMPEREELLA
12 .- 14 . 6 . 1981
Kasvinsuojeluretki 12 . 6 .
Linja- auto lähtee Tampereen rautatieaseman edestä . Retkeilykohteina
ovat Tampereen kaupunginpuutarha, Hatanpään kartanon puisto ja
arboretumalue sekä Koskipuisto .
12 . 30 Lounas
13 . 15 Esitel mät puistojen kasvinsuojeluongelmista.
n . 15.15 ohjelma päättyy Tampereen rautatieasemalle.
10 . 15

Ilmoittautumisia tälle retkelle ottaa vastaan sihteeri Päivi Ryöppy, Kasvinjalostustieteen laitos , 00710 Helsinki 71 , puh . 90- 378 011/431 .
Dendrologian Seuran retken (13~ 14 . 6 . ) alustava ohjelma on lehden edellisessä
numerossa (s. 57) . Sille ilmoittautuneisiin tullaan ottamaan henkilökohtaisesti yhteys . Retkestä voi tiedustella tarkemmin sihteeriltä; jollet vielä
ole ilmoittautunut, mutta haluat mukaan, ota yhteys välittömästi .
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MÄNTYRETKI HEI NÄKUUN PUOLIVÄLI SSÄ
Viikonloppuna 17. - 19 . 7 . tehdään retki Päijänteen ympar1 Ja tutustutaan
Metsähallituksen siemenviljelyksiin ja muihin kohteisiin . Lehden painoon
mennessä ei ohjelman aikataulusta ole saatu lopullista varmistusta .
Osallistujamäärästä riippuen hinta tulee olemaan n . 350 - 400 mk . Kiinnos tuneet voivat ilmoittautua sihteeri Päivi Ryöpylle puh . 90- 378 011/431
juhannukseen mennessä .
VIIKONLOPPURETKI TURKUUN 15- i6 . elokuuta .
Ohjelma : Lauantai 15 . 8 .
8 . 00
10 . 30
12 . 00
14 . 30
15 . 30
18.00
20 . 00

Lähtö bussilla Helsingistä , Metsätalon pihalta
Ruokailu Turussa
Turun kasvitieteellinen puutarha (mahdollisesti myös Ruissalo)
Kahvi
Kalmin puutarha eli nykyisen Seulun talon puutarha
Majoittuminen ja ruokailu Turussa
Iltakävely kaupungin puistoissa

Sunnuntai 16 . 8 .
8 . 00
9 . 00
11 . 30
13 . 00
16 . 00
19 . 00

Aamiainen
Naantal i , todennäköisesti myös Kultaranta
Lounas
Piikkiö , Puutarhantutkimuslaitoksen arboretum
Lähtö Hel sinkiin
Retki päättyy Metsätalon pihalle

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, viimeistään 15 . heinäkuuta mennessä
Päivi Ryöpylle , Kasvinjalostustieteen laitos , Viikki , 00710 Helsinki 7 1,
puh . 378 011/431 . Hän vastaa myös matkan yksityskohtia koskeviin tiedusteluihin. Matkan hinta (karkeasti arvioiden n . 300 mk.l muodostuu bussin aiheut tamista kuluista ja majoittumisesta ja riippuu näinollen osanottajamäärästä .
Ilmoittautujiin otetaan yhteys kun hinta ja muut yksityiskohdat ovat selvi nneet .
KUMPULAN KÄVELY keskiviikkona 2 . syyskuuta .
Kokoontun.inen Toukoniityllä , Kustaa Vaasantien ja Hämeentien kul massa (junne
pääsee Helsingin keskustasta raitiovaunulla no . 6 ja kaupungin bussei lla no .
70 , 71 , 73- 77) klo 17 . Kävelyreitti kulkee Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteel lisen osaston alueen kautta Kumpulan kartanon puistoon (tulevaa
kasvitieteellistä puutarhaa) , Jyrängöntieltä Kumpulan metsän kautta Kumpul an
maauimalaan ja siirtolapuutarhan itäpuolitse Vallinkoskentietä Olympiakyl än
itäreunaan , mistä jatk~taan Kalervonkadulle , Vähäkyröntien puistikkoon ,
Sofianl ehtoon ja pyörästadionin mäelle . Kävely päättyy Itä- Pasilaan , mistä
pääsee pois junalla , raitiovaunuilla tai busseilla .

J Ä

S E N MA K S U T

Tiedotusten tämä numero lähetetään kaikille vielä viimevuotisen jäsenkor tiston perusteella . Mikäli tämän vuoden jäsenmaksusi on vielä maksamatta ,
on maksu syytä hoitaa välittömästi . Kesän aikana jäsenkortisto tullaan tarkistamaan ja maksun laiminlyönneiden jäsenten osoitteet poistetaan lehden
postituslistalta .
PS . Samalla kun maksat jäsenmaksusi voisit hankkia seuralle uuden jäsenen
tai tilata lehden lahjaksi ystävällesi . Lehden levikin lisääminen olisr
välttämätön edellytys sisällön laajentamiselle ja painoasun parantamiselle.
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BREEDING IN SCOTS PINE FOR PLANTATION FORESTRY by Juhani Hahl , pp . 65- 70 .
To date, more than 6000 pine (Pinus sylvestris) plus- trees have been selected
in Finland and gra1'ted in clonal seed orchards . The expected genetic gain
through the use of seed production in these orchards is estimated to be 10 20 % in volume growth alone ; in addition , improvement in timber quality is
forecast .
The establishment of the first - generation seed or chards in now completed ,
with 1. 5 million grafts on an area of about 3000 ha . The next main task for
forest tre e breede rs will involve roguing and planting new , second- generation
seed orchards using superior clones only in order to improve the geneti c
quality of exsisting seed orchards by progeny testing of plus- trees . Progeny
testing includes early tests in greenhouses, short- term (10- 15 year) experi ments under nursery conditions , as well as conventi onal field tests up to
rotation age . Available r esults confirm the genetic gain mentioned above
and also indicate large (up to 50 %) variation in growth among the plus- tree
progenies .
The first seed orchards, established in the early 1950 ' s , have reached annual
seed yields of 7- 10 kg/ha (up to 20 kg/ha under favourable conditions) .
Despite the considerable investments involved in seed orchard management ,
seed costs do not exceed 1. 5% of the total costs associated with the
artificial regeneration of pine , when improved seed is used .
THE GENUS CHAENOMELES

by Christa Holm, pp . 71 - 76 .

The genus Chaenomeles (Japanese quinces) belongs to the subfamily Maloidea
of the family Rosaceae . It includes only three species: C. japonica, C.
speciosa and C. cathayensis , all of which are native to E. and SE . Asi a .
Hybrids have b een produced in all combinations . There are over 500 named
cultivars in this genus .
Japanese quinces are spiny shrubs . The leaves and hairiness of the young
twigs provide good characters for distinguishing the different species .
The fruits contain large amounts of pectin , acids and vitamin C, but little
sugar . In the Soviet Union , f . japonica is regarded as a promising producer
of fruit . It is pl anted in the Latvian SSR for its fruits , which have also
been found to be useful in the food processing industry .
In Finland , C. japonica , C. speciosa and their hybrid C. x superba are
cultivated as ornamental plants . Only the first can be- regarded as hardy ,
and even this species can be recommended for the south only . Obviously ,
the materia! available in Finland could easily be improved through breeding
efforts .

11 5

HELSINKI ' S KAIVOPUISTO PARK , pp . 77- 100
COME TO KNOW KAIVOPUISTO by Tapio Lindholm
THE IMPORTANCE OF PARKS IN TOWNS by Marjatta Uosukainen
SHORT HISTORY OF KAIVOPUISTO by Pekka Markkula
KAIVOPUISTO, URBAN LIVING ROOM by Mikael Sundman
RIGHTS AND DUTIES OF VISITORS IN THE PARK by Pekka Jyränkö
WOODY PLANT FLORA OF KAIVOPUISTO by Pentti Alanko
GUIDE TO THE MOST IMPORTANT TREES OF KAIVOPUISTO by Leena Hämet- Ahti
This part of the issue is devoted to Kaivopuisto Park , one of the rnost
irnportant parks in Helsinki . With this srnall guide , also available as a
separate booklet , we have tried to persuade people to use our parks Kaivopuisto Park as well as other parks in Helsinki and elsewhere .
Earlier , parks were planned mainly for looking , not for touching . Nowadays
their important social role as cunvenient recreation areas for inhabitants
of towns cannot be emphazised too much . Modern parks provide a place for
exercise , sports and games , outdoor exhibitions and concerts . However , the
increasing use of Kaivopuisto for concerts and other outdoor publ ic events
has begun to adversely affect traditionai use of our park . Parks are also
natural air- fresheners , which in different ways improve the polluted city
air . Further , they give shelter against traffic noise and provide an
opportunity for solitude .
Kaivopuisto was created in the 1830s. First , it was an exclusive bathing
establishrnent for gentry and foreigners . At the end of the 1800s it was
transferred to the city of Helsinki . The planning and construction of the
park took place primarily in the 1800s. In the 1900s , though trees and
shrubs continued to be planted (especially in the 1940- SOs during the period
of B. Schalin as head gardener of the city of Helsinki) , unfortunately the
first catalogues of the woody species growing in the park do not appear
until 1950s and 1960s .
In 1976- 78 a comprehensive list of the trees and shrubs of Kaivopuisto was
prepared by P. Alanko . This list is presented here . Included are locations
of most important species (see map pp . 88- 89) , and short descriptions and
illustrations are also presented .
PINUS SYLVESTRIS AND BIOINDICATION OF AIR POLLUTANTS
pp. 101 - 105 .

by Satu Huttunen ,

Ernphasized in the present paper is the use of pine needles as bioindicator .
Pinus sylvestris is a good indicator of air- borne sulphur pollution . The
dispersion of sulphur compounds and the dose of these compounds has been
deterrnined using sulphur analyses . Long- term effects of low concentrations
have also been monitored by enzyme assays . The total needle peroxidase
activity has been used as an indicator of the stress effect . (For further
details , see proceedings of the Symposium on Air Pollutants as Additional
Stress Factors under Northern Conditions , held at Oulu in November 1980 . )
WOOD QUALITY IN SCOTS PINE AND ITS USE

by Juhani Salmi , pp . 106- 110 .

The review includes data on wood anatomy and the technical timber properties
in Pinus sylvestris . Particular attention is paid to the use of Socts pine
as raw-ffiaterial in sawmills , construction work and chemical industry .
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PUUTARHA
Maan ainoa viheralan
harrastelijalehti
Tilaamalla kotipuutarhan saat kuukausittain ajankohtaista puutarhatietoutta, ja samalla pääset jäsene.ksi SUUREEN ·PUUTARHAKERHOON
KOTIPUUTARHA on pätevä tietotehti , sillä se
muistuttaa ajankohtaisista töistä
- ohjaa pienpuutarhan suunnittelussa ja perustamisessa
- esittelee suositeltavia koristekasveja
- neuvoo hedelmä- ja marja-asioissa
- opastaa vihannestC!n lajikevalinnassa, viljelyssä ja käytössä
- käsittelee huonekasveja ja niiden hoitoa
- antaa ohjeita lannoitus- ja kasvinsuojelupulmissa
- kertoo yleistä pihaan ja ympäristöön liittyvistä
asioista
- esittelee uusia viljelymenetelmiä
- vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin

Tässä joitakin etuisuuksia, jotka SUURI PUUTARHAKERHO ta~oaa jäsenilleen
- Kerhon jäsenet saavat 10 % alennuksen eräistä Puutarhaliiton julkaisemista Puutarhakalentereista ja opaski~oista , mitkä tilataan tai ostetaan
suoraan Puutarhaliiton toimistosta . Kotipuutarhassa julkaistava kuponki on liitettävä tilaukseen.
- Kerhon jäsenet saavat puutarha n- ja ympäristönhoitoon liittyvissä asioissa lisätietoja Puutarhaliitosta. Puutarhasuunnittelua ja -rakentamista
koskevissa asioissa välitetään asiantuntijayhteyksiä.
- Kerhon jäsenillä on myös oikeus määrättyihin
ostoetukuponkeihin, jotka julkaistaan KOTIPUUTARHA-lehdessä
- SUUREN PUUTARHAKERHON jäsenet osallistuvat kaikkiin KOTIPUUTARHA-lehden jä~ estä
miin arvonteihin
- Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua
KOTIPUUTARHA-Iehden järjestämille lukijamatkoille kotimaassa ja ulkomailla
-SUUREN PUUTARHAKERHON jäsenet pääsevät edullisesti Kerhon järjestämiin tilaisuuksiin,
kuten Kotipuutarhan kevätnäyttelyyn.
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DENDROLOGIAN SEURAN HERKKI

Jo usean vuoden ajan on keskusteltu Dendrologian seuran oman tunnuksen tarpeellisuudesta, ja tunnuksen suunnittelusta julistettiin aikoinaan ideakilpailukin
(DST 1/79) . Vuoden 1980 syksyllä seuran hallitus esitti suunnittelun lähtökohdaksi suomenpihlajan (Sorbus hybrida) lehteä, jonka idean isä oli Olavi Luukkanen . Suunnittelutyön sai suorittaakseen litografi Albin Tervo , joka teki työn
viime vuosikokouksen evästyksin . Tuloksena on nähtävissä ylläoleva tunnus, joka
pn rintamerkin ja viirin aiheena .
Seuran hallitus totesi kesällä , että taloudelliset voimavaramme riittävät tänä
vuonna juuri ja juuri rintamerkin valmistuttamiseen. Viirin toteuttaminen siirrettiin vuodelle 1982 . Tarjouskilpailun perusteella valmistus annettiin Oy Tillander Ab:lle . Merkin materiaali on TOMBAK- pronssi ja sen korkeus on 18 mm .
Tilattu erä valmistuu lokakuussa 1981 .
Rintamerkkiä tullaan myymään Dendrologian seuran jäsenille ja hinnaksi on hal litus vahvistanut 15 mk . Merkkiä myyvät kaikki seuran toimihenkilöt , jotka on
lueteltu lehden sisäkannessa . Sitä on myös saatavissa seuran tilaisuuksissa ,
ensimmäisen kerran syyskokouksessa 26 . marraskuuta .
Merkin voi hankkia myös postitse . Kätevimmin se käy maksamalla seuran posti siirtotilille 41992- 1 merkin hinta + lähetyskulut, 17 mk . Tilillepanokorttiin
pitää muistaa merkitä osoite , johon merkki lähetetään, sekä sana "rint amerkki" .
Muulla tavoin tilattaessa merkki lähetetään postiennakolla , jolloin sen hinta
lähetys- ja postiennakkokuluineen on 20 mk .
Merkin valmistaminen on aiheuttanut ja aiheuttaa seuralle taloudellisia paineita, koska pääomia on jouduttu sitomaan merkkivarastoon . Tästä syystä toi votaan vilkasta merkkikauppaa heti alusta alkaen .
Hanki merkki ja kanna sitä asiaan kuuluvalla arvokkuudella !

Pekka t:arkkula
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Pentti Alho
MÄNNYN TERVAPOLTTO
Tervan valmistusta on harjoitettu jo n11n varhain, että väitetään paaluraken nusajan (n . 4000 - 1800 e . Kr .) paalujen kärjissä tavatun tervamaista massaa .
Tervaa tarvittiin myöhemmin merkittävimmin laivojen sivelemiseen ja siten kaikki merenkulkijat , myös Itämeren kävijät, sitä käyttivät . Terva oli painoonsa
nähden puuta arvokkaampaa ja näin sillä pitkään oli vientitavarana puuta suurempi merkitys . Ei ole tiedossa, kuka opetti suomalaisille tervanpolton, mutta
taidon tiedetään olleen tuhansien vuosien takainen. Tervasta tuli ensin kotoi nen tarveaine , sitten kauppatavara, jolla oli kansantaloudessamme pitkään huomattava asema .
Kokemus opetti mistä puista ja miten tervaa eniten saatiin. Havainnot johtivat
puiden systemaattiseen vioittamiseen eli koloamiseen, jota käytettiin raaka aineen hankintatekniikkana . Koloarnalla kasvavasta puusta poistettiin osa kuorta ,
vain puun pohjoispuoliskolle jätettiin 3- 4 tuurnainen koskematon kuorijänne nes tevirtausten turvaamiseksi. Myöhemmin koloarnista opittiin jatkamaan ylöspäin .
Kolottu puu sai pihkottua eräitä vuosia ja viimeksi poistettiin kuorijännekin
lopunkin pihkan irti puristamiseksi. Tekniikka omaksuttiin varhain. Se ei paljonkaan kehittynyt , eikä siinä ollut sanottavia alueellisia vaihteluja .
Tervatalouden raaka-aine
Tervanpolton raaka- aineeksi soveltui yksinomaan mänty, joka on maamme pihkaisin
puu . Tervaisirnrnat puut kasvoivat karuilla hiekkakankailla, joka kokemus johti
talousmuodon painopisteen karuille vedenjakajaseuduille. Vain niillä alueilla ,
kuten Lapin valtaväylien äärillä , missä tervanpoltto ei koskaan muodostunut
kotitarvepolttaa laajemmaksi, juuret ja kannet tyydyttivät raaka- ainetarpeen.
Muualla ei toisarvoinen puu kelvannut raaka - aineeksi eikä olisi pystynyt tyydyttämäänkään valtavaa raaka - ainetarvetta.
Tervanpolton raaka- aineeksi ei kuitenkaan kelvannut mänty kuin mänty . Tuottavinta raaka- ainetta oli parhaassa kasvuvauhdissa oleva keski - ikäinen ja keski kokoinen mänty . Kaikissa tervaspuita käsittelevissä kuvauksissa todetaan käyt töön otettujen tervaspuiden olleen nuoria ja kasvavia. Yleinen maininta iästä
on 30- 40 vuotta ja rinnankorkeusläpimitasta kortteli (14 . 85 cm) tai vähemmän .
Tervaspuiden koen sanelivat muutkin tekijät . Usein isoja puita ei ollut tai ne
säästettiin tai käytettiin muihin tarkoituksiin . Lisäksi tuollaiset työkalut
vaikuttivat puun koen valintaan. Myöskin tiheä- ja paksuoksaisten sekä vikaisten puiden koloamisvaikeus ohjasi valintaa.
Käytetty hakkuutapa
Se , että tervakoiksi soveltui vain mänty ja sekin rnäärärnittaisena, johti tervaspuiden hakkuut automaattisesti joko avohakkuiksi tai rnäärärnittaharsinnan
luentoisiksi poimintahakkuiksi . Metsien tilan kannalta oli erittäin haital lista , että harsinnan kohteeksi joutui puulaji , joka kaikkein heikoimmin kes tää tämän hakkuutavan . Koska määrämittaharsinta kohdistui keski - ikäisiin , parha~ssa kasvuvauhdissa olleisiin puihin , oli tervaspuiden poiminta tästäkin
syystä .haitallista .
Koska mukavuus- ja kustannussyyt venyttivät saman tukikohdan käytön liiankin
pitkäksi, rasitti talousmuoto suppean alueen samoja metsiä jatkuvasti . Siirtyminen uusiin maisemiin tapahtui yleensä pakon edessä - koloamiskelpoinen metsä
yksinkertaisesti loppui. Onkin todettava, että tervaksien tekoon käytetyt alueet
jäivät hakkuutavan takia pääosin vajaatuottoisiksi . Silloinkin kun tervasmetsä
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koostui n~~n tasasuurista puista, että hakkuusta muodostui käytännössä paljaaksihakkuu, jäi raivaus kuitenkin toteuttamatta eivätkä siementymisedellytykset
olleet täydelliset . Hyvän ja tasaisen metsän tiedetään joskus syntyneen tervasten hakkuujäljille , kun siementymis- ja taimettumisolot ovat olleet suotuisat .

Maamme tervanpolttoalueet
Tervatalous oli vielä pienimittaista 1500- luvulla ja paaosin Saimaan ympäristön
elinkeinoa. 1600- luvulla toiminta laajeni alueellisesti ja määrällisesti . SavoKarjalan osuus säilyi vielä merkittävänä , n . 40 %,
mutta Pohjanmaa nousi toi seksi tärkeimmäksi alueeksi siirtyen jo vuosisadan puoliväliin mennessä johtoon
45 %: n osuudellaan. Painopiste Pohjanmaalla oli sen eteläpäässä .
Viipurin ja Haminan satamien menetykset rauhanteoissa 1721 ja 1743 tyrehdyttivät
Itä- Suomessa tervatalouden , josta tuli tällöin lähes yksinomaisesti pohjalainen
metsänkäyttömuoto . Painopiste säilyi koko ajan Etelä- ja Keski - Pohjanmaalla ,
joskin Pohjois- Pohjanmaan osuus nousi jatkuvasti 1790-luvun kolmanneksen tasolta
1800- luvun loppuun mennessä lähes 50 %:iin .
Pohjois- Pohjanmaan terva siirtyi puolestaan asteettain yhä enemmän Kainuun varaan. 1800- luvulle tultaessa Oulusta ja Raahesta viedystä tervasta 80 % oli vielä peräisin Pohjois- Pohjanmaalta . Vuosisadan loppuun mennessä oli osuus supistunut 20 %: iin Kainuun hallitessa Oulun tervamarkkinoita . Viimeiset tervaveneet
tulivat Ouluun v. 1916 ja ensimmäiseen maailmansotaan voidaan tervatalouden katsoa varsinaisesti päättyneen . Näinollen intensiivisen tervatalouden kestoajaksi
voidaan laskea kolme vuosisataa (1600- 1800) .

Tervan vienti
Huomattavampaa metsätaloudellista merkitystä tervatalous sai vasta muututtuaan
kotitarveasteelta vientiteollisuudeksi. Ensimmäiset maininnat viennistä ovat:
Turku v . 1551 , Helsinki v. 1556 ja Viipuri v. 1558 . Näiden paikkojen yhteinen
vientimäärä oli 1550- luvulla vielä vajaat 1 000 tynnyriä . Pari vuosikymmentä
myöhemmin vienti oli jo kaksinkertaistunut ja vuosisadan lopulla se oli jo
lähes 10 000 tynnyriä vuodessa . Pohjanmaan satamat, Oulu mukaanlukien , tulivat
tervanviejien joukkoon 1600- luvun alkupuoliskolla. Tuolloin vientimäärät ol i vat jo 35 000 - 45 000 tynnyrin vaiheilla . Lähes puolet ja parhaimmi l laan puolet viennistä tuli Viipurin osalle . 1600- luvun lopulla vientimäärät edelleen
kohosivat lähennellen enimmillään jo 100 000 tynnyriä . 1600- luvun viennin vuo tuiseksi keskiarvoksi tulee n. 60 000 tynnyriä.
1700- luvun alkupuolella joutui vienti vaikeuksiin ja myöskin sen painopiste
muuttui . Rauhanteoissa menetettiin Viipurin ja Haminan satamat , ja vientimahdollisuuksien mentyä tyrehtyi Itä- Suomen tervatalous kokonaan 1700- luvun puoliväliin mennessä . 1700- luvun alkupuoliskon vientimäärät putosivat lähes puoleen
entisestään eli n . 40 000 - 50 000 tynnyriin . Vuosisadan loppupuoliskolla vienti, muututtuaan melkein täysin Pohjanmaan yksinoikeudeksi , elpyi saavuttaen
n . 140 000 tynnyrin vuosivauhdin . 1800- luvun alkupuoliskolla jatkui vauhti samana. Huippu saavutettiin 1860- luvulla (181 500 tynnyriä vuodessa) . Ja siitä
alkoi sitten tervatalouden alamäki . Vientimäärät olivat vuodessa
1870- luvulla
1880- II
1890- II
1900- II

160
126
97
35

000 tynnyriä
3QQ II
600 "
900 II

Hautatervan vienti päättyi ensimmäiseen maailmansotaan .
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Te rva oli pitkään eräs maamme merkittävimmistä vientiartikkeleista . Jo v . 1640
t odetaan t e rvan olleen Viipuri n , Helsingin j a Tu r un tärkein vientiartikkeli.
1700- ja 1800- lukuj en vaihteess a esim . Oulun viennin arvosta tervan osuus oli
90 %. Koko maan viennin arvosta t ervan osuus ol i vielä 1800- lu':""n .. ~lkupu.olls 
kolla 20- 25 %, mutta 1880- luvulla enää 1, 9% ja 1900- luvun ens~mma~sella kymmenluvulla 0 , 6 %.

Tervatalouden puunkäyttö
Tervatalous oli eriJtäin suuri puun kul uttaja . Raaka- aineekseen tynnyrillinen
tervaa vaati n . 3 m puuta . Puuta kului myös välill i sesti monin eri tavoin .
Tarvittiin aina uudet tynnyrit , kämpät ja niiden lämmityspuu sekä pal jon muuta .
Muistettava on myös syntynyt s uuri hukkapuumäärä . Koska tervaksiin kelpasi vain
puun kolottu n . 3 , 5 me trin mi ttainen tyviosa , jäi käytön ulkopuolelle melkoinen
latvusmäärä . Voidaan karkeas t i a rvi oi da , että vain runsas puolet r unkopuusta
tuli käyttöön . Jos tynnyrillisen tervaa oletetaan vaativan välittömästi ja välillisesti 6 m3 puuta, päästään te rvatalouden aiheuttaman puunkulutuksen l iki arvoihin . Koko valtakunnas sa olis i puunkäyttö oll ut eri ajanjaksoina seuraavaa
suuruusluokkaa:
1500- luku
1570- "
1590- "
1600- "
1700- " a l ku
1700- " loppu

6
18
60
360
150
840

000
000
000
000
000
000

3
m
"
"
"
"
"

1800- l uku a l ku
1860- "
1870- "
1880- "
1890- "

840
080
960
750
600

000
000
000
000
000

3
m
"
"
"
"

Asetelmasta i lmenee , että tervatalouden puunkäyttö on ollut 1700- luvul ta 1800luvun lopulle , eli 150 vuoden a jan, er it t ä in mittavaa . Kun puuston kasvavinta
osaa otetaan puolitoista vuosisataa l ähes mi l joonan kuutiometr in vuosivauhdilla
hyvin suppealta alueelta , on ymmärre t tävää , että talousmuodon jäljet metsiin
muodostuivat kielteisellä tavalla näkyvi ksi ja pitkävaikutteisiksi . Tervatalous
on menneistä metsänkäyttömuodoista me r kit tävimpiä . Pohjanmaalla ja Kainuussa se
on ollut primitiivisistä metsä nkäyttömuodois ta tärkein .

Tervatalouden vaikutus mets i en ti l aa n
Johdonmukaisena seurauksena mäntyä raaka- aineenaan käyttävän tervatalouden harjoittamisesta oli metsien kuuse ttuminen. Männyn yksipuolinen poistaminen sekä
kuusen ja lehtipuiden jättäminen melkei n t ä ydelliseen rauhaan sallivat viimeks i mainittujen puiden vallata aiko jen kuluessa kasvupaikkoja , jotka kuul uvat luontaisesti männyll e . Tätä kuivien kanka i den kuusettumista ja siten metsiemme vajaatuottoisuuden li s ään tymistä edesau t toi sekin , että sahateollisuuden , laivanrakennuksen ja kotital ouden ki innostus kohdistui myös juuri mäntyyn .
Alueellista puulajikehitystä on mahdol l ista tarkastella luotettavasti vasta 1930luvul t a lähtien . Koska t e rva t a l out ta har joi tetti in pisimpään Kainuussa ja Pohjanmaalla, ovat sen seurausvaikutukse t myös näi llä alueilla pisimpään näkyvissä .
Me tsien t oisen inventoi nnin aikoihi n ol i tervatalouden päättymisestä kulunut vain
muutama vuosikymmen , eivä t kä menneen puunkäytön jäljet suinkaan olleet vielä korjaantuneet.
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Seuraava valtakunnan metsien inventointitietoihin perustuva asetelma osoittaa
kuivan kankaan kuusikeiden suhteellisen osuuden viimeaikaisen kehityksen maamme
viimeisillä tervanpolttoalueilla .

Kuivan kankaan kuusikoita % metsämaa- alasta
1936

1951

Kainuu

24 . 6

Pohjois- Pohjanmaa

16 . 3

Keski - Pohjanmaa

15.6

1968- 69

1974- 75

20 . 1

4.2

0.8

9.3

3.7

1.5

18 . 6

9.2

6.4

Etelä- Pohjanmaa

15 . 2

15.8

7.4

5.8

Vaasa

33 . 0

27 . 8

17 . 9

13 .5

Asetelma osoittaa , että kuusivaltaisuus on ollut tervatalouden jäl jiltä erittäin
mittavaa . Pahimmilla alueilla neljännes tai peräti kolmannes metsämaa- a las ta on
ollut kuivan kankaan kuusikoita . Kun tiedot ovat asianomaisen piirimetsälautakunnan koko aluetta koskettavia , voi vain arvail l a , miten mittavaa kuusettuminen
on ollut varsinaisil l a tervanpolttoalueilla , ja miten mittavaa se onkaan ollut
välittömästi tervatalouden jälkeen .
Tervatal ous löi leimansa myös puhtaisiin mäntymetsiin , jotka eivä t kuusettuneet .
Nuorten parhaassa kasvussa olevien mäntyjen järjestelmällinen ja samalla alueella vuosisatojen kuluessa useaan otteeseen toistettu määrämittaharsinta on ilmeisesti alentanut jyrkästi männiköiden tuottokykyä . Jätemetsään jäivät tervaspuiksi liian kookkaat ja eri kokoiset vikaiset puut sekä mahdolliset taimiryhmät.
Koska raivaus oli tuntematon käsite, metsä jäi luonnon kehityksen varaan ja jäljelle jäi raivauspuustoa pahimmilleen estämään luontaista uudistumista . Kookkailla puilla oli myöhemmin käyttöä sahataloudessa , ja niiden pois tamisen jälkeen vajaapuustoinen jätemetsä olikin valmis . Metsästä kehittyi näin epätasainen ,
vajaapuustoinen ja huonosti kasvavien puuyksilöiden kokonaisuus .
Yksipuoleiset menekkisuhteet ovat aina viime vuosikymmeniin saakka ohjanneet
näin heikennettyjen metsiköiden kehitystä samaan metsien rakenteen kannalta
kielteiseen suuntaan , joll e tervatalous on luonut pohjan .

Kuluvana vuonna Dendrologian seuran lehden sisältö on laajentunut.
Tämä tuo mukanaan myös jäsenmaksun korotuksen 40 markkaan~. 1982.
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Tapio K. Kallio
TAALAINMAANKOIVU JA PIRKKALANKOIVU
- HARVINAISUUKSIA SUOMEN PUISTOISSA

Rauduskoivusta , Betula pendula, on useita liuskalehtisiä muotoja, joista tunnetuimmat, mutteivät suinkaan yleisimmät, ovat taalainmaankoivu, f . dalecarlica, ja pirkkalankoivu, f . birkalensis. Taalainmaankoivu (ruots. ornäsbjörk)
löydettiin vuonna 1767 Taalainmaalta Lilla Ornäs~sta . Sen lehdet ovat syvään
liuskaisia , parijakoisia {kuva 1). Liuskat ovat terävähampaisia. Tämän erittäin sirolehtisen koivumuodon oksat ovat hyvin riippuvia. Vaikka se onkin
fertiili, siementaimien liuskaisuus vaihtelee, joten aitoa taalainmaankoivua
voidaan lisätä vain suvuttomasti (Nitzelius 1958) .
Pirkkalankoivun löytöhistoria on varsin mielenkiintoinen . Saarnijoki {1937)
on antanut siitä perusteellisen selvityksen. Ensimmäinen pirkkalankoi~• kas voi Pirkkalan Pinsiössä. Siitä on vuonna 1862 G. Asp'in ottama näyte Helsingin yliopiston kasvimuseossa (H) . Puun kohtaloksi tuli sitten se , mikä niin
usein tapahtuu poikkeavien yksilöiden osalle . Kerrotaan, että haluttiin tie tää, millainen puuaines sillä oli, ja se hakattiin haloiksi pian löytymisensä
jälkeen . Pitkäniemen sairaalan ylilääkäri professori E. Hougberg löysi tältä
historialliselta kasvupaikalta useita pirkkalankoivun piirteitä omaavia tai mia vuonna 1904 {kuva 2). Niistä hän siirsi yhden Nokialle sairaalan puistoon ,
joka puisto on muuten yhä vielä denctrologinen nähtävyys. Tätä nyttemmin jo
hävinnyttä pirkkalankoivuyksilöä Saarnijoki {1957) pitää nykyisin puistoissamme kasvatettujen pirkkalankoivujen kantayksilönä. Siitä kerätty näyte {H)
todistaa sen ol leen varsin koristeellinen syvään liuskottuneine !ehtineen.

Kuva 1. Aidon taalainmaankoivun koristeelliset lehdet ovat syvään liuskai sia . Näyte on peräisin alkuperäiseltä
kasvupaikalta Taalainmaalta vuodelta
1886.
Fig . 1. True B. pendula f . dalecarlica
is characterized by decorative , deeply
lobed leaves. This specimen was collected in the Swedish province of Dalecarlia {Dalarna) in 1886.
Kuva 2 . Pirkkalankoivun oksa . Näytteen
on ottanut Olavi Neurman vuonna 1911
Pirkkalasta Knuutilan talon torpan
luota .
Fig . 2 . B. pendula f . birkalensis
{Pirkkala, Finland , 1911) .
Kuva 3. Pirkkalankoivun alkuperäisellä
kasvupaikalla Knuutilan talon torpan
luona kasvoi myös tyypillisiä lobulata- muotoja (0 . Meurman , 1911~
Fig . 3 . Typical lobulated forms collected from the original growth site
of B. pendula f . birkalensis (Pirkkala , Finland , 1911! .
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Pirkkalankoivun löytöpaikalla , joka nykyisin on Valmet Oy : n Linnavuoren tehtaiden aluetta , kasvaa kolme liuskalehtistä koivua , joista vain yksi on tyypillinen pirkkalankoivu etenkin tyviosastaan syvään liuskaisine lehtineen .
Muut kaksi koivua ovat lehdiltään suurihampaisia muotoja (f . lobulata ; kuva
3) . Tehtaan pihassa kasvavassa pirkkalankoivussa on yksi oksa, jonka lehdet
ovat tavallisia rauduskoivun lehtiä. Myös Saarnijoki (1937) mainitsee täl laisia tapauksia nimenomaan pirkkalankoivusta. Hän arvelee, että kysymyksessä
on silmumutaatio . Tämän ilmiön selittäminen harhamana eli kimairana ei liene
mahdollista , koska sitä esiintyy puissa , jotka eivät ole varrentamalla lisättyjä .
Rauduskoivun yleisin liuskalehtinen muoto on kuitenkin f. crispa (kuva 4) .
Se on selvästi erotettavissa sekä taalainmaan- että pirkkalankoivusta . Lehtien l iuskat ovat sahalaitaisia , kuten taalainmaankoivullakin , mutta lyhyempiä kuin tällä . Puut ovat vanhemmiten hyvin riippuvaoksaisia . Saarnijoki
(1956) käyttää tämäntyyppisistä koivumuodoista nimeä f . laciniata . Niistä
yksi on ns . loimaankoivu.
Helsingin yliopiston kasvimuseon kokoelmissa on näytteitä pirkkalankoivusta
vain viideltä, taalainmaankoivusta seitsemältä paikkakunnalta . Sen sijaan
muodosta crispa on näytteitä lähes 50 kasvupaikalta . Monet näytteet , jotka
kerääjät ovat nimenneet muodoiksi dalecarlica tai birkalensis, ovat osoittautuneetkin muodoksi crispa . Näiden muotojen ja nimien sekaannus on vieläkin varsin yleistä (J0rgensen 1980 ). Reisaeter (1974) mainitsee Norjan maatalouskorkeakoululla Asissa noin vuonna 1880 taalainmaankoivuna istutetun
puun osoittautuneen crispaksi ja aidon yksilön istutetun vasta vuonna 1957 .
KrUssmannin (1960) k~ f . dalecarlica on selvästikin f . crispa ja f . birkalensis lähinnä f . l obulata . Taalainmaankoivun lehtiä muistuttaa teoksessa
kuvattu f . gracilis , joka sen mukaan on löydetty Moskovasta vuonna 1888 .
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Kuva 4 . Betula pendula r . crispa , Näyte on kerätty Norjasta Modumista
vuonna 1888 .
Fig, 4 . B. pendula f . crispa is the most common lobe- l eaved birch form
(Modum , Norway , 1888} . - - Kuva 5 . Siemenistä kasvaneiden koivujen lehtiep liuskaisuus vaihtelee . Tämän
Tyrvännössä Lahdentaan kartanon puistossa kasvaneen koivun lehdet ovat muodoltaan aidon taalainmaankoivu n ja f. crispan väliltä. läytteen ottaja Laura
Wecksell (1916} on merkinnyt sen taalaTnmäänkoiv uksi. - Kaikki kuvat Helsingin yliopiston kasvimuseon (H} näytteistä.
Fig . 5 . Seedlings of lobe- leaved trees show varying leaf shapes . The leaves
of this specimen are intermediary between true f. dalecarlica and f . crispa
(Tyrväntö, Finland , 1916}. - All specimens from the Botanical Museum,-----University of Helsinki (H} .

Myös Suomessa on epätietoisuutta liuskalehtisten koivujen oikeista nimistä .
Niinpä taimistoissamme tarjolla olevat taalainmaankoiv ut ovat lähes poikkeuksetta f . crispaa , Tätä muotoa istutetaan edelleen myös pirkkalankoivun a. Asiaa
arvosteltaess& on tietenkin muistettava , että siemenistä kasvaneiden puiden
lehdissä esiin~yy vaihtelua , joten välimuotojakin löytyy (kuva 5} .
Kun aidot taalainmaankoiv ut ja pirkkalankoivut ovat erittäin harvinaisia, oli si nämä v~rsin koristeelliset yksilöt luetteloitava . Lisäksi taimistojen pitäisi kiinnittää huomiota siihen , että niillä olisi myytävänä aitoja taimia ,
koska molemmilla koivumuodoilla riittänee myös kysyntää .
Kirjallisuutta
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KIRJALLISUUTTA
Los pinos Mexicanos - mäntykirjallisuuden merkkiteos
Ilmastoltaan ja korkeussuhteiltaan vaihtelevan Meksikon alueella tavataan useita
kasvillisyysvyöhykkeitä alkaen Kalifornian niemimaan puoliaavikosta ja päätyen
Jukatanin niemimaan trooppiseen sademetsään. Tämä vaihtelevuus on osaltaan saanut aikaan myös sen , että yli kolmannes maailman noin sadasta Pinus- lajista tavataan juuri täällä . Meksiko tarjoaa näin ollen hyvän mahdollisuuden tämän puusuvun tutkimiselle . Tässä kirjoituksessa esitellään meksikolaisen mäntytutkimuksen keskeinen teos , Maximino Martinezin "Los Pinos Mexicanos 11 (2 . p ., 361 s . Mexico , Botas), joka ilmestyi v . 1948 (1. p. 1945).
Kirjan sivuista noin neljännes on omistettu Pinus- suvun ja Meksikon mäntyjen
yleisesittelylle, muu osa käsittelee Meksikon mäntylajeja yksityiskohtaisesti .
Suvun yleiskuvauksessa selvitetään morfologiaa ja sen käsitteitä sekä hieman
myös männyn anatomiaa . Lisäksi luodaan katsaus Meksikon mäntyjen puuaineen ominaisuuksiin ja laatuun . Tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti Meksikossa
eräin paikoin tärkeää pihkan juoksutusta ja hartsiteollisuutta . Osansa saa myös
m?an mäntyjä yleisimmin vioittavien tautien ja tuhojen esittely . Lopuksi esitetään Pinus- suvun eri lajien esiintyminen Meksikossa osavaltioittain .
Meksikon mäntylajien yksityiskohtainen kuvaus sisältää tuntomerkkien ja lajinsisäisen ~uuntelun tarkastelun . Kasvupaikkojen ja esiintymisalueen kuvaukseen
liittyy yleensä runsaasti valokuvia ja karttoja. Lisäksi esitetään luettelo
paikoista, mistä levinneisyysalueen määrittämisen perustana olleet näytteet on
kerätty . Kunkin lajin sukulaisuussuhteet sektionsa muihin lajeihin esitetään
kaavakuvana.
Martinez on tehnyt varsin· perusteellista työtä . Kirjallisuuden ja useiden yhdysvaltalaisten kokoelmien lisäksi hän tutki yhteensä noin 5000 näytettä , jotka
oli kerätty Meksikon eri puolilta . Lajinmääritys perustuu pääasiassa neulasten,
käpyjen ja siementen ulkoisiin rakennepiirteisiin, kuten neulasten määrään,
lenninsiipien kokoon ja muotoon jne. Pelkästään morfologisiin ominaisuuksiin
perustuva lajinmääritys on Meksikon oloissa erityisen hankalaa, ja Martinez
toteaakin , että on vaikea erottaa ympäristötekijöiden vaikutuksia geneettisestä
muuntelusta.
Martinez jakaa Meksikon männyt yhdeksään sektioon (secci6n) . On huomattava ,
että nämä eivät ole nykyisen systematiikan mukaisia sektioita , vaan vastaavat
periaatteessa nykyisiä alasektioita. Käsitykset Meksikon mäntyjen lajiluvusta
ovat olleet hyvin vaihtelevia . Martinez päätyy keräämiensä näytteiden perusteella 39 lajiin , sekä 18 muunnokseen ja 9 muotoon. Muunnoksista ja muodoista
useimmat ovat hänen kuvaamiaan . Nykykäsityksen mukaan Meksikon mäntyjen laji luku on 35 .
Markku Kanni'nen
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TORSTEN RANCKEN IN MEMORIAM

Hä r nösand 1971 . Foto P. Al anko .
Fö~eningens hedersledamot över fo rstmästare Torsten Rancken är borta . Han var
en av grundarna till föreningen och alla vi som varit med f rån början kände
honom så väl. Under en lång följd av å r ha r vi fått ta del a v hans mångsidiga
kunnande och enastående erfarenhet. Efte r honom uppstår en lucka i finskt
vetande särskilt beträffande de ädla l övträden .

Torsten Rancken var född 23 . 11. 1889. Ef t er fo rs tmästarexamen 1914 var han
några år verksam i Enare distrikt; därav hans kärlek till Lappl andsom l ockade
honom ännu mycket sent till ruska - r esor di topp . Dock den längsta delen av
sina verksamma år tillbringade han här ner e vid "de ädla l övträdens l jusa
grönska " : Framtill II världskriget var han i tj ä ns t fö r flä re privata gods
i sydväst , och från denna tid härstammar de f lästa exot- och ädel lövplanteringarna i södra- Abolands och väs t ra - Nylands kusttrakter. Under krigsstiden
tjänstgjorde han i Helsingfors och sedan fram till sin pension 1957 som chef
för forstskolan i Ekenäs.
Att Torsten var häpnadsväckande vit al opp til l hög ålder , det fick vi alla
bevis på bl a under skärgå rdsexcursionen - 74 , då han ännu l edde färden över
östisholmens branta stup och klättrade upp den gamla excursionsrutten trots
att "mången yngre där hisnade" s om det heter i r eseberättelsen . Hans entusiasm
bland jättetujor och askar på Pett u kan knappast någon medresenär glömma .
Under de senaste åren var det den alltmer oska r pa s ynen som begränsade Torstens möjligheter att i detalj bese de kärbli vna bestånden men "njuta av
lanskapet ", som han uttryckte de t, de t var vi t i llsammans ute för ännu så
sent som i fjol våras då vi kÖrd e genom Sol böl es exotsaml ingar och Totti
intresserat såg och hörde hur höga alla de granar blivit han själv varit med
om att plantera och skaffa .
Sista gången vi sågs var då vi tog oss en utfl ykt til l Kopparös av äl g hemsökta poppel- och ädellövförsök under en s ol klar och kall dag i fjol höstas .
Rancken avled 13 . 5. 1981 efter en kort s jukdom . Han välsignades 26. 5 .
i Ekenäs gamla kyrka, där för eningens två repres entanter sänkte en blänkande
vit krans av veitch- ädelgran på hans ki sta . Psalmen som sjöngs hade han själ v
valt (712) .

To~sten

Lär mig , du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
En bättre vår snart blommar
då härligt grönt mitt träd skall s t å
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar .
Robert J . Rainio

129

Pentti Alanko ja Marjatta Uosukainen
ALPPIRUUSUT POSTIMERKEISSÄ
Alppiruusuja tunnetaan Willisin (1973) mukaan 500- 600 lajia, toisissa lähteissä määrä o~ paljon suurempi , mm . Englerin ja Prantlin (1964) mukaan lajeja
olisi 1300 . Jo luonnon kasvupaikoillaan useimmat lajit herättävät ihmisen huomiota etenkin komeiden kukkiensa ansiosta, ja niistä on tullut varsin suosittuja koristekasveja . Alppiruusujen suosiota heijastaa niistä julkaistujen postimerkkien määrä; tällä hetkellä alppiruusuaiheisia merkkejä on 68 . Flora
Europaean (Tutin et al 1972) mukaan Euroopassa kasvaa 6 lajia, jotka lapinalppiruusua (Rhododendron lapponicum) lukuunottamatta, ovat päässeet postimerkkeihin .
Kirjoituksessa on kuvattu ja lyhyesti esitelty kaikki maailmassa julkaistut
Rhododendron - aiheiset postimerkit lukuunottamatta 12 malesialaista merkkiä,
jotka eroavat R. scortechinii - merkistä
(43) vain osavaltion nimen perusteella ja yhtä Bhutanin 2 , 5 ch- arvoista merkkiä , joka on identtinen 7 ch- arvoi sen R. chaetomallum - merkin
(8) kanssa , lukuunottamatta arvomerkintää ja
paperin laatua . Eräitä harvinaisia lajeja koskevia kasvitieteellisiä tietoja
on löydetty Stevensonin (1930) Rhododendron - monografiasta .
Alppiruusuaiheisia merkkejä ovat julkaisseet seuraavat maat:
Alankomaiden Uusi Guinea
(kuuluu nyk . Indonesiaan)
Belgia
Bhutan
Bulgaria
Etelä- Korea
Intia
Itävalta
Jugoslavia
Kiinan kansantasavalta
Libanon
Macao
Malesia

1

4
14
1

2

1

14

Nepal
Neuvostoliitto
Papua ja Uusi - Guinea
Pohjois- Korea
Puola
Romania
Saksa (Deutsches Reich)
Saksan demokraattinen
tasavalta
Saksan liittotasavalta
Sri Lanka
Sveitsi
Tanska

1

1
1

10
3
2
1

Alppiruusupostimerkkejä on julkaistu seuraavista 26 lajista:
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

arboreum
aureum
campanulatum
chaetomallum
chr:t:santhum
cinnabarinum
dauricum
falconeri
ferrugineum
fortunei
giganteum
hirsutum
hodgsonii

6
1
2
1
1
1
4
1
1
2

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

impeditum
Japonicum
keysii
konori
luteum
maggre~riae

mucronulatum
m:t:rtifolium
pontiCUID
schlipEenbachii
scortechinii
simsii
zoelleri

2
2
2
1
2
1
2
1
1
8

14
9
1

1. R. arboreum Smith . (kuvat 1- 5 , 54) . - Laji on kotoisin Himalajan rinteiltä ,
missä se tulee puumaiseksi, tavallisesti 6- 12 , joskus jopa 30 metrin korkuiseksi (engl. "Tree Rhododendron"). Laji ei menesty meillä avomaalla . Kukat
ovat tavallisesti voimakkaan punaisia, mutta väri vaihtelee . Lehdet ovat isoja, 10- 20 x 3- 6 cm . - 1: Bhutan 4 ch 1976; 2: Bhutan 5 ch 1976; 3: Nepal 25 P
1969 (Schneiderin ja Hinterin (1974) mukaan- merkissä olisi R. simsii, mikä
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ei voi pitää paikkaansa); 4: Libanon 45 p 1963 (Nagelin (1967) mukaan merkissä olisi Kalmia latifolia , sen sijaan Schneider ja Winter (1974) määrittävät lajin ~oreumiksi); 5: Intia 50 p 1977 ("Tree Rhododendron"l; 54:
Sri lanka (Ceylon) 25 c 1976 (tämä merkki esittää teylonilla esiintyvää ~ arboreum - lajiin kuuluvaa alalajia tai puutarhamuotoa, joska on käytetty riime~
~lanicum hor t. ) .
2 . R. aureum Georgi (kuva 6) . - Matalakasvuinen ja kaunis laji, jonka kukat
ovat keltaiset tai kellanvalkoiset . Se on kotoisin Itä- Aasian vuoristoista .
Tämän viljelyssä harvinaisen pensaan siementä kerättiin Kauko- Itään tehdyn
siemenkeruuretken aikana (Luukkanen 1977) ja siitä on jo taimia jälkeläiskokeissa. Laji lienee kestävä . -. 6: Neuvostoliitto 16 k 1977 .
3. R. campanulatum D. Don (kuva 7) . - Itä- Himalajalta (Sikkim, Nepal) kotoi sin-oleva kaunis , kellokukkainen laji . Se ei ole meillä talvenkestävä, mutta
sitä viljellään jo Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa . - 7: Bhutan
4 ch 1976 .
4 . R. chaetomallum Balf . f . & Forrest (kuva 8) . - Laji on kotoisin KaakkoisTiibetistä ja Luoteis- Yunnanista. Pensas on hento- oksainen , ja sillä on tummanpunaset kukat . Bhutanin pieni kuningaskunta Himalajan rinteillä on yksi
niistä monista valtioista, jotka ovat keksineet postimerkkien julkaisemisesta
hyvän rahanlähteen . Alppiruusumerkkejäkin on 14, mutta onhan lajimääräkin
melkoinen Himalajan rinteillä . - ~: Bhutan 7 ch 1967 .
5. ! · chrysanthum Pallas (kuva 9) . - Tämä keltakukkainen atsalea on luonnonvarainen Altailta Kamtschatkalle ulottuvalla alueella . Se lienee kestävä ,
mutta vaikea viljellä. Korkeus on n . 1 m. - 2= Pohjois- Korea 90 j 1966 .
6. R. cinnabarium Hook . f. (kuva 10). - Sikkimistä , Himalajan rinteiltä kotoi sin- oleva 1- 2- metrinen alppiruusu . Versot ovat purppuranpunaisia ja lehtien
alapinnat sinertäviä. Laji menestyy Keski - Euroopassakin vain suojaisilla paikoilla . - 2Q: Bhutan 1 ch 1976.

1. R. dauricum L. Siperianatsalea (kuva 11) . - Kasvaa luonnonvaraisena Altail -

ta Pohjois- Japaniin saakka ja tulee n. 2- metriseksi . Laji kukkii varhain ke väällä ennen lehtien puhkeamista purppuran- ruusunpunaisin, avoimen suppilomuotoisin , 2 - 3 cm levein kukin . Se on menestynyt Mustilassa hyvin . Keski Euroopassa on myynnissä l ajin risteytymää R. dauricum x mucronatum (R . x
dahuricum DC . ) . Kumpikin ansaitsisi tulla yleiseen viljelyyn ja ne sopivat
hyvin varjoisaan metsäpuutarhaan tuoreahkoon turvemaahan . - 11 : Mongolia
30 m 1973 .

8 . R. falconeri Hook . f. (kuva 12) . - Kaunislehtinen alppiruusu , joka on arka jopa
Brittein saarilla , missä lienee Euroopan paras ilmasto alppiruusujen kasvattamiselle . Himalajan rinteiltä (Nepalista Bhutaniinl kotoisin oleva laji tu lee kotiseudultaan jopa 12- metriseksi puumaiseksi pensaaksi . Kukat ovat kermanvalkoisia, punapilkkuisia ja lehdet jopa 20- 30 cm pitkiä . Lehtien koristeellisuutta lisää alapinnan ruosteenruskea nukka . - ~ : Bhutan 1 Nu 1976 .
9 . ! · ferrugineum L. Nukka- alppiruusu (kuvat 13- 16). - Meillä hyvin kestävä ,
mutta valitettavan harvoin viljelty laji . Esim . Mustilan arboretumissa se
menestyy hyvin ja on tiheä, hyvä peitekasvi . Laji on luonnonvarainen Alpeilla,
Pyreneillä ja Apenniineilla . Se on saanut nimensä lehtien alapinnan ruskeasta
nukasta , josta sen erottaa helposti toisesta Alpeilla kasvavasta lajista
R. hirsutum . Jälkimmäisellä lehtien alapinnat ovat vihreitä . - 13: Saksa
Tneutsches Reich) 15+10 1938; 14 : Sveitsi 20- 10 1948; 15: Jugoslavia 1 , 25 D
-1970; ~: Saksan liittotasavalta 50- 25 1975 .
10. R. fortunei Lindl. (kuva 17) . - Kaunis, valkea- tai vaalean ruusunpunakukkainen pensas, jota on käytetty paljon jalostustyössä . Viljelyssä se on
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ongelmallinen , koska se on kestävä vasta saavutettuaan 2 m:n korkeuden . Luonnossa Itä- Kiinassa se kasvaa 3- 4 metriä korkeaksi, leveäkasvuiseksi pensaaksi .
Laji menestyy jo Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa . - 17 : Bhutan 3 ch
1976 .
11. R. giganteum Forrest (kuva 18) . - Nimensäkin mukaan laji on kookas , koti seudu llaan Lounais- Yunnanissa yli 20 m korkea puu . Sillä on voimakkaan punaiset kukat ja 12- 37 cm pitkät lehdet . - ~: Bhutan 5 Nu 1967 .
12 . R. hirsutum L. (kuvat 19 , 20) . - Alpeilla ja Karpaateilla kalkkiperäisill ä
maill a kasvava , nukka- alppiruusun (R . ferrugineum) kaltainen laji . Lehtien reunoissa on harvaksel taan karvoja , mut ta lehtien alapinnoilla ei ole nukkaa . Laji
on osoittautunut Mustilassa kestäväksi . - 19 : Itävalta 60+30 g 1948 ; 20: Romania 5 Bani 1957 .
13 . R. hodgsonii Hook . f . (kuva 21) . - Himalajalta , Nepalista Bhutaniin , kotoi sin ol eva alppiruusu , joka lienee kestävin nk. isolehtisistä alppiruusuista .
Se kasvaa kotiseudullaan puumaiseksi . Kukat ovat vaalean purppuranpunaisia ,
mutteivät erityisen kauni i ta . Lehdet ovat komeita , 15- 30 cm : n mittai sia , alapinnaltaan ruskeakarvaisia . - ~ : Bhutan 3 Nu 1976 .
14. R. impeditum Balf . f . & W. W. Sm . (kuva 22) . - Tanskan puutarhaseuran (Det
Jydsk e Have Selskap) täyttäessä 100 vuotta julkaistiin tämä juhlamerkki , eikä
suotta , onhan kyseessä eräs kauneimmista alppiruusuista . Kyseessä on Lapponi cum- ryhmään kuuluva n . 30- 60 cm korkea , leveäkasvuinen ikivihreä kääpiöal ppiruusu , joka kukkii jo nuorena runsaasti kauniin sinisin kukin . Laji on kotoi sin Länsi - Kiinasta (Yunnan , Chinchiangin vuoristo) . Suomessa se kasvaa Scha linin puutarhassa Kirkkonummel la ja Mustilan arboretumissa , missä menestyy
aurinkoisel lakin paikall a . - 22 : Tanska 60 öre 1973.
15 . R. japonicum (A . Gray) Suring . (Azalea mollis) . Puistoatsalea (kuvat 23 ,
24 , 45 ) . - Japanista kotoisin ol eva , kukiltaan loistavan värinen puistoatsalea on päässyt kahteen eurooppa l aisee n postimerkkiin , mikä on osoituksena sen
suosiosta maanosassamme . Lajia on käytetty lukuisissa jalosteissa , jotka ova t
hyvin kauniita , mutta eivät ole Suomessa edes niin kestäviä kuin kantal aji ,
jota voidaan viljellä Etelä- Suomessa . - 23 : Belgia 6 . 50 fr 1975 ; 24 : Puola
40 gr 1972 ; 45 : Belgia 2 . 50 fr 1955 .
16 . ! · keysii Nutt . (kuvat 25 , 26) . - Laji on kuvattu vuonna 1855 Himalajalta .
Kukat ovat pieniä , n . 1 cm pitkiä ja kapean tuppimaisia , vaaleanpunaisia . Lehdet ovat 7 . 5- 10 cm pitki ä , kapeahkoja , molemmin puolin tiheäsuomui s i a . - 2526 : Bhutan 5 Nu 1976 ja ylipainama 25 ch.
17 . R. konori Becc . (kuva 27) . - Uudesta Guineasta kotoisin oleva trooppinen
laji-:- Kuvattu 1878 . - 27 : Papua ja Uusi- Guinea 60 c 1966 .
18 . R. l uteum Sweet . (R . flavum , Azalea pon t ica) . Kelta - atsalea , keltainen
puist oatsaleä (kuvat 28, ~ Itä- Euroopas t a ja Kaukasukselta kotoisi n ol eva
laji , jonka kestävimmät provenienssit menestyvät Etelä- Suomessa . Kuten muutkin
atsaleat , kukkii tämä voimakastuoksuinen laji lehtien puhkeamisen aikoihin.
- 28 : Puola 3 . 40 zt 1972 ; 29 : Puola 10 zt (Azalea pontica) 1967 .
19 . R. maggregoriae (kuva 30) . - Lajista ei ole l öytynyt mainintaa saatavilla
olleesta kirjalli s uudesta . Nähtävästi trooppinen , epifyyttinen laji . - 30:
Papua ja Uusi- Guinea 20 c 1967.
20 . R. mariesii Hemsl . et Wils . (kuva 48). - Tämä laji kasvaa Kiinan ja Taiwanin vuoristoissa . - 48 : Kiinan Kansantasavalta 55 f 1979 .
21 . R. mucronulatum Turcz . (kuvat 31 , 32) . - Koreassa suosittu atsalea , jolla
on ki rkkaan vaaleanpunaiset yksittäiset kukat ja molemmin puolin suomuiset ,
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Kuvat 1- 55 . Maailmassa julkaistut Rhododendr on- ai he i set pos timerkit .
Figs . 1- 55 . Rhododendron stamps of t he world.
1- 5 : R. arboreum . 6: R. aureum. 7: R. campanulatum . 8 : R. chaetomallum.
9 : R. chrysanthum . 10: R. cinnabarium. 11: R. dauricum . 12 : R. falconeri.
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13- 16: R. ferrugineum. 17: R. fortunei . 18 : R. giganteum. 19- 20 : R. hirsutum .
21: R. hodgsonii . 22: R. impeditum . 23- 24: R. japonicum . 25- 26 : R. keysii .
27 : R. konori . 28- 29: R. luteum . 30: R. maggregoriae . 31 - 32 : R. mucronulatum .
33: R. myrtifolium . 34: R. ponticum . 35- 42 : R. slippenbachii . 43- 44: R.
scortechinii . 45: R. japonicum . 46- 47 : R. simsii . 48 : R. mariesii . 49~53 :
R. simsii . 54 : R. arboreum . 55: R. zoelleri.
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3- 7 . 5 cm pitkät ja 3 cm leveät lehdet . Laji on kotoisin Koillis - Aasiasta ja
Japanista . - ll-32 : Pohjois- Korea 5,10 1975 .
22 . R. myrtifol ium Schott & Kotschy (R . kotschyi) (kuva 33) . - Käsitelty joko
lajitasolla , kuten postimerkissä , tai- alalajina R. ferrugineum subsp . kotschyi .
Se muistuttaakin nukka- alppiruusua, mutta on matälampi, pienempi lehdiltään
ja lehtien alapinnat ovat melkein vihreitä, tiheästi suomuisia. Lajia esiintyy
luonnonvaraisena Balkanin vuoristoissa ja Karpaateilla . - 33: Romania 1.75 1
(!!_. kotschyi) 1974 .
23 . !!_. ponticum L. (kuva 34) . - Nimirotu (subsp . ponticum) kasvaa luonnonvaraisena Bulgariasta Kaukasukselle ja Libanoniin ulottuvalla alueella . Sitä tavattiin Dendrologian Seuran Kaukasukselle ulottuvan matkan aikana 1977 (Mikola
1977 , Uosukainen 1979) kuten myös kelta- atsalea (R. luteum) . Lajia on viljelty
koristepensaana Euroopassa ja siitä on tullut paha metsän uudistusta vaikeuttava rikkakasvi Brittein saarilla . Sitä on käytetty paljon myös jalostustyössä
ja etenkin eri lajikkeiden perusrunkona. Kukat ovat lilan purppuranpunaisia
tai vaaleanpunaisia . Toinen alalaji (subsp. baeticum), jota on aikaisemmin pi detty myös eri lajina , kasvaa Iberian niemimaalla. - 34: Romania 45 et 1960 .
24 . R. schlippenbachii Maxim . Koreanatsalea (kuvat 35- 42). - Hyvin kaunis laji , jönka viljelyvarmuus on meillä valitettavan huono . Toivottavasti Etelä- Koreaan tehdyltä siementenkeruumatkalta (Hagman et al. 1978) saadaan Suomessakin
kestäviä kantoja. Laji on menestynyt vaihtelevasti mm. Schalinin puutarhassa
Kirkkonummella , Knapen puutarhassa Pohjassa ja Mustilan arboretumissa . Se kuk kii kevääl lä ennen lehtien puhkeamista . Kukat ovat melko kookkaita , lähes valkeita tai ruusunpunaisia . Koreassa viljellyissä lajikkeissa on myös muita värisävyjä . - 35- 38 : Pohjois- Korea 15, 20 , 25 & 30 j 1975; 39: Pohjois- Korea 10
j 1963; 40 : Pohjois- Korea 5 j 1961; 41 : Etelä- Korea 4 W 1965; 42: Etelä- Korea
10 j 1975."
25. R. scortechinii King & Gamble (kuvat 43, 44) . - Trooppinen , v . 1906 kuvattu laji Mal akan niemimaalta . - 43- 44: Malesia 20 c 1979 & 20 c (lisäksi 12 samaa merkkiä eri osavaltioista) . - 26 . R. simsii Plauch . Ruukkuatsalea (kuvat 43 , 47, 49- 53). - Tunnettu huonekasvi, jota aikaisemmin tuotiin pääasiassa Belgiasta , missä on julkaistu 2 tätä lajia kuvaavaa merkkiä . Lajin kantamuodot ovat kotoisin Itä- Kiinasta ja
Farmosalta ja siitä on nykyään viljelyssä lukuisia lajikkeita . - 46: Belgia
40 c 1960 ; 47 : Pohjois- Korea 40 j 1974 ; 49- 50 : Bhutan 50 ch & 1 Nu-1965; 51:
DDR 25 p 19bG; ~: Bel gia 2 . 50 fr 1970 ; 53 : ~acao 3 avos 1953 .
27 . R. zoelleri Harb . (kuva 55) . - Trooppinen laji Uudesta-Guineasta . - 55 :
Alankomaitten Uusi Guinea 25c+10 1959 .
K~~kamerkkien

keräi l y harrasteena

Lienee useitakin syitä sille , että postimerkkeily suuren yleisön silmissä ei
ole mitenkään arvostettu harrasteala . Monilla on mielikuva postimerkkeilijästä, joka metsästää hammastusvirheitä , erilaisia postileimoja, virhepainamia
yms . erikoisuuksia . Varsinkin vanhoista merkeistä on tullut sijoituskohteita,
jotka kiertävät kassakaapeista toiseen . Nk. näyttelykokoelman aikaansaaminenkaan ei enää nykyään ole mahdollista ilman melkoisia taloudellisia uhrauksia,
sillä kokoelman saarnat palkinnot määräytyvät näyttelyissä suurelta osaltaan
sen sisältämien harvinaisuuksien perusteella . Postimerkkejä on ilmestynyt jo
niin paljon , ettei kaikkia maailman merkkejä ole järkevää kerätä . Mielekkäämpää on kerätä johonkin suppeampaan alaan liittyviä merkkejä, joista voi saada
vielä aikaan melko vähäisin uhrauksin "täydellisen" kokoelman. Liittymällä
jonkun postimerkkiliikkeen uutuuspalveluun saa vali tsemansa aiheen piiriin lii t tyvät merkit edullisiin hintoihin heti niiden ilmestyttyä. Aihefilateliaa kä -
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sittelee Anttilan (1973) teos ja alan harrastajilla on oma yhdistyksensäkin
(Suomen Aihefilatelistit - Finlands Motivfilatelister r . y . , per . 1955, osoite
elo Kari Pohjakallio , Laaksolahti , 02730 Espoo 73) .
Kukkamerkeistä on julkaistu koko joukko kirjallisuutta. Maailmassa julkaistut
kukkamerkit on lueteltu Torrensin (1974) ja Schneiderin ja Winterin (1974)
luetteloissa . Edellisestä on jo ilmestynyt uudempikin laitos , mutta jälkimmäinen on parempi (tällä hetkellä loppuunmyyty) . Kansainvälisen Filatelistiliiton
alainen työryhmä FIP- MG Botanik on julkaissut luettelon maailman kukkamerkeistä (Nagel 1967) ja myöhemmät uutuudet on lueteltu työryhmän neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä BOTANICA- lehdessä. Schweighart (1978 , 1979) on julkaissut
kaksi osaa maailman kukkamerkkejä esittelevästä teoksestaan - ilmestyneet osat
käsittelevät Euroopan kukka- aiheisia postimerkkejä .
Vaikeasti saatavien merkkien löytämisessä olemme saaneet apua postimerkkiliikkeeltä Lauri Peltonen (Hanko) ja maisteri Kari Pohjakalliolta . Min- Sup Chung
(Korea) on auttanut eräitten korealaisten ja Ming- Jou Lai (Taiwan) eräitten
kiinalaisten merkkien määrittämisessä .
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MONTSERRAT, Yvert No 341-55
"Kukkivia puita", 15-merkkinen
sarja, hinta postituoreena 60,-.

Tämä, ja monta sataa muuta kasvi-aiheista sarjaa löytyy laajasta valikoimastamme joka käsittää postituoreita merkkejä melkein kaikista maista.
Tarjoamme: Torrens'in FLORES-Iuettelo 1980, vain 1 0 ,- .
Meillä on myös UUTUUSPALVELU joka toimittaa tulevia postituoreita
postimerkkiuutuuksia maailman kaikista maista.
Mielellämme lähetämme ilmaisia esitteitä ja hinnastoja.

Postimerkkiliike

LAURI PELTON EN Ky
10900 Hanko Juvikinkatu 32 Puh. 911-82336 tai 81624
Postisiirtotili 25010-6, KOP-Hanko Esplanadi 120310-746
Luolenavaa postimyyntiä vuodesta 1920 lähtien

Muista Oendrologian seuran syyskokous ;a pikkujoulu Karjalatalolla 26. marraskuuta. Ohjelma takakannessa .

Dendrologian seuran rintamerkki on valmistunut . lerkin saa
seuran tilaisuuksissa, seuran toi mihenki löiltä tai postitse hintaan 15 mk+ toimituskulut. Tarkemmi n sivulla 11 9.
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P . M. A. Tigerstedt
FINLANDS UTLÄNDSKA TALLAR

Vår finländska skog karakteriseras av en ovanlig artfattigdom. Av världens ca
80- 90 tallarter har vi bara en representant. Vår egen tall (Pinus s ylvestri s
L.) torde vara en av världens mest utbredda trädarter . Den tall vi har i Finland är beträffande teknisk kvalitet och ornamentalt värde överlägsen nästan
alla andra raser inom arten.
Av världens tallar kan dock ett tiotal olika arter odlas i vårt land . Av detta
tiotal har en (P . contorta) visat sig vara av viss ekonomisk betydelse rnedan
fyra arter (P. cembra , ~. peuce, pumila).kan anses ha betydelse inom parkoch trädgårdskonst .
Dock torde man genom noggrannt proveniensval kunna kornplettera det nuvarande
tallsortimentet med ytterligare några arter , närrnast från extrema höjdlägen
i Sierra Nevada på amerikanska västkusten . Sålunda har bl.a. Pinus flexilis
visat sig härdig i Finland genom de senaste 10 vintrarna då proveniensen varit
den rätta. För några månader sedan erhöll jag frö av Pinus aristata och Pinus
longaeva från extrema lägen i Kalifornien och hoppas att ur dessa kunna uppdraga plantor av tillräcklig härdighet för södra Finland . Trots att proveniensens betydelse naturligtvis varit avgörande för alla utländska trädslags
odling i Finland så har man i flera fall helt enkelt inte kunnat kornma åt frö
från extrema lägen tack vare otillgänglighet eller dålig frösättning . Mycket
kan sålunda ännu odlas i vårt land om vi verkligen ger oss mödan att införskaffa rätta provenienser.
Tallsläktet indelas. i tre undersläkten , Ducampopinus, Strobus och Pinus ( Di ploxylon); dessa i sin tur indelas i sektioner och serier (cf . Hämet- Ahti 1981) .
Jag ämnar här inte redogöra för denna taxonomiska indelning rnen konstaterar
endast att korsningar mellan undersläkter ej lyckas och att det t . o .m. rnellan
serier förekommer korsningsbarriärer . I det följande behandlas de hos oss
väletablerade tallarterna i alfabetisk ordning .
~inus

banksiana Lamb . (P. divaricata Dum . )

Något egentligt karakteristiskt namn på svenska eller finska har denna tall
inte . Sarvas ( 1964) kallar den för "Banksin mänty" och på engelska förekornmer
namnen Gray , Jack och Scrub pine. Med beaktandet av trädets tärnligen sorliga
utseende skulle namnet snår(scrub) - tall kanska passa bäst . Snårtallen har ett
väldi t utbredningsområde i Nordamerika från östkusten ända till klippiga
ber en i väst. Sålunda bör man även kunna räkna med betydliga proveniensskillnader i växtsätt och härdighet .
Snårtallen har aldrig blivit ordentligt provenienstestad i vårt land m~n det
torde vara klart , att den lämpligaste proveniensen står att söka i norra
Alberta och närliggande områden . Landets två största exernplar torde växa på
Mustila , där 50- åriga träd har en höjd på ca 20 rn . Proveniensen är okänd men
kan tänkas härstarnma från Prince Albert i Saskatschewan . Trädets enda egentliga betydelse hos oss torde vara faktum att den lätt kan korsas med kontorta tall och att den sålunda kan få betydelse i skogsträdsförädlingen.
Pinus cembra L. , cembratall
Tillsarnmans med pichtagranen (Abies sibirica Ledeb . ) torde cernbran var? vårt
vanligaste exotiska trädslag. I början av seklet skötte statsjärnvägarnas
plantskola om att varje järnvägsstation försågs rned några exernplar av träds -
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Fig . 1.
sig bra
Fig . 1.
wel l in

Pinus banksiana har inget värde hos oss som skogsträd men den lämpar
som parkträd . Foto från Lahtis 1979 . - Alla bilder P. Alanko .
Pinus banksiana has novalue as a forest tree in Finland; but it grows
parks (Lahti , S . Finland) . - All photographs by P. Alanko .

laget . Cembran har grovt taget två naturliga ~tbredningsområden, ett i Alperna
och ett betydligt större i centrala Sibirien. Jag har i åratal försökt skilja
på dessa två former på morfologisk väg utan att lyckas . Sålunda har jag svårt
att godkänna den allmänt accepterade indelningen i två former: P. cembra var.
cembra och P. cembra var . sibirica. Eftersom den sibiriska cembran kommer från
det kontinentala Sibirien kan man dock i teorin räkna med att den är långsamtväxande och härdigare än sin europeiska granne . De exemplar som växer i trak terna runt Enare träsk måste av allt att döma vara av Sibirisk härkomst . I vissa
och t . o . m. överfal l kan man konstatera , att dessa träd varit extremt härdi
träffat vår egen tall i tillväxt . För trädgårdsintresserade personer i Lappland
måste den sibiriska cembran anses vara ett av de få realistiska e xoti ska parkträden .
Men cembran ä r dock inte alltid så snygg som populatiteten skulle antyda . Ja
måste här understryka att Finland tyvärr är fullt av garnla cembratallar vars
fulhet överträffar nästan allt i trädväg, möjligen med undanta av gamla ber tallar . Vid 40- 50 års ålder börjar de kraftiga kvistarna att dö nedifrån och
vid 60- 70 års ålder kvarstår en torr kvast med lite grönt i toppen . Ideolo in
tycks vara den att trädet inte får huggas ner eftersom det är ett utländskt
prydnadsträd . Tyvärr har jag redan förolämpat ett antal parkvårdare med att
rekommendera omedelbar nerhuggning och ~yplantering av antin en cembra , peucc
eller vanlig tall .
Cembratallen tycks mycket lätt förlora sina kvistar, ofta redan vid 30- års
ålder . Enda möjligheten att hålla en cembra frodig ända ner är att plantera
den mycket fritt och på god mark så att varken konkurrens eller vattcnbri~t
kan få igång en fortlöpande kvisttorka . Jay vill nästan rekommendera att makcdonisk tall bör användas i stället för cembra , åtminstone i landets södra dclar .
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Fig . 2 . Cembratallen (brödtallen) växer utmärkt bra i Brunsparken i He l singfors .
Fig . 2 . Pinus cembra grows well in Finland (Helsinki) .

I Finland är cembran uteslutande ett parkträd . Det bör dock beaktas att den
sibiriska cembrans goda egenskaper i Lappland möjligen skulle kunna tal a för
en noggrannare betraktelse av trädslagets betydelse i skogsodling .
Pinus contorta Douglas ex Loudon, kontorta - , murraytall
På engelska har kontortan fått namnet "lodgepole pine" eller översatt stugbjälktall . Av allt att döma beror namnet på att nybyggarna i Nordamerika i tiderna
konstaterade att trädet bildar en sårdeles lång och slank genomgående stam som
speciellt väl passade i bärande konstruktion er i nybyggarhus .
Kontortan hör hemma i västra delarna av Nordamerika , på båda sidorna om Klippiga
bergen och Sierra Nevada . Sålunda täcker arten eografiskt ett område av mycket
stor ekologisk spännvidd, alltifrån Stillahavsku stens ultra - maritima till inlandets ultra - kontinentala klimat . Uppe i Yukon kommer kontortan dessutom i nära
beröring med skogsgränsen och likaså ställviss på höga höjder i bergen söderut .
Det måste sålunda konstateras att få trädslag äger en ekologisk spännvidd av sådan storlek . amtidigt betyder detta , att provenienspro blemet hos kontorta blir
fullständigt avgörande för trädets växtförmåga i en ny miljö, exempelvis i Finland . Redan en 100 kilometers förskjutning i nord - sydlig riktning inom Finland
måste beaktas vid val av rätt proveniens för maximal tillväxt och avkastning .
Vi har här att göra med ett trädslag som enbart är av ekonomiskt intresse
kontortan är ett tämligen fult trädslag med sin dystert råa stam och mörkgröna krona . På 1910- talet introduccrad es kontorta första gån en i Finland .
Med hjälp av tillgän liga klimatkartor och korresponden s med botanister och
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dendrologer i U. S . A. och Kanada lyckades man nästan vid första f örsöket att
introducera en proveniens som var möj ligast väl anpassad till klimatet i södra
Finland. Denna proveniens är belägen i British Columbia i trakterna av Prince
George på en höjd av 500- 800 m över havet . Här möter man alltså ett klimat
som är nästan identiskt rned det som råder på Arboretum Mustila där de första
introduktionerna gjordes . Sedermera nar proveniensval gjorts utgående från
denna punkt söder- och norrut så att man i dag med tämligen stor säkerhet kan
precisera optimala provenienser för alla delar av Finland (Kujala 1935 , Tigerstedt 1975) .
Är då verkiigen kontorta av ekonomiskt intresse? Har vi verkligen i kontorta
funnit ett trädslag som l ämpar sig bättre än egna tallar till odling?
Av ekonomiskt intresse är kontortan säkert , när den odl as på kort omloppstid
och när man dessutom noggrannt väljer ut de växtplatser där den skall odlas .
Kontortan beter sig ekologiskt annorlunda än inhernskt tall. Den har definitivt
en snabbare tillväxt under ungstadiet och penetrerar sålunda räkna med en
säkrare föryngring än med tall. Ekologiskt verkar det sorn om kontortan skulle
inta en optimal växtplats och bonitet på marker där man har svårt att besluta
sig för om gran e ller tall borde odlas . Dessutom verkar det sorn orn kontortan
skulle uppvi sa maximal tillväxt på ur skogsodlingssynpunkt problernatiska ler marker . Av ekonomiskt intresse är även kontortans kerta ornloppstid på högst
50 år varigenom man i skogshushå llni ngen kan övertäcka luckor i åldersklassföd elningen som uppkommit vid övergång till kulturskog . Däremot blir trädets
l önsamhet naturligtvis i framtid en beroende på prisförskjutningar i olika rå virkesklasse r , massaved och sågstock .
Frågan huruvida kontortan är lämplig som skogsodlingsträd bör beaktas ur ekologiskt perspektiv. På vissa skogsmarkstyper uppvisar kontortan överlägsen
tillväxt . A andra sidan är kontortan s ' lämplighet' sorn odlingsträd i Finland
diskutabel på grund av att detta främmande trädslag inte äger motståndskraft
mot sjukdomar och andra s tressmoment (snötryck, stormskador etc . ) isin nya
omgivning . Man kunde i korther säga att odling av kontorta är rnera riskabelt
än odling av tall . Sen gäller det att väga ökad risk mot ökad tillväxt , ett
problem där ingen kan komma med den absoluta lösningen.
Ur mera ideell synpunkt kan man naturligtvis ifrågasätta odling av kontorta
i stor utsträ ckning då man ju kommer att förändra en karakteristisk naturmiljö .
Frågor av detta s l ag gäller kanske speciellt vackra finska sjöornråden där
turism och friluftsliv har en avsevärd betydelse . Det bör dock påpekas att
man i Finland vari t betydligt försiktigare med odling av kontorta än i Sverige .

Pinus flexilis James, limber pine
För ungefär för 15 å r sedan erhöll Arboretum Mustila en liten fröförsändelse
av detta trädslag . Proveniensen visade sig vara fullständigt härdi och några
exemplar har nu kommit upp i 2- 3 meters höjd .
Arten förekommer på höga höjder i Klippiga bergen och Sierra evada . Den är en
tämligen nära s läkting till cembran och har därför ethållit namnet Klippiga
bergens cembra . Det engelska namnet "l imber pine " karakteriserar ock trädets
mycket böjliga kvistar som fak tiskt kan böjas till knutar utan att brista .
Denna färska introduktion a v P. flexilis ger anledning att även utforska orn
andra träds lag frå n Klippiga bergen eller Sierra Nevadas höga höjder l åter sig
odlas i Finland . Med tämligen stor säkerhet kunde man finna provenienser av
Pinus panderosa Douglas, guldtall , sorn klarade vårt klimat , åtminstone i södra
delarna av l andet . Det bör bör påpekas att uppe i dessa bergstrakter har man
kunnat fastställa genetiskt betingade proveniensskillnader t . o . m. rnellan sydoch nordsluttningar vilket ytterligare kornplicerar proveniensvalet .
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Pinus koraiensis Sieb . & Zucc ., koreacembra
Arten är tämligen härdig hos oss. En nära släkting till cembran , egentligen
en fortsättning på denna österut . Koreacembran växer på ett ganska stort område i fjärran östern ; Japan - nordvästra Kina - Korea - Amur och Mandshuriet .
Sålunda bör man även i detta fall noga beakta infört proveniens . Antagligen
har den för några år sedan utförda expeditionen till Amur- området insamlat en
proveniens som kommer att visa sig mycket lämpad för vårt land .
Koreacembran liknar morfologiskt och till habitus den vanliga cembran men kan
lätt identifieras tack vare sina mycket större (längrel kottar som kan bli upp
till 15 cm långa . Koreacembra bör kunna korsas med vanlig cembra och med beaktande av arternas utbredningsområde borde detta resultera i snabbväxande hybrider under finska förhållanden .
Koreacembrans frön är mycket stora , tusenkornsvikten ca 500 g . I vissa trakter
av dess utbredningsområde användes fröna till människoföda .
De hittills i Finland planterade exemplaren, på försöksstationerna i Solböle
och Klemetskog har gått tämligen dåligt . För närvarande kvarstår några ca 50åriga exemplar i Solböle ; deras höjd är ca 10 meter .
Pinus mugo Turra , buskformig bergtall
Ungefär samtidigt med cembratal l har även den buskformiga bergtallen från Alperna blivit introducerad i Finland . Introduktionen har lyckligtvis ti l l en
början skett mindre effektivt än statsjärnvägarnas cembraspridning . Den buskformiga bergtallen hör nämligen till det fulaste man kan tänka sig i trädväg
när den nått fullvuxna mått .
På Alperna och Karpaterna växer bergtallen på ett stort antal från varandra
isolerade områden vilket även lett till en mycket stark genetisk differentiering av bergtallens former , t . o . m. till den grad att man numera räknar den
trädartade bergtallen (Pinus uncinata Miller ex Mirbel) hemmahörande på
Pyreneerna och västligaste Alperna till en egen art .
Den buskformiga bergtallen är en nära släkting till vanlig tall , med vilken
den även lätt korsar sig . Resultatet är dock ointressant , varken det ena eller
det andra .
Typiskt för buskbergtallen är dess sabelformade stammar , oftast många från
samma rot. Höjden blir sällan över 2 meter . Vid unga år (högst 10) håller den
sig tät och snygg men börjar senare avkvistas och bildar till slut rena snårskogen med döda kvistar och fula gråa stammar . I sitt hemland användes bU3kbergtallen i viss utsträckning till att binda erosionsmarker . Däremot är dess
användning hos oss ur alla synpunkter tvivelaktig .
Pinus peuce Griseb . , makedoniskt tall
Från Rila Planina bergen i nuvarande Bulgarien erhöll Arboretum Mustila ca 1907
frö av Makedo~i sk tall. Samma år skedde även en annan introduktion från samma
trakter , den Serbiska omorika- granen . Dessa två introduktioner har visat sig
vara verkligt värdefulla.
Pinus peuce hör till serien Strobi som för övrigt inbegriper bl . a . P. monticola
och P. strobus , bägge nordamerikanska arter som hos oss nästan alltid förr
eller senare ansätts av torskatesvamp, Cronartium ribicola. Peuce däremot har
visat sig vara höggradigt resistent mot svampen . Också mot övriga skadegörare
tycks trädarten vara tämligen motståndskraftig. Likt cembran är peuce en fem -
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Fig . 3 . Låga former a v bergtallen kan användas som marktäckade buskar . Kotka niemi gård, Vichtis .
Fig . 3 . Low forms of Pinus mugo can be used as ground cover shrubs .

Fig . 4 . Pinus pumila är en utmärkt prydnadsbuske . Den borde användas mera i
stället för bergtall som har en mycket mörkare barrfärg . På bilden ses
stadsträdgårdsmästaren i Esbo , Martti Honkanen (t . h . ) och doc . Pertti Uotila .
Fig . 4 . Pinus pumila is an excellent shrub for ornamental purposes , and it
should be used more instead of P. mugo (which is also much darkerin colour) .
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barrstall som dock skiljer sig från den förstnämnda genetiskt till den grad
att hybridavkomma ej förekommer . Däremot kan peuce i många avseenden rekommenderas som parkträd framom cembran. Dess nedre kvistar kvarstår gröna och
levande betydligt bättre än hos cembran och trädet tycks tåla konkurrens och
sidoskuggning bättre . Däremot har den , till följd av sin relativt snabba till växt , en något glesare habitus . På Mustila är ett flertal bestånd sedan långe
uppe i stockdimensionen och provsågning av stammarna utvisar att virket är
ljusare än hos vanlig tall samt något mjukare men annars av god kvalitet . Peuce
kommer dock inte i gråga som skogsträd hos oss , men kan däremot varmt rekommenderas som ett av våra bästa exotiska parkträd i landets södra och mellersta
delar . Däremot kan peuce inte, i motsats till cembra, odlas i Lappland. Dess
goda anpassning till klimatet kan även konstateras av den rikliga frösättningen
samt förmågan att mycket kraftigt självföryngra sig.

Pinus pumila Regel , buskcembra
Arten är en nära släkting till cembran , alldeles som den buskformiga bergtallen
till vanlig tall . Även ekologiskt är den ganska likadan, förutom att den i
östra Sibirien på stora områden är en viktig komponent i den subarktiska skogsgränsen. Buskcembran har ett relativt stort utbredningsområde i Sibirien,
Mandshuriet , Sahalin och Japans norra delar . Den bildar täta , låga snår och
är möjligen till växtsättet något lägre än mugo .
Tyvärr förekommer denna art alltför lite hos oss (se Hagman 1971) . Dettakan
delvis bero på svårigheterna att erhålla frö men också på att den buskformiga
bergtallen , vars frö är lätt att införskaffa , helt dominerar i plantskolornas
kataloger.
Finlands kanske vackraste exemplar växer på Hongola i Urjala . Den har en betydligt ljusare barrskrud än mugo och har dessutom ett regelbundnare växtsätt . Den tycks inte på äldre dar bli lika kvisstorr och slingrande som mugo .
Användning av buskcembra borde på allt sätt reklameras , lämpliga provenienser
borde ha alla mö jligheter att tjäna som vackra inslag på gårdsplaner ända upp
i Lappland .

Pinus strobus L., weymouthtall, strobustall
I Nordamerika växer två mycket närbesläktade sk. "White pines ", nämligen "eastern w. p." och "mountain" eller "western w. p .". Av dessa 'vi ta ' tallar är strobus den östliga med ett väldigt utbredningsområde från Atlantkusten ända till
Manitoba och Minnesota och ner i Alabama och Georgia i söder . Den västliga
(Pinus monticola Lamb.) går från Kaskaderna över Sierra Nevada och in i Klip piga bergen i British Columbia och Montana och söderut i Sierra Nevada till
centrala Kalifornien . Närmast kommer dessa arter 600- 700 km från varandra .
Man kan verkligen fråga sig om det är berättigat att separera de två vittallarna till arter . Vore detta då icke lika befogat beträffande de två cembrorna? Både strobus och monticola går , vad frosthärdigheten beträffar , att odla
i vårt land. Däremot tillstöter problem med svampsjukdomar , vilket är så vanli t när det gäller introducerade trädslag . Båda vittallarna är nämligen oerhört känsliga för törskate, Cronartium ribicola . Nästan samtliga försöksod lingar har därför misslyckats på ett tidigt stadium få angreppen sätter in
redan i planthöjd . Men ingen regel utan undantag . I Lappträsk växer två exemplar av strobus synbarligen fullständigt oberörda av svampskador . Träden är
uppskattningsvis i 60- 70- års åldern och av okänd proveniens . Höjden väl jämförbar med vanlig tall , omkring 25 meter . Vad man kan lära här av är ~tt det
rätta proveniensurvalet ej enbart är av vikt för att optimera tillväxten men
också alldeles avgörande för motståndskraften mot parasitangrepp .
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Som jag tidigare påpekade förefaller det troligt, att man i Klippiga bergen kan
finna provenienser eller t . o . m. arter som kan lyckas utmärkt i vårt land . Detta
gäll er exempelvis Pinus monticola . Men även Pinus strobus har ett utbredningsområde av sådana dimensioner att en för oss motståndskraftig proveniens säkert
går att uppbringa . Varför skulle annars Lappträskträden klarat sig så väl?
Pinus uncinata Miller

ex Mirbel , trädformig bergtall

I västra delen av Alperna samt i Pyreneerna växer bergtallen till ett stamformigt träd på upptill 25 meter .
Tidigare brukade man räkna bergtallen till en variation av Pinus mugo , kallad
var . rostrata .
He l a Pi nus mugo- kompexet i Pyreneerna , Alperna och Karpaterna är så splittrat
och diversifierat att taxonomernas bekymmer väl kan förstås . Det är ett utmärkt
exempel på vad geografisk splittring och växlingar i klimatet kan leda till i
fråga om växters form och anpassning . Samtidigt blir man övertygad om, att
arten inte är ett permanent tillstånd , men däremot i många fall en process i
snabbare eller långsammare utveckling .
Bergtallen tycks klara sig utmärkt hos oss. Ett ca 50- årigt bestånd på Punkaharju är i 10- meters höjd och flerstädes i landet finner man exemplar i samma
höjd . Trädet har dock varken ekonomisk eller ornamental betydelse i vårt land
och kunde gott undvaras några få arboreta i landet.
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Kom ihåg Oendrologiska sällskapets höstmöte och lillaj ulsfäst
i Karjala-huset den 26 november. Programet på bakpärmen.
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Marja Ylätalo
MÄNNYN KÄYTTÖ VIHERRAKENTAMISESSA
Mänty , maisemamme valtapuu , luo metsiimme keilanpunaisella tai punaruskeal la
rungollaan kauniin värisoinnun . Tuskinpa on maisemakorttia , jossa järvimaisemaamme ei kehystäisi männyn hi l seilevä runko .
Männyn ulkonäkö voi vaihdel l a suu r esti kasvupaikasta ja valosta johtuen . Nuorelle männylle on tyypillistä säännöll isistä oksakiehkuroista muodostuva ka r tiomainen latvus . Metsässä siitä kehittyy suorarunkoinen ja latvaan asti karsiutunut . Se saavuttaa noin 20 - 25 m korkeuden , vaikka meiltä on ta vattu
jopa yli 35 m yksilöitä . Pohjoisessa mänty jää kapeampilatvuksi seksi kuin
etelässä . Vapaasti kasvaessaan männyn runko jää lyhyemmäksi , ja latvus voi
saada mitä erilaisimpia , koristeellisia muotoja . Kallioilla , tuulisilla
rannoilla mänty jää matalaksi "käkkäräksi ".
Mänty on myös me l ko nopeakasvuinen erityisesti nuorena , 50 vuoden ikään saakka . Lisäksi se on pitkäi käinen . Se saavuttaa helposti 200 vuoden iän , tuskin
kuitenkaan rakennetussa ympäristössä . Vanhimmat tavatut yksilöt ovat ol leet
yli 600 vuotiaita . Männyn maalauksellinen kelo , joka säilyy luonnossa pitkään , lisää sen arvoa .
Tärkeätä maisemassa on myös männyn ikivihreys , sillä maassamme menesty viä
talvivihreitä puita ja pensaita on niukasti , ja toisaalta kesä vihreiden l a jien lehdetön kausi on pitkä .
Käyttömahdollisuudet rakennetussa ympäristössä
Ikivihreyden , maalauksellisen oksiston ja kauniin rungon ansiosta mäntyä
pyritään säilyttämään ja istuttamaan myös rakennettuun ympäristöön . Mänty
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Kuva 1. Mänty kujannepuuna Helsingin Viikissä . - Kuvat : P . Alanko .
Fig . 1. Scots pine lined up along a street at Viikki, Helsinki .
- Photos : P . Alanko .
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Kuva 2 . Männyt eivät ole menestynee t Me i lahden sairaala- alueen hoidetulla
nurmikolla.
Fig . 2 . Scot s pine growing poorly on tended lawns of a hospital area in
He lsinki.
on lisäksi vaatimaton kasvualus taan nähden . Se menestyy sekä kuivilla , ka ruilla mailla että rehevämmillä paikoilla . Sen veden ja ravinteiden tarve
on vähäinen . Tosin hyvä veden j a r avin tei den saanti nopeuttavat kasvua . Valoa mänty sen sijaan vaatii kaikkina i käkausinaan , ja valon puute vähentää
huomattavasti s en kilpailukykyä .
Kokemukset männyn säilyttämises t ä rakennetussa ympäristössä ovat vaihdelleet .
Alunperin mänty on ollut mm . He lsingin kaupungin yleisin puu , mutta vähitel len joutunut väistymään pääos asta rakennettua kaupunkia . Suurimmat syyt epäonnistumisiin ovat ilmeisesti ollee t j uu ri sten toimintaedellytysten puuttumi nen ja ilman epäpuhtaudet . Männyn j uuris ta on ni mittäin hyvin arka maantäyt ölle ja kulutukselle . Tämä j oht uu j uur i sten suu r esta hapen tarpeesta . Siten
mänty ei yl eensä kes tä vi ot t uma t ta juuristaalueella leikattavaa nurmikkoa
eikä seisovaa vettä muutamaa vuorokaut t a pitempään . Sen sijaan syvä juurista
sallii pensaiden tai maanpeitekasvien is t utuksen ai na alppiruususta lähtien .
Ilman epäpuhtauksiin nähden mänty on a r ka kuten i kiv i hreät lajit yleensä .
Mänty vaihtaa neulasensa keskimää r in kerran kolmessa vuodessa . Er ityisen hel posti s e vioittuu fluoriyhdist e istä ja ri kkidioksidista sekä myös erilaisista
hiukkasjakoisista epäpuhtauks i sta . Tiesuolal l e mänty on myös arka .
Rakennetuilla alueilla män t yä ahdis tel evista hygnteisistä on yleisin ytimennävertä j ä , joka syö latvakasva i met ontoksi ja aiheuttaa tupsulatvaisuutta .
Ytimennävertäjän tuhoja on mahdollista torjua väl ttämällä kuorimattoman puun
säilyttämistä männikköjen l ähe llä .
Männyn positiivisia ominaisuuksia on r ungon hyvä k.Yky kestää mekaanisia vaurioita. Runsaasta pihkan e rityks estä j oht uen haavat kyljestyvät nopeasti .
Mänty sietää suhteellisen hyvin myös va laistus- ja haihduntaolosuhteiden
muutoksia . Se kestää myös verra ttai n suur en neulasmäärän menetyksen kerra l la .
Syvän juuristen ansiosta mänt y on tuul enkestävä .
Kaiken kaikkiaan mänty on suos iteltava j a käyttökelpoinen puulaji sekä kerros e t tä pientalojen pihoissa sekä yksit t äispuuna että ryhminä . Se tarvitsee vähän
tilaa kokoansa nähd en . Runko sallii laajan näkyvyyden . Ulkoilualueilla mänty
on erinomainen . Se mahdollis taa laajan näkyvyyden , ja mäntymetsä on valoisa .
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Paavo Kallio
MÄNTY METSÄNRAJAPUUNA

Suomen jääkauden jälkeinen historia on parhaiten tunnettu puulajien osalta .
Koivu on Fennoskandiassa - mutta ei esim . Alpeilla - ollut varsinainen pioneeripuu . Pian sen jälkeen on kuitenkin tullut mänty, joka saavutti lämpökaudella esiintymisensä pohjoisennätyksen lähestyen Jäämeren rantaa yhtenäisenä vyöhykkeenä . Erilaisesta l evinneisyysrajoje~vaihtelusta on historial lista tietoa runsaasti (esim . Vasari 1974) ja tämän vuosisadan rajansiirtymät ovat olleet välittömän tarkkailun kohteina etenkin Hustichin (mm . 1958 ,
1966 , 1979) lukuisissa tutkimuksissa . Osa ongelmasta on liittynyt koivun ja
männyn keskinäisten suhteitten selvitykseen , missä vuoden 1965 "suuren koivu tuhon" apu on vielä hyväksi käyttämättä .
Metsäntutkijoiden näkemykset koivusta mäntymetsän rajan kannalta vaihtelevat
suojaavasta verhopuusta rikkakasviin . Näkemysero liittyy ilmiön riippuvuuteen
muista paikallisista tekijöistä . Kuusi myöhäistulokkaana ei ole ilmeisesti
koskaan ollut kilpailuasemissa edellisten metsänrajapuiden levinneisyyden
raja - alueilla .
Vaikka ihmisellä on ollut oma osuutensa männyn metsänrajan muotoutumisessa ,
on nykyisessä metsänrajassa todettavissa suurpiirteistä yhtymistä tiettyihin
luonnonrajoihin. Tuntuu nimittäin siltä , että mäntymetsän nykyinen raja on
monien muidenkin kasvien levinneisyysraja , sellaistenkin , joilla ei sinänsä
ole suhdetta männyn luomaan ekologiseen tekijään . Tällaisia lajeja ovat eräät
suojakasvit kuten Drosera anglica , Juncus stygius , Vaccinium oxycocc~s ja
Scheuchzeria palustris , vesikasveista Scirpus lacustris ja metsäkasve i sta
Carex globularis .
Voimakkaimmin ihmistoiminnan vaikutus männyn rajaan on tietenkin näkyvissä
siellä, missä se on jatkunut kauimmin . Niinpä Tenojoen alajuoksulta mänty on
hävinnyt tyystin , joskin se ulottuu kapeana suikaleena vielä pitkälle auta kosken pohjoispuolelle todistamassa ihmisen ja mäntymetsän rinnakkaiselosta
Tenon tiheästi asutun laakson alueella . Toisaalta Petsikkojauren tienoo on
nykyisin männytön , ja jonkinlainen muutos on tapahtunut jo siitä , kun ensimmäiset kasvitieteilijät kartoittivat metsänrajaa 1800- luvun alussa . T2mä
metsänrajan lohko onkin aina ollut varsin voimakasta poronhoitoaluetta . Lisätekijäksi on historian tietojen pohjalta hyväksyttävä vieläpä pettuleivän
osuus maiseman muuttajana .
Metsänrajatutkimuksen tä~keänä ~aavutuksena on pidettävä A. Osw . Kihlmanin
Kuolan retkikunnan tuloksien julkaisemista vuonna 1890 . Kihlmanin metsän rajatutkimus ilmaistuna yhden lauseen tiivistelmänä on metsänrajan kulun
ymmärtäminen lähinnä tuulten ja metsäpalojen ekologiselta pohjalta . Tosin
jo v . Middendorff oli Itä- Siperian matkallaan selittänyt metsänrajan kulun
Jäämeren rannan suuntaisesti lähinnä tuulen kuivattavan vaikutuksen aiheuttamaksi . Lähes 50 vuotta myöhemmin Peter Michaelisosoitti kokeellisesti
"Frosttrocknis "-tekijän (tuulen ja pakkasen yhteisvaikutuksen) osuuden Alp pien metsänrajalla .
Metsäpalojen
osuudesta mäntymetsänrajaan Kihlman esitti monia vakuuttavia
esimerkkejä . Thore Fries (1913) toi runsaasti lisätodisteita Ruotsin Lapista
tämän Kihlmanin ajatuksen tueksi . Meillä on metsäpalojen osuus korostunut
myöhemmin mm . Sirenin ja Mikolan tutkimuksissa. Kuusen historia Suomessa ja
makrofossiilien puuttuminen nykyisen kuusirajan pohjoispuoliselta alueelta
vähentävät kuitenkin tämän ekologisen tekijän vakuuttavuutta ko . vyöhykkei den selittäjänä . Kihlman osoitti monin esimerkein kuusen siirtymisen tärkeimmäksi metsänrajapuuksi Kuolassa eli metsänrajan normalisoituminen -sirkumpolaarisen metsänrajan kuvaan sopivaksi .
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Männyn uudistumisen ongelmat
Metsän uudistuminen riippuu kasvukauden ilmastollisista vaihteluista , mikä ei
ole antanut viime vuos i sadalla montakaan mahdollisuutta siementuottoon . Metsänraja saattoi tuskin pysyä paikallaan lisääntymiskapasiteettinsa varassa .
Metsänrajan kannal ta on merkitystä si l lä , että metsänrajamänty elää kauan . On
paljon todennäköisempää onnistua näissä oloissa tuottamaan jälkikasvua kun
elää 400 vuotta kuin jos eläisi vain 50 vuotta.
Lämpötilan osuus pohjoi suuden ekologian pysyvana perustekijänä on ilmeinen .
Vasta myöhempi a i ka (Sarvas 1970) on antanut ilmiölle yleisemmän muodon ja
kytkenyt marginaalialueen puiden el ämisen osaksi stressivyöhykettä ja liittänyt sen sopeutumiseen ja l ämpösumman käyttöön ekologiaa selittävänä tekijänä.
Kun Kevon kohdalla mäntymetsän raja on noin 600 dd : n lämpösumman alueella ,
vaatii 50 %: sesti itävän siemenen kehittyminen Pohtilan mukaan yli 900 dd:n
lämpösummaa . Sellainen oli täällä mm . vuonna 1972 , jolloin kerättiin varas toon suuret määrät siemeniä .
Etenkin vanhat männyt tuottavat runsaasti ja jokseenkin säännöllisesti voittopuolisesti hedekukkia . Metsänrajan tienoilla tämä johtaa tiettyyn ja yleisesti
tunnettuun oksan rakenteeseen . Vuosikasvainten tyvipuolessa olevat, kääpiö oksien ti l a lla kasvavat hedekukinnot jättävät varistuaan vuosikasvaimen tyvi osan paljaaksi . Neulaset tulevat oksissa toistumaan kiehkurakimppuina , joita
tyhjä väl i erottaa tois i staan . Tällainen equisetiformis- muoto on männyn yleinen piirre , mutta se korostuu Lapissa siksi , että vuosiversot ovat lyhyitä ,
että vanhojen puiden hedekukkaisuus on hyvin runsasta ja että neulaset säilyvät kauan .

Kasvun merkitys ääriolosuhteissa
Sopeutuminen pohjoiseen on ennen kaikkea sopeutumista alhaiseen energian saan tiin. Tämä on suhteessa lyhyeen kasvukauteen ja senkin aikana vallitseviin
fotosynteesiä rajoittaviin tekijöihin , joista alhainen lämpötila on merkittävin . Mänty on ääriolo i ssa mantereisen kasvupaikan kasvi. Kevon laakson erilli sessä männikössä on kesäl l ä lämmintä ja talvella lämpöinversion vuoksi erittäin kylmää . Maailman pohjoisimmat männyn kasvupaikat Stabbursdalenissa ja
muissa Norjan syvissä vuonoissa ovat vastaavanlaisia. Mänty pystyy pidentämään fotosynteesiva i hetta ainakin iki vihreytensä avulla . Meiltä puuttuu sel lainen tutkimusperusta , joka selvittäisi , mikä Lapissa on männyn ikivihreyden etu esim . koivuun nähden .
Männyn. fotosynteesi on Ungersonin ja Scherdinin (1968) mukaan joka tapauk sessa l okakuussa varsi n voimakasta. Keväällä nettofotosynteesi voidaan todeta jo ainakin 2 kk ennen kuin koivuissa on lehdet .
Neulasvuosikertojen määrässä on varsin suurta ajallista vaihtelua , mikä saattaa kuvastaa ilmastollisia eroja. Kun Kevonniemen nuorissa männyissä vuonna
1978 oli yleisesti 6- 7 vihreätä vuosikertaa, joissakin jopa 8, aleni tämä
luku vuonna 1979 keskimäärin 2- 3 vuosikerralla . Neulasmäärä saattoi vähentyä
puoleen . Olisiko mahdoll ista , että Kihlmanin ilmoittama Kuolan mäntyjen al hainen vihreiden vuosikasvainten määrä , neljä , voisi edustaa tietyn varioinnin minimivaihetta .
Siellä , missä alhainen energian saanti on normaali stressitekijä, jokainen
pieni energian lisäys on merkityksisempi kuin lajin keskeisellä sopeutumisalueella. Tähän perustuen on pidettävä mielekkäänä sellaista tutkimusta , jossa
selvitettäisiin , miksi männyn kuoren alla oleva nila on vihreätä . On helppo
osoittaa , että kuoren läpi tuleva valomäärä on riittävä fotosynteesiin .
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Kuva 1. Metsänrajamänty Iijärven tiehaaran lähellä Inari- Utsjoen tienvarrella .
Vanha puu , jolla paljon nuoria jälkeläisiä , mutta vain emopuun lähellä . Val ok ,
1980 . - Kaikki kuvat kirjoittajan .
Fig . 1. A timberline pine from northernmost Lapland . Young regeneration is
seen near the nature tree only . Photo 1980 . - All photos by P. Kallio .

Kuten monet suomalaiset tutkimukset (mm. Hustich 1947 , 1969 , 1978) ovat osoittaneet , männyn pituuskasvun vaihtelut ovat metsänrajan tienoilla erittäin suuret . Tämä on raja- alueen piirre , joka korreloi nimenomaah lämpötilaan ja tässä
tapauksessa ennen kaikkea edellisen vuoden energiavarastojen muodostumiseen
vaikuttaneisiin olosuhteisiin . Kasvukauden lyhyydellä voi olla muukin merkitys
kuin energiansaannin vähäisyyden tuoma vaikeus . Kasvun vuosiperiodi ei ehdi
kierrostaan loppuun , jos talvi tulee kovin aikaisin . Näin kävi Lapissa v . 1968 ,
jol loin alkusyksyllä oli useita pakkasöitä ja pysyvä lumi tuli syyskuussa .
Kesän lämpösumma oli 388 dd . Mänty ei ehtinyt saavuttaa sitä anatomista ja
fysiologista tilaa , jota talven kestäminen edellyttää .
Männyn metsänrajaprovenienssien kehityskiertojen vertailu on se ala ekologiaa ,
joka tulee tuomaan oleellisen materiaalin metsänrajan luonteen ymmärtämiseksi .
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Kuva 2 . Erittäin kuivana kesänä v . 1979 Kevonniemen nuoret männyt varistivat
neulasensa niin, että saattoi jäädä vain kolme vihreätä vuosikertaa .
Fig . 2 . During the extremely dry summer in 1979 young pines shed their needles;
as a result only three years ' needles were left.
~

Kuva 3 . Metsänrajalla vaivaavat mäntyjä jopa myyrät , jotka jonakin vuonna kuten
1970 olivat syöneet muutamat nuoret männyt jokseenkin puhtaiksi neulasista .
Fig . 3 . Even voles attack the pines in the timberline region and defoliate
young pines almost completely, as in this pictue from the year 1970 .

Istutuskokeet selvittävät männyn sopeutumista
Metsäntutkijoillamme on istutuskoealoja Suomen pohjois- eteläsuuntaisten provenienssisopeutumien selvittämiseksi . Suomen mäntyvyöhykkeen erikoisluonteen
selvitys edellyttäisi lisäksi provenienssien saamista pitkin esim. Hustichin
v . 1966 julkaisemaa männyn euraasialaista pohjoisrajaa. Tämäntapainen ohjelma
on saatu alkuun Metsähallituksen , Metsäntutkimuslaitoksen ja Kevon yhteistyönä
' Subarktisen metsänrajapuiden puistoprojektin' puitteissa .
Kaikkien hyvin pohjoisten kasvien ekologiaan näyttää vielä kuuluvan sopeutumi nen maan luontaisesti alhaiseen ravinnetasoon . Tämä koskee etenkin typpeä ja
fosforia. Mikä on tähän sopeutumisen mahdollisuus ja mekanismi? Voimakas mykoritsamuodostus on osa ilmiötä, ja onkin esitetty arveluja metsänrajan sijainnista kuvitelluissa tilanteissa, joista roykaritsasienet puuttuisivat . Metsänrajan aleneroa olisi Alpeilla jopa satoja korkeusmetrejä . Mykoritsan ja metsänrajan suhteen selvitys on ilmeisesti sellainen ekologisesti rajattu tutkimus ,
jonka menetelmän keksiminen olisi tärkeintä .
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Männyltä puuttuu useille metsänrajapuille (kataja, vuorimänty , kuuset , lehtikuuset , koivut) luontainen kyky lakata olemasta puu , fanerofyytti . Tämä on
äärimmäinen sopeuturniskeino etenkin alueilla , joilla talviolosuhteet ovat rajoittavin levinneisyystekijä . Tosin mänty on taimivaiheessa suojassa talven
suurimmilta vaikeuksilta , mutta sen on kerran tultava esille . Tämä vaihe näyttää olevan ratkaiseva silloin kun metsänraja pyrkii levittäytymään tuntureille .
Metsänrajamännyn taksonomia
P9hjoisesta männystä , lapinmänty , on käytetty nimeä Pinus sylvestris var. lapponica . Ellei olisi ollut Langletia , Sarvasta sekä provenienssi- ja ekotyyppitutkimusta, olisi tällä nimellä enemmän merkitystä kuin sillä nyt on . Lapinmänty on yksi noin 170 erilaisesta männyn nimestä, joissa latinankielellä halutaan kuvata jonkin tyypillisen muodon olemassaoloa . Metsäntutkijoiden toimesta
on kuitenkin päästy Lapin mäntykysymyksen geneettisen selvityksen alkuun . Kun
Aarne Kalela (1938) esitti metsäpuiden provenienssitarkastelunsa , jossa mukana
olivat mm . Inarin Harrisuvannon vuonna 1914 istutetut männyt , on siinä jo
aavistettavissa eri pohjoistenkin provenienssien jonkinlaisia eroja . Tämä koski
sekä kasvua että tuhosienialttiutta . Utsjoen laakson istutusmänniköt ovat myös
olleet varsin opettavaisia . Ne ovat kaikki eri puolilta Lappia . Vuoden 1969 ka tastrofitalven jälkeen oli niiden vuosikasvainten kuivuminen nelinkertainen
alueen paikallisiin mäntyihin verrattuna (Holtmeier 1974) .
Näihin metsänrajamäntyjen sopeutumiskysymyksiin liittyy Sarvaks~n laajasti
tutkima vuosirytmisen kehityksen sopeutuminen lämpösummaan Kesk1 - Euroopasta
aina Lappiin asti . Kukkiminen osoittaa tietynlaista stressivy~hy~eraja~ o~e
mista jo Lapin eteläpuolel la . Sopeutuminen ei ole Lapi~sa ast1 taydell1stä .

Kuva 4. Metsänrajalla mäntykin saa joskus poikkeuksellisia muotoja kuten tämä
mänty Norjan Forshejmin tutkimusaseman lähellä .
Fig . 4. Exeptional pine forms are found at the timberline, as shown by this
tree found near the Forshejm Research Station in Uorway.

!52
Tämä ei kuitenkaan merkitse Lapin provenienssien kieltämistä siitäkään huolimatta, että metsätaloudessa katsotaan marginaalialuetarkkuuden riittävän provenienssivalinnassa koko Lapin alueella (Leikola 1979). Havupuiden provenienssimuodostus perustuu myös valoilmaston muutokseen , vaikka tämä ei olekaan männyllä yhtä selvää kuin kuusella (Ekman et al. 1979) .
Lapinmännyssä on ilmeisesti paljonkin si lle tyypillisiä morfologisia piirteitä .
Tämänkin toi jo August Renvall (1914) monipuolisesti esille . Näitä piirteitä
ovat mm . lyhytneulasisuus , nuorena suhteellinen paksurunkoisuus ja pienioksai suus - eräänlainen "pikkuvanha" asu . Terävä latvus säilyy kauan , ja tästä tu leekin metsänrajapuiden normaali , kuusirnainen piirre . Näissä metsänrajan ääri oloissa männyn geneettinen muuntelu on suuri . Tämän taustana on tuulipölytys
ja kaukolevintä . Metsänrajan kuusista on tässä suhteessa entsyymitutkimuksen
tuomana variointia osoittavia tuloksia niin meiltä kuin ft~erikan vuoristometsänrajoilta . Meidän männyillämme tämä on selvittämättä. Sen sijaan geneetti sen materiaalin siirtymisestä ja sen vaikutuksesta populaation rakenteeseen
on olemassa tietoa (Koski 1970) , mikä on omiaan selvittämään myös metsänrajamäntyjen populaatiomuodostusta. Tähän kuuluu mm . tuulien määräämä geenivirta
pohjoista kohden .
Metsänrajan nykyiset muutokset
Suomalaisen metsänrajatutkimuksen mielenkiintoinen ja laajoja piirejä kiin nostava kysymys on metsänrajan tämän hetken muutostapahtuma . Renvallin (1912 ,
1919) tarkkaileman viime vuosisadan vaihteen ilmastollisesti vaikean vaiheen
jälkeen oli näkemys metsänrajan pysymisestä edes paikallaan varsin pessimistinen. Mutta sitten tuli vat männyn kannalta edulliset vuodet . Ne alkoivat jo
vuosien 1926- 1930 jaksolla , niitä oli useita 1940- luvulla ja viimeinen hyvä
siemenvuosi oli v . 1972 . Näiden seurauksena on muodostunut paljon siementä .
On myös kehittynyt paljon taimia .
Männyn taimien on kuitenkin varsin vaikeata päästä kehittymään Lapin kangas metsissä . Kenttäkerros ja sammal - jäkäläkerros asettavat vaikean esteen . Tämän
voi todeta siitä runsaasta männyntaimistosta , mikä reunustaa Utsjoen maantietä Suomen pohjoisimman mäntymetsän kohdalla Kevo järven itäpuolella . Kun
nousee tieltä rinnettä ylös , ei enää kymmenen metrin päässä tapaa montakaan
männyn tainta . Kuitenkin voi todeta , että nimenomaan koivikon yksittäisten
mäntyjen ympärillä on nyt monia ja monen ikäluokan taimia . Saa sen vaikutel man, että mäntymetsän raja säilyy . Puiden ikä on riittänyt siihen ajanjaksoon
asti, joka antaa taimiston kasvattamiselle lopultakin mahdollisuuden . Sen sijaan metsänrajan s i irtyminen näyttää paljon epätodennäköisemmältä . On helppo
todeta lukuisia männyntaimia jopa varsinaisella puuttomalla tunturikankaalla .
Inarin länsiosan Avdsigas- tunturilla nii tä saattaa laskea satoja . Mutta samal ..
la kun ne osoittavat , että on ollut hyviä siemenvuosia 1930- luvulla, 1940- luvulla ja 1970- luvulla , ne myös osoittavat , että niin pian kuin taimet ulottuvat lumen pinnan yläpuolelle , ne tuhoutuvat . Kyseessä on pakkasen ja tuulen
yhteisvaikutus , sienitauti tai poro . Mänty ei tule leviämään paljakalle , mikä
olisikin liian suuri harppaus vyöhykekehityksessä .
Lähinnä onkin tarkkailtava koivunsekais ta vyöhykettä esim . Syysjärven ja Kevon
välissä . Tässä vyöhykkeessä on lähinnä kysymyksessä sen "mäntypuiston " säilyminen , mikä erottaa subarktisen koivikon varsinaisesta havumetsävyöhykkeestä .
Näyttää siltä , että männyn kaukolevinnällä on varsin pieni osuus vyöhykkeiden
kehityksessä . Valtaosa taimista on emopuittensa alla tai välittömässä läheisyydessä .
Metsänrajojen säilyminen perustuu ilmaston vaihteluun . Suuret etenemiset ovat
kokonaisia ilmaston edullisia suurperiodeja vaativia . Metsänistutuksilla on
voitu osoittaa , että tänä lämpökautena saavutetaan myös metsänhoidollisesti
edullisia tuloksia (Mierasjärven taimisto!) .
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Metsää koskevat suunnittelut ulottuvat pitkälle eteenpäin . On selvää, että
tilapäiset ilmastomuutokset eivät voi olla vaikuttamassa niihin toimenpiteisiin ,
jotka koskevat esim . alueen pitkäjaksoisia taloudellisen käytön suunnitel mia .
Suomen metsäntutkimuksen ja samalla Lapin metsänhoidon klassikot August Renval l
ja Olli Heikinheimo jättivät aikansa suomalaisesta näkemyksestä arvokkaan muistomerkin . Tämä laki on tullut erikoiseen arvoon aikana , jolloin käsite metsän
moninaiskäyttö on hyväksytty viralliseksi osaksi suomalaista metsätaloutta . Si ten suojametsäalueelle löytynee pysyvästi mielekkäämpää käyttöä kuin se , joka
nojaa puun tuottoon tuotannol l isesti heikoimmalla alueella . Toisaalta suomalaisten metsämiesten kyvyi llä voidaan toteuttaa "kansakunnan tahto " myös , jos
se sattuu olemaan vaatimus alueen käytöstä tavallisena talousmetsänä . Metsänrajan on näin kehittyneenä aikana oltava sellaisessa valvonnassa , jossa nähdään kauaksi eteenpäin .
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DENDROLOGIAN SEURAN RETKI PÄIJÄNTEEN YMPÄRI 18 .-20 . VII . 1981
Hieman sateisen tuntuisena lauantaiaamuna kerääntyi 12 urhoollista seuran Jasentä Helsinkiin Me tsätalon pihalle lähteäkseen Metsähallituksen järjestämälle
Päijännesafarille vuoden puun , männyn , mer keissä . Ensimmäisen päivän matkaosuuteen kuului tutustuminen mm . hienoon saarnikorpeen Asikkalan Kapsuolla ja
Kymi Oy : n Nynäsin omorikakuusi- ja kontor tamäntyviljelmiin piiriesimies Matti
Karjalan johdolla .
Heinolassa ehdittiin katsoa rantapuis ton komei t a poppeleita , rungot ympär ysmi taltaan 6 . 05 m, jotka tällä tutus t umisella näytti vät ol evan Populus x petrowskyanaa . Mikkelissä vietettiin il t ahe tkeä t utustumalla Kirkkopuiston-puihin
ja pensaisiin , joihin kuuluivat mm . Populus balsamifera var . ho r tensis , meillä
melko harvinaiset pensasangervot Spiraea hyperici folia ja S. media sekä Lonice ra
alpigena .
Metsähallituksen männyn siemenvilj elyksiin tutustuttiin n~1n Toivakassa , Hartolassa kuin Korpilahdella . Myös Vaa jakosken maankuulua hybridihaapametsikköä
käyt iin ihastelemassa . Ohjelmaan mahtuivat viel ä vierailu Toivakan kirkossa ,
jossa katseltiin kohua herättänei tä kattomaal auksia itsensä taiteilijan johdolla , sekä Keuruun kirkossa ja Or i vedell ä , Hel singin yliopiston Hyytiälän
metsäharjoitteluasemalla .
Saarijärven Summasaaressa valittii n vuoden puull e nimikkopuu , joka ei ollutkaan aivan yksinkertainen asia (ks . kans i kuva ) , sillä metsä oli täynnä komei ta mäntyjä .
Kokonaisuudessaan retki oli erinomainen j a osanotta jat muistavat kiitolli si na retken järjestäjää Metsähalli t us t a, j os t a retkel äisi ä luotsaamassa olivat
ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemi ja me tsänhoita ja Ahti Paavonen .
Pentti Alanko

Retkeläisiä Mäntässä . Vasemmalla metsänhoitopäällikkö Leo Häggman , jonka
johdolla tutustuttiin Män t än ja ympäristön dendrologisiin kohteisiin
(mm . puumainen melko iäkäs hevoskastanja Hohkajärvellä) . Valok . Pentti
Al anko .
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Anne Sopanen
VIHERALUEJÄRJESTELMÄSTÄ

Heti aluksi on huomautettava , että viheralueet ja virkistysalueet ovat kaksi
eri asiaa. Virkistysaluejärjestelmä on toiminnallinen käsite ja virkistysalueisiin lasketaan vain ne alueet, jotka on virkistykseen osoitettu jonkinasteisella kaavalla. Viheraluejärjestelmä sensijaan kattaa periaatteessa kai ken maan, asuntoalueet ja teollisuusalueet ym . siinä kuin puistot ja metsätkin. Kaikkien alueiden mieltäminen viheralueiksi on kuitenkin periaatteellinen
asennekysymys - jos se hyväksyttäisiin , katsottaisiin ympäristön korjaaminen
ja kehittäminen aina jokaiseen rakentamisprojektiin ym . luonnostaan kuuluvaksi
eikä joksikin turhuudeksi . Saman asennemuutoksen myötä myös rakentaminen itse
- kustannussyistä - muuttuisi enemmän luonnonominaisuuksia hyväksikäyttäväksi,
so . järkevämmäksi ja rakentamisen aikainen huolenpito ympäristöstä tehostuisi .
Tavoitteena tulisi olla kaiken maan jatkuva hoito - eri viheraluetyypeissä
erilainen ja eri tavoin resursseja vaativa , mutta keskeytymätön .
Kuntien viheralueitten luokittelu järjestelmäksi kaipaisi määrätietoista kehittämistyötä . Kärjistäen kunnissa on yleensä metsätalousalueiden lisäksi vain
kahdenlaisia viheralueita : oman onnensa nojaan jätettyjä "luonnonalueita" ja
rakennettuja puistoja . Kuitenkaan luonnonalueitakaan ei - varsinkaan taajamien
läheisyydessä - saisi jättää hoidotta, eikä millään kunnalla koskaan olisi
mahdollisuutta hoitaa edes kaikkia virkistyalueitaan rakennettuina puistoina .
Erilaiset puistometsätyypit olisivat kehittämisen arvoinen vaihtoehto viheralueiden hoidossa sekä kasvullisen rikkautensa että perustamis- ja hoitokustannusten edullisuutensa ansiosta .
Puistometsät ovat lähinnä taajamien sisäisiä ja lähimetsiä, joiden tarkoituksena on luonnon ja ihmisen välisen yhteyden säilyttäminen - luonnonelämyksien
tarjoaminen kaupunki - ihmiselle. Puistometsän hoidon tavoitteena on näiden
päämäärien saavuttaminen ja näin se eroaa jyrkästi puuntuotantoon tähtäävästä
metsänhoidosta . Metsänhoidon yhä tehostuessa ja sulkiessa pois muita toimintoja , olisi myös maaseutuasutuksen lähimetsistä mahdollisimman suuri osa pidettävä taajamien puistometsiä vastaavina moninaiskäyttömetsinä .

Ehdoton luonnonalue
Niinkutsutuista puistometsätyypeistä ehdoton luonnonalue on koskemattomin
ja kehittyy luonnollisen sukkession mukaisesti . Käsite yhdistetään helposti
vain suuriin erämaa - alueisiin , mutta on tärkeää säilyttää myös taajamien
luontokohteissa alkuperäistä luontoa. Luonnontilainen suo voi pienehkönäkin
olla tällainen ehdoton luonnonalue . Kyseisen käsitteen ottaminen kaavoitukseen mahdollistaisi sellaistenkin alueiden huomioonottamisen , joita ei syystä
tai toisesta voida tai haluta merkitä luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi .

Luonnonhoitometsä
Taajamien ympäristöstä tulisi aina osoittaa riittävän suuria metsäalueita
luonnonhoitometsiksi. Tällainen luonnonhoitometsä on taajama- alueiden todel linen metsä : ekologisesti toimiva , luontaisesti uudistuva muttei hoitamaton .
Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen , rikas ja tasapainoinen metsä
jossa saa elävän kosketuksen luontoon - aidomman kuin varsinainen tuota~to
metsä koskaan kykenisi tarjoamaan . Luonnonhoitometsä voi olla häk~llyttävän
upea elämys ja mikä tärkeintä: helsinkiläiselle Helsingissä eikä Kainuussa
ja joka päivä eikä vain kerran elämässä.
'
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Luonnonhoitometsä parhaimmillaan on siis mahdollisimman komeata suomalaista
metsää , jonka käsvilajisto on kotimaista . Eteläisessä Suomessa jalopuilla on
olennainen merkitys . Ei saa tyytyä siihen, että jalopuut ovat aikojen saatossa lehdoista kadonneet - ne on tuotava takaisin . Jos tietty alue on varattu
luonnonhoitometsäksi , on pitkäjänteistä työtä vaativa jalopuumetsien kasvat taminen mahdollista , sillä alue on tällöin tunnustettu pysyvästi kasvullisena
alueena kehitettäväksi . Pelko sen jäämisestä tulevan rakentamisen jalkoihin
poistuu , semminkin kun alueen puolesta tehdään uhrauksia , jotka muussa käytös sä menisivät hukkaan .
Luonnonhoitometsä ei ole tarkoitettu urheilutoiminnoille tms . vaan hiljaiseen
virkistäytymiseen , l uonnon äänien kuunteluun , marjastamiseen ja sienestämiseen .
Toiminnot kuten purupolut , sijoitetaan lähimetsään , asutuksen ja luonnonhoitometsän väliseen puskurivyöhykkeeseen . Tällaisella alueella metsän kulutuskes tävyyttä on vahvistettava , mikä veisi osan luonnonhoitometsän aitoudesta . Näin
luonnonhoitometsään ei myöskään tarvitse viedä huoltotoimintoja.
Metsäpuisto
Puistometsätyypeistä metsäpuisto on intensiivisimmin hoidettu ja kulttuurivaikutteisin . Se on kehitetty luonnon ekasysteemien pohjalta ja luontainen
uudistuminen ainakin osaksi säilyy . Luonnonlajisten lisäksi voidaan istuttaa kull ekin kasvupaikalle sopivia kasveja , joiden kilpailukyky on riittävä .
Metsäpuiston hoito on siis luonnon omaa kehitystä auttavaa ja säätelevää ,
ei sitä vastaan taistelevaa (vrt . puutarha) ja siten kohtuullisen helppoa
ja halpaa . Metsäpuisto on metsämäinen siinäkin mielessä, että se on jatkuvasti uudistuva , kuten kaikki puistometsätyypit .

+-- Kuva 1. Lehtorinteen luonnonhoitometsää etelärannikolta :
niinipuuta , pähkinäpensasta ,
lehtokasveja. - Kaikki kuvat
kirjoittajan .
Fig . 1. A herb- rich slope
from a protected and managed
forest stand on the southern
Finnish coastal area; among
woody species , Tilia cordata
and Corylus avellana are found .
- All photos by the author .

/

Kuva 2 . Upeaa metsäpuistoa tuoreena päivärinteellä: pensaskerroksessa havupensaita , kuten
katajaa , marjakuusta , hemlokkia ,
ym ., alkuperäisen pintakasvillisuuden l isänä mm . vuorenkilpeä .
Fig . 2 . An impressive woodland
park on a moist southern slope :
in the s hrub canopy , Juniperus ,
Taxus and Tsuga species are
seen, and the natural field
layer vegetation has been
complemented with Bergenia
crassifolia .
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Kuva 3 . Yksinkertaista , hienoa
metsäpuistoa moreeniselänteellä .
Kiel o (Convallaria majalis) on
mainio maanpeitekasvi .
Fig . 3 . A simple but attractive
woodland park on a moraine ridge ,
Convallaria majalis is a re commentabl e field l ayer species .

Kuva 4. Rakennettu puisto perustetaan jal opuilla aina , kun maaperä ja muut kasvuolosuhteet sen
sall ivat . Rakennetussa puistossa
voidaan myös käyttää eri koismuotoja , kuten tässä kartiotammea (Quercus robu r ' Fastigiata ' ) .
Fig . 4 . Park building includes
the use of introduced tree
species , if the soil and other
environmental conditions are
suitable for these trees .
Special forms such as this
Quercus robus ' Fastigiata '
can also be utilized .
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Suomalaista sanotaan metsäläiseksi, muttei suomalainenkaan halua asua koske mattomassa metsässä (eikä metsä koskemattomana voi säilyäkään, jos sinne rakennetaan) . Ihmisellä on luon tainen tarve luoda kulttuuria ja ympäristön hoito
on osa sitä . Ympäristön hoito on kuitenkin liian usein ja liian yksioikoisesti käsitetty nurmikon leikkaamiseksi . Hoitonurmi tulisi yleensäkin käsittää
vain käyttöpintana (pelinurmi yms.) mutta puistometsissä se on täysin vieras
elementti. Hoitonurmen levittäminen metsän alle katkaisee uudistumisen , vai keuttaa puiden kasvua ja aiheuttaa maan tiivistymisen, jolloin uusien istutusten aikaansaaminen muuttuu verrattomasti kalliimmaksi tarvittavine multakuormineen - vaikka alkuperäinen lähtötilanne olisi ollut mitä parhain lehto .
Nurmettamalla ei metsästä tehdä metsäpuistoa , vaan kertakäyttöpuisto , joka
tyyppinä on luonnoton (esim . pioneerikoivikko nurmella) , ja jonka uudistaminen aina aiheuttaa ympäristöongelmia .
Metsäpuisto pitää sisällään lähivirkistystä , asumista , pienteollisuutta ym.
Metsäpuisto voi kuitenkin olla myös pelkästään metsänhoidollinen alue - se ei
siis edes vapaa- alueena ole synonyymi lähivirkistymisalueelle, joka on toiminnallinen käsite .
Puutarha ja puisto
Puutarha ja rakennettu puisto ovat puistometsistä oleellisesti poikkeavia viheraluetyyppejä . Puutarha vaatii lähtökohdakseen hyvän maan . Se on perusluonteeltaan viljelyä , kuten maatalousalueet . Hyötykasveja kasvattaakseen on ihmisen ollut eliminoitava luonnon kilpailu . Puutarhaa täytyy siis aina varjella
"villiintymiseltä" - se on täysin säädelty systeemi, jossa osa tuotosta korjataan säännöllisesti ja tilalle on myös jatkuvasti tuotava uusia resursseja.
Puutarha ilman viljelyä on oikeastaan j är jetön - tyhjä muoto vailla tarkoitusta. Kuitenkin lähes kaikki omakotitalojen ja kesäasumusten pihat on laadittu
puutarhamuotoisiksi riippumatta siitä, onko maata edes käytännössä mahdoll ista
viljellä .
Rakennettu puisto , se mitä ihmiset sanovat "oikeaksi" puistoksi , on kallis
perustaa ja työläs hoitaa. Se on puutarhan tavoin täysin säädelty, luonnosta
irronnut järjestelmä, joka elää siihen tuotujen resurssien varassa. Rakennettu puisto kuuluu tehokkaasti rakennetuille , voimakkaasti rasitetuille alueille, missä luontainen uudistuminen on miltei mahdotonta. Oma tyyppinsä ovat
edustusistutukset , tietoisesti kalliisti rakennetut lähinnä keskustojen julkiset puistot . Alueet ovat kooltaan suhteellisen pieniä .
Rakennettuun puistoon istutetaan erilaisia puita , pensaita ja ruohovartisia
kasveja . Kasvivalikoimalla ja ryhmittelyllä saadaan puistolle aivan oma lei mansa . Rakennetulla puistolla tulee ollakin luonnosta poikkeava, voimakas
kulttuurin leima .
Kulttuurikaupungin tuntee puistoistaan . Koska rakennettujen puistojen perustaminen ja hoito kuitenkin on kallista ja liian vähin voimavaroin tehtynä
jälki on todella köyhää , on järkevää keskittyä tiettyjen tärkeiden puistojen
hoitamiseen kunnolla ja hoitaa muita alueita metsäpuistoina ja luonnonhoitometsinä . Näin väLtytään puolinaisilta ratkaisuilta - tasasurkeudelta . Sensijaan luodaan hienoja viheralueita joka paikkaan - oikeita puistoja ja oikeita puistometsiä, joita ei voi asettaa keskenään arvojärjestykseen .
Miksi viheraluejärjestel mää ei kehitetä? Sopivan taimimateriaalin puute, lähtötilanteen huonous , suunnittelujärjestelmän vaikeudet ovat kaikki järjestelykysymyksiä. Rahan puutteesta taas on asiatonta puhua silloin, kun juuri kehi tetään menetelmiä voimavarojen ohjaamiseksi nykyistä järkevämmin .
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KIRJALLISUUTTA
More, D. & Fitter , A. 1981 : Puut . - 239 s. Tammi
Blamey , M. & Fitter , R. 1981: Kukat. - 239 s . Tammi .
Tammi on aloittanut uuden "Luontopokkarit" kirjasarjan , jossa nämä kaksi taskuun sopivaa opasta (12 x 8 cm) ovat ilmestyneet . Kirjat ovat brittil äistä
alkuperää ja ne on Suomen oloihin sovittaen kääntänyt Arto Kurtto .
Puut- kirjassa esitellään n . 200 puulajia . Kuvat ovat enimmäkseen hyviä ja monipuolisia . Teksti on suppea , mutta suomentaja on onnistunut hyvin luonnehtimaan
lajien esiintymistä meillä. Kesä - ja talviasuisista puista on laadittu taulukko muotoiset määrityskaavat .
Meikäläisen ja meillä kasvatettavan puulajiston määrityskirjana "Puut " ei kui tenkaan toimi , sillä siksi vierasta ja toisaalta puutteellista lajisto on .
Kaikki kuvatut lajit eivät ainakaan Suomessa saavuta puun mittoja eikä ul koasua .
Niinpä esimerkiksi pajuista mukana ovat selvästi puumaisten lajiemme lisäksi
pensastavat Salix cinerea ja S . triandra ; toisaalta mm . S . phylicifolia ja
S. myrsinifolia puuttuvat . Eräät kuvat on lisäksi piirretty meille vieraista
roduista (mm . metsämänty) tai turhan komeista yksilöistä.
Alkuperäiseen lajistoomme kuuluva Sorbus hybrida ei mahdu kirjaseen ja esimerkiksi maassamme niin tavalliset viljellyt Abies sibirica ja Larix sibirica
ovat jääneet suomentajan lisäysten varaan ; kuvia niistä tai muista itäisistä
lajeista ei ole . Tämä on ymmärrettävää , onhan kirja kirjoitettu mitä selvimmin Brittein saarilla vallitsevaan lajistoon nojautuen . Länsi - Eurooppaan matkustavan harrastelijan mukaan kirjanen hyvin sopiikin : tavallisimmat luonnonvaraiset ja istutetut puulajit Norjasta Espanjaan ovat mukana .
Sama esittelyn rakenne sopii hyvin myös Kukat- kirjaan . Kuvat ovat kohtal a isia (joskin kukkien punasävy on läpikotaisin liian heleä) ja niitä sekä lyhyttä , ilmeisesti lähes kokonaan uudelleen kirjoitettua tekstiä voi käyttää määrityskirjojen tukena.
Mutta lajiston yli 350 "kukan " valikoima on Suomen oloihin vieras . Vähemmän
näyttävät kasvit , mm . heinät ja sarat puuttuvat kokonaan . Puuvartisista mukana
on vain muutamia kanervakasveihin kuuluvia varpuja . Noin viidennes esitellyis tä
l ajeista ei kasva Suomessa lainkaan tai on tavattu vain harvinaisina satunnaiskasveina . Muukin lajisto on kovin lounaispainotteista eikä kirjasta ole juuri
apua Uudenmaan läänin pohjoispuolella .
Edelläkirjoitettu saattaa kuulostaa kovin kielteiseltä . Ehkä se sitä onkin .
Miksi on julkaistu suomeksi Kukat- kirja , kun viisi vuotta aikaisemmin sama
kustantaja toi markkinoille samojen tekijöitten samasta aiheesta kir.ioittaman
ja samankaltaisilla kuvilla varustetun lajistoltaan sentään käyttökelpoisen
kirjan Pohjois- ja Keski - Euroopan kukkakasvit? Parempia puukirjojakin pitäisi
saada aikaan . Koska tämäntyyppisissä kirjoissa kuvitusta ja taittoa ei voi
muuttaa , parhainkaan suomentaj? ei saa brittiläisestä kasvikirjasta suomalaista, vaan lajisto jää vinoutuneeksi .
On tietenkin positiivista , että luonnosta julkaistaan kirjoja . Ilmeisesti
niitä silloin myös ostetaan . Mutta jos nämä käännökset vievät pohjaa mahdollisuuksilta saada aikaan kotimaisia luontokirjoja , on tilanne valitettava .
Pertti Uotila
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Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV-SAD 1981: Pääkaupunkiseudun uhanalaiset kasvit ja eläimet . - Pääkaupunkiseudun julkaisusarjaA 1981: J2.
264 s. + ljitekartta.
Ihmisen toiminta luonnossa on saannut valtaisat mittasuhteet . Saarijärven
Paavo kuokkineen tai jätkä justeereineen olivat vain näpertelijöitä telaketjuvetoisten oja~aurojen tai metsien monitoimikoneiden rinnalla . Toki myös
kuokka ja kirves ovat muuttaneet suomalaisen maiseman kuvaa, mutta muutos on
ollut siksi hidasta, että ihminen on paremmin kasvanut sen mukana . Nykyiset
mullistukset ovat totaalisia ja tapahtuneet muutamassa vuosikymmenessä; niihin ei voi olla kiinnittämättä huomiota .
Viime aikojen suurimmat muutokset ovat tapahtuneet kaikenlaisten kosteikkojen kohdalla. Parhaita lettoja on kuivateltu aikaisemminkin, mutta nyt pellonraivaukselta säästyneet rippeet ojitetaan metsi.en puuntuotannon maksimoimiseksi. Tämä on merkinnyt etenkin harvinaisten ja vaateliaitten suokasvien joutumista todella ahtaalle varsinkin eteläisessä Suomessa . Toisen kasvupaikkaryhmän, jossa on tapahtunut voimakasta taantumista , muodostavat metsälaidunnuskauden aikaiset puolikulttuuriniityt ja kedot . Laidunnuksen päätyttyä avoimet tilkut ovat huomaamatta metsittyneet tai aktiivisesti metsitetty .
Ei ihme, että kasvilajien (niinkuin eläinlajienkin) uhanalaisuuteen on v11me
aikoina kiinnitetty huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisesti . Euroopan uhanalaisten kasvien luettelo on vuodelta 1977 , Pohjoismaitten 1978 . Suomen (alustava) luettelo tehtiin jo vuonna 1975 ja nyt on siirrytty lääni - ja
seutukaavaliittotasolle . Uhanalaisten kasvien projekteja on vireillä ainakin
Ahvenanmaan, Uudenmaan ja Mikkelin lääneissä sekä Tampereen ja Kanta - Hämeen
seutukaavaliittojen alueella.
Ensimmäisenä hankkeena on kuitenkin raporttiasteelle päässyt toukokuussa 1980
käynnistettyPääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki , Kauniainen , Vantaa) yhteistyövaltuuskunnan teettämä selvitys alueen uhanalaisista kasveista ja eläi mistä . Kasviosan tekijä on Sini Kärki , eläinosan Seija Väre .
Selvitys käsittää suppeahkon yleisen osan Pääkaupunkiseudun luonnon yleispiirteistä ja laajemmat esitykset alueen kasvistosta ja eläimistöstä , nimen
omaan niiden uhanalaisuuteen liittyvistä seikoista. Uhanalaisiksi katsotut
lajit ja esiintymät on lyhyesti selostettu. Vielä alustavaksi katsottavassa
hävinneitten, uhanalaisten ja vaarassa olevien kasvien luettelossa on vajaat
90 lajia, joista hävinneiksi otaksutaan 20 . Lisäksi kiinnitetään huomio n . 50
harvinaiseen lajiin. Vaaravyöhykkeessä olevina tai huomioonottoa vaativina
luetellaan n. 110 eläinlajia.
Uhanalaisten kasvien joukkoon m~htuu muutamia puuvartisiakin lajeja. Lehtojen puista uhanalaisten luokkaan kuuluu kynäjalava, vaarassa oleviin vuorijalava ja saarni. Niitä , etenkin viimeksimainittuja viljellään yleisesti ja
ne karkaavat istutuksista takaisin luontoon. Niukat alkuperäiset esiintymät
tulisi ehdottomasti suojata, onhan näillä paikoilla paljon muitakin vaateliaita kasveja . Suokasveista uhanalaisten joukossa ovat juolukkapaju , pohjanpaju ja vaivero. Vaivaiskoivu kuuluu vaarassa oleviin lajeihin. Harvinaisten
ryhmässä luetellaan vielä vaahtera, pähkinäpensas, metsälehmus , näsiä , koi ranheisi, lehtokuusama, iharuusu ja joukko varpuja.
Uhanalaisia lajeja voidaan suojella vain niiden kasvupaikkoja suojelemalla .
Niinpä tämäkin selvitys päätyy 184 kasviston ja eläimistön kannalta tärkeään
alueeseen , joiden suojelu ol isi välttämätöntä . Lisäksi kiinnitetään huomiota
ns. ekologisiin käytäviin - luonnonalueiden välisten yhteyksien säilyttämiseen myös varsinaisella kaupunkialueella kehätien eteläpuolella .
Pertti

Uotila
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Rautavaara , Toivo & Knuuttila , Pekka 1981: Mihin marjamme kelpaavat . - 198 s .
Porvoo. Hinta 88: Lahdenperä , Samppa & Villa , Kyllikki 1981: Metsän marjat. - 192 s. Keuruu .
Hinta 89: Rautavaara kirjoitti jo vuonna 1942 kaksiosaisen teoksen "Mihin kasvimme kel paavat ", josta myöhemmin on ilmestynyt lyhennettyjä yksiosaisia painoksia . Tähän teokseen sisältyivät myös marjat . Vuonna 1970 ilmestyi Armfelt- Hansellin
"Poh jolan marjat " Rautavaaransuomeksi toimittamana . Tästä laajasta (278 s . )
ja runsaasti kuvitetusta ja paljon mielenkiintoista asiatietoa sisältävästä
teoksesta soisi ilmestyvän uusia painoksia . Tällä hetkellä sitä on saatavilla
vain ruotsinkielisenä laitoksena . Lahdenperän ja Villan "Metsän marjat " - teoksen lajikuvaukset perustuvat tähän teokseen . Tämän kirjan tekijöistä edellinen
on tehnyt väripiirrokset ja jälkimmäinen kirjan loppuosan kiintoisan reseptiosan "Marjamuistoja ja ruokaohjeita" (72 s.).
Rautavaaran ja Knuuttilan kirjassa on esitelty yli 70 luonnonvaraista tai viljeltyä marjakasvia . Joukossa on monia puutarhoissa yleensä vain koristekasveina
viljeltyjä lajeja, joitten marjojen syötävyydestä tai myrkyllisyydestä käydään
jatkuvasti keskustelua . Kirjassa esitellään myös myrkyllisiä tai myrkyllisiksi
epäiltyjä marjoja , jotka on tietysti hyvä tuntea . Niiden joukossa on mm . belladonna (Atropa belladonna) , jota ei meillä tapaa muualla kuin kasvitieteelli sissä puutarhoissa . Lahdenperän ja Villan teoksessa esitellään "kaikki " metsiemme luonnonvaraiset marjat , kuten takakannessa sanotaan . Esitellyistä kas veista on yleensä 1- 2 sivua tekstiä ja värikuvat. Eräät lajit mainitaan lyhyesti tekstissä ilman kuvaa , kuten karjalanruusu , lehtokielo ja pikkukarpalo .
Tämän kirjan suurin anti on reseptiosa , jossa on monia kokeilemiseen houkuttelevia reseptejä niin tavallisten kuin harvemmin käytettyjenkin marjojen osalta .
Lyhyet kasviesittelyt ovat tietenkin myös tarpeen tämän kaltaisessa kirjassa ,
sillä varsinkaan monia vähemmän käytettyjä marjoja ei yleisesti tunneta .
Rautavaaran - Knuuttilan kirjan kuvitus perustuu Knuuttilan ottarniin valokuviin . Joukossa on useita aurinkoisen sään otoksia , joitten sävyt ovat haaleita .
Kuvien parhaimmistoa ovat kuvat tyrnistä , tuomipihlajasta , pihlajasta ja mustaherukasta. On tietysti yllättävää lukea meillä viljeltävien marjojen joukkoon
kuuluvaksi piikitönmustavattu (Rubus hedycarpus var. armeniacus) , joka kuvasta
päätellen näyttäisi olevan liuskavattu (Rubus laciniatus) . Marjakasvien nimissä on meillä muutenkin epäselvyyttä, ajateTtäkoen esimerkiksi punaherukoita
ja tuomipihlajia , mutta sehän ei ole kirjan tekijöitten vika . Tuomipihlajaa
(Amelanchier spicata) esittävä kuva on Amelanchier lamarckii - lajista , jota
meillä erheellisesti viljellään sirotuomipihlajana (Amelanchier laevis) . Jos kus on kuvan kohteeksi valittu aivan liian "laiha" , vähämarjainen yksilö ,
joka ei anna täyttä oikeutta esiteltävälle kasville .
Kumpaakin kirjaa voi suositella , varsinkin jos ei omista "Pohjolan marjat "
- teosta, ja muutenkin , sillä molemmissa on varsin käyttökelpoisia reseptejä,
miten marjoja säilötään ja miten valmistetaan ruuiksi ja juomiksi . Varsinaiset
viinien valmistusohjeet on haettava muista kirjoista .
Pentti Alanko

Muista Oendrologian seuran syyskokous ja pikkujoulu
talolla 26. marraskuuta. Ohjelma takakannessa.

Karja~a
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SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE ( Vol. 12 , No 3 ,· 1981}
TAR BURNING IN SCOTS PINE FORESTS IN FINLAND by Pentti Alho , pp . 120- 123
Tar burning was one of the most important factors changing the forest landscape in Finland from the 16th to the 19th century . Until the beginning of
the 18th century the main center of this activity was in the eastern Lake
District; later the tar economy was almost exclusively restricted to Ostrobothnia . Tar was an impor tant export product ; for instance at the turn of the
18th and the 19th centuries its value equalled 90 % of the total export from
Oulu , and at the beginning of the 1800s 20- 25 % of the value of the total
Finnish export .
Only young pine trees were selected for tar production . The lower half of the
stem was usually ut~lized . The total volume of timber needed for 1 m3 of tar
is es timated as 6 m . Considering the large amounts of tar exported and the
repeated cutting of young pines in the same areas , it is obvious that tar
burning has strongly affected the tree species composition in those regions
where this economy prevailed. This is illus trated by the data showing the
dominance of Picea abies on poor ' pine ' soils in the most recent tar economy
areas in Kainuu-Teastern Finland} .
BETULA PENDULA F. DALECARLICA AND F. BIRKALENSIS - TWO RARE ORNAMENTALS IN
FINNISH PARKS by Tapio K. Kallio , pp . 124- 127
A short survey is given about the occurrence of Betula pendula forms with
different degrees of l obing in leaves in Finland . Because of the confusing
nomenclature of these forms and insufficient data on the distribution of
them the author invites further information and studies on the existing
individuals in Finl and .
To date , B. pendula f . crispa which is fairly common in Finland , has often
been erroneously called Ornäs birch (B . pendula f . dalecarlica} or Pirkkala
birch (P . pendula f . birkalensis}, although it seems that these two forms ,
originally found in Sweden in 1767 and in Finland in 1862 are very rare at
present time .
RHODODENDRONS IN FLOWER STAMPS by Pentti Alanko and Marjatta Uosukainen, pp .
129- 135
Different stamps portraying rhododendrons number 68 and represent 27 species .
In this paper these species are briefly described , the stamps portrayed and
listed . Some mistakes on the names are corrected .
INTRODUCED PINES IN FINLAND by P. M. A. Tigerstedt , pp . 137- 144
Some 10 foreign species of pine have proven fairly well adapted to Finland .
Of these only one , lodgepole pine (Pinus contorta} appears to have a silvi cultural value; under certain conditions it competes well with Scots pine
in yield . Five other species may be considered to have value as ornamentals
(P . cembra , P. koraiensis , P. mugo , P. peuce and P. pumila) . It is sugges-
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ted that P. pumila take the place of P. mugo however . Some species , mainly
from the Sierra Nevada and Rocky Mountains are still potential exotics
(P . ponderosa , P. monticola , P. flexilis) . It is concluded however , that no
pine excels Scots pine in yield and quality .
THE USE OF SCOTS PINE IN LANDSCAPING by Marja Ylätalo, pp . 145- 146
Scots pine , Pinus sylvestris , is the predominant tree of "The Finnish Landscape " . Because of its evergreen , pictoresque canopy and beautiful stem it
is protected and planted also in urban ar·eas . Scots pine grows on a variety
of different sites and is resistant against injuries on stem and the loss of
needles . However , in most urban areas it is often suffering because of its
sensiti vity to air pol l ution and such changes in the root layer as erosion
and excessive covering with soil.
SCOTS PINE AS A TIMBERLINE SPECIES by Paavo Kallio. pp . 147- 153
The geographic conditions in Finland offer a unique opportunity for convenient
studies of the timberline , including investigations on the past and present
variation in the distribution of Pinus sylvestris . This species forms the
limit of coniferous forests in Fennoscandia , and its occurrence has been
recorded since the beginning of the 19th century by Finnish botanists and
forest res .~archers .
Apart from climatic changes also logging , forest fires , reindeer husband r y
and e ven the use as emergency food supplement seem to have supressed the range
of pine forests in the Finnish Lapland . In near- by areas in northern Russia
(Kela Peninsula) Picea abies extends farther north than Pinus syl vestri s , but
the reasons for this difference as compared to the situation Lapland remain
disputed .
Temperature (and the temperature sum of the preceding growth season in parti cular) seems to determine both the occurrence of flowers and the shoot growth
in pine . Seed crops of pine occur extremely seldom at the timberline and result
in the establishment of distinct age classes of trees .
Photosynthetic ac tivity in the pine bark is a well- known phenomenon , but the
exact significance of t his factor for survival under extreme conditions wa r rants further research . I mportant results on the mechanisms underlying the
adaptation of pine to timberline conditions can be obtained through provenance experi ments , which have already been initiated with a number of seed
sources in the nor thernmost parts of Lapland . Considerably mo r e pine pr ovenances - covering the entire east- west range of distribution - should be , however , included into such experiments . The taxonomic pesitien of the no r the rn
Finnish pine could also be elucidated in such studies .
Particular attention should be paid to the exceptional ecological conditions
in the timberline pine forests when various existing plans concerning their
utilization are to be implemented .
GREEN ZONE PLANNING by Anne Sopanen , pp . 155- 158
Va r ious categories of l and use in urban areas are defined in thi s artic l e ,
which emphasizes the distinction between green zones (including all ar eas
not occupied by buildings) and actual amenity areas which have particul arly
been assigned for recreation pur poses . The author invites more attention
towards undeveloped areas which are occupied by natural vegetation . When
properly managed, such areas offer a variety of potential uses without high
establishment and management costs which are characteristic for planted parks
in urban areas .
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Anne Sopanen seuran viime kesän Tallinnan matkasta
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ehdotusten pohjalta.
Tilaisuuden hinta on 20 mk/henkilö, mihin sisältyy salin
vuokra, kahvi ;a karjalanpiirakka.
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MATKUSTAMINEN JÄRJESTYKSEEN

Dendrologian Seuran järjestämiin matkoihin n11n kotimaassa kuin ulkomaillakin
on viime aikoina liittynyt eräissä tapauksissa ikäviä piirteitä, jotka ovat
pakottaneet seuran hallituksen harkitsemaan matkustussäännön tarpeellisuutta .
Ei ole paikallaan , että matkalle ilmoittautunut jää mitään puhumatta pois tai
kertoo edellisenä päivänä menevänsäkin johonkin muualle . Sotkua syntyy myös
siinä tapauksessa , että - matkan jo alettua - yksi ilmoittaa olevansakin omalla autolla , toinen vain puolet matkasta bussissa mukana , jotkut eivät tarvitsekaan majoitusta ja ruokaa, eräät vaativat yksityishuoneen jne . Kaikki tuollaiset asiat on tiedettävä etukäteen hyvissä ajoin , sillä majoitukset ja aterioinnit on varattava valmiiksi jo ennen matkaa ja esim . bussikuljetuksen hinta jaettava osanottajien kesken. Kesken matkaa syntyvät lisäkustannukset tulevat toisten matkalaisten rasitukseksi, sillä seura ei voi rahoittaa matkoja.
Erikoistoivomukset tietenkin otetaan huomioon ja toteutetaankin mahdollisuuksien mukaan - toivojan laskuun .
Ulkomaanmatkat on käytännöllisistä syistä paras antaa matkatoimiston hoidettavaksi . Tällöin maksujen suorituksessa , matkan peruutuksessa ja siitä aiheutuvassa maksujen palautuksessa noudatetaan järjestävän matkatoimiston ehtoja ,
jotka yleensä vastaavat Suomen Matkatoimistoyhdistys r.y:n 22 . 10 . 1980 hyväksymiä Yleisiä seuramatkaehtoja . Niiden IV luku Matkustajien tekemät peruutukset
ja muutokset sisältää tarkat säännökset mm . suoritettujen maksujen palauttamisesta , minkä edellytyksenä on matkan hintaan sisältyvä tai matkustajalta perittävä pakolli nen maksu peruu tusten varalta.
On syytä myös korostaa, että niin matkoilla kotimaassa kuin ulkomaillakin viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista maksettu matkustajavakuutus korvaa vakuutuksen ottajalle myös ne kulut, joita aiheutuu matkan peruuttamisesta,
kun syynä siihen on matkaan lähtijän tai hänen lähiomaisensa lääkärintodistuksella osoitettu äkillinen vakava sairastuminen, tapaturma tai kuolema.
Pitemmittä puheitta : Seuran hallitus on asiaa valmisteltuaan kokouksessaan
26 . 11 . 1981 yksimielisesti hyväksynyt seuran matkustussäännön vuoden 1982 alusta alkaen noudatettavaksi. Matkustussääntö saatetaan lehtemme tässä numerossa
jäsenten tietoon .

Niilo Karhu
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DENDROLOGIAN SEURAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ
1 §

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r . y . järjestää sääntöjensä 2 § :n
mukaisesti ja siinä määritellyss~ tarkoituksessa opinto- ja tutustumismatkoja
sekä retkeilyjä dendrologisiin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla.
2 §

Matkasuunnitelmat esitellään jäsenistölle seuran lehdessä ja toimintasuunni telman yhteydessä seuran vuosikokouksessa . Lopullisen päätöksen kustakin matkasta tekee seuran hallitus, joka myös vahvistaa osanottajien enimmäismäärän
kullekin matkalle ja nimeää matkanjohdon .
3 §

Osanotto- oikeus seuran matkoille on sellaisella seuran jäsenellä, jonka j äsenyys on alkanut viimeistään matkaa edeltäneenä kalenterivuo t ena . Tarvittaessa
matkalle lähtijät valitaan siinä järjestyksessä, missä sitova t ilmoittautumiset on jätetty seuran sihteerille. Vapaaksi mahdollisesti jäävien paikkojen
käyttämisen ratkaisee seuran hallitus .

4 §
Ilmoittautumisen jälkeen on osanottajan suoritettava hallituksen kussakin tapauksessa määräämässä ajassa ennakkomaksu ja matkan koko hinta on suoritettava
ennen matkan alkamista . Jos matkakustannuksissa tapahtuu muutoksia ilmoittautumisen jälkeen , nämä muutokset otetaan huomioon matkan lopullisessa hinnassa .
Jos osanotto peruutetaan myöhemmin kuin 30 päivää mutta viimeistään 14 päivää
ennen matkan alkua , ei ennakkomaksua palauteta .
Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista , peritään ilmoittautuneelta 50 % matkan hinnasta .
Matkan koko hinta peritään ilmoittautuneelta, joka ei ole peruuttanut osanottoaan viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista tai jää saapumatta lähtöpaikalle .
Jos matkan järjestäminen on annettu jonkin matkatoimiston tehtäväksi , maksujen
suorituksessa sekä toisaalta osanoton peruuttamisessa ja maksujen palauttami sessa noudatetaan tämän matkatoimiston soveltamia ehtoja .
5 §
Seuralla on oikeus peruuttaa matka, jos sen suorittamiselle tulee ylivoimainen
este (force majeure) tai matkall e lähtijöiden määrä jää riittämättömäksi . Täl löin suoritetut maksut pal autetaan ilmoittautuneille .
6 §

Ilmoittautuessaan seuran järjestämälle matkalle jäsen sitoutuu noudattamaan
tätä matkustussääntöä ja matkan aikana matkanjohdon ohjeita ja järjestelyjä .
Matkan yleisestä suunnitelmasta poikkeavat erikoistoivomukset osanottajan on
esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä . Niiden toteuttaminen on r11ppuvainen
paikallisista olosuhteista matkakohteissa ja niistä aiheutuneet lisäkustannukset suorittaa toivomusten esittäjä .
Kotimaan matkoilla osanotto voi olla ajallisesti tai paikallisesti rajoittunut, joten ilmmittautujan on selvitettävä ennakolta kuljetus-, majoitus- ja
ruokailupalvelusten tarpeensa . Ellei tällaista selvitystä ole annettu , osallistujalta peritään matkan hinta täysimääräisenä .

7

§

Tämä matkustussääntö on hyväksytty 26.11 . 1981 Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r . y :n hallituksen kokouksessa ja sitä sovelle taan seuran järjestämillä matkoilla 1. 1. 1982 alkaen .
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Leena Hämet- Ahti
JOKIPAJUN JA KORIPAJUN RISTEYMÄ (S . x MOLLISSIMA) VILLIYTYY HELSINGIN VUOSAARESSA
Vuonna 1965 Helsinkiin liitetyssä ja 1960- ja 1970- luvui lla asumalähiöksi ra kennetussa Vuosaaren kaupunginosassa on Nordsjön kartanon entisillä mailla
jäljellä rippeitä pa ri sta pajuviljelmästä , joissa kasvavat jokipajun ja kori pajun risteyrnä (Salix triandra L. x viminalis L. eli S . x mollissima Ehrh . ),
punapaju (S . purpurea L. ) , keltapaju (S . 1 Vitellina ' )- sekä S . x dasyc lados
Wirnrner . Joki- ja koripajun risteymä on-l evittäytynyt tällaisesta viljelmästä
jopa kilometrin päähän (Kuva 1).
S . x mollissima on vanha viljelykasvi, josta tunnetaan kaksi emikantaa ja yksi
hedekanta (Chmelar & Meusel 1976) . Vuosaaressa kasvavat pensaat ovat3- 4m
korkeita emiyksilöitä , joiden oksat ovat ohuita , pitkiä ja pystyjä . Nuorina ne
ovat vaalean kellanharmaita ja harvakarvaisia, vanhempina ruskehtavia ja kaljuja . Lehdet ovat 5- 7( - 14} cm pitkiå , korvakkeettornia , tasasoukan suikeita , keväällä harvakarvaisia mutta kesän kuluessa kaljuuntuvia . Lehtilaita on selvästi
nystyinen Ja syyskesällä usein aaltoileva . Tämä paju kukkii lehtien puhjettua :
kukinnot ovat n . 3 cm pitkiä , pystyjä . Sikiäin on karvainen ja lyhytperäinen ,
vartalo n . 0 . 5 mm pitkä , luotit vaaleanruskeita . Vastapuikeat norkkosuomut ovat
vaalean keilanruskei ta ja varsinkin kärjestä harvaan pi tkäkarvaisia . Kod at kehittyvät , mutta ni i den sisäll ä on vain siemenkarvoJa . Vuosaare l ainen kanta on

Kuva 1. Villiytynyt Salix x mOllissima (mustat pisteet} , viljelty~ · x mollissima , ~ · purpurea , ~ · x dasyclados sekä ~ · ' Vitellina ' (ne liöt} ja viljel ty~ · purpurea (kol mio} Vuosaaressa.
Fig . 1. Escaped Salix x mollissima (black dots} , cultivated ~ - x mollissima ,
' Vit~ll~na ' (squares} , and cultivated
~ · purpurea (triangel } at Vuosaar~ , Hels~nk1 .
~ · purpurea , ~ · x-ctä$yclados and ~ ·
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Kuva 2 . Salix x mollissima , vesan
kärki . Helsinki, Vuosaari 28 . X.
1981 Hämet- Ahti (H) .
Fig . 2 . Salix x mollissima , tip of
shoot . Helsinki , Vuosaari Oct . 28 ,
1981 Hämet- !\hti (II) .
todennäköisesti lajiketta , josta voidaan käyttää nimeä S . ' Hippophaeifolia '
(~ . x mollissima var . hippophaeifolia (Thuill . l; vrt . Bean 1980 : 287).
Helsingin yliopiston kasvimuseon kokoelmissa on tästä risteymästä aikaisempia
kotimaisia näytteitä vain Pohjasta ja Helsingistä (Pojo , Brödtorp , 1873 ja 1874
E. Hisinger ; He l singfors , Ulrikasberg , 1908 Th. Saelanl ; molemmissa tapauksissa
esitteen mukaan on kysymys viljellyistä kasveista. Tämän pajun viljelyä maassamme on kokeiltu korinpunontaa varten (Nordberg 1928) . Sen villiintymisestä
Suomessa ei ole tietoja ; Ruotsissa laji mainitaan villiytyneenä pari kertaa
(esi m. Sandberg & Söderberg 1922 , Hylander 1966) . Leviämisen täytyy tapahtua
kasvullisesti : oksa irtoaa ja juur·tuu kulkeuduttuaan sopivalle paikalle . Oksien helppo irtoamiQen on jokipajun ominaisuus (vrt . esim . Siira et al . 1981) ,
joka jossain määrin on periytynyt tähän risteymään .
S . x mollissiman kasvupaikat Vuosaaressa ovat sekä melko kuivia (esim . urhei l ukentän pohjoispään paisteinen hiekkarinne, josta todettu ensi kerran 1969),
tuoreita (hylätty pelto ja sen ojat) että aivan märkiä (alkuperäinen viljelmä
vetisen ojan varressa) .
Näiden pajuviljelmien muutkaan lajit eivät ole vailla mielenkiintoa vaikka ne
eivät ole siirtyneet alkuperäisil tä istutuspaikoiltaan. Punapajut ovat 3- 4 m
korkeita emiyksilöitä , jotka näyttävät sekä kestävän että viihtyvän hyvin Vuosaaressa .
S . x dasyclados lienee harmaapajun ja koripajun risteymä (S . cinerea x viminalis; vrt . Rechinger 1964 , Chmelar & Meusel 1976 , Bean 1980 . Vuosaaren pensaat
ovat hyvin tukeva- ja pitkäoksaisia , isolehtisiä hedepensaita . Ne muistuttavat
suuresti mm . Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän kokeilualueelia kasvatettavana olevaa vesipajua (~ . ' Aquatica ' ) .
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Keltapajuyksilöt ovat puumalsla, 6- 8 m korkeita ; niiden lehdet ja silmut ovat
nuorina heikosti karvaisia sekä oksat hyvin keltaisia , valonpuolelta jopa punertavia . Keltapajusta käytetään tavallisesti nimeä S . alba ' Vitellina ', mutta
tuntomerkeiltään se näyttää paremmin sopivan risteymään~x rubens Schrank
(·S . alba x fragilis) . Kyseinen risteymä on meillä ainakin jälkimmäistä kantalajia paljon yleisempi .
Nämä kaikki Vuosaaressa jäljellä olevat pajut ovat juuri niitä , joita Suomessa 60-1 00 vuotta sitten suositeltiin viljeltäviksi korien punontaa varten
(Flinta 1882, Nordberg 1919, 1928) . Aika , ohikulkijat ja rakennustyöt ovat
runnelleet pahoin pensaita : esimerkiksi Poijutien ja Rastilantien risteyksen
S. x mollissima tuhottiin syksyllä 1981 uudisrakennuksen pihaistutuksen tieltä .
Kyseiset pajut ovat hyvää ja kestävää viherrakennusainesta . Niiden hoitaminen
ja säi l yttäminen Vuosaaressa ol isi aiheel l ista sekä ympäristölli sistä että historiallisista syistä . Erityisesti meillä nykyään ilmeisesti harvinainen S . x
mollissima näyttää olevan kestävä ja erilaisille kasvupaikoille soveltuva no peakasvuinen kaunis paju , jonka soisi tulevan viherrakentajien käyttöön .
Kirjallisuutta :
Bean, W. J . 1980: Trees & shrubs hardy in the British Isles . IV. - 808 s .
Lontoo .
Chmelar , J . & Meusel , W. 1976 : Die Weiden Europas . - 143 s . Lutherstadt .
Flinta , G. 1882 : Neuvoja kopan kutomisesta käsityökouluja ja yksityisiä varten
sekä l yhyeitä ohjeita piili puun viljelemiseen . - Yleishyödyllinen Käsi kirjasto 11 : 1- 35 .
Hylander , N. 1966: Nordisk kärlväxtfl ora . II . - 455 s . Uppsala .
Nordberg, S . 1919 : Pajun viljelys ja sen edellytykset meillä . - Kansanvalistusseuran Kirjasto 24 : 1-58 .
Nordberg , S . 1928: Vertaileva katsaus pajun viljelykseen ja sen edel l ytyksiin
ulkomailla ja Suomessa . - Silva Fennica 9 : 1- 63 .
Rechinger , K. H. 1964: Sal ix L. - Flora Europaeae 1: 43- 54 .
Sandberg , C. & Söderberg , I . 1922: Boråstraktens flora . - Svensk Bot . Tidskr .
16: 221 - 259 .
Siira , J ., Heino , E. & Pohjonen, V. 1981 : Harvinainen jokipaju (Salix triandra)
- tulvarantojen vaeltaja . - Dendr . Seuran Tiedotuksia 12: 11 - 20 .

J ä s e n ma k s u t

1982

Dendrologian Seuran jäsenmaksut v. 1982 ovat:
40 mk
Vuosijäsenet
Opiskelijat
15 mk
Ainaisjäsenet
500 mk
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Tauno Kallio
MÄNNYN SIENITAUDIT
Metsänviljelyn myötä mäntyä on ruvettu kasvattamaan sellaisillakin paikoilla,
joilla se ei kovin hyvin menesty . Metsänviljelyn yhteydessä on lisäksi tapahtunut männyn viljelymateriaalin alkuperän siirtoja . Näin on sen kasvattami sessa syntynyt vaikeuksia , jotka ilmenevät mm . puun huonona teknisenä laatuna
ja sen altistumisena erilaisille sienitaudeille . Vaikka mänty onkin erinomai sesti sopeutunut oloihimme , on sillä kuitenkin suuri joukko sienitauteja , joista seuraavassa esitetään tärkeimmät .
Taimipol te
Metsäpuiden siementen pinnalla on tavallisesti runsaasti erilaisten sienten
itiöitä . Itiöitä on l askettu olevan 50 000 - 150 000 kpl yhdessä grammassa
siemeniä (Urosevic1961) . Itiöistä kasvavat taudinaiheuttajat iskeytyvät jo
itävään siemeneen ja myös pieneen taimeen aiheuttaen taimipoltteen . Maassa
siementen ympäristössä kasvaa tavallisesti runsaasti erilaisia sieniä , joista
eräät ovat tauteja aiheuttaville sienille antagonistisia . Taimiin iskeytyy
myös maasta taimipoltetta aiheuttavia sieniä (Roll- Hansen 1963) . Punkaharjun
taimitarhalla sai sieni- infektion keskimäärin 5 % männyn ja 4 % kuusen taimista (Hanioja 1969) . Fusarium- lajit on todettu pienillä taimilla patogeenisiksi
sekä Punkaharjulla että Suonenjoella .
Niistä sienistä , jotka aiheuttavat taimipoltetta , vain vähäinen osa on ehdottomia parasiitteja . Ehdollisia parasiitteja esiintyy paljon lukuisammin (Kozlowska
1968) . Viimeksi mainitut sienet ovat taimipoltteen aiheuttajina tärkeämpiä kuin
spesialisoituneet parasiitit.
Mahdollisuuksien mukaan taimipoltettakin pitäisi ehkäistä ennakolta . Taimitarhamaassa vallitsee tavallisesti erittäin monimutkainen mikrobiologinen tasapaino , johon vaikuttavat keskeisesti mm . maan lämpötila, happamuus ja kosteus .
Maa ei saa olla liian märkää eikä liian kuivaa . Maan pH ei saa nousta kovin
korkeaksi . Taimipoltteen torjunnan vuoksi ammoniumsulfaatti on suositeltavarnpi
typpilannoite kuin kalkkisalpietari . Siemen voidaan peitata tiram- valmisteilla .
Maan mikrobiol ogi sen tasapainon ollessa häiriintynyt peittaus ei yleensä sanottavasti auta . Neuvostoliitossa on saatu hyviä torjuntatuloksia antagonistisilla
bakteer eilla ja Trichoderma- sienillä .
Männynkaristeet
Männyllä esiintyy useita neulasten karisernista aiheuttavia sieniä , mm . Lophodermium pinastri, .!: • seditiosum , Lophodermella conjuncta. ja .!: . sulcigena .
L. pinastria on pidetty männyn karisteen aiheuttajana . Vasta viime vuosina
on saatu selvi ll e , että se ei ole taudinaiheuttaja vaan iskeytyy kuolleisiin
neulasiin . Taudin aiheuttaa läheinen laji L. seditiosurn . Samalla selvisi ,
miksi _!: . pinastrin torjunta aiemmin toisinaan epäonnistui .
Merkittävä kariste - epidemia esiintyi 1975 Vaasa- Tampere- Hamina linjan lounaispuolell a (Kurkela 1979) . Sateiset kasvukaudet lisäävät karistetautiriskiä .
Niinpä sateisen kesän 1979 jälkeen karistetta jälleen esiintyi mm . Metsäntutki muslaitoksen Suonenjoen tairnitarhalla (Lilja 1980) . Taimitarhoilla suositellaan
karisteen torjuntaan zinebiä ja manebia . Hyviä torjuntatuloksia on saatu myös
_!:. seditiosumille antagonistisella sienellä ~ · conigenumilla (Minter 1981) .
Harmaakariste (Lophodermella sulcigena) on männyn harmaakaristetaudin aiheuttaja . Sieni saastuttaa uudet neulaset . Niissä esiintyy värinmuutoksia heinä-
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kuusta alkaen . Toisinaan neulasten kärkiosat ovat jyrkkärajaisesti ruskeat
vaikka neulasten tyvi säilyy vihreänä . Neulaset harmaantuvat talven aikana .
Toukokuussa neulasiin ilmestyy pituussuuntaisia tummia juovia . Näistä muodos tuu itiöemiä, jotka kypsyvät kesäkuun alkupuolella . Itiöt vapautuvat kostealla
sääl l ä ja infektoivat vastakasvaneita uusia neulasia (Jalkanen 1981) .
Parhaillaan esiintyvä harmaakariste- epidemia alkoi 1976 . Se oli 1980 levinnyt
pohjoisessa Kolari - Rovaniemi - Kuusamo linjalle . Pahimmat tuhot esiintyivät 10- 20
vuotisissa rehevillä mailla kasvaneissa tasaikäisissä männiköissä, ennen kaikkea entisille pelloille perustetuissa rnetsiköissä . Taimitarhalla tautia ei ole
toistaiseksi tavattu . Vain harvoin sitä tavataan 50- 60 vuotisissa puissa . Pahimmissa tapauksissa tauti saattaa tuhota kaikki viimeisen vuoden neulaset .
Seurauksena on kasvun väheneminen . Harmaakariste- epidemioita esiintyy 10- 15
vuoden välein . Muina aikoina sitä ei juuri tavata .
Tautia torjutaan poistamalla sairaat puut ja välttämällä männyn taimien istuttamista viljaville paikoille . Aiemmin luultiin Hendersonia acicola- sienen olevan L. sulcigenan kuroma- aste . Nykyisin pidetään H. acicolaa harrnaakaristetaudin aiheuttajan antagonistina , joka luonnossa estää harrnaakariste- epidemian
leviämistä ja lienee tärkein syy epidemian l aanturniseen .
Lumikariste (Phacidium infestans) - sieni kasvaa lumen sisässä ja tappaa männyn
neulasia ja versoja . Sieni leviää sekä itiöiden että rihrnaston avulla . Infektio tapahtuu syksyllä . Rihrnaston kasvua on havaittu jopa viidessä pakkasasteessa . Pakkasen kiristyessä 22 asteeseen sienen kasvu pysähtyy, mutta jatkuu edelleen sen j älkeen , kun lämpötila on kohonnut . Sieni vaatii suurta kosteutta ja
tästä johtuen se ei yleensä pysty kasvamaan muualla kuin lumen sisässä . Tuhojen
määrä riippuu lumen paksuudesta . Sen vuoksi päätuhoalueet ovat Pohjois- ja ItäSuomi , mutta myös Keski - Suomessa esiintyy toisinaan suuria tuhoja .
Keväällä lumen alta paljastuu ruskeita neulasia , jotka kesällä muuttuvat vaaleiksi ja syksyllä harmaiksi (Björkman 1949) . Kanervakasvien varvusto aiheuttanee luontaista biologista torjuntaa (Kurkela 1969 ) . Saastuneet tairnistot levittävät tautia viereisiin taimistoihin . Ravinteisuutta tasapainottava lannoitus
vähentää tautisuutta (Kurkela 1975) . Kasvupaikalle sopiva provenienssi ja metsän kylvö istutuksen asemesta vähentävät tautia (Björkman 1963a) . Taimitarhalla
suoritetussa torjunnassa kvintotseenivalmisteet (PCNB) ovat tehokkaita (Jamalainen 1961) , mutta maneb ja benomyl ovat osoittautuneet heikoiksi torjuntaaineiksi (Lilja 1980) . Pahoina tuhovuosina kemialli nen torjunta metsänviljelyaloillakin saattaisi olla kannattavaa (Rurnmukainen 1971) .
Versosyöpä
Versosyöpä (Gremmeniella abietina , Scleroderris lagerbergii, kuroma- aste Brunchorstia pinea ) aiheuttaa toisinaan suurta tuhoa taimitarhoilla . Noin viikon ku lu ttua lumentsulamisesta taimien latvaosat kellastuvat ja niiden neulasten tyvet ruskettuvat (Kurkela 1967) . Toisinaan neulaset saattavat irrota verraten
vihreinä (viherkariste) . Taudin tunnistaminen esim . taimia lajiteltaessa ei ole
helppoa . Tyypillinen versosyöpään sairastunut pieni taimi on sateenvarjon muotoinen (sateenvarjotauti), jolloin ylimmät neulaset ovat taipuneet alaspäin .
Kärkisilmu on yleensä tällöin jo kuollut, samoin kuori silmun alapuolelta . Vanhemmilla taimilla versosyöpä aiheuttaa joskus kuristustaudin (Roll- Hansen 1964) ,
jolloin sieni kuoressa leviää vähitellen ympäri taimen rungon .
Taimitarhoilla ovat torjunnassa maneb ja benomyl osoittautuneet tehottomiksi
(Lilja 1980) . Uusia torjunta- aineita tarvittaisiin kipeästi . Erityisen pulman
muodostaa viherkariste . Taimien noston aikaan keväällä paljain silmin ei ole
havaittavissa mitään muuta oiretta kuin vihreiden neulasten tavallista helpompi kariseminen .
Versosyöpä on viime vuosina ruvennut vaivaamaan 20- 30 vuotiaita viljelyrnänni köitä . Tuho on alkanut ja sitä esiintyy erityisesti Etelä- Suomen korkeimmilla
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Kuva 1. Versosyövän tuhoamaa nuorta männikköä Multialla 7 . 10.1981 .
Fig . 1. A young pine stand
showing the attack by top
canker, Scleroderris lagerbergii .
-alueilla . Perimmäinen syy epidemiaan näyttää olevan sopimaton provenienssi ja
epäedulliset säät (Aal to 1980). Yleensä paikalliset provenienssit ovat vastustuskykyisempiä kuin etel äisemmät , mutta heikompia kuin pohjoisemmat (Roll - Hansen 1972 , Roll-Hansen & Roll-Hansen 1973) . Edellä mainitut Etelä- Suomen tuhot
ovat alkaneet usean sateisen ja kylmän kasvukauden jälkeen metsiköissä , joiden
siemenen alkuperä todennäköisesti on huomattavasti lähempää merenpintaa kuin
se paikka , jossa metsä nyt kasvaa . Myös kontortamännyllä (Kujala 1950) ja kuusella (Björkman 1963b) on todettu merkittäviä versosyövän aiheuttamia tuhoja .
Syksyll ä 1981 jatkuivat laajahkot versosyövän aiheuttamat tuhot (kuva 1) muutamin paikoin Etelä- Suomessa (mm . Parkano, Kuru, Juupajoki, Korpilahti ja Mul tia) . Tuhon kurissapitämiseksi suositeltiin torjuntahakkuita (Aalto 1980) . Tällainen versosyöpäepidemia on tyypillinen monen eri tekijän alkuunsaattama tuhotapahtuma . Tuhon syntyyn ja jatkumiseen vaikuttavat mm . epäedullinen ilmasto ,
yhden puul ajin muodostamat metsiköt ja puuston samanikäisyys (Gäumann 1951) .
Jos epäedulliset säät l ähivuosina jatkuvat , saattaa epidemian pysäyttäminen
tuottaa vaikeuksia . Saastuneen puuston hakkaaminen , kulottaminen ja ennen muuta kylvö paikall isella siemenellä lienevät ainoat torjuntaan soveltuvat toi menpiteet .
Männyn ruostesienet
Männynversoruoste (Melampsora pinitorqua) vaurioittaa ja tuhoaa männyn kasvai mia , sirkkataimet sieni tappaa . Metsänviljelyalalla esiintyvä voimakas epidemia aiheuttaa 2- 3 vuoden taantuman männyn taimiston kehityksessä .
Sienen toinen isäntäkasvi on haapa . Sieni talvehtii maahan varisseissa haavan
l ehdissä . Tal vehtineiden lehtien alapinnoilla on mustia talvi- itiöpesäkkeitä .
Näistä muodostuu kevätkesällä sateisella säällä kantaitiöitä, jotka tarttuvat
männyn kasvaviin versoihin ja alkavat kasvaa niissä. Juhannuksen aikaan muodostuu Etelä- Suomessa versojen pintaan keltaisia helmi- itiöpesäkkeitä . Helmi -
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itiöt saastuttavat haavan lehtiä, joiden alapinnoille muodostuu kesäitiöpesäkkeitä . Ennen lehtien variseroista muodostuu lehtien alapinnoille mustia talviitiöpesäkkeitä .
Versoruosteen määrä vaihtelee suuresti vuodesta toiseen . Poutaisella säällä
kantaitiöt eivät idä eivätkä männyn versot voi saastua {Kurkela 1973) . Melampsora- suvun lajit ovat erittäin mukautumiskykyisiä {Gremmen 1980) , joten esim .
metsänjalostuksen avulla lienee vaikeata kehittää ruosteenkestäviä mäntylajikkeita . Melampsora- ruosteen biologisen torjunnan mahdollisuuden saattaa tarjota
Tuberculina maxima - niminen l oissieni {Weissenberg & Kurkela 1979) . Tähän asti
versoruostetta on pyritty torjumaan pitämällä uudistusaloilla haavan vesakko
kurissa .
Tervasrosoa aiheuttaa kaksi ruostesientä Cronartium flaccidum ja Endocronartium
pini . C. flaccidum on isäntäkasvia vaihtava . Sen väli- isäntinä ovat mm . käärmeenpistoyrtti {Vincetoxicum hirundinaria) , pioni {Paeonia) ja kuusiot {Pedicularis) . E. pini on meillä vallitseva yksi - isäntäinen laji, ja se leviää suoraan
männystä- mäntyyn .
Mänty saastuu joko neulasten ilmarakojen kautta tai kuoren vikaantumista . Sieni
iskeytyy kaikenikäisiin mäntyihin . Pienet taimet se yleensä tappaa nopeasti ,
mutta suuret puut sairastavat vuosikymmeniä . Isoihin puihin muodostuu tervasroso, josta sieni on saanut nimensä . Infektoitunut puuaines tulee läpäisemättömäksi . Se on pihkaista ja kuivaa {Gregory 1977) . Rosekohdassa kasvaa Tuberculina maxima - sieni , joka kuten jo aiemmin mainittiin, on useitten ruostesienten
loinen (Wicker 1970) . Rosoa aiheuttava sieni talvehtii rihmastona elävässä männyn kuoressa . Juhannuksen paikkeilla puiden runkoon tai oksiin muodostuu helmiitiöpusseja . Sieni leviää helmi - itiöiden välityksellä . Ruotsissa arvioidaan
tervasrosoisia mäntyjä olevan 3% kaikista männyistä {Bengtson 1976). Sieni
lienee Suomessa yhtä tavallinen kuin Ruotsissa .
Tervasroson torjumiseksi ei liene muita keinoja kuin poistaa hakkuissa tervasrosoiset puut , jotta rosolle alttiita puita ei luontaisen siemennyksen kautta
syntyisi enää lisää .
Männynneulasruoste on lukuisten Coleosporium- suvun sienten aiheuttama. Neulasissa muodostuvat Coleosporium- la jien helmi - itiöpesäkkeet . Sienen tuho on neulasissa vähäinen . Yleensä taimet eivät kuole tähän tautiin {Pohjakallio & Vaartaja 1948) . Helmi - itiöiden muodostuminen männyn neulasissa on tavallisinta hyvillä metsätyypei llä ja metsitetyillä pelloilla . Ankarimmin saastuvat alle metrin korkuiset taimet . Neulanen infektoituu syyskesällä ja sieni elää neulasessa
niin kauan kuin neulanen elää . Sama neulanen saattaa silti infektoitua yhä uudelleen {Nicholl s ym . 1968) .
Neulasruoste infektoi paaasiassa pintakasvillisuuden peitossa kasvavien pienten tainten neulasia . Siten sieni lisää omalta osaltaan pintakasvillisuuden ja
muiden haittojen pienille taimille aiheuttamia vaikeuksia .
Tyvitervastauti
Juurikääpä eli maannousemasieni {Heterobasidion annosum) aiheuttaa joko yksi nään tai toisten mikrobien kera {Jokinen & Tamminen 1979) suurta vahinkoa männiköissä {Rishbeth 1948 , Vaartaja 1950) . Tautia kutsutaan tyvitervastaudiksi .
Vahingot ovat olleet suuria erityisesti Saimaan vesistöalueen eteläisimmissä
osissa {Laine 1976) . Männyn istutuksen yleistyttyä Länsi - Suomessa 1960- luvulta
alkaen , on tyvitervastautia havaittu myös siellä .
Juurikääpä iskeytyy mäntyjen juuriin, joissa se aiheuttaa lahovikaa ja tervastumista . Seurauksena on neulasten harveneminen ja kasvun väheneminen, Pienet
puut kuolevat yleensä nopeasti mutta isot saattavat sairastaa pitkiä aikoja ,
jolloin niiden kasvu hidastuu {Kurkela ym . 1978 ) . Männyn tyvellä havaitaan täl-
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löin puuaineksen tervastumis t a , josta taut~ on saanut nimensä . Tyvitervastautia
esiintyy yleensä laikuttain samoin kuin maannousemaa kuusikoissa . Saastuneessa
laikussa kuolevat tavallisesti täydennysistutetut taimet ja myös muut puulajit ,
erityisesti katajat . Männiköissä on tyvitervastauti hel posti ja luotettavasti
tunnistettavissa kuolleitten kataj i en avulla . Kuolleissa katajissa on myös juurikäävän itiöemiä .
Tyvitervastauti voidaan tulkita luonnon tasapainohäiriöksi, joka johtuu ihmisen toimenpiteistä . Tämän vuoksi sairauden torjuminen on erittäin työl ästä .
Saastuneille alueille pitäisi aina saada paikall ista mäntyprovenienssia . Lannoituksen vai kutuksista on ristiriitaisia tietoja , mutta pelkkä typpilannoitus
lienee joka tapauksessa vaarallista (Ladei stsikova ym . 1980) . Männiköiden kesäaikaisi a hakkuita pitäisi vält tää . Saastuneiden kantojen poistaminen paljaaksihakkuun jälkeen olisi kenties tehokkain. sairauden torjuntakeino (Greig
& Low 1975) . Juurikääpä elää vanhoi ssa kannoissa vuosikymmeniä ja infektoi
niistä käsin uutta puustoa (Greig & Pratt 1976) . Täydennysistutukset pitäisi
tehdä jollakin muutta puulaj illa kuin männyllä . Englantilaiset ovat ruvenneet
käyttämään juurikäävän torjuntaan antagonistista sientä Phlebia giganteaa .
Tätä sientä on Suomessakin saatavissa kuusen maannousemalahon torjuntaan .
Preparaatin kauppanimi on "maannousemanesto" . Muutaman vuoden kuluttua lienee
saatavissa myös männyn tyvitervastaudin torjuntaan sopiva f · gigantea - kanta .
Kuplamörsky
Kuplamörsky (Rhizina undulata) t appaa pien1a männyn taimi a sellaisissa metsiköissä , jotka on perustettu kulotuksen t ai metsäpalon jälkeen (Laine 1968) .
Erityisesti istutustaimistoissa tuho on äki llis tä ja toisin paikoin totaalista .
Itiöemät esiintyvät syyskesällä . Ne ovat hajallaan maassa ja muistuttavat jossakin määrin korvasienen itiöemiä mutta ovat jalattornia . Kuplamörskyn aiheuttaman tuhon tunnistaminen ei aina ole helppoa, sillä sienen itiöemät eivät aina
ole kuolleitten tainten ympärillä . Kylvötaimet ovat yleensä kestävämpiä kuin
istutustaimet (Hagner 1960 , 1962) .
Kuten jo mainittiin kuplamörsky tekee tuhoaan palaneissa tai kulotetuissa metsiköissä . Tämän sienen itiöiden itäminen edelly ttää metsän palamista . Sieni tuhoaa useita eri havupuita . Nyt kun ku l otus on palaamassa metsänhoidon välineeksi , kuplamörskyn tuhojen oletetaan ainakin jossain määrin lisääntyvän . Jos uudistaminen suoritetaan kylväen eikä istuttaen , saataneen kuplamörskyn aiheuttamat tuhot kulotetuissa metsissä pysymään siedettävinä . Kuplarnörskyn aiheutta - ·
maan vaaraan on kuitenkin syytä varautua .
Männynsyöpä
Männynsyöpä on Lachnellula pini (Dasyscypha pini) - n1rn1sen sienen aiheuttama
tauti . Sieni on haavaloinen~aih euttaa Pohjois- Suomessa koreja männyn tainten tyvellä (Kangas 1937 , Kujala 1950 ) . Infektioteinä ovat palelturnat ja jäänmuodostuksen aiheuttamat mekaaniset vauriot . Tautia esiintyy eniten kuivil l a
kankailla . Sienen itiöemät ovat oranssin värisiä . Ne näkyvät syöpäkoreissa sateisella säällä . Sieni tappaa yksittäisiämännyn taimia . Lachnellula fuscosan quinea muistuttaa L. pini - sientä (Dharne 1965) . Tämä sieni esiintyy ainoastaan
PhäCidiurn infestans -Sienen tappamissa männyn oksissa ja neulasissa . Se saattaa
estää toisten patogeenisten sienten i skeytyrnisen P. i nfestansin tappamien oksien kautta .
Männynkääpä
Männynkääpä (Phellinus pini) on yli- ikäisten mäntyjen (ja muidenkin puulajien)
tavallisin lahottaja koko maailmassa . Suomessa se ei talousmetsissä tee sanottavasti vahinkoa sen vuoksi, että yli - ikäisiä rnänniköitä ei talousmetsissä
enää ole . Sen sijaan se on erittäin tavallinen esim . saaristossa kasvavissa
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satoja vuosia vanhoissa männynkäkkäröissä . Männynkäävän aiheuttama laho on
riisilahoa . Sienen saastuttama puuaines kelpaa yleensä vain polttopuuksi . Sieni iskeytyy sydänpuuhun ulottuvista haavoista (Liese 1936) . Saariston männyt
vaurioituvat usein ja vakavasti lumisateen ja myrskyn kourissa .
Kasvuhäiriöt
Meillä on todettu jo jonkin aikaa erityisesti soilla kasvavissa männiköissä
(ja muidenkin puulajien metsiköissä) kasvuhäiriöitä (Huikari 1977) . Puut menettävät vuodesta toiseen latvakasvaimensa ja saavat lopulta pensasmaisen ul komuodon . Avosoilla puut näyttävät ojituksen jälkeen kasvavan muutaman vuosikymmenen ennen kuin kituminen alkaa . Hivenravinteiden puute on ilmeisesti ensimmäinen minimitekijä . Puuntuhkalannoituksella on saatu hyviä torjuntatuloksia .
Kasvuhäiriön tapaisia oireita aiheuttavat monet muutkin tekijät . Männyllä
esim . versosyöpä ja vesakentorjunta- aineet saavat aikaan samantapai s et oi r eet .
Halla (pakkanen) saa myös aikaan pensasmaisuutta .
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P. Juutinen
M~NNYN

ELÄINTUHOT

Hyönteisten ja muiden eläinten metsissämme aiheuttamien tuhojen merkitys on
viimeisten 15- 20 vuoden aikana aivan olennaisesti kasvanut . Suurimpana syynä
tähän on ollut metsien käsittelyssä ja puun korjuutekniikassa tapahtunut kehi tys , jolla on pyritty lisäämään puun tuottoa ja ratianalisoimaan puun korjuuta
kustannusten jatkuvasti noustessa . Tämä kehitys on metsätaloudessamme johtanut
varsin suuriin muutoksiin , jotka ovat vaikuttaneet myös tuhoeläinten esiintymismahdollisuuksiin. Seuraavassa esitellään eräitä tärkeimpiä männyn tuholaisia ryhmiteltynä l ähinnä sen mukaan mihin puun osaan tai minkä ikäisiin puihin
niiden aiheuttamat tuhot kohdistuvat .
Kävyt ja siemenet
Männyn käpyjä ja siemeniä vioittava hyönteislajisto on varsin niukka ve rrattuna kuusen käpyjen runsaaseen faunaan . Ainoa merkittävä tuhohyönteinen on
käpypikikärsäkäs (Pissodes validirostris} , jonka toukkien on todettu EteläSuomen siemenviljelmillä tuhoavan 15- 20% männyn kävyistä (Annila 1975} . Kes kisuomalaisilla viljelmillä tuhot ovat sen sijaan hyvin vähäisiä . Ero johtuu
pääasiassa siitä , että Keski - Suomessa kärsäkkään kehitys on hitaampaa ja ensimmäinen talvehtiminen tapahtuu toukka - asteella puussa olevissa kävyissä ,
jotka tu l evat vuosittain poistetuksi korjattaessa käpysatoa siemenvilje lmiltä .
Eteläisimmässä Suomessa sen sijaan nuoretkin aikuiset poistuvat kävyistä maahan talvehtimaan jo verraten aikaisin ensimmäisenä syksynä . Puussa ol eviin
käpyihin ei näin ollen talveksi jää yleensä ollenkaan kärsäkkäitä , mutta sen
sijaan kylläkin kärsäkkään lisääntymistä rajoittavien hyödyll isten l oispisti äisten toukkia . Loisten lisäämiseksi olisikin kärsäkkäiden vioittamat kävyt
jätettävä Etelä- Suomessa viljelmille . Tarvittaessa on myös kärsäkkään kemial linen torjunta mahdollista (Annila 1977} .
Havupuiden kävyistä siemeniä syöviä selkärankaisia ovat mm . iso- ja pikkukäpylintu , käpytikka ja orava . Isokäpylinnun ravinto koostunee kesäaikaa lukuun
ottamatta pääasiassa männyn siemenistä . Käpytikka (Pynnönen 1943} ja or ava
(Rajala & Lampio 1963} syövät talvisaikaan sekä kuusen että männyn siementä ,
mutta oravall e männyn siemen ilmeisesti kuitenkin on jonkinlaista korvikeravintoa , johon on turvauduttava silloin kun kuusen siementä ei ole saatavana .
Pikkukäpylinnun ruokavalioon männyn siemen kuuluu ainakin Etelä- Suomessa etupäässä vain keväällä siihen aikaan kun s i tä vielä on kävyissä kuusen siemenen
jo varistua, sekä heinä- ja el okuussa , jolloin käpylinnut höyhenpuvun tahriintumisen uhallakin käyvät käsiksi vielä vihreisiin ja pihkaisiin toisen vuoden
käpyihin (Juutinen 1953} . Maahan karissutta ja kylvettyä peittämätöntä siementä käyttävät ravinnokseen monien lintujen lisäksi myös myyrät ja päästäiset
sekä hyönteisistä varsinkin maakiitäjäiset (Heikkilä 1977} .
Taimitarhat
Taimitarhoissa esiintyy männyn taimissa monenlaisia vaurioita , joiden kaikkien
syitä ei vielä ole selvitetty . Todennäköisesti ne kuitenkin ovat pääasiallisesti muiden tekijäi n kuin hyönteisten aiheuttamia . Tiettävästi varsinkaan
männyn taimissa ei nykyisin yl eisesti esiinny taloudel lisesti merkittäviä
hyönteistuhoja . Mm . eräiden yökkös l ajien (Agrostis ym . } toukat voivat satunnaisesti aiheuttaa laajoja tuhoja . 1960- luvulla sattuneet merkittävät punkkien tuhot kohdistuivat ennen kaikkea suuriin kuusen taimiin . Myös taimien
juuria vioittavien nematodien esiintymisen on todettu olevan vähäisempää turvepohjaisissa kuin entisell e peltomaalle perustetuissa taimitarhoiss~ (Löyttyniemi & Sarakoski 1978} . Niiden esiintymistä on kuitenkin syytä pitää sil mällä .
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Silloin tällöin sattuu taimitarhoissa aivan yllättävän laatuisia eläintuhoja .
Niinpä ovat teeret joskus syöneet suuria määriä männyn taimien silmuja tai
kasvaimia . Tiettävästi laajin tällainen tuho sattui pari vuotta sitten Virttaalla, jossa teeret napsivat latvasilmut 3- 3. 5 miljoonasta koulitusta männyn taimesta . 8rikoislaatuisia lintujen aiheuttamia tuhoja on sattunut uudistusalojenkin nuorille taimille. Kaatopaikoilla tai turkiseläintarhojen
jätesäkeistä ruokailemaan tottuneet varikset ovat näet eräissä tapauksissa
kiskoneet maasta huomattavia määriä paperikennotaimia .
Taimikoiden hyönteistuhot
Jos tuhonaiheuttajien lajimäärä taimitarhoissa on vähäinen, on se sitä suurempi männyn taimikoissa . Nimenomaan istutusalojen pienissä taimissa esiintyy
usein kirjokudospistiäisen (Acantholyda hieroglyphica) toukkien aiheuttamaa
tuhoa , joka on varsin helposti tunnistettavissa. Toukka näet kehrää liikkumaalueensa ympärille harvan harsopussin, joka ennen pitkään suurimmaksi osaksi
täyttyytoukan jätöksistä . Vioitukset ovat yleisimpiä taimien latvoissa eivätkä ole seurauksiltaan merkityksettömiä . Pahimmissakin tapauksissa niitä kui tenkin esiintyy vain muutamassa prosentissa istutusalan taimista .
Kaikkein merkittävimpiä nuorten männyn taimikeiden tuholaisia on tukkimiehentäi (Hylobiusabietis) . Sen lisäksi meillä on kolme muuta samaan sukuun kuuluvaa laJia , mutta näistä vain pienellä tukkikärsäkkäällä (H. pinastri) on mainittavaa metsällistä merkitystä . Varsin samantapaiset elintavat kuin näillä
kärsäkkäillä on kaarnakuoriaisiin kuuluvalla männynnilurilla, jonka tekemät
vioitukset voidaan sekoittaa tukkikärsäkkäiden syömäjälkiin .
Tukkimiehentäin toukat elävät täysin sekundaarisina ja vaarattomina kuolevien
havupuiden ja tuoreiden kantojen juurissa . Aikuiset kärsäkkäät sen sijaan
käyttävät ravinnokseen tuoretta nilaa ja vioittavat kuorta jyrsimällä pahoin
kuusen ja männyn taimia . Kärsäkkään elintavoista johtuen tuhot ovat pahimpia
havupuumetsiköiden avohakkuun jälkeen perustetuissa istutustaimikoissa ja
liittyvät näin ollen olennaisesti juuri viljelymetsätalouteen. Jo A.G. Blomqvist totesi lähes sata vuotta sitten ilmestyneessä tunnetussa mäntykirjassaan : "På de få ställen i landet, der skogsplantering blifvit utförd, har
snytbaggen icke underlåtit att infinna sig och göra kännbar skada . "
Tukkimiehentäin kehitys tapahtuu varsin verkkaisesti ja sen nopeudessa on suuria eroja eri ilmastovyöhykkeissä . Sukupolviaika,ts . aika esim . munivista ai kuisista seuraavan sukupolven muniviin aikuisiin, on eteläisimmässä Suomessa
(noin linjan Pori - Tampere- Heinola- Savonlinna eteläpuolella) 2 vuotta, maan
keskiosissa ja Pohjanlahden rannikolla 2 tai 3 vuotta, Pohjois- Karjalan pohjoisosissa , Kainuuss~ ja suurimmassa osassa Keski - sekä Pohjois- Pohjanmaata
3 vuotta , mutta Kuusamossa ja maan pohjoisimmissa osissa peräti 4 vuotta tai
vieläkin enemmän (Bejer- Petersen ym . 1962) .
Kehityksen hitaudesta ja aikuisten pitkäikäisyydestä johtuen tukkimiehentäin
tuhoja saattaa sattua samalla uudistusalalla useammankin vuoden aikana . Suurimmillaan tuhoriski on kaikkialla heti ensimmäisenä kesänä hakkuun jälkeen,
jolloin kärsäkkäät suurin joukoin saapuvat munimaan tuoreisiin kantoihin . Toinen tuhojen kannalta merkittävimmistä ajankohdista sattuu silloin kun nuoret
aikuiset kaivautuvat lisääntymispaikoistaan (kantojen juurista) maanpinnalle ,
mikä pitkän sukupolviajan alueella saattaa tapahtua vasta useita vuosia hak kuun jälkeen .
Hakkuusta kuluneen ajan lisäksi tuhojen yleisyys riippuu useista muistakin
tekijöistä , joista kaikista ei vielä olla täysin selvillä . Männyn kannot houkuttelevat kärsäkkäitä enemmän kuin kuusen kannot, ja myös männyn taimet kel paavat niille paremmin kuin kuusen taimet . Tukkimiehentäi ei mielellään liiku
paljaalla kivennäismaalla, joten maan muokkaus ja jopa taimien istuttaminen

18 1

suurehkoi hin l a i kkuihin vähentää tuhoja . Kul otus sen sijaan ai van ol ennaisesti
l i säisi tuhon vaaraa .
Tuhojen esiintymisessä on myös a l ueel lisia eroavuuksia . Etel ä - Suomessa , missä
kärsäkkään kehitys on nopeinta , tuhojen uhka on huomattavasti suurempi kuin
pohjoisessa . Li säksi on todettu , että etel äisimmissä Suomessa - eli 2- vuo t isen
sukupol viajan alueel l a - hakkuualoi lla liikkuva kärsäkäskanta on varsin suuri
peräti kol men hakkuuta seuraavan kesän ai kana (Långström 1980b) . Avohakkui den
sijoittaminen lähelle toisiaan useampana vuonna peräkkäin on myös omi aan lisäämään tukkimi ehen t äikantaa ja tuhon vaaraa , joskin viimeaikaisten t ut kimusten mukaan tukki miehentäit saattavat lentää uudistusaloi lle jopa kymmenien ki l ometrien päästä .
Ens i mmä i s i nä kasvukaus i na istutuksen jäl keen tapahtuvia tuhoja vo i daan tor jua
kemial l i sesti käsi ttel emällä taimet insektisi deillä ennen i stuttamis t a j oko
taimitarhall a tai istutusalalla . Tätä ki rjoitettaessa maassamme s aada an tähän
tarkoitukseen käyttää vain lindaania sisältävi ä va l misteita . Kevää llä t eh ty
l indaanikäsittely antaa yleensä tyydyttävän suojan koko seuraavan kesän , j opa
toisen vuoden keväänkin ajaksi . Ruotsissa on viime aikoina koke il t u mm . t i e tynlaisen muovikauluksen käyttöä tuhojen torjumiseksi (Lindström & Matts on
1980) .

Kuva

(vas . ) . Tukkimiehentä i männyn t a i nta vioittamassa . Valok . E. Annila .

Fi g .

(left) . Hy l obius a bi eti s on a pi ne seed11ng .

Kuva 2 (o i k . ) . Pi ki kä r säkkäi tä ja ni i den syömäjäl kiä männyn taimessa . Valok .
E. Annila .
Fi g . 2 (r i ght) . Adu l ts of Pi ssades pini and damages caused by them on a pine
seed li ng . This weevi l is l ess common t han Hylobius abietis , but may neverthel ess be ha r mfu l , i f enough br eeding material (thin- barked timber or Haste
wood) i s ava il abl e nea r t he pl an t ing s ite .
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Männynnilurin (Hylastes brunneus) toukat kehittyvät tukkimiehentäin tapaan
sekundaarisina puiden ja kantojen juurissa, mutta aikuiset jyrsivät ravinnokseen tuoretta nilaa paitsi mm . kantojen juurista myös havupuiden taimista.
Taimissa vioitukset esiintyvät aivan tyvessä, useimmiten maanpinnan alapuolella . Ne ovat tavallisesti muodoltaan enemmän käytävämäisiä kuin tukkimiehentäin laakeat syömäjäljet ja jäävät osittain kuoren peittoon .
Männyn taimikoissa tuholaisina esiintyvistä monista muista kärsäkkäistä ovat
yleisimpiä eräät pikikärsäkäslajit (Pissodes), jotka toisin kuin käpypikikärsäkäs elävät toukkina männyn kuoren alla . Myös näiden aikuiset syövät nilaa
taimista tehden pitkällä kärsällään kuoreen neulanpiston tapaisia pieniä rei kiä . Vioitukset , jotka saattavat johtaa taimien tai niiden latvojen kuivurni seen, ovat yleisiä metsään kesäksi jääneiden ohutkuorista puutavaraa sisältävien pinojen ympärillä ja taimikoissa , joissa on runsaasti ohutkuorista hakkuutähdettä, sekä ainakin Pohjois- Suomessa myös auratuilla uudistusaloilla .
Useista männyn silmuja ja kasvaimia vioittavista pikkuperhosista ovat yleisimpiä mäntykääriäiset, jotka tavallisesti esiintyvät jo hieman isommissa
taimissa tai jopa varttuneissa puissakin . Haitallisin niistä on männynversokääriäinen (Rhyacionia buoliana) , jonka jäljiltä taimiin syntyy hyvin pahanlaatuisia muotovikoja , mutta joka meillä on mainittavana tuholaisena esiintynyt tiettävästi vain maan eteläisimmissä osissa .
Pihkaäkämäkääriäisen (Petrova resinella) toukkien aiheuttamat pihkapahkulat
ovat sen sijaan hyvin yleisiä koko maassa varsinkin kuivilla kankailla . Eräi den mäntykääriäislajien on todettu esiintyvän hyvin runsaasti voimakkaista
savu- ja kaasuvaurioista kärsivissa metsissä . Tällaisia lajeja on muissakin
pikkuperhossuvuissa ja hyönteisryhmissä . Tyypillisimpiä niistä on männynsilmukoi (Exoteleia dodecel l a) , jolla ei talousmetsissämme ole mitään käytännöl listä merkitystä , mutta joka on meilläkin esiintynyt suorastaan tuhoa aiheuttavana eräitä tehdaslaitoksia ympäröivissä männiköissä .
Punalatikka (Aradus cinnarnomeus) on männyntaimistoissarnrne ehkä yleisempi tuholainen kuin mitä tähän asti on tiedetty . Varteen otettavia tuhoja aiheuttavana
se on kuitenkin toistaiseksi esiintynyt tiettävästi vain kaikkein kuivimmilla
ja laihirnrnilla mäntymailla etenkin Salpausselän kankailla ja Hankoniemellä .
Latikka aiheuttaa nesteitä imemällä jopa varsin kookkaittenkin taimien kitumista ja kuivumista. Uhanalaisissa taimistoissa olisi harvennus jätettävä
mahdollisimman myöhäis een vaiheeseen , eikä taimistoissa mahdollisesti kasvavia koivuja ol isi perattava pois . Voimakkaiden typpilannoitusten on myös todettu vähentävän tuhoja (Brarnrnanis 1975) .
Taimikoiden nisäkästuhot
Hyönteisten lisäksi monet selkärankaisetkin käyttävät ravinnokseen männyn nilaa , kasvaimia tai neul asia ja aiheuttavat etenkin taimikoissa vakavia vaurioita . Tuholaisina esiintyvät ennen kaikkea hirvi ja myyrät, joskus myös orava
ja poikkeuksellisesti jäniskin .
Hirvi saattaa syödä tai nyhtää maasta y1ös keväällä istutettuja taimia jo seuraavana kesänä jos uudistusalalla on taimien ympärillä runsaasti rehevää ruohoa (esim . kevätpiippoa) . Tavallisesti se kuitenkin syö mänt yä nimenomaan tal visaikaan ja vioittaa vasta noin metrin pituisia tai sitä suurempia taimia .
Joskus hirvet myös raastavat kuorta vähäoksaisten nuorten mäntyjen ohutkuori sista rungon osista . Hirvikannan voimakkaan nousun myötä on hirvestä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tullut varttuneiden männyn taimikeiden pahin
tuholainen .
Taimikkojen tuhonalttius r11ppunee usearnrnastakin tekijästä, mutta ennen kaik kea kuitenkin hirvitiheydestä ja lähiympäristön tarjoaman ravinnon runsaudes ta. Tuhonalttiuteen voidaan ainakin jonkin verran vaikuttaa myös metsänhoidol-
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lisin keinoin . Hyvin hoidetut , laajat taimikot ovat .ilmeisesti vähemmän alttiita tuhoille kuin lehtipuun sekaiset hoitamattomat taimikot . Hyväkasvuiset
taimet myös toipuvat tuhoista paremmin . Lannoitus kuitenkin lisää tuhonalttiuta (Löyttyniemi 1981) .
Taimikoiden suojaamiseksi hirvituhoilta on käytetty mm. sähköaitoja ja kemiallisia suoja- aineita . Nykyisin käytössä olevat suoja- aineet tekevät taimet hirville vastenmielisen makuis i ksi siten estäen syönnin, mutta eivät ha jullaan
karkota hirviä . Näin oll en kaikki taimet on käsiteltävä , ja li säksi käsittely
on uusittava joka syksy .
Varsinaisiin myyriin kuuluvia lajeja , jotka saattavat tulla metsätuholaisina
kysymykseen , on meillä seitsemän . Näistä kolme on l evinneisyydeltään pohjoisia , yksi eteläinen , ja ko lmea tavataan ainakin suurimmassa osassa maata .
Myyrien tuhot kohdistuvat joko puiden runkoon (tyveen) , juuristoon tai kas vaimiin . Useimmiten erityyppiset tuhot ovat eri lajien aiheuttamia . Runkotuhoja aiheuttavat varsinkin peltomyyrä (Microtus agrestis) ja pohjoisessa
lapinmyyrä (M . oeconomus) , juuristatuhoja ennen kaikkea vesimyyrä (Arvicola
terrestris) }a kasvaintuhoja puissakin ketterästi liikkuva metsärnyyrä (Clethrionomys glareolus) .
----Tuhot ovat yl eisimpi ä vahvasti heinittyville hakkuualoille ja varsinkin enti sille pel l oille perustetuissa taimikoissa . Valtaosaltaan ne sattuva t talvella
ja kohdistuvat puiden tyveen . Joskus myyrät saattavat jyrsiä kuorta jopa varttuneidenkin mäntyjen tyvistä . Mänty onkin pääpuulajeistamrne tuhoi lle kaikkein
alttein (Teivainen 1979) . Vesimyyrä on nimenomaan eräillä siemenviljelmillä
saanut aikaan suurta vahinkoa , sen tuhot ovat taval l isimpia maan lounaisosissa
(Teivainen ym . 1979) .
Myyräkannoille on ominaista erittäin voimakkaat runsaudenvaihtelut, jotka ovat
jokseenkin säännönmukaisesti jaksottaisia siten , että huiput seuraavat toisi aan kolmen tai neljän vuoden välein . Jaksottaisuutta voidaan käyttää hyväksi
ainakin kaikkein uhanalaisimpiaaloja metsitettäessä . Kemial l isista torjuntaaineista on meillä täl l ä hetkellä käytettävänä vain krimidiiniä sisältävät
myyränsyötit ja näidenkin käyttö on r ajoitettu 1. 9 .-30 . 4 . väliseksi ajaksi .
Orava saattaa joskus tehdä tuntuvaakin vahinkoa mäntyjä kuori malla . Täll ai sista tapauksista on kirjallisuudessa olemassa melko runsaasti havaintoja .
Erikoisen yleisiä olivat kuorivioitukset kesäl lä 1962 , jolloin ne kohdistui vat etupäässä 20- 40- vuotisiin mäntyihin (Pulliainen 1963) . Silloin kun kuusen siementä ei ol e saatavana, orava saattaa syödä paitsi kuusen myös männyn
silmuja (Pulliainen & Salonen 1965) . Jäniksen männyn taimikoissa aiheuttamia
tuhoja sattuu meillä ilmeisesti varsin harvoin ja todennäköisesti yksinomaan
silloin kun jäniksen muu talvinen ravinto on syystä tai toisesta käynyt niukaksi .

Neulastuhot
Neulastuhot ovat Suomen metsissä paljon yleisempiä männiköissä kuin kuusikoi s sa . Tuhonaiheuttajina esiintyvät ennen kaikkea mäntypistiäiset , joskus myös
mäntymittari ja mänty- yökkönen. Mäntypistiäisiä on meillä alun toistakymmentä
lajia . Tuholaisena yleisin ja merkittävin on ruskea mäntypistiäinen (Neodiprion sertifer) . Ainoana meikäläisenä mäntypistiäisenä tämä laji talveh tii mu nina , jotka naaras on syksyl l ä laskenut männyn uusimpien neulasten reunoihin
sahaamiinsa taskuihin . Toukat kuoriutuvat Etelä - Suomessa touko- kesäkuun vaihteessa ja ovat täysikasvuisia viimeistään heinäkuun alussa , jolloin ne lopettavat syönnin ja laskeutuvat maahan koteloiturnaan . Pohjoisimmassa Suomessa
toukat kuoriutuvat joskus vasta heinäkuun alussa , ja niitä saattaa näkyä puissa vielä syyskuussakin .
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Kotelokopassa toukasta kehittyy eräiden välivaiheiden kautta aikuinen pistiäinen , joka sitten syksyllä poistuu kopasta sen päähän tekemästään suuresta pyöreästä aukosta . Usein osa yksilöistä vaan talvehtii kopassa ja parveilee vasta
seuraavana syksynä . Tätä ilmiötä sanotaan jättäytymiseksi ja se on etenkin
Pohjois - Suomessa hyvin yleinen .
Tavallisesti toukat jättävät ainakin suurimman osan samana kesänä syntyvistä
neulasista koskematta, joten pahoistakin tuhoista kärsineiden metsiköiden ti la , joka kesäkuun loppupuolella saattaa tuntua suorastaan toivottomalta , on
kesän jälkipuoliskolla jo huomattavasti lohdullisemman näköinen . Puusto toi puukin tuhoista yleensä hyvin ja nopeasti , kuivuvien puiden osuus jää tavallisesti muutamaan prosenttiin runkoluvusta ja suurin osa näistäkin on jo ennestään heikkokuntoisia huonolatvaisia puita . Yhden tuhokauden kasvutappioi den on Etelä- Suomessa todettu keskimäärin vastanneen metsiköiden yhden vuoden
kuutiokasvua (Tiihonen 1970) .
Ruskean mäntypistiäisen esiintymisestä on meillä jokseenkin runsaasti tietoja
jo yli sadan vuoden ajalta . (Joitakin pistiäistuhoja koskevia havaintoja on
jopa 1700-luvun puolivälistä . ) Suuria pistiäisvuosia on ollut etenkin 1897 ,
1930- 32 ja 1960- 62 (Juutinen 1967) . 1970- luvulla ruskea mäntypistiäinen on
tehnyt tuhojaan Pohjois- Savossa vuosina 1971 - 73 (tuhoala n . 5 000 ha) , Oulujärven ympä ristössä 1973-77 (30 000 ha) ja vuodesta 1979 lähtien jälleen maan
eteläosissa useiden kymmenien tuhansien hehtaarien alalla .
Tuhojen lyhytaikaisuuden ja puiden nopean toipumisen vuoksi eivät torjuntatoimenpiteet ole suinkaan aina tarpeellisia . Milloin ruskeaa mäntypistiäistä
on meillä viime vuosina torjuttu , on torjuntaan käytetty yksinomaan monisär-

Kuva 3 . Ruskean mäntypistiäisen täysikasvuisia toukkia . Valok . M. Varama .
Fig . 3 . Full grown larvae of Neodiprion sertifer .
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miövirusta, jota on ollu t saatavana kaupallisena valmisteena ja joka on tiettävästi täysin vaaraton muille eläimille ja ihmiselle . Monisärmiövirus ei te hoa edes muihin meikäläisiin mäntypistiäislajeihin . Myös eräät ns . biotekniset menetelmät ovat käyttökelpoisia jo nyt tai mahdollisia lähitulevaisuudessa .
Muista mäntypistiäisistä merkittävin on tavallinen mäntypistiäinen (Diprion
pini) , jonka esiintymät ovat nimestä huolimatta paljon harvinaisempia kuin
edellisen lajin. Kummankin lajin elämänkierto on samantapainen, eri kehitysasteet vain ajoittuvat eri aikoihin. Tavallinen mäntypistiäinen munii näet
tavallisesti jo kesä - heinäkuussa, toukat kuoriutuvat kesäkuun lopussa tai hei näkuun alussa ja ovat puissa Etelä- Suomessakin vielä syys- jopa lokakuulle
saakka . Talvehtiminen tapahtuu yksinomaan kotelokopissa , jotka ovat melko
kookkaita ja vahvaseinäisiä .
Tavallisen mäntypistiäisen joukkoesiintymisiä on sattunut Etelä- Suomesta napapiirille saakka , mutta ne ovat olleet alaltaan pienehköjä käsittäen vain muu tamia satoja hehtaareja . Kuluneena kesänä toukkia kuitenkin esiintyi yllättävän laajoilla aloilla , joskin onneksi vähäisessä määrässä. Tuhojen seurauksista ei maastamme ole vielä riittävästi kokemu~sia , mutta ilmeisesti tämä laji
saattaa aiheuttaa puiden kuivumista suuremmassa mitassa kuin ruskea mäntypistiäinen . Toukkien syöntikausi on näet kaksi kertaa niin pitkä kuin viimeksi
mainitulla lajilla , ja kun kanta on voimakas puut saattavat tulla syödyksi lähes paljaiksi.
Mäntymittarin (Bupalus piniarius) toukat tekevät pääasiallisen tuhonsa vasta
loppukesällä ja syksyllä, toukkia saattaa tavata puista vielä lokakuun lopussa tai marraskuun alussakin . Toukka on ravinnon käyttöön nähden hyvin tuhlaavainen ja syö neulasista tavallisesti vain reunat . Kun jäljelle jääneet neulassuikaleet pian kuivuvat ja ruskettuvat, on tuhonalaisille männiköill e tun nusomaista syksyä kohti voimistuva harmaanruskea väritys . Mäntymittarin tuhoja
on Suomessa sattunut harvoin . Vuosina 1957- 59 tuhoa kuitenkin yllättäen esiintyi ainakin 6 000 ha : n a l alla Kaakkois - Suomessa (Juutinen 1968) . Tuhot ovat
mäntypistiäistuhoja vaarallisempia . Jo kahden vuoden jälkeen on puiden kuivumisuhka varsin suuri ja lisäksi saattaa tuhokauden lopussa esiintyä voimakkai ta kaar'nakuor·iaisten aiheuttamia seuraustuhoja .

Kuva 4 . Tavallisen mäntypistiäisen täysikasvuisia
toukkia . Valok. M. Varama .
Fig . 4. Full grown larvae
of Diprion pini , which
less often than Neodiprion
attacs the pine needles,
but may cause mor.e serious
damage because of the long
larval stage .
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Mänty- yökkösen {Panolis flammea) toukki en pääasiallisin esiintymisaika on heinäkuussa . T0ukat jättävät neulasista jäl jelle vain lyhyet kannat ja usein
vioittavat pahoin nuorten kasvainten kuortakin . Pahoja yökköstuhoja sattui
aikoinaan varsinkin Karjalan kannaksella. Nyky- Suomessa ei niitä ole merkittävässä määrässä esiintynyt 1890- luvun jäl keen . Mänty- yökkönen on tässä esitellyistä männyn neulastuholaisista kaikkein vaarallisin . Aikoinaan meilläkin
tehtyjen havaintojen mukaan jo kertatuhosta saat taa olla seurauksena puuston
kuivuminen joko väli ttömästi tai välillisesti etupäässä ytimennävertäjätuhojen
johdosta .
Runkotuhot
Männyn runkotuholaisista eli rungon, paksujen oksien sekä kantojen kuoren alla
lisääntyvistä lajeista ovatkin juuri ytimennävertäjät kaikkein vahingollisimpia. Ytimennävertäjiä on meillä kaksi lajia , pystynävertäjä {Tomicus piniperda) ja vaakanävertäjä {T. minor) . Näistä ensiksi mai nittu on yleinen koko
~a, viimeksi mainittu s en sijaan on eteläinen la ji , jolla ei ainakaan Oulujärven pohjoispuolella ole mainittavaa metsällistä merkitystä {Lekander ym .
1977).
Kumpikin laji parveilee varsin aikaisin keväällä , tavallisimmin huhtikuussa .
Vaakanävertäjä talvehtii maassa , pystynävertäjä kasvavien mäntyjen paksukuorisissa tyvissä , jotka paljastuvat aikai sin l umen alta . Tästä johtuen pystynävertäjä on liikkeellä jonkin verran vaakanävertäjää varhaisemmin . Ytimennävertäjät lisääntyvät metsään kesäksi jäävässä tuoreessa kuorellisessa puutavarassa tai erilai sten tuhojen jälkeen kunnol taan heikentyneissä kasvavissa
puissa. Nimenomaan vaakanävertäjä on tunnettu myös pahana teknisenä tuholaisena . Sen toukat näet elävät kehityksen alkuvaihetta lukuun ottamatta käytävissään kasvavista sienistä, jotka valitettavasti ovat hyvin tehokkaita puun si nistäjiä .
Nuoret aikuiset poistuvat lisääntymispaikoista Etelä- Suomessa kesäkuun lopusta
l ähtien ja l entävät ruokailemaan mäntyjen kasvaimiin . Sisältä ontoksi syödyt
kasvaimet kuivuvat ja putoavat myöhemmi n maahan . Kasvaintulleilla on todettu
olevan yllättävän suuri vaikutus puiden kuutiokasvuun . Ytimennävertäjiä on
tutkittu jo ainakin 150 vuoden aikana , mutta vtimeaikaiset tutkimukset {Långström 1980a) ovat kuitenkin pal jastaneet niiden elämänkierros ta yhä uusia
piirteitä .
Tuhojen torjunta
Vaikkakin eläinten aiheuttamien metsätuhojen merkitys on v11me vuosikymmeninä
olennaisesti kasvanut, olemme toisaalta tänä aikana saaneet aivan uudentyyppisiä aseita niiden torjumiseksi. Suurta huomiota on kiinnitetty varsinkin biologiseen torjuntaan , jolla yleensä tarkoitetaan elävien torjuntaeliöi den käyttöä t uholaisia vas t aan . Tällainen torjuntaeliö on mm . edellä mainittu monisärmiövirus . Varsinaisten biologisten menetelmien lisäksi on yhä enenevässä määrässä tutkittu myös ns . bioteknisten menetelmien , kuten hyönteisiä houkuttelevien tai karkottavien tuoksuaineiden, toukkien kehitykseen vaikuttavien hormonien tai niiden syönnin estävien aineiden {antifeedant) käyttömahdollisuuksia .
Kemiallista torjuntaa , jol la ei metsätaloudessamme ole koskaan ollut suurta
merkitystä, on meil lä viime aikoina käytet ty lähinnä vain havupuiden taimien
käsittelyyn tukkimiehentäin tuhoja vastaan sekä metsään kesäksi jäävän kuorellisen puutavaran suojaamiseen hyönteistuhojen välttämiseksi . Näidenkin tuholaisten torjumiseksi on muunlaisia menetelmiä kuitenkin jatkuvasti kehitteill ä .
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P. Yli - Vakkuri
MÄNNIKÖIDEN HOITO
Taimistot
"Laittakaamme s~~s siten, ettei nyt nuorentuvat metsämme paase muodostumaan
paikoin aivan arvottomiksi pensaikoiksi , sillä se työ, jonka sen estämiseksi
teemme, on usein monin verroin kannattavampaa kuin monet muut puuhamme." Olli Heikinheimo, 1906 .
Tästä on edelleenkin kysymys taimistojen hoidossa; halutaan turvata alusta lähtien suotuisat kehitysedel lytykset nousevalle, taloudellisesti arvokkaalle
puustolle .
Puiden (taimien) koen suhteelliset muutokset ovat taimistovaiheessa nopeita
ja suuria, sirkkataimesta lukien 100- 200- kertaiset . Alussa taimi on osana kasvillisuuden pohjakerroksessa (jäkälät ja sammaleet), sitten kenttäkerroksessa
(ruohot, heinät ja varvut) ja lopuksi pensaskerroksessa . Vastaavasti hoidon
ongelmat ovat erilaiset taimiston eri vaiheissa .
Aluksi taimet joutuvat kilpailemaan ympäröivän aluskasvillisuuden kanssa valosta , vedestä ja ravinteista . Syksyllä ruohot ja heinät saattavat lisäksi
kaatua taimien päälle , jopa peittää ne kokonaan alleen . Aluskasvillisuuden
kilpailu on sitä ankarampaa , mitä viljavampi kasvupaikka on.
Aluskasvillisuuden taholta tulevaa haittaa pyritään väistämään yleensä jo ennakolta. Yksi keino on nopea ja tehokas uudistaminen . Tarvittaessa käytetään
maan muokkausta . Missä aluskasvillisuuden haitta on hyvin ilmeinen , uuden kasvun aikaansaamiseen käytetään luontaisen uudistamisen sijasta istutusta .
Yleensä uudistaminen pyritään suorittamaan niin, ettei se enää myöhemmin vaadi
paikkailua . Aina ei tähän tavoitteeseen päästä , siksi taimistoa on täydennettävä . Se on tehtävä muutaman vuoden kuluessa uudistamisesta, jotta lisätaimet
kykenisivät sulautumaan luontevasti kehittyvään metsikköön . Kylväen ei tätä tavoitetta yleensä saavuteta , vaan on käytettävä istutusta kookkain taimin . Luonto itse vähentää tehokkaasti täydentämisen tarvetta . Niinpä kylvö - ja istutustaimistoihin syntyy luontaisesti tulevaa puustoa ajatellen kehityskelpoisia
männyn , kuusen ja koivun taimia .
Metsikön uudistaminen tähtää aina tietyn puulajin tai tiettyjen puulajisuhteiden aikaansaamiseen . Näistä tavoitteista riippumatta uudistusalalle syntyy
luontaisesti muutakin puustoa .
Männyn taimisto kärsii huomattavasti lehtipuuston kilpailusta , saattaapa kokonaan tuhoutuakin lehtipuuston alle ja väliin . Tämä vaara on olemassa etenkin
silloin , kun mäntyä kasvatetaan viljavahkoilla kivennäismailla tai ojitetuilla
soilla.
Perkausta männyn taimisto vaatii jo ensimma~sen kymmenen elinvuotensa aikana;
nimenomaan viljavilla kasvupaikoilla perkaustarve ilmenee aikaisin . Usein lehtipuusto on siksi etukasvuista , että sitä on vaikea sulauttaa männyn taimistoa
täydentämään. Lisäksi se saattaa olla vesasyntyistä . Jos koivua jätetään, on
kivennäismaalla syytä suosia rauduskoivua .
Taimisten harventamisella ymmärretään taimistoon tarkoitetun pääpuulajin (puulajien) liikatiheyden poistamista, siis taimiston tiheyden järjestelyä . Taimistosta poistetaan sellaiset yksilöt , jotka eivät asemansa vuoksi voi saavuttaa käyttöpuun mittoja . Tällainen liikatiheyden poistaminen edistää jäävien
puiden kehitystä , etenkin paksuuskasvua . Harvennettaessa kiinnitetään huomiota
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myös laatuun poistamalla sairaita ja vikanaisia sekä pahoin oksikkaita yksilöitä. Tarpeellinen tiheys säil ytetään , jotta latvuskatos sulkeutuisi ja runkojen alaoksien kuoleminen ja karsiutuminen pääsisi alkuun .
Hyvään kasvuvauhtiin päässyt männyn taimisto sietää erilaisia tuhoja varsin
hyvin , yleensä vain hirvi saattaa aiheuttaa todella vakavia vaurioita .
Taimistoista pidetään nykyisin jo varsin hyvää huolta. Se takaa puun saantimme tulevaisuudessa .
Nuoret ja keski - ikäiset metsät
"Hoida metsääsi kai kil la sen kehitysasteilla . Pidä sitä puulajiin , maanlaatuun
ja kehitysmuotoon nähden edullisimmassa tilassa . Parhaitten puitten kasvusta
huolta pitämällä voit tehdä metsänhoitosi monin verroin kannattavammaksi. Olli Heikinheimo , 1906 .
Taimistovaiheessa kasvil l isuus on puuston osalta vielä avointa . Sen jälkeen
latvuska tos sulkeutuu , mikä on samalla merkki ankaran keskinäisen kilpailun
alkamisesta . Kasvatus- eli harvennushakkuissa otetaan puusato talteen ennenkuin se on ehtinyt tuhoutua . Paitsi alle ja väliin jääneitä puita , poistetaan
puita myös vallitsevasta latvuskerroksesta , jotta sen parhaille puille taattaisii n hyvät kasvuedellytykset. Kaiken aikaa kuitenkin säilytetään keskinäinen ki l pailu , jotta rungot puhdistuisivat oksista ja jotta taattaisiin kasvupaikan tuottokyvyn mahdollisimman täydellinen hyväksikäyttö .
Kasvatusvaiheen päättyessä männikössä on jäl jellä yhtenäinen tukkipuusto sadonkorjuuta var ten . Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimitetuissa kasvatushakkuissa on kuin kas vatuksen sivutuotteena saatu talteen huomattava puumäärä.
Säännöllisesti hoidetuissa metsissä se on yhtä suuri kuin se puusto , joka kasvatuksen lopussa metsikössä on jäljellä lopullisena satopuustona . Kasvatushakkuissa saadaan siis talteen puolet koko sii tä puusadosta , jonka metsikkö yhden
puusukupolven eli kiertoajan kuluessa t uottaa .
Vanhat metsät
"Mutta jos kerran on niin, että kansamme taloudellinen toimeentulo mitä l ähimmin r11ppuu metsätalouden edistymisestä , herää itsestään kysymys : mitä on tehtävä, jotta metsätaloutta voitaisiin kohottaa yhä tuottavammaksi tulolähteeksi
maallemme? Vastausta ei ole vaikea keksiä : on lakattava metsiä hävi ttämästä ,
metsiä on myös l akattava säästämästä , metsiä on hoitaen käytettävä . " - A. K.
Cajander , 1910 .
Täysin luonnonvaraisissa ol oissa entinen puusto häviää ja uusi syn tyy myrskyn
tai kulon kautta . Samalla kaarnakuoriaiset lisään tyvät ja täydentävät tuhoa .
Aina kuitenkin jää eloon puita ja puuryhmiä . Ne siementävät alueen ja reunametsistä tulee täydennys tä . Olosuhteiden mukaisesti syntyy entisen männikön
tilalle joko puhtaita tai l ehtipuusel<aisia männyn taimistoja , joissa mänty
pitkäikäisenä pääsee vähitellen voitolle . Tästä luonnon osoittamasta mallista
on kehitetty männiköiden uudis tamismenetelmät .
Siemenpuuhakkuussa j ätetään männikköön hehtaarille 20- 50 valikoitua puuta siementämään . Noin 10 vuoden kul uttua alueella on kehityskelpoinen taimisto , joten
siemenpuut voidaan pois taa .
Suojuspuuhakkuussa uudistettavalle alueelle jätetään siementävää puustoa aluksi melko tiheään eli 70- 150 puuta heh taa rille . Muuten alue kunnostetaan samaan
tapaan kuin siemenpuualakin . Suojuspuut poistetaan nousevan taimiaineksen tiel tä asteettain tavallisesti parissa kolmessa vaiheessa .
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Jos mäntyä halutaan sellaiselle alueelle, jolta siementävä mänty puuttuu tai
sitä on riittämättömästi, käytetään uudistamiseen männyn kylvöä tai istutusta .
Joskus myös sellainen alue, jolle luontainen uudistuminenkin olisi mahdollista,
saatetaan paljaaksihakata ja sen jälkeen kylvää tai istuttaa. Tällaista menettelyä perustellaan sillä, että puun hankintakustannukset saadaan näin edullisiksi ja samalla joudutetaan uuden tairniston alkuunpääsyä ja kehitystä. - Uudistamisen tuloksena syntynyt taimisto merkitsee uuttaa puusukupolvea ja samalla perättäisten hoitovaiheiden uutta kiertoa .
Lain määräykset
Koska elämme täällä pohjoisessa metsien keskellä ja osittain metsien varassa,
on luonnollista että yhteiskunta haluaa säädöksin ohjata metsien käsittelyä
turvatakseen yleiset intressit . Meillä ei ole metsille saneltu hoitopakkoa .
Sellaisen käytännöllinen toteuttaminen johtaisi ylettömään virkavaltaisuuteen
ja epäonnistumiseen . Sen sijaan on toimiva säännöstö , joka edellyttää, että
metsiä - niihin hakkuin puututtaessa - käsitellään hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Nykyisin tämä käytännössä myös toteutuu. Se merkitsee
kestävyyttä. Suurista hakkuumääristä huolimatta metsiemme metsänhoidollinen
tila onkin parantunut ja niiden kestävä vuotuinen tuotos kohonnut . Metsät
täyttävät myös muiden käyttömuotojen tarpeet .

PAINOVALMISTE Ky
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Aaro Lehmushovi
MUSTIKAN JA PUOLUKAN RISTEYTYMÄ SUOMESSA
Vuonna 1966 diakonissalaitoksen johtajatar Nina Berg Porista ilmoitti löytäneensä Isonmäen alueelta hyvin mielenkiintoisen kasvin, joka osoittautui
mustikan ja puolukan risteymäksi , Vaccinium x interrnediurn Ruthe . Näyte siitä
toimitettiin Helsingin yliopiston kasvimuseoon (H) ja löydöstä julkaistiin
lyhyehkö selostus (Vaahtoranta 1967), sekä myöhemmin laajempi artikkeli (Lehmusvuori & Hiirsalmi 1976) .
Ensimmäisen kerran tul i mustikan ja puolukan välimuoto kasvitieteilijän tun temaksi vuonna 1826 , joll oin J . F. Ruthe (1934) löysi Jungfernheidelta, lähel tä Berliiniä , oudonnäköisen kasvin , jonka hän oletti V. myrtillus- ja V. vitisidaea - lajien risteytymäksi . Löytö varmistui pian hybridiksi ja sille annettiin binäärinen nimi Vacciniurn x interrnediurn Ruthe.
Risteymän yleislevinneisyys
Kantalajien mustikan ja puolukan levinneisyysalue on sirkurnpolaarinen ja hyvin laaja , etupäässä boreaalisten havumetsien vyöhykkeellä . Mustikan alue
on huomattavasti suppeampi kuin puolukan . Tosin Euroopassa alueet ovat suurin piirtein samat , mutta kasvupaikkavaatimuksissa esiintyy lajien välillä
melkoisia eroja . Mustikka kasvaa useimmiten alavilla ja ravinteikkailla
mailla, kun taas puolukka tyytyy avoimempiin, karurnpiin ja samalla happamempiin kasvual ustatyyppeihin .
Berliinin löydön jälkeen on risteytymää tavattu useilta paikoilta mustikan
ja puolukan levinneisyysalueilta Euroopassa . Suurin osa löytöpaikoista kes kittyy Keski - Euroopan pohjoisosiin , Iso- Britanniaan ja Ruotsiin (kuva 1) .
Useimmat risteytymän vanhimmista löytöpaikoista, varsinkin Iso- Britanniassa
ja Saksassa, ovat nykyisin luultavasti kokonaan hävinneet kulttuurin vaikutuksesta .
Koska löytöpaikkoja on näinkin runsaasti , oli odotettavissa , että ennen pitkää
mustikan ja puolukan risteytymä tavattaisiin myös Suomesta. Vuonna 1966 se
sitten havaittiin Porista , Isonmäen urheilukeskuksen alueelta . Uudeltamaalta ,
Elimäeltä , on ilmoitettu toinenkin risteytymän löytöpaikka Suomesta (Ahokas
1971) . Esiintymän oll essa hyvin rajoitettu ja näytteiden ollessa steriil e i stä
versoista , ei määritystä ole kuitenkaan voitu pitää täysin varmana.
Porin löytöpaikka
Risteytymän Porin kasvupaikka sijaitsee suhteellisen kuivalla , pääasiassa
nuorta mäntyä kasvavalla kankaalla. Alueella on aikaisemmin ollut suuriakin
puita, mutta ne on vuosina 1965- 66 kaadettu . Kasvupaikan ympäristössä on
havaittavissa puistomainen leima, liittyyhän se lähellä olevan urheilukeskuksen ns. harjoittelurnaastoon1 ja sitä halkovat monet polut ja pikkutiet .
Maanpinta sisältää runsaasti kariketta , kuten esim . oksanpalasia, neulasia,
parkkia yms . sekä jonkin verran mäntykankaalle tyypillisiä jäkälä- ja sammal lajeja . Polut ja tiemaat sekä pikkulaikut siellä täällä muuallakin alueella
ovat kasvillisuudesta aivan paljaat . Maaperätutkimusten mukaan risteytymän
kasvupaikka sijaitsee normaalilla mäntyvaltaisella kankaalla, jonka pH- arvo
on 4 . 25 on hyvin tyypillinen, eivätkä poikkeamat siinä ole kovin suuria,
korkeintaan 0 . 5 pH- yksikön luokkaa . Tällaisetkin poikkeamat ovat vain osoituksena hieman paksumrnasta humuskerroksesta tai pienehköstä painurnasta muuten varsin tasaisella kuivalla kankaalla.
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Kuva 1. Vaccinium x intermedium - esiintymät herbarionä yt teiden perusteella
(mustat pisteet). Avoympyrät osoittavat löytöpaika t, joista ei ole ollut nähtävänä herbarionä ytettä tai jotka ovat muutoin epävarmoja . Tarkemmin ks . Lehmushovi & Hiirsalmi ( 1976).
Fig. 1. Records of V. x intermedium according to verified specimens (black
dots). Other records and several uncertain id entificatio ns are indicated by
open circels . For details, see Lehmushovi & Hiirsalmi (1976) .
Risteymän ja sen kantalajien sekä muiden seuralaisla jien esiintymis estä tutkimusaluee lia mainittako on s euraavaa . V. x intermedium- risteymää esiintyi
99 %: lla tutkituista 67 ruudusta (vrt. kuva 2) . Mustikan vastaava esiintymis prosentti oli 33 ja puolukan 91 . Tutkituilla ruudui lla tavattiin muita lajeja
seuraavast i: Pinus sylvestris 12 %, Picea abies 4 %, Empetrum nigrum 43 %,
Deschampsia flexuosa 43 %, Calluna vulgaris 27 %, Rumex acetosella 15 %, Epi lobium angustifoli um 15 %, Trientalis europaea 12 %, Vaccinium uliginosum- -7 %, Luzula pilosa 7 % ja Melampyrum silvaticum 6 %. Pohjakerro s muodostui
seuraavast i: Pleurozium schreberi 49 %, Hylocomium splendens 30 %, Dicranum
rugosum 28 %, Pohlia nutans 24 %, Dicranum scoparium 19 %, Ptilidium ciliare
~tilium crista- cas t r ensis 9 %, Cetraria islandica 45 %, Peltigera
aphthosa 13 % ja Cladonia coniocraea 3 %.
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Kuva 2. Kartta Vaccini~ x _intermediumin Porin 2siintymästä vuonna 1967.
(Alueen koko on 214 . 4 m , ~osta pol kuja on 31 m eli ris teytymän esiintymän
todellinen koko on 183 . 4 m . Esiintymisalueelta on analysoitu tarkoin 67 kpl
1/4 m2 :n ruutuja . Ruuduilta on laskettu mm . kantalajien sekä risteytymän versomäärät , joita kuvast~vat mustat pylväät siten , että ruudun korkuinen pylväs
vastaa 50 versoa/1/4 m • Lisäksi lajeille ja risteytymälle on annettu määrätynlainen viivoi tus , jos niiden versoluku ylittää 80 kpl/m2 .)
Fig . 2 . The site of V. x intermedium at Pori, SW Finland, in 1967 .

Porin risteytymän kuvaus
Mustikan ja puolukan risteymä on kasvutavaltaan mustikkaa muistuttava varpu ,
joskin useimmiten vähemmän roteva ja jonkin verran matalampikasvuinen (kuva 3) .
Juuristo on runsas ja elinvoimainen kuten kantalajeillakin . Voimakkaasta ,
vaakasuorasta maanalaisesta rönsystöstä , jonka sivuhaarat ulottuvat l aajalle
alueelle , saavat alkunsa uudet maanpinnalle kohoavat ilmaversot . Nämä ovat
vanhennuttuaan pensasmaisia , runsaasti haarautuneita ja lehteviä .
Versojen karvaisuuden suhteen risteytymä on hieman lähempänä mustikkaa kuin
puolukkaa , ollen kuitenkin selvästi välimuotoinen . Intermediäärisyys ilmenee
hyvin myös versojen särmäisyydessä. Mustikalla on erittäin voimakkaat särmät
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Vacclnlum x lntermedium, Ruthe

Kuva 3 . Piirroskuva Porin kasvupaikan Vaccinium x intermedium - hybridistä .
Piirtänyt A. Lehmushovi .
Fig . 3 . Drawing of V. x intermedium from Pori . Del . the author .
versossa, kun taas puolukka on täysin särmätön , joten verso on muodoltaan liereä . Risteytymällä versojen haarat ja kärkiosat ovat usein jokseenkin särmikkäitä , kun taas tyviosat ovat liereitä .
Versojen haaraisuuden ja kokonaislehtimäärän perusteella risteytymä sijoittuu
selvästi lähemmäksi mustikkaa kuin puolukkaa . Yksittäisissä tapauksissa haa-
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roittuminen ja lehtiluku voivat olla suurempiakin kuin mustikalla . Toisaalta
mustikka on rotevampikasvuinen ja usein myös suurempilehtinen kuin risteytymä,
ja tällöin haarojen ja lehtien lukumäärä jää vähäisemmäksi.
Lehtiominaisuuksi!taan risteytymä lähestyy enemmän puolukkaa . Varsinkin lehtien ikivihreys on puolukalle tyypillinen ominaisuus . Kokeellisessa tutkimuksessa on saatu risteytymällä lehtien putoamisprosentiksi 26 . 4 . Mustikalla lehtien putoamisprosentti on aina käytännöllisesti katsoen 100 , siis kaikki lehdet putoavat talven ajaksi . Puolukalla on tilanne täysin päinvastainen . Sen
lehdistä ainoastaan hyvin harvat putoavat talveksi , ja jos putoamista tapahtuu , on se luettava luonnollisen lehtien uudistumiskierron tiliin. Puolukalla
kulunee lähes 5- 6 vuotta ennenkuin koko verson lehtimäärä on uudistunut. Ris teytymällä lehtien iäksi tulee tutkimuksen perusteella n . 2- 4 vuotta . Lehdet
ovat paksuhkoja ja varsinkin vanhempina muistuttavat huomattavasti puolukan
lehtiä .
Lehtien pituuden suhteen risteytymä on hyvin lähellä mustikkaa. Lehtien keski pituus on 12 . 9 mm , mustikalla 13.9 mm ja puolukalla 18.7 mm. Leveimmät lehdet
taas ovat mustikalla , keskimäärin 10.2 mm , risteytymällä lehtien leveys on
keskimäärin 8.9 mm ja puolukalla 9 . 2 mm. Lehtien pituuden ja leveyden suhde
on suurin puolukalla , 2.05 , risteytymällä se on 1.47 ja mustikalla , jolla siis
on pyöreimmät lehdet , suhde on 1. 37 .
Risteytymän välimuotoisuutta kantalajeihin nähden osoittaa myöskin lehtien
kärki~ulma . Puolukalla on tylpimmät lehdet, kärkikulman suuruus keskimäärin
117 . 5 . Mustikalla on puolestaan teräväkärkisimmät lehdet, kärkikulman suuruus keskimäärin 72 . 4° . Risteytymä sijoittuu lähes teoseettiseen keskiarvoon ,
sillä lehtien kärkikulmien suuruus on keskimäärin 98 . 3 .
Lehtien reunahampaiden lukumäärä on vielä eräs helposti määritettävä ominai suus . Risteytymän keskimääräiseksi lehtilaidan hammasluvuksi on saatu 18 . 2
kpl . Mustikalla lehtihampaita on keskimäärin 28 . 2 kpl , puolukalla 12 . 5 kpl .
Lehtiominaisuuksista voidaan vielä mainita mm . nystysolukarvojen esiintyminen
lehtien alapinnalla ja reunan taakäänteisyys . Molemmat ovat puolukalle tyypi llisiä ominaisuuksia. Nystysolukarvat esiintyvät puolukalla tummina , melkein
mustina pisteinä lehtien alapinnalla . Mustikalta ne puuttuvat kokonaan . Risteytymällä niitä on selvästi vähemmän kuin puolukalla . Väriltään ne ovat myöskin vaaleampia , etupäässä ruskeita . Puolukan lehdille ominainen reunataite ,
taakäänteisyys , ei ole juuri havaittavissa risteytymällä . Ainoastaan muutamissa ulkomaisissa näytteissä voi aavistaa reunan lievän taipumisen taapäin.
Mustikalla ei lehtireunojen taakäänteisyyttä esiinny ollenkaan .
Risteytymän kukat sijaitsevat joko yksitellen tai 2- 3 kukkaa yhdessä , ajoittain hajallaan ja lehtihangoissa kuten mustikalla . Pääasiassa ne kuitenkin
ovat päätteisiä kuten puolukalla , ollen silloinkin usein yksittäisiä tai vain
muutamia harvoja kukkia yhdessä . Pikkuterttujen enemmän tai vähemmän lehtimäiset suojuslehdet ovat useimmiten nuokkuvia .
Verhiö on vihertävä , lehtimäinen ja jakautunut kuten puolukalla . Liuskat ovat
kuitenkin harvoin syviä ja selvästi kärjellisiä . Liuskojen lukumäärä on ylei simmin neljä tai viisi . Verhiö on yhteenkasvanut sikiäimen kanssa .
Teriö on yhteenkasvanut ja pallomainen kuten mustikalla , joskin usein vähän
pidempi. Väriltään kukka on valkea , punaiseen vivahtava ja läpikuultava tai
vaaleanpunainen , joskus myös vihertävä . Teriön liuskoja on viisi . Ne ovat use i n
jokseenkin tylpät , ja reunaosat ovat usein taakäänteiset (kuva 3) .
Heteitä on kymmenen ja ne muistuttavat paljon mustikan heteitä . Poikkeuksena
on palhojen karvaisuus ja ponsien selkäpuolella olevien sarvimaisten lisäkkeiden pieni koko (kuva 3) . Karvaisuus on palhoissa vähäisempää kuin puolukalla ,
mutta usein siinä esiintyy melko suurta vaihtelua . Väriltään heteet ovat normaalin oranssin väriset . Heteiden ponnet , jotka sisältävät siitepölyn , ovat

196
Taulukko 1. Kasvullisten ja kukkaominaisuuksien vertailu risteytymällä ja
sen kantalajeilla, mustikalla ja puolukalla .
Ominaisuus

V. myrtillus

V. x intermedium

V. vitis- idaea

Verson haarautuminen

sympodiaalinen

sympodiaalinen

monopodiaalinen

Verson karvaisuus

kalju

+

karvainen

karvainen

Verson särmäisyys

särmikäs

+

liereä

liereä

Lehtien säilyminen

1

2- 4 vuotta

5- 6 vuotta

Lehdet

selvästi kärjellisiä,
suikeita

vanhemmiten
pyöreähköjä,
usein kuitenkin
selvästi kärjellisiä

monet lehdet
lanttopäisiä ,
vastapuikeita

Lehtihampaita

52- 60
0 . 14 mm

32- 40

20- 28

Lehtien paksuus

0.29 mm

0 . 36 mm

Kukinta

hankainen

osittain
hankainen ja
päätteinen

päätteinen

vuosi

Kukkia/kukinta

1 kpl

1- 4 kpl

6- 15 kpl

Kukan muoto

pallomainen

pallomainen,
hieman pidempi
kuin mustikalla

kellomainen

Kukan väri

punertava

vaaleanpunainen

valkoinen

Heteet (ponnet)

isot sarvet

pikkusarvet

ei sarvia

Palhot

kalju ja

vähän karvaisia

karvaisia

Marja

sininen

violetti

punainen

pitkähköt , torvimaiset ja niiden tyviosa muodostaa laajentuneen , säkkimäisen,
hieman kulmikkaan muodostuman. Palhot ovat naskalimaisesti taipuneet , etupäässä vain reunoiltaan karvaiset . Kuten jo aikaisemmin todettiin, ponsien selkäpuolella hieman keskikohtaa alempana , on risteytymällä tavattavissa sarvimai set , alaspäin suuntautuneet lisäkkeet . Nämä ovat mustikalla hyvin pitkät, joten ero risteytymään päin on selvä. Puolukalta sarvimaiset lisäkkeet puuttuvat
kokonaan tai niistä on olemassa aivan pienet surkastuneet jätteet .
Emin vartalo on suora ja kalju , ehkä hivenen teriötä pidempi . Luotti on yksinkertainen ja tylppä . Sikiäin on viisilokeroinen, lokerot sisältävät useita
siemenaiheita .
Risteytymän lisääntymisbiologiaa
Merkillepantavaa on risteytymän voimakas kasvullinen lisääntyminen. Tämä on
seuraus siitä runsaasta ja elinvoimaisesta juuristosta, mikä risteytymällä
on . Risteytymän leviämiskyky n . 10- 20 cm vuotta kohden on vähintäin yhtä hyvä
kuin kantalajeilla . Maaperän pitää kuitenkin olla sopiva leviämiselle . Jos se
on hyvin kuiva tai karu, ei leviämistä tapahdu.
Edellä sanotun perusteella voidaan risteytymän esiintymisalueen kokoa pitää
sen iän yksinkertaisena mittayksikkönä . Tällöin on luonnollisesti oletettava ,
että maaperä on ollut jokseenkin suotuisa ja leviäminen on voinut tapahtua
tasaisesti vuosittain. Porin esiintymisalueen iäksi voidaan tämän mukaan arvi -
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oida noin 60- 80 vuotta , koska kasvupaikan halkaisija on noin 16 m. Puolet tästä matkasta risteytymän on täytynyt levitä, ja jos leviäminen on tapahtunut
suunnilleen 10 cm vuosivauhdilla, päädytään edellä olevaan ikäarvioon.
Suurten puiden hakkuun jälkeen Porin alueen risteytymäkasvusto muuttui jonkin
verran . Suuret ja vanhat risteytymäversot hävisivät vähitellen pois valaistusja kosteusolosuhteiden muuttuessa ja tilalle on syntynyt paljon nuoria ja suhteellisen matalia versoja . Aivan viime vuosina alueen metsittyminen on uudel leen päässyt vauhtiin ja varjostus lisääntyy . Näin ollen versot saavuttanevat
vähitellen entisen kokonsa ja ikänsä . Myöskin kukinta runsastuu tällöin versojen iän kasvaessa.
Hybridin voimakasta kasvullista lisääntymistä kuvaa myöskin se , että sitä on
suhteellisen helppo lisätä pistokkaista .
Suvullinen lisääntyminen
On ilmeistä , että normaaleina vuosina risteytymällä on kaksi kukintaperiodia.
Toinen on alkukesällä kesäkuussa ja toinen elo- syyskuun vaihteessa . Usein
kesän toinen kukinta on vielä paljon runsaampi kuin ensimmäinen . Vuonna 1967
oli toinen kukintaperiodi hyvin voimakas Porissa , sen jälkeen on kevätkukinta
ollut aina voimakkaampi . Yleensä kukinnan runsaus Porin kasvupaikalla on vähentynyt vuodesta 1967. Tähän on ollut syynä jo aikaisemmin mainittu vanhojen
versojen häviäminen .
Risteytymä tuottaa äärimmäisen harvoja hedelmiä( = marjoja), vaikka kukinta
yl eensä on runsasta. Tässä on luultavasti heikolla pölyttymisellä oma osansa .
Kasvi ei pölyty omalla siitepölyllään ja kantalajien pölyä ei hyönteisillä
aina ole mukanaan . Siitepöl yn fertiilisyys risteytymällä on myös jokseenkin
heikko. Mää rityksissä on saatu 30 .8% kunnollista siitepölyä (tehty 14/6 1972) ,
vastaavasti mustikalla 96 % ja puolukalla 86 %. Lisäksi siitepölyn itävyys
(Ritchie 1955) on risteytymällä vain 4.4 %, kun se mustikalla on 65 . 9 % ja
puolukalla 67.2 %.
Fertiilisyys on siis risteytymällä merkittävän alhainen . Mm . Porissa v . 1968
22 versoa tuotti ainoastaan 6 marjaa eli keskiarvo/verso oli 0 . 27 kpl . Marjomisprosentti oli tällöin vain 1.7 %. Toisessa määrityksessä saatiin 42 veraosta yhteensä 9 marjaa, eli keskiarvo/verso oli 0 . 21 kpl . Kantalajeista puolukalla 77 versoa tuotti keskiarvona 4 . 26 marjaa/verso ja mustikalla 52 versoa
tuotti 8 .52 marjaa/verso . Kantalajeilla marjomisprosentit vaihtelivat tavallisesti 10- 40 %:iin . Risteytymän marjojen muodostumisprosentti vaihtelee kirjallisuuden mukaan suuresti . On olemassa täysin steriilejä risteytymäkasvustoja
ja kasvustoja , jotka tuottavat suhteell~sen runsaasti marjoja . Porista poimittiin kaikkiaan (kasvuston koko n . 200 m ) vuonna 1967 18 marjaa ja vuonna 1968
66 marjaa . Tällöin pyrittiin poimimaan kaikki alueella olevat kypsät marjat
idätystutkimuksia varten .
Syntyvät marjat ovat muodoltaan useimmiten pitkähköjä . Tosin muoto ei ole kovin pysyvä, vaan se vaihtelee huomattavasti . Marjat ovat väriltään tummansini punaisia , joskus melkein mustanpunaisia . Verhiön hampaat jäävät usein marjan
kärkeen ja tekevät sen muodon jossain maar~n epäsäännölliseksi . Marjat ovat
maultaan aromittomia . Ne ovat kooltaan usein suhteellisen pieniä .
Mustikan ja puolukan risteytymän huono fertiilisyys kuvastuu myös siementen
muodostuksessa . Se on heikko verrattuna kantalajeihin. Marjat sisältävät vain
2- 3 kunnol lista ja täysikasvuista siementä sekä kyllä joukon kehittymättömiä
ja surkastuneita siemenaiheita. Mustikalla on saatu siemeniä keskimäärin 18 . 7
kpl/marja , puolukalla keskimäärin 8 .1 kpl/marja ja risteytymällä keskimäärin
3 . 6 kpl/marja . Siemenellineo lisääntyminen on kantalajeillakin luonnossa yl lättävän vähäistä, ottaen huomioon sen , että marjasato on kummallakin lajilla
usein runsas. Ainoastaan kilpailuvapailta paikoilta voidaan löytää niiden
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siementaimia . Koska myös risteytymän siementen itävyys2rosentti on alhainen,
niin äärimmäisen harvoin syntyy niistä siementaimia ja näistä edelleen täysi kasvuisia hybridiyksilöitä .
Syyt kantalajien pysymiseen erillään luonnossa
Mustikan ja puolukan risteytymää voidaan kokeellisesti aikaansaada suhteellisen helposti . Useimmiten se onnistuu kuitenkin vain, kun puolukalla pölytetään
mustikkaa . Päinvastaisessa tapauksessa ei ole saatu aikaan itäviä siemeniä .
Vuonna 1967 saatiin esim . risteytyksestä mustikka x puolukka , yhteensä 60 kukkaa , marjoja kai kkiaan 28 kp l ja näistä taimia kaikkiaan 16 kpl.
Luonnossa kantal ajit pysyvät erillääin erilaisten isolaatia- mekanismien
( = hybridisaation estävät tekijät) ansiosta . Tällaisia ovat mm. ekologiset
tekijät , kuten kantalajien erilaiset kasvupaikkavaatimukset. Puolukka tulee
toimeen kuivemmalla , karummalla ja happamemmalla kasvualustalla kuin mustikka ,
joka yleensä vaatii kosteampaa , ravinnerikkaampaa ja vähemmän hapanta kasvu paikkaa . Se on siis rehevän kasvupaikan laji. Myös valon intensiteetti on
eristävä tekijä. Puolukka suosii voimakasta valoa ja mustikka taas enemmän
varjoa.
Huomattava hybridisaatiota estävä tekijä lienee mustikan ja puolukan kukintaai kojen välinen ero . Tämä ero on yleensä noin kaksi viikkoa . Kukkimisaikojen
pääl lekkäisyys on selvä tarkasteltaessa laajoja alueita, koska erilaisilla
kasvupaikoilla on suuria mikroilmastollisia eroja . Mutta samantyyppisillä
kasvupaikoi lla - suunni lleen yhtä lämpimillä ja varjoisilla - kukkiminen edistyy ni i n samanl aisella nopeudella , että kukkimisaikojen päällekkäisyys on jokseenkin vähäistä. Mahdollinen ristipölytys ei kuitenkaan vielä todista, että
r i steytymä olisi syntynyt . Vaatiihan se lisäksi , että muodostuu kunnollisia
s i emeniä ja että ne joutuvat olosuhteisiin, joissa ne voivat itää . Lisäksi
taimien tulee kestää nuoruusasteella erittäin kova kilpailu elintilasta .
Muita mahdollisia isolaation aiheuttajia voivat olla esim. mekaaniset, pölyttäjiin liittyvät tekijät . Mehiläiset pölyttävät mieluummin samaa lajia peräkkäin kuin vaihtelevat lajista toiseen . Ristipölytys on vähemmän todennäköinen
kahden lajin välillä kuin kahden saman lajin eri kloenin kukkien välillä ,
mutta molempi a varmasti tapahtuu .
Tässäkin tapauksessa kuten yleensä , on todettava , että isolaat ia ei johdu pel kästään yhdestä tekijästä , vaan että ekologisten, fenologisten ja mekaanisten
tekijöiden vuorova i kut us on vastuussa mustikan ja puolukan pysymisestä eril l ään niiden yhte i sen esi i ntymisalueen sisäpuolella . Voidaan olettaa, että sekä
ekologinen että osittain siitä johtuen fenologinen isolaatia on ollut puutteel l inen Porin kasvupaikalla . Muita mahdollisia isolaatiatekijöitä olisivat vielä
esim . hybridin elinkyvyttömyys ja hybridin sterilisyys . V. x intermedium - ris teytymä Porissa , on täysin elinkykyinen . Sterilisyys on huomattava , joskaan
ei täydellinen.
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Pentti Alanko
VUOHENKUUSAMAT (DIERVILLA)
Vuohenkuusamat k~uluvat kuusamakasveihin {Caprifoliaceae ) ja ulkonäöltään ne
muistuttavatkin kuusamia . Samaan sukuun luettiin aikaisemmin myös kotakuusamat , mutta nykyään niitä pidetään omana sukunaan (Weigela) . Vuohenkuusamia
tunnetaan kolme toisiaan suuresti muistuttavaa lajia, jotka ovat koto isin
Pohjois- Amerikasta . Niille on tunnusomaista vastakkaiset , puikean suikeat,
pitkäsuippuiset , sahalaitaiset lehdet ja torvimaiset, vaaleankeltaise t 1 pienikokoiset kukat , jotka puhkeavat loppukesällä saman vuoden versojen latvoi hin. Ehkä juuri kukkien vähäpätöisyyden vuoksi vuohenkuusamia ei ole paljonkaan viljelty koristekasveina . Niil lä kuitenkin näyttää olevan käyttöä viherrakentamisessa helppohoitoisina ja kestävinä kasveina.
Vuohenkuusamia on helppo lisätä ja viljellä . Krlissmannin {1976) mukaan ne
ovat kasvupaikan suhteen vaatimattomia ja menestyvät niin kosteissa kuin kui vissa ja varjoisissa paikoissa ja ne sopivat hyvin peittokasveiksi metsäpuutarhaan . Mustilan arboretumissa on D. x splendens menestynyt erinomaisesti jo
70 vuotta varjoisessa , kuivassa paikassa ja levinnyt tiheäksi , noin metrin
korkuiseksi kasvustoksi . Sieltä Helsingin Pitäjänmäelle siirretyt juurivesat
viihtyvät hyvin puitten alla varjoisessa paikassa . Meillä eniten viljelty ja
kestävin vuohenkuusamala ji on D. lonicera. Sitä on kasvanut Tampereen Näsikalliolla vuodesta 1908 (Westerlund , H ) ja Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa vuodesta 1897 lähtien (Elfving 1913) .
Vuohenkuusamal ajit muistuttavat suuresti toisiaan . Seuraavassa kaaviossa on
mainittu tärkeimmät eri la jeja erottavat tuntomerkit .

Kuva 1. Vuohenkuusama {Diervilla lonice ra) ei komeile kukillaan . Kuva Helsingin
yliopiston kasvitieteellise stä puutarhasta 1976; valok. P. Alanko .
Fig . 1. Diervilla lonicera has small, pale- yellowish flowers . Botanical Garden ,
Helsinki . Photo P. Alanko 1976 .
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D. l onicer a

D. sessilifolia

D. rivularis

versot

liereitä , kaljuja

4- särmäisiä, särmät ja
nivelkohdat karvaisia

liereitä, karvaisia

lehdet

kaljuja , l yhytruo tisia , r uoti 5- 10
mm

kaljuja , enin tään keski suoni alta karvainen ,
ruodittomia

karvaisia, melkein
ruodittomia , ruoti
2- 3 mm

kukat

teriö vihertävän
keltainen , emin
vartalo karvainen

teriö rikinkeltainen ,
emin vartalo kalju

teriö sitruunankel tainen , usein punertava , kukinto runsas kukkainen

hede lmä

kota kalju, liereä

kota kalju , särmikäs

kota karvainen , pullea

D. lonicera Mill . - Meillä useimmin tavattu laji. Se leviää maanalaisten rön syjen avul la ja kasvaa luonnostaan kuivilla , kivikkoisilla paikoilla - myös
rannoilla , Pohjois - Karo li nasta Saskatchewaniin ja New Foundlandiin ulottuvall a alueella (K rUssmann 1976, Schneider 1930) . Simbergin (1955) teoksessa s .
176 on kuva täs tä l ajista eikä Weigela middendorffianasta, kuten kuvatekstissä erheellisesti mainitaan . Vanhin meillä kerätty näyte on Inkoon Fagervikis-

Kuvat 2- 4 . Suomessa vil jellyt Diervil la- lajit . Mittakaava 5 cm .
Figs . 2- 4 . Diervilla species cultivated in Finland . Scale 5 cm.
2 . D. rivularis (Helsinki 1966 Hosiaisluoma , H) . 3 . D. sessilifolia (Tampere
1979 Järventausta , H) . 4 . D. lonicera (Inkoo 1853 Hisinger , H) . - Del . Marja
Koistinen 1981 .
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tä (1853 Hisinger , H ; ks . kuva 4) . M. Boldt on kerännyt sen Pohjan Brödtorpista 1907, jossa se Bo Knapen mukaan kasvaa edelleenkin . Helsingistä
on näytteitä Töölöstä (1895 Kihlman , H) , Tuomarinkylästä (1915 Rainio , H) ja
Kasvitieteellisestä puutarhasta (1911 Kivenheirno, H) . Lisäksi näytteitä
on kerätty eri puolilta maata : V (Mynämäki) , EH (Hattula , Orivesi , Tampere) ,
LK (Parikkala) ja OP (Oulu) .
Edellistä lajia suuresti muistuttaa D. sessilifolia Buckl ., joka meillä kas vaa vain Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja Tampereen
Näsikalliolla . Sen lehdet ovat ruodittomia. Tämän ja edellämainitun lajin
välistä risteytymää D. x splendens (Carr . l Kirch . on tavattu Mustilasta ,
jossa kasvavan vuohenkuusaman määrittäminen osoittautui vaikeaksi , kunnes
löytyi C. G. Tigerstedtin Mustilasta 1910 keräämä näyte, joka oli tätä ris teytymää . Schalin (1936) pitää D. x splendensiä kauneimpana vuohenkuusamana ;
sen lehdet ovat puhjetessa keltaiset( ! ) ja syksyllä metallinhohteisen punaruskeat .
D. rivularis Gatt . on kasvanut Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ainakin vielä 1966, mutta on sieltä myöhemmin hävinnyt . Se eroaa
muista vuohenkuusamista runsaskukkaisten kukintojensa ja karvaisuutensa perusteella . Se ei liene yhtä talvenkestävä kuin edelliset lajit.
Vuohenkuusamia kannattaisi kokeilla viherrakentamisessa peittokasveina epäedullisilla paikoilla niin avoimilla rinteillä kuin varjossakin . Kasvitie teellisissä puutarhoissa nämäkin pensaat kasvavat yksitellen nurmikolle istutettuina , eikä niiden käyttöarvosta viherrakentarnisessa voi saada tätä kautta
mitään käsitystä .

Kirjallisuutta
Elfving, F. 1913 : Vedväxterna i universitetets i Helsingfors botaniska t r äd gå r d . - Inbjudning till åhörande af det offentliga föredrag hvarmed pr ofessor i geografi vid kejserliga Alexander- Universitetet i Finland fi l osofie doktorn Johan Evert Rosberg tillträder sitt ämbete : 1- 54 .
KrUssmann , G. 1976 : Handbuch der Laubgehölze I . - 486 s . Berlin .
Schalin , B. 1953 : Koristepensaista kauneimmat . - 144 s. Porvoo .
Schneider , C. 1930 : Die Gattungen Diervilla und Weigela . - Mitt . Deutschen
Dendr . Ges . 42 : 13- 23 .
Simberg , L. 1955 : Koristepuita ja pensaita . - 232 s . Porvoo .

Olet kait jo hankkinut Dendrologian Seuran uuden rintamerkin?
Hinta on vain 15 mk + toimituskulut (ks. Dendrologian seuran
tiedotusten no. 3/1981 pääkirjoitusta).

M
uista vuosikokous 25 . helmikuuta 1982. Ilmoitus sivulla 215.
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VUODEN PUU 1982

VAAHTERA
LÖNN
(Acer p latanoides)
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Vuoden puu 1982 on vaahtera {Acer platanoides) . Puusta on tehty samanlainen
juliste kuin aikaisemmistakin {pohj a väri or anssinkeltainen) . Sen hinta on
10 mk {kuten muidenkin Vuod en puu - j ulistei den 1. 1. 1982 lähtien) . Julisteiden
koko on 59 x 42 cm . Niitä voi ostaa Suomen Luonnonsuojel un Tuen myymälöistä
He l singistä , {Nervanderinkatu 11 , 00100 He l s i nk i 10 , puh . 90- 406 262 sekä
Hakaniemen halli , 2 krs . ) , Turusta {Länti nen Rantakatu 21) , Tampe r eelta {Murtokatu 1) ja Oulus t a {Kajaaninkatu 13) . Lisäksi jul isteita myydään Dendrol ogian
Seuran tilaisuuksissa , He lsingin yliopiston kasvit i eteellisessä puutarhassa ja
kasvinjalostustieteen laitoksella Viiki ssä . Luonnonsuojelun Tuen Ne rvanderinkadun myymälä l ähe ttää julisteita t ilattaessa ; täl l öin hintaan lisätään lähetyskulut .
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Peitsa Mikola
MÄNTY JA SIENET

Nykyään tiedetään jo yleisesti , että suurin osa putkilokasveista elää yhteistaloudessa eli symbioosissa tiettyjen sienien kanssa ottaen ravintonsa osittain tai kokonaan niiden avulla . Sienet elävät yhteydessä juurien kanssa kasvaen sekä niiden pinnalla että sisällä juurissa , joko vain juurisolujen väleissä tai tunkeutuen itse soluihinkin . Juuria , jotka näin ovat sienien infektoimia , nimitetään sienijuuriksi eli mykoritsoiksi ja itse ilmiötä mykoritsailmiöksi eli mykotrofiaksi .
Mykoritsat keksittiin noin sata vuotta sitten; uranuurtajia olivat F. M. Kamenski Venäjällä ja A. B. Frank Saksassa . Siitä lähtien ilmiö on ollut tutki jain mielenkiinnon kohteena , ja tutkimuksen edetessä on yhä useampi kasvilaji
ja - ryhmä osoittautunut mykotrofiseksi , sienien kanssa symbioosissa eläväksi .
Vain vesikasveilta ei toistaiseksi ole tavattu mykotrofiaa , ei myöskään tietyistä maakasvien heimoista , esim . ristikukkaisista. Tämänhetkisen tietämyksen
mukaan arviolta 80- 90 % putkilokasveista on mykotrofeja, ja ilmiö on yleinen
myös sammalilla .
Katse mäntyyn
Mykotrofia keksittiin ensimmäiseksi metsäpuilla , myös männyllä , ja puukasveihin tutkimus olikin pitkään ensisijaisesti keskittynyt , koska metsänhoidon
taholla nähtiin ilmiöllä olevan taloudellista merkitystä ja käytännön soveltamismahdollisuuksia . Vasta aivan viime vuosikymmeninä on ryhdytty selvittämään
mykotrofian merkitystä myös monien heinien ja ruohojen , etenkin viljelyskasvien ravitsemuksessa .
Mykotrofian merkitys männylle koettiinkin ensiksi s~orastaan dramaattisesti
käytännön metsänviljelyn yhteydessä . Tämän vuosisadan alkupuolella yritettiin
nimittäin joitakin trooppisia ja subtrooppisia mäntylajeja viljellä niiden
luontaisen kasvualueen ulkopuolella seuduilla , missä mäntyjä ei luonnostaan
kasvanut , esim . intialaisia himalajanmäntyä (Pinus roxburgii) Itä- Afrikan
ylängöllä ja Yhdysvaltain eteläosan mäntyjä (P . radiata ja P. elliottii) Australiassa . Aluksi kaikki yritykset epäonnistuivat - siemenet- tosin itivät , mutta taimet kituivat ja pian kuolivat - kunnes taimitarhoihin tuotiin myös maata
ja sen mukana sopivia sieniä mäntymetsistä . Kun tämä oli opittu , oli myös vaikeudet voitettu . Nykyään mäntyjä viljelläänkin menestyksellisesti jopa miljoonin hehtaarein eri puolilla maapallon trooppisissa ja subtrooppisissa vyöhyk keissä . Uudelle alueelle siirryttäessä pidetään kuitenkin aina huoli siitä ,
että myös välttämättömät sieniseuralaiset tuodaan mäntyjen mukana .
Mäntyjen yleisyyden ja suuren taloudellisen merkityksen vuoksi niiden mykoritsoja on tutkittu ja niistä tiedetään enemmän kuin useimpien muiden kasvien
sienijuurista . Osittain tämä johtuu myös siitä, että mänty on mykoritsatutkijalle suhteellisen helppo ja antoisa kohde.
Sienijuuren rakenne
Jo viime vuosisadan tutkijat erottivat mykoritsoja kahta päätyyppiä , joille
he antoivat nimet ektotrofi ja endotrofi . Ektotrofille mykoritsalle eli ektomykoritsalle on ominaista , että sienirihmasto kasvaa tiiviinä vaippana juuren
pinnalla sekä verkkomaisena kudoksena juurenkuoren solujen väleissä~ mutta ei
tunkeudu sisälle soluihin . Endotrofissa eli endomykoritsassa taas sieni kasvaa
myös solujen sisällä usein täyttäen ne miltei kokonaan rihmastollaan.
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Kuva 1. Männyn ektomykoritsan
poikkileikkaus. Ylinnä sienisoluken muodostama vaippa , sen alapuolella suurisoluinen juurikuori,
jonka solujen väleissä verkkomai sesti sienirihmastoa , ja alinna
keskuslieriö , jonne saakka sieni
ei tunkeudu .
Fig . 1. Cross section of a pine
ectomycorrhiza . Hyphae form the
outermost layer and penetrate
between the root cortex cells
but not the central cylinder .

Männyn mykoritsa on ektotrofi . Saman tyypin mykoritsa on kaikilla Pinaceaeheimon havupuilla , siis myös kuusella ja lehtikuusella . Sen sijaan katajan
mykoritsa on endotrofi , samoin kuin useimpien muidenkin kasvien . Ektomykoritsa on kasvikunnassa suhteellisen harvinainen; Pinaceae- heimon lisäksi se tun netaan norkkokukkaisilta lehtipuilta , kuten koivulta , pyökiltä , tammelta ja
haavalta . Ektomykoritsa on ominainen yleensä viileän ja lauhkean vyöhykkeen
metsäpuill e , siis taloudellisesti tärkeille puulajeille , ja siksi sitä on myös
tutkittu enemmän kuin endomykoritsaa , joka kuitenkin luonnossa on monin verroin yleisempi .
Männyn mykoritsa on paljain silminkin usein helppo tuntea (kuva 1) . Männyllähän on , niinkuin moni l la muillakin puilla , kahdenlaisia juuria . On nopeakasvuisia pitkiä juuria ja niissä muutaman millimetrin pituisia haaroja eli lyhytjuuria . Näitä lyhytjuuria sieni infektoi muuttaen ne mykoritsoiksi . Taval lisesti sieni muodostaa lyhytjuuren ympärille tiiviin vaipan, joka väriltään
voi olla va l koinen , ruskea tai musta , joskus keltainen tai vaaleanpunainenkin ,
sienilajista riippuen . Vaipan peittäessä lyhytjuuren juurikarvat häviävät ,
sen sijaan vaipasta usein kasvaa ulospäin sienirihmoja , joskus paksuja rih mastosäi keitäkin . Si säänpäin taas sieni kasvaa juurikuoren solujen väleihin ,
mutta e i t unkeudu keskus l ieriöön saakka . Sienen aiheuttaman ärsytyksen vuoksi
juurenkuoren solut kasvavat suuremmiksi , minkä seurauksena mykoritsa on paksumpi kuin infektoitumaton .juuri .
Si eni ärsyttää l yhytjuurta myös voimakkaasti haaroittumaan . Männyllä tämä
haaroittuminen on tunnusomaisesti hankahaaraista e li dikotomista (kuva 2) .
Muilla puulajeill a mykoritsain haaroittuminen on monopodialista eli haara
syntyy aina kohti suor asti päärankaan . Tämä mykoritsain eri l ainen haaroittumistapa tekee mahdolli seksi mm . erottaa maassa männyn ja kuusen juuret toi sistaan . Toistuvan haaroittumisen seurauksena männyn mykoritsat ovat usein
koral l imaisia sykeröitä . Männyllä ovat yleisiä myös ns . C- eli nystermämykor itsat . Ne ovat noin herneen kokoisia , tavallisesti valkoisia palleroita .
Ta r kempi tutkimus kuitenkin osoittaa , että niissäkin on sisällä moneen kertaan dikotomisesti haaroittunut lyhytjuuri , joka kokonaisuudessaan on peittynyt s i eni rihmastovaippaan .
Männyn mykoritsoja on hel ppo kaivella nähtäväksi missä tahansa sammalci:~essa
männikössä , missä mykoritsoja on eniten humuskerroksessa h"ti sammalkerroksen
alla . Kauneimpia näytteitä saa kuitenkin kallioilta, missä kallion pinnalla
on vain ohut humus- ja jäkäläpeite ja siinä männyn taimia kasvamassa . Mykoritsat ovat täl löin usein l evittäytyneinä kallion pintaa vasten ja saadaan mukavasti näkyviin kääntämäl l ä koko humuskerros nurin .
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Kuva 2 . Nuoria , dikotomisesti haaraantuvia männyn mykoritsoja .
Fig . 2 . Young pine mycorrhizae with dicotimic branching.

~lännyn

seuralaiset

Tottunut sienestäjä tietää , että tietyt sienilajit aina kasvavat tiettyjen
puulajien seurassa . Kun puiden mykoritsat oli keksitty , seurasi tästä luonnostaan olettamus , että niiden sieniosakkaat eli roykaritsasienet oli sivat
juuri noita vakituisia seural aislajeja . Tällaista olettamusta tuki sekin,
että mikroskooppisin tutkimuksin voitiin ainakin joissakin tapauksissa mykoritsassa oleva sieni tunnistaa kuuluvaksi kantasieniin (Besidiomycetes) eli
samaan ryhmään kuin metsän taval l iset lakkisienet ja maamunat . Se , että sieni
kasvaa tietyn puulajin metsiköi ssä , ei kuitenkaan vielä todista sitä kyseisen
puulajin mykoritsasieneksi . Siihen tarvitaan vahvempia todisteita. Tarjolla
on kaksi mahdollisuutta , nimittäin (1) eristetään sieni mykoritsasta puhdasviljelmäksi tahi (2) kasvatetaan tietyn sienilajin puhdasviljelmä joko itiöemän solukosta tai itiöitä idättämällä, saatetaan se kosketukseen samoin aseptisissa oloissa kasvatetun puuntaimen juuren kanssa ja seurataan , kehittyykö
mykoritsoja .
Molemmat tiet ovat varsin työläitä . Sieniä on tosin onnistuttu eristämään mykoritsoista , mutta näin eristettyjä sieniä ei toistaiseksi ole saatu millään
keinoin kasvattamaan itiöemiä , joiden perusteella laji voitaisiin määrittää .
Jälkimmäisessä menetelmässä taas on monien sienilajien kohdalla jopa ylivoimaisena vaikeutena eri stäminen ja puhdasviljely . Mykoritsain muodostajiksi
epäiltyjen sienilajien itiöitä ei yleensä ole saatu itämään laboratorio- oloissa . Viime aikoina siinäkin on joidenkin lajien kohdalla tosin onnistuttu , mutta i tävyys on parhaissakin tapauksissa ollut heikko, 0 . 1 %: n suuruusluokkaa ,
ja itäminen perin hidasta .
Itiöemien solukaista sen sijaan on monien lajien puhdasviljelmiä onnistuttu
kasvattamaan ja sitä tietä löytämään nimeltä tunnettavia puiden symbiontteja .
Mutta vaikeutensa ovat tälläkin tiellä . Yrityksistä huolimatta hyvfn monien
sienilajien eristäminen ei toistaiseksi ole onnistunut , ja toiset lajit taas ,
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jotka on onnistuttu eristämään, kasvavat puhdasviljelminä perin hitaasti ja
kituen . Ehkäpä viljelyn vaikeus johtuu juuri näiden sienien symbioosiin erikoistuneesta elintavasta . Sen sijaan monet metsän saprofyyttiset , karikkeita
lahottavat sienet ovat hel ppoja kasvattaa.
Mykoritsasienistä parhaiten tunnettuja ovat tatit . Ne ovat yleensä melko helppoja eristää ja kasvavat puhdasviljelminäkin sentään tyydyttävästi . Siksi tatteja on eniten käytetty myös kokeellisissa mykoritsatutkimuksissa . Männyn mykoritsasieniksi tiedetään mm . kangastatti (Suillus variegatus ) , voitatti (S.
luteus) ja jyvästatti (S . granulatusl , kaikki sienestäjille männiköistä tuttuja . Edelleen on männyn mykoritsasieniksi voitu kokeellisesti osoittaa muu tamat kärpässienet (Amanita) , haperot (Russula) , rouskut (Lactarius) ja seitikit (Cortinarius) , samoin kuin kupusieniin kuuluvat jäniksentryffelit (Rhizopogon) ja mukul akuukuset (Scleroderma) . Toistaiseksi on näistä lajirikkaista
suvuista kuitenkin vain muutamia lajeja onnistuttu eristämään ja viljelemään
laboratorioissa , joten sangen suuri on vielä niiden sienilajien määrä , joita
on oletettu , mutta ei vielä todistettu männyn mykoritsasymbionteiksi .
Mykoritsoja muodostavat sienilajit eivät isäntäkasvin valinnassaan ole kovin
erikoistuneita . Niinpä tavallinen punakärpässieni (Amanita muscaria) , jonka
useimmat ehkä muistavat nähneensä koivikossa, on kokeissa muodostunut mykoritsoja sekä koivun että myös männyn ja kuusen juurissa . Samaten leppärousku
(Lactarius deliciosus) tiedetään kokeiden perusteella sekä männyn että kuusen
symbiontiksi .
Vakituisimmin männyn seuralaisena tunnetaan kangastatti , mutta saattaa sen
joskus l öytää puhtaasta kuusikostakin. Isäntäkasviosa suhteen vaativaisempiakin lajeja tosin on , niistä tunnetuimpana ehkä lehtikuusentatti (Suillus ~
villeil , jota on turha etsiä muualta kuin lehtikuusikosta , mutta sieltä sen
löytää sitäkin varmemmin . Mutta ei sekään tee eroa eri lehtikuusilajien vä~
lillä .
Monet männyn mykoritsasienet ovat kulkeutuneet isäntäkasviosa mukana tai niitä
on vartavasten kuljetettu kaukaisiin maihin, kun mäntyjä on ruvettu viljel e mään luontaisten kasvualueittensa ulkopuolella . Niinpä Itä- Afrikan istutusmänniköissä tapaa sadeaikana miltei säännöllisesti voitatin ja jyvästatin
itiöemiä . Tämän kirjoittaja on kohdannut mm . punakärpässienen istutusmännikössä Etelä- Afrikassa ja leppärouskun Australiassa. Sen sijaan kangastatti ,
pohjoisten männiköiden tunnusomaisin sieni , ei liene kotiutunut trooppiseen
vyöhykkeeseen , mutta Uuden Seelannin mäntyistutuksille se kuulemma on l öytänyt tiens ä.
Männiköiden vakituisina asukkaina kasvaa luonnollisesti monia muitakin sieniä
kuin edellä mainittuja mykoritsasymbiont teja , nimittäin männyn loisia , sellaisia kuin männynkääpä (Trametes pini) tai männyn karikkeitten hajottamiseen
erikoistunei ta saprofyyttejä , joista esimerkkinä mainittakoon pieni jouhinahikki (Marasmius androsaceus) . Niiden lähempi tarkastelu jääköön kuitenkin tämän esityksen ulkopuolelle .
Yhteiselämän ehdot
Symbioosin olemukseen kuuluu , että siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle ,
pisimmäll e kehittyneessä muodossa kumpikin osapuoli on toimeentulossaan jopa
täysin rii pp~vainen "yhtiökumppanistaan" . Sen mukaisesti mykoritsasymbioosikin
on sekä männylle että juur issa asustavalle kangastatille tai muille sieni lle
hyödyllinen , ehkä väl ttämätönkin . Mutta millä tavalla?
Yhteiselämästä sienell e koituva hyöty on helposti selitettävissä. Sienethän
ovat lehtivihreättömiä kasveja , jotka eivät pysty yhteyttämään ilmasta hiilidioksidia , vaan ne käyttävät orgaanisia hiiliyhdisteitä, jotka loiset ottavat
suoraan elävästä isäntäkasvista , saprofyytit taas hajottamalla karikkeita tai
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muuta kuollutta kasviainesta. Mykoritsasienet ovat hiiliravitsemuksensa suhteen loisia; ne tunkeutuvat puiden juuriin ja tyydyttävät hiilentarpeensa
käyttämällä hyväkseen hiilihydraatteja, jotka ovat syntyneet puun vihreässä
latvuksessa yhteyttämistoiminnan tuloksena ja nestevirtauksen mukana kulkeutuneet juuriin. Kangastatti elää siis männyn loisena .
Mykoritsasymbioosin edellytyksenä on, että puu saa runsaasti valoa , että yh teyttäminen on vilkasta ja näin juuriin kerääntyy liukoisia hiilihydraatteja,
sokereita, joita sienet pyrkivät tavoittelemaan . Toisaalta jos maassa on puun
saatavissa hyvin runsaasti ravinteita, etenkin typpeä , niin se pystyy käyttämään yhteyttämisen tuotteet saman tien uuden soluaineksen kasvattamiseen eikä
hiilihydraatteja keräänny juuriin , ja roykoritsain muodostus estyy .
Sienestä puulle koituva hyöty on vaikeammin selitettävissä . Kokemuksesta kyl lä
tiedetään , että puu ei tule toimeen ilman sienisymbionttiaan , mutta miten se
voi olla niin riippuvainen juurissaan loisivasta sienestä, siihen on aikojen
kuluessa koetettu löytää monenlaisia selityksiä . Sillä puun ja sienen välinen
symbioosi ei suinkaan perustu mihinkään "keskinäiseen avunantosopimukseen" ,
vaan puukin ilmeisesti elää jollakin tavalla sienen loisena .
Nykyisin on yleisesti hyväksytty ns. fysikaalinen teoria, jonka mukaan sieni
hyödyttää puuta ennen muuta suurentamalla juuristen vettä imevää pintaa ja siten parantamalla puiden veden saantia . Tämä juuristen aktiivisen pinnan suurentaminen tapahtuu kolmella tavalla. Ensiksikin monihaaraisissa ja paksuissa
mykoritsoissa on pintaa paljon enemmän kuin ohuissa ja haarattornissa infektoi tumattomissa lyhytjuurissa . Toiseksi sienivaippa estää juuren pintaa korkkiu tumasta ja siten pidentää juurten aktiivista elinikää, kun taas infektoitumaton juuri korkkiutuu pinnaltaan nopeasti eikä sen jälkeen enää pysty imemään
vettä .
Kolmanneksi , mikä ehkä tärkeintä, mykoritsan pinnalta kasvaa sienirihmoja
ulospäin kauaksi juuren välittömästä vaikutuspiiristä; nämä rihmat imevät
vettä ja kuljettavat sitä samoin kuin siihen liuenneita ravinteita juuren
pintaa peittävään sienivaippaan ja juuren sisäänkin, missä sienen elintoiminnat suurelta osalta tapahtuvat . Sienirihmat siten moninkertaisesti korvaavat
juurikarvat , jotka roykoritsoista puuttuvat .
Puiden vedentarve on suuri , latvuksesta haihtuu paljon vettä, ja kaikki tämä
vesi on juurten kyettävä imemään maasta . Veden mukana puu lisäksi saa kaikki
maasta peräisin olevat ravinteet; vain hiilidioksidin se ottaa suoraan ilmasta . Kilpailu vedestä ja ravinteista maassa on kova . Sienet ovat tunnetusti
tehokkaita vedenottajia . Voidaan siis hyvin kuvitella , että mänty on veden
otossaan ikäänkuin "lyöttäytynyt yhteen" sienien kanssa ja siten saa veden
ja ravinteiden tarpeensa tyydytetyksi .
Tämän vedenottoa parantavan vaikutuksen lisäksi sienisymbioosista ilmeisesti
on isäntäkasville muutakin hyötyä . Sienet ovat ravinnon otossaan hyvin tehokkaita, mm . ne kykenevät muuttamaan liukoiseen muotoon sellaisiakin yhdisteitä ,
joita puut eivät omin neuvoin pysty käyttämään hyväkseen . Tämä koskee ainakin
joitakin typpi - ja fosforiyhdisteitä . Myös ns . kasvuaineilla näyttää olevan
jokin osuus roykaritsasienien ja niiden isäntäkasvien välisissä suhteissa .
Edelleen on osoitettu , että ainakin joissakin tapauksissa roykoritsaa ympäröivä
tiivis sienivaippa muodostaa tehokkaan esteen patogeenisten sienien tunkeutumiselle juureen.
Männyn ja kangastatin väliseen yhteistalouteen saattaa joskus lyöttäytyä kol maskin osakas, mäntykukka (Monotropa hypopitys) . Se on lehtivihreätön kasvi,
jonka on saatava hiiliravintonsa valmiina orgaanisessa muodossa, ja sen se
ottaa kangastatin rihmastosta - taikka paremminkin männystä kangastatin välityksellä . Mäntykukka muodostaa nimittäin kangastatin kanssa mykoritsoja ja
kokein on voitu osoittaa hiilihydraattien kulkeutuvan männystä kangastatin
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rihmaston kautta mäntykukkaan . Mäntykukka elää SllS välillisesti männyn loisena . Onko rnännylle tai kangastatille jotakin hyötyä tästä yhteiselärnästä
mäntykukan kanssa, sitä ei ole pystytty sel vittämään .
Opetukset rnetsänhoidolle
Kuten aiemmin mainittiin , jos mäntyjä ruvetaan viljelemään seudulla, missä
niitä ei ennestään kasva, niin sopivia sienilajeja on tuotava männyn mukana .
Helpoimmin tämä tapahtuu tuomalla maata mäntymetsästä tai tairnitarhasta, jossa mäntyä on kasvatettu . Mykoritsainfektion siirtoon on joskus myös käytetty
eläviä männyn tairnia. On myös ehdotettu ja kokeiltu sienien siirtoa puhdasviljelminä, mikä olisi sikäli ihanteellinen keino , että siinä vältettäisiin
mahdollinen taudinaiheuttajien levittäminen rnykoritsasienien mukana . Toistai seksi tämän menetelmän käyttö on kuitenkin vasta kokeiluasteella .
On hyvin mahdollista, että eri sienilajit olisivat tehokkuudeltaan ja ymparlstövaatirnuksi l taan eri l aisia , ja siksi olisi metsänviljelyssä pyrittävä valitsemaan tehokkaimmat ja kulloisiinkin oloihin sopivimmat lajit . Tutkijat ovat
nykyisin sangen kiinnostuneita tämän kysymyksen selvittämisestä , japarissa
tapauksessa on jo päästy käytännön sovellutuksiinkin . Kupusieni Pisolithus
tinctorius on kokeissa osoittautunut mui ta laj eja paremmaksi kestämään korkeata lämpötilaa, ja siksipä sitä - tai sillä ympättyjä rnännyntairnia - on
Amerikassa käytetty rnetsitettäessä erityisen kuumia kasvupaikkoja , kuten hiilikaivosten jätekenttiä; samoin sitä on suositeltu käytettäväksi tropiikissa
mäntyjä viljeltäessä . Itävallassa taas on eräs tattijali, Suillus plorans ,
osoittautunut muita lajeja tehokkaammaksi sernbrarnännyn symbiontiksi alpiini sella metsänrajalla , ja siksi taimet on jo taimitarhassa ympätty tällä sienellä.
Suomessa on metsämaassa kaikkialla runsaasti erilaisia rnykoritsasieniä ja ilmassa niiden itiöitä, joten täällä ei liene mahdollisuuksia sienilajin valintaan . Silti on meilläkin tarpeen seurata roykoritsain kehitystä erityisesti
tairnitarhoissa . Mitä paremmin rnykoritsat ovat kehittyneet , sitä paremmat ovat
elossa pysymisen mahdollisuudet tairnia tarhasta maastoon siirrettäessä .
Runsaalla lannoituksella ja kastelulla on mahdollista kasvattaa suuria ja komeita tairnia , joissa kuitenkin rnykoritsat ovat heikosti kehittyneitä tai puuttuvat kokonaan . Maastoon siirrettyinä sellaisilla taimilla on suuria alkuvai keuksia ja kuolleisuus usein suuri . Kun taimien kasva tuksessa vielä käytetään
suon pohjalta peräisin olevaa kasvuturvetta , josta mykoritsasienet alun perin
puuttuvat , ja maan sterilointikin on joskus tapana , niin mykoritsoja muodostavista sienistä saattaa meidänkin oloissamme olla puutetta . Siksi taimitarhan
kasvuturpeen yrnppäys esirn . metsähurnuksella voisi riittävän roykaritsainfekti on
varmistamiseksi olla viisasta .

J ä s e n ma k s u t 1 9 8 2

Uendrologian Seuran jäsenmaksut v. 198? ovat:
Vuosijäsenet
40 mk
Opiskelijat
15 mk
Ainaisjäsenet
500 mk
Lehden välissä tilillepanokortti maksamista varten.
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V. Erkamo
MÄNNYN NEULASISTA

Huhtikuussa 1979 annoin kaataa Hauhon Rukkoilass~ sijaitsevan kesäpaikkani
avoimelta lounaiselta rantarinteeltä nuoren , jalomuotoisen ja terveen , mutta
liian varjostavaksi käyneen männyn . Puun pituudeksi mittasin 10 . 85 m, kannon
ympärys 10 cm :n korkeude l ta oli 68 cm ja puun iäksi laskin kannosta 23 + 3
vuotta . Vahvimmat (viimeiset) vuosilustot olivat toiselta laidaltaan n . 1 cm
leveitä .
Mänty oli SllS ikäisekseen tavallista pitempi , sillä Y. Ilvessalon mukaan
(Cajander 1917) 30- vuotiaan eteläsuomalaisen mustikkatyypin männyn pituus on
10 . 90 m. Puumme vuosikasvainten pituudeksi tulisi 26 ikävuoden mukaan laskien
keskimäärin n . 42 cm . Eräät kasvaimet olivat kuitenkin jopa 80- 85 cm pitkiä
ja kolme viimeistä 77 , 64 ja 63 cm . Nämä kolme kasvainta , jotka talletin , oli vat myös erittäin vankkoja: paksuus , 4 . 7 , 3 . 0 ja 2 . 0 cm (mitattu kasvaimen tyveltä haarojen yläpuolelta).
Kolmineulasisia lyhytversoja
Erikoisinta olivat kuitenkin puun neulaset; ne olivat viimeisissä vuosikasvaimissa keskimäärin 8- 9 , 7- 9 ja 7- 8 cm pitkiä , kun ne normaalisti ovat 4- 6
(Saarnijoki 1960) tai 3- 7 cm : n (Sarvas 1964) pituisia . Ja mikä merkillisintä :
pääosa noiden kolmen viimeisen kasvaimen kääpiöoksista eli lyhytversoista ol i
kolmineulasisia , viimeisessä ja kolmannessa oli n . 80 %, keskimmäisessä lähes
100 %. Kun tällaisia lyhytversoja oli kussakin kasvaimessa 200- 300 , voi hyvin
ymmärtää , että puu tuotti tavallista enemmän orgaanista ainesta kasvuunsa .
Nähtävästi myös kesät 1976 ja 1977, jotka vaikuttivat keskimmäisen vuosikasvaimen lyhytversojen muodostumiseen, ovat olleet tavallista suotuisampia .
Paikka , missä kyseinen mänty kasvoi , ei ollut maaperänsä eikä kasvillisuutensa puolesta mitenkään tavallista erikoisempi . Lähinnä se kuulunee heinittyneeseen , hyvään puolukka- tai mustikkatyyppiin , missä vesisuonet eivät kuitenkaan
liene kovin syvällä .
Mainintoja kolmineulasista männyn lyhytver·soista ei löytynyt helpolla meikäkäisestä dendrologisesta kirja l lisuudesta. Cajander (1917) toteaa "Metsänhoi don perusteissaan ", että alasuvussa , johon Pinus sylvestris kuuluu , neu l aset
ovat kaksittain . Samoin Kujala (1958) , Saarnijoki (1960) ja Sarvas (1964) puhuvat vain kaksineulasista männyn kääpiöversoista . Lagerberg et al . (1938)
ilmoittavat puolestaan niiden olevan "säännöllisesti kaksineulasia" . Näyttää
siis ilmeiseltä , että kolmineulasiset kotimaisen männyn lyhytversot ovat todella harvinaisuuksia , varsinkin näin runsaasti esiintyessään . - Olisipa tosiaankin kannattanut säilyttää tuo suorarunkoinen , pitkälatvuksinen , verraten
lyhytoksainen , terve ja kaunis mänty , oikea pluspuu !
Vaikka kotimainen mänty onkin säännöllisesti vain kaksineulasinen , sillä on
kuitenkin verraten läheisiä sukulaisia , joiden kääpiöversot ovat tai voivat
olla myös 3- neulasisia . Niinpä amerikanpunamännyllä (Pinus resinosa Ait . )
neulasia on lyhytversoissa 2 tai poikkeustapauksissa 3 ja kiinanmustamännyllä
(P. tabulaeformis Carr . ) "neulasten luku kääpiöversossa vaihtelee samassa
puuyksilössäkin kahdesta kolmeen" (Sarvas 1964) . Mäntymme tietyillä kaukaisemmilla sukulaisilla neulasten kolmiluku on normaalia , näin esim . lajeilla P.
longifolia Roxb . ja f · canariensis Smith . Amerikkalaisella ponderosamännyl lä
(P . ponderosa Laws . ) neulasten luku voi vaihdella kahdesta viiteen , tavalli simmin niitä on 3 .
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Kuva 1. Männyn toiseksi Vllmeinen vuosikasvain kolmineulasisin e lyhytversoi neen. Kuva kirjoittajan .
Fig . 1. One- year- old annual shoot with 3- needled fascicles on Pinus sylvestris .
Photo by the author .
On SllS ilmeisesti niin , että meikäläiselläkin männyllä on lyhytversoissaa n,
missä "neulasten väl issä on vähäinen kärkisilmu" (Kalela 1971) , kolmannenkin
neulasen aihe , joka joissakin tapauksissa voi suotuisissa oloissa kehittyä
normaaliksi neulaseksi . Ehkäpä kolmineulasiset lyhytversot eivät olekaan
männyllämme niin harvi naisia , kuin tietokirjat antavat ymmärtää .
Neulasten ikä
Kesällä 1981 kiinnostuin kesämökilläni jälleen männyn neulasista . Olin nimittäin todennut , että eräissä tontillani kasvavissa nuorissa männyissä osa neulasista säilyi vihreinä jopa 5 vuotta , vaikka kirjallisuudessa niiden mainitaan säilyvän elossa yleensä vähemmän aikaa . Niinpä Cajander (1917) ilmoittaa
männyn neulasten säilyvän Etelä- ja Keski - Suomessa 2- 3 vuotta ja Lapissa 3- 8
(9) vuotta ; Kujalan (1958) mukaan ne säilyvät taas Etelä- Suomessa 3 ja Pohjois- Suomessa 5- 7 vuotta . Sarvas (1964) puol estaan mainitsee säilymisajoiksi
Ete l ä - Suomessa 3- 4, Lapissa 5- 8 vuotta . Hahl (1981) esittää taas , että männyn
jalostustyössä pyritään vil jelymäntyyn , jonka neulaset säilyvät puussa "mie l uimmin " - kai vähin tään? - "3- 4 vuotta" .
Päätin tutkia asiaa tarkemmin omalla tontillani . Keräsin heinäkuun puolivälissä kysymystä selvittäväå aineistoa kahdelta , n . 150- 200 m tois i staan olevalta alueelta, toisaalta järveen viettävältä länsirinteeltä , toisaalta vähäi seltä harjunpätkäitä n . 200 m rannasta . Al ueet edustivat lähinnä hyvää puolukka- ja mustikkatyyppiä ja kasvoivat ha rvakse l taan myös isoa mäntyä ja koivua .
Tutkimuskohteik si valitut männyt olivat kaikki nuoria, yleisesti vain 2- 3 m
korkeita . Puut valittiin koko l ail la sattumanvaraise sti, vaikka ongelman laadusta johtuen pidin silmällä varsinkin sel laisia puita , joissa oli neulasia
nimenomaan alemmissa , vanhemmissa vuosikasvaimiss a . Keräelmän tulos ei siis
kummassakaan tapauksessa osoita erilaisten puiden täysin oikeita suhteita .
Keräelmä I:
Vanhin vuosikasvain, jossa vihreitä neulasia
3.

puita ,

kpl
3

6.

16
19
12

7.

0

4.
5.
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Neulasten lukumäärän havainnointi jäi I keräelmässä valitettavasti puutteelliseksi , mutta totesin kui,tenkin , että niitä oli yleensä sitä vähemmän, mitä
alempana niitä esiintyi . Sivuversoissa el i oksissa neulasia oli eräissä tapauksissa vielä seitsemännessäkin vuosikasvaimessa, tosin vain niukasti: 1,
1, 2 , 5,1 0 . Kaikissa näissä tapauksissa pääversolla oli joitakin neulasia vielä
kuudennessa kasvaimessa .
Keräelmä II : Tässä tar·kastellut männyt olivat sattumanvaraisemmin valittuja ,
vaikka paikan kaikkia puita ei tutkittukaan . Todettiin , että kaikkien mäntyjen
kahdessa viimeksi syntyneessä vuosikasvaimessa ol ivat kaikki neulaset tallella , mutta myöhemmissä vain osa niistä , seuraavasti :
Vanhin vuosikasvain , jossa
vihreitä neulasia
3.
4.
5.
6.

7.

Neulasten lukumäärä (keskiarvoi

puita ,
kpl

20- 70 (42 . 9)
1- 50 ( 12 . 5)
1- 20 (5 . 4)
(2 . 7)
1-6

7
31
7
3
0

Myös nyt todettiin , että sivuversoissa saattoi olla joitakin neulasia vielä
vuotta myöhemmi n kuin pääversossa , mutta säännöllisesti vähemmän kuin pääversossa seuraavana vuonna .
Havaintojeni mukaan Hauholla tahi yleistäen Etelä- Hämeessa näyttää osa männyn
neul asista ~äilyvän elossa , vihreinä verraten yleisesti vielä neljäntenä ja
viidenlenäkin kasvukautena (kesä- ja heinäkuussa) , jopa joku neulanen vielä
kuudentenakin kesänä . Nyt on kuitenkin muistettava , että kesän lopulla, elosyyskuussa , vanhimmat neulaset yleisesti kellastuvat ja vähitellen karisevat
pois . Jos siis teemme samanlaisen tutkimuksen talvell a , on edellä saaduista
vuosiarvoista vähennettävä yksi . Näin saadaan talviarvioinnin tulokseksi, että etelähämäläisten mäntyjen neulasista osa säilyy vihreänä yleisemmin 3 talvikautta , mutta eräissä tapauksissa vain 2 tai myös 4 tai 5 tal vea .
Jos siis puhumme neulasten iästä vuosissa , voimme kokoomana havainnoistani todeta, että kesäpaikkani nuorten ntäntyjen pääverson kaikki neulaset säilyvät
elossa ainakin kaksi vuotta , mutta yleisimmin kolme vuotta (talvikautta) . Tavallisesti niiden luku alkaa kuitenkin vähetä jo kolmannesta vuodesta lähtien.
Jotkut pääverson neulaset voivat saavuttaa viiden tai kuuden vuoden ja jotkut
oksien neulaset jopa seitsemän vuoden iän . Kasvukauden aikana puissa on joka
tapauksessa yksi vuosikerta (vuosikasvain) vihreitä neulasia enemmän kuin
edellisenä tai seuraavana ta lvena .
Kirjallisuutta :
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Anne Sopanen
TERVEISIÄ TALLINNASTA , RIIKASTA JA TARTOSTA .
M/s Georg Ots lähti Olympialaiturista 29 . 8 . 1981 klo 10 . 30 mukanaan 27 innokasta dendrologia, joilla oli edessään antoisa matka.
Ensimmäisenä iltana löysimme hotellimme (Tallinn) läheltä yhden kaupungin ehkä
dendrologisesti mielenkiintoisimmista puistoista nimeltään Hirvepark . Komean
valeakaasian (Robinia pseudoacacia) lisäksi puistossa on varsinkin vaahteroita ,
esim . Acer platanoides ' cucullatum' ja 'Palmatifidurn ' sekä hopeavaahtera (Acer
saccharTnUml (kaksi eri liuskaleht istä muotoa) . Suuren poppelin määrittelimmeontarionpoppeliksi (Populus x gileadensis) (kuinka me kaipasimmekaan Nalle
Karhua monta kertaa poppeleita määrittämään\). Löysimme myös aivan merkillisen,
hyvin paksulehtisen vuorijalavan muodon , jota kukaan meistä ei ollut aiemmin
nähnyt . Yleisesti suosituista puistopuista kannattaa mainita hevoskastanjat
(mm . Aesculus hippocastanum ja~ · x carnea ' Briottii') .
Aamulla suuntasimme kohti Riikaa . Tie kulkee lähellä rannikkoa ja pitkiä matkoja halki mäntymetsien , jotka vaikuttivat kovin kotoisilta . Majoittauduttuamme
hotelli Latviaan lähdimme katselemaan J~hipuistoja. Vinkiksi Riikaan meneville
muutamia löytöjämme : Catalpa ovataja Cladrastis ~entuckea (Komunäru parks),
Ginkgo biloba ja Gymnocladus dioicus (vallihaudan puisto) sekä komeat Juglans
manashurrca-:puut (Kirova par~
Kolmantena päivänä vierailirnrne Latvian juuri 25 vuotiaan tiedeakatemian kasvi tieteellisessä puutarhassa Salaspilsissä , jossa meitä opastivat A. Zvirgzd ja
R. Cinovskis. 136 ha suuruisesta puutarhasta näimme osan dendrariurnia , josta
laitoksen johtaja Zvirgzd valitteli talven 1978 vieneen 700 lajia (jäljelle
jäi 1800) . Dendrariurnissa on meneillään peruskunnostus kuivatusongelmien vuoksi .

Kuva 1. Prof . E. Laas Tarton kas vitieteellisen puutarhan lisäyshuoneessa . Valok. A. Sopanen .
Fig . 1. Prof . E. Laas , Tartu
Botanical Garden .
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Katselimme mm . orapihlajia (200 laj.) ja tuhkapensaita (100 laj ., joista 20
ikivihreää) ja ihastelimme suurta hienojen Thuja occidentalis - lajikkeiden
kokoelmaa . Havupuut sen sijaan olivat täällä - kuin myös kaupunkipuistoissa yllättävän vähäisiä ja huonokasvuisia.
Jos olimmekin haikailleet tyhjiä Riianlahden hiekkarantoja Tallinnasta tullessamme , niin näimme sentään yhden lomakeskuksenkin: suurten puiden katveessa ,
hienoisessa tihkussa unelmoivan Jurmalan - pitsitaloisen , vanhan kylpyläkaupungin . Merta nuuhkiessamme kaipasimme mennyttä kesää ja ajattelimme , että JOS
vain olisimme tulleet jo heinäkuussa ... Toinen matkamme dendrologiaa vain si vuavista kohteista, Riikan Etnografinen museo , oli myös monel l a tapaa mielen kiintoinen . Hienon metsäpuiston keskelle siirrettyjen vanhojen tal ojen yrtti maissa kasvoivat myös vanhat hyöty - ja koristekasvit .
Tartossa , Eestin metsäntutkimuslaitoksessa isäntinämme toimivat johtaja U. Erik
ja prof . E. Laas. Laitoksen istutuksista maistelimme aronioita ja pihlajia .
Kasvitieteellinen puutarha olisi ol lut enemmänkin kuin kiireisen pistäytymisen
arvoinen . Dendrarium sensijaan oli vastaperustettu , joten saimme kutsun saapua
uudelleen muutaman vuoden kuluttua .
Sokeri pohjalla : Tallinnan kasvitieteellinen puutarha ! Dendrologisen osaston
johtajan , Alexis Paivelin ystävällisellä suostumuksella päätimme ohjelmasta
poiketen viettää täällä kaiken jäl jelläolevan aikamme tänä viimeisenä matkapäivänämrne . Dendrariumin pinta- ala on 17 ha ja lajeja on 924 , joista 119
havupuita (Tallinna botaanikaaia juht 1981) . Paivelin ja Heikki Tammen opastuksella tutkimme mm . tuijat , valesypressit ja katajat (kaikki hyvin edustettuina) , männyt , l epät ja koivut, jal opähkinät , araliat, vaahterat, tammet jne .
jne . Tämä maisema- arkkitehti A. Niinen suunnittelema puisto on upea sekä esteettisesti että dend r ol ogisesti ja riittää yksin syyksi tehdä matka Tallinnaan .

SYYSKOKOUKSESTA POIMITTUA
Dend r ol ogian Seuran syyskokous ja pikkujoulu pidettiin matkake rtomusten ja
männyn käytön merkeissä 26 . marraskuuta Karjala- talolla . Osanot tajia oli jonkin verran yli 50 . Ennen eitelmiä käytiin vilkas keskustelu Seuran lehden
nimiehdotuksista ja runsaasti uusiakin ehdotuksia syntyi . Uusista ideoista
yksi osoittautui muita suositummaksi; saihan se neuvoa - antavassa äänestyksessä
reilusti yli puolet ääni~tä - Nimi oli Sorbus Fennica . Ja perustelujakin sille
l öytyi . Lehden kanteen on tulossa nimen ohella kuva Seuran uudesta tunnuksesta,
suomenpihlajan lehdes tä . Tuolloin Sorbus fennica sopii merkin viereen erinomaisesti (vaikka onkin nimistäsääntöjen mukaan l aito n, S . hybridan nuorempi toi sintonimi) . Lopullinen päätös lehden nimestä tehtäneen hallituksessa tammikuun
puolivälissä .
Karjala - talon antimena kokouksessa nautittiin erinomainen karjalanpiirakka
kahvin kera . Jälkiruokana sitten kiersi parkanolainen pettuleipä , josta osanottajat mursivat pieniä paloja maistiaisiksi ja milteipä hartaudella kuunte livat Reino Saarniota tämän lukiessa leivän valmistajan terveisiä. Vaikka
petäjäisen joukossa oli ruisjauhoja , tuoksui leipä selvästi tuoreelta mäntypuulta . Maku oli kohtalainen , joskin jälkimaku hieman pistävä . Tilaisuuden
päätteeksi Pentti Alanko kertoili männyn käyttömuodoista ravintona ja r ohtona (esitelmä julkaistaan Seuran lehden numerossa 1/1982).
Pertti Uotila
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Dendrologian seuran tiedotuksien viime numerossa (3/ 1981) jäi kuvien laatu
painatusteknisistä syistä hieman heikonpuoleiseksi - jyrkkäsävyisistä dioista
ei oikein synny kunnollisia mustavalkokuvia . Lisäksi onnistuttiin toimitus vaiheen kiireessä vi elä sekoittamaan kuvatekstejä , mitkä tässä oikaistaan .
Tapio K. Kallion liuskalehtisiä koivuja käsittelevän artikkelin kuvat 4 ja 5
(s . 126) vaihtoivat paikkaa . Ohessa kuvat ja tekstit oikeassa järjestyksessä .

Kuva 4. Betula pendula r. crispa . Näyte on kerätty Norjasta Modumista
--vuonna 1888 .
Fig . 4. B. pendula f . crispa i s the most common lobe- leaved birch form
(Modum , Norway , 1888) .- - Kuva 5. Siemenistä kasvaneiden koivujen l ehtien liuskaisuus vaihtelee . Tämän
Tyrvännössä Lahdentaan kartanon puistossa kasvaneen koivun lehdet ovat muodoltaan aidon taalainmaankoivun ja f . crispan väliltä . Näytteen ottaja Laura
Wecksell (1916) on merkinnyt sen taalainmäankoivuksi. - Kaikki kuvat Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) näytteistä.
Fig . 5 . Seedlings of l obe- leaved trees show varying leaf shapes . The leaves
of this specimen are intermediary between true f . dalecarlica and f. crispa
(Tyrväntö , Finland , 1916) . - All specimens from the Botanical Museum ,- - University of Helsinki (H) .

Alangon ker tomus Seuran retkestä Päijänteen ympäri (s . 154) puolestaan sai
kahdesta tarjolla olleesta kuva- aiheesta toisesta kuvan ja toisesta tekstin .
Julkaistun kuvan teksti kuuluu seuraavasti : Denrologian Seuran Päijänteen
retken osanottajia tutustumassa ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemen ja metsänhoitaja Ahti Paavosen johdolla männyn siemenviljelyksiin Metsä- Väärässä Hartolassa 18 . VII . 198 1. Kuva P . Alanko .
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VU 0 S 1 K 0 K 0 US
Dendrologian Seura - Dennrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pi detään Helsingissä Tieteellisten
seurain talossa (Snellmaninkatu 9-11) torstaina 25. 2. 1982
alkaen klo 18.30.
Kokouksessa käsitellään Seuran säänt öjen 9. §:n mukaiset
vuosikokousasiat: kertomus v. 1981 toiminnasta, tilinpäätös
1981, jäsenmaksujen suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1982, hallituksen puheeniohtajan ja hallituksen erovuoroisten jäsenien valinta sekä tilintarkastajien
valinta.
Varsinaisten kokousasinisen jälkeen esitellään vuoden puu
1982 ja Jouni Mikola kertoo ja näyttää kuvia Pohjois-Amerikasta.
Te r v e t u 1oa

KIRJALLISUUTTA

Monisteesta HÄMET- AHTI , L., JALAS , J . & ULVINEN, T. : SUOMEN ALKUPERÄISET JA
VAKIINTUNEET PUTKILOKASVIT on ilmestynyt 3 . korjattu painos . Se kuuluu sarjaan Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita , 71 . nide , 112
sivua ja hinta on 16 mk . Sitä voi tilata osoitteella Helsingin yliopiston
kasvitieteen laitos , Unionink. 44, 00170 Helsinki 17 tai puhelimitse 90650 188 . Aikaisemmat painokset ovat ilmestyneet 1977 ja 1980 ja ne on selostettu lehdessämme (ks . DST 8 : 4 ja 12 : 1) . Uuteen painokseen on tehty muutamia
uusimpien tutkimustulosten aiheuttamia muutoksia ja lisäyksiä sekä korjattu
painovi(heitä (huomautukset ja täydennysehdotukset ovat edelleen tervetulleita) , Monisteesta ilmenee ajan tasalla olevien tieteellisten ja suomenkielisten
(mutta valitettavasti ei ruotsinkielisten) nimien lisäksi kasvien levinneisyys .
Pentti Alanko
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SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 12, No 4, 1981)
SALIX x MOLLISSIMA ESCAPED FROM CULTIVATION IN HELSINKI by Leena Hämet- Ahti ,
pp. 169- 171
Salix x mollissima Ehrh . (S . triandra L. x viminalis L. ) 'Hippophaeifolia '

~s as an escape from abandoned basket willow plantations in Vuosaari,

Helsinki . The other species or hybrids of these plantations (S. purpurea L.,
S. x dasyclados Wimmer , S. ' Vi tellina') have not escaped in the area . S. x
mollissima is apparently- distributed vegetatively by its branches which snap
off easily at the base like those of ~ · triandra .
FUNGAL PATHOGENS ON SCOTS PINE by Tauno Kallio, pp.

172- 178

The main reason for the increase in forest diseases caused by fungi on Scots
pine is the extensive planting of this tree species on "unnatural" (too fer tile) sites as well as the use of wrong seed sources. Low technical quality
and fungal attacks in pine plantations r eflect this situation .
Pathogenic fungi often cause serious needle damage in nurseries , but some
fungi (e . g . Lophodermella sulcigena) also attack the needles of young trees
in the forest . Snow blight (Phacidium infestans) damage is sometimes also
serious on small trees in northern and eastern Finland in particular . Among
shoot pathogens , top canker (Scleroderris lagerbergii) was earlier a serious
disease i n nurseries only , but it has also been found as an epidemic disease
in pine plantations originating from poor seed sources in association with
unfavourable weather conditions .
Among the rust fungi , Melampsora pinitorqua is perhaps the most harmful one ,
but it can be effectively controlled by removing the aspens (the alternate
host) from the pine stand . The parasitic root rot fungus (Heterobasidion an nosum ) i s a serious pathogen , particularly in young pine stands . No effective
control methods are avai l able , but the importance of a well - adapted pine
provenance and the harmful effects of summer harvesting have been emphasized .
An antagonistic fungus, Phlebia gigantea , may also offer a control method
against the root rot disease in pine , although it has so far been used to
control Heterobasidion damage in spruce only . Small pine seedlings (on burntover sites only) are also destroyed by Rhizina undulata; the increase in
slash burning has made this pathogen a potential threat.
ANIMAL DAMAGE ON SCOTS PINE by P. Juutinen, pp . 179- 187
In contrast to pine seedlings in nurseries , young plantations of pine are
often subjected to damage caused by animals . Themost common harmful insect
is Hylobius abietis , which may be a problem during several years after transplanting , if chemical or other control methods are not applied. Among other
insects which in recent years have received particular attentions Aradus
cinnamomeus should be mentioned .
Moose (Alces alces) have during the recent 20 years become the most harmful
mammals-ror-young pine stands, but regular thinning and the removal of broad leaved species seem to check their effects to some extent . Pine plantations
on abandoned fields are also subjected to attacs by voles, which cannot effec-
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tively be controlled by other methods than avoiding the rodent popul ation
peak years when planting on such susceptible sites is carried out.
In mature pi ne stands , needle damage caused by Neodiprion sertifer (and sometimes by other insects) is found on tens of thousands of hectares in Finland
in certain y7ar~ , but often no control methods are necessary . A non - toxic
method , cons~st~ng of the use of a pathogenic virus , has been sometimes effectively used againstNeodi prion in Finland , however.
Bark beetl es (particul arly ~ piniperda on growing shoots of mature
trees) may also cause damage , if the breeding material (e .g . unbarked timberl
·
i s not removed effectively from the forest .
SILVICULTURE OF PINE STANDS by P. Yli - Vakkuri , pp . 188- 190
Different silvicultura l measurements are needed at different stages of stand
development . Both in natural young stands and in plantations the species composition and stand quality has to be regulated . In particular , excessive
amounts of hardwoods are a common threat to young pine stands on rich soil s .
Regul ar thinni ngs which aim at preservi ng the best stems up to the final cutting also yi eld a considerabl e amount of usabl e timber . The remaining best
trees can also be used as seed trees for natural regeneration .
VACCINIUM MYRTILLUS X VITIS- IDAEA IN FINLAND by Aaro Lehmushovi , pp . 191 - 198
There is only one verified occurrence of Vaccinium myrtillus x vitis- idaea
(V . x intermedium) in Finland , reported from Pori in 1966 . In this articl e ,
the morphology of the hybri d plants from Pori stand are compared wi th both
parent species . In most characteri stics the hybrid is clearly intermedia t e
- close to V. myrti ll us especially in the habit , hairiness of shoots , and
leaf shape , but close to V. vi tis - idaea because of its evergreen leaves i n
particular .
Ecology of thePori site is briefly described , as well as reproductive biol ogy
of the hybrid . The vegetative reproduction of the hybrid is considerable , ca .
10- 20 cm per year . The age of the stand, (ca . 210 m2 in area) is therefore
60- 80 years . Usually the hybr id has two periods of flowering , one i n June and
another inAugus t-September , and the number of flowers is fairly large . However ,
fruits are only seldom formed , and the number of seeds in the f ruits is l ow .
Under natural conditions the hybr i dization of V. myrtillus and V. vi tis - idaea
is prevented by several isol ation mechanisms , which include differences i n the
ecology and time of flowering , as well as probably mechanical barriers invol ved
in the insect pollination .
GENUS DIERVILLA IN FINLAND by Pentti Alanko, pp . 199- 201
The article briefly presents the Diervilla species and hybrids (~ . lonicera ,
D. sessilifolia , D. rivularis and D. x splendensl which are cultivated in
Finland . D. lonicera is most frequently seen , but all of them are uncommon
and unavaTlable in Finnish nurseries at the moment, although they are potentially valuable in woodland gardens and as ground cover plants .
PINE AND FUNGI by P. Mikola, pp . 203- 208
The symbioti c rel ationship between trees and fungi (Basidiomyce tes) , the
phenomenon of mycotrophy , is reveiwed . Particularly the root mycorrhiza of
pines is closely descri bed . It is concluded that cultivation of pine in new
environments must be accompani ed by introduction of its fungus symbionts in
order to be successful . The mutual benefits of tree and fungus is discussed .
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NOTES ON PINE NEEDLES by V. Erkarno , pp . 209- 211
An unusual frequent occurrence of 3- needled fascicles is reported from one
vigorously growing natural Scots pine in Hauho, Southern Finland . By sarnpling
a larger nurnber of trees the author also shows that pine needles may reach
a hi gher age than cornrnonly reputed in the literature : green needles were found
whi ch survived four or five (in some cases sixl growing seasons .
GREETINGS FROM TALLINN ,

RIGA AND TARTU by Anne Sopanen , pp . 212- 213

An itinerary is given of the excursion to Estonia , Soviet Union, by the
Finnish Dendrological Society in the surnmer 1981 .

Yhdenkin kasvutekijän
puuttuminen estää

kasvun.

Kaikki elämä maapallolla perustuu auringon
energiaan. Vihreät kasvit tarvitsevat lisäksi
veHä. hiilidioksidiaja ravinteita. Jokainen
naistä kasvutekijöistä on korvaamaton.

Kasvi ottaa ravinteet aina
samassa muodossa
Kasveille väiHärnäHömiä ravinteita on kuusitoista. Jos jotakin niistä on liian vähän. kasvu
häiriintyy. Kasvi oHaa ravinteet maasta aina
samassa muodossa nippumaHa siitä. ovatko
ne peräisin karjanlannasta, kompostista tai
lannoiHeista. Tärkeää on niiden riiHävyys ja
oikeat keskinäiset suhteet.

lannoitteilla riittävästi
täysiarvoista ravintoa
Karjanlannan ja kompostin ravinteet riiHävät
vain 15-20 prosentille peltojen ravlnnetarpeesta. Siksi tarvitsemme lannoitteita. lannoitteissa ravinteet ovat kasveille edullisissa suhteissa. Oikealla lannoituksella saadaan ravintoarvoltaan korkealaatuinen sato.

Lannoitus
kohottaa
sadon laatua
ja määrää

*•

KEMIIU..

MUSTILA
TAIMITARHAT
PLANTSKOLOR

Mustilassa yli 70 vuotta kestänyt koetoiminta on
antanut meille kokemusta Suomen ilmastoon soveltuvien puiden ja pensaiden valinnassa ja kasvatuksessa. Taimitarhamme toimittaa Teille kestäviä, usein omasta perusaineistosta kasvatettuja
taimia.
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