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SoRBIFOLIA

Tässä se nyt on . Kaksitoistavuotisesta perinteestä on luovuttu ja Seuran lehti
on ristitty Sorbifoliaksi , takanaan hallituksen äänestyspäätös. Uusi nimi
saattaa joitakin oudoksuttaa : se on vieras , monille mitäänsanomaton latinalaisperäinen sana , vaikka osat Sorbus (pihlaja) ja folium (lehti) olisivat muutoin
tuttuja . Tässä yhteydessä voi palauttaa mieleen tosiseikan, että sana dendrologiakin on monelle ns. oppineellekin sangen vieras . Latinisti puolestaan tie tysti kiinnittää huomionsa siihen , että Sorbifolia on adjektiivi (pihlajan lehden kaltainen) eikä substantiivi kuten nimet yleensä .
Oli miten oli , uskon kuitenkin , että Sorbifolia pian tulee kaikille dendrologeille tutuksi, liittyyhän se Seuran uuteen symbooliin, suomenpihlajan lehteen .
Lehden kannen asua ovat olleet suunnittelemassa toimituksen apuna Paula HavasMatilainen ja Anne Sairanen; lopullinen toteutus on viimeksimainitun .
Dendrologian Seuraa on joskus moitittu liiallisesta tieteellisyydestä tai
hienoudesta . Tämä ei suinkaan pidä paikkaansa; jäsenyys ei edellytä tieteen
harjoittamista eikä liittyminen kahden jäsenen suositusta kuten monissa tieteellisissä seuroissa on tapana . Kaikki puista kiinnostuneet ovat tervetullei ta Dendrologian Seuran jäseniksi - suositukseksi riittää jäsenmaksun maksaminen .
Liian "tieteellisyyden" rasitetta voi äkkinäinen ehkä nähdä Sorbifoliastakin :
tekstin ulkoasu on yhdenmukaistettu ja artikkelit on varustettu kirjallisuusviittauksin ja englanninkielisellä yhteenvedolla. Tieteellisyyttä ja täsmällisyyttä pyritään ylläpitämään siinä mielessä , että kukin artikkeli jakaa mahdollisimman oikeata ja asiallista tietoa. Mutta tämä ei merkitse sitä etteikö
uutisia , pikkutietoja , kirjaesittelyjä yms . julkaistaisi edelleen - päinvastoin , niidenmäärääpyritään lisäämään . Summaryt palvelevat lehden ulkomaista ,
tosin verraten vaatimatonta lukijakuntaa ja tekevät lehden käyttökelpoisemmaksi kirjallisuuden vaihtoon . Vaihdosta ja Seuran kirjastosta kirjoitetaan
Sorbifoliassa myöhemmin tänä vuonna.
Lehteä tullaan tekemään tässä numerossa viitoitettavien periaatteiden mukaisesti . Niinpä tämä numero käyköön myös ohjeena tuleville kirjoittajille. Todettakoon kuitenkin lisäksi , että käsikirjoitukset tulee kirjoittaa harvalla
rivivälillä (ne kirjoitetaan kuitenkin kaikki samalla koneella puhtaaksi) .
Suositeltavaa on , että kirjoittaja itse laatii ehdotuksen summarya varten
joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi; toimituksen puolesta teksti kyllä
käännetään tai tarkistetaan. Toivottavaa myös on, että kirjoittaja itse mahdollisuuksien mukaan hankkii artikkeliinsa liittyvän kuvituksen . Piirrokset
ovat erittäin käyttökelpoisia, valokuvista mustavalkokuvat parempia kuin väri kuvat, ja joka tapauksessa kuvien tulisi olla loivasävyisiä . Myös tekijän
kirjeenvaihto- osoite tarvitaan . Kustakin vähintään kaksisivuisesta artikkelista kirjoittaja saa 50 eripainosta .
Pertti Uotila
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Kesämatka Skotl antiin
Matka on suunniteltu tapahtuvaksi hei näkuussa 1 . 1 . - 20 . 1 . 1982 välisenä aikana .
Matkakustann ukset nousevat n . 4500, - markkaan, johon sisältyy matkat , majoi tus kahden hengen huoneissa ja aamuateriat mutta ei muita aterioita . Matkan
edel lytyksenä on vähintään 15 osanottajaa, korkeintaan voidaan matkalle ottaa
30 henkeä . Sitovat ilmoittautum iset on toimitettava mahdollisimm an pian ja
viimeistään 13.4.1982 sihteerille, koska matkaliput on sitovasti ti l attava .
Ilmoittautum inen on sitova , kun on samaan päivään mennessä maksettu etumaksuna Seuran postisiirtot ilille 419 92- 1 1780 , - mk . Mahdol lista henkilökohta ista
peruutusta varten on syytä jokaisen ottaa peruutusvaku utus : (Ks . muuten Seuran matkustusohj esääntöä DST 4/1981 . ) Jos matkalle ei ilmoittaudu riittävää
osanottajamä ärää , palautetaan etumaksu kokonaisuude ssaan . Matkalle hyväksy tyille lähetetään tarkempi matkaohje lma myöhemmin .
Viikonloppum atka Pohjois- Karjalaan
Lauantaina ja sunnuntaina 21 - 22 . elokuuta. Kokoontuminen 21 .8 . aamul l a Joensuun rautatieasema lla . Alustavat ilmoittautum iset sihteerille (90- 378 011/43 1;
klo 9- 12) . Ta r kempi ohjelma ja hinnat l ehden seuraavassa numerossa .
Puistokävely Al ppiharjuun
Keski vi i kkona 26 . toukokuuta alkaen klo 17 . 00 . Kokoontuminen raitiovaunu
no . 3 pysäkil lä Karjalankadun päässä . Tutustumisko hteina Alppipuisto ,
Linnanmäen ympär istö ja erityisesti Lenini npuisto .
Savotat ja muut puiskokävely t
Katso toi mintasuunnite lma ; yksityiskoht aiset tiedot seuraavassa numerossa .

JÄSENPALSTA
Uus i a jäseniä 1 . 1.- 15 . 3. 1982
Autere Ismo
Grönholm Sonja
Hagqvist Risto
Hal tia Tuula
Hinneri Sakari
Hirvonen Veijo
Huuri Leena ja Olavi
Kallio Pauli
Kiuru Heikki
Kukkola Arma
Laamanen Kari
Lemmetyinen Markku
Linden Carl Johan
Malmi Jukka s.

02760
06750
00710
007 10
23500
91 71 0
00330
15110
02680
14610
00760
18600
02580
20750

Espoo 76
Tolkis
Helsinki 71
Helsinki 71
Uusikaupunki
Jylhämä
Helsinki 33
Lahti 11
Espoo 68
Lepaa
Helsinki 76
Myllyoja
Sjundeå 88
Turku 75

Muona Outi
yman E. A.
Orava Erkki M.
Pajunen Ahti
Pietilä Kalle
Pöyry Päivi
Rancken Ralf
Reiman Jorma
Suominen Leena
Tikkala Heikki
Tiukkanen K.
Thunberg Pentti
Venho Aino

90570
00120
00520
01230
33470
13600
10600
20700
00720
54620
33210
42700
00530

Oulu 57
Helsinki 72
Helsinki 52
Vantaa 23
Ylöjärvi
Hämeenl . 60
Ekenäs
Turku 70
Helsi nki 72
Taipalsaari
Tampere 21
Keuruu
Helsinki 53
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SAKARI HINNERI
VAAJ-ITERA CAcER

PLATANOia:s ) t-ETSÄPUUNA

Metsävaahtera (Acer platanoides) on arvostetuimpia kujanteiden, puistojen ja
pihojen koristepuitamme . Mutta metsäpuuna se on ainakin jaloista lehtipuistamme huonoimmin tunnettu ja tutkittu . Kun vuorijalava , saarni ja lehmus ovat
aina olleet kasvitieteilijöidemme l emmikkejä , joista löytyy kirjallisuudessamme parisenkymmentä erikoisartikkelia ja tiedonantoa , niin vaahterallemme
on omistettu vain pari pientä tiedonantoa . Kuitenkin metsävaahtera on todellinen arvopuu paitsi koristekäyttönsä myös puuaineksensa vuoksi . Siksi sen
nykypäiviin säilyneet vähälukuiset luonnonkannat erityisesti sisämaassa ovat
arvokkaita luonnonvarojamme ja geneettisen luonnonsuojelun kohteita . Myös
meneillään olevan valtakunnallisen inventoinnin pohjalta tehtävään lehtojen
ja jalopuumetsiköiden suojeluohjelmaan on tähdellistä sisällyttää myös koh teita , jotka turvaavat metsävaahteran luonnonkantojen säilymisen . Näin ollen
on monestakin syystä ollut paikallaan tämän metsiemme aateliston jäsenen ni meäminen vuoden puuksi 1982 !
Vaahtera tunnetusti leviää helposti istutuspuista lähimetsiköihin . Vaikeudet
kulttuuriperäisten ja alkuperäisten luonnonesiintymien erottamisessa ovat olleet omiaan vähentämään tutkijain mielenkiintoa koko puuhun . Kuitenkin esiisämme ovat erityisen tarkasti kiinnittäneet huomiota vaahteran luonnonvarai siin esiintymiin . Onhan siitä saatu arvokasta puuta tarve- esineisiin kuten
luokkeihin ja huonekaluihin sekä lehdeksiä karjanrehuksi . Myös siementaimia
on jo entisaikoina siirretty pihapuiksi .
Metsävaahteran saamaa arvostusta osoittaa topografinen paikannimistömme , joka
Etelä- Suomen osalta käsittää kymmenittäin vaahtera- alkuliitteisiä nimiä . Monilla näistä paikoista edelleenkin kasvaa vaahteraa . Metsävaahteran levinnei syyden kannalta mielenkiintoisimpia ovat juuri pohjoisrajalle sattuvat esiintymät Joutsan Vaheraholla , Luhangan Vahermäellä sekä Jämsän Vahderjoella ja
Vaherhuo'ossa . Itse vaahtera on tammen tavoin ikivanha suomalaisugrilainen
puunnimi , joka esiintyy aina Volgan seudun mordvassa ja tseremississä . Vaahteralla on myös aina tarkoitettu talonpoikaisväestön piirissä samaa puulajia
toisin kuin saarnella ja jalavalla, joiden nimien käytössä on ollut melkoista
sekaannusta .
Myös Keski - Euroopan sekä germaanisella että slaavilaisella kielialueella on
hyvin paljon vaahtera- aiheisia paikannimiä , jotka liittyvät ikivanhoihin uh ri - ja kalmistopaikkoihin . Pohjoismaissa ei vaahtera tiettävästi ole ollut
samanlainen pyhä puu .
Vaahteran saamaan vähäiseen mielenkiintoon yhtenä syynä lienee ollut myös
reliktiesiintymien puuttuminen . Botanistithan ovat vuosikymmeniä tehneet pyhiinvaellusmatkoja vuorijalavan ja saarnen pohjoisille erillisesiintymille,
jotka ovat tulkittu jäänteiksi atlanttisen kauden laajemmasta levinneisyydestä . Nämä lajit ovatkin voineet säilyä tehokkaan vesamuodostuksen avulla
generatiivisen uudistumisen edellyttämän levinneisyysrajan pohjoispuolella
(vrt . Erkamo 1956) , kun taas verraten lyhytikäinen vaahtera, joka käytännössä
uudistuu yksinomaan siemenistä , kykenee kasvamaan vain ilmastollisen pohjoisrajansa rajaamalla alueella .
Historiallisen hohdokkuuden puutteen korvaa kuitenkin puulajin käyttökelpoi suus ilmastoindikaattorina , minkä jo Norrlin (1910) huomasi erottaessaan Suomen luonnonmaantieteellisessä aluejaossaan erityisen vaahtera-eli Etelä- Suomen lehtimetsävyöhykkeen tammi - ja lehmusvyöhykkeen välissä . Onkin syytä pai -

S.

H~nn~ ,

TuAun

ytiop~ton b~olog~n ~06 ,
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nottaa , että Norrl in ei nimennyt vyöhykettä esimerkiksi pähkinäpensaan mukaan ,
joka toki olisi ollut paljon yleisempi ja levinneisyydeltään paremmin tunnettu , mutta jonka sisämaaesiintymien reliktiluonteesta hän ol i jo perillä .
Metsävaahteran alue
Metsävaahteran yleisyyttä nimikkovyöhykkeellään on ehkä yliarvioitu . Tosiasiassa sen l uontaise t esiintymät tammivyöhykkeen pohjoispuolella ovat lähes
yhtä niukkalukuisia kuin vuorijalavan , jota sehtään on totuttu pitämään todellisena harvinaisuutena . Esimerkiksi Satakunnasta metsävaahteran luonnonkantoja ei tunneta muualta kuin meren tuntumastaParin tienoille asti sekä si sämaasta vain Kiukaisis ta (vrt . Kause 1972) . Ei edes Kallion (1954) tutkimissa diabaasialueen lehdoissa , joissa l ehmuksen ohella on melkoisesti vaateliasta lehtolajistoa , vaahteraa tavata .
Jonkinlainen yl eisyyskeskus vaahteralla näyttää olevan Hollolan lehtokeskuksen alueella , varsinkin Padasjoella ja Asikkalassa sekä sen pohjoisilla jatkeilla mol emmin puol in Päijännettä . Sieltä vaahteraesiintymien ketju jatkuu
Lammin ja Pälkäneen kautta (vrt . Severi 1933 , Mäkirinta 1968) Hämeenlinnan
l ehtokeskukseen , missä varsinkin Kalvolassa on ollut vaahteraa runsaanlaisesti . Sitä vastoin Pirkkalan l ehtokeskuksessa se on hyvin harvinainen (vrt .
Tapio 1953) . Itä- Suomessa huoma ttavimmat esiintymät ovat emäksisten kivilaj i en alueell a Savonlinnan t untumassa .
Tammivyöhykkeessä vaahtera on saariston nuorten huuhtoutumattomien siluurimoreenimaiden puu saarnen tapaan, mutta on selvästi harvinaisempi eikä kasva
yhtä pienillä ja tuulille alttiilla ulkoluodoilla kuin tämä (Skult 1956 ,
Hinneri 1972) . Itse Ahvenanmaalla se on yleinen puu sekä lehtoniityillä että

Kuva 1. Metsävaahteran luontaisten esiintymien pohjoisraja Suomessa .
Fig . 1. The northern limit af indigenous Acer platanoides in Finland .
Sorbifo1ia 13 (1/ 1982 )
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kivisyytensä vuoksi luonnontilaisemmissa rinnelehdoissa (Palmgren 1915 ,
Haeggström 1970) , Sitä vastoin Varsinais- Suomen mantereella vaahteraa ei ole
aivan rannikon tammimetsiköitä lukuun ottamatta lainkaan . Myös monista Lohjan l ehtokeskuksen parhaista !ehdoista se puuttuu (Lindroos 1966 , Koponen
1967) . Vaahteran viihtyminen Saaristomeren alueella johtuu pal jolti myös kas vukauden aurinkoisuudesta , minkä vuoksi samalla alueella tavataan monia mui takin Keski - Euroopan lehtimetsävyöhykkeen mantereisia lajeja (Eklund 1937) .
Keski - Euroopassa metsävaahteran mantereisuutta osoittaa lajin puuttuminen Atlanttin ja Pohjanmeren tuntumasta . Saksassakin sitä kasvaa vain vuoristojen
kuten Harzin ja Vogeesien sadekatveessa sekä Reinin ylimpien sivuhaarojen
kuivakesäisissä laaksoissa . Alpeillakin se on harvinainen lukuun ottamatta
eräitä mantereisia laaksoja , kuten Sveitsin järvialuetta . Sielläkin sen luonteenomainen seur alainen on metsälehmus . Tuoreilla ja valuvetisillä vuortenrinteillä se ei kykene kilpail emaan eli ntilasta bioottisesti joka suhteessa
voimakkaamman vuorivaahteran (A . pseudoplatanus) kanssa . Vasta pyökki al ueen
itäpuolella Itä- Puolasta Valko~Venäjälle ja Keski - Venäjälle ulottuvalla tammivaltaisten sekametsien vyöhykkeellä metsävaahtera on merkityksellinen metsäpuu . Täällä sen seurassa voi kasvaa myös niverävaahtera (A . campestre) ,
jonka esiintyminen kuitenkin painottuu kuivemmille metsämaille , eritoten
paahderinteiden Ouercus pubescens - tammikoihin .
Vaahteran maaperäekologiaa
Maaperäekologisesti metsävaahtera ei ole saarnen , vuorivaahteran tai pähkinäpensaan veroinen jalopuu . Kun.nämä hyvälaatuisella lehtikarikkeellaan parantavat tai ainakin yl l äpitävät lehtomaan boniteettia , niin vaahteran lehdet
ovat tammen ja pyökin tapaan omiaan pikemminkin huonontamaan maan laatua .
Vaahteran vasta varissut l ehtikarike on hapanta (pH 4 . 0- 4 . 5) , kun se vertailukolmikolla on l ähes neutraalia (pH 6 . 4- 7 . 0) . Happamuus korreloi l ehtien
kalsiumpitoisuuteen , joka esimerkiksi vuorijalavalla on kaksinkertainen vaahteraan verrattuna .
Maaperän humuksen laatuun vaikuttaa olennaisesti myös karikkeiden typpipitoisuus . Suoranaista kokonaistypen määrää paremman käsityksen lehtikarikkeen
ominaisuuksista antaa hiilen ja typen suhde (C/N- indeksi) . Se on vertailukolmikolla varsin edullinen ( 17- 25) , mutta metsävaahteralla me rkittävän huono (50- 53) eli tammen tasoa . Myös suoranaiset typpimää rät ovat vertailulajeilla vähintäin kaksinkertaisia . Kuitenkin keskikesäl lä vaahteran lehtien
typpipitoisuus on jopa korkeampi kuin muiden jalojen lehtipuiden . Metsävaahtera si irtääkin syksyllä lehtiensä typestä n . 75 ~ talvehtiviin versonos~~n ,
kun vertailulajeilla vastaava mobilisaatio on muutaman kymmenen prosentin
luokkaa .
Vuorivaahteraa sitävastoin pidetään Keski - Eu r oopassa maanparantajana . Siksi
sitä suositaan laidunmailla paitsi varjostajana myös kari kelannoittajana .
Saarnen , jalavan ja pähkinäpensaan lehtikarike lahoaa täydellisesti seuraavan
kasvukauden loppuun mennessä , mutta vaahteran kuten myös lehmuksen lehtien
multaantuminen kestää kaksi vuotta . Kuitenkin vaahtera kasvaa lähes aina vain
sekapuuna muiden jalojen l ehtipuiden joukossa , joten sellaista lehtomullan
köyhtymistä ei pääse tapahtumaan kuin esimerkiksi monissa Lounais- Suomen puhtaissa tammikoissa .
Metsävaahteran tyypillisimpiä kasvupaikkoja vaaht~ravyöhykkeelläovatkiviset ,
jopa louhikkoiset puronvarsirinteet ja kallionalukset . Kasvupaikkoja luonnehtii emäksisen kiviaineksen voimakas fysikaalinen ja kemiallinen rapautuminen ,
liikkuva ja hapekas vesi joko pintanoroina tai maanalaisina puroina . Hienojakoista , ravinteita pidättävää kivennäismaata on vasta syvällä , mutta kui tenkin täysikasvuisten puiden juuristen ulottuvilla. Alikasvos sekä ruohovarSorbifolia 13 (1/1982)
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tiskasvi llisuus hyödyntää paaasiassa kivi ä ja puiden JUuria peittävää paksua
karikemullasta, jonka kivennäisra vinteiden pitoisuudet ovat korkeita .
Kasvualustaa ylipäätään luonnehti i vaih tuvar avinteisuus , sillä rinteen yläpuolelta tulee ravinteita valuvesien ja rapautumisainesiirtymien mukana .
Näissä olosuhteissa maan pieneliöstötoiminta on vilkasta, mikä ilmenee tehokkaana nitraattitypen muodos tuksena . Multaan Luneen humuksen C/N - indeksi on
alle 20 , usein jopa 10- 12. Myös maan mesofaunan suorittama viherkarikkeen
hajoitustoiminta on vilkasta ainakin siitä päätellen, että eloperäisen aineksen alta maakivien pinnalta l öytyy ai na runsaasti lehtomaisen maan lierolajeja .
Vaahterapaikkojen kasvillisuus
Us ei mmiten vaahteraa kas vavissa lehdoissa on valtapuuna lehmus , el l ei kuusi
ole ehtinyt dominoivaan asemaan . Aluskasvillisuuden lehtomainen leima säilyy
kuusettuneillakin paikoilla pitkään, sillä maan hyvä biologinen aktiivisuus
riittää takaamaan kuusen neulaska rikkeen tehokkaan hajoamisen niin kauan
kuin myös lehtikarikkeen muodostajille l öytyy elintilaa kuusien lomassa. Kuusen myötä eräiden lehtoruoho j en kut en tesmay r tin (Adoxa moschatellina) ja
kaiheorvokin (Viola selkirkii) runsastumistakin on havaittavissa .
Pensaskerros on ehkä vankempi kuin missään muussa metsäkasvillisuusmuodossamme . Maaperän ravinteisuut ta osoittaa näsiän (Daphne mezereum) säännölli nen , joskus runsaskin esiintyminen . Myös koiranh~Viburnum opulus) on
tunnusomainen . Kasvual ustan äkilliset kosteuse r ot synnyttävät varsin kirjavan kenttäkerroksen kasvillisuusmosaiikin . Tuorepohjaisilla paikoilla luonteenomaisimpi a lajeja ovat mustakonnanmarja (Actaea spicata) , lehto- orvokki
(Viola mi r abi lis) ja i mikkä (Pulmona ria obscura), kun taas noro ja seurailevia
lehtokorpijuotteja leimaavat lehtopähkämö (Stachys syl vatical , velholehti
(Circaea alpina) ja lehtopalsami (Impatiens noli - tangere ) . Isojen maakivien
karikehumuksella on säännöllisesti haisukurjenpolvea (Geranium robertianum)
ja lehtoarhoa (Moehringia trinervia), joskus myös jänönsalaattia ( 1ycelis
muralis) .
Nämä lehmus - vaahterametsiköt ovat kutakuinkin identtisiä Keski - Euroopan vuorenr inteiden kosteahkoil l e louhi kkometsille (Blockhaldenwald , Schluchtwald) ,
erityisesti assosiaatiolle Aceri- Fraxinetum stachyetosum sylvaticae . Puustosta tosin saarni puuttuu , mutta edellä main i tut pensaat ja kenttäkerroksen
l ajit ovat yhteisiä molemmille alueille .
Hämeen lehtokeskuksissa vaahtera kasvaa yksittäin tai pieninä ryhminä myös
pienilmastoltaan kuivemmissa kallionalus- ja vuorenrinnelehdoissa , joi ssa
myös l ehmus on valtapuu . Maa on kivistä , mutta sisältää hietaa vastaavia hienoja lajitteita ja on siten hikevää. Lehtokuusama on tyypillisin pensas , mutta myös näsiää esiintyy . Kenttäkerroksen luonnehtijalajiyhdistymä konnan marja- imikkä- kevätlinnunherne (Lathyrus ~ ) - sinivuokko (Hepatica nobilis)
viittaa selvästi Böömistä Ukrainan aroreunuksille ulottuvalla alueella tavattaviin mantereisleimaisiin l ehmus- vaahtera- valkopyökkimetsiin (Aceri - Carpinetum) . Joskus Hämeessä vaahteraa on jopa paahteisilla harjurinteillä kuten
Pädasjoen Kelventeen saarella , missä sen seuralaisia ovat lehmus, kuusama ,
näsiä , taikinamarja sekä mustakonnanmarja , kevätlinnunherne, metsänätkelmä
(Lathyrus sylvestr is) ja metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) . Ilmeistä
samankaltaisuutta on metsäkastikkavaltaisiin Aceri - Tilietum- yhdyskuntiin ,
joita tsekkitutkijat ovat kuvanneet Karpaattien paahteisilta rinteiltä.
Itä- Suomen vaahteraesiintymistä ehkä mielenkiintoisin on Kerimäen Pyörismäell ä , missä puuta kasvaa kalkkikivialueella lehmusvaltaisessa kallionaluslehdossa . Kenttäkerroksessa l ehmuslehtojen tunnuslajien näsiän , lehto rvokin
ja mustakonnanmarjan ohella kiinnittävät huomiota vaateliaat kämmekät tikankontti (Cyperipedium calceolus), pesäjuuri (Neottia nidus- avis) ja seikkokaksikko (Listera ovata) .
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Kuva 2 . Rehevää keväistä Turun Ruissalon tammistoa , jossa metsävaahtera on
merkittävä osakas . Täälläkin sen alkuperäisyys on kuitenkin kyseenalainen .
(Kuva 1972 K. Alho)
Fig . 2 . Luxuriant oak forest including the Norway maple (Acer platanoides) ,
in Ruissalo , Turku . However , though within its natural range the maple may
not be indigenous here but escaped from the parks of the area .
Tammivyöhykkeessä Varsinais - Suomen rannikolla ja sisimmässä saaristossa vaahtera kasvaa paikoin lehmuksen ja pähkinän kera rehevissä tammimetsissä (kuva 2 ).
Upein näistä jalopuumetsistä on Halikon Vaisakossa kallioseinämien juurella
hietasavimaalla . Eritoten kenttäkerroksen kevätgeofyyttiaspekti on näyttävä :
keltavuokko (Anemone ranunculoides) , valkovuokko (A . nemorosa) , sinivuokko ,
isokäenrieska (Gagea luteai , pystykiurunkannus (Corydalis sol~da) ja tesmayrtti . Myöhemmin kukkivia vaateliaita lajeja ovat imikkä , lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus) , lehto- orvokki ja mustakonnanmarja . Jalopuumetsä mui&:
tuttaa suuresti Kujalan (1936) ja monien muiden kuvaamia tammivaltaisia sekametsiä (Ouerco- Carpinetum) Itä- Puolassa ja Valko- Venäjällä .
Saaristomeren alueella metsävaahteraa kasvaa runsaimmin , jopa puhtaina metsiköinä Houtskarissa ja Kustavissa sekä Ahvenanmaan mereisillä niemekkeillä
(Hinneri 1972) . Usein tummanpuhuvan tervalepikon yläpuolella on ensin saarnikkoa ja sen yläpuolella vaahteravaltainen metsävyöhyke . Täälläkin vaahtera
kasvaa kivisellä , mutta ravinteikkaalla ja reaktioitaan lähes neutraalilla
maalla . Syvemmältä anturamaiseksi iskostunut siluurimoreeni pidättää hyvin
kosteutta myös kesän poutakausiksi.
Vaahteran alikasvoksena on varsinkin koiranheisiä , kuusamaa ja metsäomenapuuta . Useimmat tuorepohjaisten saaristolehtojen (Sanicula- tyypin) vaateli aat lehtoruohot pysyttelevät rannan tuntumassa saarnikon-muhevalla lehtomul lalla; kuitenkin karhunputki (Heracleum sphondylium) , karvasputki (Laserpi ~ latifolium) ja hammasjuuri (Dentaria bulbifera) viihtyvät paremmin ylempänä vaahterarinteellä . Mantereen lajeista tavataan mustakonnanmarjaa , kevät linnunhernettä ja sinivuokkoa .
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Kuva 3. Vaahteran lehvästö vangitsee tehokkaasti valon. (Kuva P. Alanko)
Fig . 3. The foliage of Acer platanoides is using the light very e f ficien~ly .
Ahvenanmaan pääsaarella ja läheisillä suurilla saarilla vaahteraa on ylipuustona saarnen kera pähkinäpensaasta kasvavilla lehtoniityillä, jotka ovat pitkäaikaisen ihmistoiminnan muuntamia Sanicula- tyypin metsiä (Palmgren i915 ,
Cajander 1921).
Metsävaahteran biologiaa
Lehtometsän fysiognomiaar. l eveälatvuksinen metsävaahtera vaikuttaa enemmän
kuin mitä sen runkoluku edel lyt täisi . Ennen lehtien puhkeamista alkava kukin ta luo oman leimansa kevätaspektille . Sitä täydentävät ennen muita jalopuita
avautuvat lehdet . Tyypillisen varsinaissuomal aisen jalopuumetsikön lehvästö
puhkeaa seuraavasti : vaahteran ja pähkinäpensaan lehdet samanaikaisesti n .
24 . 5., l ehmuksen kolmisen päivää myöhemmin ja tammen aivan kesäkuun taitteessa . Syksyllä taas lehmuksen lehdet varisevat ensiksi , sitten seuraa vaahtera
ja hieman myöhemmin pähkinäpensas sekä viimeksi tammi.
Suurimmil l aan metsävaahtera kasvaa Suomessa 17- 18 metriä korkeaksi . Keski - Euroopassakin useita metrejä korkeammat puut ovat harvinaisuuksia . Vanhemmiten
puun latvuksen läpimit ta on usein suurempi kuin puun korkeus . Istutettujen
puiden rungon läpimit ta rinnan korkeudella on meillä suurimmillaan 120 cm ,
mutta luonnonpuilla aniharvoin edes puolta tästä . Metsävaahtera harvoin elää
edes 200- vuotiaaksi . Aivan toisenlaisiin mittasuhteisiin yltää sen keskieurooppalainen sukulainen vuorivaahtera, joka voi saavuttaa 600 vuoden iän ja
kasvaa 20 cm paksuksi ja yli 30 metriä korkeaksi puujättiläiseks i .
Vaahteran yhteyttävä l ehtipinta- ala on suurempi kuin muiden meikäläisten jalopuiden (kuva 3) . Se ei johdu niinkään lehtien suuresta koosta kuin valon
vangitsemisen kannalta tehokkaasta lehtiasennosta . Ensiksikin lehtilavat pyrkivät asettumaan vaaka- asentoon. Toiseksi verson alapinnalta lähtevät lehdet
ovat hyvin pitkäruotisia (aina 18- 20 cm) , sivuriveistä lähtevät 1yhyempiruotisia (8- 12 cm) ja ylärivin lehdet hyvin lyhytruotisia (3- 6 cm) . Varsinkin
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nuorilla yksilöillä, jotka usein joutuvat taistelemaan elintilasta muiden
puiden katveessa , kehittyy varjossa ohutmaltoisia , vain matalasti l ovilaitai sia lehtiä . Ylipäätään metsävaahtera sietää enemmän varjostusta kuin muut
meikäläiset lehtipuut . Keski - Euroopassakin vain pyökin sietokyky on suurempi .
Runsasravinteisella lehtomultamaalla vaahteran taimet kykenevät kehittymään
alhaisemmassa valossa kuin kuusen .
Kun vaahtera morfologisen ja fysiologisen sopeutuvuutensa lisäksi on nuorena
hyvin nopeakasvuinen , se on kyennyt levittäytymään pihamailta läheisiin rehe väpohjaisiin metsiin , varsinkin jos hakkuut , laidunnus tai muu kulutus ovat
aiheuttaneet häiriöitä kasvillisuudessa . Siksi monin paikoin vaahteran alkuperäisten ja villiytyneiden kantojen erottaminen on vaikeata .
Tuskin nii den välille on kehittynyt rodullisia erojakaan .
Summary : Acer platanoides as a forest tree
Norway maple (Acer platanoides L. ) is a characteristic tree of the temperate
deciduous forests . In Central Europe it grows preferrably in valleys and basins
affected by a continental local climate . In Finland its scattÖred and sparse
occurrence is confined to the hemiboreal zone as up to the 62 N latitude.
Such relict occurrences as kown for ash , elms and hazel are absent , since
maple lacks the potential for vegetative regeneration .
In the Lake District maples are mostly found in ravine forests and slope
cernmunities which are northern outposts of the Aceri - Fraxinetum forests of
the temperate zone . Their soil is enriched by seeping or brook water of l ow
acidity . Tilia cordata is regularly found on these sites which also may be
invaded by spruce . Maples occur with Tilia sometimes also on exposed hil l
and esker slopes . Such xerothermic woods show a remarkable similarity to the
~- Tilia -Carpinus forests of the Carpathian region and Hhite Russia .
On the south- western coast maple is occasionally found in herb- rich oak (Ouercus robur) forests where Tilia and Corylus form a lower tree canopy . These--woods-äre the northern counterparts of the oak- rich deciduous forests (QuercoCarpinetum) in Poland and western Russia .
-----In the S\~ archipelago maple forms on some islands the third shore forest bel t
above the Alnus glutinosa and Fraxinus belts . In Aland it grows with ash , elm
and hazel in the rich deciduous forests of the Sanicula forest site type .
Maple produces leaf litter poor in nitrogen and basic elements . Consequentl y
the litter decomposion in maple woods extends over a period of two years
whereas that on eutrophic forest sites covered by ash, elm or hazel does not
exceed one growing season . Thus the influence of maple on site fertility is
as unfavourable as observed for oak and beech .
Maple is frequently planted as an ornamental tree and established offspring
of planted trees are commonly found . The identification of original and
naturalized maples is therefore a difficult task. Nevertheless, the rare
natural populations of maple are valuable natural resources and need our
special attention and care.
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& PENTTI !U.NKO

MÄNTY RUOKANA JA RCHTONA

Tämän pa1van suomalainen tuntee hyvin männyn suuren merkityksen talouspuuna ,
mutta sen käyttö ravintona ja lääkkeenä on useimmille aivan tuntematonta .
Mäntyä on käytetty aikaisemmin näihin tarkoituksiin monin tavoin . Pettu on
ollut tärkeä leivän lisäke pula- aikoina, kun vilja oli vähissä. Männyn sisäl tämät monet kemialliset aineet ovat olleet perustana sen laajalle käytölle
kansan lääkinnässä; vaikka aineita ei tunnettukaan , niiden vaikutukset havaittiin . Männystä on l öydetty suuri määrä erilaisia aineita . Ei ole mikään ihme ,
että männystä on tullut tärkeä kemiallisen teollisuuden raaka- aine .
Mänty l"Ohtona
Männyn käytöstä rohtona löytyy kirjallisuudesta runsaasti tietoja, ks . esim .
Cantell & Saarnio (1936) , Madaus (1938) , Grieve (1977) ja Rautavaara (1979).
Vesterinen ( 1960) selostaessaan vuodelta 1851 "Sanomia Turusta " - lehdessä
ollutta Suomenmaan puita käsittelevää kirjoitussarjaa antaa yhden yleislääkkeen ohjeen , jossa mänty on mukana : "8 luotia nuoria männyn versoja eli kasvaimia , 8 luotia takiaisen juurta , 4 luotia raastettua katajan juurta ja 4
luotia katajan marjoja . Nämä kaikki keitetään puolessatoista kannussa vettä
ja nautitaan aamuin ja illoin kapi-, savi - , rupi -, paise-, ym . kuumetta aiheuttavissa ihotaudeissa" .
Keväällä kerätyt männyn kerkät ovatkin olleet paljon käytetty rohto joko sellaisinaan tai uutettuina . Kerkät kerättiin , kun ne olivat vielä suomujen peittämiä ja niistä valmistettua keitettä käytettiin mm . sisäisesti kihtiin , reumaan ja keuhkoputkentulehdukseen tai ulkoisesti virkistäviin kylpyihin . Rautavaara (1979) mainitsee sen vielä tehokkaana lääkkeenä kurkkukivuissa ja
suolistokatarrissa .
Havuista saatiin tislaamalla männynhavuöljyä , jota joko hengitettiin kurkunpään ja yleensä hengityselinten vaivoissa tai käytettiin linjamenttina hieronnassa kihdin ja reuman parantamiseen. Sillä on myös tehokas vaikutus terveyskylvyissä käytettynä . Männynhavuöljy on vielä nykyäänkin eräiden kauneudenhoitoaineiden ja saippuoiden aine . Männyn neulaset ovat yksi parhaimmista C- vitamiinilähteistä mitä luennostamme löytyy . Ne sisältävät C- vitamiinia
kuusi kertaa enemmän kuin appelsiinit . Teen valmistuksessa käytetään vain
tuoreita , juuri poimittuja havuja ja ne mur skataan . Päälle kaadetaan kuumaa
vettä ja juoma on valmista juotavaksi , kun se tuoksuu voimakkaasti . Siis
mistään C- vitamiinin puutteesta ei meillä tarvitsisi kärsiä , sillä näitä
teeaineksia on luonnossamme yllin kyllin . Keite on ollutkin aikoinaan paljon käytetty C- vitamiinin puutoksen eli keripukin lääke .
Kansan keskuudessa myös pihkalla oli vankka asema rohtona. Sitä pureskeltiin
purukumina tai käytettiin laastarina haavojen ja paiseiden hoidossa .
Kansp.n keskuudessa pihkaa arvostetumpi oli kuitenkin terva , Sanoohan vanha sa,...
nanlaskukin , että "ellei terva , viina ja sauna auta , on tauti kuolemaksi " .
Tervalla , kuten muillakin männystä valmi~tetuilla rohdoilla on antiseptinen
eli bakteereita tappava vaikutus . Sitä käytettiin ulkoisesti laastareihin
sekä voiteisiin ja siitä valmistettiin sisäisesti käytettävää tervavettä ,
jonka merkitys oli ennenkaikkea hengityselinten vaivojen lievittäminP.n . Sensijaan tärpättiä käytettiin vain ulkoisesti sisältämiensä terveydel le haitalA. ja P. A.f.a.nko ,
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listen aineiden takia. Myös pikiöljyllä oli käyttöä hengitysel inten vaivoissa . Lisäksi se tunnettiin tehokkaana sääskiöljynä .
Saksalaisen reseptin (Madaus 1938) mukaan valmistettiin rohtona käytetty mäntysiirappia seuraavasti : " 1 kg männyn ker kkiä kei tetään 3 litrassa vettä ja
saadun luoksen annetaan seistä kaksi päivää . Sen jälkeenliuossuodatetaan
pellavan läpi ja lisätään 1 kg sokeria . Liuosta keitetään , kunnes siitä tulee
hunajamaista. "
Lopuksi ote Lönnrotin ja Saelanin Suomen kasviosta (1866) , jossa valotetaan
monipuolisesti männyn käyttöä meillä rohtona ja ravintona: "Keite- vesi sekoi tetuista nuorista männyn kerkistä, voikukan juurista ja kypsistä muserretuista katajan marjoista , johon lyödään puserrettua piparuutien mehua ja jotain
happoa , on terveellinen (verenpuhdistava) ja tehosa juoma kerpukkiin, luuvaloon , sulku- ja pöhötautiin . Sitä juodaan muutamia lasillisia päivässä .
Mäisä (jälsi) on hyödyllinen ensin keväällä syödä vasten matoja sekä kerpuk kia . Kun kuori haavoitetaan puuhun asti , juoksee siitä kesällä pihkamaista
nestettä , joka jähmettyy itsestään tavalliseksi paksuksi terpentiiniksi . Se
on ulkonaisesti puhdistava ja parantava haavoja . Tervavettä käyt . varjelusaineeksi vasten rokkoa ja muita tar ttuvia tauteja . Sitä tehdään , kun kortte liin tervaa lyödään kannu vettä , jota puulastalla yksi tunti yhä sekoitetaan ,
ja sitte vuorokauden seisonunna kaadetaan eri - astiaan . Sitä nautitaan muutamia ryyppylaseja päivässä . Pikiä pidettiin ennen kauvemmin aikaa laastarina
kainalojen välissä vasten kiinteätä yskää ja heikkoa rintaa ... "
Pettuleipä
Hätäleipä on vuosisatojen kuluessa pelastanut monia ihmishenkiä . 1800- luvulla
yl i puolet väestöstä joutui turvautumaan korvikeravintoon (Vuorela 1975) . Eniten käytetty hätäleipä oli pettu . Sen raaka - aine oli männyn jälsi , jota ke rättiin keväällä ja alkukesällä, jolloin nila irtaantuu helposti . Otollinen
keräämisaika on noin neljä viikkoa toukokuun ja kesäkuun vaihteessa .
Pettua kerätessä valittiin metsästä nuoria petäjiä , joissa oli pitkälti
kaarnatonta , ohutta kuorta . Kun puu oli kaadettu , karsittiin oksat ja latvapuolesta kiskottiin kuori irti noin puolen metrin pituisina paloina (Anon
1918) . Kuori irroitett iin puusta puulastoilla, jotka tehtiin paikan päällä .
Näin irrotettua kerrosta sanottiin liinaksi . Irroittamisen jäl keen liina
silvittiin , mikä tarkoitti sitä , että liinasta poistettiin ruskea ja vihreä
kuorikerros . Silpimistä varten ta rvit tiin puukeppi , jonka ympärille petäjänkuori kierrettiin . Puukolla vuollen saatiin kuorikerros irtoamaan. Keppi antoi sopivasti tukea niin , että työ sujui vaikeuksitta .
Seuraavaksi liina paahdettiin pihka- aineiden poistamiseksi . Jos pettuun jäi
liiaksi pihkaa , siitä tuli karvasta jauhoa ja huonoa leipää, joka oli elimistöliekin epäterveellistä (Ranni kko 1978) . Liinat paahdettiin kuumassa uunissa .
Uuniin pantiin kerralla kaksi liinaa ja niitä käänneltiin kepakolla koko ajan .
Kun pihka kohosi pintaan , niin se voitiin raaputtaa siitä pois puukolla . Liinat käpristyivät ja muuttuivat punaruskeiksi väriltään. Kuivat petäjälevyt
survottiin rautaisella petkeleellä karkeaksi rouheeksi isossa pettuhuhmareessa . Toisessa pienemmässä huhmareessa rouhe murikoitiin hienoksi puisella petkeleellä . Pettu muuttui rouheeksi , joka seulottiin ja jauhettiin käsikivillä .
Työ oli raskasta sillä pettu rahisi ja l itisi kivien välissä . Työtä helpotti ,
jos joukkoon lisättiin jyvi ä .
Pettua saatettiin paahtaa myös seuraavalla tavalla : Pettulevyt lävistettiin
seipäällä ja korvennettiin t ul essa tai hiilloksessa kunnes irtonainen kuori
paloi pois . Karsta poistettiin sen jälkeen huolellisesti . Pettu kuivattiin
ulkoil massa päivän ajan ja tämän jälkeen saunassa tai riihessä, joka lämmi tettiin samalla tavalla kuin leipäviljalle. Kuivausaika oli noin vuorokausi .
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Kuva 1. Petäjää nyletään pettuleivän raaka- aineeksi . Taivalkoski 1917.
Valok. Samuli Pulaharju (kuva : Museovirasto) .
Fig . 1. Removal of pine bark for making famine bread . Taivalkoski , NE Finland
1917. Foto Samuli Pulaharju (National Board of Antiquities) .
Pohjois- Suomessa saatettiin petun kappaleet panna myös maakuoppaan , peittää
mullalla ja polttaa kuopan päällä hiiliä muutaman pa1van ajan . Näin hautunut pettu kuivattiin ja survottiin porontaljan päällä hienaksi ja syötiin
poronmaidon kera suurena herkkuna (Rautavaara 1943) .
Pettujauhoa tehtiin myös keittämällä . Paahtamisen asemesta pettu keitettiin
runsaassa vedessä noin 2- 3 tuntia ja tämän jälkeen se kaavittiin puhtaaksi
silpusta ja vihreästä nilakerroksesta . Keittämisen jälkeen pettu annettiin
valua . Se kuivattiin ja jauhettiin samalla tavalla kuin paahdettu pettu . Keit tämällä valmistetut jauhot tulivat kauniimman näköisiksi .
Petäjäjauhoista tehtiin kolmenlaista leipää: (1) kohotettuaja hapatettua leipää , jossa oli puolet tai ainakin kolmannes puhdasta viljaa , (2) kohottama tonta ja happamatonta petäjänmurskaa , jonka ainekset olivat suunnilleen samat
tai (3) paljasta pettuleipää, jossa oli puhdasta viljaa korkeintaan nimeksi.
Lopuksi yksi pettuleipäresep~i (Rannikko 1978) .
Petäjänrieska: Kuumaan veteen tehdään ensin oh ra - ja ruisjauhoista imellys .
Kun se on jäähtynyt ja valmista , siihen lisätään suolaa ja varovasti petäjäjauhoja , niin , että saadaan sopivan pehmeä taikina . Siitä tehdään sentin paksuisia rieskoja . Ne pistellään ja paistetaan kuumassa uunissa .
Tällä tavalla tehdyt rieskat olivat tuoreina melko miellyttävän makuisia ja
siitä syystä myös suosituimpia kaikista petäjäisistä leivistä .
So~bifolia
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Summary: The use of Scots pine as food and medicine
The old Finnish botanical literature contains a large amount of data concerning the nutritional and medicinal use of the shoots and bark as well as the
resin products of Scots pine .
Young shoots boiled in water yielded a medicine against arthritis or bronchial
fe ver as well as refreshing baths . Needles were distilled to produce pine oil
which could be applied externally or inhaled . This product still has a wide
use in the cosmetic industry . Pine needle tea is still recommended as a beverage with a pleasant flavour and an exceptionally high vitamin C content .
The traditional use of pine tar , both orally and externally against a variety
of illness is still remembered among the older generation of Finns . The Finnish
f l ora written by E. Lönnrot (also known as the famous collector of the ancient
Finnish epic poems) and Th . Saelan from 1866 also includes a comprehensive list
of the different kinds of medicinal use of pine .
Bark bread was one of the most significant ways of using pine in the old days .
It has been estimated that above half of the Finnish population subsided with
the aid of bread made of pine bark alone or of bark mixed with flour , during
years of poor grain harvests . A complicated procedure was needed to prepare
the bark for use as food .
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TAPIO LINrnCl..M
l.Af1.1IN BIQOGISEN ASEMAN PULNAR'r!SISTUTUKSET

Lammin biologinen as ema Etelä- Hämeessä (61°04'N, 25°04 ' E) on Suomen suurin
biologinen kenttäasema . Se on paikka , jossa tehdään monipuolista biologista
tutkimusta (ks . esim . Syrjämäki 1981) ja joka on tarjonnut osaltaan erinomaiset edellytykset modernin ekologisen tutkimuksen läpimurrolle ja edistymisel le Suomessa . Tämä tutkimus on suurimmalta osin keskittynyt muutaman suurehkon
teeman ympärille, joista saadut tulokset ovat tehneet aseman tunnetuksi laajalti maamme rajojen ulkopuolella. Lisäksi biologinen asema on keskeinen eko logisen kenttäopetuksen kannalta. Siellä annetaan opetusta nykyisin lähes kai kille Helsingin yliopistossa opiskeleville biologinaluille . Kesäisin asema
onkin täynnä kurssilaisia ja opinnäytetöitään tekeviä varttuneimpia opiskeli joita ja tutkijoita . Talvisin asema tarjoaa tyyssijan erikoiskursseille , tut kijoille ja koko joukolle eri alojen seminaareja .
Biologinen asema on sijainnut paikalla vasta vuodesta 1953 lähtien (Ruuhijärvi 19711 , mutta alueen istutusten historia juontuu paljon varhaisemmalta ajal ta . Biologinen asema on perustettu Lammin entisen kirkkoherran pappilan pihapiiriin , ja pappilan rakennukset tarjosivatkin puitteet toiminnalle vuoteen
1971 asti . Itse pappilan historia ulottuu ainakin vuoteen 1435 (Virmala ja
Ruotsalainen 1972) . Vieressä oleva Linnavuori vie ajatukset vieläkin vanhem-

Kuva 1. Lammin biologisen aseman rakennukset ja puisto viistosti pohjoisesta
kuvatusta ilmakuvasta nähtynä nykyisten rakennusten ja niiden rakentamisen
yhteydessä uusitun puiston ollessa vastavalmistuneita . (Kuva 1972 Keijo
Kääriäinen)
Fig . 1. Aerial view of the buildings and the park of theLammi Biological
Station from the north after the construction of new facilities and the
renewing of the park was finished .
U.ndholm , Hw.i.ng.i.n y.Uop.i.6t.on Lantlll.i.n b.i.o.tog.i.n~n a.u.ma , 16900 Lantlll.i. ja.
Kcuwilie..t~~n .iaJ.;to.6 , Hw.i.nq.i.n qliop.i..6.to , Un.i.on.i.nha.tu. 44 , 00170 Hw.i.n/U 17.
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paan aikaan ja vanhimmat merkit Lammin alueen viljelyhistoriasta ovat ajalta
200- 300 j . Kr . (Huttunen 1980 ) .
Kautta pappilan historian on ihminen vaikuttanut a l ueen puustoon , lähinnä
puita kaatamalla, mutta ehkä istuttamallak in. Istutuksia ei varmaankaan oll ut
kovin paljon menneitten vuosisato jen asumusten ympärillä . Larnrnilla vieraitten
puulajien istuttamisen kauden voidaan katsoa alkaneen varsinaisesti vuonna
1860 . Tuolloin perustettiin Evon metsäopisto antamaan korkeinta metsäopetusta
Suomessa . Samalla se määrättiin kokeilemaan ulkomaisten puulajien viljelyä
(Sarvas 1964) . Tähän aikaan pappila oli varmaankin se paikka , johon uudet
virtaukset pitäjissä ensin tiensä löysivät . Siksi ei liene liian rohkeata
päätellä puuistutusmuodin levinneen Evon "forsmestareilta " Lammin pappilaan .
Nykyisellään biologisen aseman puisto on sekoitus eri aikoina vallinneita istutusihanteita. Useimmille kävijöille tai kesäkurssilaisille puisto on kui tenkin jäänyt vieraaksi, ja hyvin harva tietää mitä siellä kasvaa . Osasyynä
tähän on ehkä ollut se, että aseman toiminta paljolti sivuuttaa puiston .
Tämä kirjoitus on laadittu, jotta pui ston moni puolisuus ja kiinnostavuus avautuisi niin biologisella asemalla t oi miville kuin siellä kävijöille . Esittely
ei pyri olemaan tyhjentävä, vaan enemmänkin johdatus puiston ja sen historian
tarkempaan selvittämiseen.
Puiston rakentamisen eri vaiheet
Lammin biologisen aseman puistossa voidaan tällä hetkellä havaita istutuksia
neljältä eri kaudelta, jotka kuki n antavat ilmeen puistokokonaisuuteen . Tosin
jako perustuu lähinnä siihen mitä on nähtävissä ja käytettävissä oleviin muistitietoihin . Kirjalliset lähteet ovat niukat. Eri ajanjaksoja tullaan jäljempänä ilmaisemaan roomalaisella numerolla.
Vanhan pappilan aika (I) . Pappilan päärakennus oli varhemmin etelärinteessä
(kuva 1) . Tällä paikalla pappila oli ilmeisesti s i jainnut vuosisatoja . Istutuksista ei ole tarkkaa tietoa, mutta ainakin suur et lehtikuuset on istutettu
1865-70 . Ilmeisesti myös kyseisellä kohdalla kasvavat vanhat syreenit ja mahtavat lehmukset sekä rinteen koivut ja monet vaahterat ovat perua 1800- luvul ta . Pappila siirrettiin pois historia lliselta paikaltaan tämän vuosisadan
alussa .
Pappilan aika (II) . Tärkeä virstanpylväs oli pappilan uuden päärakennuksen
rakentaminen 1902 . Samalla pap pilan päärakennus siirrettiin r inteen päälle
tasanteelle , suurin piirtein samalle pai kalle, missä nykyisetkin r akennukset
sijaitsevat . Pappilan kivijalan yksi nurkka on jätetty jäljell e ; siinä on nyt
biologisen aseman perustamisen muistolaatta (kuva 2 ) .
Vuosisadan vaihteessa Lammin seurakunnan ki r kkoherra Päivärinta piristi pappilan uudisrakennuksen ympäristöä puuistutuksin. Tosin Lammin isännät eivät
vielä silloin ymmärtäneet hyvän peltomaan haaskaamista moiseen . Näistä istutuksistaovatperäisin pihan suurimmat puut (paitsi em . lehmukset ) samoinkuin
pappilaan johtanut lehmus- ja tarnrni kujanne (kuva 10 ) . Tällöin istutettiin etupäässä koivuja, vaahteroita, siperianpihtoj a j a kuusia (kuva 5) .
Biologisen aseman alkuajat (III) . Monien vaiheiden jälkeen valtio osti ke väällä 1953 Lammin Ison pappilan yliopis tolliseksi kurssipaikaksi ja uusi
vaihe alueen maankäytön historiassa alkoi. Ennen myyntiä oli seurakunta hakkauttanut alueen arvopuustoa (ilmeisesti 1952 ) . Tämän seurauksena lehto muuttui lehtevämmäksi ja pähkinäpensas sekä lehtipuut saivat sukkessiossa yli otteen. Myöhemminkin puuston rakenteeseen on vaikutettu . Isoja kuusia kaadettiin v . 1958 ja v . 1979 poistettiin alikasvoskuuset . Lisäksi lehtipuuvesaikkoa
on harvennettu poistamalla harmaaleppiä ja tuomia sekä paikoin haapoja .
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Kuva 2 . Pappilan päärakennus , jossa biologinen asema toimi 1953- 1970 , tarjosi
puistoineen romanttiset puitteet opiskelulle , mutta ei varustuksiltaan vastan nut modernin ekologian asettamia vaatimuksia. Kuvassa etualalla Fraxinus excelsior ja puukujanteen läpi kulkevan sisääntulotien pää . (Kuva 1968 MaijaHellevaara)
Fig . 2 . The former main building of the Lammi Biological Station , original l y
built for a parsonage . In front Fraxinus excelsior and the entrance road with
an alley .

Kuva 3 . Biologisen aseman nykyinen päärakennus piiloutuu sekin vehmaan puiston sisään . (kuva 1974 Tuomo Niemelä )
Fig . 3 . The present main building of the Lammi Biological Station is also
surrounded by a rich park .
Sorbifo1ia 13 ( 1/ 1982 )

20
Vasta perustetun biologisen aseman esimieheksi tuli lammilainen tohtori Jorma
Severi , joka tunsi pitäjän kasviston erittäin hyvin (ks . Severi 1933) , ja joka
tunsi mielenkiintoa biol ogisen aseman viherrakentamiseen niin aseman pihaalueella kuin metsässäkin.
Biologisen aseman lehtorinne on suomalaisittain poikkeuksellisen suotuisa
kasvupaikka (ks. esim . Jauhiainen 1972 ) , ja Soverin idea oli luoda sinne
ekosysteemi, joka olisi ollut rekonstruktio siitä metsäluonnosta mikä Hämeessä vallitsi lämpimillä ilmastokausilla (esim . atlanttisella kaudella).
Näin hän istutti lehtoon muun kasvillisuuden sekaan meillä levinneisyydeltään
eteläisiä lehtipuita .
Istutuksissa käytettiin kahta eri mallia. Toisaalta pyrittiin sekakasvustoi hin , joissa istutukset olisivat alkuperäisen kasvillisuuden seassa . Täten
pähkinä ja harmaaleppäkasvustoi hin istutettiin harvakseltaan vuori - ja kynäjalavaa sekä lehmusta , jota alueella ei luonnonvaraisena esiinny, vaikka se
esim . kirkonkyl ässä sijaitsevalla Untulanharjun lehdossa onkin leimaa-antava
(Severi 1933) . Lehtorinteen alaosalle istutettiin varsin runsaasti saarnia,
joista useimmat eivät pakkasen ja myyrien aiheuttamien vahinkojen vuoksi ole
kuitenkaan menestyneet .
Toisaalta Soverin aikana metsitettiin lehdon keskellä sijainnut Mäkipellon
torpan pieni pelto, joka oli ollut niittymäisenä seurakunnan luovuttua alueesta . Tälle niitylle istutettiin 1957 tai 1958 tammen taimia . Taimet olivat
tiettävästi kahta eri kokoa, so . eri ikäisiä . Tammet kasvoivat istutuksen
jälkeen varsin kituliaasti, mutta vartuttuaan ovat alkaneet menestyä yhä paremmin . Viitteenä maan seurakunnalliseen historiaan on paikalle vakiintunut
nimi "Mamren tammisto" . Tammistan laitaan on kehittynyt myös kirsikkatiheikkö ensimmäisen lentopallokentän paikalta (n . 1960) siirretyistä kirsikka puista .
Aseman piha- al ueella Severi istutti puita niin puistomaiseen rinteeseen, joka
on nyttemmin sulautunut lehtoon , ja maantien varressa olevalle tasanteelle ,
mikä ol i vielä tuolloin peltona (kuvat 5 ja 6) . Näihin pihaistutuksiin Severi
käytti pal jon maamme l aj i stoon kuulumatonta taimiainesta . Monet kokeilluista
taimista eivät kuitenkaan pitemmän päälle menestyneet . Rinteeseen istutetusta
mater iaalis ta on tällä hetkellä jäljellä katsura (Cercidiphyllum japonicum) ,
lännenhemlokki ( Tsuga heterophylla) ja köynnöshortensia ( Hyd rangea petiolaris) .
Soverin pihaistutuksiin lukeutuu myös nykyään osittain tuhoutunut tammirivistö , lehtoon vievän kärrytien varressa sekä silloisen pappilarakennuksen ympärille istutetut puut. Näiden paikka jäi tenniskentän ohella nykyisen päära-

Kuva 4 . Lanmin biologisen

aseman puiston jaottelu
osiin istutuskausien mukaan . I 1800- luvun loppu,
II 1900- luvun alku , !II
1950- luku ja IV 1970- luku.
Fig . 4. The planting periods
of the park of the Lammi
Biological Station. (I) End
of 19th century . (II) Beginning of 20th century.
(!II ) The 1950's . ( IV )
The 1970 's .
Sorbifo1ia 13 ( 1/ 1982 )

21

kennuksen alle . Puita siirrettiin rakennustöiden yhteydessä maantien varressa
olevalle istutusalueelle (punatammet , Ouercus rubra ja liuskalehtiset harmaalepät, Alnus incana 'Laciniata ' ja 'Angustissi~missä ne ovat jatkaneet
kasvuaa-n-.--- -----Valitettavasti näistä Soverin ja toisaalta tohtori Jouko Kaisilan teettämistä
istutuksista ei ole tallella tarkempia tietoja . Ainakin osittain nämä ja 50 luvun istutukset ovat toteuttaneet tarkoituksensa , vaikka suuri osa puista
onkin tuhoutunut . Jäljelle jääneet ovat merkittävä osa biologisen aseman nykyistä viherympäristöä ja ne ovat täydentäneet ja jatkaneet pappilan vuossataisia kulttuuriperinteitä , mikä lienee ollut myös istuttajien tarkoitus .
Sillä Kaisila (1956) toteaa pappilan aikuisesta puistosta seuraavasti : "Van han kulttuurin seuralaiskasveja näkyy rakennusten ympärillä ja löytyypä vastaavanlaisia eläinkunnastakin : puistossa elää tammikääriäinen ja pari muutakin monofagia tammihyönteistä, vaikka tammi kasvaa täällä vain istutettuna .
Uljaat puistopuut eristävät aseman rakennukset sopivasti omaan rauhaansa."
Nykyisten tutkimusti lo jen kausi (IV) . Nykyinen biologinen asema muotoutu i
1970, kun uudet tutkimus- ja majoitustilat valmistuivat (kuvat 1 ja 3) (Ruuhijärvi 1971) . Tässä yhteydessä laaditutettiin puutarhatieteen opiskelijoilla
alueelle viherrakentamisen suunnitelma . Varojen puutteessa tästä suunnitelmasta ei kuitenkaan voitu toteuttaa kuin osa, jolloin istutuksissa keskityttiin rakennusten välittömään ympäristöön . Taimimateriaali , jota käytettiin
oli ositta1n tavallisuudesta poikkeavaa , sillä sitä tuotiin Helsingin yli opiston Metsähovin puutarhasta tämän lakkauttamisen aikaan (1968) .
Taimet olivat aluksi valeistutuksessa (1969) , josta ne siirrettiin lopulli sille sijaintipaikoilleen (1970) . Säilyneiden tietojen (Lammin biologisen
aseman arkisto) mukaan on tässä vaiheessa puistoon istutettu monia sellaisia
lajeja, joita ei nykyisin siellä enää esiinny . Erityisesti pensaslajista on
voimakkaasti karsiutunut , mutta myös puulajeissa on ollut menestymättömiä .
Puiston puuvartisten kasvien lajirakenne onkin pitkin 70- lukua kokenut muutoksia . Kuolleita , ränsistyviä (ja toisten alle jääneitä) puita on varsinaisen puiston alueelta poistettu . Lehdossa ja metsittyvässä rinteessa on sukkession annettu tehdä tehtävänsä , jotta alue saisi aseman tarpeita paremmin
palvelevan luonnonmaiseman tilan .
Puiston lisäksi 1970- luvulla on istutuksia tehty biologisen aseman rantavajan
ympäristössä , mihin on istutettu serbiankuusia (Picea omorica) ja tervaleppiä .
Laiturin lähelle täytemaa- alueelle on sukkession nopeuttamiseksi istutettu
mm. rauduskoivuja . Pieniä lisäyksiä on pihapiirissä tapahtunut myös viime
vuosina . Evon metsätyökoulu lahjoitti 1979 yhden palsamipihdan ( Abi~s balsamea) ja v . 1980 neljä ekakuusta (Picea pungens) ja kolme douglaskuusta (PseudOtsuga menziesii) . Symbioosi ry : n aloitteesta puiston laitamille istutettiin
30 visakoivua ympäristövuoden merkeissä v . 1980 .
Puuston tila
Lammin biologisen aseman puisto on s11s syntynyt pitkän ajan kuluessa , ja
sen eräs arvo onkin tässä eri kausien muistojen tallentamisessa . Biologisen
aseman toiminta on kuitenkin koko sen olemassaolon aikana suuntautunut sel västi muuhun kuin puiston ylläpitämiseen, johon ei ole ollut riittäviä varoja eikä aina asiantuntemustakaan . Monet istutukset olisivat menestyneet paremmin, jos niitä olisi hoidettu ja hoidettaisiin paremmin. Toisaalta puistoon hankitut taimet ovat usein olleet huonokuntoisia ja geneettisesti soveltumattomia Lammin olosuhteisiin. Näin oli asianlaita erityisesti Metsähovista
sen lakkauttamisen jälkeen tuotujen ylijäämätaimien kohdalla .
Toisaalta puiston hoidossa ovat vaihdelleet eri aikoina keskenään ristiriitaiset tavoitteet . Kun 1950- luvulla istutukset ulotettiin pitkälle lehtoon ,
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on sen jälkeen määrätietoisesti keskitytty varsinaisen piha-alueen hoitami seen puistona . Poikkeuksen ovat tehneet vain rantavajan ympärille ja täytemaa- alueelle tehdyt maisemanhoidolliset istutukset .
Nykyisellään lehto on rehevöitynyt ja peittänyt alleen vanhan rinteessä ol leen puistometsän jäljellä olevine istutuksineen ja siellä ovat runsastuneet
villiytyneet siperianpihdat, tammet ja vaahterat . Itse rakennusten ympärillä
puisto hoidetaan tarkemmin mm . nurmikko ajetaan säännöllisesti laajalta alueelta lukuunottamatta mm. alueita pellon reunassa . Itse puihin kohdistuvia
hoitotoimenpiteitä ei kovinkaan paljon ole tehty .
Pihan puut
Kartoitin Lammin biologisen aseman pihan puulajiston kesinä 1980 ja 1981.
Tämän lisäksi merkitsin muistiin alueella esiintyviä pensaslajeja ja selvitin
myös pihapiirin ulkopuolisien istutuksia . Istutusten lisäksi lehdossa on
eräitten hyvin menestyvien puulajien siementaimia . Vieraista lajeista run saimmin pihalta metsään ovat levinneet tammi , vaahtera, euroopanlehtikuusi
(Larix decidua) ja siperianpihta (Abies sibirica) . Näitten esiintymisestä on
tekeillä erillinen kartoitus.
----Inventoinnin tuloksena on piirrettv kartta eri puulajien esiintymisestä biologisen aseman pihapiirissä (kuva 7) ja kartta eri ajanjaksoilta peräisin
olevista istutuksista puistossa (kuva 4) . Karttaan on merkitty kunkin puul ajin kaikki yksilöt ja seuraavasta lajiluettelosta löytyy eräitä niiden menestymistä kuvaavia tietoja. Koodinumero on tunnus, jolla kyseinen taksoni
on löydettävissä kartasta . Tunnus on kolmiosainen . Ensimmäinen luku ilmaisee
suvun, toinen lajin ja tarvittaessa käytetty kolmas luku lajikkeet tai vas taavan yksikön . Puista on ilmoitettu pituus (h) ja eräissä tapauksissa myös
rinnankorkeusläpimitta (d) . Nimistö on pääpiirteissään puutarhakasvien nimi luettelon (Puutarhaliitto 1967) mukainen, joskin siinä on pyritty ottamaan
huomioon kyseisen luettelon tekeillä olevaan uuteen painokseen tulevat muutokset . Roomalainen numero viittaa istutuskauteen.

Kuva 5. Näkymä vuosisadan vaihteessa istutettujen puiden katveesta kohti
Soverin 50 luvun istutusten aluetta . Lähin runko~ sibirica . (Kuva VIII .
1981 T. Lindholm )
Fig . 5. A view from the area planted in 1904 towards the plantations of the
1950's. The nearest stem is Abies sibirica.
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1. 1
Abies balsarnea {L.) Mill. - palsamipihta .
Yksi isohko puu , joka on jäänyt metsittyneen rinteen kasvillisuuden sekaan
{h 21m ja d 20 cm) (III) . Toinen yksilö , taimi (h 1m) , pellon raunassa .
Molemmat menestyneet hyvin. Vanhemmassa runsaasti käpyjä .
1. 2
Abies concolor (Gord . & Glend . ) Lindl . ex Hildebr . - harmaapihta.
Yksi hyvinmenestynyt puu puiston keskellä {III) .
1. 3
Abies sibirica Ledeb . - siperianpihta .
Kuusi suurta ja vanhaa puuta (1 tai 2 kaadettiin rinteestä , nyt eril l isenä
kasvavan puun vierestä 1968) h 26 . 5 , 25 , 5 , 28, 24,5 , 27 ja 28m , d 60 , 62 ,
56 , 64 , 78 ja 64 cm (II) . Nämä vanhat puut ovat tuottaneet 40- luvulta alkaen
siementä , josta on syntynyt n . 100 tainta puiston ympärille lehtoon . Puiston
ulkopuolella "Mamren tammiston " takareunassa 8 puun ryhmä (III) , joista suurin osa hyväkasvuisia . Pihapiirissä 11 kpl 1971 istutettuja {IV) puita , h
(x) 7 m ja d (x) 11 cm . Eräissä näistä jo käpyjä {kuva 6 ) .
Larix decidua Mill . - euroopanlehtikuusi .
2. 1
Kolme suurta puuta rinteen yläosassa {II) . h 27 , 30 ja 30 m, d 70 , 76 ja 92 cm .
Tuottavat runsaasti käpyjä , mistä peräisin lehdossa olevat taimet , joista osa
jo varsin suurikokoisia . Ne ljäs , n . 100- vuotias puu kaadettiin 1971 salaman ja
myrskyn vaurioittamana päärakennuksen eteläpuolelta ja on nykyään ihailtavissa
rantasaunan pukuhuoneen pöytänä .
Larix kaempferi (Lamb . ) Carr . - japaninlehtikuusi .
2 .2
Kaksi hyvin kasvavaa , leveäoksaista ja runsaasti kukkivaa puuta {II I ) (kuva 6) .
3.1
Picea abies (L . ) H. Karst . - metsäkuusi .
Komea 12 puun ryhmä (alkuperä tuntematon ei välttämättä paikallista kantaa)
pihan keskellä päärakennuksen ja asuintalon välissä {h noin 22 m) ( II) . Samalta kaudelta saattavat olla peräisin kuuset , jotka kasvavat rinteessä ison
siperianpihdan lähistöllä . "Itsenäisyyden kuusi " vuOdelta 1968 {h vain 5 m)
sijaitsee puiston keskellä . Suuria kuusia maantien varressa {II ? ) . Lehto
kuusettuu itsestään , mitä on ehkäisty vesuroimisella {v . 1980) .

Kuva 6 . Talviasuinen Larix
kaempferi , jonka vieressä
hento Aesculus octandra ja
tanakampi Ulmus laevis .
Taaempana korkea ja meidän
ilmastossamme tyypillisesti
monilatvainen Abies sibirica . Taustalla oppilasasuntola . {Kuva III . 1981
T. Lindholm).
Fig . 6 . Larix kaempferi ,
Aesculus-octändra and Ulmus
laevis in wintertime . ~
high top of Abies sibirica
is typical with multiple
leaders . In the background
the student dormitory .
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Kuva 7 . Lammin biologisen aseman puuistutukset v . 1981 . Puut merkitty yksi l öittäin l ajitunnuksella (katso l ähemmin tekstiä). Eräät yl eisimmät puut
merkitty omalla merkillään . p = perenna . Pensaat merkitty raster oituna ilman l ajitunnusta (katso lajiluettelo tekstissä) . Aalvoviivan pohjoispuolinen
alue pel toa . Eteläisemmän aal toviivan eteläpuolella lehtometsää ja rakennuksista suoraan etelään rinne , joka ollut ennen puistomainen (vanhapuisto) .
Lännessä maantie . Rakennuks i sta pohjoisinna asuntol a , itäisinnä päärakennus , siitä l ounaaseen tutkijoiden asuntola, henkilökunnan asuntola ja var as torakennuksia . Lehdossa rinteen eteläreunassa esimiehen asunto .
Fig . 7 . Map of the introduced trees in the park of theLammi Biological
Station in 1981 . Each taxon is indicated by a code number. In addition someabundant tree spec i es are denoted by special symbols . Shaded areas denote
shrubs or , with p , perennial herbs .
The area north of the wawed line consists of a field and the area south of
the park is a grass- herb forest on a slope (the site of the former parsonage
park) . The buildings include a student dormitory (north) , the main building
(east) , researcher and staff dormitories (south- west) and the residence of
the station head (south).
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Picea omorica (Pane . ) Purk. - serbiankuusi.
3.2
Yksi puu puiston keskellä, h 8 m (III) . Pääjärven rannassa, venelaiturin
vieressä v . 1973 istutettu puuryhmä, h (x) 4 m (IV). Kärsineet alkukesän
halloista .
3.3 . 1 Picea pungens Engelm . - okakuusi .
Kaksi puuta laulupaikan lähellä, asuntolan itäpuolella (h 5 m) tiV) . Tämän
lisäksi pieniä v . 1980 istutettuja taimia 4 kpl pellon reunassa , h 40 cm.
3 . 3 . 2 Picea pungens Engelm . ' Glauca' - sinikuusi.
Pahoin riutuva puu päärakennuksen takana metsän reunassa, h 3m (III) . Maantien varressa toinen hyväkasvuinen yksilö (h 9 m) , jossa on myös käpyjä (III) .
Laulupaikan lähellä yksi (h 5 m) ja pellonreunassa kaksi (h 5 m) puuta, joissa
on hieman halla- ja neulasruostevaurioit a (IV) .
Pinus cembra L. - sembramänty.
4. 1
Käpyjä tuottava puu (h n . 8 m) tien varressa (III) , ja 11 puun ryhmä (h (x )
6 m) laulupaikan lähellä (IV) .
Pinus contorta Dougl. ex Lond. var . latifolia S . \-/ats. - myrraynmänty .
4. 2
Kaksi puuta , joissa on käpyjä (III) . Henkilökuntarakennuk sen takana olevan
korkeus 15 m ja pihan keskellä olevan 9 m.
Pinus mugo Turra - vuorimänty .
4. 3
Kaksi ryhmää , joissa käpyjä (IV) .
Pinus peuce Griseb . - makedonianmänty .
4. 4
Käpyjä tuottava puu pihan keskellä , h 10m (III).
Pinus sylvestris L. - metsämänty.
Esiintyy luonnonvaraisena vanhanpuiston alueella .
5 . 1. 1 Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - douglaskuusi.
Käpyjä tuottava monihaarainen puu (h 12 m) tien vieressä . Pari yksilöä myös
"Mamren tammiston" takana siperianpihtojen lähellä (!II) . Kolme tainta (h 40
cm) pellon reunassa (1980 , IV) .
5 . 1.2 Pseudotsuga menziesii var . glauca (Beissn.) Franco. - harmaadouglaskuusi
Pihan keskellä monilatvainen kymmenmetrinen puu , jossa käpyjä (III) .
Taxus cuspidata S. & Z. - japaninmarjakuusi .
6
Kymmenen pensaan ryhmä asuntolan nurkalla. Eivät ole kohonneet lumirajan
yläpuolelle . Pakkas- ja hallatuhoja (IV) .
Thuja occidentalis L. - kanadantuija .
7
Nel jä puuta , h x 6 m. Lehtorinteessä 1950- luv . (III) ja kymmenen puuta laulupaikan vieressä 1970 h (x) 5 m (IV) . Käpyjä .
Tsuga heterophylla (Raf . ) Sarg . - lännenhemlokki .
8
Yksi kituva yksilö etelärinteessä vanhassa puistossa (!II) . Tuhoutunut lumirajan yläpuolelta . Kärsii tiheytyneen lehtopuuston varjostuksesta.
Acer campestre L. - niverävaahtera .
9.1
Lumirajan yläpuolelta säännöllisesti paleltuva pensas (IV) .
9.2. 1 Acer ginnala Maxim . - mongolianvaahtera ja
9.2 . 2 Acer semenowii Regel - turkestaninvaahtera.
Kahdeksan h 2- 5m monirunkoista yksilöä . Osa kärsinyt sienitaudeista (!V) .
9 .3. 1 Acer platanoides L. (oma merkki) - metsävaahtera .
Isoja puita rinteen länsiosassa . Osa ehkä alunperin luonnonvaraista (h n. 20
m) , osa peräisin pappilan ajoilta (I) . Samoin isoja puita puistossa (II) .
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Näistä on syntynyt lehtoon erittäin runsaasti taimia . Rinteen länsiosaan on
paikoin muodostunut vaahteratiheikköä , jota on pariin otteeseen harvennettu .
Nuoria taimia (h 5- 6 m) on päärakennuksen takana ja lehtoon vievän tien varrella (IV).
9 . 3 . 2 Acer platanoides L. 'Faassen's Black' - hurmevaahtera .
Puu pihan keskellä (h 4 ml rungossa syviä lahoja paljastumia, pakkastuhoja
(III) .

9 . 3 . 3 Acer platanoides L. ' Schwedleri ' - verivaahtera.
Lahovikainen puu pihan keskellä (h 6 m) (II!) . Nuoria puita päärakennuksen
takana (h 4- 5 ml (IV) .
9 . 3.4 Acer platanoides L. 'Cucullatum'
Puu päärakennuksen takana, h 5 m (IV) .
9.4
Acer pseudoplatanus L. - vuorivaahtera .
Ryhmä puita , 4 kpl, päärakennuksen takana, h 6 m. Hyväkasvuisia , mutta sienitauti (Nectria cinnabarina) tappanut jo yhden rungon ja runtelee muita (IV) .
9. 5
Acer rubrum L. - punavaahtera.
Kuusimetrinen puu pihan keskellä (!II) . Kolme muuta yksilöä, IV . Nectarian
tappamia oksia .
10 . 1 Aesculus hippocastanum L. - hevoskastanja .
Kaadettu hallavaurioituneena 1978 (IV) .
10.2
Aesculus octandra ~1arsh (A . flava) - keltahevoskastanja .
Pihankeskellä kukkiva puu (h 7 mT, jonka runko vahingoittunut (pakkasvaurioi ta ja sienitauti) (II!) (kuva 8) .
11.1
Alnus glutinosa (1.) Gaertn. - tervaleppä.
Istutettuja yksilöitä venelaiturin luona rannassa (IV). Esiintyy myös alkuperäisenä, etenkin lehdon tervaleppäluhdassa, jossa rungot ovat vesasyntyi sinä kimppuina .
11 . 2
Alnus incana (L . ) Moench . - harmaaleppä .
Esiintyy luonnonvaraisena lehdossa ja rannalla .
11.2 . 2 Alnus incana 'Laciniata' - sulkalehtiharmaaleppä .
Päärakennuksen takana 4 m korkea kaksirunkoinen puu (IV) .
11 . 2 . 3 Alnus incana ' Angustissima' - hapsulehtiharmaaleppä .
Pensastava ja pakkastuhosta kärsivä puu (h 3m) pihan keskellä (!II) .

Kuva 8 . Tavallista hevoskastanjaa sirompi Aesculus
octandra on menestynyt puistossa paremmin kuin alkukesän halloista kärsinyt
A. hippocastanum . (Kuva
YIII . 1978 T. Lindholm)
Fig. 8 . Aesculus octandra
grows in the park , but
A. hiooocastanum has been
felled. due to damage caused
by summer frosts .
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12 . 1
Amelanchier spicata (Lam . J K. Koch - isotuomipihlaja
Useita pensas- tai puuryhmiä , esim. päärakennuksen edessä n . 50 runkoa ,
h 9 m. Kasvaa myös marjoista levinneenä lehdossa (II).
12 . 2
Amelanchier lamarckii F.G . Schroeder - rusotuomipihlaja .
Pensasryhmä asuntolan ja pellon välissä, h 2m (IV) .
13 . 1 Betula sp . (middendorfii?)
Pellon reunassa heinikkoon hukkumaisillaan oleva puuryhmä, h 1. 5- 2 m. Ovat
monirunkoisia ja ränsistyneitä (IV) .
13.2
Betula papyrifera Marsh . - paperikoivu .
Pellon reunassa VllSl huonokuntoista puuta, joista yksi kuivui pystyyn 1981 .
h 3m . Istutettu 1975 (IV) .
13 . 3
Betula pubescens Ehrh . - hieskoivu .
Kasvaa luonnonvaraisena rannassa ja lehdossa .
13 . 4 . 1 Betula pendula Roth - rauduskoivu .
Pihan keskellä ja vanhassa puistossa suuria puita (h 20- 25 ml (II) ja nuoria
puita (IV) . Istutettu myös venelaiturin lähelle täytemaa- alueelle (IV) ja
pappilan entiselle rantaniitylle 50- luvun alussa (IIIJ, missä muodostaa yhte näisen koivikon .
13 . 4 . 2 Betula pendula Roth ' Crispa' - loimaankoivu .
Puita päärakennuksen lähellä , lounaassa rakennusten luona sekä rantaan vievän
tien varrella osin kartan ulkopuolella (IV) .
13 . 4 . 3 Betula pendula Roth ' Bircalensis' - pirkkalankoivu .
Yksi puu päärakennuksen huoltotien varressa (III ) .
13.4 . 4 Betula pendula Roth ' Carelica' - visakoivu.
Taimia vuodelta 1980 (30 kpl) puiston lounaisosassa ja pellon reunassa . Lisäksi lehdossa kasvaa luonnonvaraisena omenapuumaisia yksilöitä.
14 . 1 Caragana arborescens Lam . - siperianhernepensas .
Nelimetrinen pensasaita pysäköintipaikan luona ( IV ) .
14 . 2
Caragana arborescens Lam . ' Pendula ' - riippahernepensas .
Tien varressa asuntolan takana pensas , joka vesoo vartteen alta (IV) .
15
Cercidiphyllum japonicum S . & Z. - katsura .
Rinteessä, suurten puiden varjossa hidaskasvuinen , mutta muuten melko hyvinvoipa yksilö (IIIJ .
Kuva 9 . Juglans mandshurica
menestyy hyvin Lammin vil javassa maaperässä . Se tuottaa komeita pähkinöitäkin
silloin kun alkukesän hal lat eivät tuhoa nuoria versoja ja kukintoja. (Kuva
VIII.1981 T. Lindholm)
Fig. 9 . Juglans mandshurica
thrives well in the fertile
soil of Lammi . It also bears
fruit if summer frosts do
not destroy young shoots
and flowers (as quite often
happens).
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Coryl us avellana L. - pähkinäpensas .
Kasvaa lehdossa luonnonvaraisena ja runsaana , paikoin jopa valtalajina .
16
Crataegus "coccinea" hort . - aitaorapihlaja .
Pikkupuuryhmiä , h 3- 4m . (IV) .
17
Fraxinus excelsior L. - metsäsaarni .
Useita varsin eri kokoisia puita puistossa ja lehdossa (III) . Hyväkasvuisia ,
mutta usein hal l avaurioituneita .
18
Juglans mandshurica Maxim . - mantsurianjalopähkinä .
Kolme puuta puiston keskellä ; kärsivät alkukesän halloista . Suotuisina kesinä
kukkivat ja tuottavat pähkinöitä (III) (kuva 9) .
19
Laburnum alpinum (Mill. ) Bercht . & Presl - kaljukultasade .
Kaksi monirunkoista puuta päärakennuksen sisäpihalla. Kukkivat , mutta huonokuntoisia jänistuhojen vuoksi (IV) .
20 . 1 Mal us x domestica Borkh . - omenapuu.
Hedelmäpuiksi istutettuja puita puiston eteläosissa (III ja vanhempiakin) .
Nuoria puita asuntolan takana (IV). Yksi vanha puu myös Mamren tammistossa ,
mutta on ränsistynyt . Samoin päärakennuksen takana metsään jääneenä .
20 . 2
Malus baccata (L. ) Moench - marjaomenapuu.
Pari vanhaa puuta etelärinteessä (II tai III).
20 . 3
Malus purpurea (Ba rbi er ) Rehd . ' Eleyi' - purppuraomenapuu .
Päärakennuksen edessä pieniä puita (IV) .
Populus tremula L. - haapa .
Lehdossa yleinen , josta leviämässä juuriversoista puistonkin puolelle .
21 . 1 Prunus cerasus L. - hapankirsikka .
Kaksi runsaasti marjovaa puuta (kolmas kaadettu 1979) päärakennuksen edessä
(II) . Tiivis vi telikko , jossa kymmeniä runko ja , "Mamren tammiston" etureunassa . Tiheyden vuoksi siinä on vain satunnaisesti marjoja (III ) .
21 . 2
Prunu~ padus L. - tuomi .
Suuri puu vesoineen kellarin luona. Lienee luonnonvarainen . Runsas myös
lehdossa .
21 . 3
Prunus maackii Rupr . - tuohituomi .
Viisi v . 1975 istutettua nopeasti kasvavaa (h n . 10 ml nuorta puuta rinteen
yläosassa (IV) . Kukkivat runsaasti . Tyvellä kasvaa villiytynyt (ja jo puistosta hävinny~ jalokärhö Clematis x jackmanii T. Moore.
21.4
Prunus sargentii Rehd . - rusokirsikka.
Yksi puu puiston keskellä (h n. 12m) . Yleensä varsin niukkakukkainen , mutta
joskus runsaasti kukkia - viimeksi 1975 .
22 . 1 Quercus robur L. - tammi .
Kahdeksan suurta puuta puiston keskiosissa h (x ) 60 cm (II ) . Osa näistä pappilan puukujassa . Ovat tuottaneet satoja siementaimia lähiympäristöön ainakin
kilometr in matkalle . Yksittäistammia löytyy arviolta 30- 40- vuotiaita , mutta
joukossa esiintyy paljon nuoriakin yksilöitä . Tammet ovat pääosin närhien levittämiä . Lehdon keskellä on "Mamren tammisto" , mikä on istutettu 50- luvun
puolessavälissä . Istutetut taimet ovat aluksi olleet huono- ja hidaskasvuisia ,
nyttemmin suurimmalta osin hyvin menestyviä . Osa yksilöistä on silti kituvia .
Myös "Mamren tammet " tuottavat tällä hetkellä terhoja , kuten vanhimmat siementaimetkin lehdossa . Lisäksi puurivistö on myös lehtoon vievän tien varressa (III) (h 5- 8 ml , missä puut kärsivät metsänreunan lisääntyneestä kilpailusta . Pihan keskellä kasvaa nuorempi yksilö (h 6 ml .
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22 . 2 Quercus rubra L. - punatammi .
Kaksi puuta pihan keskellä (h 7 ml (III }. Siirretty entiseltä paikal taan päärakennuksen kohdalta rakennustöiden yhteydess ä . Pari puuta on myös rivistössä
lehteen vievän tien varressa (III} .
23 . 1 Salix alba L. ' Argent ea' - hopea paju .
Alunperin 1950 - luvulla istutettu puur ivistö pihatien varressa (h 7 ml ; vain
kaksi puuta jäljellä kesä llä 1981 , nekin kaadettu kuivina syksyllä 1981 (III }.
Yksi puu myös esimiehen mök in l ä hellä (I II} .
23. 2
Salix caprea L. - rai ta .
Vanha yksilö ~cm ) tien varress a . Luonnonvarainen , runsaasti versoja .
Yleinen l ehdossa.
23 . 3 Salix fragilis L. - sal ava .
Yksi puu lounaassa (IV }.
24

Sambucus raeeroosa L. - t erttuselja .

Mm . tutkija- asuntolan kul malla . Lintujen l evi ttämä? Runsaasti myös rinteessä .
Nykyiset yksilöt lienevä t per äi s i n pappil an vanhimmista istutuksista . (I?l .
25 . 1 Sorbus aucuparia L. - kotip i hl aja .
Yksi suuri puu tutkij a - asuntol an edessä (II }. Pihalla myös useita pieniä
puita (IV }.
25 . 2
Sorbus intermedi a (Ehrh . } Pe r s . - ruotsinpihlaja .
Monirunkoisia (h 6 ml , mutta huonost i marjoviapuita (III }.
26
Tilia cordata Mill . (oma merkki } - metsälehmus .
Kolmetoista komeata runkoa pappilan vanhan pää r akennuksen luona . Osa samajuurisia . h (x } 30m ja d (x l 67 cm . (I?l . Viimeisimmän pappilan puukuja 17
puuta jäljellä (II }. Rungostaa n hyvi n laho puu pihan keskellä (h 7 ml (III} .
Useita istutettuja puita me t sässä , joista osa varsin lahovikaisia . Lajia e i
tunneta alueelta luonnonvaraisena (Severi 1933 }.
27 . 1 Ul mus glabra Huds . - vuor ijalava .
Yksi 13m korkea puu pihan kes kel l ä (II Il , nuorempia osin pystyynkuivuvia
puita asuntolan liepeillä . Pui t a myös r inteen länsiosassa ja rantaan vievän
tien varrella (kartan ulkop uol e l la} (h n . 10 ml (IV} . Lehteen on istutettu
puita varsin runsaasti . Ne ova t hyvi n kasvavia ja suorarunkoisia . (h 15- 20 ml
(III l .
27 . 2
Ulmus laevis Pall . - kynäjalava .
Pari puuta pihan keskellä (h 13 ml (III }. Joitakin yksilöitä on istutettu
myös lehteen ( III } (kuva 6 l .
Pihan pensaat
Jo edellisessä ryhmässä on l a j e j a , j otka eivät Lammin oloissa kasva puumaiseksi , mutta s euraavassa l uetellaan biologisen aseman puistossa v . 1981 todettu vielä selvemmin pensasmainen la jista . Rajanveto on osin biologinen ,
osin mielivaltainen . Pensaiden l ukumäärä on viime vuosina huomattavasti vähentynyt , kun osa istutuksis ta on menehtynyt tai poistet t u huonokuntoisina .
Pensasluettelo ei pyri olemaan täydellinen , erityisest i suvut Rosa ja Loni cera ovat viitteellisiä .
---Aronia melanocarpa (Michx } El! .
Aronia prunifolia (Marsch . l Rehd .
~is x ottawensis Schneid ' Super ba'
Chaenomeles japonica Lindl .
Clematis x jackmanii T. Moor e
Cornus alba L.

musta-aronia
luumuaronia
hurmehappomarja
ruusukvitteni
jal okä r hö
valkomarjakannukka
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Kuva 10 . Lehmus- ja tammikujannetta pitkin saavuttiin ennen pappi l aan . Nyt
liik~nne kulkee kujanteen vierestä . (Kuva IX . 1981 T. Lindholm)
Fig. 10 . This alley of Tilia cordata and Quer~us robur was formerly the main
entrance of the parsonage .
Cotoneaster lucidus Schlecht .
Elaeagnus commutätä Rydb .
Euonymus europaeus L.
Hydrangea anomaia D. Don subsp .
petiolaris (S . & Z. ) McClintock
Lonicera caerulea L.
Lonicera korolkcvii Stopf ' Zabelii'
Lonicera maackii (Rupr . ) Maxim .
Lonicera nigra L.
Lonicera tatarica L.
Lonicera periclymenum L.
Lonicera xylosteum L.
Partenocissus quinquefolia (L . ) Planch .
Partenocissus inserta (Kerner) Fritsch
Philadelphus coronarius L.
Potentilla fruticosa L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
RhOdOdendren catawbiense Michx
Rosa centifolia L.
Rosa foetida J . Herrn.
Rosa galli~a L. ' Splendens'
Rosa glauca Pourr .
Rosa PiiiiPiriellifolia L.
Rosa rugosa Thunb ., useita lajikkeita
Rubus--ocroratus L.
spiräea (Bumalda- hybr.) ' Froebelii '
Spiraea cana Haldst . & Kit .
Spiraea chamaedryfolia L.
Spiraea x cinerea Zab . ' Grefsheim'
Spiraea latifOIIä (Ait . ) Bcrkh .
Symphoricarpus albus (L . ) S . F. Blake
var . laevicatUSTt'ern . ) S . F. Blal:e
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kiiltotuhkapensas
lännenhopeapensas
euroopansorvarinpensas
köynnöshortensia
sinikuusama
kaunokuusama
koreankuusama
mustakuusama
rusokuusama
ruotsinköynnöskuusama
lehtokuusama
tarravilliviini
säleikkövilliviini
pihajasmike
pensashanhikki
mustaherukka
punaherukka
puistoalppiruusu
kartanonruusu
keltaruusu
valamonruusu
punalehtiruusu
juhannusruusu
kurttulehtiruusu
tuoksuvatukka
ruusuangervo
harmaa-angervo
idänvirpiangervo
norjanpensasangervo
kaljupajuangervo
lumimarja

...
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Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb .
Syringa vulgaris L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

unkarinsyreeni
pihasyreeni
villaheisi
koiranheisi

Kiitokset
Olen tätä selvitystä tehdessäni joutunut vaivaamaan monia henkilöitä, joille
olen kiitollinen . Biologisen aseman puolelta olen saanut tietoja asemanhoitaja Jaakko Syrjämäeltä, aseman esimieheltä Rauno Ruuhijärveltä sekä aseman
pitkään palvelleelta talonmieheltä Aatos Tantarinmäeltä. Pentti Alanko on
neuvonut minua kasvien tunnistamisessa ja on tarkistanut kerätyt kasvinäytteet sekä kasvien nimistön . Puiston lajistosta kerätyt näytteet on luovutettu
Helsingin yliopiston kasvimuseolle .
Summary : Woody plants in the park of the Lammi Biological Station
The Lammi Biological Station is a university field station where elementary
and advanced courses in ecology and related topics are arr~ed . The iltatien
is located within the southern boreal vegetation zone . (61 04 ' N, 25 04' El
Due to the fertilse soil , however, an unusual richness of nemoral vegetation
is also found .
The parsonage of the Lammi parish was established at this site in 1435 . The
earliest surviving plantings date from the end of the ninetteenth century
(e . g . Larix decidua from 1865- 1870) . During new construction of the parsonage
at the beginning of the present century much planting was also carried out
(Abies sibirica , Picea abies , Quercus robur, Betula pendula , Tilia cordata
etc.T:" The Biological Station was establishedifi1953 and since that additional planting has been done. Trees were planted both in the park and in the
surrounding forest . Individuals and groups of Tilia cordata , Ulmus glabra
and laevis and Fraxinus excelsa are among the most succesful of the surviving
introductions as well as a small Quercus robur stand on an old meadow surrounded by the nemoral forest .
The new fie l d station buildings , were completed in 1970 , whereby new plantations were again established . Many of the new introductions originated frorn
the commercial nursery of the Botanical Garden of the University of Helsinki .
The present variety of trees and shrubs in the park of the Lammi Biological
Station is thus the result of repeated natural selection of planted populations which originate from different periods .
Kirjallisuutta :
Huttunen , P. 1980 : Early land use , especially the slash- and burn cultivation in the commune of Lammi, southern Finland . Interpreted mainly using
pollen and charcoal analyses. - Acta Bot . Fennica 113: 1- 45.
Jauhiainen , E. 1972: Lammin lössistä ja sen rnaannoksesta. - Terra 84: 152- 160 .
Kaisila , J . 1956 : Lammin biologinen asema . - Luonnon Tutkija 60: 50- 53 .
Puutarhaliitto r . y . 1967: Puutarhakasvien nimistö . - Puutarhaliiton julkaisuja 170 : 1- 48 .
Ruuhijärvi , R. 1971: Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema . - Luonnon
Tutkija 75 : 48- 55 .
Sarvas, R. 1964: Havupuut . - 518 s . HSOY , Porvoo .
Severi , J . 1933 : Lammin pitäjän kasvisto. - Ann . Bot . Soc . ' Vanamo' 4 (3) :
1- 86 .
Syrjämäki , J . (toim . ) 1981 : Lammi Notes 5 . - Lammi Biological Station . Lammi .
27 s .
Virmala , A. & Ruotsalainen , P. 1972 : Lammin pitäjän historia I . Ruotsin vallan loppuun . - 502 s . A. A. Karisto, Hämeenlinna .
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Äll..IKKI SALMIA
11fiNNYN SIEMEN TUTKIMJSKOiTEENA
Eri havupuusuvuissa ja vieläpä saman suvun piirissä esiintyy suurta siemenkoen
vaihtelua . Männyn suku on hyvä esimerkki tästä (Kuva 1) . Suurisiemenisim piin
lajeihin kuuluu pinja , Pinus pinea, jolla siemen painaa keskimäärin 800- 900 mg
ollen lähes 2 cm pitkä (Sarvas 1964) . Pinjaa , joka luontaisesti kasvaa Välimeren alueella , on viljelty antiikin ajoista lähtien Välimeren alueella suurien
siementen vuoksi . Koreansembran (P . koraiensis) suuria siemeniä (n . 500 mg)
syövät monet metsäneläimet , mm . karhut ja villisiat ahneesti , mutta myös ihmi set (Sarvas 1964) . Sembramännyn (P. cembra) syötäviä siemeniä , jotka painavat
n. 250 mg , on arvostettu mm . Venäjällä , jossa 1800- luvulta peräisin olevien
matkakertomuste n mukaan kaikilla oli sembran siemeniä taskussaan ja niitä syödä mutusteltiin yhtenään .
Useimpien mäntylajien siemenet ovat kuitenkin kooltaan keskikokoisia , kuten
esimerkiksi Balkanin vuoristossa kasvavan peuken eli makedonianmännyn ( P . peuce) ,
jonka siemenet painavat keskimäärin n . 40 mg . Metsämännyn , P . sylvestris , siemenet kuuluvat pienimpiin männyn suvussa painaen vain n . 4- 6 mg . Tätä pienempiä
ovat esimerkiksi Kanadassa yleisen banksinmännyn (P . banksiana) ja Pohjois- Ame rikan länsiosissa tavattavan kontortamännyn (P . contorta) siemenet .
Siemenen rakenne
Männyn siemenessä voidaan erottaa kolme osaa : siemenkuori , vararavintosoluk ko
ja alkio . Useilla Pinus- lajeilla siemenkuori on suhteellisen paksu ja puumai nen ja sen osuus siemenen painosta voi olla jopa puolet . Näin on esimerkiksi
sembramännyllä (Kuva 2) . Metsämännyllä siemenkuori on ohut ja sen osuus koko
siemenen kuivapainosta on noin yksi kuudesosa .

1'Vu.s

l<ora-r..ensLS

lcore.a.A se.nU.nt

'P\n..u 5~ l~estri...s
Mo.."'~

Kuva 1. Eri mäntylajien
siemeniä . (Kuvat J . Salmia)
Fig . 1. Seeds of various
species of pine .

A. Sa.t.m.i.a, Hel.6.i.ng.i.n yliop.Wton luu.v.ä.<.ete.e.n !.ILUo-6 , UnU!rU.nk.a.tu 44 ,
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HW~n~

17 .
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Kuva 2 . Poikkileikkaus
koreansembran ja sembramännyn siemenistä .

?i.f\t.L.S l<.ora.Lens/s
1< 0 r-~a., s ~""'-bn::t

l' i. n.l.l.S

C.t.n, bm..

.S~ rnb ra_,.,,åA:~

Fig . 2 . Transverse section
of the seeds of Pinus ko raiensis and P. cembra:-

----

Vararavintosolukko, primaarinen siemenvalkuainen eli endospermi täyttää suurimman osan siemenestä . Endospermi on haploidista elävää solukkoa ja se eroaa
mm . syntytavallaan koppisiemenisten kasvien vararavintona toimivasta triploi disesta sekundaarisesta endospermistä .
Siemenen kolmas osa , alkio , on suhteellisen pieni endospermiin verrattuna . Al kion osuus kuoritun siemenen kuivapainosta on useilla Pinus- lajeilla n . 10 ~.
endospermin osuuden ollessa n . 90 %. Alkio sijaitsee endospermin keskustassa
siemenen pituussuuntaisessa alkio- ontelossa, jota se ei aina täytä kokonaan ,
ei varsinkaan huonosti tuleentuneissa siemenissä.
Siemenen kemiallinen koostumus
Männyn kuten muidenkin havupuiden siemenissä hiilen ja energian vararavintona
toimivat rasvat , triglyseridit , joiden osuus koko siemenen kuivapainosta on
korkea , n . 30- 50% (Taulukko 1) . Hiilihydraatteja, etenkin tärkkelystä on
siemenissä sensijaan vain vähän . Typen vararavintolähteenä männyllä, kuten
siemenillä yleensä toimivat proteiinit , joiden määrä on 20- 35 %. Suurin osa
siemenen vararavinnosta sijaitsee endospermissä , jonka soluissa voidaan elektronimikroskoopilla nähdä runsaasti pieniä, kalvon ympäröimiä solun osasia ,
sferosomeja , joissa vararavintona olevat liukenemattomat rasvat sijaitsevat
(Simola 1974) . Soluissa on runsaasti myös valkuaisjyväsiä, joissa varastovalkuaiset sijaitsevat . Sferosomeja ja valkuaisjyväsiä voi nähdä myös lepäävän siemenen alkiossa , joten alkio pienestä koostaan huolimatta sisältää osan
siemenessä olevasta vararavinnosta (Simola 1974) .

Taulukko 1. Eräiden Pinus - lajien siementen kemiallinen koostumus
(Lähde : Salmia 1981 )- ~

laji
metsämänty
(P . Sl lvestris)
alepanmänty
(P . halepensis)
rannikkomänty
(P . pinaster)
sembramänty
(P . cembra)
pinja
(P . pinea)

siemenen
paino , mg

vesipi toisuus ,

~

osuus lepäävän siemenen kuiva -aineesta

proteiinit

rasvat

6.0

7. 4

35 . 6

34.0

17 . 5

7.6

34.0

33 . 2

64 . 3

9.8

20 . 3

22 . 1

260 . 0

20

50- 60

800- 900

34

48

hiilihydraatit
4.5
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Itämisfysiologiaa
Siemenen itäessä alkiosta tulee taimi solujakojen, kasvun ja erilaistumisen
seurauksena . Tämä kasvu tapahtuu endospermissä olevien vararavintoaineiden
turvin , kunnes taimi pystyy yhteyttämään ja ottamaan kivennäisravinteita
maasta . Itämisen aikana liukenemattomassa muodossa oleva vara r avinto muutetaan entsyymien avulla liukoiseen muotoon . Rasvat muutetaan kaikissa tutki tuissa siemenissä , myös männyllä, sakkaroosiksi , joka on kasvien tärkein
sekä hiilen että energian kuljetusmuoto . Rasvojen hajotusta ja hajotukseen
osallistuvia entsyymejä on tutkittu männyn suvussa esimerkiksi pinjalla ja
ponderosamännyllä .
Varhaisimmat proteiinien hajotusta käsittelevät työt männyn siemenillä on
tehty jo 1920- luvulla . Nämä tutkimukset , kuten myöhemmin tehdytkin , osoittivat , että proteiinityppi vähenee siemenessä itämisen aikana ja samanaikaisesti liukoisen typen määrä lisääntyy . Siemenen varastoproteiinit muutetaan
liukoiseen muotoon valkuaisaineita hajoittavien , ns . proteolyyttisten entsyymien (proteinaasien ja peptidaasien) avulla .
1970- luvun alussa tiedettiin erittäin vähän niistä entsyymeistä , jotka osal listuvat itämisen aikana tapahtuvaan varastoproteiinin hajottamiseen männyn
tai jonkun muun paljassiemenisen kasvin siemenessä . V. 1972 aloitettiin Hel singin yliopiston kasvitieteen laitoksella laajamittainen metsämännyn siementen proteolyyttisten entsyymien perusselvitys . Tutkimustulokset , jotka muodostivat kasvifysiologian alaan kuuluvan väitöskirjan (Salmia 1981) , osoitti vat , että kotimaisen männyn siemenissä on ainakin viisi erilaista peptidaasia ,
kolme pääproteinaasia ja useita proteinaasi - inhibiittoreita . Männyn siemen
kuuluukin nyt niiden melko harvojen siementen joukkoon , joiden proteolyyttiset
entsyymit tunnetaan hyvin .

Summary : Pine seeds as objects of investigation
The seed size of pines varies considerably : for instance , the seed of Pinus
pinea weighs 800 to 900 mg while that of P. sylvestris only 4 to 6 mg .~
pine seed consists of (a) the seed coat , (b) haploid storage tissue , the
primary endosperm , and (c) a small embryo which lies in the centre of t he
seed . Lipids and proteins are the main stora e substances in pi ne seeds .
Most of them are located in the endosperm , the cells of which are rich of
spherosomes and protein bodies .
The earliest studies on protein mobilization in pine seeds were carried out
in the 1920s . However , at the beginning of the 1970s little was known of the
enzymes which function in protein hydrolysis in pine seeds . A full - scal e
study has then been carr ied out at the Department of Botany , Uni versity of
Helsinki , to clarify what kind of proteinases and peptidases occur in the
seeds of Scots pine (P . sylvestris) during gennination .

Kirjallisuutta
Salmia , A. 1981 : Peptidases , proteinases , and proteinase inhibitors in resting
and germinating seeds of Scots pine , Pinus sylvestris . - Publ . Dep . Bot .
Univ . Helsinki 7 : 1- 33 .
Sarvas , R. 1964 : Havupuut . - 518 s . WSOY, Porvoo .
Simola , L. K. 1974 : The ultrastructure of dry and germinating seeds of Pinus
sylvestris L. - Acta Bot . Fennica 103 : 1- 31 .
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V. ERKAMO
VIELÄ MÄNNYN NEULASISTA
Lehtemme v11me numerossa (4/1 981) olleesta V. Erkamon artikkelin kuvasta ei
männyn lyhytversojen kolmineulasisuus näkynyt kovin vakuuttavasti . Sen vuoksi
tässä julkaistaan vielä artikkelia täydentävä kuva männyn 3- neulasista lyhyt versoista . Huomaa myös neulasten koko (8- 9 cm

2cm

Vaikka tutkimassani viidessä käsikirjassa männyn neulasten väitetäänkin esllntyvän kaksittain , ovat eräät metsämiehet todenneet jo varhemmin , että 3-neulasisuus ei tavallisella männylläkään ole kovin harvinaista - seikka , josta prof .
Matti Leikola minulle ystävällisesti huomautti . iinpä Ruotsissa (Th . örtenblad) ja Saksassa (M . Kronfeld) on tavattu 3- , 4- ja 5- neulasisia lyhytversoja
ja M. Hertz (1929) on meiltäkin l öytänyt pari kertaa jopa 5- neulasisia . E. Lai takari (1934 ) on tehnyt asiasta pienen tutkielmankin ja todennut mm ., että 3neulasisia lyhytversoja oli jokseenkin kaikissa hänen tutkimissaan koeversois sa , mutta yleensä vain hyvin niukasti , keskimäärin 1. 21 % kääpiöversojen luvusta . Ko r kein havaittu %- arvo ol i 7 . 12 . Kolmineulasisia kääpiöversoja esiintyi
yleisimmin hyväkasvuisissa yksilöissä , varsinkin niiden päärangan kasvaimissa
ja erityisesti niiden yläpäässä . Tutkittujen neulasten pituus oli enintään vähän yli 8 cm, mutta kaksivuotisilta taimilta 1. Sylven on Ruotsista tavannut
jopa 12 . 1 cm:n pituisia neulasia .

Summary: Fu r ther notes on pine needles .
Some additions are pres ented to the article on pine needles published by the
author in the previous issue of this journal ( 12 : 209- 211) .

V.

E~Ramo, P~hlaj~e

24 A, 00270

Hel6~nki

27 .
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HEIKKI IVUORENRINNE
TALLINNAN KOOKKAWMI STA PUISTA
Syksyllä 1981 ryhmä dendrologeja oli tutustumismatkalla Tallinnassa . Retken
havaintoja ja kokemuksia on selostettu lehtemme viime numerossa , mutta täydennyksenä otsikon aihetta voidaan tarkastella muutama vuosi sitt~n ilmestyneen
S. KUnnapuun artikkelin valossa (Klinnapuu , S. 1975 : Tallinna jämedatest puudest . - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat , 63 . köide , sivut 40- 64) .
Tallinnan kaupunkipuistojen historia juontaa alkunsa jo 1400- luvulta , jolloin
kaupunginmuurien ulkopuolella mainitaan olleen kolme yleistä "puutarhaa":
"Papagoi aia " ( = papukaijapuutarha) Rantaportin luona , "Roosiaia" (: =ruusutarha) Nunnanportin luona sekä "Plissilaskuri " - niminen puutarha Viruportin
vierellä . Nämä istutukset hävisivät kuitenkin jo 1570- luvulla var·ustuksia
laajennettaessa . 1600- l uvul ta alkaen Tallinnan lähialueille rakennettiin ke säpalatseja kuten Löwenruh , Wittenhof ja Charlottenthal , joiden puutarhat
muotoutuivat varsinkin 1700- ja 1800- luvuilla formaalisiksi puistoiksi . Linnoituslaitteiden menetettyä sotilaallisen merkityksensä bastioneille ja muurien vierille alettiin istuttaa puita ja osin ne taimettuivat luonnostaan .
Tallinnan laajentuessa osa kesäpalatsien puistoista joutui kaupunkia l ueelle .
Huomattavin tällainen puisto on Kadrioru Park , jota alettiin rakentaa luontaisen tammimetsän paikalle v . 1718- 19 . Tallinnan vanhimmissa puistoissa val lituksilla ja bastionien alueilla puusto on täysin kotimaista , mutta myöhemmin 1800- l uvulla perustetuissa puistoissa on runsaasti ulko l aisia laj eja ,
poppeleita , hevoskastanjoita ja tuijia ; douglaskuusi yleistyi puistopuuna
Tallinnassa vasta 1900- luvun alussa .
Esitettyä lyhyttä Tallinnan puistojen historiaa vastaan heijastuu nykyisten
kaupungin suurimpien puiden iänmäärittely . Klinnapuun arvioinnin mukaan vanhimmat yli JOO cm : n ympärysmittaiset puut , joita inventoinnissa laskettiin
olevan kaupungin alueella 217 kpl , ovat bastionipuistojen lehmukset . Niiden
ikä ei kuitenkaan ylitä 280 vuotta . Muiden puistojen - Kadrioru Park mukaanluettuna - vanhimpien puiden ikä ei ylittäne edes 110 vuotta .
Inventointi osoitti näiden puistopuiden "eliitin" jakautuvan kasvupaikkojen
mukaan eri viheraluei lle seuraavasti : Kadrioru Park 69 kpl , muiden maakartanoiden puistot 10 kp l, bastioni - ja vallipuistot 48 kpl , kirkkopihat ja
- puistot 8 kpl , puistotiet ja kujat 46 kpl , talojen pihat ja puutarhat 36 kpl .
Ympärysmittojen suuruuden perusteella mitatut 217 puuta jakautuivat seuraavasti : 300- 340 cm 53% , 350- 39Ccm 22 %, 400- 440 cm 14 %, 450- 490 cm 6 %,
yli 500 cm 5 %.
Puulajien mukaan ryhmiteltynä luettelo on seuraavanlainen :
Salix alba
10 kpl
Aesculus hippocastaneum
Salix alba x fragilis
70
Tilia platyphyllos
Salix fragilis x alba
28
ouercus robur
Populus nigra ja P. canadensis 19
Fraxinus---exGelsior
Alnus glUITilosa Acer platanoides
3

5 kpl
26
50
4
2

Kiinnostava piirre on , ettei ainuttakaan havupuuta ole mukana tässä luettelossa; kaikki havupuuyksilöt Tallinnassa ovat ympärysmitaltaan alle 300 cm .
Hyväksi lopuksi KOnnapuu esittää luettelon kaikista yli 500 cm ympärysmittaisista puista , eli siis Tallinnan puistojen "10 kärjessä":

H. WuoJtenM.nne , E!>poon kaupuniU.öuunni.ttel.uv-Uuu.to
K~kkojäJtven.tie 6, 02770 E1>poo 77 .

Sorbifo1ia 13 (1/1982 )

1 y.te.Mka.a.va.ol>cu.to ,

38
1. Tallinnan "jämäkkäin " {vrt . eest . jämedate ! J on Sakala tee 3 :n pihalla
v . 1972 kaatuneen Salix fragilis x alba - yksilön 1, 1 m:n korkuinen kanto,
jonka ympärysmitta on 820 cm .
---2 . Populus nigra Kaasanin kirkon puistossa 697 cm
3. Quercus robur Kadrioru Parkin koillisreunalla 570 cm
4. Populus nigra Oksa tee 8 : n kohdalla 539 cm
5. Salix alba Kadrioru Parkin merenpuoleisessa osassa 525 cm
6. Salix fragilis x alba Pärnun maantien ja Tartaritien risteyksessä 517 cm
7 . Salix alba x fragiiiS Hirvepark- puistossa 518 cm
8 . P'Oj)'Uius nigra Narvan maantien ja Hei tzenbergintien risteyksessä 517 cm
9 . Salix fragiiis x alba Narva maantee 53:n kohdalla 505 cm
10 . Salix alba x fragiiiS Kadrioru Parkin merenpuoleisessa osassa 502 cm .

K1RJAI..Ll SULJTTA
Osara, M. 1981: Luonnonsuojelulailla rauhoitetut luonnonmuistomerkit Espoossa
v . 1981 . - Espoon luonnonsuojelulautakunnan julkaisu 2/ 8 1. ~ oT3 s .
Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta on vuodesta 1979 alkaen ehtinyt
saada aikaan jo 22 julkaisua. Joukossa on useita dendrologisestikin kiintoi sia, kuten luontopolkuopasTPäsk~ndanluonnonsuojelualueen puulajeista ja pui densuojeluohjeet (kummatkin vuodelta 1980}. yt esiteltävässä julkaisussa on
kuvattu Espoossa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonmuistomerkit,
joita on 18 ja jotka kaikki ovat puita tai puuryhmiä. Kohte ista 10 on tammia ,
4 mäntyjä, 2 koivuja , 1 kataja ja 1 niinipuu; yhteensä 41 puuyksilöä .
Kustakin kohteesta on selvitetty tarkka sijainti (myös kartan avulla), omistussuhteet , rauhoituksen ajankohta , kuvaus ympäristöstä ja itse kohteesta sekä
ehdotukset hoitotoimenpiteiksi . Lisäksi on ehdotus kohteihin liitettävistä
tauluteksteistä . Kuvauksista näemme mm ., että Espoon paksuin tammi on Nikunmäessä {480 cm läpimitaten, ikä 400 vuotta ) ja korkein Jupperinmäellä (korkeus
30m , mutta ikä vain 150 vuotta) . Julkaisun alussa on lisäksi selvitys työmenetelmistä , kuten mittauksista, iän määrityksestä , puun rakenteen ja kunnon
arvioimisesta yms. sekä katsaus puitten biologiaan .
Julkaisusta käy hyvin ilmi, ettei rauhoitettukaan luonnonmuistomerkki ole aina
turvattu . Nähtävästi taloudellisiin seikkoihin perustuen myönnetään helposti
lupa vaikkapa sähkölinjan vetämiseen puun latvuksen läpi {kuten Lahnuksen nii nipuuryhmän kohdalla) . Perin surkuhupaisa on tarina Matinkylän nelihaaraisen
koivun rauhoittamisesta, jossa Espoon kaupungin viranomaiset valittivat aina
korkeimpaan hallinto- oikeuteen saakka.
Julkaisun lopussa on selvitys Erkamon ja Ruotsalan v . 1950 suorittamassa tutkimuksessa mainittujen luonnonmuistomerkkien nykytilasta . Ei ole yllättävää,
että nopean rakentamisen seurauksena monet kohteista ovat jo tuhoutuneet; mm .
Laajalahden - Tapiolan alueelta 10 kohdetta ja Soukan - Kivenlahden - Nöykkiön
alueelta 13. On outoa , etteivät viranomaiset ole olleet selvillä näistä koh teista tai ehkä niiden suojelusta ei ole piitattu .
Oppaan avulla on helppo tutustua vaikkapa koko perheen vo~~n Espoon komeimpiin puihin. Vastaavia selityksiä soisi ilmestyvän muuallakin. Julkaisua voi
tilata osoitteella Ympäristönsuojelulautakunta, Kaupungintalo, 02770 Espoo 77 .
Pentti Alanko
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TAPIO K. KALLIO & ARvi ll.viNEN
PIRKKALANKOIVU (BfTULA PENDULA F, BIRKALENSIS) VALKEALASSA
Helsingin yliopiston kasvimuseossa sijaitsevassa Kymenlaakson herbaariossa
(KYM) on näyte Rauhansaaressa Valkealassa kasvavasta koivusta (kuva) , jota
kasvupaikkansa perusteella voidaan pitää mitä ilmeisimmin luonnonkasvina .
Sen lehdet ovat selvästi pirkkalankoivun : varsinkin lehtien tyvet ovat syvään
liuskottuneita , liuskat (hampaat) ehytlaitaisia . Yhden kääpiöverson kaksi
lehteä (nuolet) ovat kuitenkin lähinnä lobulata- muotoa . Ilmiö ei kuitenkaan
ole ainutkertainen . Nimenomaan pirkkalankoivussa on silloin tällöin tavattu
oksia, joiden lehdet ovat olleet tavallisia rauduskoivun lehtiä (vrt . Dendrologian Seuran Tiedotuksia 12 (3/1981) : 124- 127, 214) .
Ensimmäinen tieto tästä Kymenlaakson harvinaisesta koivumuodosta on K. Nordenstrengin kirjoituksessa "Talousneuvoksen harvinainen juhannuskoi vu" (Kuvaposti 25/1962) . Sen mukaan koivu havaittiin v . 1957 talousneuvos Arvo Kää ri äisen omistamassa Rauhansaaressa Lappalanjärven etelärannalla (6757 : 486) Valkealassa . Saaren ranta- alueelle oli alkanut nousta nuorta tiheätä koivikkoa ,
jota piti karsia . Onneksi harventaja huomasi erään yksilön , jonka lehdet olivat hammastukseltaan poikkeukselliset . Tämä koivu säästettiin , ja nyt (198 1)
siitä on kasvanut kaunis nuori puu , joka jo tekee hedelmää .
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EsA HEINO
HuOMATTAVAT JOKIPAJUKAsvusror ToRNIONJOELLA
Dendrologian Seuran Tiedotuksissa 1/1981 oli kirjoitus jokipajusta (J . Siira

& E. Heino & V. Pohjonen : Harvinainen jokipaju (Salix triandra) - tulvarantojen vaeltaja) . Artikkelista (s . 17) on luettavissa-miD . seuraavat lauseet :
"Tornionjoella on jokipajua enemmän kuin Kemijoella. Sitä näkee suistosta
Ylitornioll e saakka sekä Suomen että Ruotsin puolella. Esiintymien määrä
on kuitenkin huonosti tunnettu. "
Huhtikuussa 1981 , mennessäni vaimoni kanssa Lappiin E 78 - tietä, teimme autosta käsin havaintoja jokipajuesiintymistä Tornionjoella , jonka vartta tie
kulkee pitkästi. Jokipajut erottuivat kauniin, "kultaisen" värinsä puolesta
sel västi muusta kasvillisuudesta . Laji esiintyi laikuttaisena (esim . saarekkeita keskel lä jokea) , mutta paikoin varsin runsaona, sekä Ruotsin että Suomen puol ella . Esiintymät eivät kuitenkaan loppuneet Ylitornion taajaman koh dal la , vaan jatkuivat viel ä jonkinverran pohjoisemmaksi . Tienvarressa olevien
ni mikyl ttien mukaan jokipajua kasvoi ainakin seuraavissa paikoissa: Karunki Poikkilahti (Pekanpää) - Kainuunkylä - Armassaari - Nuotioranta - Ylitornio Aavasaksa - Kaulinranta - ja mahdollisesti vielä Juoksenki .
Tornionjoen jokipajua on nyt myös Metsäntutkimuslaitoksen energiapajukokeessa
Kannuksessa ja tarkoitus olisi saada jatkossa lisää pistokasmateriaalia . Joki pajun ominaisuudet sopivat monivuotiseen energiaviljelyyn Suomessa . Se juurtuu
eri nomaisesti pi stokkaista , muodostaa kantoversoja , on kohtalaisen nopeakasvuinen , talvehtii Pohjois- Suomea myöten, ja luonnonva raisena pajuna omaa todennäkö i sesti hyvän taudinkestävyyden .
Summary : Val uable stands of Salix triandra along the River Tornionjoki .
Scattered but l ocally fairly abundant stands of Salix t riandra were noted in
1981 along the River Tornionjoki at the border between Finland and Sweden at
l east up to Kaul iranta (c . N 66°30' ) in the north.

Jokipajukasvustoa Tornionjoella (kuva IV. 1981 E. Heino) .
Salix triandra thickets along the River Tornionjoki.
E. Huno , Mwiint1LtiWnU6iLLUo<>, enVt.g.i.amwiikoe.a<>e.ma. , Va.UoluLtu 19 , 691 oo Ka.Y11!U6 .

Sorbifo1ia 13 ( 1/ 1982)

41

JENOOa...OGIAN SEURAN HALLITUS

1982

Puheenjohtaja : Professori , MMT Max . Hagman, Metsäntutkimuslaitoksen jalostus osaston esimies . Varapuheenjohtaja : Agronomi Bo Knape , Brödtorpin kartano ,
Pohja . Sihteeri : Fil . yo . Päivi Ryöppy - Ekbom , Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen laitoksen laboratoriomestari . Agronomi Sampsa Aaltio , kansanedustaja ,
Sotavallan kartano , Lempäälä . Puutarha- arkkitehti C. J . Gottberg, Asuntosäätiön
ylipuutarhuri . Metsänhoitaja , MMK Aulikki Kauppila , Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston esittelijä . Hortonomi Pekka Markkula, Helsingin kaupungin
rakennusviraston puisto- osaston työpäällikkö . Metsänhoitaja , MML Jouni Mikola ,
Metsäntutkimuslaitoksen metsänjalostuksen tutkimusosaston tutkija . Ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemi , Metsähallituksen metsänhoito- osasto . Metsänhoitaja
Reino Saarnio , Metsäntutkimuslaitoksen kokeilualuetoimiston metsänhoitopäällikkö . Professori , FT P.M. A. Tigerstedt , Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen professori . MMM Marjatta Uosukainen , Maatalouden tutkimuskeskuksen
Laukaan tervetaimiaseman johtaja. Dosentti Pertti Uotila , Helsingin yliopiston
kasvimuseon museonhoitaja . Varajäsenet: Hortonomi Pentti Alanko , Helsingin
yliopiston kasvit i eteellisen puutarhan ylipuutarhuri . LuK Riitta Larna , opiskelija . FL Tapio Lindholm , Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen vt .
assistentti .

KIRJALL I suunA
Vuokko , S. 1980 : Träskändan luonnonsuojelualueen puulaji luontopolku . Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 17/80 . 28 s.
"Luontopolku " tapana tutustuttaa ihmiset luonnonsuojelualueisi in, lintuvesiin
tai muihin erityisiin luonnonkohteisiin on ollut luonnonsuojelujärjestöjen
toimintamuoto jo pitkään . Tiettävästi sitä ei ole juuri käytetty puistojen
tai muiden dendrologisesti merkittävien alueiden esittelyyn vaikka siihen
kohteelta toiselle kulkeva reitti opastauluineen mainiosti soveltuisi . Ensi
askeliaan luontopolku ottaa Träskandan puistossakin (joka samalla on luonnonsuojelualue) - aikaan on saatu vaatimaton polkuopas, mutta reittiä tai kohteita ei ole vielä mitenkään merkitty itse puistoon .
Tässä A5 kokoisessa monistetussa opasvihkosessa on esitelty kaikkiaan 30 kohdetta 1700 m pitkän reitin varrelta . Reitti on piirretty esittelevään ka r ttaan
oppaan takasisäkanteen . Paitsi reitin varrella tavattavia puita ja pensaita
kerrotaan oppaassa Träskandan kartanon ja puiston historiasta . Esiteltyjä puuja pensaslajeja on kolmisenkymmentä . Kustakin mainitaan kesä- ja talvituntomerkit , ja jonkin verran kiintoisia yksityiskohtia lajien alkuperästä , yleislevinneisyydestä , käytöstä , esiintymisestä Suomessa , biologiasta , historiasta,
suojelunäkökohdista , jne . Lähes kaikista lajeista on mukana tunnistamista auttava yksinkertainen piirroskuva .
Opasta on saatavissa ilmaiseksi Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta puh . 869 2411 tai 869 2435 , tai Espoon kaupungin sivutoimistoista .
Pertti Uotila

KASVEJA HALliTAAN

Löytyykö joltakin Dendrologian Seuran jäseneltä ylimääräisiä pyökin, valkopyökin ja näsiän taimia? Tom Kumlin, Munkkiluodonkuja 6 A 3 , 02160 Espoo 16 .
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PÄIVI RvöPPY-EKB0'-1
DENDRQOGIAN SEURA - DENDRQOGISKA SÄLLSKAPET R, Y•r TOIMINTAKERTCMJS 1~1
Vuosi 1981 oli seuran 12 toimintavuosi . Tärkeimmät toimintamuodot olivat totuttuun tapaan lehden julkaiseminen, retkeilyt, matkat, kokoukset ja vuoden
puun tunnetuksi tekeminen. Lisäksi annettiin kaksi lausuntoa.
Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen puheenjohtajana toimi suhdetoimintapäällikkö Niilo Karhu ja varapuheenjohtajana professori Max . Hagman . Muut hallituksen jäsenet olivat : maisema- arkkitehti C.J . Gottberg , agronomi Bo Knape , hortonomi Pekka Markkula ,
MML Jouni Mikola , johtaja Leo Pilz, ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemi, MH Rei no Saarnio , professori P. M. A. Tigerstedt , kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen,
MMM Marjatta Uosukainen ja dos . Pertti Uotila . Ensimmäistä kertaa hallituksella oli myös kolme varajäsentä: ylipuutarhuri Pentti Alanko , LuK Riitta
Larna sekä fil . yo Päivi Ryöppy- Ekbom . Seuran sihteerinä toimi Päivi Ryöppy Ekbom ja varainhoitajana Riitta Larna .
Hallitus kokoontui vuonna 1981 yhteensä kymmenen kertaa - kolme kertaa ennen
vuosikokousta ja seitsemän kertaa sen jälkeen.
Kokoukset ja esitelmätilaisuudet
Vuosikokous pidettiin 25.2.1981 Tieteellisten seurain talossa . Tilaisuudessa
oli läsnä 35 jäsentä. Varsinaisten kokousasioiden lisäksi tilaisuudessa kuul tiin Rune Bengtssonin kertovan matkastaan Japaniin ja nähtiin kuvia seuran
Turkin matkalta .
Syyskokous/pikkujoulu pidettiin 26.11.1981 Karjalatalolla. Läsnä oli 57 jäsentä katselemassa Aulikki Kauppilan kuvia Himalajalta ja Anne Sopasen Tallinnan
kuvia sekä kuuntelemassa Pentti Alangcn esitelmää männystä ruokana ja rohtona .
Mäntyyn ruokana saatiin tutustua konkreettisemminkin : Reino Saarnio oli hankkinut maisteltavaksi oikean pettuleivän .
Retkeilyt, savotat, matkat
Kevään ensimmäiset puistokävelyt tehtiin Kaivopuistoon; ensimmäisellä, "talviasuisten puiden tunnistus" - retkellä 8.4 . oli mukana 32 jäsentä ja toisella ,
yhdessä Eteläiset kaupunginosat r . y :n, kaupungin puisto-osaston, Helsingin
luonnonsuojeluyhdistyksen ja Puutarhaliiton kanssa järjestetyllä kävelyllä ,
31 dendrologiasta kiinnostunutta. Kummankin retken vetäjänä toimi Pentti Alanko ja jälkimmäisell e toivotti osanottajat seuran puolesta tervetulleiksi Max .
Hagman ja kaupungin tervehdyksen kävi esittämässä kaupunginpuutarhuri Pekka
Jyränkö .
4 . 6 . vierailtiin Metsäntutkimuslaitoksen jalostusasemalla Ruotsinkylässä 25
jäsenen voimalla . Oppaana toimi Max. Hagman. Viimeinen puistokävely tehtiin
2 . 9 . Kumpulaan . Sateisessa säässä mukana oli kahdeksan innokasta dendrologia
Pentti Alangon johdolla . Kesäretki suuntautui Tampereelle . 12 . 6 . tutkittiin
yhdessä kasvinsuojeluseuran kanssa puuvartisten kasvien tuholaisia ja 13 .14 . 6 . tutustuttiin Tampereen ja ympäristön dendrologiaan. Osanottajia oli
kummassakin osassa 15 .
Metsähalli tus järjesti seuralle tilaisuuden tutustua voiden puun, männyn, viljelyyn ym. Päijänteen ympäristössä sijaitsevissa kohteissa 18 .-21 . 7 . Retkellä
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valittiin myös vuoden puun nimikkoyksilö Saarijärvellä . Osanottajia oli 12 ja
vetäjinä toimivat metsähallituksen edustajat Pentti Ritoniemi ja Ahti Paavonen .
Perinteistä savottaa ei tänä vuonna järjestetty vaan sen sijaan tehtiin retki
Turkuun ja Piikkiöön 15. - 16.8. Mukana oli yhdeksän jäsentä .
Ulkomaan matka tehtiin 29 .8 .-5.9 . Tallinnaan, Riikaan ja Tarttoon . Matkan järjestelyistä huolehti Max . Hagman ja 28 dendrologin joukkoa veti Aulikki Kaup pila.
Lausunnot
Vuonna 1981 annettiin pyynnöstä kaksi lausuntoa: Maa- ja metsätalousministeriön
luonnonvarainhoitotoimistolle Elimäen Mustilan rauhoitusta puoltava sekä ammattikasvatushallituksen metsäopetuksen osastolle taimitarhahenkilökunnan koulutusta käsitte.levä lausunto.
Seuran tiedotustoiminta
Dendrologian Seura ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ovat yhdessä tehneet Suomen
Luonnonsuojelun Tuki Oy : n julkaiseman Mäntyjulisteen , jonka on piirtänyt Marja
Koistinen , taittanut Markku Tanttu ja käytännön järjestelyistä huolehtinut
Pertti Uotila . Julistetta on jaettu vapaakappaleina erilaisille yhteisöille
ja laitoksille sekä seuran toimesta myyty seuran tilaisuuksissa . Suurpuuoppaan
toimittamista on jatkettu Pentti Alangon johdolla. Seuran merkin suunnitteli
litografi Albin Tervo ja valmistuksen hoiti Oy Tillander Ab . Merkki valmistui
lokakuussa .
Seuran lehti
Dendrologian Seuran Tiedotuksia - Dendrologiska Sällskapets Notiser - lehti l evisi kaikkiaan 833 osoitteeseen , joista 25 oli ulkomailla . Lehden painos oli
4 x 1300 kpl . Postituksesta
yli jääneet numerot on varattu myyntiin , mai nontaan ja tiedotukseen .
Lehti ilmestyi vuonna 1981 neljä kertaa yhteissivumäärän ollessa 220 . Lehteen
kirjoitti 33 henkilöä yhteensä 42 artikkelia - näistä seitsemän oli numeroon
2/81 sisältyneessä Kaivopuisto - osassa , josta lisäksi otettiin 2000 kpl : n eripainos . Lehden toimituksesta vastasi toimituskunta, jonka jäsenet Pentti Alanko ja Pertti Uotila kantoivat päävastuun .
Seuran jäsenistö
Vuoden aikana kuoli seuran kunniajäsen Tosten Rancken ( 13 . 5 . 1981) . 31 . 12 . 1981
Dendrologian Seuran jäsemäärä oli yhteensä 745 jäsentä . ~äistä maksavia vuosi jäseniä oli 517 , opiskelijoita 180 , ainaisjäseniä 39 sekä kunniajäseniä 1.
Ulkomaillamaksavia jäseniä oli 8 . Lisäksi lehdellä oli 11 vuositilaajaa .
Talous ja varainhoito
Tilintarkastajat olivat Osmo Heikinheimo ja 11ikko Ylänen, varatilintarkastajat
Kaj Friman ja Axel Tigerstedt .
Tuloslaskelma osoitti , että seuralla oli tulojavarsinaisesta toiminnasta
24 611 mk ja kuluja 28 191 , 53 mk. Alijäämä oli näin ollen 3 580 , 53 mk .
Kulut peitettiin jäsenmaksutuloilla sekä Suomen Akatemian 5 000 mk : n suuruisella avustuksella . Muita tuloja ei seuralla ollut varsinaisesta toiminnastaan .
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Seuran tilaisuuksissa on myyty Vuoden puu - julisteita ja seuran merkkiä . Merkistä saadut tulot 2 355 mk ovat menneet sen valmistuskustannuste n, 5 202 ,50
mk , peittämiseen ja julistetulot 708 mk suurpuuopasrahastoon . Kaivopuistoesitteen toimituskulut olivat 3 332 mk ja myyntitulot 5 436,50 mk . Voitto
2 104,50 mk on myös mennyt suurpuuopasrahastoon . Rahastossa oli 31 . 12 . 1981
varoja 5 149,98 mk.
Toimintakertomus on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28 . 1. 1982 .

NIILO I<ARHU
DENffiQOGIAN SEURAN TOIMI NTASWNNITELW\ 1~

Vuoden 1982 ensimma1nen tapahtuma on seuran sääntömääräinen vuosikokous 25 . 2 .
Tieteellisten seurain talossa .
Kevättalvella osallistutaan Metsäviikon ohjelmaan esittelemällä vuoden puu
1982, vaahtera .
Hallituksen lähivuosiksi vahvistaman opintomatka- ja retkeilyohjelman mukaisesti on ulkomaanmatkan kohteena vuonna 1982 Skotlanti, varalla vaihtoehtona
Pyreneitten vuoristo . Matka tehdään heinäkuussa ja kesto on noin 10 päivää .
Kotimaan viikonloppumatka suunnataan elokuussa Itä - Suomeen, missä on kohteena
Joensuu ja Pielisen seutu , mikä sai eniten kannatusta 1979 suoritetussa matkakyselyssä . Vuoden 1982 matkoihin sovelletaan seuran matkustussääntöä .
Kesäkauden toiminta aloitetaan puistokävelyllä Helsingin Alppiharjus sa , kohteina Alppipuisto, Linnanmäen ympäristö ja erityisesti Lenininpuisto . Toinen
kävelykohde on Vihdin Ojakkalassa Kotkaniemen koetila , missä tutustutaan
heinäkuun alussa Vähämäen istutuksiin ja kartanonmäkeen .
Kesäkuussa käydään Turussa suorittamassa kesästä 1981 siirtynyt pa1van rai vaussavotta Kalmin tilalla Sipsalossa . Kesän toinen päivän mittainen savotta
on elo- syyskuussa Vantaan varrella Niskalassa, missä samalla avustetaan Hel singin kaupungin metsäosastoa alueen luontopolun reitin suunnittelussa .
Vuoden tapahtumista kerrotaan sanoin ja kuvin marraskuussa pidettävässä ylei sessä kokouksessa .
Seura jatkaa entiseen tapaan jäsenlehtensä julkaisemista - vuoden 1982 alusta
lehden nimenä on SORBIFOLIA . Vuoden puu 1983 julkistetaan vuoden viimeisessä
numerossa . Syksyllä 1981 valmistuneen jäsenmerkin muut käyttösuunnitelmat
saatetaan päätökseen.

ClETHAN JO MAKSANUT TÄMÄN VUODEN JÄSEf\lriiAKS~?
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MAx. HAG1AN
ÄLKUPERISTÄ JA POLVEUTUMISESTA
Netsäntutkimuksen vanhimpiiin tutkimussuuntiin kuuluu kokeilu metsäpuiden
maantieteellisillä roduilla, ns . provenienssitutkimus . Jo kauan sitten havaittiin , että laajalle levinneillä puulajeilla on kulloinkin vallitseviin
oloihin sopeutuneita paikallisrotuja . Näitä paikallisrotuja voidaan siirtää
vain tarkasti rajatuissa puitteissa joiden ylittäminen johtaa puiden el i nvoiman heikkenemiseen, sairastumisiin ja monessa tapauksessa kuolemaan .
Alkuperän selvittäminen on siten metsänviljelytaimen ostajalle tärkein toimenpide kauppaa solmittaessa . Kaikkialla maailmassa on laadittu sääntöjä
alkuperätietojen ilmoittamisesta ja alkuperien valvonnasta, niin myös Suomessa metsär.viljelymateria alin osalta . t·1 onasti ovat jonkin maan metsänviljelypuulajit toisen maan koristepuita ja useat koristepensaatkin kasvavat samoissa metsissä kuin metsänjalostuspuut . Olisi outoa elleivät samat siirtosäännöt ja sama ekatyyppien muodostuminen olisi voimassa näiden kohdalla .
Ku~ nä~n istutuskauden alkaessa jälleen silmäilee taimistojen luetteloita

VOl va~n h~vaita, et~ä koristepuutaimitarha t ovat jokseenkin täysin unohtaneet.tarkean alkuperakysymyksen . Alkuperätietoja ei juuri esiinny esim . jalopulden kohdalla . Kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi Keski- Euroopasta
lyhyestä päivästä kotoisin oleva vaahtera , saarni tai tammi lopettaa täällä
kasvunsa kotimaista alkuperää myöhemmin, ja on siten arka syyshalloill e.
Aikaisemminkin esitetty kysymys täytyy jälleen toistaa : miksi ei taimientuojilta alkuperätodistuksia vaatimalla valvota , että tuontialkuper ät ovat
meille sopivia ja miksi ei taimien alkuperää ilmoiteta luetteloissa ja
taimitoimituksissa . Käsitykseni mukaan jo nykyinen taimistolaki antaisi siihen täydet mahdollisuudet . Olen kyllä kuullut että tällaista alkuperien valvontaa pidettäisiin viejämaissa kauppapoliittisena rajoituksena jota ei voitaisi sallia , mutta ihmettelen miksi samat viejämaat metsätaloustaimien
osalta noudattelevat mitä ankarinta tuonninvalvontaa .
Koristepensaiden osalta ei monasti ole kysymys alkuperäisestä maantieteelli sestä rodusta vaan tietyistä lajikkeista jotka pitkän ajan kuluessa on valittu ja kehitetty . Lajikkeita monistetaan kasvullisesti jolloin niiden perintöasu ei tietenkään muutu . Tällöinkin on muistettava , että jalos t us ja kehittely usein on tapahtunut meitä edullisimmissa oloissa eikä ole sanottu, että
kaikki lajikkeet ovat meille sopivia . Vuosien mittaan on esimerk iksi pakkasenkestävyydestä saatu kokemuksia , mutta kotimaista valintaa ja jalostusta
tarvittaisiin huomattavasti enemmän . Hyvin tärkeätä olisi myös ilmoittaa täll aisten kasvien polveutuminen - siis missä kasvaneista kantataimista ne ovat
kotoisin - sillä valitettavan usein samalla lajikenimellä liikkuu hyvin erilaista aineistoa .
Oikeiden alkuperien levittämiseksi voivat seuramrne jäsenetkin tehdä pal j on .
Edistäkäämme kotimaisten siementen keräystä ja käyttöä . Pitäkäämme kirjaa
kulloinkin istuttamiemme puiden ja pensaiden alkuperästä , polveutumisesta
ja siitä miten ne eri puolilla maata ovat menestyneet . Ilmoittakaamme eri koisen hyvin viihtyneistä ja komeista yksilöistä , joista voidaan saada uutta
monistusmateriaalia . Ja esittäkäämme kauppiaille toistuvasti alkuperäiskysymyksiä kunnes nämä huomaavat mikä myyntivaltti on sillä joka myy täällä va rmasti menestyviä tunnettuja alkuperiä .
~mmary : About provenances and inheritance
The Chairman af the Finnish Dendrological Soci et y emphasizes in his editorial
the importance af provenances af trees and s hrubs cultivated in Finland and
recammends that information about provenances should be available in the trade
af nursery products.
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VuoDEN Puu -JULISTEET

Lehden välissä olevalla tilillepanekortilla voit kätevästi hankkia tähän mennessä ilmestyneet Vuoden puu -julisteet . Muutoin julisteita on saatavissa
Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä , Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta ja kasvinjalostustieteen laitokselta sekä Dendrologian Seuran tilaisuuksista . Hinta on 10 mk/ kpl .
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PENTII ÄLANKO
VUODEN 1~1 AIKANA SLmESSA ILMES1YNYTIÄ DENDRCl.OGJSTA KJRJAI.l..ISULITTA

Perinteiseen tapaan viime vuonna ilmestynyt dendrologinen kirjallisuus on
koottu luetteloksi, jossa varsinaisen dendrologian lisäksi on mukana maisemanhoitoa, taimitarhanhoitoa , metsänsuojelua, yms . koskevaa dendrologeilleki n
käyttökelpoista kirjallisuutta . Dendrologian seuran tiedotuksissa julkaistuja
artikkeleita ei ole sisä ll ytetty tähän luetteloon; katsaus niihin, ts . viime
vuosikerran sisällysluettelo, löytyy edellisestä numerosta.
Dendrologista kirjallisuutta luetellaan myös Helsingin yliopiston metsäkirjaston tiedotteessa , joka viime vuonna ilmestyi viitenä numerona . Siinä on mainittu myös runsaasti varsinaista metsänhoitoa käsittelevää kirjal l isuutta ,
joka puuttuu tästä katsauksesta .
Valitettavasti niin monet - varsinkin puutarha- alan lehdissä ilmestyneet kir joitukset on julkaistu mainitsematta kirjoittajan nimeä . Olisi suotavaa, että
nimettömät artikkelit vähenisivät; hyväkin nimetön tai nimimerkillä julkaistu
kirjoitus saattaa luoda sitä kohtaan vähättelevän tai jopa hieman kielteisen
vaikutelman .
Alanko, P.: Kaivopuiston puista ja pensaista . - Helsingin matkailuyhdistys
tiedottaa 1981 ( 3) : 1-2 .
- "- Venäjänj uuri, siperianginseng . - Kotipuutarha 41 :135 .
- "- & Uosukainen, ~1.: Katupu iden uusimisesta Helsingissä . - Takiainen 2(3 ) :
4-5 .
Anonyymi : Tammi voitti . - Joka Poika 44 (9) : 28 .
- "- ( nimim . "Peukalopotti" ) : Vihreitä ajatuksia . - Kotipuutarha 41 : 2,50,97 , 141142, 172 , 195,218 , 358- 359 ,390,395,469- 472 .
- "- Vuoden puu 1981. f~änty (Pi nus sylvestris ) . - Kotipuutarha 41: 227 .
-"- ( nimim . "IPS" ) : Muistometsikkö Auran rannoille. - r~ etsä ja puu 1981(8 ) : 24 .
" Lepaan suunnittelijat kilpasilla suunnittelukohteena !·1 arkkinapuisto Rovaniemellä . - Puutarha 84:135-137 .
_ 11 _
Katupuiden uusiminen Helsingissä. - Puutarha 84 : 260-261 .
_ 11_
Storedalin sokeainpuisto ainutlaatuinen kokemus . - Puutarha 84 :476-477 .
Tuleeko 1980-luvusta heikkojen ympäristöjen perustamisvuosikymmen?
- Puutarha-Uutise t 33 : 316-318 .
- "- 10 miljoonan markan "puusavotta" Helsingissä tällä vuosikymmenellä .
- Puutarha-Uutiset 33: 381-382.
" Taimitarhoilla menee hyvin Saksassa . - Puutarha- Uutiset 33:564-566 .
" Helsingin katupuiden vaihto aloitetaan syksyllä . - Puutarha- Uutiset 33:
658-659 .
- "- Björken effectivt undersökt. - Skogsbruket 51(4 ) : 7- 10 .
Bengtsson , R.: Puutarhataide ja yhteiskunta - ennen ja nyt . Uusia tuulia
viheraluerakentamisessa . - Puutarha 84 : 214-215 .
Bhat, K. & Kärkkäinen , M.: Variation in structure and selected properties of
Finnishbirch ~ood : II! . Proportion of ~ood elements in stems and branches
in Betu la pendula Rot h. (Seloste : Suomalaisen koivupuun rakenteen ja eräiden ominaisuuksien vaihtelu III . Rauduskoivun rungon ja oksien solulajien
runsaussuhteet ) . - Silva Fennica 15 : 1-9 .
" Va riation in structure and selected properties of Finnish birch ~ood . IV .
Fibre and vessel l ength in branches, stems and roots . (Seloste : Suomalaisen koivupuun rakenteen ja eräiden ominaisuuksien vaihtelu IV . Kuitujen
ja putkilosolujen pituus oksissa, rungossa ja juurissa ) . - Silva Fennica
15 : 10- 17 .
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-" - Wood anatomy and physical properties of 1:/0od and bark in Betula tartuosa
Ledeb . (Se loste : T9nturi koivun puuaineen anatomia sekä puun ja kuoren fy sikaa lisia ja anatomisia ominaisuuksia ) . - Silva Fennica 15 : 148- 155 .
-" - Variation in structure and selected properties of Finnish birch 1:100d : II .
Dbservations on the ana tomy of raot ~:~ood. ( Seloste : Suomalaisen koivupuun
rakenteen ja eräiden ominaisuuksien vaihtelu : II. Havaintoja juuripuun
anatomiasta. - Silva Fennica 15 : 180-188 .
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66 : 74- 80 .
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kukkimisen sopeutumi sesta paikalliseen lämpöilmastoon ) . - Acta Forest .
Fennica 169 : 1- 68.
- "- Bi ochemical methods for determining population structure in Pinus sylvestris. (Se loste : Männyn (Pinus sylvestris ) populaatiorakenne biokemial listen tutkimusten valossa) . - Acta Forest . Fennica 173 : 1-28.
Dormintov, R. & Rjumin, A.: Taiga . Suom . S. Ikävalko . - 240 s . Heilin & Göös .
Elo , K.: Kasvullisesti lisättävien puulajien jalostus lyhytkiertoviljelyyn .
(T o get energy From quick- grol!ling trees ) . - atura 18 : 15- 19 .
Erkamo, V.: Purolehdet jalaviemme (Ulmus glabra ja U. laevis ) kasvupaikkoina.
( Summary : On brookgroves as habitats of our elm species ( Ulmus glabra and
U. laevis ) . ) . - Memo randa Soc. Fauna Flora Fennica 57 :3 3- 0 .
Etholen, K.: Vesakontorjunta meillä ja muualla . - Kasvinsuojelulehti 1 :
126- 127 .
Flakhol m, G.: Puistot tekevät ihmeitä . - Puutarha 84 : 18-19 .
Greis, I . & Kellomäki, S.: Crol!ln structure and stem grovth of orvay spruce
undergrowth under varying shading . ( Seloste : Varjostuksen vaikutus ali kasvoskuusien latvuksenrakenteeseen ja rangan kasvuun ) . - Silva Fennica
15 : 306- 322 .
Hagman, M. · & Pajamäki, J .: Metsänjalostuksen yleistilastoa 1. 1. 1981 .
( General statistics on forest tree breeding in Finland ) . - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 9:1-14 .
Halme , M.: Siellä missä ruusuntaimia kasvatetaan - käynti "Steinfurthissa",
ruusumetropolissa . - Kotipuutarha 41:518- 521 .
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624- 627.
- "- Vaihtoehtoja on paljon . Pienoispuutarhaideaa. - Puutarha 84 :638- 639 .
Heikkilä, R.: Oikea suojaus vähentää hirvituhoja taimistossa . - Käytännön
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ÄRNO KAsvi
HANGCf-()UN JA LUSANIN KASVITI ETEELL ISET PUUTARHAT - PÄIVÄKIRJN.1ERK INTÖJÄ
~NrnQOGI AN SEURAN KI INAN MATKALTA

Sunnuntai 7. 9 . 1900
Hangchoussa heräsimme hienossa hotellissa, joka sijaitsi ikivihreiden pui den verhoamalla vuorenrinteellä kuuluisan Länsijärven rannal l a . Ollapa tääl lä keväällä kun kirsikkapuut ja muut kevätkasvit ovat parhaassa loistossaan
järven rantapenkereillä ja tekosaarilla . Mutta hyvä näinkin .
Meillä oli tänään ohjelmassa Hangchoun kasvitieteellinen puutarha, joka oli kin aivan lähellä, vain saman vuoren toisella sivulla . Tervetuliaisteen aikana saimme kuulla puutarhan historiasta ja tavoitteista . Taisimmepa itsekin
päästä puutarhan historiaan, olimmehan ensimmäiset suomalaisvieraat tääl lä .
Puutarha sijaitsee subtrooppisen vyöhykkeen reuna-alueella ja sen pinta-ala
on 250 ha . Alue oli vielä vuonna 1956 enimmäkseen joutomaata, mutta nyt on
melkein kaikki karkeampi suunnittelu- ja perustustyö tehty . Eri lajeja on
kokoelmissa, kotimaiset ja eksoottiset kasvit mukaan laskettuna, n . 3000 .
Erilaisia avomaanosastoja tuntui puutarhassa olevan runsaasti . Systemaatti nen osasto , jota juuri perustettiin, tulee käsittämään 14,3 ha . Sääli vain ,
että emme nähneet edes piirustuksia lähemmin . Koristekasveja oli vaatimattomat 22 ha . Puuvartiskasvisuvuista olivat tärkeimmät Hagnolia, f·1 alus, Prunus,
Lagerstroemia sekä persikat ja azaleat . Kamelioista lukuisine lajikkeineen
oli erikseen oma, erityisesti yleisölle tarkoitettu osastonsa . Laajassa hyötykasviosastossa oli yli sata bambulajia , joten osastoa voi hyvällä syyll ä
kutsua bamburetumiksi . Erikoisosastoista on erityisesti mainittava hedelmä puulajikkeiden kokoelma, joka toimii vanhojen kiinalaisten hedelmäpuiden
geenipankkina .
Tammikuun keskilämpötila Hangchoussa on +3,6° ja kasvukausi on n. 250 vuorokautta . Ilmeisesti ilmasto sallii siis suuren kasvivalikoiman viljelyn ulkona . Silti oli betonista ja kivilaatoista tehty aika onnistuneita osastoja,
ikäänkuin katottornia huoneita, joiden läpi kävellessä voi ihailla hienoja
bensaipuita sekä erilaisia päällyskasveja ja muita vaativampia kasveja kii nalaiseen tapaan yhtPeni s tutettuna tai erikseen . Jotain tällaista sopisi
meilläkin kokeilla : osastoissa voitaisiin kesäaikana pitää kasveja , penkkejä .ia pöytiä .
Erittäin monilajisessa varjokivikkotarhassa olisi ollut katsottavaa vaikka
koko päiväksi . Vesialtaineen ja erilaisine ryhmineen se sisälsi runsaasti
kiinalaisia kasveja , kaikki erittäin hyvillä esitteillä varustettuja . Sieltä
löytyi mm . se suuri paljon viljelty tärkkelyskasvi, eräs keiholehti ( Sagittar ia t-1'i folia),
jonka nimeä olimme toisi! tamme kyselleet matkan aikana .
Toinen tuttavamme , kaunis taivaansininen vesikasvi, jota oli näkynyt siellä
täällä ojissa, oli tlonochoria vaginalis . lisäksi löytyi mm . Lycoris- lajeja ,
temppelililjaa, jota esiintyi luonnonvaraisena eri alueilla , enimmäkseen
purolaaksoissa ja teeviljelyksillä .
Bambuista oli tietysti suuri osastonsa, ja eri lajien näyteruudutkin olivat
yhtä suuria kuin puutarhapalstat meillä . Phyllostachys pubescens tietysti
oli kookkaimpana, ja siitä pienempiä riitti aina ruokomaisiin ja suikertaviin
lajeihin asti. Etiketit olivat kiveen hakattuja taideteoksia, jotka meilläkin kestäisivät ruohonleikkuun tuhot .
A. KMv.i, Bota.n-U.Iw. TJtädgåAden , V-Ula.vä.gen 8, S-752 36 Uppt>al.a .
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Kuva 1. Hangzhoun kasvi t ieteelli s en puutarhan portilla on puutarhan n1m1
mata l asta paatsamapensaasta leikattuna . Kuvassa Vappu . iinimäki - Eräj ää
Li r iope-penkin vie r es sä . - Kaikki kuvat kirjoittajan .
Fig . 1. At entrance to Hangzhou Botanical Garden with Liriope beds and the
name of t he garde n shaped From a lo~ Rhamnus hedge .

Bambuosas t on jälkeen ol i vuor ossa er ilaisia puisto- osastoja vesialtaineen ja
huvimajoineen. Ki inalaista douglaskuusta , Ps eudotsuga gaussenii , oli suurena
ryhmänä , seuranaan Tsuga (chinens i s var . ) tschekiangensis , paikall inen hemlokkilaji . Näiden havupuiden alla ku kkii Sci l la chi nensis samaan aikaan kui n
kotona Upsalassa . Alueelta l öytyi myös Taxodium ascendens (Glyptostrobus l i neata ) , joka oli kehittänyt hengitys j uur iaan ves i r ajaan . Vieressä kasvoi kiinalainen leppä, Alnus trabeculosa . Hienoil ta mäntykoealoilta l öytyi mm . amerikkalainen Pinus palustris pi tkine neulasineen , Pinus roxburgii ja monia
muita . Puistossa kävellessä j äivät erityisest i mieleen Liriope platyphylla
ja L. spicata.
Myös trooppinen osasto oli hyvi n hoidettu ja sieltä löytyivät tavallisimmat
trooppiset laji t , samat kuin mei kä l äis i s täki n kas vitieteellis i s tä puutarhoi sta.
Bensaipuiden kokoelma oli erikoisen upea . Kauneimmat kääpiöpuut olivat ikivi hreästä paatsamasta, jota käytettiin myös matalana koristeaitana kuten
meillä koiranpuksipuuta (Buxus) . Myös neidonhiuspuut (Gingo biloba ) , vaaht eralajit ja monet havupuut ol ivat mesta r illisesti käsiteltyjä .
Kai ken kaikki aan puutarhasta s ai erittäin edus tavan käsityksen , ja aika tiet ysti loppui aivan kes ken . Pint apuoli s eksi vie r ai l umme tietenkin jäi , eihän
250 ha : n kasv i tieteelli seen puu tarhaan niin vain tutustuta yhdessä aamupäivässä . Mutta joka tapau ks essa ol imme varsin tyytyväisiä tähän käyntiin.
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Kuva 2. Kiinalainen Styracaceaeheimon lehtipuu Sino jackia xylocarpa Hangzhoun kas vi tieteelli sessä
puutarhassa .

Kuva 3 . Aulikki Kauppila erityisen
pitkäneulasisen pohjoisameri kkalai sen männyn (Pinus pal us tris) vierellä .

Fig . 2. ~inojackia xylocarpa in the
Hangzhou Botanical Garden.

Fig . 3. Pinus palustris From SE
orth America grous uell in the
Lushan Botanical Garden .

Tiistai 9 . 9 . 1980
Kun yöjuna saapui Nanchangin asemalle, ja harhailevat katseemme etsivät tavanomaista japanilaista pikkubussia, joka veis i meidät hotelliimme, niin yllätykseksi meitä odottikin toinen juna. Muutamien tuntien junamatkan jälkeen
saavuttiin pikkukaupunkiin nimeltä Jiu Jiang, josta se japanilaisbuss i sitten löytyi.
Nousu Lu Shan- vuorelle tapahtui suurimmaksi osaksi pilven sisällä, joten mai semista emme juuri päässeet nauttimaan . Ja parempi ol ikin , sillä tie oli varsin kapea ja huonokuntoinen , eikä kaiteita tietenkään oltu edes harkittu .
Kuljettaja ilmeisesti oli käynyt vuorella ahkerasti, koska hän olemattomasta
näk yvyydestä huolimatta onnistui kääntelemään bussia vuoristotien oikkujen
mukaan - meistä kukaan ei olisi suostunut edes ajattelemaan ajamista .
Runsaaseen tuhanteen metriin noustuamme l öytyi hotellimme, Kiina laisen tulppaanipuun (Liriodendr on chinense),ja pilvenriekaleiden ympäröimänä . Kesällä
paikka on lomanviet täjien suosiossa, mutta nyt syksy oli jo pitkällä . Hotellihuoneissakin oli vain 16 lämmintä, mutta alavien alueiden kostean kuumuu den jälkeen olimme tästä yksinomaan helpottuneita .
Seuraavan päivän aamupäivä kului seutuun tutustuttaessa , mutta iltapäivä llä
pääsimme varsinaiseen kohteeseemme eli kasvitieteelliseen puutarhaan .
Ensimmäisen näkymän puutarhaan saimme vuorenrinteen näköalapagodista , josta
pol ku kiemurteli alas laaksossa sijaitsevaan puutarhaan . Tältä matkalta ehdimme jo nähdä luonnonvaraisena kasvavat Castanea henryin, ~l aqnolia biloban
sekä paikall isen männyn , jonka lajinimi tässä vaiheessa jäi kiistanalaiseksi .
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Itse puutarhan pinta-ala on runsaat 300 ha, jonne laje ja mahtuu n . 3400
puita ja pensaita näistä on tuhatkunta. Puutarha on perustettu v. 1934, joten se oli jo ehtinyt kehittyä varsin kiintoisaksi tutustumiskohteeksi . Puutarhan pääasiallisena tehtävänä on hakea ja kehittää subtrooppisille vuorille
sopivia kasvilajeja, erityisesti maa- ja metsätalouden sekä puutarhaviljelyn
ja lääketieteen tarpeita ajatellen. Tälle tehtävälle on omistautunut yksi
puutarhan neljästä laitoksesta. ~lu u t ko lme ovat ekologian laitos, jonka tehtävänä on alueen kasvian laa t iminen, puutarhatieteen laitos, joka tutkii puutarhakasvien viljelytekniikkaa, sekä kas vikemian laitos , joka tutkii lääke tieteen ja teollisuuden käytt öön sopivia luonnonkasveja .
Siemenvaihloa puutarha harjoit taa yli 280 laitoksen kanssa 60 eri maassa .
Suurin osa niistä puista ja pensaista, jotka on saa tu kotiutumaan, on pe r äisin Japanista. Mutta kokeiltavana on lajeja myös Pohjois- Euroopasta, Kanadas ta ja Pohjois-Amerikasta asti . Viime vuosina Ransk~sta, Ruotsista, orjasta
ja Suomesta hankiluista kasveista saadut ensimmäiset kokemukset näyttävät hyviltä . Ja miksipä ei, sijaitseehan puut arha n . 2000 m: n korkeudessa , vaikka
pohjoisia leveysasteita onkin vain runsa at 30, eli noin Kairon korkeudella .
Vuorel la luonnonvaraisina kasvavista lajeista mainittiin Pinus taiuanensis
( ainoa luontainen havupuu, joten tu lomatkan kiistamme ratkesi), Acer davidii
ja Thuja koraiensis sekä sukujen Castanea-, Quercus-, Pterocarya::-farpinus-,
Cyclocarya-, Meliosma-, Tilia-, Ul mus-, Cornus-, Prunus-, ~lagnolia - ja Liriodendron-edusta jat. Puutarhan puu kokoe l massa silmii mme osuivat edellä mainittujen lisäksi mm . Schizandra s henanthera , Castanopsis eyrei, Magnolia danu tata, Abies firma, Tsuga chinensis var . tchekiangensis, Picea brachytyla ,
Picea purpurea, Maackia chinensis (s uurena puuna) , Acer amplum var . miagtaien&e ja Pseudostyrax corymbosa . Jos olisimme pu ukokoelmaa ihastellessamme
päässeet unohtamaan , missä maassa olimme, niin viimeistään kasvihuoneissa se
olisi mieliimme palautunut : useimpien r uukkujen kylkiin oli käsin maalattu
kiinalaisen siroja puita, kukkia ja l intuja .
Kaikkiaan olimme hotelliin palatessamme
ollut varsin antoisa - jälleen kerr an .

yksimi~lisiä

siitä , että päivä oli

Summary: Botanical gardens at Hangchou and Lushan; notes in a diary during
the excursion to China arranged in 1980 by the Finnish Dendrological Society .

Kuva 4 . Ryhmäkuva retkeläisistä Lushanin kasvitieteellisessä puutarhassa .
Fig . 4. The group of Finnish dendrologists photographed in the Lushan
Botanical Garden .
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NII LO KARHU
RUHTINAANPOPPELI JA JÄTTIPOPPELI - ENITEN KÄYTETYT POPPELIT TAMPEREELLA
Ruhtinaanpoppelin (P . x rasumo~skiana) osoittautuminen eniten käytetyksi poppeliksi Tampereen kaupungin alueella ei ollut mikään yllätys syksyllä 1981
Tampereella suorittamani laajan poppelilaskennan tuloksissa . Yllättävänä sen
sijaan voidaan pitää sitä, että jättipoppeli (f . trichocarpa) esiintyi lukumääräisesti miltei tasaveroisena edellisen rinnalla .
Laskennan yhteenveto käsittää 3 056 puuta, jotka jakaantuvat 17 lajiin, risteymään, muunnokseen ja lajikkeeseen . Yksityisalueilla kokonaismäärästä kasvoi 918 puuta ja kaupungin puistoissa ja muissa istutuksissa sekä muiden julkisten yhteisöjen alueilla yhtee nsä 2 138 puuta . P. x rasumo~skiana oli ylei sin : puita oli 562, joista 4/5 kasvoi julkisissa Tstutuksissa . f . trichocarpa
oli lähes yhtä yleinen, sillä puita löytyi 526 ja niistä peräti kolmannes mm . kaikki suurimmat ja erittäin hyvin menestyneet vanhat pu ut - yksityispihoista . Tampereen kaupunki on käyttänyt tätä lajia varsin runsaasti viime
vuosie n istutuksissaan ja sitä on paljon vielä kaupungin taimistoissa .
Vieläkin tasaveroisemmaksi muodostui kolmanneksi ja neljänneksi laskettujen
ero : tuoksupoppeli (P . suaveolens 'Pyramidalis' ) 346 puuta ja berliininpoppeli (P . x berolinensis) 326 puuta . ämä poppelit ovat yksityisten suosiossa ,
sillä edellistä kasvoi yksityisalueilla 209 ja jälkimmäistä 182 puuta .
Seuraavan parin muodostavat 9 puun erolla palsamipoppelin muunnokset , viidenneksi yleisimpänä f . balsamifera var . elongata, 268 puuta , ja kuudentena kartanopoppeliksi nimetty P. balsamifera var . hortensis, 259 puuta . Kartanopoppelin määrä on huomattavan suuri, sillä yleensä olen tavannut sitä yksin muutamin kappalein vanhoista kartanopuistoista, ainoana aikaisempana poikkeuksena Must ien kartanopuiston rantaan kasvullisesti lisääntynyt metsikkö . Kun
tämä poppeli saa olla rauhassa, yksikin puu voi vuosien kuluessa juurivesoilla
l evitä metsiköksi . Hyvä esimerkki löytyy Tampereelta Viinikanajan varrelta ,
missä yksi vanha 3- haarainen puu on kasvattanut ympärilleen 10 kookasta ja
22 eisapuun paksuista juurivesayksilöä ja kymmeniä pieniä juurivesataimia .
Toinen suuri ja suppea- alainen kasvusta, 30 isoa puuta ja saman verran kookkaita juurivesayksilöitä, on Suomen Trikoon tehdasalueella äsijärven ran nassa . Oivallisena osoituksena tämän poppelin ja vanhan kartanokulttuurin
yhteenkuuluvaisuudesta on Hatanpää, jonka puistoalueilta - pääasiassa ran noilta - laskin 46 vanhaa koekaste puuta, 60 niiden isoa juurivesajälkeläistä ja kymmenittäin pieniä vesoja .
Yleisyyssijat 7 - 9 ra tkeavat vieläkin pienemmillä eroilla : hybridihaapa
(P . tremula x tremuloides) 212 puuta, pylväshaapa (P. tremula 'Erecta')
202 puuta ja petrowskinpoppeli (f. x petro~skiana ) l99 puuta . Hybridihaavat
ovat kaupungin uusia joukkoistutuksia (vain yksi puu yksityispihassa ) , samoin valtaosaltaan pylväshaavat, mutta petro~skinpoppelin kohdalla määrät
ovat melko tasaiset 110 - 89 julkisten istutusten voitoksi.
Yleisyysjärjestyksessä kymmenennellä sijalla on ontarionpoppeli (f . x gileadensis), 88 puuta , pääasiassa julkisilla paikoilla . Ontarionpoppeli on maassamme-vuosisadan vaihteen tulokkaita ja silläkin on voimakas taipumus kasvulliseen leviämiseen . Suvullinen lisääntyminen onkin tässä tapauksessa mahdotonta, sillä risteymä, jonka alkuperä on epäselvä, on steriili .
Loput seitsemän lajia jäävät lukumäärissä jo alle kahdenkymmenen, mutta tästä
joukosta löytyvät myös mielenkiintoisimmat ja tietenkin harvinaisimmat . Riip papoppelia (f . x ~oobstii), joka sekin on vuosisadan vaihteen tulokkaita,
N. Kevthu , Nä.y.tte.Ujä.n-ti..e 1 B 5, 00400 Hel..6.<.n/U 40.
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löytyi 15, niistä 3 yksityispihoista. Kaikki 15 kanadanpoppelia (f . x ~
densis ) kasvavat kaupungin istutuksissa: 7 lajikkeeltaan määrittämätöntä Saukonpuistossa ja 8 lajikkeena 'Robusta' istutettua Hatanpään arboretumissa .
Melko uutena lajina meillä tavattavaa ja vailla suomenkielistä nimeä olevaa
x generosaa Tampereelta löytyi 12 puuta , niistä 1 arboretumista ja loput
11 yksityispihoista . Kai kki 10 valkopoppelia (P. alba ) täyttivät versojen
nukkaisuudessa lajikkeen 'Nivea' vaatimuksen ja kasvoivat kaupungin puistoissa . Laakeripoppelia (P . laur ifolia ) , joka on viime vuosisadan lopun lajeja,
löytyi vain 6 puuta, mutta tiettävästi niitä on lisäksi ainakin 12 Haiharan
kartanon alueella , joka jäi tämän laskennan ulkopuolelle .

f.

Lopuksi varsinaiset harvinaisuudet . Toinen niistä on kiinanpoppelin ( P. simonii) kapea kasvumuoto ' Fast igiata' , joka löytyi Tampereelta kolmesta kaupungin istutuksesta yhteensä 8 puuta , niistä 6 Raholassa on saavuttanut jo
10 metrin korkeuden. Kiinanpoppelia on tiettävästi vain pari puut a Pii kk i össä
ja Fastigiata-lajiketta viisi nuorta puuta Helsingissä ~leilahden lajipuistossa.
Edellistä vieläkin harvinaisempi Suomessa on amerikanmustapoppeli ( P. deltoi des) , jota Tampereen Koskipuistossa kasvaa kaksi 4- haaraista puuta.- e ovat
kaiketi myös lajinsa kookkaimmat yksilöt meillä , sillä Helsingissä kasvavista
kuudesta puusta - kaikki 1-runkoisia - kookkain Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on rinnan korkeudelta ympärysmitaltaan ( jäljempänä rky )
350 cm . Koskipuiston suurempi puu on n . 50 cm korkeudelta ympärykseltään
620 cm ja haarat rky 160, 233, 265 ja 280 cm .
Tampereella Näsipuistossa saattaa kasvaa
na, 5-runkoinen puu, jonka ympärys n. 50
rky 187, 194, 200, 220 cm. Näsipuistossa
ruhtinaanpoppeleita, joista kookkaimpien

myös Suomen suurin P. x rasumo~skia 
cm korkeudelta on 585 cm ja haarojen
on myös useita 1- runkoisia järeitä
rky on 300 cm .

Laskennan ulkopuolelle jätettiin kokonaan Tampereen pohjoinen suuralue eli
Aitolahden ja Teiskon käsittävä maaseut u. Yksityiskohtaisen tarkasti on tutkittu 27 kaupunginosaa ja osittain 26 kaupunginosaa . Yhteensä tämä alue kattaa keskeisen suuralueen eli kaupungin varsinaisen keskustan ja siihen rajoittuvia kaupunginosia muista suuralueista eli koillisesta, kaakkoisesta,
eteläisestä , lounaiseste ja luo teisesta , samoin eräitä kaupunginosia em .
suuralueiden reunoilla. Kun kaupunginosat kaupungin laidoilta ovat osittain
hyvin harvaan asuttuja, osittain melko nuoria ja metsään rakennettuja, en
usko niistä löytyvän tämän tutkimuksen ja laskennan lopputulokseen mainittavampia muutoksia aiheuttavia poppeli-istutuksia .
Summary : Populus x rasumowskiana and P. trichoca r pa - most videly planted
poplars in Tampere , S Finland.
A survey on planted poplars in the urban area of the city of Tampere gave a
total of 3056 trees, of which 2138 were in public areas and 918 in private
gardens etc . f · x rasumowskiana and f . trichocarpa vere the most comrnon taxa
(562 and 526 trees, respectively). The other taxa noted ~ere ( the number of
trees in parenthesis) : P. suaveolens 'Pyramidalis' ( 3 6) , f . x berolinensis
( 326) , P. balsamifera var. elon ata (268), f · balsamifera var . hortensis
( 259 ) , P. tremula x tremuloides 212), f. tremula 'Erecta' ( 202), f . x ~
~oobstii ( 15 ) , f . x canadensis
rowskiana (199) , P. x gileadensis ( 88), f .
(15) , P. x generosa (12 ) , f · alba • ivea' ( lO) , f. simonii 'Fastigiata' ( 8),
P. laurifolia ( 6), P. deltoides-(4) . The thickest individuals of P. x rasumowskiana and P. deTtoides in Finland are probably found in Tampere; t~
girths at 50 cm height were 585 and 620 cm, respectively .
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LEENA HÄI'-lET -AHTI

SuOMEN VI LJELTY VAAHTERALAJISTO
Vaahteran noin 110-lajinen suku (Ace r ) kuuluu vaahterakasvien heimoon ( Aceraceae) , jossa tämän lisäks i on vain pieni ilmeisesti kaksilajinen kiinal ainen
puusuku Dipteronia . Vaahterakasvien läheisimmät heimot ovat Sapindaceae (mm .
tunnetut trooppiset hedelmät li tsi ja rambutaani) ja Hippocastanaceae ( hevoskastanjakasvit) .
Vaahterat ovat sukuna helposti tunnistettavia : vastakkainen lehtiasento , sormiliuskaise t tai joskus ehyet tai kerrannaiset lehdet ja kaksilohkoinen lohko hedelmä , jonka molempie n lohkojen ulkoreunassa on pitkä lenninsiipi . Kukat
ovat pieniä : kehälehtiä tavallisesti 5+5, heteitä 8 ja emi kaksiluottinen .
Usein kukat ovat ainakin toiminnallisesti yksineuvoisia, sillä niissä joko
heteet eivät muodosta siitepöl yä tai emiö on surkastunut . Useat vaahteralajit
ovat yksikotisia , mutta hede- ja emikukkien määrä samassakin yksiiässä voi
vaihdel la jopa vuosittain (esim . DeJong 1976) ; muutamat ovat kaksikotisia ku ten saarnivaahtera . Hyönteispölytys on yleisempi kuin tuulipölytys; edelli sestä olkoon esimerkkinä metsävaahtera , jälkimmäisestä saarni - ja hopeavaahtera .
Useimmat vaahterat ovat temperaattisten lehtimetsien lajeja , mutta joukossa
on aronreunusten sekä myös boreaalisen ja meridionaalisen vyöhykkeen kasveja .
Itäamerikkalaiset ja eurooppalaiset vaahterat ovat joko suuria tai pieniä
puita tai pensaita , itäaasialaiset ja länsiamerikkalaiset ovat taval l isesti
pieniä puita tai pensaita . Ekologialtaan useimmat vaahterat ovat ravinteisten ja tuoreitten, jopa kasteitten maitten lajeja, mutta seisovaa pohjavettä
ne eivät siedä . Suureen suk uun mahtuu sekä valo- että varjokasveja .
Iältään vaahteran suku on vanha : sen oletetaan syntyneen ennen jurakautta jossain nykyisen Intian valtameren tienoilla ( vrt . DeJong 1976) . Pojarkovan ( 1933 )
mukaan eoseenikaudella vaahteroita siirtyi Kaakkois - Aasiasta Eurooppaa n ja
täältä edelleen Grönlantiin ja Pohjois- Amerikkaan sekä myös Pohjois- ja Koi lIis-Aasiaan ja sieltä Pohjois- Amerikkaan . Ennen pleistoseeniä vaahteroita oli
koko pohjoisella pallonpuoliskolla .
Suomen viljellyt vaahterat
Kallion ( 1966) julkaisemassa erinomaisessa Suomen koristepuita ja -pensaita
esittelevässä yhteenvedossa mainitaan maastamme metsävaahteran ohella 17 viljeltyä vaahteralajia , joista 10 on hyvin harvinaisia . Viime vuosikymmenen kuluessa puistoja ja puulajikokoelmiamme on ahkerasti inventoitu varsinkin ylipuutarhuri Pentti Alangon toimesta, ja suuret määrät uusia näytteitä on kertynyt Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) kokoelmiin . ämä sekä Turun yliopiston ( TUR ) ja Oulun yliopiston (OULU) kasvimuseoiden näytteet sekä aivan viime
vuosien kuluessa ilmestynyt kirjallisuus ovat seuraavassa yhteenvedossa l a jivalikoiman pohjana. Tässä yhteydessä on pyritty myös selvittämään kunkin lajin ekologiset erikoispiirteet ja luontainen levinneisyys sekä tekemään kasvi maantieteellisin perustein "ennuste" maamme eri osiin soveltuvien provenienssien olemassaolosta ( kasvillisuusvyöhykkeiden nimistä : ks . Hämet- Ahti 1970 ,
1972) . Suomessa jo viljelyksessä olevien tai olleiden kantojen menestymiseen
ei kiinnitetä huomiota, koska tästä kysymyksestä on runsaasti julkaistuja tietoja ( Kallio 1966 , 1977a, b, Tigerstedt & Uosukainen 1981 ja monet muut) .
Vaahteroiden tunnistaminen pelkistä lehdistä - vaikka oheinen määrityskaava
perustuukin valtaosiltaan niihin - on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta . KunL. Häme-t-Ahti , KtU>v.ui.e.te.e.n .i.lLivto1> , Un.<.o..U.nk.tLtu 44 , 00170 He.lA.i.niU. 17 .
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-nollisessa näytteessä tulisi olla vuosiverson lisäksi pätkä kaksivuot iasta
tai vanhempaakin oksa a sekä mielellään hedel mystö tai kukinta. Esitteeseen
pitäisi tarkan keruupaikan lisä ks i ehdottomasti me r kitä puun tai pensaan koko
ja kasvutapa . Tä l laiset näytteet ovat t ervetulleita vi lj el lyn vaahteralajis tomme selvittämiseksi . Oheinen määrityskaava sisä ltää vain ne lajit, joiden
olemassaolo maassamme näytt ää aiva n varmalta .
1
1

Lehdet kerrannaisia , päätöparisia
Lehdet yks inkertaisi a , liuskaisia tai harvoin ehyitä

2
5

2 (1)

Lehdyköitä 3- 7 ; kak s ikotinen; hedekukinto huiskilo, emik uki nto
terttu
A. negundo
Lehdyköitä 3; yksikotinen; kukinta huiskilo

3

3

Vuo sikasva ime t, l ehtiruodi t ja l ehdet kaljuja
A. mandshuricum
Vuosikasvaimet , l ehti ruodit ja l eht ien alapinta karvaisia

4

4 ( 3)

Lehtien alapinta ja kaksivuotiaat oksat karvaisia

4

Lehdet alta vain s uonia myöten karvaisia , kaksivuotiaat oksat
jokseenkin kaljuja
A. triflorum

5 (l)
5

Lehdet alta hop ean harmai ta
Lehde t alta vihreitä - s inertäviä mu tta eivät hopeanharmaita

6 (5)

Lehdet sy vään 5- liuska i s i a , tylppä- tai herttatyvisiä, liuskat
pitkäsu ippui s ia , kahteen kertaan sahalaitaisia - l iuskaisia
A. saccharinum
Lehdet matalaan 3 ( -5 ) -liuskaisia , pyöreä - tai tylppätyvisiä,
lius kat lyhyts uippuisia , kahteen kertaan saha l aitaisia
rubrum
-A. --

2

3 (1)

A.

6

7 (5)

7
8 ( 7)
8
9 ( 8)

9

10 ( 9 )

10

maximo~iczianum

Lehdet enintään leveytensä pituisia
Lehdet leveyttään selvästi pitempiä

6
7

8
26

Lehtiliuskojen pituus enintään puolet lehtilavasta
Lehtiliuskojen tai ainakin kesk i mmäisen liuskan pituus
selväs ti yli puolet l ehtilavasta

24

Lehtiliuska t tylppiä, jokseenkin tasaleveitä, ripsilaitaisia
~ · campestre
Lehtiliuska t s uippoja, kaljulaitaisia, toisinaan ripsikärkisiä

10

Lehtiliuskat ehytlaitaisia
Lehtil iuskat hammas laitais ia tai toistamiseen liuskaisia

11
13

9

11 (lO) Lehtiliuska t lyhyts uippuisia , lehdet tummanvihteitä;
11

A. ~latanoides ' Stollii '
kookas puu
Lehtiliuskat pitkäsuippuisia, lehdet vihreitä ; mata la puu tai
pensas
12

12 (11) Kaksivuotiaat oksat kiiltäviä, sileitä
12
Kaksivuotiaat oksat himmeitä , uurteisia

A.

A.

ca~~adocicum

mono

13 (10) Lehtiliuskoja 5-10
13
Lehtiliuskoja 3- 5

14 (13) Nuo ret oksat ja leht iruodit kaljuja
14
Nuoret oksat ja lehtiruodit karvaisia
15 (14) Lehtiruodin pituus alle puolet lehtilavasta
Lehtiruodin pituus yli puolet lehtilavasta
15

14

16

A. circinatum
15

A.

A.

ja~onicum

sieboldianum
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16 ( 13 ) Lehtiliuskat harvaan nyhä- tai isohampaisia
16
Lehtiliuskat harvaan tai tiheään sahahampaisia

17
20

17 ( 16 ) Lehdet iso- ja tylppähampaisia , oainakin alta karvaisia ,
lehtiliuskat ripsikärjettömiä
17
Lehdet nyhälaitaisia , alta tavallisesti kaljuja, lehtiliuskat ripsikärkisiä

18
19

18 ( 17) Ruodit tiheäkarvaisia ; kukinta kärkisilmusta, kukkia
vähintään 10
~ - miyabei
18
Ruodit harvakarvaisia; kukinta sivusilmusta , kukkia
( 3- )6( -8 )
A. diabolicum
19 ( 17 ) Lehdet alta vihreitä , hampaat ripsikärkisiä
~ - platanoides
19
Lehdet alta ka1peanvihreitä , hampaat ripsikärjettömiä
A. saccharum
20 ( 16 )
20

uoret oksat kaljuja
uoret oksat karvaisia

21 (20) Lehdet nuorina alta ruskeakarvaisia, 1ehtiliuskoja 3, niiden
väliset lovet matalia ja leveitä; runko selvästi pitkittäisraitainen
~ - pensylvanicum
21
Lehdet eivät alta ruskeakarvaisia, lehtiliuskoja 3-5 , niiden
väliset lovet syviä ; runko ei pitkittäisraitainen ( voi olla
pitkittäisuurteinen)

21
23

22

22 (21) Liuskat kolmiomaisia, niiden väliset lovet leveitä;
kukinta lyhyt viuhka
~ - glabrum
22
Liuskat tavallisesti ainakin tyvipuoliskosta tasaleveitä, lyhytsuippuisia , niiden väliset lovet kapeita; kukinta pitkä Lerttumainen viuhka
~ - pseudoplatanus
23 ( 20 ) Yksikotinen; kukinta pitkä pysty terttumainen viuhka
~ - spicatum
23
Kaksikotinen; kukinnot lyhyitä, hedekukinto lehdettömästä sivusilmusta kehittyvä , emikukinnon kanssa samasta pääte- tai sivusilmusta kehittyy myös kaksi lehteä
A. barbinerve
24 ( 8 )
24

Lehti1iuskoja 9- 10, l ehdet herttatyvisiä , liuskat syvään
sahalaitaisia
~ - pseudosiebol dianum
Leht iliuskoja 5- 7 , lehdet pyöreä-, tylppä- tai matalaan herttatyvisiä , lehtiliuskat matalaan sahalaitaisia tai kerrannaissahaisia
25

25 ( 24 ) Lehtiliuskat matalaan sahalaitaisia , lehden tyvi tylppä tai
pyöreä
~ - palmatum
Lehtiliuskat kerrannaissahaisia, lehden tyvi tylppä tai mata25
laan herttamainen
A. tschonoskii
26 ( 7)
26

Lehdet leveän soikeita , lyhyehkökärkisiä , liuskattomia tai
epämukaisesti lyhytliuskaisia
A. tataricum
Lehdet suikeita , 3( - 5) - liuskaisia, keskiliuska kapea ,
pitkäsuippuinen
~ - ginnala
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argutum Maxim.

Pienehkö puu tai kookas pensas, jota on luonnonvaraisena Japanissa Honshun ja
Shikokun vuoristojen temperaattisissa lehtimetsissä ja eräistä näytteistä ( H)
päätellen myös hemiboreaalisissa Lari x kaempferi - metsissä . Viime mainituista
peräisin olevat kannat voisivat menestyä eteläisimmässä Suomessa . Tämä puu
ilmoitetaan meiltä vain Elimäen Mustilan arboretumista ( Anonyymi 1974, Bartels
et al . 1981 ) , eikä siitä ole kokoelmi ssa yhtään näytettä Suomesta .
Kuva 1 .

A. barbinerve Maxim .

Tämä pieni puu tai kookas pensas on kotoisin Koi llis-Kiinan temperaattis-hemi boreaalisista vuoristometsistä, joissa se muodostaa usein tiheikköjä varsinkin
kivikkoisilla rinteillä ja aukkopaikoissa ( Komarov 1903 ) . Se on harvinainen
viljeltynä, ja meiltäkin tunnetaan nykyään vain Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta sekä Elimäen Mustilasta (H; Forslund & Tigerstedt 1959,
Anonyymi 1974, Bartels et al . 1981 ) . Todennäköisesti oikein valitut kannat menestyisivät koko Etelä-Suomessa.
~-

campestre L. - niverävaahtera

Kuva 2.

Keskikokoinen puu, joka on luonnonvarainen temperaattis-meridionaalisessa Eu roopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä . Se on rehevien tammi - pyökkimetsien
laji, joka kasvaa parhaiten lievässä varjossa tuoreelia kasvualustalla eikä
siedä hapanta maaperää (Ellenberg et al . 1979 ) . Lehtien muoto ja karvoitus
vaihtelee melkoisesti , ja näihin perustuen on kuvattu useita ilmeisesti kui tenkin taksonomisesti arvottomia muotoja . Neikäläisistä niverävaahteroista
voisi kaljuhedelmäiset (var . leiocarpum ( Opiz ) Rausch ) ja karvahedelmäiset
( var . campestre) nimetä eri roduiksi . Herbaarionäytteistä päätellen niverä-

5
5cm

Kuva 1 . Fig . 1 . Acer barbinerve ( U. Elimäki, Alanko 17688; H) . Kaikki piirrokset Marja Koistinen . All dravings Ha rja Koistinen .
Kuva 2 . Fig. 2. Acer campestre ( V. Karjalohja , Alanko 28619; H) .
Kuva 3 . Fig . 3. Acer ca adocicum ( USSR . Aserbajdshan, 1958 ovruzova; H) .
Kuva 4 . Fig . 4. Acer circinatum U. Kirkkonummi, Alanko 20556; II) .
Kuva 5. Fig . 5. Acer diabolicum ( Japan . Honsu , 1962 Togashi; H) .
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vaahteraa viljellään meillä melkoisesti ( Turku, Tammisaari , Karjalohja , Inkoo ,
Helsinki , Elimäki , Tammela, Tampere, Lammi, Oulu; vrt . myös Kallio 1966 , Järventaus 1980 , Bartels et al . 1981, Tigerstedt & Uosukainen 1981 ) , vaikka se
kasvimaantieteellisin perustein ilmeisesti voi menestyä vain lounais-Suomessa .

A·

Kuva 3.

cappadocicum Gleditsch

I so puu , joka kasvaa luonnonvaraisena Vähästä Aasiasta - Himalajalle ulottuvalla alueella. Se li enee lähinnä vuoristojen temperaattisen vyöhykkeen keski ja alaosien laji. Lehdiltään hyvin samannäköinen on A. mono : paras erottava
tuntomerkki on kaksi - kolmivuotiaissa oksissa, jotka
cappadocicumilla ovat
yhä sileitä ja kiiltäviä mutta A. menolla jo uurteisia tai rosoisia ja himmeitä. A. ca adocicum muistuttaa myös metsävaahteran ' Stollii' - lajiketta ( katso
A· pTatanoides . A· cappadocicum kasvanee Suomessa vain Elimäen Nust ilassa (H;
vrt . myös Forslund & Tigerstedt 1959, Anonyymi 1974, Bartels et al. 1981) ;
tästä vaahteralajista tuskin on löydettävissä meille hyvin soveltuvia kantoja .

A·

A. circinatum Pursh - viinivaahtera

l( uva 4 .

Tämä kookas pensas kasvaa luonnonvaraisena tuoreissa tai kosteissa varjoisissa
metsissä, varsinkin jokitörmillä ja jopa jokivarsikallioillakin (Hosie 1969 )
Pohjois- Amerikan länsirannikolla Brittiläisen Kolumbian eteläosista Kaliforni aan. Pohjoisimmat kasvupaikat ovat hemiboreaalisessa vyöhykkeessä, joten lajin
viljely eteläisimmässä Suomessa on mahdollista , vaikka mereisenä kasvina se
voi kärsiä jossain määrin Suomen melko mantereisesta ilmastosta . Viljelytietoja on tietoja Helsingistä ( H), Kirkkonummelta ( Anonyymi 1975) , Karjalohja n
Tammistosta (H) , Turusta ( Bartels et al . 1981 , J . 'urmi suul . ) , Keuruulta
(Kallio 1966) ja El imäen Nustilasta (Forslund & Tigerstedt 1959, Anonyymi 1974,
Bartels et al . 1981, Tigerstedt & Uosukainen 1981) .
A. davidii Franch.
Tästä meridionaalis-temperaattisesta Länsi - Kiinasta kotoisin olevasta vaahterasta, jonka Ka llio (1966) mainitsee Suomesta , ei ole yhtään herbaarionäytettä .
A. davidii kuu luu puulajikokoelmien harvinaisuuksiin, ja kasvimaantieteellisin
perustein sen menestyminen Suomessa näyttää hyvin epävarmalta .

A·

diabolicum C. Koch

l<uva 5.

Pienehkö puu , jota on Japanin Honshun, Shikokun ja Kyushun temperaattisissa
( ja ehkä alimmissa hemiboreaalisissa) vuoristometsissä (Horikava 1972) . Se
kasvaa Elimäen Musti l assa (Forslund & Tigerstedt 1959, Anonyymi 1974 , Bartels
et al . 1981 , Tigerstedt & Uosukainen 1981 ) , mutta yhtään herbaarionäytettä
siitä ei näytä olevan kasvimuseoissamme . Tästä lajista löytynee vain eteläi simpään Suomeen sopivia kantoja .
A. forrestii Diels

A·

forrestii on kuten A· davidii kotoisin Länsi-Kiinan temperaattis- meridionaalisista osista . Kallio (1966) mainitsee sen Suomesta, mutta yhtään herbaarionäytettä ei ole löytynyt .
davidiin lailla sekin on puulajikokoelmien harvinaisuuksia ja tuskin menestyisi meillä .

A·

Acer ginnala l·laxim . - mongolianvaahtera
~rongolianvaahtera

Kuva 6 .

on pieni puu tai iso pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena
Koillis- Kiinassa , euvostoliiton Kauko-Idässä ja Japanissa . Se on ensi sijassa
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Kuva
Kuva
Ahti
Kuva
Kuva

6 . Fig. 6 . Acer ginnala ( PH . Jyväskylä, 1966 Va l ovirta · H) .
7. Fig . 7. Acer glabrum var . douglasii (Canada . British Columbia,
& Ahti 7285 ; H) .
8 . Fig. 8 . Acer japonicum (Japan , Hondo, 1952 Togasi ; H) .
9 . Fig . 9 . Acer mandschuricum (U. Elimäki, 1911 Tigerstedt; H) .

rannoille ja muille märille, soraisille ja kivikkoisi lle paikoille tiheitä
pensaikkoja muodostava kasvi , joka vaat ii valoa eikä juuri koskaan kasva sul keutuneessa metsässä (Komarov 1903, Aksenova 1975 ) . Esiintymisalue ulottuu
temperaattisesta eteläboreaaliseen, ehkä keskiboreaaliseenkin vyöhykkeeseen .
A· ginnala on maassamme yleisimmin viljelty ulkomainen vaahtera , joka menestyy
melko hyvin vielä keskiboreaalisessa vyöhykkeessä ( vrt . Kallio 1966 ) . Lajin
al ueelta l öytyisi t odennäköisesti myös Pohjois- Suomeen soveltuvia kantoja .
Turkestanin ja Pohjois- Afganistanin vuorten temperaattis-hemiboreaalisilla rinteillä (1600- 1800 m) kasvaa A. ginnala var . semenovii (Regel & Herder ) Pax
CA. semenowii Rege l & Herder), turkes taninvaahtera , jonka nimirodusta erottavana piirteenä on l ehtien pienempi koko ja syvempi, melkein lehtilavan tyveen
ulottuva liuskaisuus . Tästä vaahterasta mei ll ä on tietoja vain Lammilta ( Kallio
1966), Elimäen Mustilasta ( Tigerstedt & Uosukainen 1981 ) , Helsingistä (H) ja
Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta {J . urmi suull . ) .

A· glabr um Torrey

l(uva 7 .

Tämä kookas pensas tai joskus jopa 10 m ko r kea pieni puu on kotoisin länti sestä Pohjois-Amerikasta Etelä-Alaskasta Ka l iforniaan ja Uuteen ~eksikoon
ulottuvalta alueelta . Se on temperaattis - keskiboreaalinen kasvi , joka suosii
erityisesti kallioisia jyrkkiä laaksojen rinteitä ja rantatörmiä, mutta kas vaa myös rehevänpuoleisissa eri-ikäisissä metsissä ( vrt . myös Hosie 1969 ) .
A· glabrum on monimuotoinen, ja sen roduista kaksi kiinnostaa meitä ; var .
glabrum Luoteis- Yhdysval loista ja var . douglasii (Hooker ) Dippel Kanadasta
ja Yhdysvaltojen luoteisosasta. Nimi rodun lehdet ovat vähän pienempiä ja syvemmin liuskaisia kuin var . douglasiin . Myös rungon värityksessä sanotaan ole van eroa : nimirotu on harmaarunkoinen, var . douglasii punertavarunkoinen
(esim . Hitchcock & Cronquist 1973).
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Tästä vaahte r asta on Suomesta tietoja vain Elimäen Mustilasta (H) ja Turun
yliopiston kas vitieteellisestä puutarhasta ( Forslund & Tigerstedt 1959 , Anonyymi 1974, Bar tels 1981) . Mustilasta ~e rätty näyte on ilmeisesti var . douglasiita .

A·

glabrum ja varsinkin sen rotu var . douglasii on selvästi potentiaalinen
koristekasvi maallemme . Siitä on olemassa varmasti Etelä - ja Keski-Suomessa
menestyviä kantoja, ja tarkalla valinnalla voisi löytyä Pohjois-Suomeenkin
ainakin suojaisilla paikoilla kestäviä proveniensseja.

A·

japonicum Thunb . - hokkaidonvaahtera

l(uva n.

Iso pensas, joka luonnonvarai sena kasvaa Korean, Hokkaidon, Honshun ja EteläKurilien rehevissä temperaattis- hemiboreaalisissa lehti- tai sekametsissä
(Hämet -Ahti 1972, Shidei 1974 , Okutomi & Sasaki 1975) . Se on sekä Itä- Aasiassa,
Euroopassa että Pohjois-Amerikassa hyvin suosittu koristepensas, josta on useita lehtiensä värityksen ja liuskaisuuden puolesta erilaisia lajikkeita . Kasvi maantieteellisesti katsottuna A. japonicumista pitäisi löytyä ainakin LounaisSuomeen mutta ilmeisesti myös koko Etelä-Suomeen soveltuvia proveniensseja;
Horikawan (1976) mukaan sen yl immät esiintymät Pohjois-Hokkaidolla ovat jopa
1100 m korkeudessa , jossa kasvillisuus vastaa eteläboreaalista vyöhykettä .
Toisaalta näitten yl impien kasvupaikkojen luonteesta ei ole tarkempia tietoja .
A. japonicum kasvanee nykyisin Suomessa vain Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa (Bartels et al. 1981 , J . urmi suull . ) sekä Elimäen t·1ustilassa ( Forslund & Tigerstedt 1959 , Anonyymi 1974) .
A. mandshuricum Maxim . - mantsurianvaahtera

Kuva 'J.

Iso pensas tai toisinaan jopa 20 m korkea puu, joka kasvaa luonnonvaraisena
euvostoliiton Kaukoidän , Koillis- Kiinan ja Korean temperaatti~ - hemiboreaali 
sissa lehti - ja sekametsissä etupäässä jokilaaksoissa suosien aukkoja ja metsänreunuksia (Komarov 1903, Borodina et al . 1966) . Sen tiedetään kasvavan vain
Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja Elimäen Mustilassa
( Forslund & Tigerstedt 1959 , Anonyymi 1974, Bartels et al. 1981 , Tigerstedt &
Uosukainen 1981) . A. mandshuricum menestyisi varmasti koko Etelä-Suomessa, jos
tänne saataisiin proveniensseja pohjoisimmista populaatioista.

A· maximoviczianum Miq . (A. nikoense Maxim . s . auct.) - nikonvaahtera Kuva 10 .
Isohko pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena Japanissa Honshun, Shikokun ja
Kyushun vuoristoissa . Laji on temperaattinen ( vrt . Horikawa 1976 ) , verraten
harvinainen ja vähävaltainen eikä sen ekologiasta helposti löydy alkuperäisiä
kuvauksia . Meillä A· maximowiczianum tiettävästi kasvaa vain Helsingin Kaivopuistossa (1976 Alanko 29575 ; H) ja Kirkkonummella (Anonyymi 1975 ) . Kasvimaantieteellisesti katsott una tämä laji voinee menestyä Suomessa vain hemiboreaalisessa vyöhykkeessä.

A·

miyabei Maxim .

Kuva 11 .

Lyhyehkö puu , joka kasvaa luonnonvaraisena Japanissa Hokkaidon ja Honshun temperaattisissa osissa . Laji on hyvin harvinainen ja tavattu Hokkaidolla mm .
muodostamassa eräitä klimaksmetsiköitä yhdessä Fagus crenatan, Quercus crispulan ja muutamien muiden lehtipuiden kanssa ja reliktinomaisena eräissä Sasabambun vallitsemissa suurruohostoyhdyskunnissa ( umata 1974) sekä Honshulra-joittenkin laajojen soit ten läpi virtaavien jokien rantatöyräillä rehevissä
metsissä ( Yoshioka 1974) . Myös viljeltynä A· miyabei on harvinainen, vaikka
kuuluukin arvostettujen arboretumien vakiolajistoon . Heillä se kasvaa Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja Elimäen Husti lassa (H ; vrt .
myös Forslund & Tigers tedt 1959, Anonyymi 1974 Bartels et al. 1981) .
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Kuv a 12 .

Maxim .

Enintään 15 m korkea puu, joka luonnonvaraisen a kasva a Koil1 is- ja Keski - Kii nas sa, Neuvostoliiton Kaukoidässä , Koreassa ja Japanissa . Puu on temperaattisete1 äboreaalinen ja yleinen lehtomai sissa seka- ja l ehti kuusimetsissä varsinkin j okilaaks oj en ja vuorten rint eill ä sekä r ehev i ssä korvissa ja tulvamet sissä (Komarov 1903, Borodina et al . 1966 , Hämet- Aht i 197 2, Ito 1976 , echaev
et al . 1979 ) . Japani ssa se kuuluu usein t ul i vuor t en l aavakenttien pioneeri me ts i en l aj istoon ( Yos hioka 1974 ) .
~· ~on

Euroopas sa s uos ittu kori s t e puu . Se mui s tutt aa l ehdiltään ~ · ~
docicumia ( vrt . edellä ) , jok s i useimmat A. monoks i ni me t yt vaahterat ovat
osoittautuneet esim. Brittein s aarilla (Bean 1970 ) . Suomessa A. monoa on Hel singin yliopiston kasvitieteelli sessä puutarh assa , Karj al ohjan Tammi s toss a
( H) , ja Elimäen Mustilas sa ( H; vrt. myös Fors lund & Ti gerstedt 1959 , Anonyymi
1974, Bartels et al . 1981, Tigers tedt & Uos ukai nen 1981) ; lisäksi Kallio
( 1966 ) ilmoittaa sen Keuruulta . Laji kuuluu ehdott omasti niihin vaahteroihin ,
jotka menestyisivät vieläpä ma amme kes ki osissa , jos sai s i mme viljelyyn kanto ja riitt ävän pohjoises t a .

~·

mons pessulanum L.

Etelätemperaattis- me ridionaalinen puu, j oka on luonnonva r ainen Ke s ki - Eu r oopan
eteläosi ssa, Etelä-Euroopassa j a Pohjoi s- Afri kassa . Se on ilmoitettu Helsingin
yliopiston ka s vitieteellisestä puutarhasta (Ba r te l s e t al . 1981 ) , jossa sitä
ei kuitenkaan ole, ja josta ei tiettä väs ti kos kaan ol e kerätty yhtään näytettä
tästä lajista . Tieto voi perustua virheelli ses ti mää rit e t tyyn niverävaahte r aan ;
~ · monspessulanum on liian etel äine n Suomen oloihin.

13

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

10 .
11.
12 .
13 .
14 .

Fig .
Fig .
Fig .
Fig .
Fig .

10.
11.
12 .
13 .
14 .

Acer
Acer
Acer
Acer
Acer

maximowiczianum (U. Helsinki , Ala nko 20662 ; H) .
mi ynbei (U . Helsinki, Terho 2071; H) .
mono t China . Heilungk iang , Hämet- Ahti 3199 ; H) .
negundo ( PH . ~1ultia, 1971 Er vi ; H) .
palmatum ( EH. Hattula, Alanko 17762 : H).
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~·

negundo L. - saa rnivaahtera

Kuva 13.

Tavallises ti pienehkö puu , joka luonnonvaraisena kasvaa Pohjois- Amerikan itä ja keskiosissa Etelä- Albertasta e~ Yorkin valtioon, Floridaan ja Teksasiin
ulottuvalla alueella; li säksi s itä on Uudessa Meksikossa ja Kaliforniassa .
Pohjoisimmat esiintymät ovat hemiboreaalisia ja eteläisimmät meridionaalisia .
Vaikka saarnivaahtera s uosii kosteaa kasvualustaa ja kasvaa parhaiten jokien
ja järvien rannoilla sekä korpimaisten soitten reunamilla , sietää se syväjuuri se na melkoista ajoittaista kuivuutta (es im . Hosie 1969) . Se onkin preeria alueella s uosittu tienvarsi- ja katupuu sekä paljon käytetty viljelymaiden
suojaistutuksissa . Euraasiassa saa rnivaahtera kuuluu mm . euvostoliiton rauta -tieasemien ja ratavarsien istutusten peruslajistoon ja Richardsenin (1966)
mukaan Pohjois - Kiinan metsitysohjelmaankin . Suomessa saarnivaahtera näyttää
menestyvän hyvin koko eteläboreaalisessa ja paikoin myös keskiboreaa l isessa
vyöhykkeessä ( näytteitä Pietarsaaresta , Kajaanista ja Oulusta ; vrt . myös Kal lio 1966 , Ylikangas 1970, Bartels et al . 1981) . Osa meillä kasvavista kannois ta kuuluu lajikkeeseen ' Pseudocalifornicum ' (näy tteitä Kajaanista ja Ty r vän nöstä ; H, OULU ) , jolle on ominaista nuorten oksien voimakas vaalea härmäpeite
ja josta usein on virheellisesti käytetty nimeä subsp . californicum ( Torre y &
Gray) Sarg . Tälle Uudessa 1·1eksikossa ja Kaliforniassa luonnonvaraisena kasva valle alalajille on ominaista mm . nuorten oksien tiheä karvaisuus . Tällaisia
näytteitä meiltä ei ole kerätty, eikä rodun menestyminen Suomessa näytä todennäköi seltä myöskään kasvimaantieteellisin perustein .
A. nigrum t1ichx fil.
nigrumia pidetään usein sokerivaahteran rotuna, ~ · saccharum var . nigrum
(M ichx fil . ) Britton . Se ka s vaa luonnonvaraisena Yhdysvaltojen koillisvaltioissa ja Kanadan eteläisimmissä os issa . Bartels et al . ( 1981 ) ilmoittavat se n
Helsingin yliopi s ton kasvitieteellisestä puutarhasta , josta tällÄ nime l lä
olevia näytteitä on kerätty tämän vuos isadan alkupuolella (H , TUR ) . iiden
määrityksen varmentaminen on vaikeaa , koska sokerivaahterasta varmasti erottavia tuntomerkkejä pienissä oksanäytteissä ei ole ( erot ovat rungon värissä ,
lehtilaidan asennossa yms . ) . ~ · nigrum voisi menestyä ilmeisesti vain aivan
lounaisimmassa Suomessa jos sielläkään .

~·

~·

palmatum Thunb . - japaninvaahtera

Kuva 14 .

Japaninvaahtera on pieni siro puu , joka luonnonvaraisena kasvaa Japanin , Ki i nan ja Korean temperaattisi ssa lehlimet s i ssä sekä joskus myös sekametsissä ,
joissa lehtipuiden ohella on mm . Abies homolepista (Ok utomi & Sasaki 1975 ,
Yamanaka 1975 ) . Pohjoisimmat~ · palmatumin kasvupaikat Hokkaidolla näyt t ävä t
usein olevan tulvaisten , rehevien jokivarsien jalavametsiä (U lmus propingua;
vr t. !ta 1975) .
palmatum on hyvin suosittu puu sekä temperaattis - meridionaalisessa Itä Aasiassa , jossa se kuuluu temppelipuistojen peruslajistoon , että Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa, ja siitä tunnetaan lukuisia lehtimuodon tai - värityksen puolesta poikkeavia lajikkeita . Sitä kasvatetaan myös bonsai - puuna . Mei l tä japaninvaahteranäytteitä on kokoelmissa hyvin vähän : pohjoisin niistä on
Pietarsaaresta ( ' Atropurpureum ' ; 1977 Alanko 34145, fl) , samoin on kirjalli suustietojen laita ( vrt. Kallio 1966, Bartels et al. 1981) . Tästä puulajista
tuskin on olemassa meillä hyvin menestyviä kantoja .

~·

~·

pensylvanicum L. - pennsylvanianvaahtera

Kuvu 15 .

Pienehkö puu tai iso pensas , jonka luonnonvarainen alue itäisessä PohjoisAmerikassa ulottuu ova Scotiasta Yläjärvelle sekä Appalakkien rinteitä aina
Tennesseehin ja Georgiaan saakka. Se on varjoisten hemiboreaalisten ja tempe .:OrLifolia 13
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D . Acer
16 .
17 .
18 .
19 .

Acer
Acer
Acer
Acer

eens~lvanicum (V . Ka rjalohja, A1anko 28605; H) .
elatanoides ( U. Helsinki, 1895 Saelan; H) .
elatanoides 'S tollii ' (U . Helsin ki , 1913 Saari; H) .
eseudoelatanus (U . Helsinki , Alanko 29576; H) .
eseudoelatanus (A . Mariehamn , 1919 Putkonen; H) .

raatti sten l ehti- ja sekametsien al emman l atvuskerroksen puu tai pensas, joka
viihtyy parha iten pohjoi s rint eitten kosteissa metsissä eikä siedä suoranaista
pitkäaikaista auringonpai stetta (ks . myös Hosie 1960 ) .
Suomessa A· eensylvanicum on harvinainen : näytteitä on vain Inkoosta (Fagervik, 1849 ) , Helsingis tä ( Tööl ö , 1897) ja Karjalohjalta ( Tammisto, 1972 ) · kir j allisuustietoja on vain Elimäen Mustilasta ( Forslund & Tigerstedt 1959, Anonyymi 1974, Bartels et al . 1981, Tigerstedt & Uosukainenl981 ) ja Piikkiöstä ,
jossa se ei ole menestynyt (Kallio 1977a , 1977b) . Pennsylvanianvaahteran pitäisi menestyä koko Etelä-Suomessa , mikäli siemen on riittävän pohjoisesta
ja kasvupaikka oikein valittu .

A·

elatanoides L. - metsävaahtera

Kuva J 6 , 17 .

Tätä Suomen ainoaa luonnonvaraista vaahteralajia viljellään runsaasti alkuperäisen levinneisyysalueensa ulkopuol ell a (vrt . Kallio 1966 : 51) . Se menestyy
Suomessa koko kes kiboreaali sessa vyöhykkeessä , kuten eteläboreaalisessa vyöhykkeessä luonnonvaraisena kasvavat puuvartiset lajit yleensä .
Metsävaahteralajikkei sta mei llä näyttää olevan kasvatuksessa ainakin 'Sch~ed 
leri ' (lehdet vain nuorina punaisia), 'Reitenbachii' ( lehdet varhain keväällä
punertavia, kesällä vihreitä ja syksyllä tummanpunaisia) , 'Faassen "s Black '
(lehdet miltei mustanpunaisia) , ' Crimson King ' (lehdet tumman purppuranpunai sia) , sekä 'Stol1ii', jonka l ehdet ovat 3( - 5)- liuskaisia , liuskat kolmiomaisia,
ehytlaitaisia . A· elatanoides ' Stollii' on ilmeisesti meillä joskus määritetty
A. caeeadocicumiksi, jota se l ehdiltään muistuttaakin .
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~-

pseudoplatanus L. - vuorivaahtera

Kuva 18 , 19 .

Vuorivaahtera on kookas puu ja kotoisin Euroopan mereisenpuoleisista temperaattis i s ta osista ( Keski-Eurooppa, Pohjois- Espanjan , Italian ja 8alkanin
vuoristot ; Meusel et al . 1978 ) . Se ka s vaa tavallisesti tuoreissa tai kosteissa, rehevissä runsasruohoi s issa vuoris tarinteitten lehtimetsissä (Ellenberg et al . 1979 ) . Mereisen ilmaston puuna vuorivaahtera voi menestyä meillä
vain lounai s - ja etelärannikon tuntumassa ( Kallio 1966 ) .
~-

pseudosieboldianum Komarov

Kuva 20 .

Koilli s -Kiinassa ja Koreassa luonnonvarainen n . 8-metrinen puu . Se kasvaa
rehevissä temperaattisiss a sekame t s i s sä ja hemiboreaalisissa lehtikuusimetsiss ä sekä kausikosteissa puronvarsisoraikoissa ja -kivikoissa muodostaen
usein tiheikköjä ( Komarov 1903 ) . Suomessa lajia lienee vain Helsingin yli opi s ton kasvitieteellisessä puut a rhassa ( vrt . myös Bartels et al . 1981);
pohjoisimmilta/ ylimmiltä löytöpalkoilta perä isin olevat provenienssit menestyisivät varmasti maamme eteläosi ssa .
~-

rubrum L. - punavaahtera

Kuva 21.

Punavaahtera on melko kooka s puu, jonka luontainen alue itäisessä PohjoisAmerikass a on laaja ulottuen e~foundlandin eteläosasta Yläjärvelle Länsi Ontarioon ja Minnesotaan asti sekä Floridaan ja Teksasiin etelässä . Pohjoisimmat kasvupaikat ovat eteläboreaalisia ehkä keskiboreaalisiakin ( e~found
land, Ontario ) , eteläisimmät meridionaalisia . Alueensa pohjoisosissa Kanadassa punavaahtera kasvaa vain rehevillä , kosteilla paikoilla varsinkin jokien
ja purojen varsis sa sekä rehevien korpien reunamilla . Etelämpänä sen ekologinen sietokyky on laajempi ja sitä tavataan sekä kuivahkoilla ja karuhkoi lla
mailla että myös erilaisissa korvissa ja tulvamailla ( vrt . Fo~ells 1965 ,
Hosie 1969) .
Meillä punavaahteraa on viljelyssä merkillisen vähän : näytteitä on vain Helsingistä , Karjalohjalta, Tenholasta , Pornaisista ja Oulusta ( H, OULU) , kirjal lisuustietoja Turusta, Piikkiöstä , Kirkkonummelta , Tenholasta, Elimäen Mustilasta, Jyväskylästä, Joens uusta ja Kajaanista ( Heikinheimo 1958 , Forslund &
Tigerstedt 1959 , Kallio 1966 , 1977a, b, Ylikangas 1970 , Anonyymi 1974, Kurtti la 1981) , Bartels et al . 1981 , Tigerstedt & Uosukainen 1981) . Tämän vaahterala jin pitäisi menestyä hyvin eteläboreaalisessa ja todennäköisesti myös keski boreaalisessa Suomessa , mikäli kannat ovat riittävän pohjoisesta . Meiltä on
mainittu myös A. rubrum var . drummondii ( Hooker & Arn . ) Sarg . (Kallio 1966) .
Tämä rotu , jolTa nuoret oksat lehtiruodit ja lehtien alapinta ovat pysyvästi
karvaisia ( nimirodulla vain alapinnan lehtisuonet karvaisia ) kasvaa lajin
luonteisen levinneisyysalueen eteläosissa . Suomesta ei näytä kerätyn yhtään
si i hen kuuluvaa näytettä .
~-

saccharinum L. - hopeavaahtera

Kuva 22 .

Hopeavaahtera kasvaa tavallisesti kookkaaksi puuksi, jonka luontainen alue on
melkein yhtä laaja kuin punavaahteran : Nova Scotiasta Etelä- Ontarioon ja Minnesotaan lännessä ja etelässä Pohjois- Floridaan ja Louisianaan; Kaakkois- Yhdysvaltojen rannikkoalangolta se tosin puuttuu . A. saccharinum on vaate lias
rehevien ja tuoreitten metsien puu , joka on parhaimmillaan jokivarsien lehtomaisissa lehti- ja sekametsissä tai lehtokorpien reunamilla . Appalakkien vuoristossa se suosii tasaisia laaksojen pohjia tai terasseja , vain aniharvoin
sen tapaa rinteiltä (vrt . myös Fo~ells 1966, Hosie 1966 ) . Pohjoisimmat kasvu paikat ovat hemiboreaalisia, eteläisimmät meridionaalisia .
Keski - Euroopassa hopeavaahtera on hyvin suosittu koristepuu . Heille sen on
mahdollisesti tuonut jo Pehr Kalm ( Mikola 1979 ) mutta kuitenkin se on verraSor bi folia 13 ( 2/1 <)8.')
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ten harvinainen viljeltynä vaikka näyttäisi menestyvän oikein hyvin hemi - ja
eteläboreaalisissa osissa Suomea ( Forslund & Tigerstedt 1959 , Kallio 1966,
Junttila 1970, Rainio 1971, 1980, Anonyymi 1974, Järventaus 1980, Alanko
1981, Barte l s et al . 1981 , Tigerstedt & Uosukainen 1981 ) . Lajike ' \~eri "
( "var . laciniatum (Carr . ) Pax"), jonka lehdet ovat syväliuskaisia ja oksat
riippuvia, kasvaa hyvin mm . Helsingissä ( Lenininpuisto; vrt . Kallio 1966 ) .
~·

saccharum Marshall

(~.

saccharophorum C. Koch ) - sokerivaahtera

Kuvu 25 .

Suurikokoinen puu, joka muistuttaa ulkomuodoltaan ja lehdiltään suures ti metsavaahteraa ( ks . määrityskaava ) . Kuuluisa vaahterasiirappi ja -sokeri valmistetaan - mikäli se on aitoa eikä ruokosokeri s ta tehtyä jäljitelmää - pääasias sa tämän vaahteralajin mahlasta . Myös sen puuaines on arvokasta huonekalu- ja
vaneriteol li suudessa ja soveltuu jopa salaattikulhoihin . Sokerivaahtera on
kotoisin itäisestä Pohjois- Amerikasta : sen luontainen alueen pohjoisraja on
kutakuinkin sama kuin hopeavaahteran, mutta eteläraja on jo Pohjois-Tennesseessä ja - Georgiassa; siis tyypillinen hemiboreaalis- temperaattinen laji.
Kasvupaikat ovat reheviä , mielellään kalkkipitoisia ja tuoreita ma ita, joilla
vallitsevat lehtomaiset l ehti- tai alueen pohjoisosissa sekametsät . Sokeri vaahtera voi muodostaa yksinäänkin metsikön , mitä muut pohjoisamerikkalaiset
vaahterat eivät ylee nsä tee . Taval li sesti s okerivaahtera ilmes tyy täysi - ikäiseen metsikköön, jossa se melko pitkään kasvaa toisten puitten alla sietäen
hyvin varjoa , mutta voi myöhemmin täyttää latvuskerrokseen syn tyvän aukon
(v rt . Hosie 1969) .
Suomessa sokerivaahtera on vain arboretumien laji ( näytteitä Elimäen Musti lasta, Karja lohjan Tammistosta ja Helsingin Tuomarinkylästä, H; vrt . myös
Forslund & Tigerstedt 1959, Kallio 1966, Anonyymi 1974 , Ba rtels et al . 1981 ,
Tigerstedt & Uosukainen 1981), vaikka se voi si menestyä sekä maan hemi - että
eteläboreaalisessa osassa, mikäli kanta olisi peräisin riittävän pohjoi s es ta .

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
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Fig .
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Fig .
Fig.

20 .
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22 .
23 .

Acer seudosieboldianum ( U. Elimäki, Alanko 19809; H) .
Acer rubrum u. Espoo , Alanko 34079; H) .
Acer saccharinum ( PK . Joensuu, Alanko 25261; H) .
Acer saccharum {V . Karjalohja , Alanko 22169; H) .
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~·

sieboldianum Miq .

Kuva 24.

Pienehkö puu tai iso pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena mutta ilmeisen vähälukuisena Japanin kaikkien neljän pää saaren temperaattisissa lehti- tai sekametsissä (Ish i s huka 1974) ja on lähei stä sukua~ · japonicumille . Meillä sitä
näyttää olevan vain Elimäen Mustilassa (Bartel s et al . 19Bl , Tigerstedt &
Uosukainen 1981) ja Parikkalan Ristimäessä (H) . Eteläisimpään Suomeen s oveltu via kantoja ilmeisesti on olemassa luontaisen alueen ylimmissä osissa .
~·

spicatum Lam . - tähkävaahtera

Kuva 25 .

Tavallisesti 3-6 m korkea pensas tai pieni puu, joka kasvaa itäisessä PohjoisAmerikassa e~foundlandista Saskatche~aniin , Illinoisiin ja Pennsylvaniaan
sekä Appalakkien ylärinteillä Georgiaan ja Tennesseehen . Se on boreaalis- temperaattinen ja kasvaa usein ohuella mutta ravinteisella mineraalimaalla kallioisilla tihkuisilla rinteillä sekä jokien ja purojen varsissa, missä se voi
muodostaa herkästi vesovana ja oksistaan juurtuvana tiheitä pensaikkoja ranta metsiin . ~· spicatum vaatii jossain määrin varjoa, ja hyvin harvoin sitä näkee
aukkopaikoissa; avohakkuualoiltakin se häviää melko pia~ ( vrt . myös Fo~ells
1966 , Hosie 1969).
~·

spicatum on niitä harvoja vaahteralajeja, jotka kasvavat lähes läpi koko
boreaalisen vyöhykkeen hemiboreaalisesta pohjoisboreaaliseen ja joka menestyisi Pohjois-Suomessakin, jos provenienssit ovat oikein valittuja. Näyttei den perusteella si tä on meillä vain muutamissa erikoispuulajikokoelmissa
(Kirkkonummi , Karjalohjan Tammista, Elimäen l'lustila , Pornainen, Sammatti,
Tampere , Punkaharju ; vrt . myös Forslund & Tigerstedt 1959, Anonyymi 1974,
1975 , Bartels et al . 1981).

A. tataricum L. - tataarivaahtera

Kuva 26 .

Tataarivaahtera on 4- 8 m korkea puu tai pensas, joka on kotoisin KaakkoisEuroopan temperaattisista osista ( Meusel et al . 1978 ) . Se kasvaa metsäarojen
tammimetsäsaarekkeissa alikasvoksena sekä rehottaa aroalueella syvien jokilaaksojen rinteill ä . ~ · ginnala ja~ · ginnala var . semenouii ( ks . edellä)
ovat tataarivaahteran lähei s i ä sukulaisia , todennäköisesti saman lajin maantieteellisiä rotuja ja toisinaan vaikeasti tunnistettavissa .
A. tataricum on melko yleisesti viljelyksessä Etelä- Suomessa ja pohjoisimmat
näytteet ovat Kristiinan kaupungista ja Jyväskylästä. Kirjallisuustietoje n
mukaan sitä on jopa Oulun tienoilla ( Kallio 1966, Bartels et al . 1981) . Tataarivaahteran luontainen alue on eteläisempi kuin mongolianvaahteran ja
s iksi onkin oletettavaa , että keskiboreaalisessa Suomessa kasvavat yksilöt
olisivat todennäköisemmin mongolian- kuin tataarivaahteraa.
A. triflorum Komarov

Kuva 27 .

Koillis- Kiinasta ja Koreasta kotoisin oleva 6- 12 m korkea puu, joka on selvästi suk ua A. maximo~iczianumille . Se näyttää olevan temperaattisten ja ehkä
myös hemiboreaalisten metsänreunusten laji (Komarov 1903) , joka mei llä on harvinainen viljeltynä : tietoja on vain Karjalohjan Tammistosta (H) , Elimäen Mustilasta (H ; Forslund & Tigers tedt 1959, Anonyymi 1974, Bartels et al . 1981 ,
Tigerstedt & Uosukainen 1981) sekä Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä
puutarhasta . Koko Etelä-Suomeen sopivia kantoja täytyy olla olemassa.
A. tschonoskii Maxim .

Kuva 20 .

Tämä pieni puu tai kookas pensas kasvaa luonnonvaraisena Honshun, Hokkaidon
ja Etelä - Kurilien temperaattis-boreaalisissa metsissä ja pensaikoissa , usein
~orbifolia
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Acer
Acer
Acer
Acer
Acer

sieboldianum ( LK. Parikkala , Alanko 38213 ; H) .
spicatum (U. Elimäki, Alan ko 17540; H) .
tataricum (EK. Hami na , 1978 Becker ; H) .
triflorum ( U. Elimäki , Ala nko 17060a ; H) .
tschonoskii (Japan . Iwaki , 1950 Kimu r a & Sugaya · H) .

yhdes sä mm . Pinus pumilan kanssa , sekä kuu luu myös nuorten laavamaitten puuvarti s iin pioneerikasveihin (Hä me t - Ahti 1972 , Horika~a 1976 , Ishizuka 1974 ) .
Lajis t a ei ol e meiltä yhtään herbaar i onä ytettä , mutta Forslund & Tigerstedt
( 1959 ) ja Bartels e t al. (1981) mainitsevat sen Elimäen Hus tilasta . Kasvi maantieteelli s esti kat s ottun a ~ · t schonoskiista todennäköisesti olisi löydet tävissä suurimpaan os aan Suomea s ove l tuvia kantoja .
A. x zoeschense Pax
A. x zoeschens e muis tuttaa lehdiltään ~ · miyabeita mutta kukinta on tiheämpi
Ja lehdet syyskesällä alta kal j uj a suoni ha nkoja l ukuunottamatta . Tämän vaahteran al kuperä on tuntematon, mu t ta se lie nee ~ - campestren ja ~ - cappadoci cumin tai ~ · campestren ja eteläita l i al aisen l aj in ~ - lobelii Ten . välinen
risteymä . Forslund & Tigerstedt (1959) ilmoittavat sen kasvaneen Elimäen Nustilassa . A. x zoeschense ei ilme i ses t i ol e kestävä meillä .
Potentiaalis ia vaahteralajeja
Edellä esitettyjen meillä jo pi tkään - t osin usein sopimattomina kantaina ja
harvinaisina - vi1je1yssä ollei den vaah teral ajien lisäksi on vain aniha r voja
sellaisia, joiden menestyminen kas vimaantieteel l i sin perustein näyttää täällä
t odennäköiseltä . Lupaavin näis tä on A. ukurunduense Trautv . & Heyer bo r eaal inen i t äaas ialainen pensas tai pieni puu, jonka olettaisi menestyvän jokseenkin
koko maassa . Täs tä lajis ta meillä onki n suoma l aisen retkikunnan tuomaa siementä Amurin alueelta ( vrt . Luukkanen 1975, 1976 , 1977 , Luukkanen et al . 1976 ) .
Samalla alueella kasvaa~ · tegmentos umi n Maxim ., jonka siementä mainittu ret kikunta myös toi . Tämä on tempe r aat t i s - et e1äboreaa1inen , vihreärunkoinen , jopa
15 m korkea puu, joka voinee menestyä Ete l ä- ja ehkä Keski - Suomessakin . äiden
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kahden lajin li säksi Itä-Aasiasta tuskin löytyy muita uusia meille hyvin soveltuvia vaahteralajeja.
Pohjois-Amerikassa näyttäisi olevan enaa vain yksi kokeilemisen arvoinen uusi
laji: ~ · macrophyllum Pursh on temperaattis-hemiboreaalinen puu ja Brittiläisestä Kolumbiasta aivan levinnei syysalueen pohjoisrajalta peräisin olevat kannat voisivat menestyä eteläisimmässä Suomessa .
Ylipuutarhuri Pentti Alanko, amanuenss i Jaakko urm1 Ja amanuenssi Annikki
Palmen sekä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen kasvi museoiden kustokset
ja museonhoitajat ovat antaneet auliisti tämän artikkelin tietojen hankin~assa apua, josta olen hyvin kiitollinen .
Sumrnary : Cultivated maples in Finland .
A critical examination af the exotic maples in Finland, based on herbarium
specimens and the recent literature , shovs that besides the native Acer platanoides L. there are cultivation records on ca . 30 species from the country .
Among the exotics , only A. ginnala t·1axim . , A. tataricum L. and A. negundo L.
are fairly comrnon , vhile A. campestre L. , A. pseudoplatanus L. , A. rubrum L.
and A. saccharinum L. are fairly rare . The folloving species are extremely
rare : A. barbinerve t1axim ., A. ca adocicum Gleditsch . , A. circinatum Pursh,
A. diabolicum C. Koch , A. glabrum Torrey incl . var . douglasii (Hooker)
Dippel) , A. japonicum Thunb ., A. mandshuricum ~1axim . , A. maximol!liczianum Miq .
(A . nikoense ~1axim . s . auct.), A. miyabei t·1axim . , A. mono ~laxim ., A. palmatum
Thunb . , A. pensylvanicum L. , A. pseudosieboldianum Komarov, A. saccharum
Marshall, A. sieboldianum Miq . , A. spicatum Lam . , A. triflorum Komarov, and
A. tschonoskii t·laxim. ; they occur only in the famous Arboretum ~1 ustila or in
botanical gardens, occasionally also in some city parks . A. nigrum ~1ich . fil.
and A. monspessulanum L. have been reported for Finland (the Botanical
Gardens af the University af Helsinki) but they do not grol!l here any more .
The present occurrences af A. argutum Maxim . , A. davidii Franch . , A. forrestii Diels , and A. x zoeschense Pax also need confirmation . The potential
utilisation af some maple species for gardening and landscaping in Finland
is discussed . There are several species vhich have a native range extending
ta the boreal zone, but since the commercial provenances af these species
are often collected from the temperate zone, they are not hardy enough in
Finland .
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f1AAJA YLÄTALO
VAAHTERA VIHERRAKENTAMISEN PWNA

Puiden valintaa viherrakentamisessa ohjaavat monet tekijät, joista tärkeimmät
ovat kasvupaikka ja käyttötarkoitus . Sellaiset puun ominaisuudet kuin koko,
muoto ja rakenne ovat visuaalisesti tärkeitä, mutta vain osa toiminnallista
kasvia . Esimerkiksi puiden kyky sietää ympäristörasitteita kuten kulutusta ,
ilman epäpuhtauksia, tuulta, tuholaisia vaihtelee suuresti rakennetussa ympäristössä .
Metsävaahtera (Acer platanoides L. ) kuuluu viherrakentamisen uuosituimpien
lehtipuiden joukkoon . Keskimäärin arvioidaan taimimyynti - ja tuontitilastojen
perusteella, että meillä istutetaan vuosittain noin 20 000 metsävaahteraa r akennettuun ympäristöön . Suosioon on monia syitä .
Koristearvo, mittasuhteet
Vaahteran koristearvo perustuu ennen kaikkea siroun lehdistöön, sen voimakkaaseen kelta- tai oranssivoittoiseen syysväritykseen ja kauniiseen kukintaan
keväällä . Kellertävänvihreät kukinnot puhkeavat toukokuussa ennen lehtimistä
ja antavat toivottua värikkyyttä kevätluonnollemme . Lehdet avautuvat myös
keväällä ennen muita jalopuita . Syysvärityksen suhteen vaahterat kuuluvat
näyttävimpiin puuvartisista kasveista . Lisäksi lehdet säilyvät puussa mel ko
myöhään syksyllä . 1-lustanruskea versojen kuori korostaa vielä kellertävää
kukintaa ja kirkkaita syysvärejä .
Vaahtera kasvaa meillä rakennetussa ympäristössä keskjmäärin 13- 15- metris eks i,
leveä- ja tiivislatvuksiseksi puuksi . Latvus on useimmiten korkeuttaan leveämpi. Rur;ko haarautuu jo melkein varhain . Puu on nopeakasvuinen varsinkin nuorena 40 vuoaen ikään saakka, minkä jälkeen sen kasvu hidastuu . Vaahtera saavuttaa luonnon olosuhteissa noin 150 vuoden iän, mutta rakennetussa ympäristössä puiden ikä jää lyhyemmäksi .
t·lenes t yminen
Viljeltynä metsävaahtera menestyy luontaista levinneisyysalueitaan pohjoisempana Pohjanlahden rannikol l a ai na Kemiä ja Torniota myöten . Sisämaassa raja
kulkee Kuopio-Joensuu linjalla (Kallio 1966) . Menestymisen edellytyksenä on
yleensä se, että on käytetty kotimaista siemenalkuperää . Meillä vuosittain
istutettavista vaahteran taimista on kuitenkin runsas puolet tuotu Keski- Euroopasta pääasiassa Saksasta , Tanskasta ja Hollannista . Seurauksena on esiintynyt paleltumisia jopa Etelä- Suomessa . Vastaisuudessa tulisikin yhä enemmän
kiinnittää huomiota ilmastoemme sopivan kannan valintaan .
f·letsävaahterasta on saatavana myös useita punalehtisiä lajikkeita; yleisimpiä
ovat 'Faassen's Black' ja 'Sch~edleri' (ks . Hämet- Ahti 1982 ) , jotka oyat ilmastolliselta kestävyydeltään kuitenkin metsävaahteraa arempia .
Vaahtera on parhaiten lehtojemme jalopuu . Se suosii tuoreita ravinteikkaita
maita ja puolivarjoa , mutta menestyy hyvin varjossakin . Seisovaa vettä vaahtera ei siedä, mutta kuivuutta sen sijaan melko hyvin .
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Käyttökohteet
Istutettuna metsävaahtera soveltuu parhaiten puisto- ja pihapuuksi ,Se vaatii
tosin kasvaakseen suuren tilan ja on voimakkaasti varjostava, joten sitä ei
kannata istuttaa pieniin tiloihin . Tuuhealatvuksisena vaahtera soveltuu melunsuojaukseen . Ilman epäpuhtauksia ja erityisesti r ikkidioksidia vastaan sen
kestävyys on todettu melko hyväksi. Lisä ksi vaaka- asentoiset lehdet keräävät
tehokkaasti ilman hiukkasjakoisia epäpuhtauksia . Tuulta vaahtera kestää myös
melko hyvin sitkeästä puuaineksesta johtuen. Vaahteralla esiintyy myös harvoin
haitallisia kasvitauteja tai - tuholaisia.
Vaahteran tiesuo lan kestävyys on me l ko heikko ja sen rungon kuori on ohut ollen siten altis mekaanisille vaurioille . Lajin käyttö on rajoitettua katupuu na. Puun pehmeä juurista ei myöskään siedä kulutusta tai maan tiivistymistä .
Vaahtera muodostaa epäsäännöllisen paalujuuren, joka haarautuu usein jo lähellä puun tyveä useiksi sivujuuriksi . Maan pintaosissa juuret muodostavat
tiheän verkon. ~latala juurista ja latvuksen voimakas varjostus aiheuttavat
sen, että nurmikko tai muut kasvit eivät tahdo menestyä latvuksen alla . Juurista voi myös helposti nostaa kiveyksiä .
Hoito
Keväthall oista johtuen vars i nkin keskieurooppalaisten vaahterakantojen päätesilmu saattaa palel t ua . Tämän seurauksena uudet versot voivat kasvaa jyrkässä
oksakulmassa, ja ne ovat siten vanhemmiten alttiita lohkeamisille. Leikkauksin
on huolehdittava, että latvuksesta tulee rakenteeltaan kestävä ja tasapainoinen. Tällöin vanhojen puiden leikkaustar ve vähenee ja rajoittuu yleensä vain
kuo ll eiden tai hankaavien oksien poistoon ja mahdollisesti latvuksen harventamiseen . Vaahteran l eikkaukset ajoitetaan syyskesään voimakkaan mahlan vuodon
takia .
Summary : The use of Norway Maple in landscaping
The Norway Map le belongs to the most popular trees for landscaping in Finnish
parks and gardens . Its popularity depends on its decorative leaves, brilliant
autumn colours and its hardiness . It is native in the southern parts af
country and planted as an ornamental up ta the region around the Gulf af
Bothnia . Unfortunately imported Central European provenances have not proved
ta be suitable for Finnish conditions and have been suffered From frosts already in southern parts of country . Norway Maple is suitable also as noice
obstruction tree and it is proved ta be resistant againstairpollutants .

Kirjallisuutta
Hämet-Ahti, L. 1982 : Suomen viljelty vaahteralajisto. - Sorbifolia 13 : 65-80 .
Kallio, T. 1966: Koristepuiden ja - pensaiden levinneisyydestä ja viihtymisestä Suomessa . - Ann . Agric. Fenniae 5( suppl. 1 ) : 1-107 .

KASVEJA HALUTAAN

Halutaan tuohituomen (P runus maackii) taimia .
Seppo Kytökivi, puh . 90- 609 6578 (työ)
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ROBERT J, RAINIO
ÄMATÖÖRIN HAVAINTOJA VUODEN PUUSTA , SEN BIOLOGIASTA JA EKOLOGIASTA
Lehtemme edellisessä numerossa ollut Sakari Hinnerin esittely vaahterasta oli
varmaan monelle perusteellisuudessaan positiivinen yllätys . Olemme tottuneet
tapaamaan kirjallisuudessa jalopuista vain mainintoja ja "matkakertomuksia" .
"Unohdetut jalat lehtipuumme" eivät kunniajäsenemme Torsten Ran ckenin poismenon jälkeen ole saaneet yhtään puolestapuhujaa, siltä on tuntunut. Sitä
ilahduttavampaa on lukea artikkeli, jonka kirjoittaja perusteel lisesti on
paneutunut metsävaahteran biologiaan ja ekologiaan.
Siitä, mikä tuntemattomista jalopuistamme on ollut kaikkein tuntemattomin,
olen ollut toista mieltä : olen pitänyt sellaisena niinipuuta käytyäni läpi
sitä koskevan sekä suomen- että ruotsinkielisen kirjallisuuden ensimmäistä
vuoden puuta estellessäni. Tarkemmin ajatellen voinen kuitenkin yhtyä Hinneriin nimenomaan kun ajatellaan vaahteraa villinä metsäpuuna .
Jalopuittemme maape rä ekologia on minua aina kiinnostanut . Saarten ja pähkinäpensaan erinomaisuuden tässä suhteessa on kansa Ruotsissa havainnut jo ammoin
lehtoniittyjä hoitaessaan (ks . DST 4/ 1975 ) . Ettei vaahtera kuu lu samaan korkeaan kastiin näkyi siinä, että sitä suorastaan hyljeksittiin parhaimmilla niityillä . Hinnerin väite, että se samoin kuin tammi ja pyökki ovat pikemminkin
omiaan huonontamaan maan laatua lienee ymmärrettävä suhteellisesti; verrattuna
saarneen ja pähkinään muttei kai sentään esimerkiksi kuuseen? Ruotsa laisessa
kirjallisuudessa on varsinkin pyökistä vastakkaisiakin väitteitä ja selityksiä
siihen suuntaan, että ero pohjimmiltaan olisi osittain näennäinen : tammi ja
pyökki kun luonnossa yleensä alunalkaen kasvavat huonomman boniteetin mailla
eivätkä niitä pysty parantamaan ; ei näitä maita pystyisi parantamaan saarnikaan .
Eräs vaahteran olemassaolon ja levinneisyyden kannalta aivan ratkaiseva biologis- ekologinen tekijä näkyy kaikessa kirjallisuudessa unohdetun . Tästä sen
vuoksi omia havaintojani .
Vaahtera tuottaa tunnetusti vuosittain runsaasti siementä, ja siemenen itävyys
on erinomainen . Myös siemenen leviäminen on tehokasta, tehokkaampaa kuin mitä
yleensä tulee ajatelleeksikaan . Seuraamallani alueella Länsi-Uudellamaalla
löytyy pieniä vaahterantaimia lähes joka kesä, vaikka hedelmöiviä emopuita ei
kasva useiden kilometrien säteellä . Siementen täytyy tulla myrskytuulten mukana kartanon puistosta, linnuntietä yli 5 km takaa . Kaukoleviäminenkin on siis
tehokasta ; paljon tehokkaampaa kuin millään muulla jalopuullamme . Miksi sitten
metsät eivät ole täynnä vaahteraa, miksei näissä metsissä löydy yhtään ainutta
isompaa puuta?
lammella ja pähkinäpensaalla on oma siementymisstrategiansa, jalavat muodostavat oman r yhmänsä , mutta vaahteran, saarnen ja niinipuun lähtökohdat ovat melkolailla yhtenevät. Jatkossa vaahtera on kuitenkin monessa suhteessa n11n1puun
vastakohta: kun alkuun päässyt metsälehmus yleensä säilyy on vaahterantaimen
kehitys poikki - sananmukaisesti. Jos taimen sijainnin on tarkkaan merkinnyt,
löytää seuraavana keväänä paikalta vain pienen kannon . Kannon tyvi on viisto .
Jänis löytää hämmästyttävällä säännönmukaisuudella joka ikisen talvisen taimen
eikä armoa anneta . Esimerkiksi Tammisaaren Hagerissa ovat runsaatkin vaahterantaimistot olleet useana vuonna kuin leikkurin jäljiltä, mutta tietenkin täydellisestä tuhosta on poikkeuksia runsaissa taimistoissa ja ihmisasumusten lähellä, missä jänis ei saa tehdä tihutöitään häiriöittä. Tietenkin elävä organismi, joka joka talvi menettää suurimman osan yhteyttämästään biomassasta on
kilpailussa muitten lajien kanssa toivettamassa asemassa ja joko menehtyy muu-
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tamien vesomisyritysten jälkeen tai muuten suotuisissa oloissa jää kilpaili joittensa varjoon. Jänikseen sortuu vaahteran lupaavasti alkanut leviäminen;
ilman jänistä vaahtera olisi ilmeisesti ekologisesti vahva puulaji .
Eivät ole -suinkaan turvassa edes ne harvat vaahterat, jotka jonak1n talvena
ovat unohtuneet. Mm. viime talvena ovat jänikset kalunneet melko varttuneitakin runkoja, ja yleensä ne harvat vesat, jotka pääsevät kehittymään puiksi
ovat selvinneet vain siksi, että toinen runko on suojannut niitä ainakin yhdeltä puolelta eikä koko runkoa ole päästy kaluamaan . Jänis saattaa olla tärkeä lisäsyy siihen, että vaahterat yleensä ovat aina lahovikaisia.
Metsässähän on muitakin paholaisia; sellaisia joilla on sarvet ja moitittuun
Piru- parkaan verraten kaksinkertainen määrä sorkkia. Vaahtera ei tosin kuulune
hirven mieliruokiin, mutta kun ainakin Uudenmaan metsissä kaikki muu alkaa
olla jo syöty ja jäljellä ovat vain kuusimonokulttuurit, revitään, riivitään
ja taitetaan kaikki, missä lehti vielä havisee. Ja viimeistään tähän päättyy
nykyluonnossa villin vaahterataimen tarina .
Hinnerin havainnot vaahterasta "suurimmillaan 17- 18- metrisenä" pitävät varmasti paikkansa, kun puhutaan metsien vaahterasta ja kun liikutaan tuulisilla
saaristoesiintymillä . Selvästi korkeampia puita löytää kuitenkin Etelä-Suomen
puistoista. Kun aikanaan Torsten Ranckenin kanssa innostuin etsimään korkeimpia jalopuuyksilöitä Tammisaaren ympäristöstä, löysimme kaikista lajeista
joko30m tai sitä korkeampia edustajia ( vuorijalava 37m, tammi 33m, niinipuu
32m, kynäjalava ja saarni 30m) . Ainoa poikkeus oli vaahtera, joka ei yltänyt
lähelle 30 m ja jäi sen vuoksi vähemmälle huomiolle . En valitettavasti enää
muista korkeinta tapaamaamme yksilöä, mutta mielikuvani on, että 24 metriin
olisimme yltäneet . Tieto jää epävarmaksi, mutta yli 20 m vaahteroita löytyy
meiltä aivan varmasti - muualta paitsi kirjallisuudesta . Etsinnät voisi aloittaa vaikka Tammisaaren kirkkopuistikesta tai Hagen- Ramsholmenilta.
Summary: Amateur's notes on the biology and ecology of

oruay Naple

The author gives short comments on the site requirements of Acer platanoides
and notes the tree height which can exceed 20 m in Finnish parks. In addition,
the damage caused by hares is emphasized; these animals inhibit the seedling
development and also affect young trees . This seems to prevent a more frequent
occurrence of maple in Finnish forests, although this species exhibits a very
effective dispersal of seeds .
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PENTT I ftJ...ANKO
!N MEMOR IAM - RIIPPAJALAVA (ULMUS GLABRA ' PENDULA' )
HELS INGISSÄ PÄÄSIÄISENÄ 1982
Kuten kaikki Dendrologian Seuran kokouksissa käyneet ovat huomanneet , Tieteellisten seurojen talon portaikon vieressä on kasvanut kaunis riippuvaoksainen jalava , jolla on ollut korkeutta talon räystäälle asti . Viime pääsiäisen runsaat lumisateet olivat kuitenkin kohtalokkaita tälle puulle - kuten
·monelle muullekin puulle Helsingin kaupungin puistoissa ja kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa tuhoutui mm . Suomen ainoa puumainen (?) riippaharmaaleppä Alnus incana 'Pendula' . Helsingin Sanomissa 14 . 4 . 1982 julkaistiin allaoleva Harri Aihon ottama valokuva murtuneesta riippajalavasta, mutta kuvatekstissä puhuttiin erheellisesti tuomesta . Jo kuvasta saattoi rungon perusteella päätellä , ettei kysymyksessä voinut olla tuomi .
Tämän puuyksikön tuhoutuminen on valitettavaa, olihan se todennäköisesti lajissaan ainakin Helsingin ellei Suomen komein . Helsingissä on kaksi pienempää
riippajalavaa Lauttasaaressa Lahnalahden puiston pohjoispuolisessa nimettömässä puistossa . Toivottavasti kaupunginpuutarha varasi tästä puusta runsaasti varteoksia , sillä kysymyksessä on varsin komea puistopuu verrattuna jostain syystä enemmän käytettyyn sateenvarjojalavaan (U . glabra 'Camperdownii ' ) ,
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josta on yleisesti ja erheellisesti käytetty nimiä 'Pendula' ja 'Horizontalis' . Sekaannus ulottuu myös ruotsinkielisiin nimiin, sillä sateenvarjojalava on ruotsiksi hängalm ja riippajalava parablyalm .
Riippajalava eroaa sateenvarjomaisesti riippuvaoksaisesta sateenvarjojalavasta siinä, että sen oksat eivät kasva jalostuskohdastaan kaikki suoraan
alaspäin, vaan niistä joku ikäänkuin latvuksen virkaa toimittaen , kasvaen
joko loivasti ylöspäin tai vaakasuoraan, kunnes senkin latvat riippuvat
alaspäin . Myöhemminkin saattaa joku haara kasvaa ylöspäin ja näin latvukseen tulee kaunista kerroksellisuutta. Puusta on kuva mm . KrUssmannin teoksessa Handbuch der Laubgehölze !II ja sarjassa Dendroflora, vol . 5.
Summary : In memoriam- Heepinq Hych Elm (U lmus glabra 'Pendula' ) in Helsinki
during Easter Days 1982
Heavy ~et sno~ destroyed many trees and shrubs in the parks of Helsinki during
Easter Days . This Heeping \·Jych Elm, ~hich vas the finest specimen in Helsinki,
~as one of the casualties . In this context, the author points out a confusion
concerning Camperdo~n Elm ( U. glabra 'Camperdovnii' ) vhich is commonly cultivated in Finland but aluays under ~rong name U. glabra 'Pendula'.
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KIRJALLISUUTTA
Burman , U.-S. ym . 1980 : Skötselhandboken, mark och växtlighet i parker och
trädgårdar . - 228 sivua , Byggforskningsrådet , Stockholm . Hinta 107 mk .
Puutarhanhoidon oppaita ja käsikirjoja on viime vuosina ilmestynyt useita .
e ovat olleet lähinnä kotipuutarhurin avuksi tarkoitettuja, ja ammattimaisesti viheralueita hoitava henkilö on joutunut turvautumaan vieraskieliseen
kirjallisuuteen . Siksi on miellyttävää havaita, että markkinoille on tullut
myös ammatti - ihmisiä kiinnostava hoidon käsikirja . Tämän ruotsalaisen julkaisun su unnittelutyössä on ollut mukana kymmenpäinen sikäläisten asiantuntijoiden ryhmä . Teos on tarkoitettu etupäässä suunnittelijoille sekä opetuskäyttöön .
Alkuosassa pohditaan hoidon tarpeellisuutta sekä liitetään mukaan suunnittelutyö, tulevaan hoitoon ehkä eniten vaikuttavana seikkana . Kasvien kasvupaikkavaatimukset ovat saaneet runsaasti tilaa ja esitetyt tiedot soveltuvat hyvin oloihimme .
urmikonhoito on esitetty 20 sivulla . Puiden, pensaiden, ruusujen , köynnös ten , perennojen, sipulikasvien ja kesäkukkien käsittelyyn on varattu kymmen kunta sivua kullekin . Pelkän hoitotyön lisäksi on mielenkiintoisella tavalla
selvitetty eri hoitotoimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia . Esimerkiksi
puiden leikkaustarve on tarkoin harkittava koska leikkaushaava altistaa kasvin erilaisille sienitaudeille . Pensaiden leikkausohjeet ovat ammattikäyttöä
ajatellen liian tarkat , vaativalle harrastajalle sen sijaan ohjeita löytyy
runsaasti.
Kirjasta löytyvät ohjeet mm . luonnontilaisten metsien hoidolle metsätyypeittäin . Vaurioiden , kasvitautien, siivoustöiden ja talven mukanaan tuomien
lumi - ja leikkausongelmien käsittely on lyhyt, mutta asiallinen . Eri la isten
pinnoitteiden hoito ja käytettävän konekaluston esittely päättää varsinaisen
tekstiosan . Kirjan lopussa on luettelo hoitoa käsittelevästä kirjallisuudesta sekä lyhyt alan käsitteitä selventävä hakemista .
Kirjan kuvituksena on niukahko määrä hyvin selkeitä piirroksia . e liitettyinä selkeään ja asialliseen tekstiin saavat aikaan sen, että kirjan käyt töalue on laaja käsittäen ammattilaisten lisäksi opiskelijat ja vaativat
harrastajat . Se , että esiteltyjen kasvisukujen joukosta löytyy muutamia
meille vieraita , kuten Robinia, Platanus ja Pyracantha, ei samenna kirjan
jättämää hyvää vaikutelmaa .
Pekka 1·1arkkula

Rodhe, Karl 1981 : Våra giftiga växter - är de farliga? - 282 s . Helsingborg
( LTs förlag , Stockholm ) . Hinta 128 . 75 mk .
Viime vuosina luonnonkasvien käyttö on noussut uuteen arvoonsa . Tämä on hei jastunut myös erilaisten luonnonyrteistä ja -vihanneksista kertavien kirjojen ja lehtiartikkelien kukoi s tuksena . On myös osattu kiinnittää huomio sii hen, että kaikki kasvit eivät ole syötäviä - joukossa on monia sangen myrkyllisiäkin . Ja niinpä myrkkykasveistakin on kirjoitettu artikkeleita ja
kirjoja . Mielipiteet yleisesti ovat vaihdelleet lähes kaiken käyttökelpoi suudesta kasvien myrkyllisyyden ylenpalttiseen korostamiseen . Jopa yksistä
ja samoista kasveista esitetään kovin ristiriitaisia tietoja .
!.:ot·bifol ia 13 (2/ 1982)
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Yleisesti viitataan kansan vuosisatoja kestäneen käytön tuomaan kokemukseen,
josta niin kasvien hyötyyn kuin haittoihinkin liittyvät tiedot ammennetaan .
Samat historialliset kertomukset kiertävät kirjasta toiseen , mutta ~tta,
tutkimukseen perust uvaa tietoa on niukanlaisesti . Tutkimus onkin selvästi
jäljessä luonnonkasvien nykyisen käytön l aaj uut een ja merkitykseen verrattuna.
Rodhen kirja on positiivinen tapaus Pohj olassa ilmestyneessä alan viimeaikai sessa kirjallisuudessa . Kirjan myrk yllisyystiedot perustuvat muutamiin luotettaviin, tieteellisiksi tulkittaviin kirjallisiin lähteisiin ja Ruotsin
myrkytystietokeskukselle osoitettuihin kyselyihin ja tietoon tulleisiin vii meaikaisiin ruotsalaisiin myrkyt yst apau ksiin . Kirjan alussa ovat suppeahkot
katsaukset kasvimyrkytyksestä (my rkytysvaaran suuruus, myrkytysten yleisyys
Ruotsissa, kasvimyrkkytyypit, ennaltaehkäisevät toimet, myrkytysoireet ja
toimet myrkytyksen sattuessa), puutarhan kasvivalikoimasta , myrkyllisistä
tuontihedelmistä ja - siemenistä sekä kasvitieteellisistä termeistä .
Kirjan pääosan muodostavat myrkyllisten kasvien esittelyt. Verraten monipuolinen, joskin aika lyhytsanainen kuvaus esitetään 36 puuvartisesta sekä 69
ruohovartisesta kasvilaji sta ja 21 huonekasvista . Lisäksi näiden teksteissä
mainitaan vielä joukko l ähilajeja. Va ltaosa lajistosta on sangen tuttua ja
yleisesti käytettyjä meilläkin mm . pu utarhojen ja puistojen istutuksiss a .
Kotoisista puuvartisistamukana ovat korpipaatsama ( Frangula alnus ) , orapaatsama (R hamnus catharctica ) , marjakuusi ( Taxus baccata ) , juolukka ( Vacci nium uli inosum), s uokukka (A ndromeda polifolia), koiranheisi ( Viburnum
opulus , näsiä (Daphne mezereum) ja lehtokuusama ( Lonicera x losteum ) . Suomessa melko yleisesti viljeltyjä ovat mm . euroopansorvaripensas Euonymus
europaeus ) , terttuselja (Sambucus racemosa) , kultasade ( Laburnum alpinum),
aitalikusteri ( Ligustrum vul~are ) , hevoskastanja (Aesculus hippocastanum) ,
villaheisi (Viburnum lantana 1, lumima rja ( Symphoricapos rivularis ) , rohtakataja ( Juniperus sabina) ja rusokuusama ( Loni cera tatarica) .
Kustakin lajista esitetään mm . esiintyminen Ruotsissa, tä r keimmät tuntomer kit, myrkyllisyys, myrkytysoireet, toimenpiteet myrkytystapauksissa ja Ruot sin myrkytystietokeskukseen raportoidut sairaalahoitotapaukset sekä maininta
puheluntiedustelujen yleisyydestä. Taitto on hyvin väljää ja kuhunkin lajiin
liittyy 1- 2 korkeatasoista värivalokuvaa . Lisäksi myrkyllisyys , oireet ja
hoitotoimet on painettu näkyvälle keltaiselle pohjalle . Hoitotoimia ja runsaasti puhelintiedusteluja liittyy puuva rtisis ta etenkin korpipaatsamaan ,
terttuseljaan, ruso- ja köynnöskuusamaan, kultasateeseen , aitalikuste r iin ,
näsiään ja villaheisiin .
Vastaavasti ruohovartisten ja huonekasvien ryhmistä noin viidennes on lajistoa, joka on viime aikoina Ruotsissa sairaalahoitoon johtaneita myrkytyksiä .
Mutta jonkin verran vaarallisemmista kasvimyrkytyksistä on viime vuosilta
vain pari tapausta . Toisaalta on huoma ttava, että valtaosa myrkytyksistä
koskee alle 5-6- vuotiaita lapsia .
Voikin yhtyä kirjassa esitettyyn ajatukseen, että myrkkykasvien kanssa on
tultava toimeen ja jo siksi niistä tulee jakaa asiallista tietoa - vaaroja
ei pidä ylikorostaa . Mutta lapsiin liittyviä myrkytysriskejä pitäisi pyrkiä
vähentämään mm . lähiympäristökasvien la ji- ja lajikevalinnoin .
Pertti Uotila
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lJENOOCX...OGIAN SEURAN SIEMENVAIHTO JA KASVIPÖRSSI
Alan ulkomaisilla sisaryhdistyksillä - varsinkin kivikkokasveihin liittyvillä - on tapana järjestää jäsentensä välillä siemenvaihtoa. Myös Dendrologian Seuran hallituksessa on keskusteltu tällaisesta toiminnasta ja on
päätetty kokeilla siemen- ja taimivaihtotoiminnan järjestämistä . Eräät jäsenet ovat jo ilmoittaneet kiinnos tuks ensa asiaan.
Siemenvaihto
Siemenvaihto hoidetaan siten, että kukin osallistuja ker ää puutarhastaan
sopivaksi katsomiaan puiden, pensaiden, köynnöskasvien ja perennojen siemeniä ja lähettää ne tulevan lokakuun loppuun mennessä seuran vaihtomestarille
(P . Alanko ) . Siementen on oltava puhdistettuja ( siis esimerkiksi kävyt karistettuja, mutta marjat marjoina ) ja pussin päälle on kirjoitettava kasvin
nimi mahdollisimman tarkkaan, keräyspaikka ja -aika, kerä äjä sekä alkuperä
(provenienssi ) , mikäli se on tiedossa . Siemeniä ei kannata kerätä aivan tavallisista lajeista tai kannoista vaan esimerkiksi kestäväksi osoittautuneista kannoista tai erikoisemmista lajeista ja muodoista ( ei lajikkeista),
joita ei yleisesti ole tarjolla taimikaupassa . Mää räpäivään mennessä vaihtomestarille tulleista eristä julkaistaan luettelo Sorbifolian numerossa 4/
1982 , jonka luettelon mukaan halukkaat voivat tilata siemeniä . Tilaajilta
peritään monistus-, siemenpussien hankinta- ja postituskulut kattava maksu ,
n. 15 mk .
Kasvipörssi
Siemenkylvöistä tulee taimia yleensä runsaasti yli oman tarpeen js on sääli
heittää niitä pois . Jollakin Seuran jäsenellä saattaisi olla käyttöä näillä
taimilla . Tällaiset erät voi ilmoittaa Dendrologian Seuran kasvinvaihtopörssiin . Seuran vaihtomestarille lokakuun 1982 loppuun mennessä lähetettävissä ilmoituksissa tulee mainita kasvin nimi , saatavilla oleva taimimäärä
sekä tarjoajan nimi, osoite ja puhelinnumero . Luettelo tarjotuista eristä
julkaistaan Sorbifolian numerossa 4/ 1982 . Taimista kiinnostuneet jäsenet
voivat silloin ottaa suoraan yhteyden tarjoajaan ja sopia materiaalin noudosta tai lähetyksestä .
Siemenvaihtoon ja kasvipörssiin liittyviin kysymyksiin vastaan mielelläni;
myös ehdotukset toiminnan edelleen kehittämisestä ovat sangen tervetulleita .
Pentti Alanko
Kasvitieteellinen puutarha
Unioninkatu 44
00170 Helsinki 17

PuiSTOKÄVELY OuLussA
Dendrologian Seuran Oulun kerho järjestää tiistaina, kesäkuun 22 . pa1vana
puistokävelyn Oulussa - tutustumiskohteena ovat Ainolan-Hupisaarten alueen
monipuolinen puu- ja pensaslajisto . Kokoontuminen klo 18 Ainolan portilla .
Kaikki Oulun alueen dendrologit mukaan:
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Monipuolinen varasto taimistotuotteita
Hinnasto ja tarjoukset pyydettäessä
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KESftMATKA SKOTLANTIIN

Kesälle 1982 tarkoitettu ulkomaanmatka Skotlantiin joudutaan valitettavasti
siirtämään seuraavaan vuoteen, kesään 1983. Hallituksen vaihdoksesta johtuen
lähti retken järjestely liian myöhään käyntiin ja Sorbifolian ensimmäinen
numerokin juuttui pääsiäisen postitusruuhkiin eikä ilmoittautumisia voitu
saada ajoissa . Skotlanti on kuitenkin dendrologisesti erittäin kiintoisa
alue , eikä retkien järjestelystä luovuttukaan kokonaan vaan retki vaan siirretään kesään 1983 . Skotlantilaisten dendrologien kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa on myös tullut ilmi, sekä dendrologisesti että käytännön järjestelyitten kannalta kesäkuu on heinäkuuta parempi retkikuukausi . Vielä tämän
vuoden lopulla retkestä kerrotaan jäsenille lisää.

KÄYNTI KOTKAN! EfvEN KOETILALLA
Retki Kemi ran Kotkaniemen koetilalle järjestetään keskiviikkona 30 . kesäkuuta . Kotkaniemi sijaitsee Vihdin Ojakkalassa Enäjärven rannalla n . 50 km
Helsingistä . Kokoontuminen Helsingissä Metsätalon pihalla klo 12.00, josta
osanottajat kuljetetaan bussilla retkikohteeseen . Perillä kenttälounas ,
jonka jälkeen tutustutaan Kotkaniemen koetilaan ja Vähämäen istutuksiin .
Nyös sauna- ja uintimahdollisuus . Paluu illalla bussilla . Ennakkoilmoittautumiset 28 . 6. mennessä sihteerille .

SAvonA TuRussA
Lauantaina 3 . 7. 1982 järjestetään savotta Turun Hirvensalossa , Seulun tilalla,
entisellä Kalmin tilalla . Savottaa varten kokoonnutaan Turun linja- autoasemalle klo 9 . 00, Helsingistä tulevien linja-autojen saapumisaikaan . Linjaautoasemalta matkaa jatketaan yksityisautoilla tai taksilla . Muualta Suomesta
Turkuun pääsee vasta 9 . 30- 10 .00, joten kuljetuksesta Hirvensalaan syytä sopia
ilmoittautumisen yhteydessä . Turkulaiset voivat mennä savottapaikalle etujoukkona jo klo 8 . 00 . Ajo- ohjetta voi tiedustella sihteeriltä . Työvälineiksi
on syytä varata mukaan raivaussaksia, vesureita , raivaussahoja , maalipensseleitä kantokäsittelyä varten yms .
Savottaan voi ilmoittautua sihteerille mahdollisimman pian ja viimeistään
30 . 6 . mennessä . Kuljet usten helpottamiseksi olisi suotavaa, että mahdollisimman moni t ul isi omalla autol l a . Seu lun tilan emäntä Taimi Lumme on luvannut kestitä joukkoamme "vaatimattomasti" keitolla ja saunalla .
Ainakin Turunkävijät - 81 - JOUKOLLA MUKAAN ,
Terveisin Marjatta

SAvonA Ni sKALAN ARBOOETI1-1ISSA
Helsingin kaupungin omistamassa Niskalan arboretumissa järjestetään savotta
28 . elokuuta . Kokoontuminen Torpparimäessä bussi 68 päätepysäkillä klo 8 . 30 .
Bussi Rautatientorilta lähtee klo 7 . 50 laiturista 23 . Mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi kannattaa varmistua bussin kulusta lähempänä savottapäivää .
Henkilöautoilijat ajakoot bussipysäkin kautta kuljettaakseen savottalaiset
pysäkiltä arboretumjin, jonne matkaa kertyy n . 2 km . Kirveet , vesurit ja
eväät mukaan .
:c>l'lJifolLJ
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DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKI POHJOIS-KARJALAAN
Pohjois- Karjala on moni - ilmeinen ja laaja maakunta, joka tarjoaa myös dendrolo giasta kiinnostuneelle varmasti monipuolista nähtävää . Sitä mieltä on tuntunut
olevan myös seuran jäsenistö, sillä toivoihan varsin moni , että Joensuun Pielisen alueelle järjestettäisiin retki . Tänä kesänä ryhdytään tuumasta toi meen ja 21. - 22 . elokuuta järjestettävä retki suuntautuu juuri Pohjois- Karja laan, missä tutustutaan paikallisiin dendrologisiin nähtävyyksiin .
Pohjois- Karjalan suuresta pinta- alasta johtuen retkeläiset joutuvat istumaan
linja-autossa varsin paljon , mutta toivottavasti ei liikaa. Kaikkea ei voida
näinkään saavuttaa . Lisävaihte lua bussiajelun lomaan tuonee laivaristeily,
joka on järjestetty Pieliselle . Dendrologista nähtävää retkell ä on kaupunkisuunnittelusta lehtokasvillisuuteen, unohtamatta myöskään biologisen ja metsätutkimuksen , opetuksen ja maa- ja metsätalou skulttuurin tuomia lisiä .
Re tki alkaa Joensuusta ja päättyy Joensuuhun . Ohjelman alku ja loppu on sovitettu tärkeimpiin jatkoliikenneyhteyksiin . Ohjel ma on pääpiirteittäin seuraavanlainen .
Lauantai 21 . 8 . 1982
Saapuminen Joensuuhun ( esim. yöjunalla Helsingistä tai Turusta ) .
8.00 Kokoontuminen Joensuun rautatieaseman edessä.
8 . 15 Kiertoajelu Joensuun kaupungissa . Oppaana toimii kaupungin puisto- osaston edustaja . Tutustutaan puistoihin, tienvarsi - istutuksiin, Pielisjoen
rantoihin ja yksityispihoihin . Seuran lehden ensimmäisessä vuosikerrassa
ol lu t kirjoitus Joensuun ja muunkin Pohjois- Karjalan puista ( Junttila
1970) tarjoaa hyvää taustatietoa .
11.00- 12 .00 Lounas , jonka kukin voi haluamallaan tavalla nauttia Joensuun
ra vitsemusliikkeissä tai omista eväistä .
13 .00-14 .00 Tutustuminen Joensuun korkeakoulun biologian laitoksen moderneihin
tiloihin ja tutkimukseen, kehitteillä olevaan puutarhaan , alkavaan
metsäopetukseen ja sen puitteisiin sekä Metsäntutkimuslaitoksen
Joensu un tutkimusasemaan tekemään tutkimukseen ja sen vastavalmist un ei hin tiloihin . Kyseisten laitosten edustajat esittelevät omat
yksikkönsä . Tutkimus ja korkeakouluopetus on Joensuussa uutta .
Voimakas keskustelu on liittynyt koko akateemisen järjestelmän
j uurru ttamiseen karjalaiseen maaperään. Kannattaa tutustua siihen
miltä dendrologiaa sivuava toiminta Joensuusta käsin näyttää .
14.00- 14 . 30 Kahvi .
15.00- 18.00 Matka Lieksan Ko lille Pielisen länsirannalle . Matkalla ja Kolil la
tutustutaan luont okohteisiin . Koli on Pohjois- Karjalan liuskevyöhykkeeseen ku uluva vaara , jossa karun kvartsiitin ohella tavataan
diabaasivyöhykkeitä. Diabaasialueella kasvillisuus on ri kasta ja
siellä on lehtoja ja muita reheviä kasvi yhdyskuntia . Myöhään jatkun een kaskikulttuurin jäljiltä on komeita kaskikoivikoita ja lepiköitäkin . Kolin maatalousmaisemat ovat myös arvokkaita. Lisäksi
al ue e lla on vanhoja ikimetsiä ja komeat maisemat avautuvat vaaran
laelta.
19.00- 20.00 Päivä llinen - hinta sisältyy majoitukseen.
Päivällisen jälkeen seurueen omaa iltaohjelmaa ja majoittuminen
Loma- Kolin 2 ja 4 hengen huoneisiin. Puolihoito .
Sunnuntai 22.8 . 1982
8 . 00-9 .00

Aamiainen - hinta sisältyy majoitukseen .
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9 . 00- 11 . 00

Laivamatka Pielisellä Kolilta Lieksaan . Laivassa on pieni kahvi l a,
jossa on 8- oikeudet .

11 . 00-14 . 00 Tutustuminen Lieksan ulkomu s eoon, missä on taltioituna uitto - ja
metsurihistoriaa . Kiertoajelu kaupungilla.
14 . 00-15 . 00 Lounas , jonka jokainen voi nauttia haluamallaan tavalla puitteiden
sallimissa rajoissa .
15 . 00-20 . 00 Bussimatka Lieksasta Enon kautta Joensuuhun . Enossa tutustutaan
Metlan kokeisiin ja kasvitieteellisenä nähtävyytenä Kolvanan Uu roon, joka on Enon ja Kontiolahden rajamailla sijaitseva yli 10 km
pitkä rotkolaakso . Siellä eteläinen ja pohjoinen sekä rehevä ja
karu kasvimaailma kohtaavat . Emäksiset kivilajit tuovat alueelle
huomattavan rehevyyden, johon liittyvät lehmus, kuusama ja lähitienoolla vuorijalavakin, muusta lehtokasvillisuudesta puhumattakaan. Jalat lehtipuut ovat täällä lähellä luontaista pohjoisrajaansa . Myös maisemallisesti Uuro on nähtävyys jyrkkine rinteineen,
lehtoineen ja lettosoineen . Alueesta löytää tietoja mm . Linkolan
( 1936 ) , Kallion ( 1952 ) , Nikoskelaisen ( 1954 ) ja Tahvanaisen ( 1974)
kirjoituksista .
20 .00- 22 . 30 Saapuminen Joensuuhun , jossa voi ennen esim . Turun tai Helsingin
yöjunalla ( 22 . 30 ja 22 . 35 ) matkustamista tutustua kaupungin puistoihin ja niiden iltaelämään .
Retkelle mukaan lähtevien tulee ilmoittautua 30 . 6. mennessä sihteerille . Tähän
päivään mennessä pitää myös maksaa Seuran postisiirtotilille 419 92-1 ennakkomaksu 150 mk . Loppusumma kerätään matkan alussa . Ilmoittautuneille lähetetään elokuun alkupuolella osanottajaluettelo ja retkeä koskevaa lisäinformaatiota. Siksi ilmoittautumiseen on syytä liittää elokuussa voimassaoleva osoite . Retkellä noudatetaan Dendrologian Seuran matkustussääntöä
( ks . Dendrologian Seuran Tiedotuksia 12 : 168 ) .
f·1atkan kokonaiskustannukset riippuvat osallistumismäärästä , mutta 20 hengen
seurueelle hinta on n . 300 mk . Hintaan sisältyvät tällöin bussikuljetukset ,
majoitus päivällisineen ja aamupaloineen , laivamatka ja opastus . Muut aterioinnit jokainen hoitaa itse samoinkuin saapumisen ja poistumisen Joensuusta .
Joukolla mukaan , niin pohjoiskarjalaiset kuin muutkin!
Kirjallisuutta :
Junttila , 0 . 1970 : Havaintoja Pohjois- Karjalan koristepuista ja pensai.sta
1968 . - Dendrologian Seuran Tiedotuksia 1( 3 ) : 3- 14 .
Kallio , P. 1952 : Kolvanan Uuro . - Luonnon Tutkija 56 : 150-152 .
Linkola, K. 1936 : Vuorijalava metsäpuuna Enossa . - Luonnon Ystävä 40 : 113- 123 .
Nikoskelainen, R. 1954 : Lisiä Kolvanan Uuron ( PK ) kasvistoon . - Luonnon Tutki ja 58 : 58-59 .
Tahvanainen, J . 1974 : Kolvanan Uuron linnustosta. - Pohjois- Karjalan Luonto
4: 35- 36 .
Tapio Lindholm

KÄDESSÄSI ON !A::NORa...OGIAN SEURAN TIEOOTUSTEN / SoRBIFa...IAN VI IDESKYf"MENES
NUMERO , UUSIEN JÄSENTEN HANKINTA JA PIKKU KIRJOITUSTEN LÄHETTÄMINEN TOIMI TUKSELLE a...ISIVAT PARHAITA ONNENTOIVOTUKSIA ,
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DENDROLOG IAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET R.Y:N SÄÄNNÖT
1. §

Yhdistyksen nimi on Dendrologian Seura - Dendrologiska Sä llskapet r.y . ja
sen kotipaikka on Helsingin kaupunki . Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura .
2. §

Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puulajien ja puuvartisten kasvilajien ja niiden muotojen tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua, si lmälläpitäen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä
luonnon- ja maisemanhoidossa , vihreytyksessä, puistojen ja puutarhain suunnittelussa ja perustamisessa sekä metsän- ja muussa viljelyssä .
Tarkoitusperiään toteuttaakseen seura alan harrastajain, tutkijain ja käytännössä toimivien henkilöiden yhdyssiteenä voi toimeenpanna kokouksia ja
ret kei lyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa kokeilualoja , arkistoida
kuva- aineistoa jäsenten käytettäväksi sekä yhteistoiminnassa viranomaisten ,
tutkimuslaitosten ja taimitarha- ym . järjestöjen kanssa kerätä ja hoitaa
provenienssirekisteriä .
Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyk siä hankittuaan asianmukaisen luvan .
3. §

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi seuran tarkoitusperiä kannattava
henkilö . Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen yhteisö, joka
tukee seuran toimintaa . Uudet jäsenet hyväksyy hallitus . Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät .
Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksut, joiden suuruudesta
vuodeksi kerrallaan päättää seuran vuos ikokous . Jäsenmaksuja vastaan varsi naiset ja kannattajajäsenet saavat seuran julkaisuja hallituksen määräämällä
tavalla . Varsinainen jäsen voi maksamalla hallituksen määräämän kertakaikki sen jäsenmaksun siirtyä ainaisjäseneksi .
Hallitus voi ottaa ulkomaalaisia jäseniä, joilla ei ole seurassa äänivaltaa .
Hallituksen ehdotuksesta voi seuran kokous kutsua ansioituneen henkilön
kunniajäseneksi .
Hallitus voi erottaa Jasenen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan tai
laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.
4. §
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kaksitoista
jäsentä sekä kolme varajäsentä . Hallitus valitaan siten , että seuran jäsenistön toimialat ja harrastukset tulevat s iinä edustetuiksi . Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin saman henkilön enintään
kolme kertaa peräkkäin . Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten , että kolmannes jäsenistä ja varajäsenistä
on kerrallaan erovuorossa . Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valit&
välittömästi uudelleen vain kerran . Ensimmäisen kerran näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen määrätään erovuorot arpomalla .

s.

§

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh tajan ja sihteerin sekä ottaa
itselleen varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävistään . Hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja kutsua niihin jäseniä hallituksen ulkopuolelta .
Hallituksen tehtävänä on valmistella kokouksissa esille tulevat tärkeimmät
asiat, tehdä tarvittaessa seurall e ehdotuksia sellaisista toimenpiteistä ,
joista hallitus ei katso voivansa itse päättää , valvoa seuran toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa sekä hoitaa seuran juoksevat asiat .
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6. §

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen , kun vähintään kuusi hallituksen jäsentä tai varajäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla . Mi lloin hallituksen kokouksissa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta .
7. §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskenään tai
jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa .
8. §

Seuran tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain, on ennen tammikuun loppua
yhdessä hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja hallituksen pöytäkirjojen
kanssa annettava tilintarkastajille , joiden tulee ennen helmikuun viidettätoista päivää antaa hallitukselle tilintarkastuskertomus .
9. §

Seuran vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä . Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa .
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys .
4) Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen vahvistamisesta .
5) Käsitellään seuran tilit , tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
sekä vahvistetaan tilinpäätös .
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä , mihin hallinto ja tilit antavat aihetta .
7) Päätetään vuosijäsenmaksun suuruudesta .
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio .
9) Val itaan hal li t uksen puheenjohtaja .
10) Valitaan hallituksen uudet jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle .
11) Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen .
12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat .
13 ) Käsitellään asiat , joista jäsenet ovat tehneet esityksen hallituksen
jäsenille ennen tammikuun loppua.
Henkilövaalit suoritetaan umpilipuin , jos vähintään kaksi seuran jäsentä
sitä vaatii.
Seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen tiedoituksin , jotka lähetetään
jäsenille postitse vähintään seitsemän päivää ennen kokousta . Kutsu voidaan
samassa ajassa julkaista seuran lehdessä .
10 . §
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai tilintarkastajat katsovat
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksikymmentä seuran jäsentä tai 10 %
seuran jäsenistöstä , mikäli jäsenmäärä on alle 200 jäsentä , sitä kirjallisesti vaatii . Ylimääräiset kokoukset kutsutaan kokoon samoin kuin vuosikokous .
11. §

näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen aloitteesta tai jos
vähintään viisi jäsentä sitä hallitukselle kirjallisesti ehdottaa . Muutosehdotus on käsiteltävä ja hyväksyttävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä
kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi
viikkoa . Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa .

~luutoksia

12 . §
Jos seura lakkaa, luovutetaan sen varat seuran ohjelman mukaisen toiminnan
tukemiseksi jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai
laitokselle, sen mukaan kuin seuran lakkauttamisasiaa viimeksi käsittelevä
kokous päättää .
Sorbifolia 13 (2/1982)
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SUURET PUUT

Kansikuvassa on sitkankuusijättiläinen Oregonista . Suurikokoiset puut kiinnostavat kaikkia puunharrastajia - ei kai Jouni Mikolakaan olisi muutoin
itseään tämän jätin juurella kuvauttanut .
Suomalaiset ennätyspuut toki ovat paljon vaatimattomampia . Mutta kyllä nekin pitäisi tuntea . Seuran jäseniltäkin joskus kysellään suurimmista puistamme, mutta usein vastauksen antaminen on vaikeata . Emme edes tiedä , missä
kulloisenkin vuoden puun komein yksilö kasvaa .
Yksittäisiä tietoja suurista puista on varsinkin vanhemmassa kirjallisuudessa; mutta ovatko nuo puuyksilöt enää edes hengissä? Myös Dendrologian Seuran
Tiedotuksissa on ollut joitakin kirjoituksia suurikokoisista puista; ks .
esim . Erkamo, Suuria puita Etelä-Hämeestä (DST 11 : 124- 128 ) ja Oskarsson,
Pitkiä puita Suomessa (DST 6: 88-90 ) . Kannattaa tutustua myös Reino Kalliolan erinomaiseen artikkeliin "Suuria puita mittaamaan" ( Luonnon Ystävä 40 :
97-105) . Siinä on aluksi selostettu mittausmenetelmiä - myös hyvin yksinkertaisia - ja lopussa on tietoja suurimmista silloisista ( 1936) puistamme .

Lehdistössä on ollut silloin tällöin kilpailuja suurien puitten löytämiseksi ,
kuten esim. Viikkosanomissa aikoinaan . Viime vuonna oli samanlainen kilpailu
Joka Poika- lehdessä ja tämän kilpailun aineisto on käytettävissämme . Hiljattain on ILKKA-lehdessä ollut kilpailu Etelä-Pohjanmaan suurimpien puitten
jäljittämiseksi ja keskustelu aiheesta on jatkunut muittenkin lehtien palstoilla .
Toivottavasti myös Dendrologian seuran piirissä viriäisi kiinnostus suur11n
puihin . Ehkäpä joku lukijoista on jo harrastuksenaan koonnut tietoja niistä .
Kirjallisuuden perusteella pitäisi laatia katsaus maastamme löydetyistä suurimmista puuyksilöistä , niin omista lajeistamme kuin viljellyistä vieraista
lajeista . Kirjallisuustietoihin ei tietenkään ole kritiikiltä luottamista ,
koska virheet etenkin puitten pituuden mittaamisessa ( joka on useimmiten
vain arviointi ) ovat kovin yleisiä . Lehteemme hankitaankin artikkeli puitten mittaamisesta . Luettelon puuyksilöitä voitaisiin sitten ryhtyä tarkista maan : milJaisessa kunnossa ne ovat tai ovatko ylipäätänsä enää hengissä . Samoin luetteloa tulisi jatkuvasti täydentää uusilla tiedoilla . Hitä sopivinta
toimintaa dendrologeille ja Dendrologian seuralle .
Pentti Alanko & Pertti Uotila
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SAKAR 1 SAARN 1JOK 1
PILARITERVALEPPÄ (ÄLNUS GLUTINOSA 'PYRAMIDALIS')
Kuva s sa näkyvät komeat pystyoksaisuutensa vuoksi pilarimaisiksi kehittyvät
tervalepät kasvavat Sammatissa, Haarjärven kylässä Iso-Ruokjärven koi llisrannalla 4 puun ryhmänä . Ne ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen,
Kotkassa kasvavien kahden isomman pilaritervalepän jälkeläisiä , ja peräisin
vuodelta 1963. Tuolloin sain asianomaisella luvalla suorittaa valvottuja
ristipölytyksiä näiden kukkivien puiden välillä . Kun nämä Kotkan puut , joista toisesta pienemmästä ja säännöllisemmin kasvaneesta on kuva Kymenlaakson
Luonto - lehdessä (v uosikerta 1963, n:o 4, s. 34 ) kasvavat kuiten kin kaupun kial ueell a melko jul kisella paikalla, ei ri steytystöissä ollut mahdollista
käyttää eristyspusseja vaan kerätty siitepöly varistettiin suoraan numerolapuille varustettuihin eminorkko-oksiin. Mainittakoon, että Kotkan puut
ovat ainoita Pohjoismaista l öydettyjä pilaritervaleppiä j a että toisaalta
Keski -E uroopassa vastaavaa lajiketta on viljelty puistopuuna jo vuodesta
1880 lähtien (ks . A. Rehder 1956 : Man uel of cultivated trees and shrubs,
s. 136 ) .
Sammattiin siirretyt kotkalaisten pilarileppien jälkeläiset ovat nyt tarkalleen 20 v:n ikäisiä ja suurimmat kymmenmetrisiä aivan kuin samasta muotista
valettuja . Oheisen kuvan niistä on ottanut Pentti Alanko 3.6 . 1981 vieressä
kirjoittaja mittapuuna . Merkillistä on, etteivät puut ole tähän mennessä
vie l ä kertaakaan kukkineet . Näitä puita pitäisi yrittää kasvattaa Suomessa
ei vain koristeellisuutensa vaan myös ilmastollisen kestävyytensä vuoksi .
Esimerkiksi sellaiset puistoihimme istutetut ulkomaista alkuperää olevat
piiaripuut kuin Populus nigra 'Italica' ja Quercus robur 'Fastigiata' eivät
ole osoittautuneet meillä kestäviksi .
Summar y: Alnus glutinosa
'P yramidalis ' .
The only Alnus glutinosa ' Pyrami dalis' found in 1 Europe grows in
Kotka, 5 coast of Finland . The
trees shown in the picture are
offspring of that tree, now 20
years old . This cultivar should
be grown more frequently in
Finland , since it is hardier
than such fastigiate cultivars
as Populus nigra 'I talica ' and
Quercus robur 1 Fastigiata ',
both fairly common in our parks .

S.

SaaAnijo~ ,

~

Vä~k~ Stoo~n

9, 00700 Helö~n~ 10 .
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PENTI I ÄL.ANKO

001! AT

(K8l..t:liA)

Useimmat kalmialajit ovat ikivihreitä pensaita tai varpuja . Nimensä suku on
saanut suomalaisen luonnontutkij an Pehr Kalmin mukaan, joka toi näytteitä kasvista Linnell e Pohjois- Amerikkaan 1740-1751 tekemäitään tutkimusmatkalta . Kal mia-l ajeja tunnetaan kaikkiaan 0, Pohjois-Amerikasta ja Kuubasta. Niistä kah den ( ~. polifolia ja ~ · an9ustifolia ) levinneisyys ulottuu Pohjois-Amerikan
itäosissa pohjoisboreaaliseen vyöh ykkeeseen saakka, ja nämä lajit ovat täysin
ta l venkestäviä meillä .
Aremmasta lev eä l ehtikalmi asta ( K. la tifo lia ) mainitsee Rehder ( 1977 ) , että se
on Pohjois- Amerikan kauneimpia pensaita . Kalmioita on me illä kuitenkin hyvin
vähän viljelty , vaik ka niillä on kaunis lehdistö ja ne ovat hyvin kaunis - ja
runsask ukk aisia .
Kapea l ehtikalmia ( ~ . angustifolia L.; kuva 1 ) on kestävyytensä ja koristearvonsa takia meille arvokkai n laji . Sen levinneisyysa lue ulottuu pohjoisboreaali seen vyöhykkeesee n Newfoundlandissa ja Hudson- lahden tienoilla ja sieltä etelään Michiganiin ja r.eo rgi aan . Newfo un dla ndissa se kasvaa laihoilla, happamilla
( pH all e 4 ) rämeillä , nevojen mättäi llä ( kuva 2 ) ja yleisest i myös kuivemmi ll a paikoilla kautta koko alueen ( Robertson ym . 1973 ) . Pensas tulee noin metrin korkuiseksi . Lehdet ovat yleensä vastakkaisia, 3- 4 cm pitkiä, ohuita, himmeän vihreitä , tasasoukan soikeita, vain nuorina karvaisia , myöhemmin ka ljuja.
Kuk at ovat leh tihankai sissa, huis kilomaisi ssa kukinnoissa . Väriltään ne ovat
yleensä purppuranpunaisia, mutta t unnetaan myös valkokukkaisia ( 'Candida' ) ,
ruusunpunaisia ( ' Rosea' ) j a t ummanpurppuranpunaisia ( ' Rubra' ) lajikkeita. Ku kinta- aika on hei näkuulla, joll oin a l ppir uusut ovat jo kukkineet . Pensas on
sukulai stensa alppiruusujen tapaan myrkyllinen ja siitä se on saanut englanninkielisen nime nsä kin 'Lamb- Kill' tai 'Sheep-Laurel'.
l'oeillä kapeal ehtikalmia ja sen l ajikkeet ovat menestyneet hyvin Elimäen Mustilassa kostealla , puo livar juisell a paikalla tu rv emaalla, ja kukkivat vuosittain
runs aasti . Siitä on myös näyte He lsingin Vuosaaresta ( 1972 Uotila, H) . Ka llion
(1 966 ) mukaan tämä laji on menestynyt hyvi n Kokemäellä, Lammilla ja Vaasassa.
Sen menestymisestä meillä on myös kielteisiä kokemuksia ( mm . Piikkiöstä ja Oulusta ) , mutta ne saattavat johtua epäsuotuisista, liiaksi sille luontaisista
poikkeavista kasvupaikoista ( Ka llio 1977, Toivonen 1961 ) .
Leveä l ehtika lmi a (K . latifolia L.; kuva 3 ) kestää Suomessa edel li stä lajia huonommin . ~1m . ~1 ustilas sa se ei kuki ja versot paleltuvat vuosittain, mutta pensaat säilyvät lumen alla . Ka llion ( 1966 ) mukaan se on menestynyt hyvi n mm. Hangossa , Espoossa, mutta ei enää Joutsenossa. Schalinin ( 1953 ) mukaan se on elänyt Kirkkonummella useita vuosia vioittumatta .
Tämän lajin l evi nneisyysalue Pohjois- Amerikan itäosissa ulottuu Floridasta etelä- Quebeciin ja New Orunswickiin, siis hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen ( levinneisyyskartta, ks . Brockman 1968 ) . Luultavasti meillä viljellyt provenienssit
ovat l iian eteläistä al kuperää , ja olisikin olennaista saada materiaalia pohjoisimmilta kasv upaikoilta . Leveälehtikalmian luon taiset kasvupaikat ovat
KrUssmannin ( 1977 ) mukaan tammi- tai havumetsät, joissa maaperä on hapanta,
usein kuivaa ja kivistä . Kasv i on Pennsylvanian kansalliskukka . Tästä l ajista
on useita puutarhal ajikkeita, mutta niitä ei liene meillä kokeiltu .
P. Ala.nlw , KMvilie.:tee.tt<.nen puutaltha, UrU.orU.nluU:u 44, 00 770 Hw.<.n/U 77.
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Kuva 1. Fig. 1. Kalmia angustifolia ( U. Elimäki 1974,
Alanko 26 298; H) . - Del . Ma 1
ja Koistinen .

Kuva 2. Kapealehtikalmialle tyypillinen kasvupaikka ( USA, Maine, Chrystal
Bog). Valok . syyskuu 1980, K. Tolonen .
Fig. 2. Typ ical habit of Kalmia angustifolia ( USA, Maine, Chrystal Bog) .
Photo Sept. 1980, K. Tolonen :
Sorbifolia 13 (3/1982)
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Kuva 3. Fig. 3. Kalmia latifolia (U .
Helsinki,l972 No rdström; H) . -Del.
Marja Koistinen.

Kuva 4 . Fig. 4. Kalmia polifolia
(Canada , Labrador, Cartwright, Sunday
Hill 1937 Hustich; H) .
- Del. Marja Koistinen .

Luonnossa leveälehtikalmia voi kasvaa jopa 12 m korkuiseksi puumaiseksi pensaaksi, mutta Euroopassa viljellyt yksilöt ovat enintään kolmemetrisiä . Lehdet
ovat 5-10 cm pitkiä, vuorot taisia, paksuhkoja, soikeita, kiiltävän tummanvihrei tä . Kukat ovat leveässä latvahuiskilossa ( ks . kuva 3 ) n . 2-2 .5 cm leveitä,
kellomaisia~ valkoisia - hieman punertavia . Eri lajikkeilla kukkien väri vaihtelee puhtaan valkoisesta tummanruusunpunaiseen ( 'Sheffield Park' ) .
Schalin (1936 ) on viljellyt Kirkkonummella myös .!S_. polifoliaa 1-Jangenh. (.!S_ .
glauca; kuva 4) , jonka englanninkielinen nimi on Bog La urel . Koska tämänkin
Sorbifolia 13 (3/1982)
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lajin levinneisyys ul ott uu pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen ( Labrador, Hudson
Bay), lienee se kestävä koko maassa. Kooltaan ja kasvutavaltaan se muistuttaa
meikäläistä suokukkaa (Andromeda polifolia ) , mutta l ehdet ovat pääl tä tummanvihreitä, leveämpiä ja kukat ovat leveä n ke li omaisia kalmiankukkia . Tämä laji
kasvaa s oilla yhdessä suopursun kanssa . Läntisen Pohjois- Amerikan matalakasvuis empi ( 15 cm ) , pienilehtisempi ~ · microphylla Hook . on toisinaan luet tu ku uluvaksi alalajina edelliseen lajiin . Kummankin l evi nneisyyskartta on Hu l tenin
( 1968 ) teoksessa .
Kalmioita viljeltäes sä on muistettava , että ne ovat ehdottomia happaman kasvu alustan kasveja. Ne sopivatkin hyvin metsäpuiston tuor eeseen turvemaahan puoli varjoon . Kapealehtikalmia menest yy avoimellakin kasvupaikalla , jos se on riittävä n kost ea. Lajin viiht ymisestä meillä kertoo sekin, että se kykenee l isää ntymään siementämällä, kuten on tapahtunut Mustilassa . Leveälehtikalmia menestyy luonnostaan avoimilla, kuivemmi ll a paikoil l a , kunhan ne ovat tuulilta suojattuja. Kalmiat menestyvät parhaiten , jos ne is t ut etaan usean yksi lön ryhminä.
Ne sopivatkin istutettaviksi alp pi ruusuj e n ka nssa samoihin r yhmii n, jolloin ne
verhoavat hyvi n kork eitten alppiruusujen lehdettömiä alaosia .
Krussmannin ( 1978 ) mukaan kalmioita l isätään parhaiten siemenistä, varsinkin
jos tarvitaan suurta taimimäärää. Taimet ovat nuorina hidaskasvuisia ja kukki vat vasta 5- 6-vuotiaina . Lisäy s ke säp istokkaista on myös mahdollista . Nuorista
kasveista otettujen pistokkaiden on todettu juurtuva n pa remmin kui n vanhoista
yksilöistä otettujen . Myö s taivukasmonistus onn istuu, jos kasvupaikka on riit tävän kostea ja juurrutusalus ta na on hiekan ja turpeen seos .
Summary : The genus Ka lmia in Finland
A short s ummary is presented on t he genus Kalmia and its value in gardening .
Sheeplaurel ( Kalmia angustifolia) has been suprisingly seldom cultivated in
Finlan d , although it is probably hard y here . K. latifolia is rarely cultivated
and hardy only un de r very favourable conditions in the SH parts of the country .
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MUISTA PUISTOKÄVELY 21 , LOKAKUUTA JA SYYSKOKOUS 18 , MARRASKUUTA,
ILMOI TUS TAKAKANNESSA,
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V. ERKAMO
PAIKANNI MET METSÄVAAHTERAMME LEVINNEISYYDEN SELVITTÄJINÄ
Kasviti etei lijämme ovat toistaiseksi kiinnittäneet varsin vähän huomiota
paikannimiimme kasvien levinnei syyttä t utkiessaan . Tertti (He rtz 1925 ) on
kuitenkin koo nnu t tietoja lehmuksen nimistä johdetuista paikannimistä samoinkuin
myöhemmin Olkanen (1977) . Suominen on kuluvana vuonna ( 1982 ) julkaissut humalan levinneisyyttä koskevan tutkimuksen , jossa on käytetty hyväksi myös paikannimitietoja . Itse ol en äskettäin jättänyt painettava ksi
oman lehmuksen ja jalavalajien nimiin l iittyvän paikannimitut kimukseni (E rkamo 1982 ) , josta ensimmäisen luonnoksen laadin jo 1930-luvulla . Aiheen käsill ä olevaan tutkimukseen antoi Hinnerin ( 1982 ) ki r joitus, jossa myös l yhyesti viitataan vaahtera- alkuisiin paikannimiimme .
Tutkimuksen aineisto
Selvitykseni pohjana olevan aineiston ol en koonnut pääasia llisesti Ko timaisten kielten tutkimuskesk uks en nimitoimiston kokoelmista käyden läpi sen
kaikki vaahteraa koskevat nimiliput . Lisäksi olen poiminut joitakin tietoja
Suomen murteiden sanakirjan laajoista kokoelmista . Kaikkiaan olen näi n saanut kokoon n. 350 vaahterajohtoista paikannimeä . äistä on kuitenkin melkoinen joukko ryhmittäin toisiinsa liittyviä l äheisten paikkojen nimiä .
Vaahteran nimistä
Vanha kansa t un si aikoinaan metsie n e rilai set puut hyvin. Kutakin puulajia
käytettiin tiettyihin arkisiin tarpeisiin ja sen vuoksi oli tä r keää t untea
sekä itse puu että sen kasvupaikat . Nimenomaan vaahteran kohda lla puun tunteminen oli helppoa, erosihan se jo leht iensä puolesta selvästi kaikista
muista puistamme . Vaahteran tuntemista on epäilemättä va r mista nut myös se
seikka, että kansa on tiennyt puul le oikeastaan vain yhden nimen, josta tosin eri tahoi lla maata on käytetty hieman erilaisia muotoja . Näis tä ainakin
seuraava t variaatiot esiintyvät paikannimissämme :
Vaahder
Vaaher
Vaaheri
Vaahe t Vaahter
Vaahtera

Vaheri
Vahter
Vahtera
Vahteri
Vahtero
Vahterus ?

Vaahtere
Vaahter i
Vaahteros
Vaater
Vahder
Vahe r

Näiden nimien levinneisyyt t ä tarkatessa havaitsee helposti sen ki eliti eteell isesti kii ntoisan seikan, että ensimmäi sen tavun pitkän vokaalin sisältävät
nimet esiintyvät enimmäkseen maamme itäosissa, kun taas vastaavasti l yhyen
a : n sisältävät nimet ovat pääosaltaan l änsisuomalaisia . Nimien rajavyöhyke
kulkee K~mi j oe n itäpuolta suunnilleen Sippolasta Jaalan kautta Hartalaan
el i samaan tapaan kuin esim. mali- ja koiruoh o- nimien vä linen raja ( Erkamo
1950 ) . Viel ä mainittakoon, että Virolahdella on vaahteraa sanottu ämmänpuuksi ( Reinholm 1851) ja Suoniemellä vaimoväen puuksi ( Tyrvään sanomat 1904).
Lönnrot (1880 ) tietää puuta nimitetyn myös valamaksi .
Vaahtera- nimet kertovat puun esiintymispaikoista
Vaa hte ra - johtoiset paikannimet ovat varmaan valtaosaltaan saaneet aiheensa
paikalla kasvaneista vaahte ra puista (vrt . Vuokko 1982). Joissakin tapauksissa

V.

E~ ~amo ,
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- esim. nimen ollessa pelkkä Vaahtera - nimen antanut puu voi olla istutettu
tai nimi perustuu paikalle asettuneen henkilön vanhaan sukunimeen, kuten tiettyjen talojen ja torppien kohdalla lienee asianlaita. Tästä syystä pelkät
Vaahtera-nimet on tässä tutkimuksessa jätetty huomiotta, vaikka niidenkin ainakin vanhimpien - joukossa voi olla myös luonnonvaraisiin puihin perustuvia nimiä . Sen sijaan ne nimet, jotka sisältävät liitteenään tietyn maastoa
kuvaavan paikan - esim. Vaahteramäki, Vahtervuori ja Vaaherlampi - ovat varmasti enimmäkseen saaneet aiheensa paikalla kasvaneista luonnonvaahteroista.
Monilta tuonnimisiltä paikoilta on vaahterat myöhemmin hävitetty, mutta monilla toisilla niitä kasvaa vieläkin.
Ny t on niin onne llisesti, että paikannimiä koonneet henkilöt ovat vaahteranimiä muistiin merkitessään usein samalla maininneet, kasvaaka ko . paikalla
vaahteraa nykyisinkin. Itse asiassa tällaisia paikkoja on melkoinen joukko ,
n. 40, ja ne antavat epäilemättä yleensä arvokasta tietoa vaahteran nykyesiintymistä. Mutta myöskin ne luonnonpaikkoihin sidotut vaahteranimet, joiden ilmoittamalla paikalla vaahteraa ei nyky isin kasva, varmaankin useimmiten
kertovat lähistössä aikoinaan kasvaneen tuota puuta . Nä in niidenkin antama
tieto on tietysti otettava huomioon vaahteran historiallisen ajan levinnei syyden selvittelyssä.
Tulokset vaahteran levinnei syyden kannalta
Olen oheiseen karttaan merkinnyt - pitäjien puitteissa - kaikki aineistooni
sisält yvät luonnonpaikkoihin sidotut vaahteranimet osoittaen erikseen ne
paikat, missä vaahteraa vieläkin tiedetään kasvavan . Vielä on kartalle merkitty floristien kokoamia vaahteratietoja pitäjistä , jotka sijaitsevat Hinnerin (1982) "pohjoisrajan" pohjoispuolella. Otaksun, että ainakin useimmat
näistä ko lmiomerkeistä kertovat luonnon vaahteroista .
Kartalta voidaan todeta , että Vaahtera- paikannimiä on maassamme l ähes kaikki alla vaahterapuun tunnetulla levinneisyysalueella. Va in Etelä - Savossa ja läntisessä Etelä - Karjalassa ne näyttävät olevan harvinaisia osoittaen näin samoja suhteita kuin floristiset tiedot (v rt. Linkola 1939 ) .
Toiseksi kaikki luonnonpaikkoihin sidotut vaahteranimet jäävät florististen
tietojen perusteella todetun vaahteran luontaisen pohjoisrajan eteläpuolelle
paria etelä- ja pohjoissavolaista ja yhtä pohjoiskarjalaista paikkaa lukuunottamatta . Tämä osoittaa selkeästi vanhan kansan hyvän puiden tuntemuksen esim. lehmuksen ja sen nimien ja myös koi ranheiden pohjoisraja kulkee paljon
pohjoisempana . Toisaalta se varmistaa vaahteran florististen tietojen pohjoisrajan summittaisen kulun aiemmin esittämääni puun pohj oisrajaa myötäileväksi ( Erkamo 1956 ) ( b) .
Hinnerin (1982 ) piirtämä vaahteran luontaisten esiintymien pohjoisraja ( a )
ei siis kaikkialla sovi yhteen puun paikannimitietojen kanssa . Esim . Satakunnasta tunnetaan sellaiset ko. rajan "pohjoispuolella" sijaitsevat paikannimet kuin Vahteristonkivi ( Ulvila ) , Vahteristo (Kullaa, niemi; Suoniemi,
pelto; Honkilahti, notko ) , Vahterinmäki ( Loimaa; Huittinen ) , Vahtermaa ( Yläne, kallio) ja Vahteristonpelto ( Alastaro ) . Etelä-Hämeestä on taas vastaavasti tiedossa nimet Vahdervuori ( Urjala ) , Vahteristo (Humppila, torppa, jo
1796), Vahermetsä (Somerniemi) , Vahteristonsuo (Tammela ) , Vahterakannonpyykki (Orivesi) ja Vahderniemi ( Eräjärvi ) . Etelä-Savosta ovat nimet Vaaherlampi
(Mäntyharju; Mikkelin mlk. ) , Vaaher mäki (Anttola; Enonkoski ) ja Vaahersalo
( Rantasalmi ) sekä Pohjois-Savosta Vaaherlampi ( Savonranta ) j a Pohjois- Ka rjalasta Vaaherselkä.
Myös joitakin floristisia tietoja on osoitettavissa Hinnerin (1982 ) esittämän
rajan pohjoispuolella. Nii npä laji ilmoitetaan Satakunnasta oormarkusta ja
Tyrväältä (Wirzen 1837 ) , mistä jälkimmäisestä pitäjästä on kaksi muutakin
tietoa (War elius 1855 jaA. Nyho lm ) . Warelius kertoo vaahteraa tavattavan
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Kuva 1 . Metsävaahteran luon taisten esiintymien pohjoisraja Suomessa Hinnerin
(1982) (a) ja Erkamon (1956) (b) mukaan. • , 0 = Pitäjät, joista tunnetaan
luonnonpaikkaan sidottu vaahtera- johtoinen pai ka nni mi (•= paikalla kasvaa
nimestäjän i l moit uksen mukaan nykyisi nkin vaahteraa ) . A , A = Pitäjät, joissa
biologien tietojen mukaan esiintyy luonnonvaraisia vaahteroita Hinnerin pohjoisrajan pohjoispuolella ( Ä = pitäjät, joista vastaavalta alueelta on vaahterasta museonäyte ) .
Fig . 1. Northern limit of indigenous Acer platanoides according to Hinneri
( 1982 ) ( a ) and Erkamo ( 1956 ) ( b) . Dots and circles represent communes with
a locality name derived from the Finnish word for No r way Maple, "vaahtera"
(dots showing also present occurrence of No rwa y Maple according to the name
collector ) . Triangles represent communes north of the iine a, with indigenous
maples according to herbariu m specimens ( black triangles ) or floristic notes
(open triangles) .
Tyrväällä vain yhdessä paikassa ja Nyholm korostaa sen esiintyvän täällä
luonnonvaraisena ( Hjelt 19ll : 139; "sponte" ) . Ei ole mitään syytä epäillä,
etteikö vaahtera olisi aikoinaan esiintynyt Tyrväällä täysin alkuperäisenä .
Myös sen nykyinen tavallisuus pihapuuna Satakunnassa tukee olettemusta sen
kasvamisesta täällä jo alkuperäisissä oloissa .
Todennäköis-esti vaahteraa on ollut luontaisena myös Nokian viljavalla seudulla ( vrt . Tapio 1953 ), koska sen ilmoitetaan kasvavan vielä Yläjärvellä
( Hjel t 1911) ja Kurussakin ( Sauva Henttonen ) . Kenties vaahtera on esiintynyt
alkuperäisenä myös Kullaalla, mistä Suominen ( 1982; liite 1) on löytänyt
sitä ja missä on myös Vahteristo-niminen niemi. Lounais-Sata kunnasta vaahtera on ilmoitettu ainakin Ki ukaisista ja Euras ta (Kause 1972). Lounais- Hämeestä vaahtera tu nnetaan ko . rajan pohjoispuolelta Orivedeltä Längelmäveden
saarista ( Cajander 1934 ) ja Längelmäen pitäjästä Sinivuorelta (Hj elt 1911) .
Ko rpilahden Vaarultakin puu on ilmoitettu lehmuksen, kuusaman ja näsiän seurasta (Valovirta 1963 ) , mutta kyseessä lienee kuitenkin vain villiintynyt
esiintymä . Etelä- Savosta Siivonen (1939 ) on tavannut lajin Mikkelin Otavasta ;
tässä pitäjässä on Vaaherlampi- niminen paikka vielä 20 km pohjoisempana .
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Näi n siis myös floristiset tiedot vaahteran levinneisyydestä näyttävät puoltavan kartalla esitetyistä levinneisyys raj oista pohjoisempaa, minkä Linkolakin (1939 ) aikoinaan hyväks yi ja jota jo No rrl inin (1910 ) vetämä ra j a suurin
piirtein seurailee .
On tiet ysti paikal l aan, että nimenomaan vaahteran esiintymi stietoihin su htaudutaan kriittisesti puun nykyisi n yleisen viljelyn ja herkän vil l iintymisen
vuoksi, mutta toisaalta ei ole mitään s yy tä hy l ätä vanhoja selviä l öytötietoja, vaikka ko. paikoilta ei nykyisin alkuperäisiä esiintymiä löytyisikään .
On varmaa, että vaahtera on viljel ysmaa n raivauksessa, laidunnuksessa ja tä rkeänä tarvepuuna hä vit etty moni l ta aikaisemmi lta, pai kannimien osoittami l ta
kasvupaikoiltaan, mutta vielä tänäänkin fl oristiemme tuntemat ja paikannimien
esittämät tiedot kertovat suurin piirtein samaa vaahteran meikäläisestä levinneisyydestä.

Summary: The distribution af No rway Maple as elucidated by locality names .
Locality names derived from "vaahtera", No r way Maple ( Acer platanoides L. ) ,
number c. 350 in Finland . At least most af them can be supposed ta re veal
that Norway Maple has grown on these sites during the historic ti me . Clearing af new arable land, grazing , and fo r estry for household use have excluded maple from many af its eariier localities. However , even today the
distribution af locali ty names derived from the ~o r d for maple matches well
with floristic notes. Thi s is a resu l t af the good knowledge af that tree
among people. Locality names as well as floristic notes app ro ximatel y reach
62°N. lat. Both are in accordance with the northern limit af No r ~ a y Maple
pr esented by Er kamo (1956 ) rather than that by Hinne r i ( 1982 ) .
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Clt..Avi LYLv
SYYT MÄNNYN KÄÄPIÖVERSOJEN NEULASLUVUN VAIHTELUUN
V. Erkamo ( 1981, 1982 ) on käsitellyt kysymystä useamman kuin kaksi neulasta
käsittävien kääpiöversojen esiintymisestä männyllä. Erkamon mainitsema puu,
jonka neulaset lähes poikkeuksetta esiintyivät kolmen kimppuina, lienee ns .
luonnonoikku, kolmineulasmutantti , jollaiset lienevät tuiki harvinaisia . Normaaleissakin männyissä esiintyy vuosikasvainten yläosassa + säännöllisesti
kolmineulasisia kääpiöve r soja . Niiden mää r ä kuitenkin vaihtelee vuosittain .
Junttilan ja Heiden (1981) mukaan mm . vuoden 1973 kasvaimisaa ko l me neulasta
sisältävien kääpiöversojen osuus eräässä männikössä Utsjoella ol i 2 , 5 %,
vuonna 1976 vastaavasti 27 , 5 %. Edellisten kasvukausien, siis neulaaaiheiden
syntykasvukausien keski l ämpötilat olivat vastaavasti 14,3°C ja 9,3°C . Laajemman aineiston perusteella edellisen kasvukauden lämpötilan ja kolmineulasisten kääpiöversojen lukumäärän väliseksi korrelaatioksi on laskettu - 0,89
( P< 0 , 01) . Tutkimuksen tekijät esittävät, että kysymyksessä on kompensaatio ,
jolla kylmän kesän aiheuttama kääpiöversojen vähyys männyn seuraavan vuoden
kasvaimessa osittain korvautuisi , eikä männyn yhteyttävässä pinta- alassa
erilaisten vuosien seurauksena tapahdu niin suuria muutoksia kuin ilman
kolmineulasisuuden lisääntymistä tapahtuisi.
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DENDROLOGIAN SEURAN KASVIPÖRSSI
Kuten Sorbifolian viime numerossa ilmoitettiin, Dendrologian seura haluaa
antaa tilaa lehtensä pal stoilla jäsenten "Kasveja halutaan" - pyynnöille.
Jollakin jäsenistämme saattaa oll a yllin kyllin juuri niitä taimia, joita
toinen on vuosikausia turhaan hakenut. Ainakin tähänastiset lehdessä julkaistut kasvip yy nnöt ovat toimituksellekin kantautu neiden tietojen mukaan
tuottaneet toivotun tuloksen. Taimien tarjoajista ja tarjotuista taimista
julkaistaan tietoja lehtemme seuraavassa numerossa ja asianomaiset voivat
ottaa sitten yhteyttä toisiinsa.
Joillakin saattaa olla käyttämättömiä puitten, pensaitten j a perennoitten
siemeniä, joille myös saattaisi lö ytyä käyttöä jäsenistön keskuud essa. Siemeniä ehtii vielä kerätäkin tänä s yksynä ja lähettää ne seuran siemenvaihtoon (katso tarkemmin Sorbifolia 2/ 1982, s . 89 ) .

SoRBIFOLIAN VI !ME NUMERON VÄLISSÄ OLI TILILLEPANOKORTTI VUODEN PUU
-JULISTEIDEN JA DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUSTEN VANHOJEN VUOSIKERTOJEN
TILAAMISEKSI, TARJOUS ON EDELLEEN VOIMASSA; VANHOJEN VUOSIKERTOJEN
OSALTA ON KU ITENKIN TODETTAVA, ETTÄ SEURAAVAT NUMEROT OVAT LOPPUNEET
EI KÄ NII TÄ VOIDA TOIMITTAA MUUTEN KUIN VALOKOPIOINA: 1970 NO , 1,
1971 NO , 1, 1972 NO , 1 JA 2, 1974 NO , 1 JA 2, VALOKOPIOINTIKUSTANNUSTEN
PEITTÄMISEKSI NÄIDEN VUOSIKERTOJEN HINTAAN TULEE LISÄTÄ 10 MK/
KOPIOITAVA NUMERO ,
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EsA HEINO
VESIPAJU JA VANNEPAJU
Pajun viljel yllä on Suomessa vanhat perinteet . Jo 1800-luvun lopulla kiinnite t tiin huomiota mahdol l isuuteen viljellä omassa maassa pajuja punontatarkoituksiin ( Tapio 1965 ) . 1900- luvun alkupuoliskolla asiaan paneutui metsänhoitaja Seth Nordberg ja myöhemmin 1940- ja 1950- lu kujen vaihteessa ja 1950luvun alussa agronomi Eeva Re lander ( nyk . kasvipatologian professori Eeva
Tapio ) , jotka perustivat maahamme useita pajujen viljely- ja kloonikokeita .
1970-luvulla puolestaan tutkittiin mm . pajun viljelyä massan raa ka - aineen
tuottamiseksi metsät eolli s uudelle .
Metsäntutkimuslaitoksessa aloitettiin vuonna 1978 ns . PERA- projekti (Puu
ene rgiaraaka-aineena), jonka C-osaprojektissa tutkitaan mahdollisuutta tuottaa nopeakasvuisten ja voimaperäisesti hoidettujen lehtipuuviljelmien av ul la
puubiomassaa ener giata l oud en tarpeisiin . Pajut ovat saaneet suurimman jalans ij an näissä tutkimuksissa (Heino & Pohjonen 1980 ) . Koev iljelmiä on perustettu sekä kotimaisi ll a että ulkomaisilla paj ulajeilla ja - klooneilla . Mei l l ä nopeakasvuisimmiksi ovat osoittautuneet alkuperältään ulkomaiset pajut
kuten vesipaju ( Salix ' Aquatica Gigantea ' ) ja vannepaju ( Salix x dasyclados) .
Vesipaj u
"Jättiläismäinen" vesipaju (Salix ' Aquatica Gigantea' ) on löydetty Tanskasta ,
ja kl oo ni sta on ensimmäiseksi maininnut tehtailija Carl Jensen; kloonin alkuperäisestä valinnasta ei ol e tietoa (Hagman 1976 ) . Metsäntutkimusl aitokselle

Kuva 1 . Vesipajun pitkät lehdet ovat leveämmät kuin koripajun (Salix viminalis ) . Kaikki
valokuvat metsäntutkimuslaitoksen Kann uksen
koeviljelmiltä , kirjoittajan ottamia .
Fig . 1. The leaves of
Salix 'Aquatica Gigantea'
are broader than those
of S. viminali s . All
photos (by the author )
from the field trials
of the Finnish Forest
Resea rch Institute,
estab lished in Kannus .

E. Heino , Me.:t6än-tu:t!Umw.,lad:o.6 , e.nVtg.ta.mwäkoe.Mema. , Vo..Ua.ka.tu 18 ,
697 00 Ka.nnM .
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Kuva 2. Energiapajun ominaisuuksiin kuuluu kyky vesaa kannoista .
Fig . 2. Properties of an energy wi ll ow should include the capacity to
regenerate through coppice.
ensimmäiset vesipajun pistokkaat tulivat vuonna 1953 ( o. 56 hedeklooni), ja
näistä pistokkaista kasvaneita alkuperäisiä emopuita kasvaa vie l äkin Ruotsin kylän jalostuskoeasemalla ( Hagman 1976 ) . Sen sijaan Ee va Re la nder sai vesi pajua kokeisiinsa jo keväällä 1950; klooni on l ähtöisin Tanskasta ilmeisesti
Sekakasvustosta valitusta yksilöstä ( Tapio 1965 ) .
Vesipaju on nuorena sekä runkonsa että lehtiensä puolesta kauniin vihreä .
Lehdet ovat muodoltaan kapeahkot ja pitkät ( kuva 1 ) . Suomessa vesipajun,
niinkuin yleensä muidenkin ulkomaisten pajujen tunnistamista helpottaa lehtien myöhäinen irtoaminen . Vesipaj u varistae lehtensä myöhään syksyllä tai
vasta talvella. Tästä syystä ( vesipaju ei ehdi puutua ) sen t alven kestävyys
on heikko varsinkin maamme pohjoisosassa.
Vesipaju on erittäin nopeakasvuinen. Hyvissä ol osuhteissa se kentov esana
kasvaessaan voi yhden kasvukauden aikana saavu tt aa jopa 3-4 met rin pituuden .
Vesipajulla on hyvä vesomiskyk y ja se juurtuu pistokkaista . Sitä on käytetty 2- 3- vuotisena vanne-, huonekalu- ja sitomiskeppipajuna ( Tapio 1965 ) .
Tehtailija Jensen suoritti sillä Tanskassa mm . selluloosa- ja paperi tutkimuksia ja tulos todettiin lupaavaksi ( Hagman 1976 ) .
Metsäntutkimuslaitoksen kokeissa on useita vesipajun nimellä olevia pajukantoja. Tärkeimpiä näistä ovat Tans ka No 56, Ruotsinkylä E 4856, Lieto V 769,
Jyväsky l ä V 768 ja Mikkeli V 761 (m ahd o llisesti~· x dasyclados ) . Mahdollisesti kaksi ensinmainittua ovat samaa alkuperää. äiden l isäksi Metsäntutki muslaitos on ostanut muitakin vesipajur yhmään kuu lu via pajuja yksityisil tä
henkilöillä.
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Kuva 3 . Vesipajun kolmivuotiasta runkoa .
Fig. 3. Three- year old stem
of 5alix 'Aquatica Gigantea' .
Vannepaju
5alix x dasyclados on pajuhybridi, jota on myös vannapajuksi kutsuttu, Käsi tykset poikkeavat sen kantalajeista . 5chmidtin mukaan ~· x dasyc lados on il meisesti 5 . cinerea x viminalis (ks . Tapio 1965 : 11; myös Chmelar & Meusel
1979 ) . Toisaalta sen on arveltu olevan 5. caprea x viminalis (Pohjonen 1977)
tai kaikkien em . kolmen pajulajin yhteisristeymä (Rechinger 1964 ; 5tott ym .
1981 ) . On syytä mainita, ettei Metsäntutkimuslaitoksen kokeissa kyseistä
nimeä kantava pajuklooni varmuudelta edes ole~ · x dasyclados .
Vannepaju muistuttaa ulkomuodoltaan vesipajua. Tämä on havaittavissa perustetuilla koevi l jelmillä, ja Hämet- Ahdin ( 1981) mukaan Helsingin Vuosaaressa
kasvavat pensaat muistuttavat suuresti Metsä ntutkimuslaitoksen Ruotsinkylä n
kokeilualueelia kasvatettavana ol evaa vesipajua . ~· x dasyclados -hyb ridin
silmut ja nuoret oksat ovat tummanharmaakarvaiset, myöhemmin tummankeilanruskeat ja lehdet ovat suuret ja suikeat (Tapio 1965) . Harvassa kasvaessaan
vannepajun kasvutapa on "koristepensasmainen", lamoava, tiheässä se kasvaa
pystyssä kuten vesipajukin .
Vannepaju , niinkuin vesipajukin, on nopeakasvui nen . 5chmidtin mukaan se on
nopeakasvuisin pajulaji (ks . Tapio 1965) . Pohjosen ( 1977) kokei ssa sen juurtuminen pistokkaana oli varmaa suoraan peltoon pistettäessä ja pituuskasvu
oli selvästi suurin (vesipaju ei ollut mukana kokeessa) . Myös vannepaju muodostaa kantovesoja .
5alix x dasycladosta on käytetty vanteina ja huonekaluteollisuudessa sekä
1- vuotisena karkeampien korien punonnassa (Tapio 1965 ) .
Metsäntutkimuslaitoksen kokeissa 5alix x dasycladoksena pidetty pajuklooni
on P 6011 Oulu . Tämän lisäksi aiemmin mainittua kl oonia Mikkeli V 761 on
myös epäilty ~ · x dasyclados- pajuksi .
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Edellä mainittujen lisäksi vanhoihin vannepajuihin on luettu ainakin
S. x smithiana ja osittain myö s varsinainen koripaju S. viminalis, joita
ei tässä tarkemmin esitellä.
Esiintymine n Suomessa
Vesi- ja vannepajuja on istutettu maahamme ainakin käsityö- ja koristetarkoi tuksia varten. Suurimmat koriste- tms. tarkoitusta varten perustetut istutukset ovat Orimattilan Pennalassa (E 7894 ) , Mikkelissä (V 761) ja Jyväskylässä
(V 768) (ks . samallakoripajuistutukset; Heino & Pohjonen 1980 ) . Nämä istutukset ovat yksityisten omistuksessa. ~· x dasyclados kasvaa Oulun kaupungin
puistoissa ja kaupungin ympäristössä paikoitellen joutomailla ( Pohjonen 1977 ) .
Oulun Oritkarissa - josta Metsäntutkimuslaitoksellekin on leikattu pistokkaita - sijaitsevan esiintymän historiasta ei ole tarkkoja tietoja. Yli puutarhuri Rei no Toivosen mukaan alueella on kuitenkin ollut tilapäinen taimitarha
joskus vuoden 1960 tienoilla. Eeva Relanderin 1950- luvun alussa perustamista
kokeista on jäljellä pieniä vesi- ja/ tai vannepajuesiintymiä ainakin Hämeen
koeasemalla Pälkäneellä, Etelä-Pohjanmaan koeasemalla Ylistarossa sekä Kymen
koeasemalla Anjalassa . Hämet- Ahdin ( 1981 ) mukaan Helsingin Vuosaaressa No rdsjön kartanon entisillä mailla on myöskin va nhasta viljelystä jäljellä S. x
dasyclados-pajua . Lisäksi vesi - ja vannepajuihin luet tavia pajuja kasvaa ai nakin Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä (jo itakin puumaisia pensaita,
alkuperä Met säntutkimuslaitokselta ) , Ruotsinkylän jalostusasemalla sekä
Kempeleen koulutilalla .
Metsäntutkimuslaitoksen toimesta v~~me vuosien aikana perustetut suurialai simmat vesi - tai vannepajuvi l jelmät sijaitsevat Kannuksessa , Haapavedellä,
Ruukissa, Sonkajärvellä, Kyyjärvellä, Himangalla ja Ylivieskassa. Pääosa
näistä koeviljelmistä on toteutettu yhteist yöhankkeina, joissa lähinnä käytännön töistä on vastannut joku muu kuin Metsäntu tkimuslaitos ( ks . Heino
1982 ) . Lähinnä Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen toteuttama "Puuenergian tuotanto turvetuotannosta vapautuneilla soilla" -projektin koevi l jelmät ovat
Haapavedellä ja Limingassa.

Vanhat vannepajukokeet
Aikanaan sekä Nordbergilla että Relanderilla oli kokeissaan mukana useita
eri pajulajeja ja -klooneja. Varsinkin Relander kokeili myös S. ' Aquaticaa '
ja~· x dasycladosta, mutta Nordbergkin (1928) mainitsee istuttaneensa ainakin S. viminalis x cinereaa ( S. x lanceolata Fr., S. x smithiana Koch) , siis
juuri sitä risteymää, jonka arvellaan olevan~· x dasyclados. Näiden vannepajukloonlen määrityksestä ei siis voitane esittää mitään varmaa ja selkeää.
Eeva Relanderin vannepajukokeissa 1950-luvulla oli mukana S. viminalis, S. x
smithiana, ~ · 'Aquatica' ja~· x das yclados . Vannepajut versoiv at~ · x da sycladosta lukuunottamatta paremmin kuin koripajut. Relanderin kokeissa
esiintyi kaksi eri~· x daayclados-kantaa, numerot 63 j a 125 ( Tapio 1965 ) .
Relander oli ilmeisesti saanut vuonna 1950 perustettuihin kokeisiinsa kannan
63, joka oli heikkosatoisempi ja hitaampi tuleentumaan kuin kanta 125 ( Tapio
1965). Hänen mukaansa~ · x dasyclados 125 vaikutti Viiki ssä vuonna 1951 suoritettujen havaintojen perusteella lupaavalta ja oloihimme soveltuvalta.
Relanderin (1952) mukaan~ · 'Aquatica'-niminen paj u oli Etelä-Pohjanmaalla
säilynyt paleltumattomana ja virheettömänä sekä savi- että suomaan viljelyksella, mutta Pohjois-Pohjanmaalla se oli saanut hallavioittumia .
Myös Veli Pohjosen vuoden 1976 SITRAn rahoittamissa, pienialaisissa lyhytkiertoviljelykokeissa Oulussa oli~· x dasyclados mukana (no 18, Oritkari ,
ja no 21, Ainola ) ( Pohjonen 1977 ) .
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Vesi- ja vannepajut energiapajui na
Vesipaju lienee Metsänt utkimus laitoksen energiakokei s sa eniten vil j elty paju.
Monilta ominaisuuksi l taa n se soveltuu energiakas vi ksi . Nopeakasvuisuutensa
l isäksi vesipajut muodostavat runsaasti kantovesoja ja vi l jel mät voidaan
perustaa pistokkaista (kuvat 2 ja 3) . Suuri lehtipinta-al a s itoo f oto s ynteesissä tehokkaasti auringon sätei l yenergiaa ja al kuperästää n johtuen vesipaju
hyödyntää kasvukaude n ta r kasti ; se lopettaa pituuskasv un vasta s yksy n pakka silla (tä stä ominaisuudesta on kuitenkin haittaa monivuotisessa viljel yssä
maamme pohjoisosassa) . Etelä-Suomessa ei talvenkestävyy s kää n l i ene ongelma
ja Pohjois- Suomessakin vielä vähän Ou l un pohjoispuole lla vesipaj ua voi daan
vi l jel lä yhden vuoden kiertoaikaa käyttäen . Tä llöin on edell ytyks enä vain
juurakon talvehtiminen .
Epäilyt vesipajun heikohkosta taudinkestävyydestä tu l ivat es i lle s yks yllä
1981 , joll oin nimen omaan vesipajualk upe r ät saastuivat Met säntutk i muslaitoksen Kannuksen taimitarhaviljelmi l lä joko bakteerin tai s i enen aiheut t amaan
vakavaan kasvitautiin . Vaikka kesä 1981 olikin erittäin satei nen j a mahdoll isesti ol osuhteet tautien esil l etulemiseksi otoll i s et , ei tä hän vo i suhtautua vä l inpitämättömästi .
Energiapajujen biomassatuotoksesta meillä käytännön viljelmi llä ei ole tietoja . Ruotsissa on Sirenin ( 1979 ) mukaan mitattu parhailla 0 . 3 heh taar i n
suuruisilla pajukoeruuduilla 16- 18 tonnin satoja ( ha/ v) . Lepistö (1978 ) j ärjesti Nurmijärvellä eri pajuklooneilla pienen tuotoskokeen ko l men vuoden
kiertoaikaa käyttäen . Satoisin paju oli eräs vesipajual kuperä , joka t uotti
hehtaaria kohti laskettuna keskimäärin noin 15 tonnin vuotuisen kuiv a-ainesadon . Pohjonen ( 1974 ) on saan ut korkeita satotul oksia pienellä vesipajukolla jo perustamisvuonna . Mikäli käytännön ene r giaviljelmil l ä pää s täis iin
esimerkiksi 10- 12 kuiva - ainetonnin vuosituotoksiin , se vastais i viiden raskaan polttoöljytonnin sisä l tämää energiamäärää .
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Kuva 4 . Yksivuotisen vesipajun rungon pituuden suhde rungon kuivaaineen määrään . Kannus 1979 .
Fig . 4 . The corre l ation bet~een
stem height ( horizontal axis ) and
the amount of dry matter in the
s tem (ve r ti cal axis ) in one- year
ol d Salix 'Aquatica Gigantea '.
Kannus 1979 .
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Kuva 5 . Yksivuoti sen vesi paj un rungon pituuden s uhde lehtien kuivaaineen mää r ään . Kan nus 1979 .
Fig . 5. The correlat ion be t~ een
stem height ( ho r izontal axis ) and
the amount of dr y ma t ter in the
l eaves (vert ical axis ) in one- year
old Sal ix ' Aquati ca Gigantea' .
Kannu s 1979 .
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Kuv issa 4 ja 5 on esitetty vesipajun rungon pituuden suhdetta rungon ja lehtien kuiva-ainemäärään. Kuvista on selvästi havaittavissa, että kuivan runko- sekä lehtibiomassan määrä kasvaa jyrkästi pajun pituuden noustessa kahdesta ko l meen metriin.
Vannepaju on ominaisuu ksiltaan (esim. kasvunopeus) paljolti vesipajun kaltainen. Joitakin eroja voidaan kuitenkin havaita . Kasvukaudella 1981 tehdyt silmävaraiset havainnot viittaavat siihen, että vannepaju menestyi si turvetuotannosta vapautuneella suonpohjalla vielä vesipajuakin paremmin . Ainakin vannepajun kantovesojen alkukehitys oli nopeampi. Lisäksi mainitul la kasvitaudin
saastuttamalla taimitarhaviljelmällä nä ytti vannepaju olleen taudinkestävämpi
kuin vesipaju, vaikkei sekään taudilta täysin välttynyt . Myös talvenkestävyys
on vannepajulla jonkin verran parempi .
Kiitän apul . proF . Leena Hämet- Ahtia, FM Eero Tikkasta sekä tohto ri Veli Pohjosta, jotka tavalla tai toisella ovat olleet avustamassa tämän kirjoituksen
valmistumisessa . Lisäksi kiitän niitä erikseen mainitsemattomia henkilöitä,
joilta olen tätä tehdessäni puhelimella vaivannut . Vie lä haluan mainita , että .käyttööni saamiini artikke l in kuiva- ainepiirroksien tekemiseen en ole
osallistunut.
Summary: Salix 'Aguatica Gigantea' and Salix x das yclados in Finland .
Salix 'Aquatica Gigantea' and S. x das clados do not belong to the indigenous
Flora oF Finland, but have been imported the Fromer From Denmark ) . During
this century they have been grown in Finland For home industry purposes ,
especially For making oF barreli hoops. These willow clones are important
For the studies on biomass energy, which were initiated by the Forest Resear ch Institute in 1978 . They have proved to be the Fastest-growing wi llow
species . In addition, Salix 'Aquatica Gigantea' seems to be the most Frequently grown willow in the Field trials oF the Forest Research Institute,
as well as in Finland as a whole .
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JOUNI MIKOLA
POHJOI S-ftMERIKAN LÄNSIRANNIKON LAUHKEAN MEREISEN Il.Mt\STON HAVUMETSÄT
Tyynen valtameren rannikkoseutuja Pohjois- Amerikan mantereen länsilaidalla
verhoavat maailman mahtavimmat havumetsät . Nämä lähes 4 000 km : n pituisena
vyöhykkeenä Pohjois-Kaliforniasta Oregoniin, Washingtonin ja Brittiläisen
Kolumbian kautta Alaskan "pannunvarteen" asti pohjoisessa rannikkoa peittävät, mutta laajimmillaankin vain muutaman sadan kilometrin päähän sisämaahan
päin ulottuvat metsät ovat monessa suhteessa ainutlaatuisia . Niiden valtavista puumääristä sekä yksittäisten puiden saavuttamista jättimäisistä mittasuhteista on jokaisella dendrologiasta kiinnostuneella varmaan jonkinlainen käsitys . Vähemmän tunnettua lienee näiden metsien lähes täydellinen havupuuvaltaisuus . Yhdysvaltain koillisella rannikkoalueella, josta paikan päällä käytetään nimitystä "Pasific Northwest", on arvioitu vain noin yhden tuhannesosan luonnonmetsien puuston biomassasta koostuvan lehtipuista ( KUchler 1946) .
Havupuiden valta-asema on todella hämmästyttävä, kun muistetaan että kaikkialla muualla maailmassa mereisen lauhkean ilmaston alueilla vallitsevat kesä vihannat lehtimetsät tai havu- ja lehtipuiden muodostamat sekametsät.
Oregoninmännyn kotiseuduilla
Tämän kirjoittajalla oli tilaisuus tutustua Pohjois- Amerikan länsirannikon
metsiin Oregonin valtion yliopistossa Corvallisissa vierailevana tutkijana
1980- 81 vietetyn vuoden aikana . Omakohtaiset kosketukseni metsäluontoon keskittyivät Oregonin osavaltioon Rannikkovuorten ja Kaskadivuorten al ueelle,
mutta viikonloppuretket ja työmatkat ulottuivat myös mm . Kalifornian punapuumetsiin, Washingtonin länsiosiin, Brittiläiseen Kolumbiaan Vancouverin saarelle sekä Oregonin sisäosiin Kaskadivuorten itäpuolelle .
Oregonin metsät edustavat hyvin koko Pohjois- Amerikan länsirannikon lauhkean
mereisen ilmastovyöhykkeen havumetsäaluetta . Oregonin koillisosissa ja pohjoisen naapurivaltion Washingtonin länsilaidalla nuo metsät ovat laajimmillaan ja niiden puuntuotos maksimissaan ( Franklin & Dyrness 1973 ) , vaikka yksittäiset puut ja metsiköt saavuttavat mahtavimmat mittasuhteensa noin 500 km
etelämpänä, Kalifornian punap uumetsissä.
Oregon ja Washington ovat ra nnikkohavumetsiensä ansiosta Yhdysvaltojen metsäisimpiä seutuja . Kaikista osavaltioista runsaspuustoisin ja talouselämänsä voimakkaimmin metsiin perustava on juuri Oregon, joka vastaa viidesosasta koko
Yhdysvaltojen havupuuraaka- aineen tuotantoa (Ross 1978 ) . Talouselämiltään se
on osavaltioista i l meisesti eniten Suomea muistuttava, joten eräät muutkin
rinnastukset omaan maahamme lienevät paikallaan . Oregonin pinta- ala on
252 000 km2, eli runsaat 2/ 3 Suomen pinta-alasta . Asukasmäärä on noin 2,1
milj. ja väentiheys siis pienempi kuin meillä. iinmetsien maa kuin Oregon
onkin, vain r unsas kolmannes (96 000 km2 ) sen pinta- alasta on taloudellisessa mielessä metsämaata . Erityisesti Kaskadivuoriston itäpuoleinen Oregon
on suurek~i osaksi metsätöntä pensassteppiä tai puoliaavikkoa . Lisäksi 15 %
(15 000 km2) varsinaisista metsämaista on tehokkaan metsätalouskäytön ulkopuolella vaikeapääsyisyytensä tai muiden käyttömuotojensa takia (Beuter ym .
1976 ) .
3
Viime aikoina Oregonin metsien hakkuumäärä on ollut noin 50 milj . m vuosittain eli samaa suuruusluokkaa kuin mei l lä Suomessa . ama hakkuumäärät ovat
kuitenkin kertyneet pinta- alalta , joka vastaa vain runsasta kolmannesta metsämaan alasta Suomessa. Lisäksi 4/ 5 Oregonin puuntuotannosta tulee Kaskadi J. M.i.lw.ea, Mwärr.ttd:IWnLL6liU.to<>, ja.lo<>tW>o<>Mto , fUU.<;t.i.e, 01300
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Kuva 1. Reliefikartta Yhdys val tojen koi ll isva l tioista . Lauhkean mereisen i lmaston havumetsävyöhyke raj oi ttu u Kaskadivuoriston vedenjakajan ja rantavii van väliselle alueelle ( Koz l off 1980 : 6 ) .
Fiq . 1. A relief map of th e Pacific orthwest . The massive coniferous forests
of the region extend thr oughou t the coastal a r eas east of the crest of the
Cascade Range. From Kozl off ( 1980 : 6 ) .
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vuoriston merenpuoleisista metsistä, jotka käsittävät vajaat 2/ 3 osavaltion
koko metsäpinta- alasta. Rannikkometsien hakkuumäärät metsämaan pinta-alayksikköä kohti muodostuvat siten yli kolminkertaisiksi koko Suomen vastaaviin
lukuihin verrattuna . Ero kuvastaa Tyynen valtameren rannikkoalueen metsien
keskimääräistä puurunsautta meikäläisiin boreaalisen taigavyöhykkeen metsiin
verrattuna. Vielä toistaiseksi hakkuumäärien suuruus perustuu paljolti vanhojen luonnonmetsien hyväksikäyttöön, ja hakkuumahdollisuuksien ennakoidaankin
pienenevän tulevaisuudessa (Beuter ym . 1976 ) .
Oregon on Yhdysvaltain ja ehkä koko maailman tärkei mpänä sahapuuna tunnetun
"oregoninmännyn" eli douglaskuusen ( Pseudotsuga menziesii) parasta kasvu aluetta . Yli puolet Oregonin metsien vuotuisesta hakkuumäärästä koostuu tästä
puulajista . Kaksi kolmasosaa hakatueta douglaskuusipuusta käyt etään sahateollisuudessa ja lopuistakin suuri osa menee rakennuspuuksi vanerina tai erilaisina levyinä (Ross 1978 ) . Tukinkaadossa Oregonin douglaskuusimetsissä on moni
Suomestakin lähtenyt "lännen lokari" aloittanut uuden elämänsä .
Maailman runsaspuustoisimmat metsät
Biomassan määrässä pinta- alayksikköä kohti Ka lifornian pohjoisrannikon punapuumetsät ( Sequoia sempervirens ) ovat ylivoimaisen ainutlaatuisia maailmassa .
Keski - iältään noin tuhatvuotiaissa punasuumetsissä on useissa paikoin mitattu
runkopuun kuutiomääräksi 9000 - 10000 m / ha ja puuston koko biomassaksi noin
4000 t / ha . Länsirannikon lauhkean vyöhykkeen muiden havupuiden metsissä todetut maksimiarvot jäävät alle puoleen punapuumetsien luvuista, mutta nekin
ovet vielä aivan omaa luokkaansa maapallon metsien joukossa (Fujimori 1972) .
Vastaavaa löytyy vain muutamin paikoin Australian Eucal yptus-metsistä. Punapuualueen ul kopuo lelle suurimmat puumäärät on mitattu Oregonissa ja l·lashingtonissa Kaskadien länsirinteillä, 400 - 500-vuotiaisse koskemattomissa douglaskuusen ja lännenhemlokin ( Tsule heterophylla ) sekametsissä sekä Abies
rocera-metsissä : 3600 - 4100 m3 he runkopuuta ja 1500 - 1600 t / he biomassaa
Waring & Franklin 1979). Rannikkov uorille kasvoi vuosisadan alussa varmasti
vielä paljon puisevampiakin metsiä; nykyisin alkuperäisistä luonnonpuustoista
on enää rippeitä jäljellä.
Ennätykselliset puumäärät eivät rajoitu pelkästään hyvin vanhoihin metsiin .
Jo 100 - 115 vuoden ikäisissä edellämainittujen kolmen puulajin metsissä l<askadeilla sekä Picea sitchensis-Tsuge heterophylle- metsissä meren äärellä Oregonissa on mitattu 1500 - 2000 m3 runkopuuta ja 600 - 900 tonnia biomassaa
hehtaarilla . Mainitut alarejatkin edustavat vielä määriä, joita metsät aniharvoin saavuttavat muual le maapallon lauhkean tai trooppisen ilmaston alueilla, boreealisista metsistä puhumattakaan . Vertailuna sopinee mainita Kar jalan kannaksella Raivolen leh tikuusiviljelyksissä mitattu huippuarvo, 1100
m3/ ha runkopuuta 185 vuoden iällä, mikä lienee Fennoskandian ennätys tällä
alalle ( Sarvas 1964 ) .
Tyynenmeren rannikkometsien ylivoimaisen suuret puumäärät ja biomassan kertymät maailman muihin metsäalueisi in verrattuna johtuvat ensi sijassa siitä,
että puut elävät hyvin vanhoiksi ja niiden kasvu jatkuu voimakkaana myöhälle
iälle . Itse asiassa näiden metsien biologinen tuottavuus tai vuotuinen lisäkasvu ei ole mitenkään ainutlaatuinen maailmassa . iin douglaskuusella kuin
punapuullakin tukkipuukoen saavuttamiseen kuluu yleensä 40 - 50 vuotta. Sitkankuusi saavuttaa parhailla kasvupaikoilleen 50 m: n pituuden noin 100 vuodessa , ja huipputapauksissa douglaskuusen on todettu kasveneen vastaavaan pituuteen 75 vuodessa (Arno & Hammerly 1977) . Monille seuduin maailmassa puut
kasvavat nuorella iällä pa l jonkin nopeammin kuin näissä metsissä . Esim.
loblolly-mänty (Pinus teeda) Yhdysvaltojen kaakkois-valtioissa on 10-vuotiaena keskimäärin kaksi kertaa niin pitkä kuin samanikäinen douglaskuusi länsirannikolla (Waring & Franklin 1979). 50-vuotiaana loblolly-mänty on kuitenkin todennäköisesti jo kasvunsa lopettanut vanhus , kun taas douglaskuusella
kasvu jatkuu suhteellisen samanlaisena vielä satoja vuosia tästä eteenpäin .
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Kuva 2 . Kuusimetsien ( Picea sitchensis ) verhoamaa Tyynen valtameren rannik koa . Cascade Head, Oregon . - Kaikki valokuvat kirjoittajan .
Fig . 2. Spruce forest ( Picea sitchensis ) on the Pacific Coast . Cascade Head ,
Oregon. - All photographs taken by the author .

Kuva 3. Do uglaskuusi metsää Marys Peakillä Oregonin Rannikkov uorilla , 800 m
m. p . y . Alikasvoksena lännenhemlok kia (Tsuga heterophylla ) .
Fig . 3 . Doug las-fir forest with undergrowth of Tsuga heterophylla on Marys
Peak, Oregon Coast Range , 800 m above sea level.
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Kuva 4 . Punapuumetsää ( Seguoia sempe<vi<ens ) Eu<ekan lähistöl lä Kalifo< niassa .
Fig . 4 . Coast <edwood (Seguoi a sempe<vi<ens ) fo<est nea< Eu<eka, Califofnia .
Maailman suu<immat puut
Kaikista niistä havupuusuvuista , jotka ovat edustettuna Pohjois- Ame <ikan länsi<annikon lauh kean me <eisen ilmaston metsäalueel la, kookkaimmiksi kasvavat
lajit l öytyvät juuri tältä alueelta . Yleensä ne ovat myös pitkäikäisimpiä lajeja suvussaan . Nä i tä sukujensa "lajivoittajia" ovat ainakin douglaskuusi ,
sitkankuusi (Picea sitchensis ) , sokerimänty ( Pinus lambe<tiana ) , l än nenhemSorbifolia 13 (3/1982)
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l okki, jättiläistuija ( Thu ·a licata), la wsonins yp ressi ( Chamaecyparis lawsoniana), l änsiamerikanlehtikuusi Larix occidentalis), Abies procera ja Libocedrus decurrens . Kahta viimeksimainittua ja sokerimäntyä lukuunottamatta em .
puulajit voi tavata viljelt yinä meidänkin maassamme . Kotiseudu llaan ne kaikki
saavuttavat ty yp ill isi ll ä kasv upaikoi llaan aivan yleisesti yli 45 metrin pituuden ja yli 120 cm:n rinnankorkeusläpimi tan saadessaan varttua häiriöttä
vähintään 400-vuotiaiksi. Nämä ovat siis kaikkia lajeja koskevia tyypil l isiä
luku ja . Maksimiarvot ovat aivan toista suuruusluokkaa, ja keskimääräisetkin
l uvut ovat joillakin lajeilla paljon suurempia , esim . douglaskuusella 70- 80 m
ja 150-220 cm, sitkankuusella 70- 75 m ja 180- 230 cm, jättiläistuijalla 60-70
m ja 150-300 cm . Muu tamien puusukujen osa lta myös toiseksi ja kolmanneksisin
suurimpia kokoja saavuttavat lajiedustajat ( esim. Abies grandis , A. amabilis ,
Pi cea engelmannii, Pinus mo nticola) l öytyvät näiltä alueilta (F ranklin &
Dy rness 1973).
Punapuu (Seguoia sempervirens ) kasvaa kaikista maai l man puulajeista pisimmäksi, mutta sen ylivoimaisuus douglaskuuseen ja sitkankuuseen nähden ei yksittäisten puiden koossa ole niin suuri kuin met si köiden puumää rissä. Yli 100vuotiaat punapuut ovat yleensä 75- 100 m pitkiä ja 150- 380 cm : n l äpimittaisia .
Suurimmat mitatut punapuuyksilöt ovat olleet 2000- 3000 vuotta vanhoja, yli
110 met rin pituisia ja yli 5 met rin l äpimittaisia . Maailman suurimmiksi kasvaviin pu ula j eihi n lukeu tuu myös punapuulle l ähisukuinen mammuttipetäjä (Seguoiadendron giganteum ) , jonka kasvualue myös on Yhdysvaltojen länsiosissa-,
Ka lifornian Sierra Nevadan vuoristossa. Se ei kuitenkaan kuulu tässä tarkasteltuu n rannikon lauh kean havumetsäv yöhykkeen lajistoon , sillä sen kotiseudulla vallitsevat jo palj on ankarammat talvet ja l yhyemmät kasvukaudet . Se
voi saavutt aa 8- 12 metrin lä pi mita n ja on rung on kuutiomäärän puoles ta ilmei sesti maailman kookka immaksi kasvava puu la ji , vaikka ei pituudessa vedäkään
vertoja rannikon punapuulle ja douglaskuuselle. Lisäksi mammuttipetäj ä kasvaa
pieninä r yhm inä tai hajallaan yksittäispuina eikä muodosta sellaisia biomassaltaan mahtavia metsiä kuin rannikkoalueen havu pu ut . Sen seuralaislajit (mm .
douglaskuusi ja Abies grandis ) jäävät yleensä siellä pa lj on pienemmiksi kuin
rannikon lauhkeassa ilmastossa kasvaessaan, mikä tietysti on omiaan lisäämää n
mammuttipetäjän koon vaikuttavuutta .
Oregonin ja Was hingtonin osavaltioiden kesken va llitsee innokas ki lpailu kunniasta, kumman alueelta l öytyy maailman suurin douglaskuusi ja sitkankuusi
(Arno & Hammerl y 1977 ) . Suurimman douglaskuusirung on osalta valtiot olivat
pitkään tasaväkisiä, sillä molemmista tunnettiin rinnankorkeudelta noin 450
cm : n läpimittaiset jätit. Oregonin r annikolla kasvava "Clatsop fir" osoittautui tarkoissa mi ttauksissa suuremmaksi 390 m3 : n rungontilavuudellaan . Sen
latva katkesi kuitenkin syysmyrskyssä 1962 ja Washingtonin Olympi c-kansallispuistossa kasvava "Queets fir" siirtyi johtoon, vaikka senkin latva oli mu rtunut noin 70 m:n ko rkeudelta . Kevääll ä 1975 löytyi yl lättäen Coos Bayn l ähistöltä Rannikkovuorilta 4 metrin l äpimittainen j a 92 metrin pituinen puuyksilö, joka vei ennätyksen jälleen Oregoniin . Voitto jäi kui tenkin lyhytaikaiseksi, sillä tämä noin 900- vuotias puu kaatui my rskyssä jo löytymisvuotena s yks yllä ja on nyt näytekiekkoina levinnyt ympä ri Yhdys valtoja museoihin
ja metsäalan lai tok siin. Washington on siis jälleen douglaskuusen osal ta johdossa, ja oregonilaiset hara voivat taas Rannikkovuoriaan l öytääkseen vielä
suu r empia puita. Vuosisadan alussa näillä alueilla väitetään mitatun useitakin 100 metrin pituisia douglaskuusia . Monet näistä pi l venpii rtäjistä ovat
olleet hyvin solakoita, rinnankorkeudelta vaj aan 2m l äpimittaisi a (Ross 1978 ) .
Suurin tunnettu sitka nkuusi kasvaa Oregonin Seasidessä . Tämänkin puun latva
on katkennut, niin että sen pituus 700 vuoden iällä on "vain" 66 metriä . Läpimitta rinnankorkeudel ta on kuitenkin mahtavat 503 cm. Washingtonin Olympicniemimaalla tunnetaan useita lähes yhtä suuria puita . Pisimmät niistä yltä vä t
90 metrin ko rkeuteen.
Kookkaimmaksi kehittyvä lehti puu l äntisessä Pohjois- Ameri kassa on jättiläis poppeli ( Populus trichocarpa ) . Ennätys tä pitää hallussaan Oregonin WillametSor bifolia 13 (3/1982)
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Kuva 5 . Vuoristohemlokkimetsää ( Tsuga mertensiana )
1500 m korkeudella Oregonin Kaskadeilla. Taustalla
puolelle kohoavia Three Sisters -vuorten huippuja.
Fig . 5 . t-lountain.hemlock ( Tsuga mertensiana ) forest
Oregon Cascades. Peaks in the background belong ta
Mountaine ( alt . 3150 m) .

laavakentän reunamilla
3150 m merenpinnan yläalong a lava flol!l the
the Three Sisters

te- laaksossa kasvava 45 m pituinen ja 290 cm läpimittainen puuyksilö (Ross
1978 ) . Länsirannikon yleisin leppälaji, enemmän meikäläistä harmaaleppää
kuin tervaleppää muistuttava Alnus rubra on saavuttanut noin metrin läpimittoja ja yli 40 m pituuksia . Alueen muut lehtipuut ( tammet, vaahterat , ym . )
sensijaan ovat yleensä pienikokoisia esim . keskieurooppalaisiin sukujen ed ustajiin verrattuna .
Länsirannikon metsien arvoitukset
Pohjois- Amerikan länsirannikon metsien valtavat puumäärät, yksittäisten puiden saavuttamat suuret mitat ja havupuiden lähes täydellinen valta- asema ovat
askarruttaneet luonnontutkijoita runsaan sadan vuoden ajan eli siitä lähtien ,
kun valkoisen miehen asutushistoria näi l lä seuduin alkoi . Mitkä ovat ne teki jät , joiden ansiosta Pohjois-Amerikan länsilaidan metsät ovat niin ainutlaatuisia maailman muihin metsäalueisiin verrattuna? Vastausta on etsitty mm .
puulajien levinneisyyshistoriasta suurten ilmastonvaihteluiden yhteydessä
sekä alueen topografiasta ja maaperän ominaisuuksista . Viimeisimpien käsitysten (l·laring & Franklin 1979) mukaan näiden metsien omaleimaisuus perust{Ju
kuitenkin nimenomaan alueella nykyisin vallitsevan ja satojen tuhansien vuosien ajan suhteellisen samanlaisena pysyneen ilmaston erikoispiirteisiin .
Esimerkiksi 1P.htipuiden häviäminen alueelta tapahtui faesiililöydösten perusteella pääosin jo yli miljoona vuotta sitten , ennen jääkausien aikaa .
On itsestään selvää, että alueen ilmaston ja maaperien täytyy olla havumetsi en kehitykselle kaikin puolin hyvin suotuisat . Kuten edellä todettiin , näiden metsien vuotuinen lisäkasvu ei kuitenkaan ole erityisen ennätyksellistä ,
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eivätkä kasvuolosuhteet biologisen tuottavuuden kannalta s11s olennaisesti
poikkea muualla lauhkean mereisen ilmaston alueilla esiintyvistä . Puiden pitkäikäisyys ja myöhään jatkuva kasvu ovat avaintekijät näiden metsien suuriin
biomassan kertymiin . Mutta miksi sitten puut täällä kasvavat pitempään ja
suuremmiksi kuin muualla?
Pohjois- Amerikan länsirannikko on enimmäkseen heikkotuulista seutua. My rskyjäkin meren äärel lä luonnollisest i esiintyy, mutta ei mitään esim . PohjoisAmerikan itäosia ja Itä-Aasiaa yleisesti koettelevien hurrikaanien ja taifuunien kaltaisia pyörremyrskyjä. Ilmaston "rauhallisuus" tarjoaa siis edellytyksiä suurten puiden olemassaololle. Toisaalta havupuiden massiivisuuden kehityksen perustana on täytynyt olla suuri geneettinen evoluutiopotentiaali .
Länsirannikon topografia etelä- pohjoissuuntaisine vuorijanaineen ja laaksoineen onkin ilmeisesti ta rj onnut alueen puulajeille hyvät pako- ja paluutiet
ja näin mahdollistanut poikkeuksellisen laajan geneettisen monimuotoisuuden
säilymisen jääkausivaiheiden yhteydessä ( Silen 1962 ) . ämä hyvät edellytykset eivät kuitenkaan kerro, mitkä ovat ne perimmäiset syyt, jotka ovat vieneet alueen havupuulajien kehitystä kohti suurta kokoa . Aivan viime vuosina
on esitetty ajatuksia, että massiivisuus sinänsä olisi havupuille edullista
ravinne- ja vesitalouden kannalta, nimenomaan Pohjois-Amerikan länsirannikon
erikoisissa ilmasto-oloissa (Waring & Franklin 1979 ) .
Ilmaston ja puulajiston alueelliset vaihtelut
Edellä esitetty koskee itse asiassa vain osaa Pohjois- Amerikan länsirannikon
metsäpeitteisestä alueesta, ts . lauh keata runsassateista vyöhykettä meren
tuntumassa. Ma nteren länsilaidalla esiintyy toki muunkinlaista ilmasto- ja
metsäalueita, vaikka tässä esityksessä keskitytään rannikon laajan yhtenäisen
havumetsävyöhykkeen tarkasteluun. Tämä vyöhyke on käytännöllisesti katsoen
yhtenevä Tsuga heteroph yllan alueen kanssa ja lähes sama kuin douglaskuusen
rannikkorodun sekä Thuja plicatan ja Abies grandisin koko levinneisyysalue .
Levinneisyyde ltään pienempialaisia havupuulajeja, joiden esiintyminen rajoittuu kokonaan tähän vyöhykkeeseen, ovat mm . Picea sitchensis, Abies amabilis,
A. procera, Chamaecyparis lawsoniana ja Seguoia sempervirens.
Kaskadivuoriston länsipuoliset metsät Oregonin ja Washingtonin seutuvilla
edustavat rannikkoalueen mereisen ilmaston havumetsävyöhykettä tyypillisimmillään. Täällä yleisin hemlokin, douglaskuusen ja jättiläistuijan muodostama, aivan meren äärellä myös sitkankuusen leimaama metsäkuva vallitsee hyvin
samanlaisena Pohjois- Kaliforniasta pitkälle Brittiläiseen Kolumbiaan , sitkankuusen osalta Alaskaan asti. Luonnollisestikaan ilmasto ei ole täysin samanlainen koko tällä tuhansien kilometrien pituisella alueella . Pohjoista kohti
humidisuus lisääntyy ja erityisesti kesät viilenevät, etelään päin kesien
kuivuus ja kuumuus korostuu, mutta muutokset ovat hyvin vähittäisiä . Korkeus
merenpinnasta vaikuttaa tällä alueella ilmaston lämpösuhteisiin samaan tapaan
kuin muuall aki n maailmassa .
Päinvastoin kuin etelästä pohjoiseen päin mentäessä, lännestä itään siirryttäessä ilmasto ja puulajista voivat vaihtua aivan toisenlaisiksi jo l yhyillä
etäisyyksillä. Esimerkiksi Oregonissa ilmasto ja kasvillisuuskuva muuttuvat
rannikolta etäännyttäessä monin paikoin muutaman kymmenen kilometrin matkalla
paljon enemmän kuin siirryttäessä rannikkoa pitkin tuhat kilometriä pohjoisemmaksi.
Mitään suurilmastorajaa Rannikkovuoret eivät muodosta , mutta jättävät itäpuoleiset tasankoalueet (Willamette Valley ja Puget Trough ) osittain "varjoonsa" .
Näillä alueilla kesän kuumuus ja kuivuus korostuu, mutta talvi on jokseenkin
yhtä lauha kuin meren puolellakin. Kasvillisuudessa havupuiden valta- asema
heikkenee . Nämä tasa nkoalueet, jotka nykyisin ovat länsirannikon tärkeintä
maatalousaluetta, ovat luonnontilassa olleet suureksi osaksi metsätöntä preeriaa tai harvapuustoista lehtimetsää, jonkinlaista "tanvnisavannia" .
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Kuva 6. Mäntymetsää (P inus ponderosa ) Sistersin lähistöllä Oregonissa,
15 km Kaskadien vedenjakajan itäpuolella.
Fig . 6 . Pine forest ( Pinus ponderosa ) near Sisters , Oregon, 15 km east of
the Crest of the Cascade Range .

Kuva 7. Katajametsää ( Juniperus occidentalis) Itä- Oregonissa lähellä Nevadan
rajaa .
Fig . 7 . Juniperus occidentalis forest in southeastern Oregon .
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Kaskadivuorten länsirinteet ovat Rannikkovuorten tapaan lauhkean ilmaston havumetsien tyypi llisintä valta- aluetta . Ala- ja keskirinteiden metsi ssä noin
1000 metrin ko rkeuteen pääpuulajeja ovat Tsuga heterophylla, Pseudotsuga menziesii, Abies grandis ja Thuja plicata . Ko rkeuden merenpinnasta lisääntyessä
ilmasto muuttuu vähitellen viileämmäksi ja humidisemmaksi . Noi n 1000 j a 1500
m:n korkeusvälil lä tul laan lauhkean ja viileän ilmastovyöhykkeen raja- alueille, ta l vet muuttuvat runsaslumisiksi, mutta muutoin kasvuolosuhteet ovat vielä hyvin samanlaiset kuin alarinteillä. Metsien puustossa alempana harvinaiset jalokuuset (A bies amabilis, A. procera ) esiintyvät kuitenkin usein va l talajeina. Noi n 1500 m:n korkeudella tullaankin jo Kaskadivuoriston vedenjakaja- alueelle, missä metsien yleiskuva muuttuu selvästi .
Vedenjakajaseudut ovat pääosin 1500- 1800 m merenpinnan yläpuolella . Ko rkeampia kohtia Kaskadei lla on vain yksittäisi nä tulivuorenhuippuina. Monet niistä
kohoavat varsin korkealle ympä ristöstää n . Dregonin korkein huippu , Mount Hood,
nousee 3400 m merenpinnan yläp uolelle ja Mo unt Rainier Washingtonissa viel ä
1000 m korkeammalle. Yli 2500 m:n yltäviä hu ippuja on parikymmentä, mutta
yleensä nämä vanhat tulivuorenkeilat sijaitsevat etäällä toisistaan yl häisessä
yks inäisyydessä muutoin varsin loivapiirteisellä Kaskadien harjanteella . Alpiininen metsänraja on Keski - Oregonissa 1700- 2000 m: n korkeude lla ja puuraja
noin 300 m korkeammalla. Suurimmilla hui pui lla esiintyy siten alpiinista tundraa ja jäätiköitäkin, mutta valtaosaltaan Kaskadien vedenjakajaselänne on
metsien peitossa . Tosin laajoi lla alueilla esiintyy tuoreita, parin viime
vuosituhannen aikana s ynt yneitä laavakenttiä , jotka ovat karuutensa vuoksi
jääneet puuttomiksi.
Havupuita suosiva ilmasto
Rannikkoalueella vallitsee lauhkea runsassateinen meri - ilmasto (Franklin &
Dyrness 1973 ) . Talvet ovat hyvin leutoja Kanadan Rannikkovuorten sekä Yhdysvaltain Kaskadivuoriston ja meren välillä. Koko tällä alueella, Ka liforniasta
Alaskaan asti, keskilämpötilat ovat ala villa seudui lla talvikuukausinakin
QOC:n yläpuolella. Kovia pakkasia ei esiinny juur i vuoristoissakaan, joskin
esim . tammikuun keskilämpötila on yleensä mu utaman asteen miinuksen puolella .
Aivan meren äärellä lämpötila pysyttelee kesäkuukausina tasaisesti l5-2ooc
tuntumassa, mutta jo muutaman kymmenen kilometrin päässä sisämaassa on yleensä 5-10°C lämpimämpää . Siten kesät ovat l änsirannikolla aivan rantakaistan
sumuvyöhykettä lukuunottamatta varsin lämpimiä , ainakin meikäläisiin verra t tuna. Lähes joka kesä esiintyy hellekausia, jolloin l ämpötila useiden viikkojen aikana nousee päivittäin yl i 35° C:n.
Sademäärät ovat suuria, mutta eivät mitenkään poikkeu kse llisia muihin me re i sen ilmaston alueisiin verrattuna . Yhdysvaltojen puol ella rantaviivan tuntumassa sataa n. 2 000 mm vuosittain ja lähi vuo rten r intei ll ä jonkin verran
enemmän, huippujen n. 3000 mm:iin asti . Rannikkovuorten itäpuoliset alavammat alueet jäävät osittain vuorten sateiden suhteen, mutta ovat edelleen mereisen ilmaston aluetta n. 1000 mm:n vuotuisine sademää rineen . Idempänä Kaskadivuorten länsirinteillä sademää rät jälleen nousevat 2000-3000 mm : iin vuodessa.
Sademäärien vuotuinen jakautuminen on vihdoin se tekijä , jonka su hteen Pohjois- Amerikan länsirannikko poikkeaa suuresti maapallon muista lauhkean ilmaston alueista . Lämpöolosuhteiltaan samantapaisilla alueilla, joita muualla
maailmassa on esim . Yhd ysvaltojen itäosissa, Itä- Aasiassa ja Keski - Euroopassa, sateita esiintyy suhteellisen tasaisesti kautta vuoden . Pohjois- Ameri kan
länsirannikolla sensijaan sateet keskittyvät talvikauteen. Valtame rel tä tulevien matalapaineiden kulkureitit muuttuvat kesäaikaan säännönmukaisesti pohjoisemmiksi, niin että kolmen kesäkuukauden sademäärä jää suurimmalla osalla
rannikkoaluetta alle kymmenesosaan koko vuoden sademäärästä . Oregoni ssa ja
Washingtonissa vuoden varsinainen kuu ma kausi, heinä- j a elokuu kokonais uudessaan, on käytännöllisesti katsoen sateetonta aikaa .
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Kuva 8. Marunan (Artemisia tridentata ) valtakuntaa Oregonin ja Nevadan rajamailla .
Fig . 8 . Sagebrush (A rtemisia tridentata ) near the border betueen Oregon
and evada.

Kuva 9 . Alpiinista metsänrajaa Mount Evansilla Koloradan Ka lliovuorilla,
n . 3700 m merenpinnasta . Puulajit etualalla ovat Pinus aristata ja Picea
----engelmannii .
Fig . 9 . Alpine timberline on Mount Evans, Colorado Rocky Mountains , approx .
3700 m above sea level . Tree species in the foreground are Pinus aristata
and Picea engelmannii .
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Hieman yleistäen voidaan todeta, että maailman mahtavimpien havumetsien verhoamalla rannikolla vallitsee ankara kuivuus suurella osalla sitä ajanjaksoa,
joka lämpötilojen puolesta olisi vuosittain parasta kasvukautta . Sekä havuettä lehtipuiden yhteyttäminen ja kasvu onkin keski - ja loppukesällä vähäistä
veden puutteen takia. Pääosa vuotuisesta lisäkasvusta tapahtuu keväällä ja
al kuk esäll ä ennen kuivan kauden alkua . Havupuilla yhteyttäminen on voimakkainta syksyllä ja keväällä jatkuen usein tehokkaana läpi koko talven . Oregonin ranni kon douglask uusella jopa puolet vuotuisesta nettofotosynteesistä
tapahtuu lokakuun ja toukokuun välisenä aikana (Emmingham & Haring 1977) .
Runsaan lu men keskellä vuoristoissakin yhteyttäminen voi jatkua talvella,
sillä kirkkaina päivinä lämpötilat nousevat yleensä useita asteita ODC :n
yläpuolelle ja maa pysyy paksun lumipeitteen suojassa sulana läpi talven .
Kesävihannat lehtipuut joutuvat olemaan lehdettöminä jokseenkin koko sen osan
vuotta, jolloin vuorokautiset lämpötilat voivat laskea pakkasen puolelle .
Oregonissa niiden lehdetön kausi kestää puusuvusta riippuen 4-6 kuukautta,
yleensä marraskuulta huhtikuulle eli l ähimain koko sen ajanjakson , jona puolet havupu ide n vuotuisesta yhteyttämisestä tapahtuu . 'äillä seuduin havupui den ikivihreän kasvutavan edullisuutta lisää kosteussuhteiden ohella vielä
se, että lämpöolot ovat äärevämmät kuin lauhkeassa mereisessä ilmastossa
yleensä . Myöhäiss yks yn ja varhaiskevään selkeillä säillä päivälämpötilat nousevat usein jopa +25° C: een, mutta laskevat öisin pakkasen puolelle. Suuri osa
vuotuisista l ämpöti lan ja kosteuden puolesta edullisista kasvuolosuhteista on
siis kesävihantien lehtipuiden saavuttamattomissa . Tämä selittänee hyvin pitkälle havupuiden lähes täydellisen ylivallan Pohjois- Amerikan länsirannikon
omaleimaisessa meri - ilmastossa .
Metsien puusto on pienikokoista mutta tiheää, pääpuulajeina esiintyvät taval lisimmin Tsuga mertensiana , Pinus contorta ja Abies lasiocarpa . Sademäärät
jäävät Oregonissa usein jo pienemmiksi kuin alempana länsirinteillä. Lunta
sataa vuosittain 0,5-1,5 m, mutta kinostumisen takia nietokset muodostuvat
monin paikoin 5- 10 m paksuiksi. Muutamia valtaväyliä lukuunottamatta koko vedenjakaja-alueen tiestö joudutaan sulkemaan liikenteeltä 6- 8 kuukaudeksi vuosittain .
Kaskadeilta itäänpäin jatkettaessa ilmasto muuttuu äkkiä hyvin mantereiseksi .
Kaikkialla Oregonissa ja l•J ashingtonissa vuotuinen sademäärä putoaa Kaskadivuorten itäpuolisilla tasangoilla alle 300 mm : n, kun se vedenjakajalla on
vielä yleisesti 1500- 2500 mm. Talvet muuttuvat kylmemmiksi heti vedenjakajalta itään päin mentäessä , vaikka korkeus merenpinnasta laskee . Kesät ovat selvästi kuumempia kuin Kaskadien l änsipuolella . Kasvillisuuskuva muuttuu itä rinteille tultaessa monin paikoin kuin veitsellä leikattuna. Harjanteen matalimmissa kohdissa rannikonpuoleisille rinteille tyypilliset douglaskuusi- ja
hemlokkimetsät ulottuvat synkänmahtavina vedenjakajan ylikin, mutta vaihtuvat
sitten itärinteillä yhtäkkiä väljiksi ja valoisiksi mäntymetsiksi . Esimerkiksi Santiamin solassa Keski - Oregonissa tienvarsimaisema muuttuu täysin noin
1 km : n matkalla .
Ne alueet Kaskadien itärintei stä , joilla vuotuinen sademäärä on 500- 800 mm,
ovat ponderosamännyn ( Pinus ponderosa) valta- aluetta . Idemmäs ja alemmas mentäessä sademäärä edelleen pienenee nopeasti, metsät harvenevat ja pääpuulajiksi tulee usein kataja (Junipe rus occidentalis ) . Viimein vuotuisen sademäärän pudotessa 300 mm : n tienoille metsät loppuvat kokonaan ja alkaa marunan
(A rtemisia tridentata) leimaama valtava pensassteppi - ja aavikkoalue, jota
joskus kuulee nimitettävän Yhdysvaltojen "tyhjäksi neljännekseksi" .
Ilmastoltaan erittäin mantereinen marunan valtakunta jatkuu Kaskadien itäpuolisella ylätasangolla yli Idahon, evadan ja Utahin osavaltioiden aina 5001000 km päähän mantereen "Suurelle vedenjakajalle" asti . t1atkan varrella on
tosin siellä täällä vuoristoseutuja, joiden viileämmässä ja kasteammassa ilmastossa metsiäkin esiintyy . Pääasiassa ne ovat kuitenkin harvoja mänty- ja
katajapensaikkoja .
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Kalliovuorilla alkavat varsinaisesti taas laajat yhtenäiset metsät. Alpiini ~
nen metsänraja kohoaa täällä kaksi kertaa niin korkealle kuin vastaavilla
leveysasteilla Oregonin Kaskadeilla . Pohjoisessa Kanadan puolella nämä vuoristometsät sulautuvat yhteen länsirannikon lauhkean vyöhykkeen havumetsien
ja boreaalisen taigan kanssa . Puulajista on suurelta osalta toinen kuin läntisen ranni kkoa lueen havumetsissä, joskin useimmat Kaskadien vedenjakaja n ja
itärinteiden lajeista kasvavat myös Kalliovuorilla . Lauhkean mereisen vyöhykkeen jättikokoja saavuttavista puulajeista oikeastaan vain Pseudotsuga menziesii ja Picea engelmannii ulottavat levinneisyytensä Ka lliovuoril le asti,
mutta täällä niidenkin metsien puumäärät ja yksittäisten puiden koko jäävät
melko vaatimattomiksi rannikkometsissä tavattaviin mittasuhteisiin nähden .

Summary : Temperate coniferous forests of western

orth America

The coastal region of western No rth America, From northern California to
Southern Alaska, is covered by massive evergreen coniferous forests .
These forests are unique among the forest regions af the world in many
respects . Every coniferous genus represented in this region finds its
largest- growing species here, and these species dominate dense forests
rather than occur as scattered individuals . Their stands have displayed
the greatest biomass accumulations and stem volumes recorded in the world .
One of t he most impressive features af these forests is the nearly complete dominance of coniferous species, in contrast with forests af other
at least moderately humid temperate zone re gio ns .
This article, stimulated by the author's experiences du ring a one- year
stay in Oregon, introduces the main tree species af the Pacific No rthwest
and gives some figures af the unrivaled biomass accumulations in their
stands and af the dimensions attained by individual trees . The environmental factors responsible for the evolution and maintenance of these
massive coniferous forests are also discussed , mainly on the basis of
presentations by Franklin & Dyrness (1973) and Waring & Franklin ( 1979 ) .
The climate in the Pacific Northwest is particularly favourable for the
development af coniferous forest . Summers are warm and dry, winters are
very mild and wet . Less than 10 percent af the annual total precipitation
Falls during the summer months. In other
temperate regions, summers
are genera ll y hotter and winters are colder, and the annual rainfall is
more evenly distributed throughout the year . As a consequense, coniferous
trees in the Pacific Northwest carry on half or even more of their annual
net carbon assimilation during the fal l, winter and spring . Both the mild
winters and dry summers appear to offer definite advantage to coniferous
species in competition with deciduous hardwoods. The large size attained
by conifers is further believed to provide a buffer against environmental
stresses particularly typical to the winter- wet and summer- dry conditions
af this region . Strong winds are relatively rare in the Pacific orthwest,
and this may be an important prerequisite for the massiveness of the local
coniferous species .
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SYYSLANNOITE

no 7
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-on kuin "pakkasneste "
1
kasvin solukkoon
SYYSLANNOITE no 7 ei sisällä typpeä, mutta
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hedelmäsilmujen muodostum ista. 5k g/1 00 m2
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NIILO KARHU
TULOKSELLISTA YMPÄRISTÖNHOITOA KEMIRAN HARJAVALLAN TEHTAILLA

Torttilan kangas oli pelkkää hiekkaa ja pesutuskaasujen pystyyn kuivattamia
mäntyjä niinä 1940-luvun puolivälin vuosina, jolloin Kemira - siihen aikaan
vielä Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy - rakensi Harjavallan tehtaansa . Si i hen aikaan vihreää näki vain maalipurkissa, on muuan rakennustöihin
osallistunut kertonut . Tänään vihreä puusto peittää koko laajan asuntoalueen
ja menee konttorin ja virkistystalon kohdalla itse tehdasalueellekin . Tämä
on tulos jo rakennustöiden aikana aloitetueta ympäristönhoidosta, jota on
tänä syksynä jatkettu sitkeästi jo 36 vuotta. Vuosien mittaan on saatu myös
arvokkaita kokemuksia eri puu- ja pensaslajien kestokyvystä .
Harjavallan rikkihappotehtaan rakentaminen aloitettiin vuoden 1944 lopulla .
Silloin männyt vielä olivat vihreitä, mutta jo keväällä 1945 kaasuvahingot
olivat näk yvissä ja vuonna 1946 kaikki kasvillisuus oli täysin kuollut .
Silloin oli jo valmiina osa Rikkihapon asuntoalueesta, jonka vihreyttämiseksi istutettiin syksyllä 1946 ensimmäisen kerran villiviiniä. Niissä
oloissa ei oikeastaan voinut puhua ympä ristönhoidosta, sillä kysymyshän oli
tuhoutuneen ympäristön uudelleenrakentamises ta . Oli lähdettävä maaperästä .
Hedelmättämän hiekan kasvuvoimaksi aj ettiin tuhansia kuormia savea ja mul taa . Kesällä 1948 olikin nähtävissä jo vihreää nurmea sekä syksyllä 1947
ensimmäisenä puulajina istutettuja lehmuksia .
Ympäristön hoidon alullepanijana voitaneen pitää tehtaiden ensimmäistä konttoripäällikköä, nyt jo edesmennyttä majuri evp . Lauri Itkosta . Hänen pitämästään 'Sotapäiväkirjasta ' löytyy lukuisia päivätarkkoja merkintöjä taimihankinnoista ja suoritetuista istutuksista . Siellä on myös maininta siitä,
että asuntoalueen vihersuunnitelman laati puutarha- arkkitehti Hausen .
Tarkoituksena oli korvata kaasuille arka mäntymetsä - pääosin jo tuhoutunut
- kestävämmillä lehtipuilla ja pensailla . Tämä varsin mittava ja mielenkiintoinen ympäristön hoitotyö on toteutettu tehtaiden omin voimin , ja samal la on han kitt u arvokasta kokemusta 'yrittämisen ja erehtymisen tietä' . Tulokset ovat nähtävissä ja melko yksityiskohtaisesti tarkastettavissakin vertaamalla nykyistä rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta muistiinpanoihin :
mainittu ' sotapäiväkirja' kertoo ajan 1. 10 . 1947 - 30 . 10 . 1951 ja yksityiskohtaisen tarkat luettelot hankiluista taimista ja niiden istuttamises ta
vuosien 1952-55 jokaiselta keväältä ja syksyltä . Nämä vuodet ovat sitkeän
perustamiatyön aikaa , jonka jälkeen merkinnät harvenevat , mutta kertovat
kuitenkin täydennysistutuksista ja ennen kaikkea 1960- luvulla tehdyistä
mielenkiintoisista koeistutuksista .
Runsaat 6000 tainta
Työ on ollut todella mittavaa, sillä tehtaankonttorin ja eräiden sosiaalitilojen ympäristöön sekä tehtaiden pohjoispuolella niiden aitanaapurina
sijaitsevan asuntoalueen vihreyttämiseen on käytetty 36 vuodessa runsaat
6000 puun, pensaan ja köynnöksen tainta . Määrää ovat kasvattaneet eniten
aitataimet, ~uistiinpanojen mukaan yhteensä 2340 kpl , poppelit 965 kpl ,
villiviini 750 kpl ja keväällä 1958 aloitetut ja lupaavia tuloksia antaneet
havupuiden koeistutukset, yhteensä 485 kpl. Kymmenen vuotta aikaisemmin
olisi havupuista puhuja leimattu tärähtäneeksi. Mutta kymmenessä vuodessa
olivat olosuhteetkin parantuneet .

N. KaAhu ,

Näy~elijäntie
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Kuva 1. Hedelmätöntä hiekkaa ja pystyyn kuolleita mäntyjä lasten kahluualtaan äärellä . Villiviini peittää jo seiniä . Kuva vuodelta 1950 (Kemiran
arkisto ) .
Fig. 1. Unfertile sand, died Scots pines and children's s wimming-pool in
1950. Parthenocissus on walls af the building.

'Koekenttä'
Ennen tu losten lajikohtaista tarkastelua on paikallaan kertoa lyhyesti tästä
'koekentästä' . Tehdasalueella käynnistettiin rikkihappotehtaan ensimmäinen
koneisto elokuun lopulla 1947 ja superfosfaattitehdas helmikuussa 1949 . Ilmaan menevän rikkidioksidin määrä väheni tietenkin huomattavasti, kun sitä
nyt käytettiin rikkihapon valmistukseen, mutta uudeksi haitaksi kasvillisuudelle tulivat lannoitetuotannon pö l y ja fluoriyhdisteet, joista varsinkin
pölyä oli alkuaikoina sangen paljon. Tänään nämä haitat ovat varsin vähäiset .
Rikkidioksidin osalta tapahtui ratkaiseva parannus 1955, jolloin valmistui
Harjavallan tornirikkihappotehdas, joka rakennettiin käyttämään aikaisemmin
ilmaan joutuneet raakakaasun tuotantohuiput , ne kaasumäärät, jotka menivät
yli kontaktirikkihappotehtaiden vastaanottokyvyn .
Tehdasalueen pohjoisreunalla sijaitsevat sairasasema, tehtaanportti, kont tori, ruokala ja virkistystalo, sauna- ja pesularakennus ja pitkät autotallit . Näiden lisäksi tehtaiden ja asuntoalueen väliin on sijoitettu pal loilukenttä ja tenniskenttä sekä rakentamatonta puistomaista aluetta . Asuntoalueelle oli valmistunut kesään 1948 mennessä neljän vuoden kuluessa 17
asuintaloa, joiden seinät olivat jo kesällä 1949 villiviinin peitossa . Kuolleet männyt asuntoalueelta kaadettiin 1951. Asuntoalueen laajuus on teineen
ja puistikkoineen 14,7 haja se rajoittuu pohjoisreunallaan entiseen PorinHelsingin maantiehen . Maantien ja talojen välissä on leveä, pääasiassa poppelia kasvava suojametsä .
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Kuva 2. Asuntoalueen puusto oli näin vaatimaton vielä 1959, jolloin poppeleiden istutuksesta oli kulunut jo 5-6 vuotta . Kuva P. Kyytinen , Kemira n
arkisto .
Fig . 2 . Trees af the residential area af the Kemira faetories vere fe~ and
sma ll in 1959 , 5-6 yea r s after planting af the poplars .

Lajikohtaista
Edellä jo mainittiin, että istutukset aloitettiin syksyllä 1946 villiviinillä, jota seurasi syks yllä 1947 lehmus . Syksyllä 1948 istutettiin metsävaahteraa, suomenpihlajaa, pähkinäpensasta ja pihasyreeniä . Keväällä 1949 ålivat
seuraavina vuorossa siperianhernepensasj aunkarinsyreeni . ämä ja kaikki
muutkin vuosien mittaan suoritetut istutukset on koottu tähän kirjoitukseen
liittyväksi taulukoksi, josta selviää istutusaika ja - määrä sekä elossa olevien yksilöiden määrä . Taulukkoon sisältyvät myös kevään 1982 istutukset .
Harjavallan tehtaiden ympäristönhoidossa on 36 vuoden aikana käytetty yht eensä 84 puu- , pensas- ja köynnöslajia, joista lehtipuita on 30, lehtipensaita
42, köynnöksiä 5 sekä havupuita ja -pensai ta 7 lajia.
Yleishavaintona voidaan todeta, että 1940-luvun lopulla ja 1950- luvun alussa
kuoli runsaasti lehmuksia, metsävaahteroita, koivuja , ruotsinpihlajia ja
villiviinejä . Tappiot korvattiin täydennysistutuksilla tai toisen lajin kokeilulla . Säl~ikkövilliviinin korvaajana oli eräissä tapauksissa tarravilliviini, joka näyttää olevan säleikkövilliviiniä kestävämpi ja viihtyy myös
varsinaisella tehdasalueella.
Täysin kestämättömiksi lajeiksi osoittautuvat syksyllä 1951 hopeapaju, jota
nyt keväällä 1982 on yritetty uudelleen, kevään 1960 istutuksessa hurmehappomarja, jota sitäkin nyt kokeillaan uudelleen, kevään 1954 ja 1955 istutukSorbifolia 13 (3/1982)
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[aulukko : Kemi ran Herjavallan tehtaiden

Laji

1stutuaaika
( K=ke vät , S:syksy)

ymo~ristöistut uk set

Istutettujen
määrä

Elossa
1982

Huomautuksia

Lehtipuut ja -pensaat :
Acer ginnala,
lianvaahtera

mongo?

A. platanoides ,

5 48- 49, K 50-51,
K 54 ja K 82

metsävaahtera

54+

+ lukumäärän yhteydessä

on mää rältään tuntematon
lisä .

A. tatari ca,
tataarivaahtera

15

Amelanchier spi ca ta ,
isotuomipihlaja

60

Berberis x ottauensis 'Supe rba',
hurmehappomar j a

K 82

8 . thunbergii ,
japaninhappomarja
Betula pendula,
rauduskoi vu
8 . pubescens ,
hieskoivu

31

3

K 55

0

} K 50-51 ja K 55

Caragana arborescens, K 49-50, K 52 ja
siperianhernepensas
K 60

-- ' Pendula',
riippahernepensas

Istutettu myös K 60;
kuollut.

} 300+
563

35
203

3

Istutustiedoissa ei
lajierittelyä .
Elossa K 60 istutetut.

K 82

Cornus alba,
idänkanukka

23

Corylus avellana,
pähkinäpensas

48

~a

K 53

Cotoneaster lucidus ,
kiiltotuhkapensas

K 54

Crataegus grayana ,
aitaorapihlaja

K 52 ja K 54- 55

Elaeagnus commutata,
lännenhopeapensas

K 60

[uonymus europaeus ,

K 60

20
5+

parikynrnentä metriä
matalaa pensasaitaa .

1779

2 aitaa , yhteensä muu tama sata metriä .

euroopansorvarinpensas
fraxinus excelsior ,
metsäsaa rn i

1965 ja K 82

F . pennsy 1 vanies ,
punaaaarni

1965

Hippophae rhamnoides,
tyrni
K 60

5+

10
4

4

Viihtyy hyvin , K 82
5 kpl tehtaan aidan
sisäpuolelle .
Viihtyy hyvin ,
täysin kestävä .

4

Hydrangea arborescens
' Ste ril i s', pallohar tensia
K 60
H. pani cul ata 'Grandi flora', syreenihortensia

K 55 ja K 60

K 55 3 kpl , kuolivat;
K 60 istutetut kook kaita hyväkuntoisia.

Lonicera caerulea,
sinikuusama

K 60 ja K 82

10

10

Viihtyy ; K 82 5 kpl
tehtaan aidan sisäpuolelle .

L. tatarica ,

K 54 ja K 82

4+

37

Viihtyy; K 82 3 kpl
tehtaan aidan sisäpuolelle .

Malus x domestica ,
omenapuu

K 52-53

10

6

Philadelphus pubescens . hovijasmike

K 55 j a K 60

33

21

rusokuusama

Hru . lajikkeet 'Bergius' ,
' Valkea kuulas ', ' Punakeneli ' ja ' Akerö ' .
Ko rkeita pensaita ,
hyvä kukinta .
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Laji

Populus balsamifera
' Elongata', palsami poppel i

Istutusaika
(K =kevät , 5=syksy)

Istutettujen
määrä

Elossa

1965

165

126

Poppeleita on toimitettu 1953- 55 yhteensä
660 kpl P . uilsoniinimellä. Niistä valtaosa on ollut P. x rasu movskianaa , joukossa
lisäksi muutamia kappa lei ta P. x berolinensistä ja P . x petrovskiansa ja 1 kpl P. x
gene r osaa . Samoin on
P . trichocarpana toimitettu nähtävästi P . x
rasumovskianaa .

P. x berolinensis,
9

ber liininpoppeli

P. x generosa,
isopoppeli

P . laurifolia,
laa ke r ipoppeli

51

25

23

P. x petrouskiana ,
petrovskinpoppeli
P , x rasumovskiana ,
ruh tinaanpoppel i

625

1953- 55

52 ja K 55
P . suaveolens ' Pyramidalis ' r tuoksupoppe!i
P. t richocar pa ,
jättipoppeli

51, K 53 ja K 54

Huomautuksia

1982

48

26

69

4

Prunus cerasus,
hapankirsikka

11atalana pensasryhmänä .

P. domesti ca , luumu

11atalana pensasryhmänä .

P . padus , metsätuomi

Ilmeisesti luonnonsiemennystä .

P . serotina ,
kiil totuami

60

Ribes nigrum ,
mus taherukka

134

K 51

R. rubrum , puna- ja
valkoherukka

52

R. uva-crispa ,
karviainen

51- 52 ja K 54

}""

Rosa centifolia,
52

kartanoruusu

12

/
8
155

La jikkeina mm . 'Punainen
ho llantilainen ' , ' Va l kea
hollantilainen ' ja ' Hinnonmäen keltainen '.
Suurin osa huonokuntoisia .

10

R. pimpinelli folia 1
juhannusruustt

60

R. rugosa - hybr .
' F . J . Grootendorst ',
nailikkaruusu

54

16

0

16

- - ' Hollandica '
ymppä ruu su

R. rugosa ' Hansa' ,
hansaruusu

K 53-54

16+

57

Asuntoa lt:eella lisäksi
2 kpl nuori a taimia .

Salix alba ' Argentea',
K 82
hopeapaju

1lmeisesti l uonnonsiemennystä .

S. caprea , rai ta

Isoja hyväkuntoisia
puita .

5 . fragilis ' Bu llata , K 59
te ri joensalava
Sambucus racemosa,
terttu sel ja

60

Sorbar ia sorbi folia,
pihlaja- angervo

60

Sorbus aucuparia ,
kotipihlaja

K 51

-- 'Pendula',
riippapihlaja

K 82

5 . hybrida,
suomenpihlaja
S. intermedia,
ruotsinpihlaja

24

12

5 48

12

6

5 51 , K 52- 53

86

10
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Ovat Rosa rugosa
' Hansen ' pe rusru nkoja ,
joista varte on kuol l ut.
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La j i

1stutuaai ka
(K : ke vä t, S:syksy)

Ist ut e tt uj en
mää r ä

Spir aea x arguta,
morsiusange r vo

K 54- 55 , K 60 ja K 82

5. x bumal da 'F roe bel ii' , ruusuange r vo

K 54

5 . chamaedryfolia ,
virpiangervo

K 60

S. x cinerea ' Gr efsheim' , nor janpensasangervo

60

5 . x vanhouttei ,
kinosangervo

55

Symphoricerpos rivu laris , lumimarja

52-53

Syr inga josikaea,
unkar insyreeni

49 ja K 55

El os sa
1982

Elossa olevista 2 kpl
istutettu K 60 ja
7 kpl K 82 .

18
4

0
50

23

107+

111

S. r e flexa ,

/
4

nuokkusyreeni

K 54

S . vulgar is,
pihasyreeni

S 48 , K 51 , K 53 ,
K 55 ja K 82

33+

0/
63

Tilia platyphy11a ,

S 47-49 ja K 51

60+

11

T. x vulga r is ,
puistolehmus

K 50 , K 52 , S 52
ja K 54- 55

112+

37

Ulmus glabra ,
vuo ri jalava

K 59

- - ' Exoniensis ' ,
kartioj alava

K 59

isolehtilehmus

Viburnum lantana ,
villahe isi

Huomautuksia

54

Jalosyreenit sisältyvät
lukuihin . iistä on
elossa 'Andenken an
Ludv~g ~päth' ja 'Nme
Lemo1ne .
lstutustiedoissa maini taan myös T. cordata ,
jolla nimellä on toimi tettu T. x vulgarista .

0

V. opulus,
koiranhaisi
Köynnökset:

Celastr us or biculatus ,
japaninkelasköynnös
K 60
Clematis sp., kärhö

Lonicera caprifolium,
köynnöskuusama
Parthenocissus quin quefolia , tar r avilliviini
P . inserta , säl eikkövilliviini

Ilmeisesti C. x jackmeni .

60

52
K 52 ja K 55

46- 48 , K 50 ja
52

30

Lukumäärää ei ole
laskettu ; viihtyy
hyvin .

71+

382+

X

375

127

Lukumäärää ei ole
laskettu .

Havupuut ja - pensaat :
Larix sibi r ica ,
siper lenlehtikuusi

58 , S 58 ja K 59

Picea abies ,
metsäkuusi

?

P. omorika,
serbiankuusi
P . pungens ' Gl auca',
sinikuusi

1960 j a 1977

102

Pinus cembra,
sembr amän t y

49

1960 kokeeksi istutetut
2 puuta ovat hyväkuntoisia, 6- 7 m korkeita

Taxus cuspidata ,
japaninmar jakuusi
T. x media ' Hi ck ai i',
ka r tiomar j akuusi

?
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Kuva 3. Kesällä 1981 lasten uima- altaan ympäristö oli jo rehevän pui stomainen . Taustalla rikkihappotehdas . Kuva L. Jokela, Kemiran arkisto .
Fig . 3 . Surroundings of the children ' s s~imming - pool in 1981 already resemb l e
a park , ~ith vigorous trees and bushes . Sulphuric acid factory in the background .
sissa japaninhappomarja , pensasruusuista neilikkaruusu , kinosangervo , nuokkusyreeni ja villaheisi . Kevää ll ä 1949 , 1950 ja 1952 istutettiin siper i anhe rnepensasta yhteensä 560 aitatainta . Kaikki kuolivat , mutta keväällä 1960 ist utetut 3 pensasta ovat yhä elossa joten keväällä 1982 lajiin palattiin istuttamalla 5 kpl riippahernepensasta konttorin seinustalle .
Huomattavan lajiryhmän muodostavista poppeleista jättipoppeli ja isopoppel i
elvät tunnu viihtyvän . Poppelin kohdal la on todettava myös se , että taim i ta r ha on toimittanut satamää r i n poppeleita vääri l lä nimillä . Samaa on havaittavissa myös lehmuksista .

Muita viihtymättömyyden syitä
Kaikkia tappioita ei voi kuitenkaan panna tehtailta tulevien päästöjen syyksi , ei ainakaan Pnää 1950- luv un loppuvuosien jälkeen, sillä siihen mennessä
Kemiralle oli Harjavallassa rikkidioksidia käyttämässä jo kolme r ikkihappotehdasta ja lannoitetuotannossa oli siirrytty rakeisiin seoslannoitteisiin .
Muita syitä havaitsee alueella kierrellessään . Selvästi näkyy mm . huomattavan suuren poppelimäärän vaikutus poppelimetsiköihin istutettuihin havupui hin : monet siperianlehtikuuset ovat va urioituneet , kun niiden latvus on kasvanut liian lähellä olevan poppelin oksistoon . Tarpeeksi kaukana poppeleista
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olevat lehtikuuset ovat kasvaneet erittäin hyvin ja nopeastikin . Toinen poppeleista kärsivä laji on hopeakuusi, joka kituu poppeleiden täysvarjossa,
mutta viihtyy valossa hyvin . Eräiden muidenkin puulajien kasvu on pysähtynyt, kun latvus on yltänyt poppelin oksistoon . ämä ovat istuttajan virheitä .
Poppeleista puheenollen on myös todettava se haitta, jonka väärällä nimellä
myyty monisatal ukuinen joukko ruhtinaanpoppelia joka kevät aiheuttaa alueen
asukkaille ensin tahmeil l a silmusuomuilla ja sitten kaikkialle tunkeutuvalla
siemenvillalla.
Toisaalta nä yttää siltä, että osa talojen asukkaista suhtautuu täysin välinpitämättömästi pihaansa istutettuihin marja- ja koristepensaisiin . Kenties
ajatellaan, ettei ole vuokralaisen asia hoitaa vuokranantajan puita ja pensaita. Tehtaanasunnoissa tälläistä väärää ajatustapaa tuntuu vielä tänäkin
päivänä esiintyvän .
Tästä eteenpäin
Lopetetaan tämä tarkastelu kuitenkin valoisin ajatuksin . Kun ympäristönhoito
Harjavallan tehtailla tulee tu~evaisuudessakin jatkumaan, olisi poppelimetsiköitä harvennettava poistamalla niistä nimenomaan ruhtinaanpoppelia. Se on
lisäksi haitallinen siinäkin mielessä, että pehmeä puuaines ei kestä myrskyjä , jotka voivat repäistä irti kokonaisia puunhaaroja . Talojen väleissä tämä
laji olisi korvattava jollakin toisella nopeakasvuisella poppelilla tai muul la harmittomalla puulajilla .
Lajiluetteloa tarkastellessa tulee mjeleen sieltä puuttuvina kaksi kokeilun
ar voista lehtipensasta ja yksi havupuu : musta- aronia (A ronia melanoearpa) ja
heisiangervo (Ph soear us o ulifolius ) sekä kaunis ja nopeakasvuinen havupuu; douglaskuusi Pseudotsuga menziesii ) . Tähänastiset havupuukokeilut
näyttävät ympä rist ön tilan muuttuneen totaalisen tuhon vuosista jo niin paljon , että havupuukin voisi palata Torttilan kankaalle .
Summary : Sueeessful environmental management in the surroundings of the
Kemira faetories at Harjavalta, SW Finland .
Establishment of the Kemira sulphurie aeid faetories at Harjavalta, in the
1940s eaused a tota l death of trees and shrubs and partieularl y eonifers
surrounding the faetory . Sinee then, ea . 6000 saplings of deeiduous trees
and a number of eonifers have been planted in the area ( a detailed list on
the speeies, with notes on plantation yea r, the number of saplings, and
numbe r of trees or bushesalive in 1982 are given in the table) . The effort
has been sueeessful, pa r tly beeause of a deerease in air pollution eaused
by the faetory . Today the residental area and, to some extent, the faetory
area itself , is eovered by park- like vegetation . Hedge plants and poplars
are the mostnumerousamong the woody speeies . Poplars have also eaused
damage to other trees beeause of too dense spaeing .

OlETHAN JO HANKKINUT JÄSENMERK!N?
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HEIKKI KoTIRANTA
VAAHTERAN SIENITAUTEJA
Vaahteran suosio puistopuuna ei perustu ainoastaan kauniin lehtevään ulkomuotoon ja kirkkaisiin syysväreihin, vaan myös sen kestävyyteen erilaisia
sienitauteja vastaan . Joitakin sieniä sillä sentään kasvaa , mutta tuskin
mikään aiheuttaa puun ennenaikaisen kuoleman, tai edes vaurioiltaa sitä
niin pahoin, että se olisi tästä syystä kaadettava .
Kotelosienet
Syksy on tunnetusti sienten aikaa, ja silloin ovat myös vaahteralla kasvavat sienet parhaiten havaittavissa.
Jos puuta leikataan ahkerasti, voi punapahkasieni ( ectria cinnabarina) levitä ohuiden oksien kautta myös paksuihin oksiin ja tappaa ne . äin kävi
esimerkiksi sateisen kesän 1981 jälkeen monille voimakkaasti leikatuille
vaahteroille . Punapahkasieni on helppo huomata, sillä näyttää kuin oksiin
olisi tullut jokin "rokka", jonka vaaleanpunaiset näppylät näkyvät selvästi ,
vaikka eivät olekaan kuin 1-2 mm halkaisijaltaan. Syksyllä näissä alustapahkoissa kehittyy 1- soluisia pitkänomaisia, suvuttomia kuromaitiöitä , jotka
levittävät sientä edelleen . Seuraavana keväänä kehittyy samojen pahkojen
pinnalle punaruskeita kotelopulloja, joista 2-soluiset värittömät itiöt lentävät uusille isännille .
Punapahkasieni on elävien vaahteroiden kiusa vain poikkeuksellisina vuosina,
vaikka sen alustapahkoja näkee yleisesti useiden lehtipuiden ja pensaiden
kuolleilla oksilla .
Pikilaikkusieni (Rhytisma acerinum) aiheuttaa pikilaikkutaudin vaahteran
lehtiin . Tämä kaunis sienitauti muuttaa lehdet mustatäpläisiksi . Usein
laikkuja on vain muutama , mutta joskus parikin sataa (Ulvinen 1971) . Sienen
itiöt tartuttavat nuoria lehtiä ja rihmasto tunkeutuu esimerkiksi ilmarakojen kautta lehden pinnan (epidermi) ja mallon (mesofylli ) soluihin . Ri hmaston kasvaessa solut rikkoutuvat ja alunperin kellertävä laikku muuttuu mustaksi , ohutkuoriseksi alustapahkaksi . Kesällä alustapahkojen sisään kehittyy
kuromapulloja (pyknidioita ) , joista vapautuu suvuttomia kuromaitiöitä (konidioita) . iiden merkitystä ei varmuudella tiedetä, mutta niiden arvellijan
liittyvän myöhempään suvulliseen lisääntymiseen (Blanchard & Tattar 1981) .
Myöhemmin kesällä ja syksyllä rihmaston edelleen kasvaessa syntyy musta ,
paksu strooma, jonka sisään kehittyvät kotelomaljat , apoteekiot . Myöhään
syksyllä tai vasta seuraavana keväänä kotelomaljojen kehitys (itiökoteloiden synty) jatkuu varisseissa lehdissä, joista ei ole usein jäljellä kuin
le htiruoti ja paksu strooma . Keväällä stroomat aukeavat ja itiökoteloissa
( askuksissa ) syntyneet rihmamaiset itiöt lentävät jo kevyen tuulen nostattamina nuorille , tahmeille vaahteran lehdille . Tartunnan saavat useimmiten
melko pienet taimet, eikä pikilaikkusienen täpliä tapaa yli kolmen metrin
korkeudesta .
Pikilaikkusieni on ilmeisesti maassamme eteläinen laji , joka Ulvisen (197 1 )
mukaan on hyvin harvinainen Salpausselän pohjoispuolella . Helsingin yliopiston kasvimuseun (H) kokoe l missa pohjoisin näyte on Etelä-Pohjanmaalta , Vaasasta . Vaikka pikilaikkusieni saattaa, tosin hyvin harvoin, aiheuttaa lehtien ennenaikaisen putoamisen, ei sitä voi pitää vaarallisena sienitautina .
Usein keltareunaiset , kiiltävänmustat laikut ovat hyvin koristee llisia ja
sopivat hyvin vanhojen herraskartanoiden pihoihin, joiden vanhoissa vaahH. Ko.tU!.o.nto. , KMvilie..teen. lo.).,to~> , UM.oM.n.ha.tu 44, 00170 Heh..<.n.IU 17.

Sorbifolia 13 (3/1982)

140

Kuva 1. Punapahkasieni vaahteran oksalla . Keskellä kotelopahkoja ( yksi
halkaistuna) . Oikealla alhaalla itiökotelo , yllä sienen suvuton kuromaaste .
Fig . 1. Coral Spot (Nect ria cinnabarina) on the twig of Acer platanoides .

Kuva 2. Pikilaikkusieni vaahteran
lehdellä . Alhaalla sienen alustapahka halkaistuna ja sen sisässä itiökoteloita itiöineen .
F\q. 2. Tran Spot (R hytisma acerinum )
on the maple leaf .

Kuva 3. Vaahteranhärmä . Vasemalla
sienen kuromia ja kotelorakko koukkupäi sine pintarihmoineen . - Kaikki
piirrokset Kaiho Mäkelän .
Fig . 3. Poudery Mildev (U ncinula
tulasnei ) on Acer platanoides .
- All drawings by Kaiho Mäkelä .
ceristoissa sieni on yleisin . Tarvittaessa p1kilaikkusienestä pääsee eroon
keräämäll ä syksy ll ä tarkoin maahan varisseet vaahteranlehdet .
Vaahteranhärmää (U ncinula tulasnei ) ei sen sijaan voi kutsua kovinkaan kauniiksi, sillä se verhoaa joskus pienet vaahteran taimet vaaleaan rihmastoonsa täysin . Härmä tarvitsee kosteat kasvuolosuhteet , eikä siksi kasva kovin
ko r kealla puussa . Vaahteranhärmän katelaitiät syntyvät pallomaisessa kotelorakossa (klei stoteekio ) ja jokainen kotelorakko sisältää useita itiökoteloi ta .
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Kuva 4 . Fig . 4 . Climacodon septentrionalis 1 Acer platanoides . Hyrylä
1967 . - Valokuvat Tuomo Niemelä .
- Photos Tuomo iemelä .
Kuva 5. Fig . 5. Oxyporus populinus
Acer platanoides 1 Schwedler1 1 •
Helsinki , 1967 .

~

Vaahteranhärmän alue on myös eteläinen ja pohjoisimmat keräykset (H) ovat
Vaasasta ja Pohjois- Hämeestä . Sieni vaivaa etupäässä vain pieniä puita ,
usein myös taimistoja .
Kantasienet
Kääpäorakas (Climacodon septentrionalis ) lienee huomiotaherättä vin vaahteran sienistä . Se on kellanvalkea, yksivuotinen , laakean hyllymäisesti kasvava terävälakkinen orakas, joka voi peittää puun runkoa jopa metrin pituudelta . Orakkaaksi sen tuntee ohuista piikeistä, jotka kasvavat itiöemän alapinnalle . Nuorena sieni on hyvin pehmeä , kellertävä ja vetinen ja sen kasvu
on nopeaa . Jo elokuun puoleenväliin mennessä se on täysin kehittynyt , kauas
näkyvä itiöemämuodostuma , jonka haju varsinkin puolikuivana on epämiellyttävä . Kääpäorakas on löydetty ainoastaan asutuksen välittömästä läheisyydestä ,
ja se kasvaa vaahteran ohella myös suurissa pihakoivuissa . Se ei näytä ai heuttavan isännälleen ( joka puistoissa on yleensä vaahtera ) haittaa , vaankasvattaa joka vuosi vanhan kuivuneen itiöemän paikalle uuden sienen ihmisten kummasteltavaks i .
Vaahte r ankääpä ( Oxyporus populinus) on valkoinen, kerroksittain kasvava ,
tylppäreunainen typäkkä kääpä (käävän alapinnalla on pillit ) . Se on monivuotinen , minkä voi havaita halkaisemalla itiöemän . Joka vuosi edellisen
pillikerroksen alapinnalle kasvaa uusi, ja näitä kerroksia laskemalla voi
s aada selville itiöemän iän . Vanhimmat näkemäni ovat olleet reilusti yli
kymmenvuotiaita , mutta isäntäpuut ovat yhä olleet melko terveen näköisiä .
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Kuva 6 . Fig . 6 .
Trametes hirsuta 1
Acer platanoides .
Lammi 1968.
Vaahte rankäävän hyvänä tuntomerkkinä on pienen valkoisen lakin päällä lähes aina kasvava sammal . Vaahterankääpä on etenkin vanhoissa puistopuissa
erittäin yleinen, mutta myös pienet, leikatut vaahterat ovat usein käävän
infektoimia.
Kuolleissa oksissa ( usein korkealla), tai tyven korossa kasvaa toisinaan
karvavyökääpä (Trametes hirsuta ) , mutta se ei ole vaahterasaa likikään yhtä
yleinen kuin edelliset sienet . Se on helppo tuntea laakean hyllymäisestä
5- 10 cm leveästä, sitkeästä, yksivuotisesta itiöemästä ( joka säilyy tosin
yli talven, jos hybnteiset eivät syö sitä ) , hyvin karvaisesta vaaleanharmaasta yläpinnasta ja vanhana harmaasta pillistöstä.
Toisinaan voi vaahteran rungossa nähdä lähes mustan, kovan, hiukan kiilamaisen, ruskeapillisen, monivuotisen arinakäävän ( Phellinus i niarius).
Se on kuitenkin melko harvinainen vaahterasaa ( 23 näytettä Suomesta , vaikka muuten onkin yleinen lehtipuiden lahottaja .
Vaahteralla kasvaa luonnollisesti muitakin sieniä, mutta edellä mainitut
ovat helposti havaittavia ja yleensä myös helposti tunnistettavia .
Summary: Fungi on Ace r platanoides.
Descriptions are given af the most common fungi causing damage on orvay
Maple in Finland . Nectria cinnabarina may be harmful if the tree is pruned
too heavily . Rhytisma acerinum and Uncinula tulasnei are both southern
species found up to the latitude af Vaasa in C. Finland .
Sorbifolia 13 (3/1982)

143

Climacodon septentrionalis is the most prominent species af Basidiomycetes
on Acer platanoides in Finland . It infects maples near human settlement,
but does not cause severe damage ta its host. Oxyporus populinus is common
on ol d maples in parks . It can reach an age af more than ten years. Less
char act eristic species on maple are, among others, Trametes hirsuta and
Phel l inus igniarius, both common on many other deciduous trees.
Kirjallisuutta :
Bl anchard, R. O. & Tattar, T. A. 1981 : Field and laboratory guide ta tree
pathology. - 285 ss . New York .
Ul vinen , A. 1971 : Vaahteran pikilaikkusieni Kymenlaaksossa . - Kymenlaakson
Luonto 12 : 21-24 .
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METSÄN

vuos 1

"Metsä t ovat maamme arvokkain luonnonri kkaus, ei ainoastaan taloudellisessa,
vaan myös sosiaalisessa ja aatteellisessa me rkit yksessä . Met sät antavat kansallemme monessa muodossa sekä aineellista hyvinvointia, jonka varassa myös
korkeampi sivistys voi kehittyä , että fyysistä terveyttä ja henkistä virkistystä . Kaikkia metsän tar joamia mahdollisuuksia on kehitettävä ja käytettävä
hyväksi . "
Näin kirjoitti prof . Peitsa Miko la v . 1968 ilmestyneessä Ki rjayhtymän kustantamassa teoksessa Maai lman metsät ja metsien maai l ma . Metsäjärjestöjen vuoden
1983 teemaksi on valitt u metsän vuosi . Varsin paikallaan on joskus pysähtyä
miettimään mikä tämä metsä oikein on , mitä sinne on huudettu ja mitä se on
vastannut . Nyt siihen on ti l aisuus - toivottavasti ensi vuoden metsäkeskustelu on vilkasta , monipuolista ja hedelmällistä .
Kaikille metsille yhteisenä tekijänä ovat puut . Puut ovat keskeisintä Dendrologian Seuran toiminnassa ja niinpä seura tulee aktiivisesti osallistumaan
Metsän vuoden ohjelmaan . Vuoden 1983 puuksi on valittu kuusi , joka samal la
on koko metsän vuoden tunnuspuu. Kuusesta valmistetaan ju liste entiseen tapaan; nyt yhteistyössä Suomen Metsäyhdistykse n kanssa . Ja kuusesta t ullaan
ki rj oittamaan lukuisia artikkeleita mm . ensi vuoden Sorbifol iassa - avaus
on jo tässä numerossa .
Ensi vuosi on toisellakin tavalla metsän vuosi . Maailman Luonnon Säätiö ja
Kansainvälinen Luonnonsuojeluliitto ovat valinneet luonnonsuojeluvuoden 1983
suojeluteemaksi sademetsät .
Sademetsää hä viää vuodessa vähintäin noin kolmannes Suomen kokoisesta pintaalasta . Todella hä viää - ker ran kaskiviljelyä tai laidunnusta varten hakatun
sademetsän uudistuminen tai uudistaminen on l äh es mahdotonta . Puolet sademetsien alasta on jo hävinnyt , ja nykyisellä hakkuuvauhdilla loput sademetsät katoavat maapallolta 80 vuodessa .
Kun sademetsissä elää l ähes puolet maapallon 10 miljoonasta eläin- ja kasvilajista, valtaosa sellaisia jotka eivät mitenkään tule toimeen muualla ,· merkitsee sademetsien hävitys maapallon eliölajiston todella ratkaisevaa köyh tymistä . Kuinka mo nta i hm isenkin kannalta hyödyllistä kasvi - ja eläinlajia
siinä menetetäänkään - onhan jo nykyisistäkin hyötykasveista valtaosa sademetsistä peräisin .
Ja mikä vaikutus sademetsien hävittämisellä on maaperän köyhtymiseen ja vesien tulvimiseen ja samentumiseen sekä ennen kaikkea ilmastoon . Ehkä sademetsät ja niistä välittömästi elantonsa saavat 200 miljoonaa ihmistä on
syytä muistaa suomalaisena Met sän vuotena .
Pertti Uotila
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DENDRCX..OGIAN SEURAN SIEMENVAIHTO JA KASVIPÖRSSI
Kuten aiemmin on ilmoitettu, julkaistaan lehdessämme Dendrologian Seuran jäsenten kasvienvaihtotarjouksia ja puutelistoja . Tilaukset osoitettakoen suoraan ko . tarjoajalle.
Varsinaista siemenpörssiä ei voida järjestää, sillä siemeniä sitä varten ei
ole tarjottu . Dendrologian Seura pyrkii kuitenkin auttamaan jäsenistöään kasvimateriaalin hankinnassa, kun kysymyksessä olevaa kasvimateriaalia tai provenienssia ei ole muuten tarjolla. Näissä asioissa voi saada neuvoja mm . Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastolta, os . Rillitie 10, 01300 Vantaa 30,
Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, os . Unionink. 44, 00170
Helsinki 17. Voimme ehkä osoittaa paikan, missä haluttua kasvia kasvatetaan .
Kysyjä voi sitten kääntyä suoraan ko . puutarhan, kaupungin tai arboretumin
puoleen.
Vaikka kasvitieteellisissä puutarhoissa kasvaa melkoinen lajimäärä, niin
niissä kasvavista puista ja pensaista ei juuri ole apua ainakaan siementen
tarvitsijoille . Monet puut tekevät hedelmiä, mutta suurimmaksi osaksi hedel mät ovat tyhjiä . Lisäksi yksilöluku on tavallisesti pieni, puitten kohdalla
usein vain yksi kappale kutakin lajia. Lähilajien kasvaessa rinnakkain risteymät ovat tavallisia .
Jonkin kasvin metsästäminen voi kestää vuosia, joten kärsivällisyyttä tarvitaan . Esim . Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha on jo monen vuoden ajanyrittä nyt saada eräitä meilläkin puutarha-alan kirjallisuudessa mai nittuja vihannes- , l ääke- ja maustekasveja, siinä kuitenkaan onnistumatta .
Kyseisiä lajeja on näh ty ulkomaisten kasvitieteellisten puutarhojen siemenluetteloissa, mutt a saaduista siemenistä on kasvanut aina aivan muuta kuin
luvattua lajia. Jos jotakuta kiinnostaa , mistä kasveista on kysymys - ja
vielä parempi, jos voisi toimittaa niitä meille - mainittakoon ne tässä :
mukulapähkämö (Stac hys sieboldii) , ginsengjuuri ( Panax ginseng ) , maitokumina
(Cumi num c minum) ja Helianthus doronicoides ( ks . Ossian Lunden: Keittiökasvikirja • - P. Alan ko .
Vaihtoon tarjotaan
15 kpl Aescul us glabra (ky lvötaimia ; alkuperä Long~ood Gardens, PA, USA )
Kustaa Niini, Tursontie 20, 00610 Helsinki 61, puh . 90- 793 518 .
Rubus odoratus, Stephanandra incisa 'Crispa', Centaurea dealbata, Hemerocallis flava, Arnica sp ., Geranium platypetalum, G. macrorrhizum, Epi medium al pinum, Ranuncul us ac ri s fl . pl . , Ech inops ritro, Duchesnea indica ym .
Halutaan perennoja, pensaita ja köynnöskasveja . Seija Airamo, Purorinne,
01200 Vantaa 20, puh . 90- 8765 263 .
Puheenjohtajallamme (os . sisäkannessa ) on tarjolla isokasvuisen karhunputken
sukulaisen (A ngelica gigas ) siemeniä.
Halutaan seuraavia kasveja (siemeniä tai taimia )
Lilium monadelphum, Paeonia mlkosewiczii, Podophyllum emodii, Dryas x sundermannii ja Anemone halleri. Anna- Liisa Jaakonhuhta, 27510 Eura, puh . 938- 50359 .
Seuraavan numeron kasvipörssipalstalle aiotut tarjoukset ja toivomukset tulee
olla toimituksella 31 . 1 . 1983 mennessä .
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SAKARI TUHKANEN
FÄRSAARET - PUUTONKO SAARIRYHMÄ ATLANTILLA?
Monen mielikuvissa Färsaaret hahmottuvat karuina, puuttomina Atlantin myrskyjen piiskaamina saarina. Kasvimaantieteellisissä aluejaoissa tämä saariryhmä
on useasti sijoitettu kovin epämääräiseen subarktiseen vyöhykkeeseen tai jopa
arktiseen vyöhykkeeseen . Arktisuuden kriteeriona on tällöin käytetty saarten
luontaista puuttomuutta . Mutta ainakin jo 150 vuotta sitten ryhtyivät saarten
asukkaat istuttamaan lampailta suojattuihin puutarhoihin eri puulajeja. B~rge
sen (1908) mainitsee tämän vuosisadan alusta kokojoukonT6rshavnin puutarhois~
sa viihtyviä puu- ja pensaslajeja.
Färsaaret ovat saariryhmä Pohjois-Atlantilla suurin piirtein 62°N leveyspiirin ja ~ 0 E pituuspiirin vaiheilla ( kuva 1) . Saarten kokonaispinta-ala on
1400 km , keskikorkeus on noin 300 m ja korkein kohta sijaitsee 882 metriä
merenpinnan yläpuolella. Geologisesti saaret ovat tertiaarikaudella 50-60
miljoonaa vuotta sitten syntynyttä basalttista kallioperää, jota rantavoimat,
virtaava vesi ja erittäinkin jääkauden jäämassat ovat louhineet ja muovanneet. Jää koversi kallioperän heikkousv yöhykkeisiin vuonoja, muokkasi onsiloita ja teräviä harjanteita.
Färsaarten ilmasto on äärioseaaninen, jos kohta ei niin huono kuin sen maineesta voisi päätellä. Lämpimimmän ja kylmimmän kuukauden keskilämpötilojen
erotus on vain 7° : lämpimin kuukausi on elokuu, jolloin keskilämpötila on
+11° ( ts . sama kuin Reykjavikissä tai Kilpisjärvellä ) , kylmin on helmikuu,
jolloin keskilämpötila on noin +4° ( ts . hieman korkeampi kuin Pariisissa)
( kuva 2) . Alin havaintoasemilla milloinkaan mitattu lämpötila on -12°, ylin
+21,5° . Vuorokauden minimilämpötila käy nollan alapuolella keskimäärin vain
40 vuorokautena vuodessa ja päiviä, jolloin maksimilämpötilakin j ää nollan
alapuolella on ainoastaan 2. Vuoden sademäärä T6rshavnissa on 1500 mm eli
noin kaksi kertaa Helsingin normaalisademäärä ja tämä jakautuu 280 sadepäivän
osalle. Pysyvää lumipeitettä ainakaan matalalla sijaitsevilla alueilla ei ole.
Suhteellinen kosteus eritoten vuoden kesäpuoliskolla on korkea, sen sijaan
talvella ilman lauhkeudesta johtuen jonkin verran alempi. Miltei alituinen
tuuli on Färsaarten ilmastoa luonnehtiva piirre ja se on ilmeisen tärkeä
ekologinen tekijä.
Saariryhmä sijaitsee liikkuvien matal8paineiden liikereitillä, ja tämän vuoksi ilmastolle on tyypillistä säiden suuri ja nopea vaihtelevuus päivästä toiseen, jopa tunnista tuntiin . Tuulensuunnan mukaan voi näin ollen sattua nopeita lämpötilan heilahduksia nolla- asteen molemmin puolin varsinkin tammi-huhtikuussa. Taivas on harvoin täysin pilvetön, mutta toisaalta harvoin täyspilvinenkään samalla paikalla pitkään yhtä mittaa . Lämmin auringonpaiste kirkkaan
siniseltä taivaalta viileän raikkaassa ilmassa ei suinkaan ole mikään ihme
näillä saarilla, vaikkei auringonpaistetuntien määrä ylen suuri olekaan ( vuodessa noin 900 tuntia; Helsingissä runsaat 1800 tuntia ) .
Färsaarten eristynyt asema, ilmaston piirteet, maaperä ( joka on karua soraikkoa tai usein lievästi soistunutta) ja hyvin keskeisesti myös lampaiden laidunnus määräävät kasvillisuutta ja sen koostumusta . Miltei jatkuvasti saarilla pidetään niin paljon lampaita kuin vain on mahdollista ilman varsinaisen
ylilaidunnuksen vaaraa.
Kasvista on olennaisesti niukkalajisempi kuin esim. Skandinavian niemimaalla,
kaikkiaan tunnetaan runsaat 400 Färsaarilla kasvavaa putkilokasvilajia,
joista osa (noin 100 ) on ihmisen mukana saarille kulkeutunut ( Hansen & J6hansen 1982 ) . Saaret ovat luontaisesti puuttomat ja ovat olleet sitä koko post-
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Kuva 1. Färsaaret sijaitsevat
Pohjois- Atlantilla . Etäisyys
Islannista on 400 km, No rjasta 550 km ja Shetlandsaarilta
300 km . Saariryhmä koostuu 18
asutusta saaresta . Ulottuvuus
pohjois- eteläsuunnassa on 118
km , itä-länsisuunnassa 75 km .
Fig . 1 . The Faerae Islands
are located in the northern
Atlantic . The Faeroes consist of 18 inhabited islands . The total length of
the area is 118 km in northsouth and 75 km in east - ~est
direction .
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Kuva 2. Lämpötilan ja sademäärän vuotuinen kulku T6rshavnissa sekä vertailun vuoksi Punta Arenasin ( 53°!0 ' S,
70°54 ' W, 8 m m. p. y . ) lämpötilakäyrä . - Lysgaard (1969)
ja World Survey of Climatology , vol 12 .
Fig . 2. The annual course of
the variation in temperature
and precipitation in T6rshavn
and, as a comparison , the
temge r atures in Punta Arenas
(53 !O ' S, 70°54'W , 8 m
a . s.l . ) . According to Lysgaard (1969 ) and Wo rld Survey
of Climatology , Vol . 12 .

glasiaalisen ajan ( J6hansen 1975) . Juuri ja juuri pi eniksi pensaiksi voivat
kasvaa Salix phylicifolia, S. glauca, Rosa viliosa sekä Juniperus communis
subsp . nana. mutta nämäkin ovat melko harvinaisia. Luonteenomaista kasvillisuutta ovat vehreät niityt . Paikoilla, jonne lampaat eivät pääse, voi niityllä kohdata runsaan kukkaloiston .
Puiden istutuksen historiaa
Jo viime vuosisadan alkuvaiheissa yksityiset i hmiset suojasivat puutarhojaan
lampailta ja teki vät istutuskokeiluja eri puu- j a pensaslajeilla . Tulokset
rohkaisivat, ja vuonna 1884 oli puiden istuttaminen keskustelunaiheena Färsaarten kansanedustuslaitoksessa , L~g tingeti ssä . Seuraavana vuonna varattiinkin istutuksia varten 2,5 ha:n suuruinen alue, joka silloin vielä sijaitsi
T6rshavni n kaupunkialueen ulkopuolella. Alue aidattiin kiviaidalla ja sinne
istutettiin mm . saksanjalokuusta (A bies alba ) j a er i pihlajalajeja ja myös
muita lehtipuita . Mutta jo ensimmäisenä talvena istutusten jälkeen lampaat
tunkeutuivat alueelle ja söivät suuh unsa jokaisen taimen . Pettymys oli suuri
ja kului 17 vuotta ennen kuin asia julkisesti tuli uudelleen esiin.
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Vuonna 1902 tehtiin uusi, laajempi, suunnitellumpi ja määrätietoisempi istutusyritys . Tarkoitukseen varattiin 17 ha : n suuruinen alue. Erityinen Färsaarten istutustoimikunta perustettiin vastaamaan istutustyöstä ja taimiston hoidosta . Det danske hedeselskab antoi asiantuntija-apua . Istutusalue aidattiin
nyt tehokkaasti.
Istutukset näyttivät menestyvän ja into oli suuri. Lehdet kirjoittelivat Färsaarten mäkien peittämisestä metsällä (B~ rgesen 1908 ) . Kokemukset taimien
kuljetuksesta No rjasta ja Tanskasta eivät kuitenkaan olleet hyvät, taimet
joutuivat seisomaan satamissa pitkään ja säilytysolot olivat kehnot (v rt.
Flensborg 1947) . Niinpä toimikunnan aloitteesta perustettiin vuonna 1907
T6rshavnin kaupungin lahj oitamalle maa- alalle L~gtingetin ja Tanskan eduskunnan r aha-avun turvin taimitarha, josta myytiin taimia kotipuutarhoihin .
Tuontivaikeuksien vuoksi kaikki taimet puutarhoihin ja uusia metsänistutusyrityksiä varten olivat ensimmäisen maailmansodan aikana peräisin tästä
taimitarhasta . Taimitarha joutui lähinnä taloudellisista syistä lopettamaan
toimintansa vuonna 1938; se kuitenkin perustettiin uudelleen vuonna 1968 .
Jatkuvasti tehtiin pienehköjä istutuskokeiluja eri puolilla Färsaaria .
Vuonna 1968 lampaat karkotettiin T6rshavnin alueelta ( vain eräillä tiukasti
aidatuilla alueilla saa enää pitää lampaita ) . Tämä oli puutarhanomistajien
juhlaa . Välillä jo laantunut kiinnostus puuistutuksia kohtaan on herännyt uudelleen, ja nyt entistä suuremmalla voimalla. Vanhoja , enemmän tai vähemmän
rappeu t umaan päässeitä istutusaloja on kunnostettu uudelleen, niitä on laajennettu ja on perustettu myös aivan uusia istutusaloja - T6rshavnissa mm .
50 ha:n laajuinen alue, Havnadalur .
Istutustoiminnassa yhteistyö on ollut vilkkainta Det danske hedeselskabin
kanssa ja myös Islannin metsälaitoksen kanssa . Viime aikoina yhteistyö on
lisääntynyt Norjan metsäviranomaisten kanssa sekä tanskalaisen H~rsholmin
ja norjalaisen Bergenin arboretumin kanssa . Yhteyttä on otettu samoin Skotlannin metsäviranomaisiin, näin pyritään saamaan tietoja kokemuksista Skotl annin ylämaalla ja Shetlandsaarilla tehdyistä istutuksista. Viime vuonna
lähetettiin eräs fääriläinen metsäopiskelija Alaskaan solmimaan kontakteja
ja keräämään siemeniä. Yhteistyötä Pohjoismaisen arboretumtoimikunnan kanssa
on niin ikään ollut ja näin on saatu siemeniä mm . Patagoniasta ja Tulimaasta
näille seudui lle tehtyjen keräysmatkojen tuloksena.

Faguksesta Nothofagukseen
Färsaarille istutetut puulajit ovat ymmärrettävästi sellaisia , jotka luontaisesti kasvavat viileän oseaanisi lla, korkean sademäärän alueilla . Provenienssikysymykselle on pantava paljon painoa .
T6rshavnissa voi jo varsin lyhyen kaupunkikävel yn aikana havaita lukuisia
eri puulajeja . Hyvin yleinen ja hyvin menestyvä on vuorivaahtera Acer pseudoplatanus ( kuva 3), yksittäisiä puita ja puuryhmiä on joka puolella kaupunkia
puutarhoissa ja puistoissa, niin nuoria kuin vanhojakin paksurunkoisia yksilöitä . Puut kukkivat ja tekevät siementä lisääntyen suvullisesti aivan säännöllisesti. Vuorivaahtera näyttää olevan tässä ilmastossa elinvoimainen laji;
edullisemmassa lounaisen Skandinavian ilmastossa sen on havaittu jopa voivan
syrjäyttää joitakin al ueella luontaisesti esiintyviä lajeja ( ~dum 1979 : 222).
Toinen Luoteis-Euroopasta ja Alpeilta peräisin oleva laji on vuorijalava ,
Ulmus glabra, joka sekin on yleinen ja vaikuttaa verrattain hyvin menestyvältä . Vaahteran ohella parhaiten menestyvä puulaji on ruotsinpihlaja Sorbus
intermedia; kotipihlaja Sorbus aucuparia sen sijaan on harvinaisempi e~
Vaikuta hyväkasvuiselta . Viime vuosina on myönteisiä kokemuksia saatu Sorbus
c
--l atifoliasta .
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Kuva 3. Vanhoja Acer
pseudoplatanus - yksi löitä T6rshavnissa.
Fig . 3. Old specimens
af Acer pseudoplatanus
in T6rshavn .

Pyökki (Fagus sylvatica ) kasvaa hitaasti ja jää yleensä pensasmaiseksi, puumaisetkin yksilöt ovat yleensä vänkyrärunkoisia. Islannista tuotu hieskoivu
tulee toimeen, mutta yllättävän heikosti . Saarni ( Fraxinus excelsior) ja harvinaisena tavattava talvitammi (Quercus petraea ) näyttävät useina vuosina
kärsivän . Suojaisissa puutarhoissa menestyy hyvin kultasade , Laburnum anagryoides .
Luoteis-Euroopan ja Alppien havupuista on Färsaarilla hyviä kokemuksia saksanjalokuusesta ja vuorimännystä . Aikoinaan kokeiltiin myös tavallista metsäkuusta ja metsämäntyä , mutta huonolla menestyksellä .
Läntisen Pohjois- Amerikan lajistoa edustavat kontortamänty , Pinus contorta ,
ja sitkankuusi, Picea sitchensis . Ne ovat nykyisin yleensä pääpuulajeja metsäviljelmissä . Ne menestyvät hyvin ja monin paikoin voi nähdä 15- 20 metriä
korkeita yksilöitä . Ensin mainittu on peräisin Alaskasta, lähinnä Annette
Islandista . Sitä käytetään tavallisesti suojapuuna, sen antamassa tuulensuojassa varttuvat muiden lajien yksilöt . Maaperän suhteen se on erittäin vaatimaton . Sitkankuusi on vaateliaampi ja edellyttää useimmiten maanpara9nusta .
Kontort amännyn ja sitkankuusen vuosikasvun on arvioitu olevan noin 8 m / ha
(Hansen & ~dum 1982), mitä on pidettävä varsin suurena . Sitkankuusen vuosikasvaimet voivat olla kymmeniä senttejä pitkiä .
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Moni jalokuusilaji menestyy hyvin: parhaiten Abies procera, sitten A. grandis; A. amabilis sen sijaan ei ole osoittautunut menestyksekkääksi . Edelleen
on ist utettu nootkansypressiä (Chamaecyparis nootkaens ) , lawsoninsypressiä
(C. l awsoniana) , l ännenhemlokkia (Tsuga heterophylla) ja jättiläistuijaa
(T huja pl i cata ) . Jonkin verran on kokeiltu vuorihemlokkia (T suga mertensiana),
jonka voisi olettaa olevan saarten ilmastoon vielä paremmin sopeutuva kuin
lännenhemlokin , mutta tulokset eivät ole hyviä. Pohjoisamerikkalaisista lehtipuista näkyivät Aln us crispa subsp. sinuata, joka kasvaa sangen hyvin, ja
jättiläispoppeli, Populus trichocarpa, joka on melko huonokasvuinen.
Japanista kotoisin oleva Larix kaempferi on aika yleinen, verrattain hyvin
kasvava, joskin useimmiten vänkyrärunkoinen. Kaukasukselta peräisin olevaa
Abies normannianaa on myös istutuksissa .
Vuonna 1976 perustettiin Torshavnin lähelle arboretum, johon koottiin etel äisen pallonpuoliskon la jeja . Ensisijaisesti mielenkiinto luonnollisesti
kohdistettii n Paragoniaan ja Tulimaahan ilmastollisen samankeltaisuuden vuoksi (vert . kuva 2) . Arboretumissa kasvaa mm . Nothofagus betuloides ja N. antarctica, jolla voi olla jopa 40 cm:n vuosikasvaimia. On kiintoista huomata,
että jo B~ rges en ( 1907 ) ehdotti näiden Tierra del Fuegossa esiintyvien lajien
kokeilemista Färsaarilla . Samaten arboretumissa kasvavat hyvin N. pumilio ja
N. solandri, joka muodostaa eteläisen puurajan Uuden Seelannin eteläsaarella
(Hardle 1974) . N. procera ja N. dombey menestyvät huonommin ja suoja-aidan
ylittävissä versonosissa on paleltumia . Araucaria araucanan siemeniä kylvettiin vuonna 1979, itämisprosentti oli hyvä ja toistaiseksi ovat taimet menestyneet hyvin . Koko joukko muitakin eteläisen pallonpuoliskon oseaanisia lajeja on arboretumiin istutettu ja niiden menestymistä seurataan huolella (ve rt.
Leinsson 1981 ) .
Rubus spectabilis, Ribes laxiflorum, R. sanguineum ja Gaultheria shallon .. ovat
Pohjois-Amerikan läntiseltä rannikolta peräisin olevia pensa1ta , Jotka nayttävät Färsaarilla kasvavan sangen elinvoimaisesti . Eräät Uudesta SP.elann1sta
kotoisin olevat Hebe-l ajit ovat saatujen kokemusten perusteella suositeltavia
pu utarhoihi n. Muutamien talojen seinää koristaa muratti, Hedera helix.

Puunkasvun mahdollisuudet
Färsaarten kasvilajista on verrattain köyhä. Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö sie ll ä potentiaalisesti voisi menestyä paljon rikkaampi floora . Me ri on
ollut sangen tehokas leviämiseste. Metsän laajamittaista istutusta ja leviämistä estävät tehokkaasti lampaat. Toisaalta on selvä, että ilmasto asettaa
melkoiset rajoitukset puunkasvulle : kesä on kovin viileä, päivän maksimilämpötilat eivät yleensä nouse juuri yli 12- 15 asteen. Vaikka kasvukausi on pitkä,
eivät versot aina ennätä kunnolla tuleentua.
Talv i on ylen l euto, kunnollista lepokautta ei naln ollen tule, vaan silmusuomut putoavat usein jo vuodenvaihteen tienoilla (Kamp 1979: 27 ) ja kasvu
pyrkii alkamaan lopputalven leutoina jaksoina, vaikka hallenvaara säilyy pitkälle toukokuuhun . Talvella ja keväällä vaurioituvat yksilöt voivat tosin
usein jatkaa kasvuaan vuosikasvainten aiemmista silmuista (B~ rgesen 1908) .
Ilman suhteellinen kosteus on alati korkea, suolapitoiset sumut ovat yleisiä.
Miltei alituinen tuuli on haitallista . Suojaisissa ekspositioissa ja talojen
suojassa taaj amissa on kuitenkin hyvät istutusedellytykset. Samaten laajemmilla istutusalueilla varttuva metsä luo itse itselleen vähitellen edullisemman paikallisilmaston .
Maaperä on perin usein veden vaivaamaa ja turpeista ja sen ravinnetalous on
heik ko . Näin ol len ennen puu istutuksia on normaalisti maanparannus, ojitus
ja lannoitus, vä l ttämätön edellytys istutusten onnistumiselle.
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Kuva 4 . Vuosisadan alussa T6rshavniin perustettu
kyisin vehreä keidas ja suosittu kaupunkilaisten
kirjoittajan .
Fig . 4. A large plantation area which originates
century is now a popular recreation area for the

laaja istutusalue on nyretkeil ykohde. - Valokuvat
from the turn of the
city duellers .

Färs aarilla tehtyjä istutuskokeiluja on kaiken kaikkiaan pidettävä tuloksell i sina . Puut selviävät Färsaarten ilmastossa, joskaan kasvu ei yleensä ole
nopeata . Es im . T6rshavnissa vuosisadan alkupuolella tehty istutusalue on nykyään suorastaan uskomattoman rehevä ja monilajinen keidas, jossa paikoin
voi hyväkasv uisten puide n keskellä tavoittaa oikean metsän tunnelman (kuva
4) . Toisaalta on tapahtunut epäonnistumisiakin .
Puuistutusten merkitys
Färs aar illa tehdyillä puuistutuksilla on ilmeinen tieteellinen merkitys. e
ovat osoittaneet , että saaret ovat potentiaalisen puun- ja metsänrajan sisäpuol ella . Ilmastollisten tunnuslukujen, flooran ja faunan affiniteetin sekä
i s tutu skokei lu jen perusteella pääteltynä saaret ( alankoalueet ) sijoittuvat
boreaal isen kasvil l isuusvyöhykkeen eteläiseen puoliskoon äärioseaanisena
sektorina . Istutusalueilla voidaan tutkia maaperäolosuhteiden muuntumista
metsän kehittyessä . Erittäin mielenkiintoista on selvittää metsään sidotun
hyönteis- ja lintufaunan kehittymistä.
Yks ittäiset puut ja puuryhmät antavat puutarhoissa ja puistoissa nautintoa ;
l aajemmat metsiköt ovat retkeilykohteita ja virkistyksen lähteitä . Kiinnostus puutarhanhoitoon on Färsaarilla ripeästi kasvussa : jo nyt näkee T6rshavnissa yleisesti huolellisesti hoidettuja, vehreitä, kukkaloistoa tulvivia,
monilajia pikkupuutarhoja .
Kokemuksia metsänviljelystä ja eri puulajien menestymisestä Färsaarilla on
jo kertynyt ver r attain r unsaasti . Tällä hetkellä pallo alkaa olla poliittisilla päätöksenteki.iöillä, miten laajasti metsänistutuksia lähdetään toteutSorbifolia 13 (4/1982)
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tamaan . Taloudellisen edun nimessä ei metsänistutueta ole toistaiseksi tehty .
Ajatus metsänhoidosta tuotannollisessa mielessä saatujen kokemusten perusteella ei kuitenkaan ole mahdoton ja vieras . On ilmeistä, että metsänviljelyllä voitaisiin Färsaarilla saavuttaa taloudellista hyötyä , mikä tietenkin
osin juontuu siitä, että kaikki pu utavara polttopuuta myöten on kallein kul jetuskustannuksin tuotava saarille . Varsinaisen hyötypuun saanti tulisi todennäköisesti olemaan sangen rajoitettua, mutta esim. aidanseipäiksi, polttopuuksi, koristeiksi, joulukuusiksi jne . voidaan puuta varmasti saada .
On ehkä hieman yll~ttävää, että yleinen mielipide ei nykyisin Färsaarilla
kannata metsänistutusten ainakaan niin laajaa levittämistä, että ne jossakin a lkaisivat antaa maisemalle leimaansa . Ulkopuolisesta tällainen saattaa
tuntua hieman liioittelevalta , kun katselee voimalaitoksia tai soralouhimoita ym . rakennelmia, jotka metsättömässä maisemassa paistavat kymmenie n kilometrien päähän, tai ajattelee lampaiden pidon huomattavaa selektiivista vaikutusta kasvistoon ja kasvillisuuteen . "Metsättömiä ovat nämä saaret aina
olleet, metsättöminä ne myös pysykööt", ajatellaan . Metsättömyyden katsotaan
olevan keskeisimpiä näitä saaria luonnehtivia piirteitä, joka antaa niille
identiteettiä, aavat näkymät, kostean ruohon heleän vehreyden . Tulevaisuus
näyttää , verhoaako joskus lammashoidon merkityksen vähetessä tämän etäisen
saariryhmän suojaisia l aaksoja vehreä metsä , jonka pääpuulajista ilmeisesti
kuitenkin tulisi olemaan Euroopalle vierasta .
Artikkeli perustuu huomattavalta osin Academia Faeroensikselta saamani stipendin tuella Färsaarille kesällä 1982 tekemäni matkan havaintoihin . Esitän
myös erityiset kiitokset metsänhoitaja Leivur Hansenille arvokkaista suullisista tiedoista .

Summary : Tree planting on Faerae Islands .
The history af tree planting on the naturally treeless Faerae Islands dates
back ta the beginning af the 19th century . More extensive and purposeful
attempts have been made during our century .
Among the best th riving trees in gardens and plantations are Acer pseudoplatanus, Sorbus intermedia, Ulmus glabra and Abies alba, ~hich all are
European species, as well as Pinus contorta , Picea sitchensis, Abies pro~. A. grandis, Alnus crispa subsp . sinuata From western North America .
Some Not hofagus species Fr om the southern hemisphere seem ta grow well 1n
the Faeroese climate . All these species are adapted ta cool temperate or
boreal conditions .
The cool , humid oceanic climate with frequent storms and salty fogs is a
limiting Faetor for tree growth, in spite af a favourably mild ~inter . The
re l ative l y low summer temperature in con junction ~ith much fog but little
sun causes the growth ta pr oceed slo~ly . The shoots af many species do not
succeed in hardening sufficiently. Growth may begin to~ards the end af the
winter during periods af mild weather an d it may be stopped abruptly again
by a cold period ; such changes may be repeated several times .
Tree planting on the Faerae Islands is af scientific si gnificance . It has
been sho~n that a potential forest climate is present in sheltered exposures
at lo w altitudes on these islands. It is also possible ta trace a distinct
change in the insect and bird fauna as ~ell as in the edaphic conditions in
relation ta tree stand deve l opment in the plantation areas . The social
aspects af trees and ~oods should not be neglected either . Potentially the
tree pl antings could also have direct economic significance in the future .
Nany biologista and biogeographers have defined the Faerae Islands as subarctic or even arctic . On the basis af the Flo ra and fauna, the experiences
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from tree planting and t he values of climatic parameters, it is probable
that the Faerae Islands should be considered to belong to the southern half
of the boreal zone and particularly to its extremely oceanic sector .
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JUHANI SALMI
VAAHTERAN PUUAINE JA KÄYTTÖ

Euroopassa kasvaa luontaisesti vai n kaksi vaahterala jia , joilla on taloudell ista merkitystä , nimittäin metsävaahtera (Acer platanoides L. ) ja vuorivaahtera (Acer pseudoplata nus L. ) . Jä l kimmäi nen on melkein kaikilta puuteknisiltä
ominaisuuksiltaan ede lli stä parempi , j oskaan mitään perin suuria ominaisuuseroja ei i l mene . Koska vaahtera ku uluu puua inee ltaan ar vostetuimpiin jalopuihin , on vahinko , että mei llä kasvaa luontaisesti vain metsävaahtera ja sekin
ainoastaan par hailla l ehtomaisil la kasvupaikoilla eteläisimmässä Suomessa
( ks. Hinneri 1982 ) . Puu jää mei llä kaiken lisäksi pienikokoiseksi, metsäpuuna
noin 16- 18- metriseksi , ja rinnankorkeusläp imitta ylittää harvoin 50 cm. Esimerkiksi Keski - Euroopassa metsävaahteran keskimääräinen pituus on 20- 30 metriä ja rinn ankorkeusläpimitta 60- 100 cm, mutta suotuisissa oloissa pituus voi
yl i ttää jopa 35 m. Metsä vaah te ra jää hieman pienemmäksi kuin vuorivaahtera.
Tosin Suomessakin saattaa l öytyä suotuisissa oloissa ja sulkeutuneissa metsissä yli 20 - metrisiä, solakkarunkoisia vaahteroita, mutta yleensä puut ovat
lyhytrunkoisia ja haaroittuvat melko tyvestä . Usein haaroittumisen syynä on
latvasilmun kuoleminen (Salmi 1978) . Varsi nkin yksit t äi n kasv avat puut kehittyvät haaraisiksi ja mahtavan tu uh ealatvaisiksi - latvuksen leveys voi olla
metreinä suurempi kuin puun pituus . Koska puun runko jää lyhyeksi , arvokasta
tukkipuut a saadaan vähän . - Vaahtera elää harvoin yli !50- vuotiaaksi . Poikkeuksel li sesti se saattaa kuitenkin saavuttaa lähes 400 vuoden iän .
Paitsi , että vaahtera on arvostettu puuainee l taan , se on kii ntoisa myös sukupuoleltaan . Saksan kielessä melkein kaikki puut ovat kieliopillisesti femi niinejä, mutta vaahtera tekee poikkeuksen , se on mask uliini, eikä syyttä,
sil l ä se on miehekkäi n kaikista puula jeista (GuggenbUhl 1963 ) .
Metsävaahteran kuori , jolla ei tiettävästi ole käyttöä , ei ole erikoisen paksu . Alu ksi se on sileä ja keila nharmaa tai punertavan ruskea muu ttuen jo varhain tummaksi ja muodostaen tä llöin puun pituuss uunnassa halkeillutta kaar naa, joka ei irtoa ja putoa pois (G uggenbUh l 1963 , Salmi 1978) .
Me tsävaahteran puuainetta ja käyttöä ei meillä liene liiemmin tutkittu, koska
asiaa käsitte l evää kirjallisuutta ei löydy . Syynä saattaa olla lähinnä se,
että kotimaista vaahteraa saadaan raaka-aineeksi olemattoman vähän . Vaahterametsät on meillä melkein poikkeuksetta hävitetty pel l on ra iva uksissa, j oten
vaahteraa esiintyy nyky ää n l ähes vain yksittäisinä sekapuina tai pieninä ryh minä . Pu i den la jikohtainen korju u olisi pääasi assa kuitenkin niin kallista
poimintaa, ettei nykyisen vaahteraraaka-aineen varaan pe rustuvaa mit tavampaa
teollisuutta kannata edes suunnitella . Koska oman metsävaahteramme käyttö on
pakostakin pientä ja ta l oudellisesti merkityksetöntä , eivä t tutkijatkaan ole
tunteneet mielenkiintoa sen puuaineen ominaisuuksien ja käyt t ömahdollisuuksien selvittelyyn .
Vaahteraa käsittelevä ulkomai nen puu tekno loginen kirj allisuus keskittyy ,
voipa sanoa poikkeuksetta , vuorivaahteran kuvaukseen. Metsävaahtera , mikäli
siitä jotain mainitaan , esiintyy vain , kun vertaillaan näiden kahden vaahteralajin puuteknisiä ominaisuuksia . Tästä syystä paneu tumi nen yksinomaan
metsävaahte raan on , jos ei nyt täysi n mahdotonta, niin ainakin hanka laa.
Myös puuta varakaupassa metsävaahtera ja vuorivaahtera esi i ntyvät yleensä
erottelemattomina nimikkeellä vaahtera .
J. Sa.lm<. , Met6äntutiUmiL6.eado.t> , UrU.orU.nluU:u 40 A, 00170 Heh..i.niU 17 .
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Puun kosteus
Saksalaisen ryhmittelyn mukaan kuuluu kasvava tai vasta kaadettu vaahtera
märkiin puihin, joissa on vettä 400-500 kg/ m3 ( kiintotilavuus ) ja kosteusprosentti (% kuivapainosta) 80- 115 (T rendel enbu rg & Mayer- Wegelin 1955).
Sydänpuun ja pintapuun välillä ei esiinny minkäänlaista kosteuseroa (Gayer
1939 ) .
Puun anatomia
Kaikkien vaahteralajien puuaine on vaaleaa ja rakenteeltaan erittäin homogeenista . Metsävaahteran puuaine on hieman vuorivaahteran puuainetta tummempaa ,
kellertävää tai lievästi punertavaa. Se keliastuu valon ja ilman vaikutuksesta
saaden kauniin silkkimäisen (Atlas-silkki ) kiillon, joka on kaikille vaahteralajeille ominaista. Pintapuuta eli mantoa ja sydänpuuta ei värin perusteella
pysty erottamaan. Vanhemmilla ja järeämmillä puilla saattaa usein ilmetä ruskeaa tai harmaanruskeaa vales ydänp uuta sekä silloin tällöin tummanruskeaa
juovikkuutta ja läikkiä, joita kaikkia pidetään värivikana. Puuaineella ei
ole mitään erikoista hajua.
Vaahtera on hajaputkiloinen lehtipuu, jonka putkilot ovat hyvin pienionteloisia, kutakuinkin samankokoisia ja sijaitsevat useimmiten tasaisesti hajallaan
vuosilustossa . Paljain silmin niitä ei pysty poikkileikkauksessa erottamaan.
Mikroskooppisessa tutkimuksessa havaitaan, että putkilosolujen väliseinistä
on jäljellä vain renkaat ( perforaatiolevyt ovat siis yksiauk koisia ) ( kuva 1) .
Putkilaissa on kierrevahvisteet ja seinämissä suuria rengashuokosia ( kuva 2) .
Putkilosolujen keskimääräinen pituus on 0 . 33- 0 . 42 mm . Tyllejä ei vaahteralla
ole lainkaan. Putkilaita on koko puuaineen tilavuudesta l ähes 10 %.
Vuosilustot näkyvät kaikissa lei kkauksissa selvästi johtuen kesäpuun tummemmasta vä r istä aivan kasvukauden lopussa. Vuosi l uston raja on metsävaahteralla
tummempi kuin vuorivaahteralla ja etenkin vanhemmilla puilla usein selvästi
aaltoileva .
Ydinsäteet, joiden osuus on noin 15 % koko puuaineen tilavuudesta, ovat homogeenisia, mikä tarkoittaa sitä, että niiden kaikkien solujen pituusakseli on
ydinsäteen akselin suuntainen . Ne ovat jokseenkin samanlevyisiä ( - 0.6 mm ) ,
lähekkäin, melkein yhtä kaukana toisistaan, ja niiden solut ovat poikkileik-

Kuva l. ~letsävaahteran putkilon pi t kittäisleikkausta kahden putkisolun
rajalta, jossa yksiaukkoinen perforaatiolevy; putkilon seinämissä kier repaksunnoksia. Suurannos 700 x . SEM- kuvat Maire Pyykkö .
Fig . 1. A longitudinal section at
the Acer platanoides vessel bottom
area shoving a perforated plate with
one opening; the wall af the vessel
also shows spiral thickenings .
700 x. - SU1 pictures by ~l aire
Pyykkö .
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Kuva 2 . Metsävaahteran kierrepaksu nnoksellisia putkilaita (a) , puusyitä
( b) ja sileäseinäinen putkilo ( c )
varren säteensuuntaisessa pitkittäisleikkauksessa; rengashuokoset r yhmittäin . 350 x.
Fig . 2. A radial longitudinal section
of the stem in Acer platanoides
showing (a ) spiral thi ckenings of
the vessels, ( b) wood fibres, and
( c ) a smooth- walled vessel . 350 x .

Kuva 3. Metsävaahteran rungon tangentinsuuntaista pitkittäi sleikkausta . Yksi - ja monirivisiä ydi nsäteitä
puusyiden välissä , keskellä putkilo .
210 x .
Fig . 3. A tangential longitudinal
section of the stem in Acer platanoi des . Simple and multiple pith
rays between wood fibres, with a
vessel in the middle . 21 0 x.
kaukseltaan pyöreitä ja paksuseinämisiä ( kuva 3). Ydinsäteitä on siis paljon,
mutta ne eivät erotu metsävaahteralla erikoisen hyvin . Vuorivaahteral la ne
näkyvät selvemmin . Poikkileikkauksessa 1-6 solukerroksen paksuiset ydinsäteet
ovat kiiltäviä ja ympäristöään vaaleampia, silmäänpistävän suoria viivoja .
Puun pituuden suuntaiset leikkaukset ovat yleensä ohutjuovaisia : säteen suuntainen kapeajuovainen, tangentin suuntainen useimmiten leveäjuovainen ja ku viollinen . Säteen suuntaisessa leikkauksessa näkyvät monesti paljajn silmin
ydinsädekimput, jotka muodostavat lukuisia pienehköjä ja kiiltäviä , vaahteran
puuaineelle tunnusomaisia peilejä . Tällainen vaahterapuu on hyvin koristeel lista ja eritt äin haluttua vaneriteollisuudessa . ( Saksassa kyseisestä vaahterasta käytetään nimeä Riegelahorn, Iso- Britanniassa fiddleback sycamore ja
USA : ssa fiddle-back maple . )
Mainittakoon tässä yhteydessä vaahteralle ominainen, erittäin ko ris teellinen
ja arvostettu "linnunsilmävisa" ( saks. Vogelaugenmaser , engl . birds-eye
maple ) , joka on etenkin vanhojen puiden tyvi- ja juuriosassa esiintyvää jälSor bifolia 13 (4/1982)

160

len epätasaisen kasvun kuvioittamaa, leikatussa viilussa näkyvää visamuodostumaa. Metsävaahteralie ja vuorivaahteralla sitä tuskin esiintyy. Ennen kaikkea se on tunnusomaista pohjoisamerikkalaisille vaahteralajeille, varsinkin
sokerivaahteralle.
Vaahteran puusyyt ovat suhteellisen paksuseinäisiä ja keskimäärin 0 . 9 ( 0 . 760 . 92) mm pitkiä . Ne käsittävät noin 75 % puuaineen kokonaistilavuudesta. Puutylppysoluja esiintyy melko vähän puusyiden välissä ja vuosiluston rajalla
(Gayer 1939, Jalava et al . 1949, 1957, Thunell & Parem 1952, GuggenbUhl 1963,
Kärkkäinen 1971, Salmi 1978 ) .
Puutekniset ominaisuudet
Vuorivaahteran puuaine on yleensä metsävaahteran puuainetta arvostetumpaa.
Tämä ennen kaikkea siksi, että se on vaaleampaa ja osittain helpompaa työstää kuin hieman karkeasyisempi ja kovempi metsävaahtera. Jälkimmäinen on myös
edellistä painavampaa, mutta omaa puolestaan korkeammat kimmoisuus- , taivutuslujuus- ja puristuslujuusarvot, joten se soveltuu määrättyihin tarkoituksiin paremmin kuin vuorivaahtera . Metsävaahteran puuaine kuitenkin kutistuu
ja paisuu jonkin verran voimakkaammin . Erikoisen maininnan arvoinen on molempien suuri kulutuskestävyys. Sitä vastoin kumpikaan ei ole säänkestävää,
joten niitä ei voi käyttää ulkorakenteissa.
Metsävaahteran puuaine on tiivistä, suora- , ohut - ja sileä- , mutta lyhytsyistä ja keskiraskasta. Eri tutkijoiden esittämät tiedot tiheydestä vaihtelevat,
mutta keskimääräisinä lukuina voitaneen pitää seuraavia: absoluuttisen kuivana 620 ( 520- 770) kg/m3 ( kiintotilavuus ) , ilmakuivana (kosteus 12- 15 %) 660
(560- 810) kg/mj ja tuoreena 980 (870-1060 ) kg/ m3 . Vuo ri vaahteran vastaavat
tiheydet (kg/m ) ovat noin 10-30 kg pienemmät . Tiheyden vaihtelu johtuu lähinnä kasvuolosuhteista, ja etenkin kevät ja kesäpuun tiheyserot ovat huomattavat . Esimerkiksi Kollmann (1951) i lmoittaa vaahteran (Acer sp . ) kevätpuun
kuivatilavuuspainoksi 500- 530 kg/ m3 ja kesäpuun 668-751 kg/ m3 •
Puuaine kutistuu kohtalaisesti : pituussunnassa 0.4- 0.5 %, säteen suunnassa
3. 2-5 . 0 %, tangentin suunnassa 8.4-9 . 0 % ja tilavuudesta 12.1-14 . 0 %. Paisumisprosegtit puu n kosteuden lisäänt ymisprosenttia kohti ovat kuivatiheydessä
615 kg/m seuraavat : säteet suunnassa 0.20, tangentin suunnassa 0 . 30 ja tilavuudessa n . 0 . 50 (Ko llmann 1951, Jalava 1952, Thunell & Parem 1952, Wedel
1962 ja 1966, Kärkkäinen 1977, Mali 1980 ) .
Kovuudestaan huolimatta vaahterapuu on helppotyöstöistä . Varsinkin höylätyt
pinnat ovat kauniita ja sileitä . Niiden sekä lakkaus-, petsaus-, värjäysettä kiillottamismahdollisuudet ovat mainiot . Etenkin lakkapinnat ovat hyvin
kestäviä . Joskus puun sisäoksat saattavat vaurioittaa leikkaavie teriä höylissä ja sorveissa . Kovuuden ja sitkeyden vuoksi puu on vaikeasti halkaistavaa, mutta halkeaa suoraan. Yleisimmät puuliitokset liimalla, nauloilla ja
tapeilla ovat erittäin pitäviä .
Metsävaahteralla, kuten kaikilla muillakin vaahteralajeilla ja yleensä vaaleapuuaineisilla lehtipuille on suuri alttius värinmuutoksiin varsinkin kaadettujen puiden ollessa kyseessä . Siksi pyöreä puutavara ja sahatavara edellyttävät erittäin huolellista käsittelyä . Saksalaiset suosittelevat talvi kaatoa, pyöreän puutavaran pikaista kuorintaa, sahausta sekä sahatavaran välitöntä kuiva usta ja ilmavaa tapulointia katettuun varastoon suojaan sateelta
ja auringonpaisteelta. Keinokuivauksessa on varsinkin noudatettava varovaisuutta, ei yksistään puutavaran arvoa alentavan värinmuutosmahdollisuuden takia vaan myös siksi, että vaahteralla on taipumus nopeasti kuivattuna halkeilla ja kieroutua . Sen vuoksi puu on kuivattava hitaasti. Alkulämpötilaa
ei saa nostaa yl i 50°C, koska tällöin puu alkaa värjäytyä tummaksi . Puuta ei
saa myöskään koskaan höyryttää, sillä sen pintaan syntyy läikkiä ja ra itoja,
ja myöhemmin puuaine muuttuu kellertävän r uskeahkoksi tai tummuu vähitellen .
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Värinmuutoksia saattaa syntyä myöhemminkin, jos kuiva puu joutuu kosteisiin
olosuhteisiin. Kuivana se säilyttää hyvin muotonsa . Värinmuutoksia on myös
odotettavissa, jos puu on kosketuksessa raudan, kuparin tai messingin kanssa
(Gayer 1939, Guggenbuhl 1963, Salmi 1978).
Metsävaahteran tehollinen lämpöarvo absoluuttisen kuivana on 4200 kcal/kg
17.50 MJ/ kg ja 30 %:n kosteuspitoisuudessa 3050 kcal / kg = 12.75 MJ/ kg
(Thunell & Perem 1952 ) .

Tasalaatuisuutensa, tasaisen vaaleutensa ja usein kiiltävän pintansa sekä
ohutlustoisuutensa vuoksi vaahtera on varsin haluttu puu moniin, myös erikoistarkoituksiin . Koska metsävaahteran ja vuorivaahteran puuaineet poikkeavat melko vähän toisistaan ja koska puut esiintyvät pu utavarakaupassa, jossa
niitä tarjotaan pyöreänä puutavarana, sahatavarana, vaneriviiluna ja vanerina, yleisimmin yhdessä, sekaisin, ne joutuvat pakostakin samanlaisiin käyttökohteisiin.
Vuorivaahteran puuaines on parempaa kuin metsävaahteran etenkin kaikissa
niissä käyttökohteissa, joissa pannaan painoa puuaineen kauneudelle, kuten
esimerkiksi käsin tai teollisesti valmistetuissa huonekaluissa, soittimissa
ja kotitalousesineissä, yleensä sellaisissa tuotteissa, joissa halutaan säilyttää puun vaalea värisävy . Pienempien paisumis- ja kutistumisominaisuuksiensa ansiosta vuorivaahtera soveltuu paremmin mallipuuksi sekä massiivisena
eli kokopuuna käytettäväksi . Tarkoituksiin, jojssa kaivataan erikoisesti lujuutta, on metsävaahtera parempi. Täten se sopii mainiosti mm. työkalujen ja
niiden varsien, työkalupenkkien, höylän tukkien, kiväärin tukkien, kävelykeppien, piipunvarsien ja -koppien sekä reen jalasten valmistamiseen ja vaunutehtaitten raaka- aineeksi .
Jo entisaikoina vaahtera on näytellyt tärkeää osaa varsinkin maataloudessa .
Siitä on valmistettu aurojen ja äkeiden puuosat, hevosten luokit, aisat, rattaiden pyörät , lapiot, varstat, haravat - etenkin niiden piit - ja monen monituiset talousastiat (k ulhot, lautaset jne . ) sekä muita taloudessa tarvittavia käyttöesineitä ( survimet, nuijat, lestit, kenkien puunaulat jne . sekä
puuputket ) . Osittain näitä käytetään vieläkin, kuten tarjottimia, leikkuulautoja, lihanuijia, härkimiä, kauhoja, lusikoita ym .
Me tsävaahteran ja vuorivaahteran yhteisiä käyttökohteita on lukematon maara .
Vaahtera on monissa käyttömuodoissaan ns . muotipuu , jonka käyttö vaihtelee
vuosien myötä . Se oli hyvin suosittu 1950-luvulla ja aina 1960-luvun puoliväliin asti niin asuntojen sisäosien viimeistelyssä - usein kontrastipuuna
tummille puulajeille kuten pähkinäpuulle - kuin huonekalujen valmistuksessakin . Kaappien ovet ja julkisivut sekä pienhuonekalut tehtiin vaahterasta,
mutta tämä suuntaus on nyt taantunut . Makuuhuoneissa , arvokkaiden huonekalujen valmistuksessa ja ravintoloiden kalustoissa puuta kuitenkin käytetään
edelleen . Halutuimpiin huonekaluteollisuuden raaka- aineisiin on luettavissa
vaahteran visa ja aiemmin mainittu "linnunsilmävisa" .
Yksinkertaisista vaahterahuonekaluista mainittakoon keittiökaapit, penkit,
pöydät ja tuolit . Vaahteraviilupäällysteisestä vanerista puristetut tuolien
istuimet ovat tunnettuja kaikkialla . Vaahtera soveltuu erityisesti puuosiin ,
jotka vaativat kul ut us-, puristus- ja iskukestävyyttä . Kokopuuta käytetään
paitsi huonekaluteollisuudessa (mm . pöytälevyt, tuolien jalat ja nojat ) myös
taidepuusepänteollisuudessa (mm . puu-upotukset , koristeveisto ja polttopiirustukset) .
Sisärakenteissa, lähinnä niiden viimeistelyyn etenkin laivoissa mutta myös
rautatie- ja raitiovaunuissa, käytetään varsinkin sarvettue tai leikattua
vaneriviilua . Vaahteraviilulla päällystetään seiniä, kattoja, ovia jne . Koko Sorbifolia 13 (4/1982)
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puuta käytetään lattial audoituksiin ja portaisiin . Kulutuskestävyytensä vuoksi vaahteraparkettia arvostetaan suuresti .
Vaahtera on myös er äs yleisimmistä soitinteollisuuden raaka-aineista. Esimerkiksi viulun kaikupohjan kansi on yleensä kuusta, pohja ja näitä yhdistävä
kehä eli sarja sekä kaikupohjan yläpäähän liimattu viulun kaula vaahteraa.
Etenkin lainevaahtera on kysyttyä . Eri vaahteralajien sopivuudessa viulun
valmistukseen ei ole havaittu suuria eroja . Paitsi tavalliseen viuluun puuta
käytetään mm . alttovi ulu un, selloon, sitraan ja puupuhaltimiin ( huilut, fagotit) sekä pianoon ja urkuharmoniin .
Vaahterap uuta on helppo värjätä (petsaus ) sen luonnoll ista rakennetta peittämättä , ja tämän ominais uu tensa johdosta se soveltuukin mainiosti sitä ka lliimpien jalopuiden , mm . eebenholtsin ja pähkinäpuun, jäljittelyyn . Pintakäsittelemättömänä sitä käytetään moniin pientuotteisiin, joissa halutaan säi lyttää puun luonnollinen värisävy .
Vaahterasta valmistettuina muina tuotteina voidaan vielä mainita lelut, ur heiluvälineet ( esim . keilat ja keilapallot ) , mittakepit, hattu- ja metalli muotit, juntat , mankelitukit (mm . tekstiili- ja aiemmin myös tapettiteollisuudessa), tynnyrit, askit, rasiat, lippaat, laatikot, erilaiset pakkausmateriaalit jne . Vaahteraa pidetään myös mitä pa rhaimpana kirvesvarsipuuna
(Gayer 1939 , Guggenbuhl 1963, Salmi 1978 , ~lali 1980 ) .
Vaikka vaahte r aa käytetään ensisijaisesti huonekalu- , vaneri-, sorvi- ja puusepänteol l is uudessa, ei ol e unohdettava myöskään sahateollisuutta. Puusta
saadaan erinomaisen hyvää sahatavaraa, kun tukkeja vain on sahattavaksi .
Vaahteraa käytetään myös puuhioke- , selluloosa- , paperi - , pahvi - ja kartonkiteollisuudessa. Mainittakoon, että Kanadaan rakennettiin muutama vuosi sitten
yksistään vaahteraraaka- aineeseen perustuva, fluting- eli aallotuskartonkia
tuottava tehdas .
Vaahtera on melko hyvä polttopuu. Sitä sen kohtalaisen suuri tiheys edellyttääkin .
Puun lehdeksiä on käytetty karjan rehuna .
Vaahteran mahlasta voidaan valmistaa vaahterasokeria ja -s11rappia ( ks . HämetAhti 1982), jotka ovat varsin miellyttävän mak uisia sisältämänsä omenahapan
vuoksi (Salmi 1978) . Vaahterasokerin pääasiallinen lähde on sokerivaahtera,
jonka mahla sisältää noin 5 % sokeria . Metsävaahteran mahla sisältää sokeria
prosentteina ilmaistuna noin puolet sokerivaahteran sokerimäärästä, mutta
mahlaa vuotaa keskimäärin runsaammin. Elimäen Mustilassa vuosikymmeniä sitten
tehdyissä kokeissa metsävaahterasta saatiin sokeria puuta kohti suunnilleen
yhtä paljon kuin sokerivaahterastakin eli 1 1/ 4 kg yhden kuukauden mahlavuodosta .
Vaahteraa käytetään paljon puisto- ja kadunvarsi-istutuksissa sekä pihojen
koristepuuna .
Pohjoismaissa vaahteraa ei liene koskaan palvottu, mutta Keski - Euroopassa se
on ollut pyhä pu u jo pekanuuden ajalla. Vielä varhaisella kristillisellä keskiajal l akin puu oli us ko nnollisen kunnioituksen kohteena : sen juurille pirskotettiin viiniä ja jos puu kaadettiin, niin kansa paljasti päänsä ja polvistui rukoukseen (Guggenbuhl 1963) .
Suomen vaahteravarat ovat pienet . Säilyttääksemme ne edes nykyisellään tai
mieluimmin lisätäksemme niitä esimerkiksi puhtaita vaahterametsiköitä perustamalla, olisi kenties syytä , jos ei nyt suoranaisesti korottaa metsävaahteraa pyhäksi puuksi , niin ainakin antaa pyhä lupaus tämän jalon lehtipuun tulevaisuuden turvaamisesta maassamme .
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Summary : Quality and use af

Nor~ay

maple

~ood .

Only t~o native maples ~ith economic importance are found in Europe : Acer
pl atanoides and A. pseudoplatanus . Of these, the latter one is considered
ta be better as far as the technical properties are concerned .
A. platanoides is the only species native in Finland, ~here its range is
restricted ta the southernmost part af the country . This species generally
reaches a moderate height af 16-18 m only, and breast-height diameters af
50 cm or more are seldom found . The clear bole partion af the stem is
usually short.
Because af the scarcity af ra~ material, no significant industrial utilization af maple ~ood takes place in Finland . Conceivably, research into the
properties and use af maple ~ood has not been carried out by Finnish scientists . The present revie~ is thusmainly based on forei gn literature .
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OiKAISU
Sorbifolian numerosta 3/1982, Jouni Mikolan a r tikkelista Pohjois- Amerika n
länsirannikon lauhkean mereisen ilmaston havumetsät, löytyy sangen valitettava lehden taittovaiheessa syntynyt virhe . Sivulta 124 alkavan ja sivun 126
puoliväl iin päättyvän kappaleen "Ilmaston ja puulajiston alueelliset vaihtelut" oikea paikka on sivun 128 toisen ja kolmannen kappaleen välissä .
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BENGT ScHALIN

1N MEJ'IOR 1AM

Bengt Schalin tillsammans med sin hustru Helga på
sommaren 1979 . Bengt framlägger erfarenheter beträffandekorsningar av Rhododendr on- arter i trädgården
vid sitt hem i Jorvas . - Foto P. M. A. Tigerstedt .
En trädgård avspeglar i hö gsta grad sin upphovsmans innersta sinnen . Arki tekten skapar hu~ och omgivning som får sin slutliga fo r m redan i byggnadsskedet . Trädgå rdsar kitekten skapar en levande miljö som förändras med
årets månader och som förändra s med tiden . Trädgårdsarkitektens perspektiv
har sålundaentidsdimension som fordrar ett sällsynt snille där aktitektens ,
trädgårdsmästarens och botanistens kunskaper förenas till en helhet .
Vår hedersmedlem Bengt Schalin, ägde denna kombination - ja han ägde mer
än så . Han hörde till dem, som med egna händer ville skapa nya kombinationer
genom att korsa växtarter med varandra, han var en föregångare beträffande
trädgå r dsväxters växtförädling i vårt land. Ständigt var han verksam .
Bengt Schalins livsverk är av bestående na tu r. Vi ser hans snille i Finlands
trädgårds- och parkplanering , i valet och introduktionen av nya perenner och
lignoser till vårt land och slutligen i ett antal egenhändigt framställda
hybrider bl.a . inom släktena Ma lus, Rosa , Lilium, Rhododendron och Viburnum .
Bengt Schalin representerade den dendrologiska kunskapen i dess yppersta
form . Han förenade botanik, trädgå rds konst, växtförädling och - odling till
en helhet . Han hade dessutom l yckan att få följa med sitt eget verk under
en ovanligt l ang tidspe riod. Han var vid sin bortgång 93 år . Han efterlämnar
till oss en dendrologisk tradition som vi , efter honom, bör bevara och vidareutveckla, väl medvetna om att Bengt Schalin var banbrytaren .
P. M. A. Tigerstedt
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VAAHTERASIIRAPPI
LEENA HÄMET-ÄHTI
Vaahterasiirappi on niitä Pohjois-Amerikan intiaanien tuotteita, jotka kelpasivat hyvin Euroopasta tulleille siirtolaisille ja joita nämä opettelivat
pian itsekin valmistamaan . Vaahterasiirappi tehdään keväällä juoksutettavasta
vaahterapuiden mahlasta . Paras keruuaika on niin varhain keväällä, että öisi n
on vielä selvästi pakkasta mutta päivisin aurinko sulattaa lunta . Puun paisteen puoleiseen kylkeen porataan noin metrin korkeude lle 7- 8 cm syvä reikä,
johon asetetaan urallinen, reiän syvyyttä vähän pitempi tappi tai putken pätkä . Tätä pitkin mahla sitten juoksee tappiin roikkumaan asetettuun astiaan.
Suureen vaahteraan tehdään tavallisesti kaksi reikää, hyvin kookkaisiin useampiakin .
Mahla on keitettävä kokoon: 30- 40 litrasta saadaan noin 1 1 sii rap pia ja sokeria vielä vähemmän . Keitoksen valmistuminen on hel poimmin todettavissa
keitto l ämpömittarilla : 219°F (104°C ) merkitsee sopivan vahvuista siirappia
ja 234°F ( ll2°C) on jo sokeria. Tavallinen sato on runsas 4 1 siirappia puuta
kohden vuodessa mutta jopa 40 1 mahlaa on saatu yhdestä suuresta sokerivaahterasta vuorokaudessa ( vrt. Gibbons 1962).
Suuren vesimäärän poistaminen vaatii runsaasti energiaa ja oli ongelma jo
intiaaneille . Heidän ta rustonsa kertoo muinaisista hyvistä ajoista, jolloin
siirappi saatiin suoraan puista . Mutta eräs heidän pääl liköistään pelkäsi,
että hänen kansansa tulee liian laiskaksi, ja kiipesi puuhun ja kaatoi runsaasti vettä vaahteran latvasta sisään . Tällöin siirappi laimeni ma hla ksi ,
joka intiaanien siitä lähtien oli pantava puusta koverrettuihin kauka loi hin

Kuva 1. Vaahterasiirapin
juoksutus tapahtuu kevättalvella . - Kuva : U. S. Information Service .
Fig . 1 . Tapping a f mapl e
syrup takes place in early
spring . - Photo U. S. Info r mation Service .

L. Hämet- Ahtl,

Ka6v~et~~n ~o~ , Unio~nkatu
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ja lisättävä niihin kuumia kiviä tai jäädytettävä kylminä öinä saadakseen
jäll ee n siirappia (vrt . Gibbons 1962). Eurooppalaiset omaksuivat pian intiaaneilta mah l an juoksutuksen mutta suurine rautapataineen he kykenivät avotul ill a pal jon tehokkaammin poistamaan siitä liian veden .
Suosituin ja käytetyin siirappipuu on sokerivaahtera ( sekä sen rotu mustavaa htera), mutta kaikki muutkin vaahteralajit, myös metsä- ja vuorivaahtera,
ke l paavat tähän tarkoitukseen . Gibbons ( 1962 ) kertoo valmistaneensa sokeri- ,
puna- , metsä- , vuori-, hopea- ja saarnivaahterasiirappia ja maistattaneensa
näitä sokkokokeena useilla eri henkilöillä, jotka eivät huomanneet mitään
merkittävää eroa niiden välillä. Kirjallisuudessa on kyllä mainintoja,että
esim . saarnivaahterasokeri olisi tummempaa kuin sokerivaahterasta saatu tai
että hopeavaahteran mahlasta valmistettu siirappi on vaaleampaa kuin sokerivaahterasta tehty (esim . Fernald et al . 1958 ) . Kookkaaksi kasvava sokerivaahtera antaa suurimman sadon, kestää hyvin vuosittaisen juoksutuksen ja on sen
tähden suosituin siirappilähde . Suomessa metsävaahteran mahlan laskua on
tiettävästi kokeiltu vain Mustilassa, jossa 16 . 3. -15.4 . 1910 saatiin neljästä
puusta 303 1 mahlaa ja tästä 7 kg siirappia ( Tigerstedt 1911, vrt. myös Vesterinen 1945) .
Vaahteran mahlaa on aikoinaan juoksutettu koko itäisessä Pohjois- Amerikassa
Kaakkois-Kanadasta aina Georgiaan ja Teksasiin saakka . Tuotannon huippu oli
1869 , jolloin valmistettiin 20 milj. kg vaahterasokeria ( Hill 1952 ) . Nykyään
vaahterasiirappia ja - sokeria tuotetaan vain Yhdysvalloissa Ohiossa, Vermontissa ja New Yorkin valtiossa sekä Kanadan kaakkoisosissa suurilla farmeilla,
joissa voi ol l a kasvamassa jopa 20 000 puuta . Niistä mahla kerätään muoviputki l la suoraan öljyl l ä tai kaasulld toimiviin haihduttamoihin ( vrt . Gi bbons
1962, Anonymous 1982) . Kanada tuottaa lähes 70% koko maailman vaahterasii rappituotteista, ja Quebec 90% Kanadan tuotannosta ( Anonymous 1982). Tämän
te·ollisen tuotannon lisäksi on vähäistä kotitarvevalmlstusta, jota varten
juoksutukseen käytetään metsässä kasvavia puita .
Vanhat matkakertomukset kuvaavat imelää tuoksua, joka kattoi koko Kaakkois Kanadan ja Koi l lis- Yhdysvallat siirappipannujen kiehuessa keväisin . ykyisin
kaupungit ja teol l isuus yrittävät korvata tätä mennyttä romantiikkaa järjestämäl l ä keväisin jopa viikonkin pituisia suosittuja vaahterasiirappijuhlia,
joill a voi tutustua siir apin valmistukseen ennen ja nyt, ja joihin sikäläi seen tapaan on ympätly kaikkea mahdollista ( vrt . Anonymous 1982 ) .
Summary : Maple syr up .
A liter ature r eview .
Ki r jall isuu t ta :
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L. O. ERV I
KUUSEN (P ICEA AB IES) ERIKO ISMUOTOJA MULT IALLA
Tutkiessani Multian pitäj än (PH) kasvillisuutta, sain vv . 1971 - 76 tietooni
useita normaalikuusista poikk eavia yksi l öitä , joista osa sisältyy Metsäntutkimuslaitokselle lähettämää ni ilmoitukseen er ikoispuista (Metsä hallituksen
kysely Mh . 120/30 . 9 . 1980 ) . Kuitenkin täydellisempi selostus näistä lienee
paikallaan . Käs i tte l yn helpottamiseksi puut on numeroitu ja esitetty sel ostuksessa, taulukossa sija inti- ja arviotietoineen sekä karttapiirroksessa
( kuva 1) .
Pylväskuusi (P ic ea abies f. pendula ; n:o 1 ) kasvaa Va lkeisperän ky l än Haukunahon ti la l la Akkomä nnik ön metsäpalstalla ja on varsin tunnettu seudull a ,
sil lä se on useana ta l vena tehdyn Keuruu- Multia suksiladun ääressä . Tämän
li - metr i se n puun pääoksat kaartuvat aivan tyvestään alaspäin rungon suunta i s iksi (k uva 2 A) ja niiden siv uh aarat jatkuvat samalla tavoin pitkinä
ja hentoina alaspäin , tyvestään paljaina . Neulasia on vain usean viimeisen
vuoden kasvai nhaa r oi ssa . Koko lat vustan läpimitta vaihtelee 1. 0- 1 . 4 m ra joissa ja alimmat oksat ul ottuv at pu un tyvelle jatkaen kasvuaan maassa rungon ympär illä 60 cm:n säteell ä . Vaikka käpymuodostus on ollut runsasta, ei
muita pylväsku usia ole tullut tietooni .
Riippakuus ia ( f . vimina li s) olen Multi alla tavannut neljä puhdasta ( n: ot
2-5 ) ja yhden vä limuototyypin (6) . Isojärven Kollinperällä Leppäsalmen kau palta 120 m luoteeseen metsä n keskellä kasvaa 15- met rinen iso puu (n : o 2)
ja aivan l yhyt ( n:o 3) kaupan s aunan seinustalla . Päinvastoin kuin py l väskuusella , rii ppak uusen pääoksat kaartuvat pystysuoraan yl öspäi n (kuva 2 B)
ja niiden haarat rii ppuvat tiheinä ja hentoina alaviistoon . Viiden viimei sen vuoden kasvaim issa oli neulaset ja versojen kärjet näyttivät dikotomisesti haarautuneilta . Va nhi mmat oksat oli vat risumaisia. Alimmat oksanhaarat ulottuivat maahan ja nii stä vanhimmat olivat muodostaneet puun tyvel l e
2 m:n l äpimittaise n kuivan risukon .
Olin myös kuullut erilaisia tietoja Nikaranperä ll ä tavattavasta kuusesta ,
jok a sekin osoittautui riippa kuuseksi ( n : o 4) . Kasvupaikka sijaitsee pitä jän koilliskulmauksessa Oy Rosen le~ Ab :n metsäpalstalla lähellä Talaslammen
tilan rajaa . Yksi l ö on oksistoltaan edellisten kaltainen (kuva 2 B) , joskin
t ypäkän tuuhealatvainen . Saman kaltainen latva oli Isojärven Äkkilässä kas vavalla yksilöllä ( n: o 5) , jonka oksiston läpimitta vaihteli 1. 5-2 . 0 m:n rajoissa . Missää n näistä riippakuusista en ole nähnyt käpyjä .
Vä limuodoks i nimet yssä puussa ( n : o 6) on enimmin riippakuusen, mutta alaviistoon suuntautuvine pääoksineen myös pylväskuusen ja osin normaalimuodon piirteitä , joskin l äheisen kasvinkumppanin puris tava vaikutus on ollut ilmeinen .
Kä ärmekuusista ( f . virgata) kookkain ( n : o 7; kuv a 3 ) kasvaa Sinervämäen ky lässä Paavolan tilan kulmauksessa kylätien Kopola - Jukojärvi va rrella kivikko kumpareella kahden muun ti l usrajan tuntumassa . Tyypille ominaisesta hitaasta
kasvutavasta ( kuva 2 C) johtuen puun ikää on vaikea arvioida lus toja kairaamatta, mutta oletan sen ainakin ISO- vuotiaaksi . Yksilö ei virallisesti ole
rauhoitettu ; maanomistaja on sen säilyttänyt ja poistanut si l tä ympä r öineet
kilpailijat . Puun tyveen on kasvanut muutamia 4-5 m mittaisia vesoja , joissa
oksista on samanlainen kuin päärungossakin . Käpyjä ei ole näkynyt latvassa,
vaan tuuheammissa al aoks issa 2- 4 m: n korkeudel la . Tutkimissani kävyissä ol i
vaillinaisesti ke hi t t yne et hedelmät , joskin on mahdollista , että kävy n kypsyttyä ja auettua itämiskelpoisiakin ol isi ollut , sillä käärmekuusien yleisyys muutaman km : n säteellä on yllättävä .
L . 0 . E~tv.i_ , M.&tna Ca.n.thbth.a.tu 16 , 40100 ]CfVM k.yiä.
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Taulukko . - clultian eri koiskuusien sijainti .j a koko .
ruu

Iylä tai alue

Pai ?.ka , tila

~n_:_o-r-------------t _ tai omistaja

pendula
Valkeisperä
f .

Ikä
Grid 27 oE !' i t uus
!3 1. 3m
_ -----------4---~m~-- ~- -cm~4--v_.~

1

j Haukunaho

69 182 : 3847

11

14

69 180 : 3957
69 179 : 3958
694 10 : 4067
69 157 : 3932

15

25

7- 8
12

24
15

Pen.ge r j ekiv ars i

69 165 : 3995

15 - 18

22

Paavola
Hauku..Ylaho
Simola
0 . H o k..~anen
R. Hokkanen

59198 : 3891
69190 : 3851
691 75 : 39SO
69168 : 3921
69154 : 3937

18 - 20
8- 9

30
15

f , viminalis

2

Isojärvi

3

"

4

5
6
7
8

9
10

Nikaranper ä
I sojärv i
f . viminalis
Kollinpe r ä

11

1

1

.

-·- "-·-

qy Rosenlew Ab
Akki l ä

- "-

Urrila
Nieme l ä
Koivukangas
Pel<.kanen
P . Karhila

- "-

Ko l l inper ä
Pekkasenper ä
Karhila

1

-·-·-·-

_,, -

Ri uttamäki
He ini'.aho
,Jikar a

69166 : 3907
69171: 3937
69 170 : 3994
69300 : 3840
69 350 : 3873
69352 : 3872
69348 : 4056
159385 : 11043
6 939 : 407

Kai jankor pi
Ala- Mäke l ä
I lomä ki

59203 : 3902
69220 : 3897
69 305 : 4015

_ n_

Ni karanpe r ä

22

tt

35

( ~)

f . virgata
Sine rv ämäki
Valkeisper ä
Isoj ärvi

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Leppä salmi kpa

-·-

-·-

7

6

6~
5~

4

4

1

1, 8

2~

4
1

5- 6
8

5 .~
3~
1 V2

1

3

4~
5 -~
11

6

11 ,~

1

10- 15
11

":::150
50
110
35
50
35
50
40
60
45
50
IJ5
40

f , oligoclada

23
24
25a

Sinervämäki
Kapola
Sahr ajärvi

-·-"

b

26
27
28

c

N i~~ anper ä

f.

29

-·-

Karhila

6936S : 3857
693119 : 110119
69384 : 407 1

Joensuo n kan~ s

59322 : 3964

18
10

8

7~

5

5

8

5- 6
7

13
21~

tabuli~or7:lis

Linna - Peur ala
1

30

-·-·-

A.'J.o la - Lehtola
Riuttamä ki
Kiviranta

10- 12
18
9

Pallolatva
(tUulenpesä)
Isojärvi

1-!etsähall. r au.!J. ,

1 Leppä l ä

6915 7 : 3906

0.8

20

30

Ede llisestä n . 2 km päässä kasvava yksilö (n : o 8 ) on hyvämuotoinen ja totesin
siinä kävyn 2 1/2 m: n korkeudella . Isojärven kylän Simolassa näin yksi l ön
( n : o 9 ) , jonka lat vassa oli 7 käpyä . Kuul in siemeniä viedyn aikaisemmin tääl tä myös naapurital oon kasvatettaviksi , joskaan tietoa niiden menestymisestä
ei ollut .
Puista 10- 12 riittänevät taulukkotiedot . Sen sijaan n : o 13 on sikäli erikoinen, että sillä on pituutta vain 180 cm, mutta ikää vuosikasvaimista laskien
50 v . Oksakiehkuroita on ko l me : alin 20 cm kor keudel la ( runko 0 2 cm ) , jossa
on neljä osaksi maahan tunkeutunutta 1 . 2- 1 . 5 m pituista oksaa , keskimmäinen
1 m korkeudella (4 metristä oksaa, joista yhdessä 1/2 m: n pituinen haara) ja
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P/cea abies

'

•
•

f. p..endula

f

.f. J:i!:g_ a fa
-"- kaadeffu

0

X

1...,691
..,j

/"',
:f

~

1

-r---1:t- 1
<:::>

r:.iminalis

f
f

olig_oclada
fabulifgrmi

pQ//o/atva

(tuulen pesä)

Kuva 1. Ku usen erikoismuodot Mult ialla . Numerot viittaavat tekstiin ja taulukkoon .
Fig . 1 . Exceptional forms af Picea abies found in Multia .
t he tabl e .

umbers refer to

ylin 1 . 5 m korkeudella ( 4 oksaa a 1 . 2- 1 . 5 m) . Kaikki oksat ovat tanakoita,
jokseenkin vaakasuorassa asennossa ja tuota yhtä lukuun ottamatta aivan haarattomia, vuosikasvaimet peräkkäin . Tästä lounaaseen on samalla Urrilan tilalla ollut nykyisen l inkkiaseman tienoilla 1- 2 hä vitettyä käärmekuusta .
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Kuva 2 . Kuusimuotojen oksatyyppejä .

A

B

CD

Fig . 2 . Branch types in forms af Picea abies . ( A) f . pendula . (B) f . viminali s. ( C) f . virgata . (D) f. oligoclada .

Kuva 3 . Sinervämäen käärmekuusi
( n:o 7) . Valok . P. Ervi .
Fig . 3. The tallest Picea abies f .
virgata ( o . 7) in Hultia .
Puu n: o 14 Kulhapään järven itäpuolella iemelän tilalla viljelystien varrella on säilynyt heikkokuntoisena, mutta sen vierellä kasvanut 6 m pituinen
yksi l ö ol i kaadettu 1950-l uvulla; kanto oli a 11 cm. - Yksilö n: o 15 kasvaa
lähellä Pengerjokea , mikä on aikoinaan ollut merkittäviä uittoväylä .
Lii kkuessani 1972 Pekkasenperällä etsimässä niitä puita , jotka Koskinen
( 1964 : 247) mainitsee ainoina Hultialta , minulle näytettiin niistä toinen
( n: o 16 ) , jonka alaoksat 3 cm : n vuosikasvaimin kurottelivat maahan . Sen si jaan toinen (69297: 3838 ) oli erehdyksessä 'heikkona yksilönä ' kaadettu edel l isenä talvena .
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Puitten n: o 17- 18 mitat ilmenevät taulukosta . Ni istä jälkimmäinen oli erehdyksessä karsittu 2 m: n korkeudelle , mutta oli muutoin normaali,
harvaja pitkäoksainen yksi l ö . - Kuulin myös Vehkoon kylän Palomäestä erään käärmekuusen joutuneen poistetuksi suonkuivatuksen ojalinjalta (69 35: 384 ) . Yksilö 19 kasvaa normaalimuotoisena metsässä , samoin n: o 20, vaikka onkin
1.5 m mittainen , itsensä pituisine maahan ulottuvine oksineen . - Puita 21 - 22
en päässyt näkemään tunnistaessani jäljempänämainittua yksilöä 28 , mutta
saamani kuvaus vastasi käärmekuusta .
Edellä selostetut puut edustavat kuusen tyypillisiä muotoja ( formia ) . Multi al la tavataan myös yksilöitä , jotka voitaneen lukea f. oligocladaan (t ai f .
virgulataan , osin myös ns. 'kampakuusiin' ) . Tällaisia ovat yksilöt 23- 28 ,
joissa pääoksat ovat vaakasuoria ja harvat haarat riippuvat kuvan 2 C ja D
tavoin alaspäin , mutta joukossa on jollakin vyöhykkeellä miltei normaaleja
3- jakoisiakin haaroja . Erityisesti puissa 26 ja 27 nämä sisiliskon tai kär pän jalkojen kaltaiset , vaillinaisesti kehittyneet kasvaimet ovat ominaisia .
Yksi l öissä 24 Kapalassa Termitty-järven pohjoispuolella latvus on lähes normaali , mutta puun keski - ja alaosa käärmekuusityyppiä . Erikoinen on myös
kolmen harvaoksaisen puun r yhmä Sahrajärven Ilomäessä (n : o 25 a- c ) , jossa
yksilöt ovat harvaoksaisia, miltei keppimäisiä, tosin muiden puiden varjostamina .
Myös 'Tapionpöytä ' ( f . tabuliformis) tavataan Mu ltialta Joensuonkankaan rauhoitetulta aarnialueelta ( n:o 2~ ; kuva 4) . Puun korkeus on 80 cm , sen läpi mitta tyvestä 12 cm ja ' latvustasta' 3 1/2 m.
Edellisiin muototyyppeihin kuulumattomia , mutta mainitsemisen arvoisia ovat
vielä pallolatvainen tuulenpesämuodostus sekä ns . kotakuusi , molemmat Isojärven kylässä . Edellinen on muutoin normaali kuusi , mutta sen latvassa on
3 m korkea ja 5 m leveä kaadetun padan muotoinen tuulenpesän kaltainen muodostuma , jossa vuosikasvaimet ovat vahvat ja vihreät, kun taas sisäosasta
neu l aset ovat varisseet . Markkulan talon rannassa (69159 : 3925 ) kasvava pitkä, 2-l atvainen (0 r . k . 80 cm ) 'kotakuusi' on mainittu kansatieteel l isenä
harvinaisuutena . Sen alaoksat ovat pitkät ja alaviistot muodostaen kotamai sen ' piilopirtin ' puun tyvelle - rodullista merkitystä sillä tuskin on .

Kuva 4 . Tapionpöytä Joensuonkankaalla ( n : o 29) . Valok . L. O. Ervi 1973 .
Fig . 4 . Picea abies f . tabuliformis
and diameter af cro~n 3. 5 m.
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Multian pitäjä sijaitsee metsäisellä seudulla Näsijärven ja Päijänteen vesist öj en vedenjakajalla . Muutoin harvinaisina pidettyjen kuusimuotojen runsaus täällä on käsittämätöntä . Ehkä asukk ai den rakkaus luontoon ja kotiseutuun osaltaan ovat vaikuttaneet näiden erikoismuotojen havaitsemiseen ja
säil yttämiseen . Aivan kaikkia yksilöitä en ole l öytänyt ja jotkut ovat osoittautuneet tuholaisten vaivaamiksi. Myöskään ns . kampakuusia en ole ottanut
huomioon . - Kaikille lukemat tamille oppailleni olen hyvin kiitollinen saamastani avusta - eräi tä ei kiitokseni enää voi saavuttaa .
Summary: Exceptional forms af Picea abies in Multia , C. Finland.
A considerable number af No rway spruce (Picea abies ) trees ~ith exceptional
branch forms were found in the commune of Multia lying in the ~ooded ~ater 
shed area between the lakes Päijänne and Näsijärvi, C. Finland . A list of
the forms included and the specimens found are given in a table, ~ith data
on locality, tree height, stem thickness, and age . Most numerous ~as f . virgata (16 trees, several af which also had pr oduced cones ) . In contrast, no
cones were found in the individuals represen ting f . vi minalis .
Ki rjallisuutta
Ko s ki nen, A. 1964: Saarijärven, Uuraisten, Pylkönmäen j a Mul t ia n pi tä jien
putkilokasvisto. - Arch. Soc. ' Vanamo ' 18: 245- 259 .

SYYSKOKOUKSESTA POIMITTUA
Dendrologian Seuran syyskokous pidettiin perinteiseen tapaan Karjalatalolla, marraskuun 18 . päivänä. Osanottajajoukko tuntuu olevan suurin
piirtein vakio; tällä kertaa 50 henkeä , miltei samat kuin viime vuonna .
Ohjelma aloitettiin vaahterasiirapilla, josta Leena Hämet- Ahti kertoi
(ks. s. 165) ja josta tarjolla oli maistiaisia . Kahta melko erilaista laatua kokeiltiin, molempia pannukakun päällä kuten yleinen käyttömuoto kuulema on . Jotkut kyllä ehtivät myös kokeilemaan hyväksi mainittua yhdistel mää jäätelöä vaahterasiirapin ja konjakin seoksen kera . Vaahterasiirappi
oli sangen makoisaa, ei ihme, että sen käyttö Suomessa on viime vuosina
kovasti laajentunut .
Maistiaisena oli tarjolla myös venäläistä koivunmahlaa, joka sopi illan toisen esitelmän aiheeseen : Max . Hagman kertoi hienon di asarjan tuella Islannin
ja Färsaarten metsänistuttajista. Tällöin nimittäin mm . kuultiin , että aika na ennen lammasta Islantia on verhonnut koivumetsä . Islannin metsistä ja
metsäistutuksista saataneen lukea Sorbifol iasta ensi vuonna; Färsaarista
jo tästä numerosta . Lisäksi puheenjohtaj amme kertoi ensi kesän Skotlannin
matkasta ja paljasti vuoden puun 1983, joka on kuusi .
Viime syyskokouksessa kuultiin männystä r uokana ja rohtona ja maisteltiin
pettuleipää . Ny t kohteena oli vaahteras ii rappi . Osallistujat jäivät jännityksellä odottamaan mitä kuusesta kerrotaan ja maistellaan ensi syksynä .

Pertti Uotila
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JUHA SUOMINEN
RATAPIHOJEN JA -PENKEREIDEN PUISTA JA PENSAISTA
Vuosina 1963-67 kokosin ratakasvillisuusaineiston (Suominen 1969a , 1969b)
ohella kasvistaaineiston 280 :l tä rautatieverkkomme asemalta, so . erikokoisten liikennepaikkojen ratapihailta näihin kuuluvine kuormaus - ja varastoalueineen ynnä pengerluiskineen . Huolimatta erinäisistä julkaisuista ( mm .
Suominen 1980 ) on Suomen rautatiekasvista yhä esittelemättä . Oheisena dendrologinen tiivistelmä viljel emättömistä rautatiepuuvartisistamme .
VR pyrkii hävittämään kaikki puuvartiset rata- alueelta, ruohokasvit sentään
vain raidealueilta muttei pengerluiskilta eikä muilta liepeiltä . Puut ja pensaat yrittävät silti alati tunkeutua rautateille, pääosin ympäröivistä metsistä mutta myös pihailta ja puistoista. Puistoihin kuuluvat myös VR :n iki omat asemapuistot . Näihin on istutettu erityisesti juuri puuvartisia kasveja .
Lajista on varsin omaleimainen , VR : n omaa taimistoalkuperää kun on . Eri - ikäisillä radoilla näyttää olevan omat tyylisuuntansakin, aivan kuten asemarakennuksillakin . Anteeksiantamattornia laiminlyöntejäni on, etten tehnyt muistiinpanoja asemapuistoista . Toivottavasti joku dendrologi pikimmiten paneutuu aiheeseen.
Ratapenkereet
Ratapengerluiskien runsain ja yleisin puu ( taimia ja nuoria puita) on mänty
(Suominen l969a : 200) . Peittävyys etelänpuoleisilla rinteillä on 0 . 2 ja pohjoisenpuolei silla 0 . 6 %, vastaavat frekvenssit, asumisprosentit 20 m2 näytealoille 24 ja 36. Mäntypä tietenkin : metsiemme valtapuu, avoimen paikan pioneerilaji, hiekkaiselle kuivalle ratapenkereelle, keinotekoiselle harjulle
mainiosti luontuva . Yleisin ratapuu, vaikkei pystykään kasvattamaan vesoja
katkaisun jälkeen . Häirityillä ( hiekalla peitetyillä) ja uusilla ratapenkereillä mänty sentään jää hivenen jälkeen hieskoivusta, ja ratapihoilla on
koivuntaimia paljonkin enemmän kuin männyntaimia .
Toiseksi tärkein ratapengerpuu onkin hieskoivu, peittävyys vakiintuneilla
etelärinteillä 0 . 2 ja pohjoisrinteillä 0 . 4 %, frekvenssit 16 ja 30 %. Seuraavina ovat haapa, yhtä usein etelä - kuin pohjoisrinteilläkin, sekä kiiltopaj u
(Salix phylicifolia), enemmälti pohjoisrinteillä . Selvästi pohjoisrinteisiin
pitäytyvä on kuusi , metsiemme varjopuu , jonka frekvenssi etelärinteillä on
vain 6 mutta pohjoisrinteillä 28 %. Seuraavina yleisyysjärjestyksessä ovat
rauduskoivu , pihlaja ja kataja . Harmaalepän peittävyys on suurehko (0 ~ 2 %)
mutta frekvenssi edellisiä pienempi . ( Vadelman, yleisen ja runsaan ratapengerkasvin , olen lukenut ruohojen joukkoon . Varpujakaan , joista varsinkin
puolukkaa on vanhojen ratapenkereiden luiskarinteillä varsin paljon , en tässä
käsittele . )
Yhteistä metsäpui llemme on yleensä selvä painottuminen ratapenkereiden pohjois ri ntei lle . Sinne keskittyvät myös metsän aluskasvillisuuden lajit, ruohot
ja heinät sekä sammalet . Selvästi eniten puita ( puiden taimia ) on metsää helkavilla ratapenkereillä ( Suominen 1969a: 213 ) , vähiten peltoaukeiden penkereillä, joi lla usein onkin taajaa ruohikkoa .
Puulajien ylei syys- ja varsinkaan peittävyys,rvoilla sinänsä ei ole kovin
suurta merkitystä , koska puuvartisia jatkuvasti hävitetään . Lajien keskinäiset suhteet lienevät silti melko vakaat . Luultavasti kuitenkin se , että VR
1960-luvun jälkeen siirtyi myrkytyksistä mekaaniseen torjuntaan , on lisännyt
vesomiskykyisten lajien osuutta eritoten havupuihin verrattuna .

J . Suominen ,

Seunala~e
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Ratapenkereillä, s11s asemien välitaipaleilla, kasvavat puut ja pensaat ovat
yleensä ympäristö n metsälajeja. Joskus kasvaa myös lehtopensaita ( Lonicera
xylosteum, Ri bes alpinum ) , suokohdilla penkereiden alarinteillä suolaj e jakin (Betu la nana, Salix re ens ) , mutta viljelykarkulaisista on näytealoille
osunut vain selja Sambucus racemosa ) .
Ratapihat
Ratapihojen ( itse ratapihan ohella sen takainen kuormaus- ja varastoalue ,
laitureiden liepeet sekä pengerliuskat ratapihan päiden vaihteisiin asti ; ei
sen s i jaan asemapuisto ) puu- ja pensaslajista poikkeaa melkoisesti metsäkasvien hallitsemasta pengerlajistosta . Koko lailla kirjavessa ratapihalajistossa on monia viljelykarkulaisia, e r äitä yleisesti .
Ratapihojen yleisin puuvartinenon kiiltopaju; se on merkitty l82 :l ta ratapiha- alueelta 280 : stä ( 65 %) . Kiiltopajupensaita on yleisesti pengerluiskalla
tai varastoa lueen reunaosassa, mutt a taimia on usein aivan ratapihallakin.
Kiiltopajun tuntumaan yltä vät rau duskoivu ( 178/ 280 ) , mänty ( 170 ) ja hieskoivu
( 169 ) . Seuraavina ovat rai ta ( 151 ) , haapa (131 ) ja har maaleppä ( 128 ) . Pihlaja
(99) ja ku usi ( 71 ) jäävätkin jo alle sadan aseman tutkituista 280 : stä .
Luetellut yhdeksän ovat kaikki yleisiä alkuperäisiä lajejamme . iitä on tavattu yhtä usein kaikenkokoisilla asemilla taikka sitten useammin pienillä
ja usein metsänläheisillä rata pihoi ll a . Vain kulttuu r insuosijapaju raita pai nottuu isoille asemille jossain määrin .
Kymmenenneksi sijoittuukin jo tehokas vi l je l ykarku lainen selja (Sambucus racemosa ) . Se on tavattu 69 : ltä rata piha-alueel ta , valtaosin isoi mmilta asemilta , kaupunkien ja kirkonk ylien piiristä . Tuomi (64 ) painottuu isoille asemille sekin ; osa ratayk sil öistä on epäilemättä peräisin puisto- ja pihapuista .

Kuva 1 . Ratapihojen paljaat soraken tät tarjoavat kilpailut toman kasvupaikan myös monille puuvartisille . Harvoin puut tai pensaat kuitenkaan pääsevät täyteen mittaansa . Kuvassa koivutaimisto Hämeenlinnan ratapihalta. Kuva 2. X. 1982 P. Uotila .
Fig . 1 . Even woody plants easil y spread to ra ilua y ya r ds . In the picture
a birch stand at Hämeenlinna rail uay station .
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Punaherukkaa (R ibes rubrum - ryhmä, 60 ) on selvästi useimmin isoilla asemilla,
varmastikin pääosin viljelykarkulaisena . Kataja ( 50 ) sen sijaan metsälajina ,
kulttuuria suosivanakin, kerrassaan karttaa isoja asemia . Vaahtera ( 50 ) puolestaan on hyvin selvä isojen asemien laji, kaupunkien ja kylien puistoista
radalle karannut, erityisesti etelässä usein tavattava .
Vain Itä-Suomessa yleinen mustuvapaju ( Salix m rsinifolia, 46) jää kauas koko
Suomen kiiltopajusta . Omenapuu (Malus x domestica, 45 on puutarhakarkulaisena isoimpien asemien laji, osaksi kyllä varmaan junamatkustajain eväistäkin
alkunsa saanut . Mustaherukka (44 ) , usein isojen asemien kuormauslaitureiden
katveessa piilevä, lienee sentään pääosin rastaiden aikaansaannosta . Ku l ttuurista piittaamatonta virpapajua (S alix aurita, 35 ) kasvaa niukkana kaikenkokoisilla asemilla .
Risteymäsyntyinen rusopajuangervo (S piraea x billiardii , 30 ) , isonlaisi l le
asemille keskittyvä, on levittäytynyt ratapihojen penkereille kasvullisesti
( myös roskien ja täytemaan mukana) lähipuistoista, myös ja erityisesti VR : n
omista asemapuistoista . Se on ilmeisesti pitkään kuulunut rautateiden taimistovalikoimaan . Sen ''puolikasta'' pajuangervoa ( S. salicifolia ) en tavannut yhdelläkään ratapiha- alueella, vaikka se on yleinen ja risteymää perinteisempi
koristekasvi .
Jälleen kaksikin pajua lomaan , läntinen hanhenpaju (Salix repens, 28 ) ja ahopaju (S . starkeana, 22 ) . Kahdesta isoja asemia jossain määrin suosivasta ko ristekasvikarkulaisesta , kurttulehtiruususta (Ro sa rugosa, 22 ) ja tuomipihlajasta (Amelanchier spicata, 22 ) , ainakin edellinen näyttää olevan pääosaltaan
peräisin asemapuistoista . Isojen , ja melko eteläisten, asemien karkulainen
vuorijalava ( Ulmus glabra , 20 ) on sekin VR : n puistolajeja . Tuhkapajuki n (Salix cinerea) on tavattu 20 : llä asemalla, ei kuitenkaan kaupungeissa .
Karviainen (Ribes uva- crispa, 18 ) on etupäässä lintujen kaikenkokoisille asemille sirottelema , halava (Salix pentandra, 14 ) tuulen tuoma, lounaiset Rosa
canina - ryhmän ruusut ( lO) jälleen lintujen . Soiden saartamien, vallankin
pienten pohjoisten ratapihojen pengerluiskilla on vaivaiskoivua (lO), lounaassa Salix rosmarinifolia - pajua (9) . Kahdeksasti tavattuja puuvartisia on
kolme : tervaleppä, metsäruusu (Rosa majalis) ja isonpuoleisten asemien pihakarkulainen pihlaja- angervo (So rbaria sorbifolia ) . Seitsemästi on merkitty
taikinamarja, isojen asemien karkulainen piilipuu ( Salix fragilis + ~ · x ru bens) samaten , syreeni ( Syringa vulgaris ) kuudesti . Viidesti tavattuj~ on
neljä : luonnosta levinneet paatsama ja lapinpaju ( Salix lapponum) seka j uha nnusruusu (Rosa pimpinellifolia) ja kaupunkipuistoista karannut saarni .
Aineistossani on neljältä asema l ta lumimarjakanukka ( Cornus alba) ja juo lu kkapaju (Salix myrtilloides) , kolmelta aitaorapihlajan (Crataegus grayana) ja
hernepensaan (Cara ana arborescens ) karkulaistaimia sekä erityisesti asemapuistoista karannut sinikuusama Lonicera caerulea ) . Kahdesti merkittyjä on
kuusi lajia : puistokarkulaiset tammi, ruostehappomarja (Berberis vul a r is) ,
valkopajuangervo ( Spiraea alba ) ja punalehtiruusu (Rosa lauca sekä todennäköisesti luonnosta levinneet karjalanruusu (Rosa acicularis ja koi r anheis i
(Vi burnum opulus) . Kerran merkittyjä lajeja on puolisen tusinaa , joukossa
tyrnikin (Hippopha~ rhamnoides ) Kristiinankaupungin satamaraiteen hiekalta .
Tämmöiseltä paikalta on tyrni tavattu Ruotsistakin (A lmquist 1957 : 237) . Puuvartisten levintä radoille
Ratapihailta ja - penkerei l tä tapaamani puu- ja pensaslajista on varsin suuri ,
60 lajia . Kirjallisuudesta ja museonäytteistä tulee vielä seitsemisen lajia
lisää . Likimain koko luonnonvarainen Manner-Suomen lajisto on mukana , myös
suoranaisia lehtopensaita, ja soidenkin lajeja on harvalukuisina penkereiden
alarinteillä . Jalot lehtipuumme ovat sentään levinneet radoille puistopuista
käsin .
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Metsäpuumme ja - pensaamme ovat yleensä levinneet rautateille siemenellisesti,
ja niiden yleisyys ja kasvupaikat ovat varsin kauniisti lajien ekologisten
vaatimusten mukaisia . Haapa kuitenkin on levinnyt ratapen kereille ainakin
pääasiassa juuriansa avulla, ja se muodostaakin selviä laikkukasvustoja . Tärkeimmät metsälajit ovat tuulilevintäisiä . Ma rjoja syövät linnut taas ovat
huolehtineet siitä, että radoilla kasvaa pihlajaa, tuomea, punaherukkaa, ka tajaa, mustaherukkaa ja taikinamarjaa, kotoisia ruusulajejamme , koiranheittä
ja kuusamaakin .
Osa ratojemme tuomipanseista on istutetuista yksilöistä lähtöisin, herukkapensaista pääosa. Pelkästään istutetuista (y nnä villiytyneistä ) yksilöistä
pääosin lintujen levittämiä ovat ratojen selja, omenapuu, kurttulehtiruusu,
tuomipihlaja ja karviainen, harvinaisemmista aitaorapihlaja, sinikuusama,
happomarja ja punalehtiruusu. Omenapuun kohd alla tosin ihmisen suoranainen
osuus lienee suuri (v rt . myös Almquist 1957 : 247 ) .
Puistopuistamme etevin ilmoitse leviäjä on vaahtera, tavattu 50:ltä ratapihalta, osaksi kyllä vain pieniä l yhytikäisiä taimia . Toiset puistojalopuumme
vuorijalava ( 20) ja saarni ( 5) jäävät selvästi jälkeen; isoterhoinen tammi
on tavattu vain kahdesti .
Kasvullisesti on rata- alueille päätynyt - haavan lisäksi - rusopajuangervo,
pihlaja-angervo, piilipuu ja s yreeni sekä joukko ha rv inaisempia ratapensaita
( ks . myös Almquist 1957 : 247).
Summary: Trees and shrubs invade Finnish railway areas .
Despite of continuous control, slopes of railwa y embankments are invaded
by native trees and shrubs , especially pine , birches, willows, aspen, and
spruce . These trees prefer northern exposures in particular.
In track yard areas (of which 280 were studied ) a total of about 60 woody
species was found . Al so here native species dominated, but many common
species were less frequent at large stations surrounded by to~ns and villages . On such sites escapes from cultivation were common instead, and such
species as Sambucus racemosa, Ribes spp . , Acer platanoides, Malus x domestica, and Spiraea x billiardii were frequently found . These species also
seemed to spread f r om parks around station buildings .
Wind dispersal dominated among the species studied , but strikingly many
common railway species al so spread with birds. Bi rd dispersal is found in
several native species and particularly in species which have escaped from
cultivation . Many ornamental shrubs also spread vegetatively from adjacent
parks and gardens .
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PENTII IILAI'I<O

VAAHTERA- AIHEISET POSTIMERKIT
Vaahtera- aiheisten postimerkkien ~ohteina on ollut neljä vaahteralajia .
Niistä erikoisasemassa on sokerivaahtera (Acer saccharum), joka on Kanadan
virallinen kansalliskukka jasenvuoksi se on ollut ainakin sivuaiheena monissa kanadalaisissa postimerkeissä . Näitä merkkejä ei ole otettu mukaan
kuin kaksi esimerkin luontaisesti (k uvat 9 ja 10). Seuraav~ksi eniten on
kuvattu vuorivaahteraa (A . pseudoplatanus ) , joka esiintyy viidessä merkissä,
kaikki eurooppalaisia (k uvat 4- 8) . Vuoden puumme, kotoinen metsä vaahtera on
kahdessa merkissä (k uvat 2 ja 3) . Aina ei voi kasviaiheisista merkeistä sanoa, mikä kasvilaji siinä on kuvattu - sellaisesta on esimerkkinä japanilainen postimerkki vuodelta 1971 (kuva 1). Mahdol lisesti la ji on japaninvaahtera .
1 . Japaninvaahtera (A . palmatum Thunb . , kuva 1) . - Kovin tyylitelty pllrros,
jossa esitetystä lajista ei voi saada täyttä varmuutta . Kirjal lisuudestakaan
en ole löytänyt tietoja siitä, mitä aihetta merkki kuvaa. - 1: Japani 7 Yen
1971.
2. Metsävaahtera (A . platanoides L., kuvat 2 ja 3) . - Metsävaahtera on Keski - Euroopassa vuorivaahteraa harvinaisempi . Siitä onkin vain pari postimerkkiä, yhdessä puolalaisia puita esittävässä sarjassa ja toinen bulgarialaisia
"Vuosisataisia puita" esittävässä sarjas sa . - 2: Bulgaria 2 Stotinki 1964;
- 3: Puola 50 Grotszy 1978.

Kuvat 1-18. Vaahtera- aiheisia postimerkkejä .
Figs 1-18 . ~1aple motives on stamps. 1 : Acer cf . palmatum . 2- 3 : A. platanoides . 4-8: A. pseudoplatanus . 9-18: A. saccharum.
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3. Vuorivaahte r a (A. pseudoplatanus L., kuvat 4- 8) . -T ästä Keski -Euroopassa
varsin tunnetusta puusta on viisi aihemerkkiä . Niistä lienee Sveitsin Pro
Juventute- merkki vuodelta 1975 kaikkein tyylikkäin. - 4: Liechtenstein 20
Rappen 1958; - 5: Bulgaria 3 Stotinki 1964; - 6- 7 : Jugoslavia 200 P (Metsä r iistaa ja niiden ravint okasveja esittävästä sarjasta ) 1978 .
4. Sokerivaahte r a (A . saccharum Marsh . , kuvat 9- 18 ) . - Kuvat 9- 10 esittävät
kahta kanadalaista postimerkkiä, joissa Kanadan virallinen tunnus vaahteran
lehti on koristemassa postimerkkiä . Tämänkaltaisia postimerkkej ä on Kanadan
postimerkkien joukossa lukuisia . Kysymyksessä ei olekaan varsinainen kasvi aiheinen merkki . Aitoja aihemerkkejä ovat muut merkit ( kuvat 11-18 ) . iistä
varsin ihastuttava on Kanadan vuodenaikoja esittävä sarja ( kuvat 11- 14 ) . 9: Kanada 25 cent 1977; - 10: San Marina 150 Lire 1971; - 11 - 14: Kanada 6 &
7 cent 1971; - 15 & 16 : Irlanti 5 pennies & 1/ 2 Shilling 1967 .
Summary : Maples on stamps .
At !east four maple species have been portrayed on stamps : A· cf . palma tum
on one, A. platanoides on two, A. pseudoplatanus on 5 and A. saccharum at
!east on ten stamps.

Uusi

APULAISPROFESSORI
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NIILO KARHU
YLI SATAVUOTIAITA PUITA TORNIOLAISESSA PIHAPUISTOSSA
Pistäydyin viime heinäkuussa poppeleiden merkeissä Perämeren perukassa Pohjan
Torniossa . Ja löytyihän sieltäkin poppeleita - lukumääräisesti ei kovin paljon, mutta kuitenkin viisi lajia. Kenties siellä kasvaa myös Suomen suurin
palsamipoppeli . Tällä puulla on ikää yli 100 vuotta ja ympärysmittaa rinnan
korkeudelta 224 cm . Varsin mielenkiintoinen on sen kasvuympäristö , Cedermanin
talon pihapuisto , missä on muitakin yli 100- vuotiaita puita .
Talon on rakennuttanut pormestari Frans Julius Cederman (1815- 1868) ja hänen
Oulussa 1030 syntynyt ja Tukholmassa 1884 kuollut vaimonsa Rosalba Ma r ia ,
o . s . Elfving, joka tunnetaan myös kirjailijana : useita romaaneja nimellä
Alba Ödegård . Pormestarin rouva harrasti myös puutarhakulttuuria ja Ceder manin talon pi hapuisto onkin hänen aikaansaannoksensa. Talon vaiheista on laatinut selostuksen maanviljelysneuvos Ahti Risku, joka kirjoittaa puistosta
ja pihasta näin :
"Pormestarin rouva Rosalba Cederman oli nähtävästi talon valmistumisen aikoihin istuttanut laajan ja kauniin puiston sen ympärille, missä oli useita harvinaisia puulajeja . Erään tarkistamattoman tiedon mukaan puiston istutuksessa
asiantuntijana olisi ollut metsänhoitaja Reuter . Kairauksella voi puitten
iäksi todeta n. 1870 . Puisto oli kasvanut ja siitä jouduttiin muutamia puita
v . 1948- 1950 harventamaan, mutta parhaat puut jäivät jäljelle: lehmus ja kak si suurta palsamihaapaa sekä neljä suurta lehtikuusta, sembramänty, tuomia
ja kaivolla oleva kotipihlaja .
V. 1952 Ahti Risku istutti kolme tammea portinpieleen ja Katri Riskun nimikkolehmuksen . Tammet , tosin varsin kärsineenä , edelleenkin ovat, saattavat
olla Suomen pohjoisimmat tammet . Lisää tammia istutettiin v . 1956 . Katrin
nimikkolehmus erään lämpimän ja sateisen kesän lopulla ei huomannutkaan
syksyn tuloa, äkilliset pakkaset tavoittivat sen täydessä lehdessä . - Näin
tahtoo täällä käydä muillekin etelän puille, sillä maaper ä on hyvin hedel mällistä . Lehmus ei seuraavana vuonna alkanut tehdä lehteä. Kun sitä kesäkuun lopulta kuukausi kasteltiin saavillisella lämmintä vettä joka päivä ,
l ehti puhkesi heinä-elokuun vaihteessa .
Vuonna 1951 istutettiin entisen Kauppakadun alueelle kaksi riviä visakoivuja
ja v . 1953 Kaar l o Säipän kaivattama uudisrakennusperustus täytettiin ja .tälle
alueelle istutettiin visakoivuja, saarni , palsamihaapoja , ruotsinpihlaja ja
tuomipih l aja . Noin vuonna 1956 on istutettu marjaomenapuu ja samoihin aikoihin kaupungintalon ja Risk un tontin välirajalle pihlaja - aita . V. 1952 istutettiin vaahte r oita, jotka kärsivät karusta ilmastosta ja lihavasta maasta
( ruokamultakerros on yli 1 m) , mutta tuulensuojaksi kasvatetun tuomi r yhmän
noustua pakkasvauriot ovat vähentyneet.
V. 1975 tontilla oli yli 100- vuotiaita puita 7, visakoivuja 30 , etelän puita
1950-l uvulta 13, näistä siis 6 tammea ja yksi saarni , tiettävästi lajinsa
pohjoisimmat , muita puuistutuksia 63, pensaita, ruusuja ja sireenejä . "
Tuon lainsuksen täydennykseksi todettakoon, että talon valmistumisen aikoihin
elettiin vuotta 1866 . Silloin istutetuista puista oli nyt heinäkuussa jäljellä edel leen seitsemän . Palsamihaapoina mainitut ovat palsamipoppelia (Populus
balsamifera var . elongata ) ja lehtikuuset siperianlehtikuusta (Larix sibirica) .
Tammista todettakoon , että kahdessa muussa yksit yispihassa Torniossa kasvaa
hyväkuntoinen tammi - pohjoisin saattaa l öytyä eräästä yksityispihasta Rovaniemeltä . Yksi virhe selostukseen sisältyy: Cedermanin talon puistossa ei
N. KMhu. , Nä.y:tt.elijä.n.;ti_e 1 B 5, 00400 HW.i.nlu:. 40
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Kuva 1. Cedermanin ta l on
nurkalla kenties Suomen
suurin palsamipoppeli ,
toinen näkyy takana; oikealla kookkaita siperianlehtikuusia ja korkea sembramänty, edessä reunassa
kukkiva marjaomenapuu
(Halus baccata ) . - Kuva
kirjoittajan .
Fig. 1. Possibly the
tallest Populus balsami fera var . elongata in Finland is this one in Tornio,
groving together ~ith such
species as Larix sibirica
and Pinus cemb ra .
kasva saarnea, mutta kylläkin vuorijalava (U l mus glabra ) sekä erittäin elinvoimainen, nuori kynäjalava (Ulmus laevis ) . Mainittu marjaomenapuu (Malus
baccata) oli täydessä kukassa ja muutaman metrin korkuisena varsin vaikuttava
näky.
Tornion kaupunkikeskustassa Suensaarella kasvavat siperianlehtikuuset ja
sembramännyt olivat erittäin komeita ja kookkaita . ~luis ta havupuista mainittakoon yksi makedonianmänty (Pinus peuce ) , yksi dahurianlehtikuusi (Larix
gmelinii ) ja muutamat hyväkasvuiset euroopanlehtikuuset ( Larix decid~
Suensaaren poppelit
Poppelien tarkka laskenta osoitti, että Suensaarella kasvaa 55 kpl palsamipoppelia, 2 kpl laakeripoppelia (Populus laurifolia ) , 5 kpl ruhtinaanpoppelia
(P . x rasumo~skiana), 3 kpl tuoksupoppelia (P. suaveolens 'Pyramidalis' ) ja
7-kpl pylväshaapaa (P . tremula 'Erecta' ) . Mantereen puolelta totesin Kivi rannasta, Kukkolankoskelta ja Ylivojakkalasta yhteensä 21 palsamipoppelia, jonka
noin 70-vuotiaiksi mainitut puut kasvattivat Kivirannassa Massan talon pihassa varsin runsaasti juurivesoja. Poppeleita siis löytyi viisi lajia, yhteensä
93 puuta. Mantereen puolen jo Alatornion tarkka läpikäyminen saattaisi lisätä
lukumäärää, mutta tuskin sen sijaan lajimäärää.
Summary: More than 100- year- old park trees in Tornio .
A short description is given af a private park in the city af Tornio, on the
northernmost coast af the Gulf af Bothnia . Seven trees more than 100 years
old ~ere found, and these included such species as Populus balsamifera var .
elongata and Larix sibirica. The fo r mer tree is probably the tallest indi vidual af that species in Finland . A survey on the poplars af the island
part af the city is presented in the end af the article .
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Nl ILO KARHU
SUOMEN SUURIMMAT POPPELIT
Poppeleita tutkiessani olen v11me vuosina eri puolilla maata liikkuessani
kiinnittänyt huomiota myös s uurten puuyksilöiden mittoihin ja merkinnyt muistiin kookkaimpien paksuuden. Näistä tiedoista on vähitellen kertynyt tilastoa
Suomen suurimmista poppeleista . Tässä julkaistava luettelo on "viimeinen sana"
täsmälleen niin kauan kuin toisin osoitetaan. Toivonkin, että lukijamme ryhtyvät kumoamaan tässä esitettyjä "ennätyksiä" ja lähettävät mittaustuloksia lehtemme toimitukselle - ei yksinomaan poppeleista vaan kaikista muistakin huomattavan suurista puista, kuten lehtemme viime numerossa kehoitettiin .
Oheisessa luettelossa ei ole mainittu puun kasv upaikkaa paikkakuntaa tarkemmin . Kustakin lajista on mainittu suurimman tuntemani yksirunkoisen puun ympärysmitta rinnan korkeudelta ( rky ) . Joissakin tapauksissa on lisäksi mainit tu monirunkoisen jättipuun mitat.
P. alba, hopeapoppeli: Vantaan Tikkurila, 490 cm .
P. balsamea var . elongata, palsamipoppeli: Tornio, 224 cm .
P. balsamea var. hortensis, kartanopoppeli: Tampere, 382 cm .

f . x berolinensis, berliininpoppeli. Helsinki, 362 cm . Saman lajin fastigiata tyyppinen puu Kuopiossa haarautuu kolmeksi rungoksi 70 cm korkeude lla, missä
ympärys 680 cm, haarojen rky 270 cm, 300 cm ja 330 cm .

f.

x canadensis, kanadanpoppeli : Helsinki, 350 cm .

f.

x charkoviensis, harkovinpoppel i : Helsinki, 280 cm .

P. deltoides, amerikanmustapoppeli, Helsinki : 350 cm . Saman lajin 4- haarainen
yksilö Tampereella, ympärys 50 cm korkeudelta 620 cm , haarojen rky 160 cm,
233 cm, 265 cm ja 280 cm .

f.

x gileadensis, ontarionpoppeli : Helsinki, 306 cm .

P. laurifolia , laakeripoppeli : Oulu, 350 cm.
P. nigra, mustapoppeli: Helsinki, 394 cm.

f . x petrowskana, tsaarinpoppeli : Heinola, 630 cm (ks . kuva seuraavalla sivulla ) .

f.

x rasumowskiana , ruhtinaanpoppeli: Tampere, 300 cm . Sama laji ja paikkakunta, 5- haarainen puu, ympärys 60 cm korkeudelta 585 cm, haarojen rky 187 cm,
194 cm, 200 cm, 200 cm ja 220 cm.

P. suaveolens, tuoksupoppeli (ei cv . 'Pyramidalis'): Kuopio , 192 cm .
P. trichocarpa, jättipoppeli : Nokia, 362 cm .

f . x woobstii , riippapoppeli : Lappeenranta, 300 cm .
Summary : Thickest poplars in Finland.
A list af the thickest planted poplars in Finland is presented , with a note
on the locations and bread- height girths .
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Kuva 1. Heinolassa kasvava tsaarinpoppeli (Popu lus x petrowskiana) saat taa olla Suomen paksuin
yksirunkoinen poppeli ,
rky 630 cm . Puuta mittaa massa Niilo Karhu . - Kuva
Seija Karhu .
Fig. 1 . The thickest
sinq1e-stemmed poplar in
Finland may be this Populus x petrovskiana-from Heinola with a
girth af 630 cm on
breast - height leve1 .

NII LO ("NALLE") KARHU
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Kaikki sevramme aktiivijäsenet tuntevat al1en, joten hän ei sen kummempia
esittelyjä kaiva nne. Hän on yksi vi re immistä jäsenistämme . Tuskinpa on seurallamme ollut montakaan sellaista kokousta, savottaa tai retkeä , jolla
Nalle ei olisi ollut mukana - aina Kiinaa ja Kaukasiaa myöten. Seuran hallituksessa hän oli vuosina 1975- 1981 , varapuheenjohtajana 1976- 1978 sekä puheenjohtajana 1979- 1981 . Hän on vaikuttanut lehden toimituksessakin 19751980 .
En tiedä , mistä Na lle on saanut dendrologisen harrastuksensa kipinän , mutta
epäilemättä sen palamisessa on seural1amme ollut osansa . Nallella on kasvi harras t us ollut ve ressä jo nuoresta pitäen . Kesänviettopaikassaan Lap peenrannan Harlamäessä kukoistavat niin monet kivikkokasvit , alppiruusut kuin
puuntaimetkin . Onpa hän ehtinyt harrastaa dendrologiaa työpaikallaankin Kemirassa vaikuttaessaan arboretumin perustamiseen Vihdin Kotkaniemen Vähämäkeen .
Ennenkaikkea Nalle kuitenkin tunnetaan poppeliharrastuksestaan, joka mm . on
näkynyt lehdessämme useina artikkeleina poppeleista eri puolilta Suomea .
Nalle onkin oiva esikuva siitä, että vaikeammistakin kasveista pääsee sel vyyteen kunhan asiaan todella paneutuu .
Dendrologian Seuran hallitus, Sorbifolian toimitus niinkuin varmaan koko
Seuran jäsenistö toivottaa Nallelle paljon onnea ja antoisia hetkiä niin
Harlamäen arboretumissa kuin Suomen dendrologisessa selvitystyössä eri puolille maata suunt au tuvilla rassausretkillä . - P. Alanko
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PENTT 1 .L'uNKO

MAGNa... IAT (ttlAGNCUA) SLKJ.1ESSA
Lehdessämme julkaistut katsaukset eri puu- ja pensaskasvisukuihin ovat pyrkineet selvittämään, mitä puuvartiskasveja meillä tavataan . Tietämyksen vähäisyydestä johtuen on julkaisemisen jälkeen saatu kiintoisia lisätietoja
lajien esiintymisestä eri puolilla maata . Lisätietoja kaivataan vastaisuudessakin . Esimerkiksi tiedot kasvatetuista magnolioista ovat perin vähäisiä .
Magnoliat kuitenkin kukkiessaan herättävät ansaitsemaansa huomiota , ja niidenkin tarkastelu on paikallaan .
Magnoliat kuuluvat kauneimpiin kukkiviin puihin ja pensaisiin . Valitettavasti
niiden viljely meillä on jo ilmastollisista syistä melko vähäistä. Tällä hetkellä tietoja on seuraavien neljän lajin kasvamisesta puistoissa ja puutarhoissa : poppelimagnolia (M. acuminata ) , pensasmagnolia (M . sieboldii ) , japaninmagnolia (M . kobus) ja loistomagnolia ( ~ . x soulangiana) .
Poppelimagnolia (M. acuminata ) on kotoisin Pohjois-Amerikan itäosista ja se
on ainoa magnolia, jonka levinneisyys ulottuu Kanadaan Ontarion puolelle.
Luonnossa siitä saattaa tulla jopa 30 m korkuinen . Kesäkuussa ilmaantuvat
kukat ovat pieni- ja vihreäteräisiä, siis melko huomaamattomia . Erikoisten
näköisten, syksyllä punaisiksi värjäytyvien pystyjen hedelmiensä vuoksi puu
on saanut englanninkielisen nimensä "Cucumber Tree" . Poppelimagnolian koristearvo on sen komeissa lehdissä , jotka ovat soikeita, 10-24 cm mittaisia .
Lehdet puhkeavat myöhään, joten puu yleensä välttyy keväthalloilta . Poppelimagnoliaa voidaan meillä istuttaa 1-11 - vyöhykkeille . Kasvultaan se on kapean
kartiomainen, suorarunkoinen , joten se on ulkomailla varsin suosittu puistopuu. Helsingin kaupunginpuutarhassa kasvava yksilö on muiden puiden varjostuksesta johtuen epätyypillinen vinorunkoinen . Suorarunkoisia, yli 10- metri siä olivat meillä Tammistan ja ~lustilan arboretumeissa kasvaneet puut . Kumpikin tuhoutui 1970- luvulla keväthallojen, kuivan kesän ja seurannpen talven
kylmyyden yhteisvaikutuksesta . Mustilassa oleva yksilö selviytyi sotataivien
pakkasista ja puusta on vielä tyvivesoja jäljellä . Kallion (1966 ) mukaan puuta tavataan myös Kokemäen kunnantalon pohjoisseunustalla . Myös Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa se on kasvanut A. O. Kai r amon 1902 keräämän näytteen mukaan ( H) , muttei enää 1930-40 luvun taitteessa (Vaarama
1941 ) eikä myöhemmin .
Toinen puumainen magnoliamme on japaninmagnolia (M. kobus ) . Lajin puumaisia
yksilöitä löytyy tällä hetkellä Elimäen Mustilasta , Helsingin Vuosaaresta
(Uotila & Alanko 1979 ) ja Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta . N. 10 m korkuisen puun tiedetään kasvavan Helsingissä Arabian kaupunginosassa Kongonkatu 12 : ssa ( . Karhu jaA . Pajunen, suullinen tieto ) . Kar jalohjalla Tammistan arboretumissa kasvanut puu on tuboutunut . Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on yksi n . 40- vuotias kaksirunkoinen
puu, jonka korkeus on n. 7 m ja ympärysmitat rinnankorkeudelta 68 ja 52 cm .
Puu kukkii vuosittain, mutta kukkarunsaudessa on suuria eroja . Ankarina pakkastalvina saattavat kukkasilmut paleltua miltei kokonaan, mutta puu on
osoittautunut muuten talvenkestäväksi . Tämän kuten monien muittenkin aasialaisten magnolioitten kukinta tapahtuu aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista . Kallio ( 1966 ) mainitsee japaninmagnolian myös Ahvenanmaalta . Schalin (1936 ) pitää sitä talvenarkana Espoossa .
Japaninmagnolian tuntee talvella silkkikarvaisista talvisilmuistaan . Kukat
ovat valkoteräisiä , terälehdet kouruisia, eri suuntiin kääntyneitä. Nitzelius
(1958) mainitsee, ettei hän pysty erottamaan toisistaan eteläistä var. kobus
P. M.anko, KM vilie.tee.Ui.nen puu.taJLha, UrU.o nU!ka.tu 44 , 00 170 HeU..<.niU 17
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- rotua pohjoisesta var . borealis -rodusta. Kirjallisuuden mukaan edellisen
pitäisi erottua jälkimmäisestä mm . seuraavien tuntomerkkien perusteella ( suluissa var . borealiksen t untomerkit ) : kasvultaan epäsäännöllinen, korkeintaan
10m ( suorarunkoinen isokasvuinen, jopa 20m ) , lehdet lyhyemmä t kuin 10 cm
( lehdet yli 10 cm ) ; kukkii vasta vanhana puuna ( kukkii jo nuorena puuna ) .
Näitten tuntomerkkien perusteella näyttä isi siltä, että esim . meikäläiset

Kuvat 1- 4 . - Kuva 1 . Poppelimagnolia (Elimäki 1971 , Alanko 17164 ; H) . Kuva 2. Japaninmag nolia n kukkiva oksa ( Helsinki 1976, ordström ; H) . Kuva 3. Japaninmagnolian lehtiä (Helsinki 1973, ordström; H) . - Kuva 4 .
Pensasmagnolia (Helsinki 1971, Uotila 12654; H) . - Piirrokset P. HavasMatilainen .
Figs . 1- 4. - Fig . 1. Flo~ering Cucumber Tree , Magnolia acuminata . - Fig . 2.
agnolia kobus . - Fig . 3. Leaves af Hagnolia kobus . - Fig . 4 .
Flo~ering M
Flo~ering Magnolia sieboldii . - A11 dravings , del . P. Havas-Hati lainen .
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Kuva 5. Japaninmagnolia, Magnolia kobus Helsingin Kaisaniemessä toukokuussa
1980 . - Kaikki valokuvat kirjoittajan .
Fig . 5. Fl owering Magnolia kobus in Helsinki Botanical Garden in May 1980 .
- All photographs by the author .

Kuva 6. Japaninmagnoliankukkiva oksa . Helsinki 20 . 5. 81 .
Fig . 6 . Flowering branch of Magnolia kobus . Helsinki 20 . 5. 1981 .
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puut olisivat l ähinnä var. kobusta . Spongbergin ( 1976) ja Johnstonen (1955)
mukaan näillä ro dui lla ei ole mitään eroa, vaan he vievät ne kummatkin nimi rotuun var . kobus .
Pensasmagnoliaa (M . sieboldii, M. arviflora ) tavataan meillä Elimäen Musti lasta ja Helsingin Vuosaares ta Uotila ele Alanko 1979 ) . Nustil assa se on kuk kinut mi ltei vuosittain . Vuosaaren pensas oli ollut varsin huonokuntoinen ja
lienee nyttemmin hävinnyt . Nuoria pensaita on nykyään myös Helsingin yliopiston kasvitie tee llisessä puuta rh assa . ~1yös Kirkkonummen Evitskogissa nähtiin kukkiva pensas 1981. Tammisten arbore tumissa Karjalohjalla se on myös kasvanut .
Ka llio ( 1966) mainitsee lajin menestyvän kohtalai sesti muutamin paikoin Espoossa . Pensasmagnolian kukat ovat lä pimitaltaan 7- 10 cm, terä lehdet valkoisia ja heteet punaisia . Soikeat lehde t ovat alta sinivihreitä . Tämä kauniskukkainen pensas on j apaninmagnol ian ohella arvokkain meillä menestyvistä
magnolioi s ta , mutta sitäkjn voi suositella vain 1- II - vyöhykkeille edullisille
paikoi lle .
Ki rjallisuudessa mainitaan meiltä usein myö s tähtimagnolia (M . stellata , joka
Spongbergin (1976 ) mukaan on M. kobus var . stellata ) , mutta tiedossani ei ole
yhtään kasvupaikkaa eikä kasvimuseoissamme ole pensaasta yhtään kotimaista
näytettä . Simberg (1956 ) kirjoittaa sen menestyvän !-vyöhykkeellä ja saman
teoksensa uusimmassa painoksessa (1982 ) jopa II - vyöhykkeellä . Schalin (1953)
mukaan tähtimagnolia on pieni, hidaskasvuinen pensas, joka on talvek s i peitettävä . Kallio ( 1966) mainitsee s itä kokeillun meillä , mutta heikoin tuloksin .
Helsingin kaupunginpuutarhassa ka svaa pensasmais ena l oistomagnolia (~1 . x
soulangiana ) , joka on joskus kukkinutkin. Se säilyy ainoastaan lumipeitt een
suo jassa ja sen korkeus vaihtelee lumipeitteen vahvuuden ja talven ankaruuden mukaan 30- 70 cm.
Schalin (1953, ks . myös 1936 ) kertoo M. obovata- lajin (nykyään M. hypoleuca )
kestäneen Ki rkkonummella usei ta vuosia peittämättä . Forslund ele Tigers tedt
(1959 ) mainitsevat lajin myös Mustilas ta , mutta todi ste tta her baarionäytteen
muodossa ei ole olemassa . Hiorth (1956 ) pitää lajia soveltumattomana No r jan
oloihin ja Reisaeter (1974 ) toteaa sen huonon talvenkestävyyden No rjassa .
Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa tämä komealehtinen magnol ia kasvaa
hyvin . Puulla on isot, n. 20- 40 cm mittai set lehdet.
Meillä kokeilluista lajeista mainitsee Kal l io (1966) vielä M. liliiflo r a
' Nig ra' ja~· x soulangiana 'Alexandrina ' -lajikkeet, jotka ovat menestyneet
huonosti .

Kuva 7. Pensasmagnolia kukassa Ki r kkonummen Evitskogissa
Heinon puutarhassa 25 . 6 . 1981 .
Fig . 7. Flovering Magnolia
sieboldii at Ki r kkonummi on
June 25 , 1981.
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Magnolioitten merkitys meillä
Magnoliat kuuluvat erikoiskasveihin, joita tullaan kysymään jatkuvasti taimistoista . Ku n esim . japaninmagnolia kukkii Helsingin yliopiston kasvitieteell isessä puutarhassa, aiheuttaa se todellisen kyselyitten tulvan : mistä
niitä saa ja miksei niitä saa j ne.
Mag noliat ovat vaikeita monistaa ja nuorina lisäksi hidaskasvuisia ja talvenarkoja . Lajien monistaminen tapahtuu siemenky lvön kautta , la jikkei de n taivukkaista, pistokkaista tai ymppäämällä . Siementen täytyy ol la tuorei ta , sillä
jos ne kuivuvat , ovat ne arvottomia (Nitzelius 1958) . Lisäksi magnolioitten
juure t vioittuvat he r kästi istutuksen yhteydessä . Magnoliat vaativat viljavan
maanlaadun ja lämpimä n kasvupaikan . Maata ei saa kää ntää niiden l ähis tö llä,
sillä juuret ovat aivan pin nassa .
Edellä selostetuista lajei sta mei ll ä tulevat käytännössä kysymykseen poppeli - ,
pensa s- ja japaninmagnoliat, jotka menestynevät ! - II - vyöhykkeillä . Magno li oilla saattaisi oll a merkitystä etenkin lounais- ja etel ä rannikolla ja varsinkin Ah venanmaalla . Si ell ä voisi kokeilla myös muita lajeja, esim . kiinal aista M. denudata (M . heptapetala )-l ajia, joka on toinen loistomagnolian
vanhemmista . Schalin (1953) mainitsee sen kestäneen - 30° pakkasta vahingoittumatta . Pohjois- Ame ri kan itäosien lajeista kannattaisi kokeilla ainakin seuraa vi a la jeja : ~1 . cordata (mui stuttaa poppelimagnoliaa , mutta kukat ovat ke l taiset , näyttävämmät) , M. fraseri ja M. tripetala .
Summa r y: Ma gnolias in Finland.
Only th ree Magnolia species can be succesfully groun in Finland : M. acuminata , ~1 . sieboldii and M. kobus . These species may be groun in the extreme
~a nd S. pa r ts of the country only . Some other species , such as ~ · x soulang iana , M. liliiflora ' Nig ra·, M. stellata, M. hypoleuca have been tried
i n some places but the y have not been hardy enough . Ho~ever, M. x soulangia~ has been flo~ered in Helsin ki as a shrub- like specimen .
Ki r jal l isuutta :
Forstund, B. & Fi ge r stedt, P. 1959 : Lövt r äd pA Must ila . - Laudaturtyö, Hel singin yliopiston Metsä nhoitotieteen laitos .
.
Hiorth , G. 1956 : Al lverdens t ra er i norsk jord . - 245 p . , FlekkefJord .
Johnstone, G. 1955 : Asiatie Magno l ias in cultivation . - 160 p., London,
Roya l Horticultural Society .
.
.
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itzelius, T. 1958 : Boken om träd . - 469 s . Stockholm . .
.
.
Raisaeter, 0 . 1974 : Dendrologi I , 3. l r sklasse ( ny stud1eordn1ng) . - Mon1ste,
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.
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Arb. 57 : 250- 31 2 .
Uoti la , P. & Ala nko , P. 1979 : Vuosanta ja sen puuvartiset kasvit . - Dendrologian seuran tiedotuksia - Dendr ologiska sällskapets notiser 10 : 75- 80 .
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KIRJALLISUUTTA
Neuvonen, Sinikka (toim . ) 1982: Puutarhakasvit. - 157 s . Weilin +Göös, Espoo .
Rushforth, Keith 1982: Lehti- ja havupuut. - Suomentanut Arto Kurtto . 247 s .
Weilin + Göös, Espoo .
Pienillä eläin- ja kasviryhmien määrityskirjoilla näyttää olevan menekkiä joka kustantaja on ottanut sellaisten julkaisun ohjelmaansa . Viimeisimpiä tulokkaita kasvirintamalla ovat Weilin + Göösin Tietoniekat -sarjaan sisällytetyt ' Puutarhakasvit' sekä 'Lehti- ja havupuut' -molemmat käyttökelpoisia ,
taskuun sopivia (19 . 5 x 9 cm) ja dendrologeille merkittäviä kirjasia .
Puutarhakasvit on paljolti suomalainen kirja vaikka sen esikuvana onkin ollut
H. Johnsonin ja P. Milesi n Garden Plants. Lajista on toimittajan valitsema,
teksti hänen kirjoittamaansa ja valokuvista lähes puolet kotimaista alkuperää .
Kirjasessa esitellään noin 650 Suomessa ulkosalla menestyvää koristekasvia ,
niin yksivuotisia, perennoja kuin pensaita . Lajit on ryhmitelty käyttöominaisuuksien mukaan ; puuvart isia (ruusut, köynnökset, pensaat) on lajistosta runsas kolmannes . Kaikki koristekasvimme eivät tietenkään 650 : een mahdu, yleisimmät kyl l äkin ja otos tuntuu onnistuneelta . Tarvittaessa sukujen kohdalla
olisi voinnut todeta, että muutamia muitakin lajeja meillä kasvatetaan .
Lajitekstit painottuvat enemmän kasvin ulkonäön kuvaukseen kuin määrityksessä
olennaisten tuntomerkkien esittelyyn; lähes aina on mainittu mm . kukkien näkö,
koko ja tuoksu sekä kasvin koko . Muutamalla sanalla luonnehditaan lisäksi sopivat kasvupaikat, lisä ystavat , kukkimisaika ja menestymisvyöhyke. Kirja onkin erinomainen apuväline puutarhansa kasvivalikoimaa suunnittelevalle .
Yli puolet kirjassa esitellystä lajistosta esitetään myös valokuvi n. Hämmästyttävän monesta kuvasta voi esitetyn kasvin helposti tuntea , lisäksi useat
riittävät jonkinlaisen yleiskuvan antamiseen vaikka kuvat ovat leveydeltään
vain 3. 6 cm ja korkeudeltaan 2-4.5 cm. 1·1 utta kyllä joukkoon mahtuu melko
turhanaikaisiakin otoksia . Monasti kuvat ovat tarpeettoman pieniä - taitto
olisi sallinut käytettävän suurempiakin .
Kirjan alussa olevassa suppeassa yleisessä osassa on mm . lyhyt kappale kas vien nimistä . Siinä esitetään hieman outo käytäntö alalajien nimistä. Alalajia ei pitäisi ilmaista pelkällä nimeen liitettävällä kolmannella osalla
vaan tämän eteen kuuluu lyhenne s(ub)sp . vastaavasti kuin variaatioihin
v(ar) . , siis esimerkiksi Dryas octopetala subsp . minor . Kirjan lopussa kasvit on li säksi ryhmitelty käytön ja eräiden muiden seikkojen mukaan (ikivihreät, kaunis syysväri , myrkyl l isiä , syksyllä kukkivia, terveita pensaita) .
Lehti- ja havu puut on jo enemmän suunnattu määrityskirjaksi . Sen osoittaa
hyvä piirroskuvitus, jossa on niin puiden habituskuvia kuin määrityksessä
olennaisia yksityiskohtia sekä kuv ien viereen kursiivitekstillä painetut
tuntomerkit . Täyteenahdetuille sivuille on saatu mahtumaan myös lyhyt teksti
kuvatt uj en lajien erityispiirteistä, yleislevinneisyydestä , lajikkeista~
lähilajeista ja Suomea koskevista esiintymis- ja menestymistiedoista . Lisäksi kirjan alussa on käyttökelpoinen katsaus puiden nimistöön , puiden tunnistamiseen, käsitteisiin ja määrityskaava puusukuihin .
Erinomaisen hyödyllinen on kirjan lopussa oleva laaja puiden suomen-, ruot sin-, englannin- ja saksankielisten sekä tieteellisten nimien mukainen hakemista .
Kirjassa esitellään vain puita , ei pensaita . Rajaus on kuitenkin luonnollisesti horjuva - ainakin suomalaisittain mukaan on mahtunut joukko pensaita .
Suotuisimmissa oloissa ne kuitenkin voivat saavuttaa puun mitat ja habitukSorbifolia 13 {4/ 1982)
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sen. Muratin en ky llä usko puu ksi kasvavan muuallakaan . 'Puutarhakasvit ' kirjassa ei esitellä lai nkaan puita , joten näiden kirjojen lajistossa ei ole
juuri ollenkaan pää llekkäis yyt t ä .
Lehti- ja havupuissa esi tell ää n kuvin n. 350 puulajia, tekstissä vielä monia
lisälajeja. Kirja on alun peri n britti l äinen , joten lajivalikoiman sopimisesta
Suomeen voidaan tietenkin keskus tella . Kaikki esitellyt puut eivät suinkaan
menest y Suomessa, mu t ta ovat ylei s iä j o Keski- Euroopassa . iinpä kirjanen on
käy t t ökel poinen myös ul komaanmatkoill a. Toisaalta monet meillä tavattavat lähinnä man t ereiset lajit ovat jääneet lisälajien asemaan . Sieltä ne sentään
yleensä l öytyvät - suomentaj a on täydentänyt tekstiä onnistuneesti lajiston
ja varsinkin Suomea koskevien tie tojen osalta .
Pertti Uotila
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MAAKUNTAKUKKAM'1E
Kuten lauantain 3. 10 . 1982 l ehdis tä (ja sen jälkeen lehtien yleisönosastoista)
saimme lukea, ovat maakuntamme vihdoinkin saaneet omat kukkansa . Kuten ohei sesta kartakkeesta nä kyy, on joukossa muutamia puuvartisiakin kasveja, mikä
ei voi olla erityi sesti i lahduttamatta dendrologeja . Kainuun maakuntakasviksi tuli kanerva, Satakunnan ty r ni , Varsinais- Suomen tammi, Pohjois- Karjalan
karjalanr uusu ja Pohjois- Savon kotipihlaja . Kukkien valinnan takana on ollut
komitea, missä ovat mm. is t unee t pr of . Toivo Rautavaa r a ( puheenjohtaja ) ja
dosentti Juha Suominen kas vitieteellisinä asiantuntijoina . - P. Alanko .
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MAAKUNTAKUKAT

Lappi: kullero
Pohjois- Pohjanmaa: suopursu
Kainuu : kanerva
Keski - Pohjanmaa: kjssankello
Etelä-Pohjanmaa: maitohorsma
Keski - Suomi : päivänkakkara
Pohjois- Savo : kotipih la ja
Pohjois- Ka r jala: karjalan ruusu
Satakunta : tyrni
Etelä-Häme : sinivuokko
Etelä - Savo: lumme
Ahvenanmaa : kevätesikko
Varsinais-Suomi : tammi
Uusimaa : valkovuokko
Kymenlaakso : kurjenmiekka
Etelä-Karja la : kangasvuokko
Piirrokset :

~

Havas-Matilainen .
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PEKKA r·'lAAKKULA
PUUKIRURGIN LAUKKU
Sorbifoliassa on julkaistu arvosteluja dendrologeja kiinnostavasta kot i ja ulkomaisesta kirjallisuudesta. On ehkä paikallaan kiinnittää huomiota
myös alamme tarvikkeisiin ja välineisiin, etenkin silloin kun markkinoille
tulee jotakin uutta .
Helsinkiläinen puutarha-alan yritys Siemen Oy - Frö Ab on yhdessä Helsingin
kaupungin rakennusviraston puisto- osaston kanssa valikoin ut monipuolisen välineistön puidenhoitoa varten ja markkinoi sitä tuotenimellä "PUUKIRURGIN
LAUKKU" . Kyseisiä hoitovälineitä on toki aikaisemminkin ollut maassamme kaupan, mutta tarkoituksena on tarjota puukirurgiaa joko ammatikseen tai harrastuksekseen harjoittaville toimiva ja kuitenkin helposti mukana kulkeva
yhdistelmä .
Näkyvin osa, laukku, on kotimaista valmistetta (Eiri ) ja se on päällisin
puolin tavallisen matkalaukun näköinen . Materiaali on samaa, josta ns . kovat
matkalaukut on tehty ja kyseessä lieneekin sarjavalmisteisen matkala ukun
riisuttu malli . Välineet on kiinnitetty lau kun sisälle seiniin ja kahteen
vanerista tehtyyn väliseinään. Välineet on helppo irroittaa joustavien kumi nauhojen ansiosta.
Laukun mitat ovat : korkeus 50 cm, pituus 60 cm, paino n . 20 kg . Se sisältää
seuraavat välineet:
oksasaha
teräsharja
ki rves
puukkosaha
hakasnaulain
taltta 3 kp l
kaarisaha
kaivinkoukku
+ hakasia
latvussakset
seinäkaira
Finnbelt yleisvyö
+ terä
vasara
talttakoukku
rautasaha
jakoavain
sekatöörit
vetohöylä
kasvukaira
tukisidontanauha
kuparipeltiä
puukko
Kanke rdood- aine
desin fiointi sivellin
haavanpuhdistaja
välineet
+ säilytysastia
Välineiden valinnassa on menetelty oikein eli on suosittu tunnettuja val mistajia kotimaisia valmistajia unohta matta . Laadun suhteen ei siis ole huomauttamista . Valikoima on tavallisimpiin hoitotoimenpiteisiin riittävä, ainoa välttämätön lisäväli ne on tanko, jonka päähän mm . oksasaha , latvussakset
tai sivellin asetetaan . Nykyään markkinoilta lö ytyy käteviä jatkettavava rtisia tankoja, jotka menevät suhteellisen pieneen tilaan .
Laukun hyviä ja huonoja puolia arvioitaessa on otettava huomioon se, että
laukku on aivan ilmeisesti vielä kehittelyvaiheessa, aivan ymmärrettävistä
syistä . Hyviä puolia ovat välineiden hyvä laatu ja yhdistelmän liikuteltavuus . Vastaisessa kehittelytyössä kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota
eräisiin seikkoihin . Ensinnäkin laukku itsessään on liian hentorakenteinen
kestämään näin painavaa taakkaa jatkuvasti . Laukun kantokahva ja saranat
kannattaa vahvistaa seuraavia eriä koottaessa . Kuminauhat , joilla välineet
on kiinnitetty väliseiniin, on syytä kiinnittää tukeva mmin . Käsil l äo levassa
yksilössä kiinnitys on tehty hakasnaulai mella ja on todennäköistä, että nauhat eivät kestä . Kiinnitysnauhoja saisi olla enemmänkin, sillä varmaan jokaisella kirurgil la on ylimääräisiä työkaluja, joille myös pitäisi löytyä
paikka.
Uskon, että pikku puutteista huoli matta dendrologit ottavat innostuneesti
vastaan tämän uuden tulokkaan. Arvioitu myyntihinta on 3000-3500 mk .
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P UUK I R URG I N LAUKKU
saatavana yhtiöstämme .
Toimitamme ko . työvälineet myös
ilman laukkua .
Meiltä s aat muitaki n
työvälineitä
ja tarvikkeita ammattikäyttöön .
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VAPPU ERÄJÄÄ

Jo KARJALAN KUNNAILLA KASTUU PUU
Dendrologian Seuran kesäretki Pohj ois- Karjalaan al koi Joensuun rautatieaseman edestä 21 . 8 . 1982 klo 8. 00 . Eri puol i l ta Suomea saapuneet 28 jäsentä
hakeutuivat sateesta vikkel ästi buss iin . Prof . Max Hagman tarttui mikrofoniin aloittaen luontevan opas tuksens a, j a tiesimme, että retken johto oli
luotettavissa käsissä .
Joensuun kaupungin kaupunginarkkitehti Mauno Tuomi s ta esitte l i kaupu ngin
puistoja kiertoajelun aikana. Oli harmaaleppää pui s ton valtapuuna ja l isä nä
siellä täällä pihlajaa ja koivua. Lähi s eudulla iinivaarassa on kasvanut
lehmuksia muttei kasva enää . Pielisj oki j akaa kaupungin itä- ja länsiosiin ,
joita yhdistävät monet sillat . Rantapui s toissa on reheviä lehmuksia , vaahteroita ja jokunen havupuukin, kuten kau pungi ntal on puistossa Pinus peuce .
Saarni kasvoi monihaaraisena isona pensaana . 'Eur opeana ' -ruusu kukki kaupungintalon edessä parhaillaan, 'Peace'-ruusur yhmässä oli enää yksi kukka, ja
kukkineet latvat oli leikattu siistis t i pois .
kaupungin edustustilana on Pekkalan ka r t ano l aajan , vanhan pujston
keskellä . Järeät kartanopoppelit ( Populu s bal samifera ' Hortensis ' ) kohosivat
villiintyneen pensaskasvjllisuuden j a nuoren puuston keskeltä . Vuorij alava
löytyi, kun löytäjälle oli luvattu pal kinnoks i tikkunekku , jonka hankkiminen
olikin vaikeampaa . Pensaskasvillisuudes sa pisti s i l mään ja löi kasvoihin märillä lehdillään isotuomipihlaja (Amelanc i er spi ca ta ) jota ol i runsaasti .
Itse kartano on kunnostettu ja alkuperäinen Jugend- tyy l i on säilytetty .
Ihailimme lummekoristeisia kaakeliuune j a, pei l iovia ja ko r keaselkäisiä tuoleja .
Joen~un

Lounaalle hakeuduimme kauppatorin ympäris töön vapaaval intei s iin ruokapaikkoihin ja moni katsasti sekä torin et tä kauppahalli n. Vähissä oli mustikka
ja lakka Pohjois-Karjalassaki n, sill ä kumpaa kin ma r jaa ol i torilla vai n
yhdellä myyjällä.
Iltapäivällä tutustuttiin Joensuun ko r keako ul un biol ogian l aitokseen l ehtori
Pertti Huttusen opastuksella . Ala-aulan lasikaapei s ta tuijottivat täytetyt
eläimet sisääntulijaa . Siellä jol kotti s usi ja Saimaan norppa vartioi pai kastaan. Laboratoriotilat olivat tar ko i t uksenmukai si a ja laitteet nykyaikai sia . Tulevan kasvitieteellisen puu t arhan kasv i huonei siin pääsyä ol i jo odot tamassa biologian laitoksella siemenest ä kas vatett uj a eksoottisia kasveja
kuten neidonhiuspuu, Ginkgo biloba . Kasvit ie teell i sen puutarhan suunnitteli ja Tuula Oksanen kertoi, että puutarhaan mm . suunni ttei l la n . 1200 l ajia kä sittävä systemaattinen osasto . Korkeakoulun al ueella biologian l aitoksen j a
tulevan kemian laitoksen naapuriksi on ra ken t eilla met säntutkimuslai toksen
Joensuun tutkimusasema, joka valmistuu t ämä n vuoden l oppuun mennessä . Tutkimusasemalla on laaja yhteist yösopimus ko r keakou l un eri laitos t en kesken .
Seuraavana kohteena katsastettiin ka ksi t·letsän tutkimuslaitoks en koivututkimuksien koealaa Enon kunnassa . Ensimmäi sellä koealalla totesimme omin si l min
kuinka rauduskoivikon, kuusikon ja männikö n kehitys poikkeaa toisistaan ensimmäisten kahdenkymmenen vuoden ai kana . Koivikko on korkeinta , männikkö mat alinta . Saimme kuulla tri Jari Parviaisel t a, että koi ikon kokonaist uotos
m3 : nä on hehtaarilta kaksi kertaa niin suur i kui n männikön,mutta myöhemmin
ero tasaantuu , kun koivun kasvu rauhoittuu. Toisel la koealalla oli puhtaita
koivumetsiköitä ja erilaisia sekamet s ikkötyyppejä , jolloin puhdas koivumetsikkö viidentoista kasvukauden jäl keen antoi suur imman kuutiomäärän . Ohi mennen todettiin, että Suomen nuorten met s i en pahimpia tuholaisia ovat myyrät ja hirvet .
V. Etr.ä.jä.ä., Koui.umu.ta.M.n.Ue 79, 00680 He.1..6-Ut/U. 68 .
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Kuv a 1 . Joensuun kaupungintalo ja komeat Pinus
peucet (i stutettu 1918) .
- Valok . f·1a>< . Hagman .
Fig . 1 . The To~n Hall of
Joensuu and tall Pinus
peuce trees , planted in
1918 .
Matka jatkui kohti Kolia . Pohjois-Karjalan maa- alasta on 80 % metsää, mikä
oli helppo uskoa. Ohi vilahti laaja mustaherukkaviljelmä , mansikkapeltoja
ja eteläsuomalaisen silmin vaatimattomia heinämaita, ruis-, kaura - ja oh rahalmeita . Kaskenpoltto on loppunut n . 50 vuotta sitten ja kaskiahot kasvaneet umpeen tai raivattu pelloiksi .
Ukko- Kolin huippu nousee 347 m meren pinnan ja 253 m Pielisen pinnan yläpuolelle . Serpentiinitie kiemurtelee hotelli Kolin pihaan asti, josta kiipesimme vielä jonkjn matkaa portaita huipulle . Näköalaa sanotaan Suomen kauneimmaksi ja upea se olikin kahden sadepilvimassan uhatessa törmätä toisiinsa
kaataakseen vettä pää llemme . Max Hagman kertoi hotellin terassilla karttojen avulla, miten Kolin metsiä hoidetaan. Ranta hoidetaan puistometsinä ja
hakkuilla pyritään ylläpitämään kaskikoivikkonäkymiä . Rintei llä on hakkuita
lumituhojen jälkeen mutta laji on hakkaamatta . Kolin alue on haluttu pitää
suomalais-kansallisena siten, että yhtään ulkomaista puulajia ei sinne ole
istutettu . Tämän jälkeen huomio kiintyi hotellin seinustan kituliaaseen pensashanhikki-istutukseen . Turistit eivät kuitenkaan viihdy haitamattomassa
ikimetsässä eikä hoidetussa puistometsässä vaan heitä varten on Kolilla hotelliravintolat, leirintäalueet, lomakylät, talviurhei lukeskukset, opastetut
retket .
Kolin satama on Pielisen vilkkain . Sunnuntaiaamuna makasi laiturissa Norjasta ostettu vuonoalus, joka kokeili Pielisen aaltoja tänä kesänä . Kippari kuuluttaja kertoi järven pituudeksi 100 km ja leveydeksi 40 km meidä n ihail lessamme laajoja selkiä ja hiekkarantaisia saaria . f·latka Lieksaan kesti vajaan kaksi tuntia minä aikana ehti hyvin juoda kahvin . Lieksan rannassa·
odotti bussimme viedäkseen meidät Pielisen museoon . Sen ulkomuseoalue käsit ti savottaosaston, jossa oli tukkikämppiä 1920-40-luvuilta, pihapiirejä
1600-luvulta maatalousosaston 1800- ja 1900- luvulta sekä myllyosaston . Museon sisätiloissa esittäytyi myös esihistoriallinen aika . Rakennuskanta ja
esineistö on koottu Pielisen ja Neuvosto-Karjalan väliseltä me lko suppealla
alueelta .
Lieksan uusi Raili ja Reima Pietilän piirtämä kirkko on vasta valmistunut
ja rakennettu palaneen puukirkon tilalle . Kirkon takana oli sankarihautaSor bifolia 13 ( 4/ 1982)
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Kuva 2. Lieksan vanha
hautausmaa ja uusi kirkko . Taustalla vanhoja
lehtikuusia . - Valok .
Max . Hagman .
Fig . 2. Old cemetery and
ne~ church of the town
of Lieksa, uith old
larchs .
alue, vaikuttava, rauhallinen ja yhtenäinen, kukkana vaalean sinipunerva
ahkeraliisa , Impatiens walleriana . Lieksasta löytyi myös lounaspaikka, tosin ilman sähköä, koska kaivinkone oli juuri katkaissut kaapelin. Saimme
l ounaan puuliedeltä ja karjalanpiirakat sulivat suussa.
Matka jatkui kohti Pielisen eteläkärkeä . Komeita harjuja, Jarvia, näkymiä
Pieliselle, kunnes vettä oli molemmin puolin tietä . Kuljimme Pielisen ja
Rukaveden saarilla ja silloilla. Aikanaan löytyi tienviitta Kolvanan uuro
ja tie päättyi aution talon pihaan . Olimme viimeisen kohteemme tuntumassa .
Kolvanan uuro on n . 10 km pitkä rotkolaakso, jota ympäristöineen nimekkäät
kasvitieteilijät kute n Norrlin , Linkola ja Kotilainen ovat tutkineet . Siellä
tapaavat eteläinen ja pohjoinen kasvillisuus, rehevän lehdon ja karun kankaan kasvit. Geologisesti alue kuuluu Laatokkaa ja Kuusamea yhdistävään
liuskevyöhykkeeseen, jonka koostumus on kirjavaa . On Kolin melkein valkeita
kvartsiitteja, tummanvihreitä serpentiini- ja ruskehtavia dolomiittiesiintymiä . Emäksiset kivilajit mahdollistavat paikan rehevyyden . Alue oli ruohovartisten kasvien harrastajien toivepaikka , vaikka harvinaisuuksia ei nähtykään . Kivirikot , kämmekät ja orvokit olivat kukkineet . Uuron lammen rannalta rahkasammalikosta löytyi yökönlehden ruusuke, yksinäinen viiukko ( Parnassia palustris) ja rin teeltä kukkinut lehdokki ( Platanthera bifolia ) . Kol vanan uurossa meitä suosi sää ja mieliala oli korkealla, mutta ai ka loppui
kesken kuten monilta edellisiltäkin uuron kävijöiltä .
Kaikki l öysivät takaisin bussille ja Joensuuhun tulimme hyvissä ajoin ennen
iltajunien lähtöä . Kiertelimme vielä puistoja ja rantoja kunnes ilta alkoi
hämärtyä, junat lähtivät Turkuun ja Helsinkiin, kesäretki päättyi .
Summary: Excursion to North Karelia .
The article gives a short summary of the highlights of an excursion of the
Finnish Dendrol ogical Society to orth Karelia, to the tovns of Joensuu and
Lieksa , to Mount Koli and to the gorge "Kolvanan uuro", during a rainy veekend in August, 1982 .
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JOUKKOJULKAISU

V U0 S I K0 K0 US
DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET RY :N SÄÄNTÖMÄÄRÄI NEN
VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGISSÄ TIETEELLISTEN SEURAI N TALOSSA
(SNELJ.t-1ANINKATU

9-li) SALISSA 20 TORSTAINA 17 . 2 . 1~3 ALKAEN KLO 18.30 ,

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAN SÄÄNTÖJEN 9, §:N MUKAISET VUOSI KOKOUSASIAT : KERTOMUS V,

1982

TOIMINNASTA, TILIT JA TILINPÄÄTÖS

1982, JÄSENMAKSUJEN SUURUUS 1984, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 1~3 , HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN
EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA ,
VARS 1NAI STEN KOKOUSAS!0 !DEN JÄLKEEN rt\x , HAGMAN ESITE LYÖ 1 Si<OTLANNI STA - RETKEILYKOHTEESTAMME ,

TE R V E T U L 0 A ,
KESÄN 1~3 MATKA SKOTLANTIIN
Matka tehdään kesäkuussa, jolloin toivottavasti Rhododendronit vielä kukkivat. Sen kesto meno- ja paluumatkoineen on 10 päivää .
Suunniteltu l ähtö on 7 . 6 . ja paluu 17 . 6 . Päivät voivat vielä muutamalla siirtyä . Lennämme Lontooseen ja jatkamme välittömästi bussilla tai yöjunalla
Edinburghiin. Kaupungin kuuluisasta kasvitieteellisestä puutarhasta alkaa
varsinainen retki, joka vie meidät puistoihin, puutarhoihin ja ulkolaispuulajien vanhoihin viljelyksiin . Alkuperäistä mäntymetsääkin on tarkoitus katsella . Paluumatkalla jäämme päiväksi Lontooseen ja yövymme siellä, joten jää
aikaa käydä esim . Kew Gardensissa .
Matka tehdään Finnairin ns. Apex-lentona, jolloin liput on maksettava tilattaessa . Matkan arvioitu hinta on n. 4000 mk . Tähän voi vielä tulla muutoksia .
Hintaan sisältyvät matkat , hotellit aamiaisineen muttei ruekailuja eikä lentokenttä-, kenttäkulj etus-, sisäänpääsy- yms . maksuja . Hotellimajoitus on 2
hengen huoneissa ja taso voi olla vaatimatonta .
Matka järjestetään jos sille ilmoittautuu sitovasti vähintään 10 osanottajaa .
Matkalle voidaan ottaa enintäin 30 henkilöä .
Ennakkoilmoittautumiset mahdollisimman pian ja viimeistään 15 . 1. 1983 mennessä
sihteerille . Seuraava tiedote lähetetään vain ennakkoilmoittautuneille . Siinä
ker rotaan tarkemmin ohjelmasta, hinnasta , sitovasta ilmoittautumisesta, maksusta ym .
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