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SITÄ KUUSTA KUULEMINEN, JONKA JUURELLA KOULU
Metsän vuonna , ja kuusen ollessa vuoden puuna , on hyvä muistaa kuinka tärkeitä dendrologiset kohteet voivat olla kouluopetukselle . ~letsä on kansantaloutemme selkäranka ja puut sekä metsäluonto kaikkineen on erottamaton osa kansallista perinnettä niin kulttuurissa kuin arkipäivän työssä ja harrastuksissa . Kouluil l e ja opettajille olisikin siksi annettava parhaat mahdolliset
edellytykset puiden ja metsien erilaisten merkitysten ja arvojen opettamiselle .
Peruskoulun ensimmäisten luokkien luontokohteet ovat pihojen, puistojen ja lähipiirin tuntumjsta . Ni inpä erityisesti tavallisten puistojen monipuolis uus ja
lähestyttävyys pienten koululaisten kannalta on ensiarvoisen tärkeätä lasten
myöhemmän metsiin ja luon toon suhtautumisen kannalta .
Varsinaiset arboretumit ovat kuitenkin monipuoli suudessaan voittamattomia tu tustumiskohteita . Niistä voidaan tutustumiskäynnillä löytää erilaisia
asi oita riippuen oppilaiden iästä ja opetettavasta asiasta . Esimerkiksi niiden
avulla voidaan valottaa elävä sti muiden maiden puulajistoa eli antaa erään l aista maantiedon opetusta yhteen paikkaan kerätyn esimerkkivalikoiman avul la . Edellytyksenä on tietenkin se , että opettaja kykenee hyödyntämään sen informaation mitä arboretumien puukokoelmat tarjoavat . Tä ytyy muistaa , että
etenkään peruskoulun opettaji lla ei välttämättä ole vankkoja pohjatietoja
dendrologisista asioista. Eivät biologiaa opiskelleetkaan ole aina huomattavia alan asiantuntijoita.
Puistojen ja arboretumien tunteminen on tärkeää nimenomaan peruskoulun alaasteen luokanopettaji lla . Varsinainen metsien opetus kuuluu kuitenkin nykyään
aineenopettajille eli biologian ja maantieteen lehtoreille . Vaikka tämä opetus keskittyy metsien luonnon opetukseen , voi siinä mainiosti käyttää tarjautuvien tilaisuuksien mukaan arboretumeja tms . Monet ekologiset ilmiöthän havainnollistuvat eri puulajeja vertaamalla.
Merkittävä edistysaskel koululaitoksessamme on "maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito" - nimisen oppiaineen perustaminen . Se on valinnainen aine peruskoulun 8 ja 9 luoka ll a . Opetus on suunniteltu käytännönläheiseksi , mikä varmasti on järkevää 14 - 15 vuotiaitten oppilaitten kannalta. Oppiaineesta on
tullut erityisesti kaupunkikouluissa varsin suosittu . Ainetta opettavat lähinnä biologian ja maantieteen lehtorit . Koska oppiaine on suosittu nimenomaan kaupunkikouluissa , on puisto, arbo r etum ja kaupunkimetsäluonto mahdol l isimman hyvin pystyttävä hyödyntämään apuvä lineenä metsätalouden ja puutarhanhoidonkin opetuksessa . Mur rosikäisille oppilaille tutustumiskäynnit ja
niissä opitut asiat painuvat varmasti paljon paremmin mieleen kuin vastaavien asioiden kuivaharjoittelu luokassa.
On siis monta syytä miksi koulujen ja puistojen olisi löydettävä toisensa .
Tapio Lindholm
Summary :

Importance af parks and arboreta for school education .

T. L.<.n.dho.f.m , KcuvilieA:e.e.n. .e.a..uo~ , Un..i.on..i.n.luttu 44, 00170 Heh..Ln.IU 17
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VUODEN PUU 1983

KUUSI
GRAN

(Picea abies)

Kuwi on m!Jnnyn ililkecn Suomen yleisin ja

t~ddliscsti

dt·
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n.bi . Kuusi kasvaa koko maassa Tunturi-lappia lukuunom.·
maua , esiintyen ylecrW piipuulajina tuorc:ill:~ J:l khtomais&lla
bnbill:a sdd korpisoill2. Eu=Ui-Suomessa kuusi kukkii toukoltesiltuun nihtttSSa. Kivyt kc:hitt,.vit liYtttn kokoonsa syksyyn mcnnes.U ia siemen var~ seun.anna ltcviJnJ Runsain
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nonoloiSSl puub,Ltdueyltscn loppunihc on uxm puhelu kuusiUo. Kuusi on pcnnOOUDestt hyYtn morumUOI:OlO('n puuhJt.
Monu. huvlfUUI,l, podkom..t2 k:J'J"Cniin kom:tcpu.uu (esun.
kuh:U:uUSI. kfirlrKkuUSI. ri.ippakuusi) _Ob.m riliottto J:l k:J.
pysuomun muodon peruslr:db 'fOidun nonu. my6J USJeU2

ykisil kuWJ:tJYPPfrii.

JOlt2 csun~yy

båk.Wh muswnmc P.,J.

't'lsmiistf. bpnb[q~SQ "b.pmkuusa" p!dctiin PQ5ku5 omaruaW2]mun.

Vuoden puu 1983 on Kuusi (P icea abies) . Puusta on tehty samanlainen juliste
kuin aikaisemminkin (pohjaväri
vihreä ) . Sen hinta on 10 mk (kuten muidenkin Vuoden puu - julisteiden ) . Julisteiden koko on 59 x 42 cm . iitä voi ostaa
Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä Helsingistä ( ervanderinkatu 11,
00100 Helsinki 10 , puh . 90- 406 262 sekä Hakaniemen halli, 2 krs . ) , Turusta
( Läntinen Rantakatu 21 ) , Tampereelta (Murtokatu 1 ) ja Oulusta (Kajaaninkatu 13) .
Lisäksi julisteita myydään Dendrologian Seuran tilaisuuksissa, Helsingin yli opiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja kasvinjal ostustieteen laitoksella
Viikissä .
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VEIKKO KosKI
KUUSEN KUKISTA , SIEMENJSTÄ JA KASVULLISESTA LISÄÄMISESTÄ
Vuoden 1982 joulukuusiin tuli monessakin kodissa runsaasti kukkia, mikäli
oli saatu latvakuusi ja kuusen jalkaan muistettiin päivittäin kaataa lisää
vettä . Näitä luonnon omia koristeita ei nähdä suinkaan joka vuosi . Useimpina
vuosina kuusen kukinta on niin niukkaa, että kukkiva yksi lö sattuu aniharval le joulukuuseksi . Ny t jou lukuusen kukkiminen enteilee runsasta kukintaa ke vääksi 1983 ja toivottavasti myös runsasta siemensatoa . Tutkimuksen, metsänjalostuksen ja siemenhuollon suunnittelua varten asiasta on tosin hankittu
ennakkotietoa jo syksystä alkaen. Kuusen kukka - Riheet kehittyvät jo edelli senä kesänä niin pitkälle, että ne voidaan mikroskoopin avulla silmuista
tunnistaa .
Kuten joulukuusiesimerkki osoittaa , kukat saadaan jo talvella hyödetyiksi nä kyviin . Hyötäminen onnistuu kasvihuoneessa vielä paremmin kuin olohuoneessa,
koska siellä suhteellinen kosteus voidaan pitää korkeampana ja jatkuva veden
saanti turvata poistama ll a tukkeutunut puunpala oksista tai rangasta . . Jos
hyötäminen tehdään taitavasti, hedek ukist a voidaan kerätä käyttökelpoista
siitepölyä, mutta emikukintojen eli käpyaiheiden kehitys ei pysty näissä olosuhteissa jatkumaan varsinaista kukkimisvaihetta pidemälle .
Kuusen kukat
Ulkona luonnossa kukka - aiheet jatkavat kehitystään keväällä kasvukauden alkaessa . Kuusen kukat ovat yksineuvoisia , ts . emit ja heteet ovat eri kukissa ,
joskin emi - ja hedekukat ovat samassa yksilössä . Emikukinnot ovat aina kasvaimen kärjessä , eli yhden oksan haaran päässä voi olla vain yksi emikukinto .
Hedekukat ovat tavallisesti edellisessä vuosikasvaimessa löysänä kiehkurana
heti päätesilmun alapuolella tai yksittäisinä rypäleinä pitkin kasvainta . Emi kukinnot ovat sulkeutuneessa metsikössä pääasiassa ylimmissä oksakiehkuroissa,
mutta aukealla kasvavissa yksittäispuissa niitä on alimmissakin oksissa , Emi kukinnot syntyvät siis valossa olevien oksien kärkiin . Hedekukat sensijaan ovat
rungosta lähtevissä pienissä li säoksissa ja varsinaisten oksien pienissä sivuhaaroissa .
Kuusen heteet samoinkun emikukinnotkin ovat juuri ennen kukkimista tyypillisesti helakanpunaisia . Emikukintojen värissä on kylläkin luonnossa yksilö l li stä vaihtelua . [mikukintojen värin geneettinen tausta olisi mielenkiintoista tuntea, mutta kukinnan oiku lli suus tekee jo vaikeaksi selvittää, missä määrin väri on pysyvä ominaisuus.
Joulukuusessa kukinnot ovat kuitenkin aina vihreitä . Kun vihreäemäiset kuuset
ovat luonnossa pieninä vähemmistöinä , ei voi ajatella sillä tavoin , että joulukuuseksi on aina otettu vain vihreäemäisiä puita . Luultavasti punaisen värin
syntymiseen tarvitaan auringon valoa tai ultraviolettia valoa . Joka tapauksessa joulukuusi opettaa meille, että emikukinnon väri vaihtelee myös ympäristötekijöiden mukaan . Hedekukatkin jäävät joulukuusessa vihreiksi tai kellertäviksi, mutta luonnossa en muista nähneeni muun värisiä kuin punaisia heteitä kuusessa .
Naaras- ja koiraskukkien kehittyminen tapahtuu kuusella ai ka lailla eri tahdissa . Hedekukka-aiheet ovat jo edellisenä kesänä kehittyneet niin pitkälle,
että ponnen lokerot ja siitepölyhiukkasten emosolut voidaan mikroskoopi lla
erottaa , Meioosi ja siitepölyhiukkasten muodostuminen tapahtuvat Etelä- Suomessa kesk imäärin toukukuun alkupäivinä . Emipuolella vasta näihin aikoihin
V. Ko<>IU , Me:UärttutiWnuL>l.!U.to<> , ja.io.6:tuJJo<>o.L>:to , R~e , 01300 Vaittaa 30
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Kuva 2. Kuusen emikukinto .
Fig . 2. Female inflorescence af
Picea abies .

Kuva 1 . Vuosi 1979 oli runsas käpy vuosi .
Fig . 1 . In 1979 spruce had plenty
af cones .

r upeavat muodostumaan varsinaiset emilehdet ja niiden tyvelle kaksi siemenaihetta kuh unkin . Meioosi siel läkin tosin tapahtuu ennen varsinaista kukki misvaihetta , mutta valmius hedelmöitystapahtumaan kehittyy vasta runsas kuu kausi pölytyksen jälkeen .
Valmiit kuu sen hedekukat ovat suunni l leen metsämansikan kokoisia, käpymäisiä
muodostumia . Ne ovat kukiksi äärimmäisen pelkistettyjä, niissä on vain pelkkiä hede l ehtiä . Heteet ovat kehittyneet kukkimisvalmiuteen Etelä - Suomessa tavall isesti toukokuun loppupuolella . Kevään lämpöoloista riippuen kukkimisen
ajankohta voi vaihdel l a muutaman viikon puitteissa . Sarvaksen tutkimusten mukaan kasvukauden alusta kukkimiseen kertynyt lämpösumma on kuitenkin samalla
seudulla aina samansuuruinen . Etelä - Suomessa kuusen kukinnan maksimi sattuu
yksiin l ämpös umman 140 d . d. kanssa (lämpösumma muodostetaan askemalla yhteen
vuorokausi - keskilämpötiloja nii l tä osin kuin ne ylittävät +5 C) . Emikukinnan
ja hedekukin nan täytyy tietysti tapahtua yhtäaikaa, jotta risteytyminen puitten välillä olisi mahdollista .
Sor bifolia 14 {1/1983 )
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Pölytys
Varsinaiseen kukkimistapahtumaan kuuluu siitepölyn kulkeutuminen heteistä emi kukintoihin eli pölytys . Kuusi on tuulipölytteinen . Kun siitepöly ponnen lokerossa on kehittynyt täysin valmiiksi , ponnen lokeron seinämä muuttuu ohueksi
kalvaksi. Kuivalla ja lämpimäll ä ilmalla ponnen seinämä repeää auki ja siitepöly vapautuu . Heteen r akenne on kuitenkin sellainen tiivis lokerikko, ettei
siitepöly omalla painollaan varise ulos. Vasta , kun tuulenpuuska saavuttaa ok san , ravistelee sitä ja tempaa irtonaista pölyä mukaansa, siitepölyhiukkasten
lentomAtka alkaa .
Monien muiden kasvien siitepölyyn verrattuna kuusen siitepölyhiukkaset ovat
suuria . Niide n pituus on n . 0.1 mm, eli 5 tai 10 kertaa suurempi kuin ruohojen
tai heinien siitepölyn . Tästä syystä monissa kirjoissa väitetään , ettei kuusen
siitepöly voi lentää kauas . Kaikki on suhteellista . Kuusen siitepölyhiukkanen
on joka tapauksessa niin pieni ja kevyt kappale , että sen vajoamisnopeus il massa on hyvin pieni verrattuna tuulen pyörteiden pystynopeuksiin . On paljon
havaintoja suurten siitepölymäärien kulkeutumisesta kymmenien ja satojenkin
kilometrien päähän . Vak uu ttavimman näytön tästä sain, kun nuorempana mittasin
e r i puiden siitepöl ymääriä Suomen Yleisradion antennimastoissa . Vie l ä 300 m
maanpinnan yläpuolel la s iitepölyä saatiin pinta- ala- yksikköä kohti yhtä paljon
kuin puiden latvojen korkeudella . Kuusella suuruusluokka oli 100 kpl / mm 2 .
Pieni osa l entoon lähteneistä siitepölyhiukkasista osuu sattumalta avoinna oleviin emikukintoihin . Onnistumisentodennäköisyys on todella äärimmäisen pieni .
Tätä kuvaavat seuraavat lu vut . Puhtaassa kuusikassa yhden hehtaarin tuottaman
runsaan siemensadon syntymiseen tarvitaan siitepölyä vain gramman murto- osa .
Samal la pinta- al alla muodostuu hyvänä kukkimisvuotena siitepölyä useita kymmeniä jopa satoja kiloja . Näin suuria siitepölymääriä ei varmasti synny syyttä , vaan välttämättömyyden pakosta .
Emikukintoon osunut siitepölyhiukkanen liukuu pitkin emisuomun m~odostamaa kou rua lähelle kukinna n keskiosaa ja tarttuu siellä siemenaiheen suulla oleviin
tahmeisiin liu skoi hin . Yöllä , kun ilman suhteellinen kosteus nousee, siemenaiheen sisältä työntyy esiin kirkasta nestettä, ns . pölytyspisara , joka irrottaa
siitepölyhiukkaset ja nostaa ne siemenaiheen sisälle . Tässä vaiheessa siitepölyhiukkasen ilmarakot toimivat pelastuliivien tavoin, koska matkan suunta
on tällöin alhaalta ylöspäin . Ilmarakkojen merkitys lento- ominaisuuksien parantajana lienee olematon . Onhan esimerkiksi lehtikuusella ja douglaskuusella
isot siitepölyhiukkaset , joissa ei kuitenkaan ole ilmarakkoja. Nä illä puulajeilla ei myöskään ole yllä mainittua pölytyspisaraa .

Hedelmöitys
Perille pölykammioon päässeet siitepölyhiukkaset itävät muutamassa päivässä ,
mutta naaraspuo l i ei ole vielä pitkään aikaan valmis hedelmöitykseen. Siemenaiheen sisälle kasvaa naaraspuolineo haploidi protalliosolukko, johon aikanaan muodostuu muucamia munapesäkkeitä . Tä mä erikoisuus on pe rua kasvikunnan
aikaisemmasta historiasta .
Etelä - Suomessa suunni lleen heinäkuun alussa lämpösumman saavutettua 400 d. d .
kuusen varsinainen hedelmöitys tapahtuu . Jokaisessa siemenaiheessa on muutama
munapesäke ja usein myös enemmän kuin yksi siitepölyhiukkanen . No rmaalitapaus
onkin, että samassa siemenaiheessa on aluksi useita alkioita . Valmiissa siemenessä on kuitenkin vain yksi alkio. Yksi selitys tähän monialkioisuuteen on
siinä, että kuusella tapahtuu osittain myös itsepölytystä . Itsesiitoksesta syntynyt alkio on kuitenkin yleensä elinkelvoton . Jos siemenaiheessa tällöin on
toinen ristisiitoksesta syntynyt alkio kehittymässä, syntyy kuitenkin itävä
siemen .
Sorbifolia 14 (1/1983 )
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Siemensato
Kuusella syntyy va r sin paljon tyhjiä siemeniä, jopa n . puolet kaikista siemenistä . Tyhjät siemenet ovat osaksi sellaisia tapauksia, joista kaikki alkiot
ovat kuolleet , osaksi taas kokonaan pölyttymättä jääneitä siemenaiheita . Männyllä tyhjien siementen osuus on siitä syystä pienempi, että pölytt ymättä jääneet siemenaiheet eivät koskaan kehity täysikokoisiksi.
Kuusen siemen valmistuu jo kukkimisvuotena . Tässäkin on siis ero mäntyyn . Etelä- Suomessa siemenet ja kävyt valmistuvat hyvissä ajoin kasvukauden lopulla,
kun lämpösumma on ehtinyt n . 950 yksikköön . Pohjois- Suomessa kesä loppuu usein
kesken ja siemensato jää valmistumatta. Tavallisesti kuusen siemenet talvehtivat kävyissä ylhäällä puussa . Vasta kevättalven aurinko saa kävyt aukeilemaan
ja siemenet varisevat . Joskus, kunsyksyllä on pakkasjakso ja sen jälkeen taas
pitkään lämmintä , kävyt rupeavat avautumaan jo ennen talvea. Syksy 1982 olisi
säiden puolesta voinut olla tällainen, mutta väite jäi todistamatta, kun kuuses sa ei ollut yhtään käpyjä .
Kuusen kukinnan ja käpysadon runsauden vaihtelu on silmiin pistävän suuri . Jonain vuonna ei löydä edes yhtä kuusen kukkaa malliksi ja toisena vuotena joka
puu on täynnä kukkia Suurimmat Suomessa mitatut kuusen siemensadat ovat olleet
2500-3500 siemP.ntä/m 2 eli n . 125- 175 kg/ ha . Huippurunsas kukinta ei aina satu
Suomen eri osissa samalle vuodelle . Välillä erot ovat itä - länsisuunnassa, toisen kerran taas pohjois- eteläsuunnassa .

Kuva 3 . Röntg enk uva ku usen siemenistä . Täydet siemenet ovat kokonaan valkoisia ;
alkio er ottuu hämärästi siemenen keskellä . Tyhjät siemenet ovat kokonaan tummia , harmaat kuviot siementen sisällä ovat jätteitä protalliosolukosta ja siemenaiheen ka l voista . Useissa tyhjissä siemenissä näkyy siemenkiilukaisen tai
kuu sen siemensääskentoukka . Osa toukista viettää vuosikausia piilapsikassaan
ennen kuoriutumista .
Fig . 3 . An x-ray photograph of or~ay spruce seeds . Viable seeds are ~hite ,
~ith a fairly grey embryo in the in the middle. Empty seeds are shovn dark and
s till containing remnants of pr othallium tissve and ovule membranes . Many empty
seeds al so contain an insect (wasp or gnat ) ~ arva ~hich may feed on and remain
inside the seed for several years prior to moulting.
Sor bifol ia 14 (1 / 1983)
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Kuva 4. Kuusen siemensatojen vuosivaihtelu Tuusulassa ja Kittilässä Sarvaksen
keräämun aineiston mukaan . Kukkimisvuosi on kuusella varisemisvuotta edeltävä
vuosi . Kappalemääriin sisältyvät kaikki siemenet, hyönteistuhot ja Pohjois- Suomen vaillinainen tuleentuminen vähentävät itävien siementen osuuden hyv inkin
alhaiseksi .
Fig . 4 . An nu al variation of the seed crop of No r way spruce at Tuusula (S
Finland) and Kittilä ( Lapl and), according to the material collected by Sarvas .
Al l seeds are included . Numerous empty seeds , insect damage and the incomplete
ripening of seeds in N Finland deerease the yield of v1ab le seed to a considerable extent.
Kuusen kukkimisrunsauden vaihtelu on edelleen arvoituksellista, vaikka sitä
on tutkittu vuosikymmeniä. Todella runsaita vuosia voi olla kerran vuosikymmenessä, mutta jossain taas runsas sato toistuu yhden välivuoden jälkeen. Ainoa varma säännönmukaisuus on , että oikein r unsaan vuoden jälkeen tulee aina
jyrkkn pudotus . Vaikuttaa siltä, ettei kuusen kukkimisen oikullisuus johdu
pelkästään säätekijöistä , vaan myös jostain sisäisestä säätelystä.
Kuusen siemeniä ravinnoksi käyttävi ll ä monilla eläimillä saattaisi olla yhteyksiä tämän säätelyn mekanismiin . Kävyissä ja siemenissä elävillä monilla
hyönteisillä on kyky lisääntyä nopeasti, jos ravintoa on saatavilla . Kuusen
katovuosi vuorostaan romahduttaa tuhohyöntPiskannan. Kokonaan tuholaisten kan ta ei helposti häviä, koska niil l e on vastavetona kehittynyt ns . jättäytyminen. Kaikki kote l oituneet toukat eivät aikustukaan yhden talven jälkeen, vaan
osa niistäviettää koteloasteella 3- 4,jopa 7 vuotta . Kuitenkin , jos kuusi usean
vuoden tauon jälkeen kukkii runsaasti, tuholaisia on vähän ja suurin osa siemensadosta säilyy vahingoittumattomana.
Kuusen kasvullinen lisäys
Siemenistä kasvaminen ei ole kuusen ainoa keino uudistua. Luonnosta löytyy
silloin tällöin ku usia, joiden alimmat oksat ovat jääneet sammalpeitteen sisä l le ja siellä niihin on kehittynyt oma juurista . Alkuperäinen puu ~n voinut jo kuollakin ja jäljellä on kehässä kasvavia taivukkaista syntyneitä
kuusia. Kuusella on siis kyky uudistua myös kasvullisesti . Luonnossa tällä
taipumuksella ei ole kovin suurta merkitystä paitsi metsänrajaseuduilla . Kun
tuleentuneita siemeniä syntyy kylmässä ilmastossa hyvin harvoin, on kasvul linen lisäänt yminen hyvänä apuna kerran vallatun kasv upai kan säilyttämisessä .
So rbifo ~ia
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Tutkimuksessa , jalostuksessa ja taimituotannossa kuusen versojen juurtumiskykyä on käytetty hyväksi . Kasvullisessa monistuksessa perintötekijät eivät
muutu eli perusyksilön genotyyppi kertautuu samanlaisena kloenin kaikissa
yksilöissä. Kasvattamalla saman kloenin jäseniä eri olosuhteissa voidaan tutkia esim. perintötekijöiden ja ympäristövaikutusten suhte ita eri o~inaisuuk 
sien muodostumisessa . Käytännön sovellutuksena pistokaslisäystä voidaan käyt tää tuotettaessa viljelymateriaalia, jossa halutaan pitää koossa tietyssä yk silössä esiintyvä hyvä ominaisuuksien yhdistelmä .
Kuusen pistokkaiden juurruttaminen ei onnistu aivan yhtä helposti kuin monien
huonekasvien, pajujen tai poppelinjuurruttaminen . Kuusen juurtumisalttius on
nuorella iällä varsin hyvä, mutta se heikkenee jyrkästi, kun taimet ovat tul leet 6-8 vuoden ikään . Vanhojenkin puiden versoista saadaan pistokastaimia,
mutta onnistumisprosentti on hyvin alhainen ja vaihtelee kovasti eri puiden
välillä .
Parhaiten juurtuvat nuorista reheväkasvuisista kasvihuonetaimista leikatut
oksat. Juurrutusal ustan pitää ol la ilmava ja steriili . Puhdas karkea sora
( 4- 8 mm) on sopivaa mete riaali a . Välttumätön edellytys onnistumiselle on, että
juurrutushuoneen ilman kosteus on jatkuvasti lähellä kyllästymispistettä . Automaattinen sumukastelu pitää yleensä tästä huolen . Hyvissä olosuhteissa juuret
syntyvät n . kuukaden kuluessa, mutta taimia on tämän jälkeen vielä hoivattava
ja koulittava 2-3 vuotta ennen metsään istuttamista . Pistokastaimista saadut
oksat ovat vuorostaan hyvin juurtuvia . Tästä seuraa, että pistokaskloonia voi daan muutamassa vuodessa monistaa tuhansiksi yksi l öiksi .
Kasvifysiologian sovel l utuksissa pyritään vieläkin pidemälle . Nuorista sirkkataimista tuotetaan ensin solukkoviljelytekniikalla suuri määrä yhden yksi l ön
solukkoa . Erilaistumatonta soiukkoa voidaan jakaa mo niksi pieniksi paloiksi ,
jotka sitten hormoni - ja muilla käsittel yi llä ohjataan kehittymään taimiksi .
Tällä tekniikalla voitaisiin tuottaa suuri joukko saman yksilön kerrannaisia
vielä lyh yemässä njassa kuin pistokasmonistuksella . Soiukkoviljelyyn pe rustuva
monistumenetelmä ei vielä ole kuusella käytännön tuotantomenetelmä, mutta tutkimus- ja kehitystyö on vilkkaasti liikkeellu .
Kuusen lisääntymisbiologia on mielenkiintoinen ja monipuolinen aihepiiri . Tässä artikkelissa olen esittänyt vain joitakin piirteitä siitä . Asiasta kiinnostu neet löytävät lisätietoja esim . seuraavista julkaisuista :
Sarvas, R. 1964: Havupuut : 27 - 47, 211 - 228 . - Po rvoo .
Sarvas , R. 1968: Investigations on the flowering and seed crop of Picea
abies . - Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 67 ( 5) .
Koski , V. & Tallqvist, R. 1978 : Tuloksia monivuotisista kukinnan ja siemensadon määrän mittauksista metsäpuilla . - Folia Forestalia 364 .
Annila , E. 1981 : Kuusen käpy- ja siementuholaisten kannanvaihtelu . - Commun .
Inst . Forest. Fenni ae 101 .
Niiranen , J. 1979 : Kuusen pistokastaimien kasvatus . - Metsänjalostussäätiön
tiedote 1979 (2) .

Summary : On the flowering , seed crop and vegetative propagation of Picea abies .
The flowering which occurred in a number of Chirstmas trees in 1982 indicated
that an abundant seed crop of Norway spruce can be expected in Finland this
year, after several poor years . The main features of the flovers and the polli nation ecology of spruce are described . Seed deve l opment , the large annual
variation in seed crops, and the fluctuation of the insect popula tions damaging
spruce seeds are briefly discussed . Apart from sexual reproduction, ~o rvay
spruce also has the capacity for veqetative propagation . Rooted cuttings ori ginating From the branches of yo ung seedlings of saplings can be produced in
a mass scale . Methods of tissue culture are also being investigated .
Sorbifolia 14 (1/1983)

II

Rrsro

r·~uRro

r·iETSÄO'HIAPUUTA ETSI MÄÄN

Useita läänikohtaisia uhanalaisten kasvien projekteja on maassamme virei llä tai
osin jo toteutettukin, mm. Ahvenanmaalla, Tampereenseutukaavaliiton alueell a ,
Mikkelin l äänissä , Pojois - Savossa, Pohjois- Karjalassa , Oulun l äänissä sekä Uu denmaan läänissä (Uo tila 1981 ) . Uhanalaisten kasvien luettelossa on monia myös
dendrologeille kiintoisia l ajeja , joista yksi on metsäomenapuu (Ma lus sy lves tris) . Sen tämänhetk i sestä levinneisyydestä ja uhanalaisuudesta maassamme ei
ole kovinkaan tarkkaa kuv aa .
Lähes kaikki metsäome~ap uu ta koskevat tiedot ovat perin vanhoja ja puut tee llisia , osin epäluotettaviakin . Tiedetään, että Ahvenanmaa lla metsäomenapuuta
vielä kasvaa , mutta miten on saaristomme laita? Entä mantereen puolella? Onko
siellä jä lj e ll ä aitoja metsäomenapuita? llissä ja kuinka paljon? Siinä vasta
visaisia kysymyks i ä , joihin toivoisin seuramme jäsenten ja muidenkin asiasta
kiinnos tuneiden kiinnittävän huomiota liikkuessaan ensi kevään ja kesä aikana
kotiseudullaan ja retkireiteillään .
Ens i kedän aikana tarkoitukseni on myös käydä tarkistamassa metsäomenapuun vanhoja l öytö paikknja. Saatujen tulosten perusteella pyritään kartoittamaan lajin
levinneisyys ja nykytila Suomessa . Tämän takia kaikki metsäomenapuita tai sitä
mui stuttavia omenapuita koskevat tiedot ovat tervetulleita kirjoittaja ll e . Ne
voivat olla joko pelkkiä kasv up aikkatietoja tai mieluimmin kuitenkin pr ässätty j ä
kasvi näytteitä ( ks . ke r äi l yohje) . Koska metsäomenapuu ei varmaan ole kaik ille
tuttu ja lisäksi sen mää ri ttäminen voi tuottaa vaikeuksia , ei pieni l ajin
tuotamerkkien esittely l iene turhaa .
Metsäome na pu u (Malus sy l vestris) on maamme ainoa luonnonvarainen omenapuu .
Puun l evinneisyyden painopiste on l oun ainen : sitä kasvaa Ahvenanmaalla , Va r s i nais- Suomessa sekä harvinaisena Uudenmaan ranniko ll a . Lisä ksion muutamia epävarmoja tietoja sisämaastakin , Etelä- Hämeestä ja Lohjalta . Metsäomenap uun luonteenomaisia kasvupaikkoja ovat kuivahkot , usein kivikkoiset rinnelehdot, leh tokalliot ja ka llionaluset sekä mu lta vat lehtoniittymaat ja kivikkoiset r anta pensaikot . Puu vä l ttelee savimaita sekä kosteita lehtoja ja lehtokorpia .
Metsäomenapu un erottaminen ist utetusta , viljellystä tai vi ll iintynees tä ome napuus ta on usei n varsin hankalaa . Metsässä pihapiirin ulkopuolella kasvava , pie ni ä
ha ppamia omenoita tuottava omenapuu ei l äheskään aina ole aito metsäomenapuu .
Määrityksen varmistamiseksi on l isäksi katsottava mm . l ehtien , si lmuj en ja
kukkape rl en Karvaisuutta/ka ljuu tta sekä kukan kokoa Ja terälehtien muotoa .
Uman ongelmansa muodostavat metsään heitetyistä siemenkodista kasvaneet
villit omenapuut , joiden nmir1aisuudet voivat olla varsin kirjavia ja vaihtelevia .
Omenapuut saattavat myös ri steytyä keskenään . Syrjäseutujen asuttamisen myötä
ovat viljellyt omenapuut yl eistyneet . Koska metsäomenapuu , kuten muutkin omenapuut, on ristipölyttäjä, on asut uilla seuduilla risteytymispaine tarhaomenapuun taholta suu r i , va r sinkin jos metsäomnapuuta on jäljellä ainoastaan muutamia yksittäisiä yksilöitä . Levinneisyyselueen äärilaidoilla onkin risteytymi nen voi nut johtaa jopa puhtaan metsäomenapuukannan häviämiseen .
Tarhaomenap uun ( Halus x domestica ) li säksi mei ll ä tavataan istutettuina melko
yleisesti siperiäriöiii'enapu ut a Cr1 . prunifolia ) ja marjaomenapuuta (1•1. bacc ata ) ,
joiden erottaminen metsäomenapuusta saattaa joskus olla vaikeata . ~il aa
on Suomessa aikoinaa n käytetty viljellyn omenapuun pe ru srunkona , mutta sitä
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tuskin meillä enaan on . Näiden lisäksi maassamme kasvatetaan vasta viime aikoina yleistyneitä koristeomenapuita, pur ppu r ao menap uun (M . x purpur ea ) l aj i kkeita, tornigonomenaa (M . siebol dii ) ja marjaomenapensasta (M. sargentii ) ,
joita tuskin kui tenkaan sekoitetaan metsäomenapuuhun . Seuraavassa on vertail tu metsäomenapuun (M. syl vestris ) tärkeimpiä tuntomerkke j ä muutamiin viljel tyje n omenapuiden (M . prunifol ia, M. x domes tica ja M. baccata ) tuntomerkke i hin . Tuntomerkit on poimittu museonäytteistä ja seuraavis t a arti kk eleis ta :
Bean (1973 ) , Henning (1947 ) , Jalas (1965 ) , Krussman ( 1977) j a Ter p6 ( 1968) ;
ks . myös Sandved (1958 ) .

5cm
Kuvat 1- 5 . - Kuvat 1-2 . Metsäomenapuu (K uva 1 . Ahvenanmaa 1908, Linkola; H ja
Kuva 2. Ahvenanmaa 1886, Lauren; H) . - Kuva 3 . Si perianomenapuu (Helsin ki 1976,
Leppämäki; H) . - Kuva 4 . Tarhaomenapuu (Asi kk ala 1917, Linko la; H) . - Ku va 5.
Marjaomenapuu ( Broma r v 1974 , Alanko 27642 ; H) . - Piirrokset Marja Koist i nen .
Figs . 1- 5. - Figs. 1- 2. Malus sylvestris . - Fig . 3. ~ · prun i fo lia . - Fi g . 4 .
M. x domestica . - Fig . 5. ~ · baccata . - All dra ~ in g s, deL Mar j a Koistinen .
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Malus sylvest ris ( L. ) Mill.
- Oraoksainen puu ta i pensas
- Punaruskeat vuo sikasvaimet aluksi vähän vi ll akarvaisia, myöhemmin ka lj uja !
- Lehdet pienehköjä , puikeita, ke r taalleen saha- tai nyhälaitaisia, 3,0- 11 , 0
cm pitkiä , 2, 5-5, 5 cm leveitä, usein selvä kärkinipukka
- Lehtil apa mo lemmilta puolilta kalju !
- Lehtiruoti melko l yhyt (1 , 5- 3,0 cm)
- Si l mut kaljuja, t alvella hiuk an villakarvaisia
- Kukkaperä , kukkapohjus ( paitsi tyvestä ) sekä verholiuskat alt a kaljuja, pääl tä valkovillakarvaisia !
- Teräl ehdet n . 15 mm pitkiä, kapeampia kuin tarhaomenapuulla, alussa punertavia , myöhemmin valkoisia
- Ponnet keltaisia
- Emin vartalo kalj u!
- Verholehtien jäänteet jäljellä hedelmässä~
Hedelmä 2 , 5- 3, 0 cm 0 , lyhytperäinen, pyöreä tai hiukan soikea, keilanvihreä
tai pun aposkinen , happamen karvas i
Malus prunifo lia (Willd . ) Borkh .
-

Pienehkö puu tai pensas
Nuoret vuosikasvaimet pehmeäkarvaisia !
Lehd issä selvä kärkinipukka !
Lehdet 5 , 0-10 , 0 cm pitkiä, 2 , 0- 7,0 cm leveitä
Lehtilapa alta karvainen , päältä kaljuuntuva !
Lehtiruoti osi t tain karvainen !
Kukkape r ä hoikka ( 2, 0- 2,5 cm ) , karvainen !
Kukkapohjus villakarvainen !
Verho l ehdet valkovil l akarvaisia !
Kukat n . 3, 0-4, 0 cm 0, valkoisia , nuput punai sia
Verho l ehtien jäänteet jäljel l ä hedelmässä !
Hedel mä n. 1 , 8- 2,5 cm 0, soikeahko, keilanvihreä tai punertava
Hedelmäperä pitk ä ( 2,5- 4 , 0 cm) , + ka rvainen!

Ma lus x domest i ca Borkh .
- Puu
- Nuoret vuosikasvaimet voimakkaasti vi l lakarvaisia !
-L ehdet leveän soiketa tai pitkänpyöreitä, 4 , 0- 13 , 0 cm pitkiä, 3, 0-7, 0 cm
leveitä !
- Lehtilapa pää l tä hienok a rvainen, alta runsaskarvainen !
- Kukkaperä, kukkapohjus ja verholehdet karvaisia !
- Kukat isoja , valkeita
- Verholehtien jäänteet jäljellä hedelmässä !
- Hedelmä iso, yleensä yli 5 ,0 cm 0 , makea , vuriltään vaihteleva
- Hedel mäperä : karvainen , lyhyt
Malus baccata ( L. ) Bo rkh.
-

Puu tai pensas
Vuosikasvaimet kaljut, ohuet !
Lehdet teräväkä r kiset, hienosahalaitai set , 3, 0- 8 , 0 cm pitkiä
Lehtilapa tavallisesti molemmi l ta puolilta melko kalju !
Lehtiruoti pitkä ( 3,0- 5,0 cm ) , kalju !
Kukkapohjus ka lju!
Kukat 3,0- 3 , 5 cm 0, valkoisia
Verholehtien jäänteet putoavat pois hedelmästä !
Hedelmä pieni (0 , 0-1, 5 cm), pyöreä toi pitkulainen , kelta inen tai punaruske a
- Hedelmäperä pitkähkö ( 1,5- 3 , 2 cm ) , ohut ja ka l ju !
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Omenapuunäytteen ke r äysohje :
Metsäomenapuu n varma määrittäminen ei yleensä onnistu pelkän steriilin oksa näytteen perusteella, vaan mukana pitäi s i ehdottomasti olla myHs näyte kukki vasta oksasta . Kunnollisen omenapuunäytteen tulisikin sisältää seuraavat kol me osaa :
1) kukkiva oksa
2) täydessä lehdessä olevia pitkä- ja l yhyt ver soja
3) kypsiä hedelmiä
Li säksi puusta pitää kirjoittaa mui stiin se uraavat tiedot :
- Kukan väri
- Hedelmien koko, väri, maku
- Puun/ pensaan koko, tiedot oraoksaisuudesta
- Tarkka kasvupaikka (mielellään yhtenäiskoordinaatiston ruutukoordinaatein )
- Mahdo lliset tiedot puun alkuperästä , iästä l äh istHllä olevista
muista omenapuista ym . ( Huom l Samassa puussa voi olla erilaisia
haaroja, jos myHs perusrunko on lähten yt kasvamaan esimerki ksi
juurivesasta ) .
- Näytteide n keruuaika
- Näytteiden kerääjä
Eniten tietoa kaivataan metsäomenapuun levinneisy ys alueen äärilaidoilta . Mielenkiitoisimpia alueita ovat Uudenmaan rannikko, Hiittisten- Ko rppoor, seutu ja
Turun ja Uudenkaupungin saaristot . Ei myHskään sovi unohtaa Lohjan seudun ja
Hämeen rikkaita lehtoalueita. Karjalan kannaksella metsäomenapuuta on aikoinaan kasvanut (Ma nnerkorpi 1944 ) , mutta onkohan rajan tällepuole lle jäänyt
yhtään yksilHä? Yhtä tärkeitä ovat myHs varmat havainnot lajin puuttumisesta
alueilta joill a sen tiedetään kasvaneen ta i joi llasen otaksuisi kasvavan .
Kaikki metsäomenapu uta koskevat tiedot ja näytteet voi l ähettää kirjoittajalle osoitteeseen : Helsingin yliopiston kasvimuseo, Unioininkatu 44, 00170
Helsinki 17 . Saadut tiedot tullaan liittämään Helsingin yliopiston kasvimu seon kasvistaarkistoon ja kasvinäytteet samaisen museon kokoelmiin . Yhteenveto selvityksen tuloksista toimitetaan tietoja ja näytteitä lähettäneille
henkilHille.
Summary : Searching of Malus sylvestris.
The distribution of Malus sylvestris in Finland is restricted to Aland and the
southwestern and southern archipelago . Possibly it is also found further inland,
in Lohja and southern Häme . However, most of the data available are old , and
the present area in Finland is poorly known . This also concerns the factors
th reat ening Malus sylvestris, for instance the affect of genetic introgression
pressure From the common cultivated Malus x domestica .
Main characteristics are given for Malus sylvestris, as uell as for the species
with which it is commonly confused : M. x domestica, M. prunifolia and M.
baccata. Finally, the author presents an inquiry for data and herbarium samples of "wild apples" in Finland .
Kirjallisuutta
Bean , W. J . 1973: Trees and Shrubs Hardy in the British I s les II . - XV I +
784 s. London .
Henning, W. 1947 : Morphologisch- systematische und genetische Untersuchungen
an Arten und Artbastarden der Gattung Malus . - De r ZUchter 17/ l8 : 289- 349 .
Jalas, J . 1965 : t-IR 111s sil vestris ( L. ) t·1 ill. ; Borkh . - Hetsäomenapuu . - Teoksessa : Jalas, J . ( toim . ) , Suuri kasvikirja II : 794- 796 . Ke uruu .
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Krussmann, G. 1977 : Handbuch der Laubgehölze II . - 466 s . Berlin- Hamburg .
Ma nnerkorpi, P. 1944: Metsäomenapuun sekä muiden puukasvien esiintymi ses tä
Käkisalmessa . - Luonnon Ystävä 48 : 213-219 .
Sandved, M. 1958 : Litteratur om Malus . - Arsskrift for planteskoledrift og
dendrologi (Oslo ) : 49 - 50 .
Terp6, A. 1968 : Malus Miller . -Teoksessa: Tutin, T. G. et al . ( toim . ) ,
Flora Europeae II : 66-67 . - Cambridge .
Uoti la, P. 1981 : Uudenmaan uhanalaiset putki lokasvit . - Kirjassa : A. Haapanen &
T. Aarnio ( toim. ) , Pohjoismaiden uhonalaiset eläi met ja kasvit : 18- 19 .

KIRJALLISUUTTA
Bartels , H. , Bärtel s, A., Schroeder , F. -G ., & Seehann , G. 1981 : Erhebung ube r
das Vorkommen winterharter Freilandgehölze . I . Die Gärten und Parks mit ihren
Gehö l zbestand . - Mitt . Deutschen Dendr . Ges . 73 : 1- 468 .
1982 : I I . Die Gehölze mit ihre r Verbreitung i n den Gärten und Parks . Mitt . Deutschen Dend r . Ges . 74 : 1- 377 . Verlag Eugen Ul mer , Stuttgar t .
Saksan dendrologinen seura, johon maastamme kuuluu vuoden 1982 jäsenluettelon mukaan 4 suomalaista, toimii tällä hetkellä hyvin virkeästi . Vuosittain
julkaistaan n . 400 sivuinen vuosikirja , 2 numeroa "Kurzmittei l ungen" , jäsenl uette l o ja kirjanen vuoden toiminnasta esitelmineen , puistokävelyineen ja
retkineen ( kesä l lä 1982 mm . Kaliforniaan) . ( DDG : n jäsenyydestä kii nnost un eet
voivat ottaa yhteyttä seuraan osoitteella : Geschäftstelle der DDG , Hawst r .
28 , 5500 Trier , BRD . ) Tänä ja viime vuonna lähetettiin jäseni l le l isäksi esi teltävänä olevat luettelot, joista kumpikin on sivumäärältään vuosikirjan
laajuinen . Ko . luettel oista näkee mitä puuvartisia kasveja on Euroopan tärkeimmissä kasvitieteellisissä puutarhoissa ja arboretumeissa .
Ykkösosa - vaikka onkin painettu Stuttgartissa - on ai noa julkaisu , josta
nä hdään esim . mitä puita ja pensaita kasvaa Joensuun, Oulun , Tu ru n ja He l s ingin kasvitieteel lisissä puutarhoi ssa sekä Mustilan arboretumissa . Ruotsista
ovat mukana Götebo r gi n, Helsingborgin ja Uppsalan kasvitieteell iset puutarhat
sekä Bergianska Trädgården Tukholmasta . Inventointi luettelon aikaansaami seksi alkoi vuonna 1974 ja on venähtänyt pitkälle, mutta lopultakaan ei saatu
vastauksia kaik i sta paikoista , joihin kysely lähetettiin . Ki r jassa esite ll yt
278 pu i stoa kattavat ky l lä hyvin Keski - ja Pohjois- Euroopan . Mukana ovat seuraavat maat : A, B, BL, CH, CS , D, DDR , OK , F, H, N, NL, PL, R, S, SF ja YU.
Huomiota herättää I son- Br itannian puuttuminen , mutta sen mukaan ottaminen
ol isi vaivattomasti l isä nnyt kummankin luettelon sivumäärän kaksinkertaiseksi,
siksi suuret ovat maan dendro l ogiset rikkaudet . Kustakin maasta on kartake ,
johon käsite ll yt puisto t on me r kitty . Vaikka luetteloon ei voikaan sinisil mäisesti luottaa , an t aa se hyvä n kuvan siitä , mitä missäkin päin kasvaa . Li säksi siitä saa hyv i ä vi ittei tä kok eil emisen a r voisista l ajeista . Tämä osa
on hyvä ottaa mukaan tutu stuttaessa es i te l täviin puistoihin .
Kakkososassa on l uete l tu esiintyneet kasvi l ajit aakkosjärjestyksessä ja nii den pe r ässä numerot un nukse ll a ne pu uta r hat , joissa ko . lajia kasvaa . Lisäksi
on nume r on perässä joku ki r jain , joka kuvaa e r i asioita : vain pikku taimia
( j ) , joskus kukkivana ( a ) , säännöl lisesti kukkiva na, muttei hedelmöivänä (b) ,
säännöl l isesti hedelmöivä (f) , kysymysme r killä va r ustettu, jos lajimääritystä
ei ol e ta r ki st ett u, j ne . Luettel osta näkee mm . kuinka monta lajia on er i suvuista vi l jelyssä Eu r oopassa; mm . Acer ( 93 lajia ) , Alnus ( 27), Ame l anchier
( 24 ) , Berberis ( 134) , Betula (55) , Cotoneaster (88 ) , Crataegus (85), ~
( 36 ) , Pi nus (78) ja Popul us ( 31 ) . Lajistoa tarkasteltaessa löytyisi vielä
paljon muitakin mielenkiintoisia seikkoja .
P. Alanko
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RUOTS IN DENDROLOGI EN TOIMINNASTA
Dendrologian seuralla on joitakin vaihto yhteyksiä ulkomaisiin alan yhdistyksiin, kuten naapurimaamme vastaavaan seuraan "Föreningen för dendrologi och
parkvård" . Heiltä saamme kerran vuodessa ilmestyvän paksun vuosikirjan ja
kaksi kertaa vuodessa jäsenkirjeen . Tänä vuonna saimme vastaanottaa lisäksi
aivan helmikuun lopussa kirjeen, jossa kysyttiin, olisiko seurassamme halukkaita osallistujia heidän kesäretkelleen Jugoslaviaan. Koska viimeinen ilmoittautumispäivä oli jo 10 . 3 . , emme ole olleet tilaisuudessa levittämään tietoa
jäsenistölle .
Kideessä toivottiin myös yhteyksien ylläpitämistä muullakin tavoin . Sen vuoksi esittelen hieman tämän seuran toimintaa . Kiinostuneet voivat tieduste lla
yksityiskohtia jäsenkirjeessä mainituista tapahtumista seuramme sihteeriltä,
joka tarvittaessa lähettää kirjeestä valokopioita . Il moittautumisien retkiin
pitää tapahtua viimei~tään 2- 3 viikkoa ennen ko. retkeä .
Förening för dendrologi och parkvård -seuran vuosikokous on ollut jo 5. 3 .• Ko kouksen jälkeen on yhdistyksellä tapana viettää yhteistä iltaa jossain ravin tolassa ("de ndrologi- middag") , jollaista on joku joskus meillä kin toivonut.
Kesän 1983 aikana jä r jestetään seuraavat retket : Bussiret ki Tyresön linnaan
20 . 5 . ; 15 .- 25 . 5 . välisenä aikana käydään ihailemassa magnoliakukintaa; r etki
Hallantiin ja Göteborgiin 12 . 6 .: Jugoslavian retki 21 .- 31 . 5 . ; 12 . 6. bussiretki Rönningeen Gunnel Nyblomin luo, joka on kirjoittanut useita suomeksikin
käännettyjä puutarhakirjojg ; 12 .-15 . 6 . välisenä aikana sieniretki; 3. - 5 . 6 .
retki Ha ll anti i n ja Göte borgiin ( viim. ilm . päivä 30 . 4. ) ; 2.-3 .7 . Gotska Sandön - viimeisen ke rr an (vain Ruotsin kansalaisille ) ; 21 . -28 . 8 . välisenä aikana retkiä Laisalideen (Västerbotten); 31 . 8 . bussiretki Sörmlantiin ( Ericsberg & Akerö); 10 .-11 . 9 . puo l ukankeruuretki Bergslageniin; 23.-25 . 9. Gotlanti; 29 . 10 diailta kesänretkistä ym . kauniista kuvista .
Jos jäsenistöstämme joku haluaa liittyä tähän seuraan, halukkuutensa voi il maista kirjoittamalla osoitteeseen Föreningen för dendrologi och parkvård,
Norrlandsgatan 44 B, c/ o Wanderoy, S- 752 29 Uppsala, Sverige ( puh . 018153500) . Vuoden 1983 jäsenmaksut ovat : aikuset Srk . 85, - , perheenjäsenet 30, opiskelijat 25 ,- , ainaisjäsenet 1000, -. Jäsenet saavat lisäksi vuoskikirjan
"Lustgården", josta viime vuonna ilmestyi 63. nide . Se sisälsi mm . Kehotuksen puistojen sekä puitten ja pensaiden iventointiin, matkavaikutelmia Alaskan metsistä ja tund r alta, puistoinventointi kohteista "Kiviks Esperö" (Tor
Nitzelius) , erinomaisen ki r joituksen Pariisin puistoista ja erityisesti G. -E .
Haussmannin osuudesta niiden syntyyn sekä artikkelin Tyresön linnan puistosta . - P. Alanko

VIIKONLOPPURETKI RUOTSII N 14 .-15.5,1983
Dendrologian Seur a jär jestää kevätretken 14 .-15 . 5.1983 Ekolsundin arboretumiin
ja Uppsalan kasvitieteelliseen puutarhaan . Hinta on arviolta n. 400 : - . Majoitus
Uppsalassa r e tkeilymaj a-mote ll itasoa . Hintaan sisältyvät laivamatkat Naantali Kap el l skär-Naantal i sekä ku l jetukset ja majoitus Ruotsissa . Ilmoittautumiset
seuran sihteerille puh. 90- 378011/ 431 klo 9- 12 viikon sisällä lehden ilmestymisestä lukien , 40 ensimmäistä pääsee mukaan . Tarkempi ohjelma toimitetaan
ilmoittautuneil l e postitse .
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PENTI 1 ÄLANKO
SIJQ'.1EN ARBORETUM 1T

Arboretum tarkoittaa puulajipuistoa, jossa kasvatetaan erilaisia, pääasiassa
ulkomaisia puita ja pensaita, joko yksittäin tai metsiköittäin . Sana arboretum
tulee latinan sanasta arbor, joka tarkoittaa puuta . Arboretu meissa on mahdo l lista tutkia e r i puolilta maailmaa olevien kasvilajien menestymistä ja saada
kokemuksia niiden arvosta viherpuina ja - pensaina tai metsätaloudessa . Niistä
saadaan lisäysmateriaalia käytännön tarkoituksiin ja jalostuksee.n .
Arboretumeil l a on myös tärkeä merkitys kiintoisina matkailunähtavyyksinä ja
luonnonharrastajien, puutarha- ja metsäväen suosittuina retkikohteina. Vaikka
ei haluaisi tarkemmi n perehtyäkkään lajien välisiin eroihin ja menestymiseen
saa arboretumeissa li ikkuessaan nauttia monenlaisista kauneusarvoista . Havupu itten kauneutta voi ihai lla talvellakin, lehtipuitten hiirenkorvavaiheen erilaisia vihreitä sävyjä keväällä , alppiruusujen ym . pensaiden kukintaa al kukesästä ,
ruskaa syksyllä , jne .
Suomen arboretumit
Maassamme ei ol e ku in muutamia arboretumeita. Sellaisen perustajalta vaaditaan
todell ista innostusta asiaan . Ja kuten Brander ( 1961 ) toteaa , ovat ne kalliita
pe r ustaa , vielä ka lli impia hoitaa ja niiden talo udel li nen tuotos on melko olematon . Tärkeimpienarboretumien esittel y on kuitenkin paikallaan , jotta ne tuli sivat tutuiksi kaiki lle dendrologian har r astaji ll e . Meillä on useita mon ipuolisia , hyvin hoidettuja arboretumeita , joista saatavien opaskirjasten avul la on
mahdollista kätevällä taval l a kartuttaa dendrologista tietämystään .
Tärkein arboretum Suomessa on A. F . Tigerstedtin 80 vuotta sitten perustama r~ us
ti lan Arboretum Elimäellä (k uva 11 . Metsäntutkimuslaitoksenkoealueilla on mo nipuolisia ja laajoja arboretumeita TenholanSolbölessä, Tuusulan Ruotsinky l ässä
ja Punkaharjulla . Istutuksia on myös eräillä muilla r~etsäntutkimuslaitoksen hoidossa olevilla alueilla, esim. Hämeenlinnan Aulangolla . Lapinjärven kokei l ua lu eelia on paju- ja poppe l ikokoelma . Unohtaa ei sovi myöskään l~etsänjalostusää 
tiön Haapastensy r jän rotupuistoa Lopen Läyliäisissä Anon . 1977, ~aar nij oki ym.
1979, kuva 2) . Puu ta rhan tutkimus l aitoksella Piikkiössä on myös arbo r etum .
Yksityisiä arboretumeja ovat mm . Hörtsänä Orivedellä, Tamm~sto Karja l ohjall a ,
Nuutajärvi Urjalassa , Halla-Sippola Sippolassa ja Ellilä Hattu lassa . Lisäksi
kasvitieteellisten ruut ar hojen yhteydessä on omat puulajipuistonsa , jotka mei ll ä ovat tosin me l ko pienia la isia . Useitten metsä-ja puutarh a- alan kouluje n ja
opistojen yhte ydessä on omat pikku arboretuminsa, jotka ovat välttämättömiä
opetuksen vuoksi . Nii tä on esim. Evan , Tuoma r niemen ja Lahdentaan metsäkouluilla, Reitkal l in pu utarha kou lulla ja Lepaan maataloudellisten oppi l aitosten yhteydessä .
Kaupunkimme puistot ovat yl l ättävän r unsaslajisia , samoin hautausmaitten istutukset . ~Ionien herraskartanoitten puistot ovat puustoltaan näkemisen arvoisia.
Esim . He lsi ngin seudulla dendrologeillekkin arvokkaita kohteita ovat kaupunkien omistuksessa ol evat Herttoniemen ja Tuomarinkyl än kertanoitten puistot
sekä Träskä nda Espoossa . Helsingin kaupungi lla on arvokas arboretuminsa Niskalassa, joka on kaupungin metsäosaston hoidossa .
Seuraavassa esite llään l yhyesti edellämainittuja arboretumeita . Valitettavasti
ei ol e mahdol li suuksia kovinkaan seikkaperäiseen esittelyyn . Sen vuoksi pyritään mainitsemaan saatavilla olevia opaskirjasia ja vanhempaakin kirjal lisuutta, joista haluttaessa on mahdollista saada lisätietoja .

P. A.ea.nko , KMvUie.tee.W.nen pu.utaltha. , Un.<.on.<.nka..tu. 44, 00770 Hel-oiniU 17
Sorbifolia 14 {1/1983)

18

ÅRBORETUM MusTilA
ElLllMÄIIH

. ....
~

n. 500 m

Kuva 1. Ka rtta Musti 1an arboretumista. Numerot viittaavat opaskirjasen teksteihin (Anon . 1980).
Fig. 1. f·1ap af the famous ArboretuM r~ usti1a in Elimäki. Numbers refer ta the
guide book, which is obtainab1e Fromthe arboretum office ( Anon . 1982 ) .
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KARTTA HAAPASTENSYRJÄN
ROTUPUISTOSTA

Map of the clone archlves oL--.
speclal tree forms at Haapastensyrjä

-··· ....t~

Kuva 2 . Kartta Haapastensyrjän rotupuistosta Lopen Läyli äisistä . Arboretum on
erikoistunut kotimaisten erikoismuotojen kokoelmaksi .
Fig . 2. Map of the clone archive containing special forms of Finnish native
trees at the Haapastensyrjä Tree Breeding Centre, Southern Finland .
Mustilan arboretum
arboretum sijaitsee Kymenlaaksossa , 1 km Elimäen kirkolta luo teeseen
Hels{nki - Kouvola valtatien varrella . Helsinkiin on matkaa 115 km ja Kouvo l aan 20 km (ks . tie kartakkeen oikealla laidalla, kuva 1 ) .

r~ustilan

Arboretumin perusti A. F. Tigerstedt 1902. Hän oli ky llin kaukonäköinen istuttaessaan kutakin puulajia metsiköittäin, mikä ei ollut lainkaan tavallista
arbo r etumin pe r ustamisen aikoihin muualla maailmassa . Hän otti huomioon myös
kas vin alkuperän el i pr ovenienssin ja pyrki saamaan siementä sellaisilta paikoilta, jotka ilmastoltaan vastasivat mahdollisimman tarkasti f·lusti lan olosuhteita . Myös tässä asiassa hän oli aikaansa edellä .
Mustilassa on käytetty n . 60 ha : n alue koti - ja ulkomaalaisten puulajien istuttamiseen . Alueen keskiosaa hallitsee n . 120 ha:n kokoinen kalliomännikkö ,
joka komeudessaan kilpailee eksoottisten puulajiviljelmien kanssa . Vuodesta
1981 al kaen koko al ue on l uonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu; tarvittavat
hoitotoimet ovat kuitenkin mahdollisia . Yleisö ei saa ottaa puistosta oksia
eikä taimia .
Nykyään puistossa on n . 150 havupuulajia tai lajiketta, 200 lajia tai laji ketta lehtipuita , 200 lehtipensasta ja n . 450 perennakasvil nji a ( Tigerstedt
1970) . Puistosta on olemassa varsin yksityiskohtainen opaskirjanen, jota saa
paikan päältä (Anon . 1982 ) . Hyvän yleiskatsauksen puistossa tehdyistä dendrologisista kokeista saa Tigerstedtin (1970 ) katsauksesta . Mustilan arboretumin parhaiten menestyneistä puista ja pensaista on hiljattain ilmestynyt
Sorbifolia 14 ( 1/1983)
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Kuva 3 . Mustilan arboretumil la on oma nimikkoalppiruusunsa, nimittäin mustilanalppiruusu (Rhododendron brachycarpum subsp. tigerstedtii ) ,
jonka Tor Nitzelius kuvasi
tieteelle uutena Nustilassa
kasvavien pensaiden perusteella .
Fig . 3 . Arboretum Mustila is
famous not on l y for its conifers but also for many
which inclurhodo dendrons
ded handsome specimens af
Rhododendron brachycarpum
subsp . tigerstedtii . This
subspecies ~as first descri bed by Tor Nitzelius among
the plants gro~ing in Mustila .
kokonainen kirjoitussarja ( Tigerstedt & Uosukainen 1981- 1982), jonka so1s1
valmistuttuaan ilmestyvän yksissä kansissa . Erinomaisen valaisevan kuvan arboretumin pe ru stamisvaiheista saa perustajansa A. F. Tigerstedtin kirjasta
"r1ustilan kotikunnas" ( Tigerstedt 1922 ) . Arboretumissa on myös paljon perennoita ( Alanko 1973 ) .
Nusti l an arboretum on tunnettu etenkin havupuistaan . Siellä kasvavat nykyäänkin miltei kaikki maassamme menestyvät havupuut ja mo net niistämetsikköinä .
Siellä voi toisin sanoen kuljeskella niin pohjois- amerikkalaisessa kuin japanilaisessa tai siper ialaisessa metsässä . Pohjoisamerikkalaiset hemlokki ja douglaskuuset kasvavat hyvin arboretumissa . Unohtaa ei sovi ~yöskään leh tipuita ja - pensaita , joista esim . vaahteroita (Acer ) on n . 30 lajia ( HämetAhti 1982 ) . 1•1 ustila on maankuulu myös alppiruusuistaan (k uva 3) , joitten
kukinta-aikaan kesäkuun alkupuoliskolla siellä käy paljon väkeä . Myös monia
muita pensaita alueelta tapaa, kuten hyvin eksoottisen pi runnuijan (Dplopanax
horridus : kuva 4) .

Kuva 4 . Eksoottisia pensaita
edustaa kosteassa notkelmassa
hyvin viihtyvä pirunnuija
(Oolopanax horridus) .
Fig . 4 . Many exotic shrubs
gro~ in Musti l a Arboretum . The
peculiar Devil"s club, Oplopanax
horridus thrives ~ell in a
moist, sheltered place .
Sorbifolia 14 (1/1983)

22
Arboretumiin on vapaa paasy ja siellä voi liikkuta vapaasti kunhan noudattaa
puistossa liikkujalle tarjoitettuja ohjeita . Arboretumin yhteydessä on taimi tarha, josta on mahdoll isuus ostaa taimia. Taimimyymälästä ja arboretumin parkparkkipaikan lähellä sijaitsevasta vanhaan viljamakasiiniin sijoitetusta kahvilasta voi ostaa puutarhan opaskirjasta . Mustilan osoite on 47200 Elimäki,
puh . 951- 76221 .
Punkaharju
Metsäntutkimuslaitoksen kokeilualueitten arvokkaista arboretumeista kiintoi sin on Punkaharjulla sijaitseva arboretum . Vain täällä on erityinen dedrologinen puistonsa , johon on yhteen paikkaan kerätty 47 eri puulajia pieninä
metsiköinä . Lisäksi samoja puulajeja on eri puolilla aluetta isoimpina metsiköinä (kuva 5) . Punkaharjun arboretumista on olemassa ajanmukaistettu suurta
yleisöä palveleva retkiopas ( Heiramo 1978 ) . Opaskirjasta saa paikanpäältä tai
osoitteesta Met säntutkimuslaitos/ Tiedotus, Unionink . 40 A, 00170 Helsinki 17 ,
puh . 90- 661401 . Sieltä voi myös saada muita koealueitten opaskirjasia . Kai kissa opaskirjasissa on selkeät kartakkeet , joitten avulla on helppo tutustua eri kohteisiin . Täydentäviä tietoja eri alueitten luonnonoloista ja puulajikokeista saa mm . Heikinheimon ( 1965 jne . ) julkaisuista , ks . kirjallisuusluettelo .

Kuva 5. Näkymä Punkaharjun
koealueen puulaji- istutuksilta. Taustalla ryhmä serbiankuusta ( Picea omorika ) .
Fig . 5. A viev from Punkaharju Experimental Forest
shoving exotic conifers,
( s uch as the Picea omorika
in the middle . .
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Punkaharjulta löytää metsiköitä monista puulajeista, kuten erilaisia lehtikuusia, siperianpihtaa, peukemäntyä, sembraa, kontortamäntyä jne . Komei n metsälö
on vuonna 1877 istutettu, perustajansa Montellin mukaan nimetty lehtikuusikko,
joka on vielä parhaassa kasvussaan (k uva 6) . Se on sama lla myös Punkaharjun ensimmäinen metsäviljelmä . Montellin lehtikuusikkoonkäytettysiemen on kerätty
kuulusta Raivolan lehtikuusikosta, Karjalan kannakselta, joka on perustettu
1738 . Vuonna 1979 puuston valtapituus oli koealalla 7a 38,5 m (Saa rnio, suullinen tieto) . Pääosa niin Punkaharjulla kuin muillakin Metsäntutkimuslaitoksen
koealueilla suoritetusta eksoottisten puulajien viljelmistä on perustettu 19201930 - luvuilla . Metsänt utkimu~ aitoksen Punkaharjun kokeilualueen osoite on
58450 Punkaha rju, puh. 957- 314110 .
Ruotsinky lä
Metsäntutkimuslaitoksen koealueitten arboretumeista on Ruotsinkylä lähinnä Hel sinkiä . Helsinkiläisiä dendrologeja silmällä pitäen se sijaitsee varsin edulli sesti, onhan sen etäisyys vain 25 km Helsingistä. Siellä kannattaa käydä ainakin kerran vuodessa verestämässä puulajituntemustaan . Huolimatta rannikon l äheisyydestä se on perutettu me lkoisen epäedulliselle paikalle . Silti siellä on
monipuolinen kokoelma erilaisia havupuita . Alueella on vi ljelyssä n . 49 ulkomaalaista puulajia . Hyvin kauniita metsiköitä muodostavat mm . serbiankuusi ,
vuorihemlokki (Tsuga mertensiana, kuva 7) , kontortamänty , douglaskuusi, harmaapihta , siperianpihta ja ohotanpihta sekä monet lehtikuuset . Metsä ntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän kokeilualueen osoite on 01590 Maisa la, puh . 90- 824413 .

Kuva 6 . Montellin lehtikuusikkoa Punkaharjulla; istutettu
1877 . Metsikö n valtapituus v.
1979 oli 38 . 50 m.
Fig . 6 . "~1ontell' s larch stand"
(La rix sibirica) in the Punkaharju Experimantal Forest ~as
planted in 1877 . In 1979 the
trees ~ere 38 . 50 m tall .
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Kuva 7. Koristeellinen vuorihemlokki kasvaa hyvin Ruotsin kylässä.
Fig . 7 . Decorative specimens
of Tsuga mertensiana gro~
~ell in the Ruotsinkylä
Experimental Research Forest
25 km north of Helsinki .

Solböle
Metsänt utkimuslaitoksen Sol bölen kokeilualueen arboretu m sijaitsee Bromarvissa ,
joka kuuluu nykyään Tenhol an kuntaan. Kokeilualue on perustettu 1926 . I stutuksia suoritettiin vuosien 1928 ja 1956 välillä 26 ha alalla . iissä on käytetty
93 eri lajia. Solbö l en syrjäisen sijainnin takia sinne pääsee parhaiten autol l a . Bromarviin liikennöiväliä linja- autolla pääsee Solbölen tienhaaraan , josta
on n. 6 km käve l y koeasemalle (ks . kuva 9) . Leudosta Lounais- Suomen ilmastosta johtuen alueelle istutetut puut ovat menestyneet hyvin . Siellä tapaa mm .
kauniisti kehittyneitä metsiköitä kreikanpihdasta (Abies cephalonica), sahali ninpihtaa (A . sachalin ensis) ja sitkankuusta ( Picea sitchensis ) . Osoite on :
Metsä ntutkimuslaitoksen Solböl en kokeilualue, 10570 Bromarv , puh . 911 - 42604.

Kuva 8 . Ka r tta Solbölen koealueesta ympäristöineen, josta näkyy alueen sijainti
merenrannalla . Istutuksia on myös lähei sen Knopön saarella .
Fig . 8 . Map of the
Experimental Forest
of Solböle IUith
surroundings .
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Myös Metsäntutkimusillitoksen hallinnassa olevassa Aulangon kansallispuistossa
Häm eenlinnassa on dendrologisia istutuksi a . Alueesta on saatavissa Saarnion
( 1975) opaskirja .
Arboretum Yltöinen
Maatalouden tutkimuskeskuksen alaisessa Puutarhantutkimuslaitoksessa Piikkiössä
on arboretum , jonka istutukset aloitettiin 1929 . Alueen aiemmista istutuksista
on tehnyt selkoa Meurman ( 1963 ) . Hiljattain on il mestynyt lyhyt historiikki ja
luettelo istutetuista puu- ja pensaslajeista ( Kallio 1977 a , b) .
Istutuksia on myös muilla Maatalouden tutkimuskeskuksen alaisi l la koeasemi l la ja
niitä on käytetty dendrologi s iin kokeiluihin .

Hörtsänän arboretum
Hörtsä nän ar boretumin Orivedellä on perustanut maanviljelijä Hugo Hörtsänä
1920-luvulla . Kaikkiaan alueella on kokeiltu n. 500 eri puu- ja pensaslajia .
Vielä nykyäänkin voi arboretumissa ihailla kauniita havupuita . Arboretumin
puut ovat metsäylioppilaitten hoidossa . Ny kyinen omistaja on ins . Olavi Opas .
Arboretumista on julkaistu kaksi lyhyttä kirjoitusta (Kolarovic 1973 , Luukkanen 1975) .
Tamm istan Arboretu m
Tammistan arboretum ( pinta- ala 4 ha ) sijaitsee ilmaston ja maaperän suhteen
suoluisalla alueella Karjalohjalla . Sen perusti n . 1920 Helsingin yliop i st on
kemian professori Gustav Komppa . Se lienee ollut aikoinaan maamme runsasl ajisin puu- ja pensa s kokoelma . Valitettavas ti t ästäkään arboretumista ei ol e
j ulkaistu mitään opaskirjasta tai edes luetteloa . Arboretumin perustamisen
al kuaikojen kokemuksista on olemassa lyh yt katsaus ( Komppa 1926 ) . Oendrol ogian seura on useana vuonna suorittanut alueella raivaustöitä , mutta alueen
r r hr vyy rlcn takia siellä pitäisi käydä useammin raivaamassa .
Lisä ksi arboretum on alunperin istutettu aivan liian tiheään ajattel ematta
l ainkaan puitten lopullista kokoa . Monet puut ja varsinkin pensaat ovat tuhoutuneet jäätyään muitten kasvien varjostamiksi. tlm . meillä harvoin nähty
maakkia (Maackia amurensis ) on j äämässä varjoon ja oli vuonna 1982 viimeiai llään . Sen sijaan esim . tuohituomi ( Prunus mackii ) on pystynyt pitämään pintansa samoin kuin sen vieressä kasvava pensylvanianvaahtera ( Acer pensyl~) .

Arboretum onyhä vieläkin todellinen aarreaitta dendrologiasta kiinn ostuneil le . Koska siellä ei ole mitään nimilappuja kasveissa , pääsee alueeseen parhaiten sisälle osallistuessaan johonkin Dendrologian Seuran järjestämistä r ai vaustalkoista .
Alue on nykyään Helsingin Diakonissalaitoksen omistuksessa .
Nuutajärven arboretum
Nuutajärven arboretum on pera1s1n vuosina 1908- alkaneista ja vuoteen 1934
jatkuneista istutuksista . Arboretumin pinta- ala on n . 50 ha . Siellä kasvaa ny kyään n . 25 puulajia . Arboretumista on julkaistu kar~ta ja lajil uettelo (Brander 1961 ) . Puut on istutettu alueelle metsiköittäin . Tieteellisessä mieles sä
arboretum on ollut tärkeä eräitten siellä tehtyjen tuholais- tai kasvitau t i Sor bifol ia 14 (1/1983)
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Kuva 9 . Komei ta siperianpih laja Nuutajärven arboretumista .
Fig. 9 . An exceptionally fine
avenue af Sibe rian fir ( Abies
sibirica ) at the Nuutajärvr-Arbo re tum in Urjal a, SW
Finland .
tutkimusten takia . Arboretumin halkaisevaa metsäautotietä reunustavat komeat
siperianpihdat ( kuva 9) . Alue on yksityisomistuksessa .
Halla- Sippolan

arboretu~

Halla- Sippolan arboretum on Kym i Oy : n omistuksessa ja sijaitsee Kymenlaaksossa Sippolan metsäkoulun välittömässä lähe isyydessä . Alueella suoritetuista laajoista dendrologisista istutuksista on jul kaistu kaksi kirjoitusta
( Appelroth 1971, Linnamies 1971) .
Ellilän arboretum
Yksityisistä arboretumeista mainittakoon viellisenaattori A. Osu . Kairamon
kotitilalleen Hattulan Pekolaan perustama Ellilän arboretum. Arboretumi<sa
kokeilluista puulajeista on julkaistu luettel o (Kai ramo 1926 ) . Tämän arbo r etumin tekee erityisen arvokkaaksi perustajansa istutuksistaan tekemät yksityiskohtaiset muistiinpanot . Alueella kasvaa monip uolinen vali koima havupuita ja
- pensaita, mm . pensassembra (P inus pumi l a ) .
Muita arboretumeita
Eri puolilla maata sijaitsevista dendrologisista istutuksista mainittakoon
Rantalan Ristimäen istutukset Parikkalassa ( Toivonen 1980 ) ja Kal le Arvo len
arboretum Limingassa. Pietarsaaren koulupuutarha kuu luu yhtenä ret kikoht eena
kesän 1983 viikonloppuretkemme kohteisiin .
Porissa päin liikuttaessa ei sovi unohtaa poiketa Karimaan puutarhaan Kokejossa kasvaa mm. komeita havupuita . Per ustajan haudan lähellä ka svavat komeat kyynelkoivut (Bentula pendula'Young iY; kuva 10) . Jämsässä sijaitsevan Kerpo lan havaintotilan istutuksista on olemassa Rantalan (1980 ) kir joitus .
Sor bi folia 14 ( 1/1 983)
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Pieni, mutta monia kiintoisia lajeja sisältävä kokoelma löytyy Helsingin Vuosaare~ta Vuosannasta, joka on Helsingin kaupungin omistama . ~lueen puista ja
pensaista on olemassa luettelo (Uotila & Alanko 1979). Slella kasvaa mm . rllppamuoto serbiankuusesta ( Picea omorika 'Pendula', kuva 11 ) , jota ei liene meil lä muualla sekä japanin- ja pensasmagnoliat . Unohtaa ei sovi myöskään Lammin
biologisen aseman pihapiirin puuvartisistutuksia, joista on hyvä opas olemas sa ( Lindholm 1982 ) .
Kotkan kaupungin omistama Langinkosken arboretumi sijaitsee kauniilla paikal la Kymijoen varrella . Samanlaisia, pieniä arboretumeita saattaa löytää eri puolita maata, mutta tieto niistä ei ole kovin laajalle levinnyt . Dendrologian
seuran tehtäväksi sopisi hyvin hakea esille näitä dendrologisesti kiintoisia
kohteita ja tehdä niistä tunnetuksi laa jemil le piireille ja pelastaa ne rap piolta ja tuholta . Paikallisesti pienilläkin dendrologisilla puistoilla on
merkitystä myös opetuskohteina . Niistä saattaa l öytää myös arvokkaita viljel yn arvoisia puu- ja pensaskantoja . Myös yksityisten harrastajien useinpienialaisissakin arboretumeissa saattaa kasvaa puita ja pensaita, joita ei muual la tapaa . Esimerkkinä mainittakoon Bengt Schalininpuutarha Jorvaksessa ( Anon.
1975) .

Kuva 10 . Ka rimaan puutarha perustajan hauta sijaitsee kauniissa männikössä . Etualalla
japaninmarjakuusta ( Taxus
cuspidata ) .
-Fig . 10 . The tomb of the
founder of Karimaa Gardens
near Pori with a Taxus
cuspidata hedge (PiCea omorika
'Pendula' ) in the front .

Kuva 11 . Harvinainen riippamuoto serbiankuusesta ( Picea
omo ri ka 'Pendula' ) kasvaa Vuosannassa Helsingin Uutelassa .
Fig . 11. A rare pendulous form
of Picea omorika at Vuosanta
Gardens in Vuosaari, Helsinki .
Sorbifolia 14 (1/1983)
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Kertanoitten puistot
Monet vanhat kertanoitten puistot ovat myös usein dendrologisesti mielenkiintoisia kohteita . Esim . Helsingin kaupungin alueella sijaitsevat Tuomarinkylän
ja Herttoniemen kartanopuistot ovat kaupungin omistuksessa, mutta mitään opaskirjasia niistäkään ei ole julkaistu . Seikkaperäiset kirjoitukset näiden puistojen historiasta ja kasvistosta on olemassa (Oksanen 1964, 1969).
Myös Träskändan puistosta Espoossa on olemassa seikkaperäinen selvitys ( Oksanen
1964 ) . Hiljattain puistosta on saatu aikaan myös luontopolkuopas (Vuokko 1980),
jollaisia toivoisi julkaistavan enemmän puistoista . Eri puolilla maata on lukuisia muita dendrologisestikin kiintoisia kantanonpuistoja, jotka ovat vielä
inventoimatta .
Maassamme vallinnut, paaas1assa Elfvingin , Tigerstedtin, Kairamon yw . istutuksista alkanut dend rol oginen harrastus le visi vuosisadan alkupuolella myös eräi siin metsänomistajapiireihin. Näin syntyneitä dendrologisia istutuksia tapaa
niin valtion kuin metsäyhtiöittenkin , harvemmin yksityisten maanomistajien metsistä . Maan kuuluja ovat mm . Kiteen leht ikuusimetsiköt , jotka on istutettu
1840- luvulla . Tunnettuja ovat myös Torsten Ranckenin perustamat dendrologiset
istutukset Luonais- Suomessa, mm . Tammisaaressa ja Särkisalossa mm. Förby,
östisholmen ja Pettu (Rainio 1974, Reneken 1980) . Dendrologisesti kiintoisia
istutuksia, mm . komeata j ät ti tuijaa ( Thuja plicata ) , tavattiin myös Ahvenanmaalla 1976 suuntautuneel l a kesäretkellä (Mikola 1976 ) .
Perustei ll a olevia arboretumei ta
Maassamme on perusteilla useita uusia arboretumeita, vaikka valitettavasti varsinaista kansa llisarboretumia ei saatu aikaan huolimatta itsenäisyytemme juhlavuonna suoritetusta aloittesta. Kemi ran koetilalle Vihdin Kotka niemen Vähämäkeen on vuodesta 1973 alkaen tehty istutuksia . Dendrol ogian Seuran entinen puheenjohtaja Niilo Karhu on ollut perustamassa tätä ar boretumia , johon
tutustuimme viime kesänä . Turun yl iopiston yhteydessä toimiva Kevon subarkti sen tutkimusaseman läheisyyteen on pe rus tettu Kevon metsänraja- arboretum ( ku va 12 ) , jonne on jo istutettu 9 lajia, 173 alkuperää ja 19673 tainta metsänrajapuita (Heino 1982 ) .
Helsingin yliopistolla on kolmekin arboretumhanketta, nimittäin 1969 perustettu Viikin arboretum Helsingissä, Hyytiälän metsäaseman yhteydessä olevat istu tukset Korkeakaske ila ja kasvitieteellisen puutarhan etäispuutarhaksi suunniteltu Suitian arboretum
Siuntiossa . Helsingin kaupungin puita- osasto on perustamassa arboretumia Meilahteen . Lappeenrannan kaupungil la on myös oma arbor etumhankeensa, johon tutustuimme Itä-Suomen retkellä 1980 ( Toivonen 1980) .
Hatanpään kartanon viereen perustettu Tampereen kaupungin arboretum on näkemisen arvoinen .
Kasvi tieteelliset puutarhat
Kuten alussa jo mainittiin, kasvitieteellisten puutarhojemme yhteydessä on
pieniä puulajistoja. Oulun , Turun, Joensuun ja Helsingin yliopistojen arboretumeissa kasvatettevien puitten luettelo on hiljattain ilmestynyt (Ba rtels
ym . 1982) . Turun kasvitieteellinen puutarha (os . 20100 Turku 10, Ruissalo 25 ,
puh. 921-306 717) alue Ruissalossa on pieni alai nen ja siinä ei ole tilaa laajemmilla dendrologisille istutuksille . Onneksi Ruissalossa on muualla kiintoisia
dendrologisia istutuksia, joista on olemassa Rainion ( 1971 ) lynyt selvitys .
Helsingin kasvitieteel l isestä puutarhasta (os . Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17, puh . 90- 650188 ) on aikojen kuluessa julkaistu lajiluetteloita ja tutkimuksia . Uusin opas ( Palmen 1983 ) ilmestyy kesäksi. Uusia kasvitieteellisiä
puutarhoja on perusteilla Joensu uhun , Jyväs kylään ja Kuopioon . Oulun kas vi Sorbifolia 14 (1/1983)
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Kuva 12 .
juuri perustetusta Kevon metsän rajapuuta rhan istutuksista Utsjoelta.
Fig . 12. A view from the Kevo Timberline Arbo retum in Utsjoki, Not hermost
Lapland .

Kuva 13. Oulun kasvitieteel linen puutarha on muuttamassa uuteen paikkaan Oulun
Linnanmaalle . Tässä tulevat vielä joskus kasvamaan komeat puut . - Kaikki valokuvat tekijän ottamia .
Fig . 13 . The Botanical Garden of Oulu under const ruction in 1980 . - All photographs by the author .
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tieteellinen puutarha (os . 90100 Oulu 10, puh . 981 - 221841) on siirtymässä
pois Ainolasta Linnanmaan yliopistoalueelle vuoden 1983 aikana (kuva 13 ) . On
olemassa myös päätös Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siirrosta Kumpulaan, n . 3 km pohjoisemmaksi nyky iseltä paikaltaan .
Muut puistot dendrologisina kohteina
Kaupunkien puistot , julkisten rakennusten ympäristöt ja hautausmaitten istutukset tarjoavat myös paljon mielenkiintoistadendrologiasta kiinnostuneille .
Valitettavasti kaup unkilaiset tuntevat hyvin Muonosti puistojaan , eivätkä tiedä , mitä kiintoisia kasveja niissä kasvaa . f·lyö skään puistojen suomia mahdol Kas lisuuksia eriasteisessa opetuksessa ei ole ymmärretty käyttää hyväksi .
vavathan kaikissa vanhemmissa puistoissamme kotimaiset nk . jalat lehtipuumme
ja useimmat muutkin kotimaiset puumme .
Eräissä kaupungeissamme, kuten esim . Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella, Ka jaanissa ja Helsingissä on puistojen kasveista tehty opinnäytetöitä, mutta valitettavasti tämäkin tietous on jäänyt täysin hyödyntämättä. Poikkeuksena on
Tampere, jonka puistojen puuvar tisesta kasvillisuudesta on ilmestynyt useita
julkaisuja (Saarnijoki 1937, Järventausta 1980 ja Karhu 1982) .
Summary : The arboreta of Finland .
In this survey the most important arboreta in Finland are enumerated, so as to
guide the members of the Society and other dendrologists during field tours .
A short presentation is given of eleven arboreta, the most important of ~hich
are the privately- own Mustila Arboretum in Elimäki, south- eastern Finland , and
three arboreta managed by the Finnish Forest Research Institute : Punkaharju in
the eastern part of the country, Ruotsinkylä nea r Helsinki. and Solböle in SW
Finland . A s pecial emphasis is also given to the rele vant leterature .
Besides the ~lustila Arboretum , a description is given on the southern Finnish
private arboreta : Hörtsänä in Orivesi ( E of Tampere ) ; Tammista in Ka rjalohja
(SW Finland); Nuutajä rvi in Urjala: Halli - Sippola in Sippola ; and Ellilä in
Hattula . A total of eight other interesting l ocations is also included . Smal ler, locally important gardens and parks can be found in many places . Many
cemeteries and city parks are composed of interesting plantations but insuffi ciently known .
Some arboreta are unde r construction , for instance the northermost arboretum
in Lapland at the Kevo Research Station (a special "timberline arboretum'' ) .
Three new botanical gardens are also under construction ( in Jyväskylä , Kuopio
and Joensuu), and the Oulu Botanical Garden is being transferred to a nev place .
ln all these gardens there wi ll also be collections of voody plants .
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SIEMENVAIHTO JA KASVIPÖRSSI
Jottei asia unohtuisi muistutettakoon, että Sorbifolia tarjoaa palstatilaa
Dendrologian Seuran jäsenten käytettäväksi taimien ja siementen tarjoamista
varten tai hankkimista varten . Jollet ole jotakin kasviamistään löytänyt,eiköhän joku jäsenemme pysty auttamaan. Ks . esim . Sorbifolian viime vuoden numeroista sivuilta 41 , 82 , 89, 110 ja 148 .

SIMBERGIN UUSIN IL}~STYNYT:
Dendr ologian harrastajat alkavat käydä kärsimättömiksi sillä sopivaa kotimaista dend r ol ogian käsikirjaa ei ole saatavilla . Onhan ensimmäisen ( ja viimeisen )
"Suomen Dendrologian" ilmestymisestä ku lunut 66 vuotta . Vuonna 1917 ilmestyi
A. K. Cajanderin Metsänhoidon perusteet II. Suomen dendrologian pääpiirteet .
Viimeisin koristepuita ja - pensaita laajasti käsitellyt käsikirja on Leif Simbergin "Koristepuita ja - pensaita" vuodelta 1955 . Onneksi siitä on ilmestynyt
uusia painoksia monisteena Lepaan oppilaskunnan julkaisemana . Viimeisin painos
on vuode l ta 1982. Tähän painokseen Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan amanuenssi Annikki Palmen on tarkistanut nimistön sekä antanut viitteitä
kasvivalikoiman suhteen .
Moni stetta voi tilata osoitteella Lepaan oppilaskunta , 14610 LEPAA, jolloin se
lähetetään postiennakolla . Hinta on 50: - + postikulut .

Sorbi fo l ia 14 (1/ 1983)

33

KARI JÄRVENTAUSTA &u~rro LAI NE
0RAPAATSAMA TURUSSA JA LAJI N VI LJELYSTÄ SuOMESSA
Al kuperäisenä kasva van orapaatsaman (R hamnus catharcticus L. ) l evinne i syys
Suomessa r ajoittuu Ahvenanmaa lle ja Turun saaristoon (Linkola & Erkamo 1938 ,
Hult~n 1971 : kartta 1217 ) . nrän dön , lloutskarin, Ko r ppoon , Nauvon sekö Dragsfjärdin lliittisten ulkosaa ristossa se muodostaa paikoitellen pieniä pensaikkoja kuivil l a , ka l kkipitoisil la mäkimailla (Eklu nd 1958 , Lindg ren &
Lindgren 1967 , Hinneri 1972 , Stjernberg ym . 1974) . Ää riesiintymät ovat mannerrannikon tuntumassa Halikossa , Paraisilla, Taivassalossa ja Tu r ussa (llämetAhti 1980 : 67 - 68) .
Al kupe r äisyys Turussa
Ainoat kirjallisu ustiedot villinä kasvavasta orapaatsamasta Turussa rajoittuvat pariin mainin ta an r autatieaseman pohjoispuoliselta lämpi mä ltä mäkiseudulta Köydenpun ojankadun varrelta (Kane rva l.c . ) ja Pohj olan Tik kumäk i (A uer
l . c . ) , jotka epäi lemättä tarkoittavat samaa paikkaa , josta nykyisin käytetään
nimeä J uhannu sk ukku la . Kasv up aikka luonnehditaan etel än- tai kaako npuoleiseks i rinteeksi, jossa tuol l oin kasvoi yksi kookkaampi (n . 2 m korkea) pensas
sekä "hieman lännempänä pari hyvin matalakasvuista pensasta " (A uer l . c . ; H,
KUO , OULU, TUR ) .
Lisäks i Helsingin yliopiston kasvimuseossa (H) on vanha ke rä ys Turusta vuodelta 1894 merkinnä ll ä "Abo, backe" (A . Stenberg ) . Lisäksi on Turun yliopiston herbaariossa ( TUR ) tarkistamisen arvoinen keräys vuodelta 19 24 Kakske r ran Satavasta lehtometsästä (Martti Valo) .
Nykyäänkin Kähä rin Juhannu sk ukku l alla aivan Köydenpunojankadun reunassa tuomitiheikössä kasvaa monihaarainen, kahdeksi e r i pensaaksi jakautunut orapaatsamaryhmä . Lähiympä rist ön monilajisesta pens aske rr oksesta mainittakoon hyv in
runsaana kasvava ka lliotuhkapensas ( Cotoneaster inte errimus ) , lukuisat arjanruusut (Rosa caesia- ryhmä) , ru ostehappomarja Be r beris vulga ri s) , terttuselja
(Sambucus r acemosa) , lehtokuusama ( Lonicera xylosteum) , taikinama rja (Ribes
alpinum)sekä aita- ja tylppäliuskaorapihlaja (C rataegus grayana, C. monogyna) .
Näistä monia viljellään yleisesti myös Turun seudulla puistoissa ja pensasaidoissa (mm . kalliotuhkapensas, ruostehappomarja , terttuse l ja ja orapihlajat ) .
Ma r joja syövät linnu t l evittävät niitä helposti . Kuitenkaan Auer (1955) Turu n
kaupu ngi n kasvistoa koskevassa kirjoituksessaan ei mainitse muita pensaita kuin
ka lliotuhkapens aan orapaatsaman vä li ttömästä l äheisyydestä ( vrt . myös Ka ne rva
1931 ) .
Varsinaisen aiheen tähän kirjoitukseen antoi orapaatsaman uusi l öytöpaikka
Turun kaupun gin eteläosassa Luo lavuoressa . Toukokuussa 1981 kirj oittaj ista
Jä rventausta l öy si Toivolanpuiston kalliotörmästä kaksi n. 100 metrin etäi syydellä toisistaan olevaa, vanhaa ja monirunkoista orapaatsamayksi l öä (kuvat l ja 2) . Kasv upaik ka on nimestään huoli matta va r sin vähän ku l tu uri vaikutt einen, pääa sias s a mäntyä kasvava ja lukuisia kalliopaljastumiakäsittävä kukkulaha r janne . Ympä röiv ä
asutus Vähä-Heikkiläntien , Li isankadun ja Porkankadun varsilla on vasta 1950- luvulla kohonnutta ke rrostalo- ja omakotialuetta .
Kuiv uneest a rungosta otetun kairausnäytteen pe rusteella ainaki n toinen orapaatsama on yli 40 vuotta vanha (molemmat pensasryhmät vaikuttavat hyvin samanikäisiltä) . Urapantsnmien läheisyydessä knsvaa mönny~ ohella rauduskoivua, koti pihlajaa , raita a , korpipaatsamaa , taikinamarjaa ja pari pientä terttuseljaa .
Kenttäke rro ksessa on muut amia l ounaisia keto- ja rinnelehtolajela, mm . ahde-
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Kuva 1 . Orapaatsaman kasvupaik ka Luolavuo ren Toivolan puistossa . 20 . 4 . 1982 . Kaikki kuvat Ka ri Järventaustanottamia .
Fig. 1. The rocky habitat af Rhamnus catharticus on th e vestern slope af a
hill in Toivolanpuisto .

Kuva 2. Toinen Toivolanpuiston monirunkoisista orapaatsamista . Pensaan korkeus n .
4 m. 20 . 4 .1982 .
Fig . 2. The spontaneous
buckthorn on the slope af the
hill in Toivolanpuisto in the
spring 1982 .
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ja mäkikaura ( Avenula pratensis, A. pubescens ) , kyläkellukka (Geum urbanum),
l äpikuisma ( Hypericum perforatum ) , nuokkukohokki ( Silene nutans) , sikoangervo
( Filipendula vulgaris ) ja syylälinnunherne ( Lathyrus linifQlius).
Toivolanpuisto niveltyy läheisesti Ispoisten alueen monista eteläisistä lajeista tunnettuun kasvikeitaaseen ( vrt . Nikoskelainen 1955, Turun luonnonkohteet
198 2) . Kuitenkaan orapaatsaman alkuperäisyys tämän uudenkaan l öydön perusteell a e i ole kiistaton, sillä sen sinimustat marjat näyttävät ke lpaavan ainakin
huonoina marjavuosina rastaiden ravinnoksi. Tällaista lintujen aiheuttamaa
lyhytmatkaista levintää näyttää tapahtuneen esim . Elimäellä, Hämeenlinnassa
ja Tampereella ( Saarnijoki 1937, Tigerstedt 1964, H) sekä omien havaintojemme mukaan Turun Urheilupuistossa .
Lähinnä Turkua orapaatsama kasvaa kiistatta alkuperäisenä parissa paikassa Paraisilla ( H, TUR ) . Muualta mannerrannikolta on tietoja viljelemättömistä pensaista ainoastaan Halikon pappilan läheisestä pähkinälehdosta . Täältä mainitaan
pari pientä yksilöä 1920-luvun vaihteessa ( Häyren 1942, Parnela 1962 : 162) . Syks yllä 1982 paikall a varta vasten käydessämme emme kuitenkaan lö ytäneet orapaatsamaa; lehdossa on nykyisin jatkuvasti laajenevaa omakotiasutusta .
Drapaatsaman viljelystä Suomessa
Drapaatsaman viljely maassamme on raj oittunut lähes yksinomaan koristetarkoituksiin . Vaatimattomastaulkoasusta iohtuen se ei kuitenkaan liene ollut koskaan erityisen suosittu . Joitakin koristepensaillesopivia ominaisuuksia orapaatsamalla sentään on , esim . lehtien säi l yminen tummanvihreänä aina pakkasiin
asti, hyvä sopeutumiskyky kuiviin oloihin sekä ainakin rannikkoalueelia hyvä
talvenkestävyys . Joka tapauksessa sitä on viljelty Kuopiossa , Kajaanissa ja
Oulussa asti pohjoisessa ( Elfving 1897, Parvela 1930, Kallio 1966 ) . Drapaatsamaa on helppo lisätä siemenestä . Nykysin la jia on turha hakea taimitarhojen
luetteloista .
Varhaisimmat tiedot orapaatsaman viljelystä Suomessa liittyvät Pietari Kalmin
1750-luvulla suorittamiin viljel ykokeisiin Hirvensa l on Sipsalon tilalla Turussa .
Tää ll ä kasvaa nykyäänkin useita kookkaita pensaita (Kukkonen 1955 ja 1979 ) . Ilmeisesti Kalm viljeli ora paatsamaa lääkekasvina, lähinnä marjojen ja kuoren
ulostuttavan vaikutuksen takia .
Ensimmäiset tiedot orapaatsaman viljelystä koristepensaana ovat vuodelta 1890
( Helsingin Kaivopuisto ja Kaisaniemi ) . Samoihin aikoihin tiedetään Oulussa
kasvaneen lähes parimetrinen ja Sipoossa n . 6 m korkea viljelty pensas (E lfving
1897 ) . Nykyisen valtiol lise n rajan takaa laji mainitaan ainakin Johanneksen
Kirjolasta v. 1904 ( Naakka 1922) . Parvela ( 1930 ) mainitsee Oulun l ääni n viljel ykasveja koskevassa tutkimuksessaan Raahessa kasvavan lähes 3D- vuotiaita pensaita. Saarnijoki ( 1937) ilmoittaa Tampereen seudun koristepuita ja - pensaita
käsittelevässä selvityksessään 5. 5 m korkean ja tyveltään 23 cm paksun yksi lön
Tampereelta ( vrt . myös Järventausta 1980 ) . Tämä puumainen yksilö tuhoutui 1960lu vul la pahoin ränsistyneenä .
Pensaiden koosta päätellen useimmat Turun puistossa kasvavat orapaatsamat lienee istutettu aivan vuosisadan vaihteessa . Turun puistoista (Samppalinnanmäki,
Vartiovuorenmäki) on museonäytteitä ainakin vuosilta 1908 ja 1914 (OULU, TUR
TURA ) . Turun keskustan orapaatsamapaikat on esitetty kuvassa 3. Näistä paikoista
on l öydetty lähes 20 pensasta, joista lähes puolet on hyvin ma rj ovia emiyksilöi tä ( kuva 4 ) .
Viljellyistä orapaatsamista on tietoja lisäksi mm. seuraavista kunnista ( kuva 5) : Hattula , Janakkala , Joensuu, Karjalohja, Kri st iinankaupunki , Mikkeli,
Nokia, Pietarsaari , Piikkiö, Tammisaari ja Vaasa ( Saarnijoki 1945, H, KUO ,
OULU , TUR ) . Monet tiedot ovat vuosikymmenien ta kaisia, ja laji lienee hävinSorbi fo lia 14 (1/ 1983)
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Kuva 3. Orapaatsaman esiintymi nen Turun keskustassa .
todennäköisesti alkuperäinen ; et = vi l liintynyt; ()= istutettu. 1 = Kähärin Ju ha nnuskukkula ; 2 = Asema - alue, Rautatientori; 3 = Urheilupuisto; 4 = Samppalinnanmäki ; 5 = Vartiovuorenmäki; 6 = Tuomaanpuisto ; 7 = Kunn allissai ra alantie ; 8 = Toivolanpuisto . Turun asutusalueita : A = Iso- Heikkilä; 8 = Kakolanmäki ; C = Vesilinnanmäki ; D =
Pihlajamäki, E = Kurjenmäki; F = Kupit taan puisto .
Fig . 3. The occurence of the buckthorn (Rhamnus catharticus ) in the city
area of Turku . The obvious indigenous specimens are marked l!lith solid ci rcles
the cultivated ones I!Jith open circles . The escaped individual in the Urheilupuisto pa r k is marked l!lith a half- filled circl e .

Kuva 4 . Rautatientorin puumai nen orapaatsama , joka on marjova emiyksilö . Takana olevan
kioskin korkeus n . 2m . , joten runkojen pituus lähenee 10
metriä . Paikalta on n . 700 m
Juhannuskukkulan luonnonvarai seen esiintymään . 18 . 4 . 1982 .
Fig . 4 . The largest cultivated
specimen of Rham nus catharti cus in the Ra i ll!lay Square park .
The t r ee height is ca . 10 m.
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Kuva 5. Orapaatsaman luontainen levinneisyysa lue (vinoviivoitus ) ja viljel ypai kkakunnat Suomessa . tt= 6- 9 viljelytietoa (Helsinki, Tampere, Turku ) ; •=
1- 3 viljelytietoa ; () = erillislöytö Halikossa, luult. hävinnyt .
Fig . 5 . The continuous distribution of Rhamnus catharticus (hat ched ) and its
cultivation sited ( solid circles ) in Finland. The old, possibly destroyed occu rence in Halikko is marked with an open circle .
nyt useilta mainituilla paikkakunnilta . Eräissä tapauksissa voi olla kyseessä
myös erhellinen tieto, koska on ilmennyt orapaatsamaa sotketun sorvarinpensaaseen eli "sorvaripaatsamaan" (E uonymus europaeus) . ykysin orapaatsamaa istutetaan tuskin lainkaan. Se on yksi unohdetuimmista kotimaisista puuvartiskasveistamme, jolle hyvän kuivuuskestävyytensä takia olisi käyttöä puistokasvina .
Lopuksi haluamme kiittää kaikista museopalveluista (H , KOU , OULU, TUR ja TURA),
jotka ovat helpottaneet viljellyn ora paatsaman kartan laadintaa. Lisäksi kii tämme dosentti Terho Va lannetta kirjoitukseen tehdystä arvokkaista huomautuksista.
Summary : Rhamnus catharticus and its cultivation in Finland
The spontaneous occurence of buckthorn is almost totally limited to the archipelago of SW Finland and to Aland . The only presently known sites from the
Finnish mai nland are located in the city of Turku . There, however, buckthorn
has been pl anted in many parks . In other parts of Finland Rhamnus catharticus
is seldom seen although it is a hardy ornamental plant which could be grown
up to the cities of Oulu and Kajaani in the north .
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PENTTI fUNKO
VUODEN

1982

AIKANA SUCXVlESSA IU·1ESTYNYTIÄ DENDRQOGISTA KIRJALLISUUTTA

Vuodesta 1977 jatkuneen käytännön mukaisesti on oheiseen luetteloon kerätty
edellisen vuoden aikana ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta . Nytk in on
luettelossa mukana myös jonkun verran taimistoviljelyä , maisemanhoitoa , metsänsuojelua ym. dendrologiaa sivuavaa kirjallisuutta . Sorbifoliassa ilmestyneitä
artikkeleita ei ole mukana . Luettelosta saataisiin täydellisempi , jos jäsenemme l ähettä isivät seuran arkistoon eripainoksia dendrologisaiheisista kirjo ituksistaan , varsinkin sellaisista , jotka ovat ilmestyneet dendrologian kannalta vieraissa ja suppean levikin omaavissa julkaisusarjoissa ja kirjoissa . Muistakin
lehdistä saksitut vuoden puuta ja dendrologiaa yleensä koskevat artikkelit ovat
tervetulleita toimitukselle .
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KIRJALLI SUUTTA
Godet, Jean- Denis 1982: Knospen und Zweige der einheimischen Baum- und Straucharten. Ein Bestimmungsbuch fur 150 Gehölze . - 431 s . Arboris- Verlag, Bern .
Hinta n . 125 mk .
Esiteltä vänä oleva teos on ooas puuvartisten kas vien mää rittämiseksi talviasuisina. Aiheesta on saksankielellä ilmestynvt viime vuosina useitakin kirjoja mm .
Langi : Sommergrune Laubbäume und Sträuchen im \-Jinterzustand (1979 ) .ia Estrich :
Gehölze im ~linter (1981).
Alussa esitellään kä ytetty terminelegia havainnollisesti kuvien avulla, joista
näk yy erilaisia esimerkkejä kasvutavasta, kuoresta, oksista, oksien poikkileikkauksesta, korkkihuok osista, piikeistä, lehtiarvista, silmuistajasilmujen asennois t a
Sivun alareunassa on kirjain- ja numerokoodein ( "Zeigerwerte" ) ilmaistu pienessä
tilassa erilaisia tietoja esitellystä kasvista : vaatimukset maaperän kosteuden,
happamuuden, r avinteisuuden ja humuspitoisuuden suhteen sekä tiedot suolansietokyvystä, valontarpeesta, lämpötiloista, suhtautumisesta kasvupaikan mantereisuuteen, kas vut avasta, sopivuudesta peit tokasviksi, saasteiden kestosta ja käytöstä
mehiläiskasvina . Siis paljon tietoa parilla rivillä !
Esitelt yy n lajistoon kuuluu Sveitsissä luonnonvaraisina kasvavia lajeja , niin
puita kuin varpujakin . Viime mainittuja kirjassa edustavat mm . sianpuolukka,
kanerva ja sielikkö . Osa lajistosta esiintyy Sveitsissä vain viljeltynä . Tietenkään tämänkaltaisessa kirjassa, ei ainakaan tämänkaltaisella perusteel lis uudella voida esittää kuin osa lajeista. Niinpä esim . omenapuita on vain yksi
(r·Jalus x do mestica ) , pajuja sentään 12 . Lehmuksista on esitelty metsä- ja isoleht i l ehmukset, mutta ei Sveitsissäki n varma an yl eistä puistolehmusta ; lisäksi
on vuorijalava, mutta ei kynäjalavaa jne .
Outojakin puita on päässyt mukaan . 11ikä on esi m. mustakoivu, "Black Birch"
( Betula nigra Murith, eli~ · pubescens var . Murithii Gaud . ) ? Nathan (1959) tutklmukseen viitaten sen sanotaan olevan eurosiperialaisen, hies- ja rauduskoivun
risteytymästä syntyneen lajin ( kirjan lopussa ei siteerattua Nothaa mainita) .
Pohjois- Amerikassa tiedetään kasvavan samannimisen koivulajin, mutta siitä ei
nä ytä olevan kyse .
Godetin kirjan kuvitus on huiopuluokkaa . Kuvat ovat kirjan tekijän Wild Fotomakrosknopilla ( Wild M 400 ) ottamia värivalokuvia . Kuvista näk yy yllättävän hyvin tarpeelliset yksityiskohdat oksista . Kirjassa on esitelty 150 lajia; kus takin on aukeaman verran värikuvia ja tekstiä. Joka lajista on useita yksityskohtaisia kuvia ja lisäksi yleiskuva oksasta . Tekstiosassa on aluksi tieteel lisen ni men sekä saksan-, ranskan - ja englanninkielisen nimen lisäksi suppeat
tiedot levinneisyydestä, kasvupaikoista, kasvin korkeudesta, silmujen ja silmusuomujen tuntomerkeistä, lehviarvista, kukkasil muista ym .
Niin hyviä kuin teoksen värikuvat ovatkin, olisi joissakin tapauksissa voinut
kuvattavaksi valita ulkonäöltään tyypillisempiä oksia ja yksityiskohtia . Esim .
harmaalepästä ei ole mukaan kelpuutettu "kävyllistä" oksaa, niinkuin terva lepästä; nii s t ä näki s i hyvin eron käpyj en perien pituudessa . Erikoista teoksessa
on määrityskaava, joka nojaa värikuvissa esitettyihin tuntomerkkeihin, joista
on aina vastaava kuva oheisena.
Kirjan loistava kuvitus, sympaattinen koko ja kohtuullinen hinta innostaa varmaan monia hankkimaan sen itselleen . Luja on myös kustantajan usko teoksensa
menekkiin, sillä tätä ensimmäistä painosta on painettu 48000 kappaletta . Kirja
ilmoitetaan painetuksi 1983, muttaitse sain sen hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta . Kirja on varsin käyttökelpoinen talvioksien määritysopas, vaikka ei
saksankieltä taitaisikaan .
P. Alan ko
Sorbifolia 14 (1/1983)

44

MAx. HAGMAN 60 v. 19.4.1983
Seuramme puheenjohtaja Metsäntutkimuslaitoksen professori Max . Hagman tiyttii

60 vuotta - kuten metsämiehen sopiikin - tini metsän ja kuusen vuotena . Eipä

uskoisi niin nuorekkaaste miehestä . Kaikki aktiividendrologit tuntevat Maxin
hyvin, sillä ei liene seura~me toiminnan aikana ollut montakaan kokousta, savottaa, puistokävelyä tai pitempiikään retkeä, johon hän ei olisi osallistunut .
Max . Hagman on niitä harvinaisia metsimiehii, jotka näkevät metsän puilta , eli
muukin luonto kiinnostaa häntä. Sorbifolia yhtyy onnittelijoihin oheisen "Kempeleen kaunottaren" välityksellä ( = tuntemattomaksi jäinnyt ruusu Dendrologian
Seuran Pohjois-Suomen retkellä 1978 ; valok . P. Alanko ) .

JÄSENPALSTA
Uudet jäsenet 24 . 2.1 983
Anttonen-Heikkil i Kaisu
Frilander Harry
Helmi Silja
Heinonen Pekka
Hiltunen Päivi
Holmberg Gunilla
Karonen Teuvo
Kihlman Bengt
Korpela Leila
Kurttila-Woitkowitz
Lahtinen Kyllikki
Lomma Kalevi
Martikainen Pirkko
11ikkola Kari

Helsinki 64
Helsinki 96
Hanko
Kaipala
Saarivaara
Helsingfors 15
Hattula
Uppsala, Sverige
Helsinki 42
Oulu 10
Vaajakoski
Järvenpii
Helsinki 28
Helsinki 56

Niinimiki Marja
Turku 24
Nokka Lasse
Hintili , Kerkola
yman Jussi
Helsinki 12
Palmu Eija-Riitta
Helsinki 16
Paronen Arja
Kukkila
Puukka Leena
Helsinki 13
Rautio Pentti
Laikko
Saarikka Jarmo
Helsinki 91
Saharinen Maritta
Joensuu 15
Salo Vanamo
Helsinki 66
Saranpii Pekka
Järvenpii
Sulkinoja Anja
Kaarina
Tenhunen Juhani
Joensuu 10
Toikkanen Anni
Hammaslahti
Viinikka Unto
Joensuu 16
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PÄIVI

Rvörrv-EKBOM

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET R,Y, 1 TOIMI NTAKERTOMUS

1982

Vuonna 1982, Dendrologian Seuran kolmantenatoista toimintavuotena, olivat
tärkeimmät toimintamuodot tuttuun tapaan lehden julkaiseminen , retkeilyt ,
savotat, kokoukset ja vuoden puun tunnetuksi tekeminen. Lisäksi seura osallistui Keski - Suomen puutarhamessuille 17 .-1 9. 9. esitteellä . Yhtään lausuntoa ei annettu .
Hallitus

ja toimihenkilHt

Hallituksen puheenjohtajana toimi professori Hax . Hagman ja varapuheenjohtajana agronomi Bo Knape. Muut hallitu ksen jäsenet olivat agronomi Sampsa Aalt i o ,
puutarha - arkkitehti C. J . Gottberg, MMK Aulikki Kauppi la, hortonomi Pekka Markkula, MHL Jouni Mikola , ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemi , fil . yo . Päivi RyHppy- Ekbom , metsänhoitaja Reino Saarnio , professori P. M. A. Tigerstedt , MMM Marjatta Uosukainen ja dosentti Pertti Uotila . Varajäsenet olivat ylipuutarhu ri
Pentti Alanko , LuK Riitta Larna ja FL Tapio Lindholm .
Seuran sihteerinä toimi Päivi RyHppy - Ekbom ja varainhoitajana MMK Stina Martela .
Hallitus kokoontui yhteensä kymmenen ke rtaa - neljä kertaa ennen vuosikokousta
ja kuusi kertaa sen jälkeen .
Kokoukset ja esitelmäti l aisuudet
Vuosikokous pidettiin 25 . 2. Tieteellisten seurain talossa . Läsnä oli 21 seuran
jäsentä . Varsinaiste n kokousasioiden jälkeen esiteltiin vuoden puu ja Joun i
Mikola ke rt oi sanoin ja kuvin Pohjois- Ame rikasta.
Kevätmetsäpäivien yhteydessä järjestettiin 18 . 3 . varsinainen "Vuoden Puu"
- esitelmätilaisuus . Apu laisprof . Sakari Hinneri kertoi vaahterasta metsäpuuna
ja f1f·IL f•larja Ylätalo vaahterasta viherrakentamisen puuna .
Syyskokous/ pikkujoulu ol i 18.11. Karjalatalolla ja läsnä oli 51 jäsentä . Tilaisuudessa kuultii n apulaisprof . Leena Hämet- Ahdin esitelmä vaahterasiirapista
ja Max. flagmanin matkakertomus Islannista ja Färsaarilta . Tarjoiluun kuului
vaahterasiirappia pannukakulla sekä koivunmahlaa .
Retkei lyt, savotat, matkat
26 . 5 . tehtiin ensimmäinen puistokävely Alppilaan Pentti Alangonja Pekka Markkulan johdolla . Mukana oli 25 dendrologia .
Kemiran koetilalla Kotkaniemessn Vihdissä vierailtiin 31 jäsenen voimin 30 . 6 .
Isäntänä toimi entinen puheenjohtajamme, Kemiran suhdetoimintapäällikkH Nii l o
Ka rhu, joka esitteli sekä koetilaa että Vähämäen arboretumin .
Syksyn viimeisen puistokävelyn kohteena oli 21 . 10 . Kasvitieteellinen puutarha
kasvihuoneineen . 35 osanottajan oppaana toimi ylipuutarhuri Pentti Al anko .
Savottoja tehtiin kaksi : ensimmäinen Turun Hirvensalossa Seulun tilal l a (en tinen Kalmin puisto) ja jälkimmäinen Helsingin kaupungin omistamassa Ni skalan arboretumissa . Turussa mukana oli seitsemän uutteraa dendrologia , Hel singissä vain kolme .
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Kesä ret ki suunnattiin 21.-22.8 . Joensuun- Pielisen seuduille. Retkellä oli
mukana kaikkiaan 31 henkilö8 .
Ulkomaan matkaksi suunniteltu Skot lann in matka jouduttiin valitettavasti osanottajien vähyyden vuoksi peruuttamaan.
Seuran tiedotustoimin ta
Dendr ologian Seur a ja Suomen Luonnonsuojeluliitto tekivät jälleen yhdessä
"Vuoden Puu 1982 - Vaahte ra" - jul isteen , jonka julkaisijana toimi Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy . Juli s teen pii r si Ma rja Koistinen, taittoi Markku lanttu
ja se uran puol esta käytännön järjestel yistä vastasi Pertti Uoti la . Sitä on
jaettu vapaakappaleina er i l aisi ll e yhteisöille ja laitoksille sekä seuran toimesta myyty eri tilaisuuksissa ja postitse.
Suur puuoppaan t oimittamis ta on jatkettu Pentti Alangon johdolla .
Dendrologian Seuran Tiedotuksia - Dendrologiska Säl ls kapets otiser - lehti
muutti vuoden alussa nimeä ja on nyt Sorbifolia. Lehti ilmestyi vuonna 1982
neljä kertaa yhteissivumää r än ollessa 200 . Lehteen kirjoitti 29 hekilöä yh teensä 31 artikkelia . Toimituksesta vastasi toimituskunta Pentti Alangon ja
Pertti Uoti lan johdolla; muut jäsenet olivat Tapio Lindholm, Olavi Luukka nen ja P: M. A. Tigerstedt .
Lehti lev isi kaikk iaan 973 osoitteeseen , joista 27 oli ulkomailla . Painosmäärä oli 4 x 1300 kpl . Painoksista yli jääneet numerot on varattu myyntiin ,
mai nonta an ja tiedotukseen .
Seuran jäsenistö
Vuoden aikana kuoli seuran kunniajäsen Oengt Schalin (9 . 11 . ) . Seuran hallituksen entinen puheenjohtaja Nii l o Ka r hu täytti 60 vuotta 25 . 11 .
31 . 12 . 1982 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 887 jäsentä . Näistä maksavia vuosijäseniä oli 636, opiskeli joita 201, ainaisjäseniä 37 . Ulkomaillamaksavia
jäseniä oli 9 ja lehdellä oli l isäksi 5 vuositilaajaa.
Syksyll3 perustettiin Jyväsky l ää n paikalliskerho samaan tapaan kuin Oulussa
jo on .
Talous ja varsinhoito
Tilintar kastajat olivat Osmo Heikinheimo ja Mikko Ylänen , varatilintarkastajat Kaj Friman ja Axel Tigerstedt .
Tul oslaske lma osoitti, että seuralla oli tuloja varsinaisesta toiminnasta
34 514 mk ja kuluja 35 014,30 mk . Ali jäämä oli näin ollen 500, 30 mk . Kulut
peitettiin jäsenmaksutuloilla sekä Suomen Akatemian 5 000 mk : n avustuksella .
Muita tuloja ei seurall a varsinaisesta toiminnasta ollut .
Seuran tilaisuuksi ssa ja postitse on myyty sekä Vuoden puu - ju lis tetta että
seuran merkkiä . Merkistä saadut t ulot 2 346 mk ovat valmistusku s tannusten
peitbämisen jälkeen menneet suur puu opasrahastoon yhdessä julisteista saatujen 1 886 mk : n kanssa . Kaivopuist o- oppaan myynnistä saadut 799 mk ovat sa moi n menneet suurpuuopasrahastoo n , jossa 31.12 . 1982 oli varoja yhteensä
10 180,98 mk .
·ioimintakertomus on hyväks ytt y hallituksen kokouk sessa 27 . 1 . 1983 .
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f1Ax. HAGMAN
DENDROLOGIAN SEURAN TOI MINTASUUNNITELMl\ 1~3

Vuosikokous . Vuoden ensimmäinen tilaisuus on seuran vuosikokous 17 . 2. 83 Tieteel li sten Seurain talossa . Sääntömääräisten vuosikokousasioitten lisäksi puheenjohtaja pitää esitelmän kesäretken kohteena olevasta Skotlannista . Kokouksesta oli
ilmoitus edellisessä numerossa .
Metsäviikko . Metsäviikon yhteydessä on seuramme järjestämä esitel mätilaisuus
14 . 4 . Säätytalolla klo 10 . 00 . Tilaisuudess o Ole Oskarsson puhuu kuusen e r ikoismuodoista ja Maarit Kalela- Brundin kuusen ekologiasta ja metsänhoidoll isista
erikoispiirteistä .
Skotlannin matka . Ulkomaanmatkamme suuntautuu kesäkuussa Skotlantiin . Ilmoittautumis aika on jo päättynyt . Yhteydet osanottajiin on hoidettu kirjeitse .
Ruotsin matka . Ekosundin arboretumiin ja Uppsalaan järjestetään retki 14.-15.5 .,
josta tarkemmin toisaalla lehdessämme.
Puistokävely . Kevätkauden ensimmäisen puistokävelyn kohteena 2. 6. on Helsingin
Kaisaniemen puisto ja 150 vuotta Kaisaniemessä toiminut Kasvitieteellinen puutarha . Kokoontuminen on klo 17 . 00 Ida Aalbergin patsaan luona Kansallisteatter in takana . Kesällä on tarkoitus järjestää muitakin puistokävelyjä mm . Taliin
ja Munkkiniemeen . Ensimmäisen puistokävelyn aikana tiedetään jo seuraavan puistokävelyn ajankohta ja kokoontumispaikka. Myöhemminkin niitä voi tiedustella
Kasviteellisestä puutarhasta ( puh . 65018A ) .
Pohjanmaan retki . Kotimaisen viikonloppuretkeilyn kohteena on Pohjanmaan rannikko Kokkolan - Vaasan välillä . Matka tehdään 20 .-21 . 8 . Lähemmin Sorbifolian
seuraavassa numerossa .
Tammistan savotta . Kesäkuun l8 : na aloitamme savottakauden siivoam3lla Tammis tan arboretumin Ka r ja l ohjalla , jossa ei ole pariin vuoteen oltukaan . Tarkemmin lehtemme seu ra avassa numerossa .
Niskalan savotta. 10.9 . uusimme yrityksemme Vantaan varrella iskalan arbo retumissa . Siellä yhdessä Helsingin kaupungin metsäosaston kanssa kehitämme alueen
opastus- ja retkeilymahdollisuuksia. Tästäkin tarkemmin lehtemme seuraavassa
numerossa .
Syyskokous . Marraskussa pidettävässä syyskokouksessa saamme toivottavasti kuul la kertomuksiakesän retkeilyistä ja muista dendrologisista tapahtumista. Pitäkäämme myös si l mällä isoja tai muuten erikoisia puita . Niistäkin olisi mukava
nähdä kuvia tässä kokouksessa .
Sorbifolia . Jäsenlehteämme jul kaistaan totuttuun tapaan neljä numeroa ja sen
yhteydessä jatketaan puisto- oppaiden julkaisemista . Tällä kertaa on vuorossa
Kaisaniemen puiston opas , joka sisältyy lehden kakkosnumeroon .
Vuoden puu-juliste . Kt•usijulistetta ( niinkuin vanhempiakin julisteita) on myynnissä seuran l<okouksTssa sekä tilaisuuksissa ja sitä voi myös tilata seuran
sihteeriltä . Tarkemmin toisaall a tässä numerossa . Vuoden 1984 puu julkaistaan
syyskokouksessa ja Sorbifolian vuoden viimeisessä numerossa . Juliste siitä julkaistaan edel l isten vuosien tapaan.
Paikalliskerhot jä r jestävät l isäksi ohjelmaa kukin omalla tahollaan ja niistä
pyrimme saamaan tiedot l ehteemme .
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Puheenjohtaja : Professori, t·lrH ~lax . Hagman , t·letsäntutkimuslai toksen jalostusosaston esimies . Varapuheenjohtaja : Agronomi Bo Knape, Brödtorpin kartano,
Pohja . Sihteeri : Fil . yo . Päivi Ryöppy -Ekbom , Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen laitoksen laboratoriomesta ri . Ag ron omi Sampsa Aaltio , kansanedustaja,
Sotavallan kartano , Lempäälä . Puutarha-arkkitehti C. J . Gottberg, Asuntosäätiön
yl ipuutarhuri . Metsä nhoitaja, MMK Aulukki Kauppila , Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston esittelijä . FL Aune Koponen , Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksen amanuenssi . Hortonomi Pekka Markkula , Helsingin kaupungin rakennusviraston puisto- osaston työpäällikkö . Hetsänhoi taj a, t·lt~ L Jouni
Miko l a , Metsäntutkimuslaitoksen metsänj al ostuksen tutkimusosaston tutkija .
Metsäneuvos Pentti Ritoniemi , Ylimetsänhoitaja Reino Saarnio, Hetsäntutk i musl aitoksen kokeilualuetoimiston päällikkö . Professori, FT P. H. A. Tigerstedt,
lolel singin yliopiston kasvinjalostustieteen professori. HHH t·larjatta Uosukainen ,
Maatalouden tutkimuskeskuksen Laukaan tervetaimiaseman johtaja . Varajäsenet :
Hortonomi Pentti Alanko, Helsingin yliopiston kasvitieteell isen puutarhan
ylipuutarhuri . FL Tapio Li ndhol m, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen vt . assistentti. Arkkitehti Anne Sopanen , Vantaan kaupungin kaavoitusosaston maisemasuunnittelija .

ONKO KANTOJA KASKESSA?
KANNONROUI!IJA poistaa kannon hellävaraisesti
ja ennen kaikkea taloudellisesti .
Kanto rouhitaan n . 20 cm maanpinnan alapuo lelle , jolloin esim . nurmettaminen on helppoa .
Suoritamme myös puiden leikkuuta ja kaatoa
ammattitaidolla.
Lisätietoja numerosta 914/66666
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"METSÄMÄNNYISTÄ" JA "SwRPUISTA"
Viime vuosina ovat useat kasvitieteilijät ja dendrolog·it tämänkin lehden palstollla ryhtyneet kutsumaan tavallisia suomalaisia puulajeja uusilla kaksiosaisilla nimillä . Tässä ei tietenkään sinänsä ole mitään pahaa: kaipaahan suomalainen metsä- ja puuterminologia jatkuvaa kehittämistä . En kuitenkaan pidä
onnistuneena sitä, että maamme yleisimmät puut, kuten mänty, kuusi, haapa, ka taja jne . varustettaisiin tällaisella, mielestäni . täysin tarpeettomalla etuliitteellä . Kun mäntyä kutsutaan yhtäkkiä "metsämännyksi", kuusta "metsäkuuseksi", saarnea "metsäsaarneksi" jne . jää toisaalta ihmettelemään, pitäisikö
haapaa ryhtyä kutsumaan "metsähaavaksi" tammea "metsätammeksi" jne .
Sellaisia puulajeja, joita meillä kasvaa vain yksi laji, on jo vanhastaan
nimitetty suomen kielessä vain yhdellä yksiosaisella nimellä ja kaksiosaista
nimeä on käytetty vain silloin kun on ollut kysymys kahdesta eri lajista ,
esim. harmaalepästä ja tervalepästä tai vuorijalavasta ja kynäjalavasta jne .
Myöskään P. Suhosen (Ann. Bot . Soc . Vanamo 7 ( 1); 1936) ym . julkaisuista ei
löydy kansankielisiä esikuvia "metsämänny lle", "metsäkuuselle" .
Tiedustelin varmuuden vuoksi kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston kantaa asiaan . Heidän mukaansa ei ole syytä nimittää mäntyä tai kuusta
muiksi kuin männyksi ja kuuseksi . Nimitys "metsämänty" sisältäisi kielitoimiston mukaan mm . sen ajatuksen, että esim . puutarhoissa kasvaa jokin muu samankaltainen mäntylaji, ja että tämäntyyppinen erotteleva määriteosa olisi
tämän vuoksi tarpeen, kuten mm . marjoissa . Kun kuitenkaan ei ole kysymys tällaisista käsitejärjestelmistä, ei ole myöskään tarvetta keksiä uusia nimiä
vanhoille puulajeille . Kansankielen monet puulajien nimet johtuvat kielitoimiston mukaan ko. puulajien erilaisista käyttötarkoituksista tai ne ovat
puhtaasti kasvutapaa ym . ilmaisevia deskriptiivisiä tunnuksia , ei tieteelli siä termejä .
Toinen niinikään Dendrologian Seuran jäsenkunnan viljelemä, mutta mielestäni
kielellisesti huono termi on mm . viime vuosikertomuksessa esiintynyt "suurpuu"
Kun kuulin, että Seura pyrkii julkaisemaan "suurpuuoppaan", kysyin mielessäni
vastakohtaa, "pienpuuopasta" . Kun käsite "pienpuu" on meillä lainsäädäntöä
ym. ( mm. "Pienpuukomitea"; komiteamietintö 16/ 33) myöten vakiintunut tarkoittamaan pieniläpimittaista, kaupallisesti vähäarvoista tai kokonaan arvotonta
puutavaraa, en näe mitään syytä ryhtyä laatimaan dendrologian kirjaa "suurpuu" nimikettä edes työnimenä käyttäen . Olen kyllä nähnyt joskus huonossa suomenkielessä käytettävän "suurmetsä" käsitettä (mm . Nils t·1 einander vuonna 1945) ,
mutta tämä ei vastaa silti esim. saksan "Hohchwald" käsitettä , mikä on ehkä
ollut "suurpuu" käsitteen käyttöön oton takana. Toivoisin, että puut saisivat
vastaisuudessakin jäädä puiksi ja männyt männyiksi.
Matti Leikola
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TERVEISIÄ JYVÄSKYLÄSTÄ

DENDROLOGIAN SEURAN KESKI-SUot1EN KERHO PERUSTETTU
Jyväskylässä 3!.1 . 1983
Jyväskylän Puutarhaseura piti syyskokoustaan 20 .10.1 982 Maaseudun raittiusliiton talossa. Tämän tilaisuuden yhteydessä kokoontuivat myös keskisuoma laiset dendrologit ja päättivät perustaa Dendrologian Seuran Keski - Suomen
kerhon . Kerhon toimintaa vetämään valittiin neljän hengen ryhmä, johon kuu luvat puutarhuri Ka levi Pulkkinen, maisteri Terttu Raatikainen, puutarhuri
Jarmo Ser ola ja maisteri Marjatta Uosukainen .
Ker hon varsinainen toiminta aloitettiin puistokävelyllä . Kävelyreitti kulki
Ki rkkopuiston, Gygnaeuspui ston, Lounaispuiston ja Seminaarinmäen kautta Jy väskylän yliopistolle. Kierroksen lopuksi juotiin kahvit yliopiston kirjaston
kahvilassa ja suunniteltiin kerhon tulevaa toimintaa . Puistokävelyllä oli mukana kaikkiaan 17 dendrolog ia , mikä onkin kerhon toiminnalle hyvä al oitus .
Ke rhon aikomuksena on kokoontua 4-5 kertaa vuodessa puistokävelyiden, esitelmien ja retkeil yj en merkeissä. Kerhon toimintaan pyritään saamaan mukaan
runsaasti uusia, asiasta kiinnostuneita dendrologeja . Dendrologian Seuran
Keski - Suomen kerhoon pääset ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi Jarmo Sero lalle, Rauhaniementie 3, 40450 Jyväskylä 45 , puh, työ 941 - 261693 ja koti
941 - 261662 .
Kerhon vuoden !983 toimintea on kaavailtu seuraavaksi :
To rstaina, 2.6 . järjestetään yleisöti laisuus puistokävelyn muodossa . Kävelyl Ie lähdetään Aaltosen museon edestä (osoite Seminaarinkatu 7 ) . Tilaisuudesta
ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.
Lauantaina, 18 . 6. lähdetään linja- autoretkelle Nustilan arboretumiin Elimäelle .
Jyväskylän Puutarhaseura on antanut tarkoitusta varten rahaa 1000 mk.
Elokuussa retkeillään Hörtsänän arboretumissa talkoohengessä, joten vesurit,
s ahat ja raivaussakset mukaan. Retken ajankohdasta voi tiedustella tarkemmin
Jarmo Serolalta (osoite ja puhelinnumero lopussa) . Loppukesällä on lisäksi
tarkoitus tehdä retki Jyväskylän lähiympäristöön, esimerkiksi Vaaruvuorelle .
Ke rhon retkeilyille ovat kaikki Jyväskylässä paln liikkuvat dendrologit tervetulleita. Retkien tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta voi tiedustella
osoitteesta: Jarmo Serola, Rau haniementie 3, 40450 Jyväskylä 45, puhelin työhön 941/261693 ja koti 941/26!662 . Ainakin Keski - Suomen dendrologit - joukolla mukaan!

DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKI KOTIMAASSA V,

1983

Pohjanmaan retki Kokkola-Vaasa 20- 21 . elokuuta 1983 . Lähtö Helsingistä 20 . 8 .
klo 7. 00 junalla. Paluu Helsinkiin 21.8. klo 23.30 . Osanotosta ilmoitettava
viimeistään 1 . 8 . mennessä sihteerille, johon mennessä osanottomaksu 150 mk
on maksettava yhdistyksen tilille 419 29- 1 . Osanotto on rajoitettu 30 henkilöön .
Bo Knape
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KIMVO TOLONEN
KUUSEN LEVINNEISYYSHISTORIAA SUOMESSA
Kuusta kasvoi runsaasti maassamme Karjalan Kannakselta aina Pohjanmaata , Peräpohjolaa ja Lappia myöten viimeistä jäätiköitymistä edeltäneenä, nykyaikaakin
lämpimämpänä interglasiaalikautena, joka oli noin 100 000-120 000 vuotta sitten (ks. Forsström 1982) ja siten on rinnastettavissa Eem- kauteen . Sen sijaan
kuusinäyttääjokseenkin puuttuvan myöhempien viimeisen jäätiköitymisen aikaisten lyhyempien ja ilmastoltaan nykyistä kylmempien välivaiheiden (ns . interst2diaali kerrostumien) kasvillisuudesta Suomessa ( ks . Hirvas ja muut 1981
ja siinä sit . kirjallisuus) .
Suurelta osin juuri Eem- kauden kuusimetsistä on peräisin maamme moreenin siitepölystössä usein runsaana esiint.yvä kuusi. Siitä aineksesta sitä on huuhtoutunut minerogeenisiin vesisedimentteihin ns . "sekundaarisena" pölystönä . Tästä
syystä kuusen myöhemmänkin levinneisyyshistorian tarkastelun täytyy perustua
organogeenisista kerrostumista ja mieluiten turpeesta tehtyihin paleontologi siin löydöksiin, joissa uudelleenkerrostumisen mahdollisuus on epätodennäköi sintä.
Noin 12 000 vuotta sitten oli jäänreuna perääntyessään ehtinyt maamme etelä ja itäosiin . Noin tuhat vuotta myöhemmin se pysähtyi, jopa jälleen etenikin ,
mikä johti I Salpausselän syntyyn . Noin 800 vuotta myöhemmin syntyi II Sal pausselkä . Nyky-Suomen alueelta löydetyt organogeeniset maalajikerrostumat ,
JOtka soveltuvat kuusen vaiheiden luotettavaan selvittämiseen , ovat tätä
nuorempia .
Idempänä, Moskovan- Jaroslavin alueella, kuusi oli tuohon aikaan metsän ehdoton valtalaji, sillä sen siitepölyjen osuus oli jopa yli 60 % puupölystöstä.
Tiedetään, että kuusi on pölytuotoltaan kovasti aliedustettu : k~rroin joka
saadaan jakamalla kuusen siitepölyprosentti vastaavan alueen kuusen 3suhteel lisella määrällä ( kuusipuun osuus % metsän runkopuun tilavuudesta m ) on noin
0 . 24 . Kuusen siitepölyhiukkanen on suuri ja painava ja sen ilmapussit suhteessa pölyn kokoon pienet . Siitä syystä se ei lennä erikoisen pitkälle . Näitten
seikkojen perusteella on päätelty, että jo noin 5 % (3 - 6 %) osuus kaikkien
puumaisten kasvien pö l ystöstä olisi todiste kuusen kasvamisesta seudul l a tai
sen lähellä .
Alakuusi
Pitkällä vyöhykkeellä Itä- Suomessa, ulottuen Karjalasta Koillismaalle , on ensimmäisistä jääkauden jälkeisistä turpeista ja liejusta tavattu suhteellisen
runsaasti (aina 20 % puupölystöstä) kuusen siitepölyjä . L. Aarion (1943 : 14)
mukaan kuusi olisi tuolloin kasvanut myös Petsamon alueella . Ilomantsin Mustalahden suosta vanhimmat kuusen neulaset ovat ajalta n . 10140 B. P. (Before
Present = ennen nykyaikaa ) ja samasta maakunnasta on n . 9000 vuoden ikäisiä
tai vanhempia neulasia kahdesta muustakin paikasta (Tolonen 1967) . Samoil ta ajoilta tai ehkä vieläkin varhempaa tunnetaan makroskooppisia kuusen jäänteitä myös Kuusamosta ( Vasari 1965 ) .
Tämä n . alakuusi ( die Untere Fichte) ja sen esiintymisen rajoittuminen mantereisimpiin maamme itäosiin ja ajallisesti jään perääntymisen ja sitä seuranneiden parin vuosituhannen aikaan, ( ks. Tolonen 1963 ja siinä sit . kirj . )
on mielestäni avainasemassa kuusen myöhempien vaiheiden syiden ymmärtämisessä . Pienenä syrjähyppynä sallittakoon vilkaisu Pohjois- Amerikan tilanteeseen
myöhäisjääkauden päättyessä, jota luonnehtii niinikään sikäläisen kuusen val -
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tava "alamaksimi" (suurelta osin oli kysymys mantereisesta mustakuusesta,
Picea mariana ) .
Venäläiset tiedemiehet otaksuvat myöhäisglasiaalisen kuusimaksi min, ja varsinkin sen äkillisen "romahtamisen" johtuneen siitä, että kuusi olisi kasva nut ikiroudan ja hautautuneen "kuolleen" jään päällä , joiden sulettua sekä
ilmastolliset että edafiset olot ( kosteustekijät ) kävivät lajille epäsuotui siksi . Olettamusta tukee se, että alakuusen esiintyminen vähenee pojoista
kohti eli tultaessa alueelle , mikä viimeksi vapautui j äästä . Siellä se tapahtui niin myöhään, että ilmasto oli lämmennyt liikaa estäen kuuselle sopivien
olojen esiintymisen; tai sitten ilmasto oli jo muuttunut kuuselle liian kui vaksi.
Maamme itärajan takana , Aunuksen Karjalassa, kuusta näyttää kasvaneen kautta
koko postglasiaaliajan ( Elina 1982 ) , mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa
ehkä vain muutamissa erittäin suotuisissa paikoissa, jos niissäkään, ns . lämpökauden lämpimimmän vaiheen aikana noin 7000 radiohiilivuotta sitten . Huomattakoon, että kaikki tässä kirjoituksessa esitettävät vuosiluvut ovat ns.
korjaamattomissa 14 C- vuosissa, jotka varsinkaan ajanjaksona n . 2500- 8000 B.P.
eivät vastaa ka l enterivuosia vaan ovat niitä pitempiä . Ero kalenterivuosiin
voi ääritapauksissa olla lähes 1000 vuotta, niin että 14 C-ikää n . 4000 v vastaa "todellinen ikä" noin 5000 v .
Kuusen yleistyminen
Niin sanottu kuusen yl eistyminen alkoi Suomen alueella vasta atlanttisen kau den lopulla, noin 5500 B. P. Itärajan takaa, Balttian maista ja itäisestä Kes ki - Euroopasta on esitetty tuhansia vuosia vanhempia ajoituksia . f1aassamme
julkaistujen ja omien julkaisemattomien , radiohiilimenetelmällä ajoitettujen
sii tepölydiagrammien perusteella olen laatinut oheisen kartan kuusen tulon isokronit (kuva 1) . Aineisto käsittää yhteensä 156 radiohiiliajoitusta ( listaus ja
ori ginaali Suomen kuntakartta 1: 1 milj. ajoituksineen ovat arkistoidut Hel singin yliopiston kasvitieteen laitoksen kirjastoon ) .
Vastaavia karttoja ovat pienemmän aineiston valossa aikaisemmin laatineet R.
Aaria (1965) , Aartolahti (1966 ) , 1·1oe (1979 ) ja Tolonen & Ruuhijärvi (1976 ) .
Tallantiren (1972) mielestä kuusen yleistymisen ajoitukset selvästi ryhmittyvät tiettyihin ajankohtiin, johtuen siitä että lajiolisiyleistynyt nykäyksittäin idästä l änteen . Hänen mielestään leviämishistorian käyrien esittäminen
on sitäkin harhaanjohtavampaa syystä, että lajilla oli eri puolilla Fennoskandiaa jo varhain er illisiäesiintymäsaarekkeita, joista eteentyönnetyistä tukikohdista se sitten sopivan ilmaston muutoksen tullen levisi laajemmalle ympäristöönsä .
Donner ja muut (1978) luopuvat kartan esittämisestä ja suosittelevat, että
laaditaan enemmän tarkasti ajoitettuja siitepölydiagrammeja ennen puulajien
vaellusten yksityiskohtaista analysointia. He tähdentävät, että yksiltä ja
Kuva 1 . Kuusen yleistyminen sekä pohjoinen puuraja ( paksu viiva ) ja metsän
raja (piste-katkoviiva ) , molemmat viime mainitut Kujalan ( 1958 ) mukaan Suomessa . Vuosiluvut korjaamattomia radiohiilivuosia ennen nykyaikaa . Kuusen
rajat lounaisessa saaristossa on kuvasta .iätetty pois . Kartta on ennen esittämätön, Pohjakartta (t Maanmittaushallitus .
Fig . 1 . Isochrones (yi~rs B. P. ) for the postglacial arrival of orvay spruce,
in Finland, based on
C- dated pollen diagrams . Northern limits ( according
to Kujala 1958 ) are denoted by a heavy line ( tree limit ) and a dotted-broken
line (forest limit) . Corresponding limits in the archipelago of the Baltic in
south- western Finland are omitted .
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samoilta alueilta on saatu suuresti (jopa 1000 vuotta ) toisistaan poikkeavia
ajoituksia.
Sikäli kuin mainitun suuruiset erot jo~tuvat järvisedimenteistä useista eri
syistä varsin tavallisesti saatavista liian vanhoista ajoituksista ja vastaavasti vallan usein turpeista saatavista selvästi liian nuorista ajoituksista ,
joilla niinikään on omia helposti ymmärrettäviä syitänsä, tilannetta auttaa
suuren alueellisen tilaston kerääminen eri tutkimuspisteistä . Poikkeamat jäävät silloin anomalioiksi, jotka eivät tule huomioonotetuiksi "yleiskäyrässä" .
Oheisessa kartassa on menetelty näin. Eräistä kunnista on ollut käytettävissä hyvin monia ajoituksia, esimerkiksi Lammin alueelta yhteensä 11 ( iät vaihtelevat 3780-4540 B. P. ) ja Nurmijärvi- Vihti -L ohja alueelta 10 ( iät 3455- 4010) .
Usean näytteen avulla ajoitettuja turveprofiileja on suosittu.
Valitettavasti tosiasiaksi kuitenkin jää luotettavien ajoitusten harvuus varsinkin Kaakkois- Suomessa, Savossa ja lt~-Lapissa . Mainituilla alueilla suuret
topografiset erot sitäpaitsi vaikeuttavat paikal lis ten ja alueellisten tapausten erottamista toisistaan . Näistä syistä johtuen oheistakin karttaa on pidettavä korkeintaan suuntaa- antavana ja suuresti myöhempiä tarkistuksia kaipaavana . Ympä ristöään vanhempia saarekkeita ei ole vielä voitu merkitä, vaikka muutamat niistä jo näyttävät melko ilmeisiltä : esim . yli 5000 vuotta B.P . ajoittuva kuusen tulo Asikkalan - Sysmän alueelle.
Tarkimmillaan kartta on lounaiselia maankohoamisrannikolla, josta ajoituksia
on lukuisimmin . Länsi-Suomessa kuusen yleistymisen radiohiili-ajoitus on sopusoinnussa rannnansiirtymiskronblogian avulla aikaisemmin päätellyn kanssa
(Vi rkkala 1950 ) , samoin Merenkurkun Ruotsin puolella sieltä aikaisemmin esiAnge rman-joen deltan lustolaskun kanssa (Fromm 1938 ) . Viime vuosina
tetyn
Suomessakin tiedostetut järvien vuosilustoiset liejut tarjoavat keinon kuusen
levinneisyyshistorian"absoluuttiseen" ajoittamiseen, mutta tähän mennessä sitä
ei ole vielä ehditty juurikaan käyttää (vrt . Tolonen 1980 ) .
Ylei st ymisen syyt
Aartolahti (1966 ) on perusteellisesti pohtinut kuusen yleistymisilmiön syitä .
Hän on varmasti aivan oikeassa painokkaasti evätessään biologisen leviämisnopeustekijän sel itysa rvon laajemmissa puitteissa ( vrt . Itä- Suomen "alakuusen"
häviäminen) . Samat suurilmastolliset seikat, jotka nykyisinkin määräävät kuu sen aluerajat , ovat säädelleet rajat menneinä vuosituhansina . ämä seikat ovat
erilaiset kuusen pohjoisrajalla ( l ähinnä kasvukauden lämpö), etelärajalla (monin paikoin kuivuus) ja länsirajalla ~ähinnä riittävän pitkän kylmäkauden
esiintyminen talvella , jolloin lämpö ei nouse yli 0°0. Kuusi kasvaa siis nykyi sin seuduilla , joita luonnehtii termisesti viileän mantereinen, mutta riittävän kostea ilmasto . Aartolahti (1966) esittää, että sitä mukaa kun ilmasto muuttui kuusen menestymisehdot täyttäviksi, laji levisi sille biologisesti mahdol lisella nopeudella kulloisellekin alueelle . Kuitenkin myös lämpökauden sulkeutuneen met säkasvillisuud~n kuusta jarruttavaa merkitystl on korostettu . Täl löin kuusi olisi saanut jalansijaa lähinnä vain kulojen jälkeen tai ves i stöjen
alta paljastuneilla vesijätöillä kuten suurten sisäjärvien Saimaan ja Päijänteen uoman muutosten jälkeen (Huttunen 1980) . t·lolemmat kysymykset odottavat
seikkaperäisempää sel vittämistä.
Leviäminen pohjoiseen ja etelään
Itsenäisen alalajin luontoisen siperiankuusen (subsp . obovata) esiintymisen
meillä vain Pohjois- Suomessa ja euroopankuusen ( subsp . abies) vallitsevana
Etelä- Suomessa on katsottu osoittavan , että kuusi on saapunut maahamme leveänä
rintamana (Kujala 1958) . Näiden kahden alalajin välimuodon ( var . Fennica) ylei syys Pohjois-Suomessa puolestaan todistaisi, että vaellusta etelä- pohjoisuunnasSorbifolia 14 (2/1983)

57
sa lienee jonkin verran tapahtunut. Venäläisten tutkijoiden mukaan preboreaalista koivumaksimia vastaavana aikana Siperiassa kasvoi siperiankuusi j a Euroopan puoleisen Venäjän alueella euroopankuusi.
Joka tapauksessa kuusen leviäminen Sallan alueelta pohjoiseen näyttää sujuneen paljon hitaammin kuin etelämpänä ja lännempänä ja käynnistyneen vasta,
kun ilmasto siellä subboreaalikautena tuli riittävän kasteaksi ja viileäksi
(Aa rtolahti 1966 ) . Kilpisjärven alueelta ja pohjoisempaa Norjasta tehtyjen
tutkimusten mukaan kuusi ei läntisessä Tunturi-Lapissa näytä koskaan kasvaneen
juuri nykyistä puurajaansa pohjoisempana, jonka se näyttää Enontekiön Helassa saavuttaneen noin 2000 B. P. (K . Tolonen ja R. Ruuhijärvi , julkaisematon
tutkimus ) . Kuusen siitepölykiiyrän "mataluuden" ja pohjoista kohti lisääntyvän
si itepölyjen kaukolentokomponentin vaikutuksen vuoksi lajin levinneisyyshisto ria alueen pohjoisrajoilla on ilman makroskooppisia löydöksiä toistaiseksi
epävarma .
Etelä -Suomessa kuusen leviämisen isokronit "järkevästi" näyttävät melko pitkälti seurailevan maankohoamisrannikolla nykyisen rantaviivan muotoa seuraten
samalla varsin hyvin talvikuukausien lämpötilakäyriä ( vrt . Aartolahti 1966).
Ahvenanmaan suu rille saarille kuusi on saapunut vasta noin 2000 B. P. eli noin
1000 vuotta myöhemmin kuin Varsinais- Suomen rannikolle . Mereisimmästä saaristostammehan kuusi puuttuu nykyisinkin .
Kuusen historian myöhemmät vaiheet
Useimmissa Suomen siitepölydiagrammeissa kuusen yleistymistä seuraa suhteelli sen pian sen maksimi , jolloin lajin osuus metsäpuustosta (huom . eri asia kuin
siitepölysadannes ) helposti saattoi nousta yli 80% ( vrt . Huttunen 1980 : 15) .
Nykyaikaa kohti kuusen suhteellinen ja absoluuttinen osuus ratkaisevasti väheni Manner- Suomessa viimeisten 2000 ( tavallisesti viimeisten 1500) vuoden ai kana . Yksityiskohtaisesti on vielä selvittämättä, mikä osuus kuusen vähenemiseen oli ilmastollisilla muutoksilla ja siihen ilmeisesti kytkeytyneel l ä luonnonkulojen lisääntymisellä ( kuusi kärsii kuloista paljon enemmän kuin muut
puulajimme ) , mikä taas yleistyvällä kaskeamisella ja muulla raivaustoiminnalla . Ainakin Lammin alueel la noin 600 j.Kr . tai paikoin jo sitä ennen tapahtunut kuusen ankara romahdus näyttää selvästi ihmistoiminnan aiheuttamalta .
Toisaalta taas kaski- ja tervatalouden jälkeen kerrostuneet sedimentit
turpeet ovat re kisteröineet selvästi kuusen siitepölystön suhteellisen
soluuttisen lisääntymisen . Tämä rohkaisee luottamaan edellä esitettyyn
pölytulkintojen ja vain vähäisessä määrin makrojäännösten varmentamaan
tykseen kuusen levinneisyyshistoriasta maassamme .
Summary : The history af

orway spruce, Picea

abie~in

ja
ja absiitekäsi -

Finland

Subfossil records reveal that spruce was a very common tree during the interglacial period 0hich preceded the latest (Heichselian) glaciation in Finland some
100 000 years ago. Being absent in the numerous organic interstadial la yers
which interperse the overlying glacigenic deposits, spruce uas again frequent
and abundant during and some millenia after the deglaciation in eastern
Finland . This corresponds ta some lZ000-8000 B. P. The "lower spruce" was
strongest in North Karelia, weakest in the Kuusamo district and did not extend
ta the area af Forest-Lapland at all .
Spruce then seems ta have disappeared at almost every location in eastern
Finland until 5500 radiocarbon years ago ( = B. P. )
The author has constructed a map for the isochrones af the overall ( pollen
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analytical) range af sp r uce in Finland (Fig. 1.) by means af a total af 156
radiocarbon datings (ages in uncorrected radiocarbon years B. P. ), The largescale map (1 : 1 mill.) over the exact sites, as ~ell as list af the datings is
deposited in the Librar y af the Department af Botany, University af Helsinki .
Except for southwestern Finland, the map still remains preliminary, due ta
the paucity af reliable datings . The changing climate rather than the biological rate af immigration af the species explains the relatively late,
continuous and strongly metachronous distribution af spruce from east ta ~est
in Finland, as also emphasized by Aartolahti (1966) .
maximum
During t he subboreal chronozone spruce reached its postglacial
range, equalling 80 % or even more af the tota1 timber vo1ume af the forest
in many loca1ities .
Since about 1800-1200 B. P. ( sometimes ear1ier or 1ater) the significance af
spruce dramatica1ly decreasecl, apparent1y due ta human activity . A distinct
increase in the amount af spruce is now being observed after the cessation
af the s1ash- and- burn practice, tar- economy and forest grazing af catt1e,
sheep and horses .
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N SKALAN SAVOTIA 10 ,09 ,1983
Kuten viime numerossa olleesta toimintasuun nitel masta mme ilmenee , on tar koitus uusia Helsingin kaupungin omistaman arboretumin siivoustalko ot .
Kokoontuminen Torpparinmäessä bussi 68 päätepysäkil lä klo 8 . 30 . ~luutosten
vuoksi kannattaa varmistua bussin kulusta lähempänä savottapäivää . Hel sinkiläiset pääsevät alueelle mainiosti polkupyörillä . Hen~i löaut oilijat
ajakoot bussipysäkin kautta kuljettaaksee n savottalaise t pysäkiltä arbo retumiin , jonne matkaa kertyy n . 2 km . Kirveet , vesu rit ja eväät mukaan .
Saunakin lämpenee, jos tulee riittävästi osanottajia .
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TAP JO LI Nil-la.. M
f·1ITEN SAADA MITTOJA PUISTA

Dendrologi, puiden harrastaja, tarvitsee kahdenlaisia taitoja . Ensinnäkin
hänen on opittava tunnistamaan puulajit . Toistaseksi hänen on pystyttävä
luonnehtimaan puuyksilöiden ulkonäköä . Tätä varten on saatava puusta jonkinmittoja . Mitat kertovat paitsi puulajin yleisistä ominaisuuksista
laisia
myös puuyksilön menestymisestä .
Yksinkertaisemmat ja tavallisimmat käytetyt mitat , joilla puita luonnehditaan
ovat rungon pituus ja paksuus. Puun ikä on myös hyvin tärkeä suure . Pituuden
ja paksuudenvälinen suhde on tietyissä rajoissa puulajisidonnainen. Erityi sesti kasvuolosuhteiden erot muuntavat tätä suhdetta .
Puun paksuus
Paksuuden mittana käytetään tavallisimmin joko ympä rysmittaa tai läpimittaa .
Läpimitta voidaan mitata useammalta eri korkeudelta. Metsien kasvututkimuksissa käytetään mittasuu reena tavallisesti rinnankorkeus läpimittaa, josta käyt7tään kansainvälistä lyhennettä d, d 3 tai dbh . D tulee sanasta diameter .
R1nnankorkeudeksi on siis määritetty tåso 1 . 3 m maanpinnan keskitasosta . Maanpinnan keskitaso voi eri tapauksissa poiketa varsin paljon esim . maanpinnan
ja tyven rajapinnan tasosta . Läpimittaan tällä ei aina ole suurta me r l:itystä .
Läpimitan mittaustarkkuudeksi riittää yleensä sentin tarkkuus . Sama koskee
myös ympärysmittaa, josta käytetään lyhennettä c .
Ympärysmitta voidaan mitata kätevimmin taipuisalia mittanauhalla . Ympärysmi tan mittaaminen läpimitan sijasta on suositeltavaa etenkin silloin kun puun
poikkileikkaus ei ole ympyränmuotoinen . Läpimitan mittaukseen käytetään taval li simmin kaulainta . Käytännön metsänmittauksessa puiden läpimitan mittaukseen käytetään n . käyräkaulainta (k uva 1), jossa mitta-asteikko käyristyy
siten, että asteikko on mahdollisimman lähellä puun runkoa . Tarkemmissa mittauksissa, esim . kasvun seurannassa, on sopiva mittaväline liukuvasakarainen
kulmakaulain eli ns . mittasakset . Tällä mitataan läpimitta siten että puun
runko sijoitetaan saka roittenväliin ja luetaan läpimitta kulmakaulaimen selässä olevasta asteikosta . Mittaustarkuutena voidaan pitää millin tarkuuta .
Kaulaimella puun läpimittaa mitattaessa on se syytä tehdä ristiin mittaamal la käyttäen läpimittana saatujen lukujen keskiarvoa . äin saadaan tulokseksi
puun keskiläpimitta .
Puun pituus
Puun rungon pituus on toinen tärkeä kokoa ilmaiseva suure . Yksikertaisimmin
puun pituuden voi mitata mittaamalla mittanauhalla tai mittakepillä . Matalille ja nuorille puille tämä onkin paras mittaustapa . Muut mittaustavat perustuvatkin korkeusmittareiden käyttöön . Yksinkertaisimman korkeusmittarin
eli hypsometrin voi "valmistaa" viivottimesta. Viivotin- hypsometri toimii
seuraavasti. Mittaaja peittää viivottimesta välin 0 - 4 cm . Vastaavsti puun
juurelle pystytetään 4 metrin pituinen seiväs . Mittaaja menee 20 - 30 metrin
päähän mitattavasta puusta . Mitta asetetaan silmien eteen pystysuoraan asentoon siten, että mitan 4 ensimmäistä senttiä on yhtä pitkänä mittaajan silmi ssä puun juurella olevan seipään kanssa . Nämä asetetaan kohdakkain ja tähdätään
viivottimen lukemia pitkin puun latvaa . Nyt puun latvan tasolle nouseva mittalukema osoittaa puun pituuden sadanneksen . Kertomalla luku sadalla saadaan
puun korkeus . Käytännössä senttiluku siis kertoo puun korkeuden metreissä .
T. U..n..dho.fm , KM v.ui..U:een.. W-to.6 , UrU..o Mn..l1..a.tu. 44, 00170 HW.i..n..IU 17
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Kuva 1. Mittakaulain puun
läpimitan mittaamiseen (Valmistaja Fiskars Oy) .

Kuva 2. Kotimainen Suunta
Pt-1-5/ 1520- hypsometri on sopiva apuväline puiden pituusmittauksessa .

Puun pituuden voi mitata aurinkoakin apuna käyttäen . Ensin mitataan tiedetyn
pituisen seipään varjon pituus . Sitten mitataan puun varjo . äitten lukujen
pohjalta voidaan puun pituus laskea . Puun pituuden voi opp1a arvioimaan sil mävaraisestikin varsin hyvin kun mittausten kanssa on enemmän tekemisissä .
Tosin l uotettavien l ukujen saamiseksi on hypsomet rien käyttö suositeltavaa
asiantuntijallekkin .
Kun puita joutuu mitaamaan enemmän, on syytä käyttää varsinaisia tätä tarkoi tusta varten rakennettuja hypsometrejä . Hypsometrien toiminta perustuu yhdenmuotoisiin kolmioih i n . Periaatteessa edellä esitetty viivotinmenetelmäkin on niihin perustuva . Se onkin yksinkertainen ns . vertaustankoon perustuva
pituusmittari . Vars inaiset nykyään käytössä olevat hypsometrit perustuvat kui tenkin tähtäysetäisyyteen .
Meilläkin paljon käytetty on saksalainen "Blume- Leiss" malli . Sillä tähdätään
tähtäimen avu l la tiety l tä etäisyydeltä 15, 20, 30, 40 m puun latvaan . Luotina
toimiva heiluri osoittaa asteikolta puun korkeuden silmänkorkeudesta ylöspäin .
Laitteen käyttökelpoisuutta lisää luodin lukittavuus . Tasaisella maalla näin
mitattaessa puun pituuden mitasta jää puuttumaan se osa pituudesta, mikä on
mittaajan silmäntason alapuolella . Tämä voidaan mitata suuntaamaila hypsometri puun tyveen . Summaamalla kummatkin mittaustulokset saadaan puun kokonaispituus . Niinpä mäkisessä maastossakin voidaan käyttää näitä hypsometrejä .
Kahden mittauksen jälkeen ei ole väliä sillä onko puun tyvi alamäessä vai
ylämäessä .
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Kotimainen "Suunta" hypsometri on myös hyvin käyttökel poinen . Se on pienikokoinen ja tarkka . Sen asteikosta puun korkeus voidaan lukea metreinä 15
tai 20 m etäisyyksillä tapahtuvassa mittauksessa . Puun mittaus tapahtuu molemmilla silmillä lähtäämällä (kuva 2) . Toisella katsotaan mittarin sisällä
olevaa asteikkoa ja toisella puun latvaan tai tyveen . Näkökentässä oleva
hiusviiva asetetetaan puun latvan tasalle, jolloin samalle kohdalle asettuvasta asteikosta saadaan pituus metreinä . Tämä laite edellyttää, että mittaajan silmien optiset akselit ovat samansuuntaiset.
Hypsometrillä mittaaminen on sinänsä varsin yksinkertaista, mutta varsinkin
tiheässä metsässä on vaikea nähdä halutun puun latvaa oikeasta kohtaa .
Oman työvaiheensa mittausetäisyyteen perustuvien hypsometrien käytössä aiheuttaa oikean 111i ttausetäisyyden löytäminen . Yksinkertaisimmin etäisyyden voi
mitata mittanauhalla . Etenkin epätasaisessa maastossa tämä on hankalaa . Monissa hypsometrimalleissa on tähtäysetäisyyden mittaamista varten prisma .
Prismaa kä ytettäessä tarvitaan tietylainen latta, joka asetetaan puun runkoa vasten . Latassa on valkeita laattoja . Prisma hajoittaa kuvan kahdeksi .
Tällöin oikealla etäisyydellä liukuvat "kaksi" näkyvää lattaa toistensa ohi
siten että ylempi laatta tulee alammen laatan kohdalle . Tällä tavoin etäisyys voidaan mitata noin 1 % tarkkuudella .
Puun läpimitta tai ympärysmitta ja pituus kuvaavat puun kokoa varsin hyvin,
etenkin metsäpuilla, joilla on selvä suora runko tämä pätee . Dendrologisesti
kiinnostavia ovat kuitenkin usein muunlaiset puut kuin optimaaliset tukkipuut, vaikka yksi dendrologian tehtävistä onkin osoittaa että mitä erilai simmat puut pystyvät maassamme kasvamaan suuriinkin mittoihin . ~1onille pu ulajeille on kuitenkin ominaista muu kuin maksimaalisen pituuden tavoitte l u.
Tällaisten puiden kuvaamisessa eivät pelkätrunkopuun kuutioimista palvelevat
mitat riitä . Pituus ja paksuus ovat kuitenkin ne perussuureet , jotka ovat
hyödyllisiä niin taivaita kurkoittavan kuusen kuin kapsahtaneen katajan ku vaamisessa . Jälkimmäisen muodon kunnollisessa kuvaamisessa ei sJtten kyl l ä
olekkaan mitään yksiselitteisiä ohjeita . Latvuston tai oksiston leveys kuvaa
puun yhtä tärkeätä ulottuvuutta . Samoin jos runko tai vankkoja oksia on monta on hyvä että niitten esiintymistä kuvataan . Jos tarpeen vaikka mittaamalla
niiden läpimitta ja pituus erikseen . Samoin on huomionarvoista miltä korkeu delta ja miten haarautuminen tapahtuu . Muita hyödyllisiä tietoja puusta on se
onko se vielä kasvussaan, vai onko pituuskasvu käytännössä päättynyt . HavuPUlllahan on usein mahdollista erottaa vuosikasvain korkeasta latvastakin
tarkastelemalla oksien välejä . Myös puun ikä on tärkeä tunnus.
Puun iän voi määrittää vuosilustojen lukumäärästä, havupuista helpommin kuin
lehtipuista . Elävästä puusta tätä ei voida kuitenkaan tehdä puuta vahigoittamatta . Puuta kaatamatta ikä voidaan laskea kairaamaila puuta ns . kasvukairal la . Koska tälläkin tavoin puuta vahingoitetaan, ei ole suositeltavaa kairata
dendrologisesti arvokkaita puita muuta kuin erityistapauksissa . Käytännössä
vain havupuista saadaan kairaamaila kunnolla puun likimääräinen ikä määri teltyä . Tämän vuoksi erilaiset epäsuorat tiedot puun iästä ovat myös hyödyllisiä. Tällaisiahan ovat arkistot, muistitiedot ym .
Eivät pelkästään vain suuriin mittoihin varttuneet puut ole mittaamisen arvoisia . Myös nuorten dendrologisten istutusten mitat voivat olla tärkeitä ,
koska näistä voidaan mitata puut eri ikäisinä ja täten seurata puiden kasvu suhteita . Nuorista istutuksi stahan on lisäksi tiedossa puiden ikä , joten niiden avul l a voidaan seurata puulajien kasvua erilaisissa olosuhteissa .
Suurista pu2sta ja erityisesti muiden kuin tavallisimpien metsäpuiden hienoista yksilöistä saadut havainnot myös saatettava yleiseen tietoon . 1·1etsäntutkimuslaitoksella Ole Oskarsson kerää tällaisia tietoja .
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Tapio Lindholm

KAISANIEMI TUTUKSI
Kaisaniemi on yksi Helsingin viidestä
vanhasta puistosta, joiden historia ulottuu pääkaupunkimme varhaisvaiheisiin.
~äistä toinen, Kaivopuisto, on esitelty jo
ai.emmin. Kaivopuiston menneisyys on
hienostun ut. Kaisaniemi on aina ollut lähempänä kadunmiestä. Kaisaniemen
puisto on kaiketi Suomen keskeisin puisto
Helsingin rautatieaseman kupeessa. Siten
se on helposti saavutettavissa. Samasta
syystä se on jäänyt hiukan nuhruiseksi
kaupungin sykkeisen liikekeskustan taka~ihaksi. Kuitenkin puisto tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Enää
ei ole rasitteena veturien savunkatkekaan.
Tämän oppaan tarkoitus on kohotuttaa
kulkijoiden katseet kasvillisuuteen puistossa. Toivomus olisi, että tutusta puistosta olisi mahdollisuus oppia jotain uutta ja sen myötä saada kasvilajiston rikkaudesta piristystä. Puut ja pensaat eläVät vuodenaikojen mukana, joten samoista puista voi nähdä erilaisia asioita eri
vuodenaikoina. Lehtipuut puhkeavat keV~i~in lehteen. Kukkivat, mikä minkäkinlaiSin kukin, hedelmöivät , tulevat syksyllä ruskaan ja viimein pudottavat lehten~.ä. Mutta myös talvella ne hiljaiselostaan
Jilla ja yksilöllä on omat geometriset muotonsa ja on ilo oppia tuntemaan nämä erilaisille puille ominaiset muodot. Sama

koskee kesäaikaa, sillä vihreässäkin on lukemattomia sävyjä, ja puiden lehdet ovat
kullakin lajilla omanlaisensa. Kun Kaisaniemen puiston yleisen osan puut ja pensaat ovat tulleet tutuksi, voi ihailla huomattavasti suurempaa lajimäärää kasvitieteellisessä puutarhassa. Siellä kasvilajien juurella on nimilappu, joten tässä oppaassa ei lajeja ole yksityiskohtaisesti esitelty. Mutta myöskään ei sovi unohtaa
puutarhan omia oppaita, jotka sisältävät
lisää kiinnostavia tietoja.
Puisto ei ole vain kokoelma erilaisia puita
ja pensaita ruohomatolla . Puisto on oma
arkkitehtoninen kokonaisuutensa. Eräs
tämän oppaan tarkoitus on opastaa puiston rakenteen tuntemuksessa. Samalla se
antakoon puistossa kulkijoille vihjeitä siitä, mihin suuntaan kaupunkirakennetta
voitaisiin kehittää. Puisto on luontoa, se
on ulkoilupaikka, mutta se on myös taideteos. Siksi oppaaseen on otettu mukaan
puiden lisäksi tietoja Kaisaniemen puiston rakenteista; patsaista ja rakennuksista. Kaisaniemessähän on joukko rakennustaiteellisesti ja rakennushistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia. Näistä eräs, kasvitieteellisen puutarhan palmuhuone , on
taiteilijan näkemyksellä kuvattu oppaan
kannessa. Onhan se koko Kaisaniemen
tunnus.
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Mikael Sundman

KAISANIEMI:
UUDISTUVA MONITOIMIPUISTO
Tuskin on helsinkiläistä, joka ei olisi käynyt Kaisaniemen puistossa. Moni oikaisee puiston läpi työmatkallaan. Puiston
halki kulkee ainoa pyöräyhteys keskustasta pohjoiseen. Siellä pelataan tennistä
ja pesäpalloa. Siellä on eräs keskustan
harvoista luistelukentistä. Puistossa vietetään myös vappujuhlia ja rock-konsertteja ja ihaillaan kasvitieteellisen puutarhan palmuhuoneen vehreyttä. Sieltä löytää kenties ystävän ravintolan hämystä.
Korostunut monipuolisuus kuuluu myös
puiston historiaan, joka ulottuu kauemmaksi kuin yhdenkään muun helsinkiläisen puiston. Kun maistraatti 1760-luvulla
vuokrasi puutarhan alueen silloiselle
maaherralle, Boijelle, Kaisaniemeä käytettiin porvareiden hevosten ja lehmien
laidunmaana. Puutarhaan ei Ruotsinval-

lan aikaisilla asukkailla ollut asiaa . Se toimi kauppapuutarhana kartuttaen maaherran yksityistaloutta. Silloin luotiin se
perusta, jonka pohjalta uuden Helsingin
kaavoittaja, J.A. Ehrenström, varasi Kaisaniemen puiston kokonaan kaupungin
ensimmäiseksi yleiseksi puistoksi; "Yleinen promenadi" oli perustettu.
Vaikka uusi pääkaupunki oli saanut uuden asemakaavan jo vuonna 1812, ei rakennustöitä tietystikään aloitettu puistosta. C.L. Engel sai puistosuunnitelmansa
kuitenkin valmiiksi jo vuonna 1827. Hyväksyessään suunnitelmat Aleksanteri 1
antoi samalla rahat; puolet valtionkassasta ja puolet sotilasbudjetista. Näin päästiin rakentamaan Kluuvinlahden rannalle
puistoa kaupungin 10 000: IIe asukkaalle.

Jussi Mäntysen "Nuori hirvi" vuodelta /930. Ku va: M. Koiviscoinen.
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"Sosieteettipuutarhan" suosio kasvoi nopeasti. Sinne rakennettiin virvoitusjuomakioskeja, vanhasta painanteesta tuli
romanttinen lammikko paikkaan, jossa
nykyään on tyly betoniallas. Varsinainen
k_~koistus alkoi, kun "Kaisa" Wahllund
surtyi Turusta ylioppilaiden jäljessä ja perusti ra vintolan 1837. Ravintola oli miellyttävässä ympäristössä veden ympäröimänä. Siitä avautuivat komeat näköalat
PGhjoiseen Mäntymäelle ja itään Kruununvuoren selän suuntaan.
Puistossa vietettiin isänmaallisia juhla~etkiä ja pidettiin ylenpalttisia juominkeJa. Runeberg, Snellman, Topelius ja Cygnaeus saattoivat olla osakuntien kunniavieraina.
Puiston yhteydet muuhun kaupunkirakenteeseen olivat lähes nykyiset, ja se oli
t~_vallaan yhtä syrjässä kuin tänäkin päivanä Unioninkadun ja Rautatientorin takana.

Kaisaniemen luonne "selkiintyi nopeasti
ylioppilaiden ja kaupunkilaisten puistoksi. Kaivopuistosta tuli turistien ja hienoston seurustelupuisto. Ylioppilaiden ja tavallisten asukkaiden mielestä Kaivopuisto oli liian hienostunut. Siitä puuttui Kaisaniemen villi romanttisuus.
"Yleiseen promenaadiin'' rakennettiin
keilarata ja urheilukenttä jo 1870-luvulla.
Pitkään kaupungin kaikki urheilu- ja voimistelutapahtumat sijoittuivat puistoon.
Tänne rakennettiin myös kaupungin ensimmäiset yleiset tenniskentät
Nopeasti kasvava pääkaupunki jätti kuitenkin pian pysyvät jälkensä ja ongelmansa puistoon. Tsaari antoi vuonna
1880 luvan pakkolunastaa puiston läntisimmät osat uusien junaraiteiden tarpeisiin, va ikka kaupunginvaltuusto vastustikin voimakkaasti hanketta . Näin katkaistiin puiston yhteydet länteen, Kampin
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suuntaan. Tämän jälkeen rautatiealue on
vähitellen laajentunut itään puiston puolelle. Viimeksi 1970-luvulla lohkaistiin
osa puistosta, kun siirryttiin tehokkaaseen sähköistettyyn lähiliikenteeseen.
Myös ajoneuvoliikenne on vähitellen
saartanut puiston. Yhteys veteen on lähes kokonaan katkaistu. Myös reunaalueiden rakennukset ovat vähitellen tulleet yhä lähemmäksi puistoa; Kaisaniemen kansakoulu, Kansallisteatterin pieni
näyttämö ja Nya Svenska Läroverketin
tilalle tullut asuinrakennus ovat Säätalon
ohella uusia rakennuksia. Toisaalta parannettu kevyen liikenteen väylä radan
itäpuolella yhdistää puiston nykyisin
Eläintarhan kautta Keskuspuistoon.
Puisto on säilyttänyt monitoimipuiston
luonteen. Siellä viihtyvät rauhanomaisen
rinnakkaiselon periaatteen mukaisesti
niin Kruununhaan professorit, pikkulapset ja urheilijat kuin myös asemanseudun "hämäränmiehet".

Kaisaniemen tulevaisuus
Tulevien 10-15 vuoden aikana puisto
tulee jälleen muuttumaan. Kasvitieteellisen puutarhan luonne tulee muuttumaan
sitten, kun uusi puutarha on rakennettu
Kumpulaan, jonne Helsingin yliopiston
matemaattisluonnontieteellinen osasto
kokonaisuudessaan siirtyy.
Kasvitieteellisestä puutarhasta tulee jälleen Kaisaniemen puiston osa ja tylysti
rakennettu panssariverkkoaita voidaan
poistaa. Yliopiston kasvitieteellisen laitoksen muuton jälkeen voidaan toteuttaa
myös hieno jalankulkuyhteys rautatieasemalta Pitkällesillalle.
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Arvoitus puiston tulevaisuuden kannalta
on keskustan kehäväylän mahdollinen rakentaminen Lapinlahden sillalta Hakaniemen sillalle. Tehtiinpä väylä miten tahansa, se muuttaa Kaisaniemen ilmettä.
Tunneli Kaisaniemenrannan alla olisi ilmeisesti vähiten haitallinen . Toinen
suunnittelukohde, jonka merkitys näkyy
myös kaupungin vanhimmassa puistossa,
on Terassitori-Töölönlahti-alue. Alueesta
tullaan järjestämään yleinen suunnittelukilpailu vuonna 1984.
Kilpailun avulla olisi palautettava Kaisaniemen puiston asema Helsingin keskustan kaupunkirakenteessa. Jo vuonna
1914 kaupunginvaltuutetut ymmärsivät,
että Kaisaniemestä voidaan tehdä osa
Keskuspuistoa. Tarvitaan uutta kävelyyhteyttä Hakasalmen puistoon. Ajoneuvoliikennettä puiston läpi ei enää tule sallia. Puistot voitaisiin sulkea yöksi. Näin
kaupungin keskustan "olohuoneesta",
Kaisaniemen puistosta, voidaan tehdä
turvallinen, viihtyisä ja käyttökelpoinen
kaikille helsinkiläisille. Eikä vain heille,
sillä Pohjolan pääkaupungeista vain Helsingissä on rautatiepuisto vielä jäljellä
myös matkustavaisten iloksi.
Rakennushistoriallisestikin puisto on ainutlaatuinen. Sieltä löytyy kaksi empireajan puutaloa. Itse asiassa nämä ovat
myös ainoat säilyneet varsinaiset empiretalot. Aikanaanhan kaupungissamme niitä oli yli 500. Näistä joitakin on kaupunki
säilyttänyt, ja näyttää todennäköiseltä,
että ne pystytetään uudelleen Kaisaniemen pohjoisimman osan säilyneiden rakennusten viereen.
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Maria Karisto

KAISANIEMEN MUODONMUUTOKSIA

Kaisaniemen puisto tuli 1830-luvun tienoilla helsinkiläisnuorison suosimaksi
huvittelu- ja kohtauspaikaksi. Se oli myös
monien kulttuurihistoriallisestikin merkittävien tapahtumien näyttämö. Kaupungin ulkolaidalla sijainnut luonnonkaunis niemi oli tuolloin lähes luonnontilassa, metsäinen ja vihreä. Puistossa oli
Kluuvinlahden jatkeena lammikko, ja
sen keskellä oli pieni saari.
Ratkaisevasti puiston luonne alkoi muuttua 1800-luvun jälkipuoliskolla. Useat
maanluovutukset verottivat puistoalaa.
Kaisaniemi menetti niemimaan luonteensa Kluuvinlahden täyttämisen edetessä.
Suuri alueluovutus rautateille merkitsi
Kaisaniemelle tunnusomaisen luonnon-

mukaisuuden ja luonnonläheisyyden loppua. Paikalle, jossa ennen oli lainehtinut
kirkas Töölönlahti, tulivat rautatie ja ratapiha. Vuonna 1890 raivonnut myrsky
kaatoi puistosta yli 800 puuta.
Kohtalokas myrsky teki puiston varsinaisen suunnittelun ajankohtaiseksi. 1900
-luvun alussa Kaisaniemen suunnitteluun
osallistuivat nimekäs arkkitehti Bertel
Jung ja puistosuunnittelutaidoistaan tunnettu Svante Olsson. Heidän vuonna
1911 valmistuneet suunnitelmansa poikkesivat jo lähtökohdiltaan perusteellisesti
toisistaan. Jungin suunnitelma pohjautui
geometriseen, jäykkiä muotoja suosivaan
ranskalaiseen tyyliin. Suunnitelmassa
puiston halkaisivat puukujanneistutuk-

Kaisaniemen Lammikko n. /910. Ku va: arkkitehti Tanhuanpää. Helsingin kaupunginmuseon ku vakokoelmat.
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set ja entisen luonnonlammen tilalle oli
tullut suoraviivainen betoniallas. Olssonin ehdotuksen esikuvana taas oli romanttinen englantilainen maisemapuisto
kiemurtelevine käytävineen. Tässä suunnitelmassa joutsenlampi oli säilytetty
luonnontilaisena. Paitsi tyylillisesti suunnitelmaehdotukset erosivat ratkaisevasti
toisistaan myös tiejärjestelyiden osalta.
Jung katsoi, ettei ajoneuvoliikennettä saisi tuoda Kaisaniemeen, kun taas Olsson
oli johtanut tien puiston halki.
Kaupunginhallitus asettui vuonna 1912
kannattamaan Jungin suunnitelmaa, katsoen ettei luonnontyyli sovi Kaisaniemeen, joka tässä vaiheessa oli tullut jo
osaksi kaskikaupunkia. Ajoneuvoliikenteen ei liioin katsottu soveltuvan näin pieneen puistoon.
Jungin suunnitelman mukaisesti ehdittiin
ennen ensimmäistä maailmansotaa kunnostaa vain puiston itäinen osa. Läntisen
osan kunnostus tuli ajankohtaiseksi vasta
1920-luvulla. Tällöin ei Jungin suunnitelmaa enää pidetty riittävänä kunnostustyön perustaksi ja niin alueen uudestisuunnittelu tuli välttämättömäksi.

Kaisaniemen lammikko n. 1930.

8·

Työhön osallistuivat tässä vaiheessa
Jung, Olsson ja kaupungin asemakaavaarkkitehti Birger Brunila. Toteuttamiskelpoisimmaksi katsottiin nyt Brunilan
suunnitelma, joka osittain pohjautui Jungin aikaisempaan, toteutukseltaan kesken
jääneeseen, suunnitelmaan. Istutuksia tehostamalla Brunila tavoitteli puiston alkuperäistä metsäistä tunnelmaa etenkin
puiston pohjoisosassa.
Urheilukentän laajennukset veivät kuitenkin suuren osa suunnitellusta alasta ja
puiston halki johdettuna kenttä eristi läntisen osan puistokokonaisuudesta. Brunilan suunnitelma on jäänyt viimeiseksi
Kaisaniemen uudelleenjärjestelyä koskevaksi kokonaissuunnitelmaksi. Monet
puiston nykyiset piirteet pohjautuvat
suunnitelmaan, joskaan tätäkään suunnitelmaa ei kokonaisuudessaan toteutettu.
Puiston nykyinen ilme on pikemminkin
seurausta useista vähittäisistä muutoksista kuin tehtyjen puistosuunnitelmien perua. Puistosuunnittelulla ei ole myöskään
voitu hallita kaupungin kasvusta johtuvia rakentamis- ja liikenteellisiä paineita.

73

Pentti Alanko

KAISANIEMEN PUISTON
PUUT JA PENSAAT
Kaisaniemen puisto on yksi Helsingin
v_anhimmista puistoista. Keskeisen sijaintmsa takia siellä on ollut asutusta ja istutuksia jo kauan . Tiedetäänhän jo 1790
-luvulla maaherra H. H . Boijen suorittaneen istutuksia alueella. Historiansa aikana puisto on käynyt läpi monia vaiheita.
Puisto on ollut huomattavalta osaltaan
varsin aJavaa mm. siellä on ollut useita
lammikoita ja sitä on täytemaan avulla
korotettu . Paikalla lienee kasvanut tervaleppää jo kauan, ehkä vieläkin Kaisaniemen ravintolan luona säilyneet tervalepät
ovat alueella merenrantametsikössä kasvan~itten puitten jälkeläisiä.
Kaisaniemen puistossa (kasvitieteellisen
puutarhan aluetta lukuun ottamatta) kasvaa 25 erilaista puulajia ja havupuita 4.
Pensaita on n. 50. Metsävaahteroita on
eniten, 173 puuta. Rauduskoivuja on
157, joista huomattava osa on puiston
keskiosista itäänpäin vievän kujanteen
varrella (kuva 1).
Y~nhaa , nykyään viljelystä pois jäänyttä
la~Istoa edustavat puistossa ilmatieteen
laitoksen luona kasvavat puumaiset isoorapihlajat, isoriippapaju ja keltakuusama. Puistossa on myös eräitä vielä tunnistamattomia orapihlajia ja kuusamalajeja.
~anhaan lajistoon kuuluvat myös ne oraPihlajat, jotka ovat kasvitieteellisen puut~rhan lounaiskulman lähellä säästyneess~ vanhassa orapihlaja-aidassa. Siinä on
amakin kolme lajia, nimittäin lähinnä
Puutarhan porttia säiläorapihlajaa, jota
on myös pallokentän NW-puolella ja vaP~amuurarin haudan luona, siperianoraPihlajaa sekä vielä toistaiseksi tuntema-

tonta orapihlajaa, jota eestiläinen prof. E.
Laas arveli C. altaica var. lobulataksi.
Kiintoisa, vanha orapihlaja jolla ei ole
vielä nimeä, kasvaa aivan asema-alueen
viereisellä kukkulalla. Lähellä on myös
harvoin meillä viljeltyä valkokukkaista
pyöröliuskaorapihlajaa (C. laevigata, syn.
C. oxyacantha).
Puumaisena viherpensaana tai pikkupuuna aivan mongolian- ja tataarivaahteran
veroisena ja ainakin Helsingin seudulla
kestäväksi osoittautunut niverävaahteraa
kasvaa Kaisaniemen ravintolan luona.
Ulkomailla se on suosittu viherpensas hyv~n saasteiden sietokykynsä vuoksi.
Hyvin erikoinen käyttömuoto on löytynyt virginiantuomelle puiston itälaidalta.
Siellä sijaitsevan leikkialueen reunalla sitä tapaa leikattuna aidanteena. Puistossa
kasvoi aikaisemmin tämän ja tuomen lisäksi kolmaskin Prunus-laji, nimittäin rusokirsikka Paciuksen patsaan luona. Valitettavasti se kuivui pois muutama vuosi
sitten ja sen tilalle ei ole uutta istutettu.
Viereinen neuvoksenomenapuu kukkii
myös kauniisti, mutta sen kukinnasta saa
nauttia vasta kesäkuun puolella.
Kansallisteatterin takana on Helsingin
puistoissa hyvin harvinainen keltamarjainen japaninpihlaja. Lähistöllä kasvaa
myös kauniisti kukkiva hammasheisi. Aivan tämän vieressä on kauniin puumainen tataarivaahtera, pylväshaapa ja Ida
Aalbergin patsaan luona kauniisti kukkiva japaninatsalearyhmä. Altaan ja
asema-alueen välillä on metsikkö ruotsinpihlajaaja pensaikkona isotuomipihlajaa.
9
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Ennen kuin jätämme puiston asemaalueen suuntaan, jää viimeisenä puuna
aidan viereen metsälehmus. Niitä on
puistossa läheisen kumpareen takana
useitakin. Siellä kasvaa myös kauniin
säännönmukaisesti kasvava kujajalava,
joka on jo uudempi tulokas Helsingin
puistoissa.
Kaisaniemen ravintolan suuntaan johtavan tien varressa huomio kiintyy aluksi
tien varren lehmuksiin, jossa puistolehmusten joukossa on muutamia isolehtilehmuksia. Näissä puissa lehdet eivät ole
kovin isoja, ehkä epäsuotuisan kasvupaikan vuoksi, joten lehtien kasvusta ei niitä
erota puistolehmuksesta. Isolehtilehmuksen vuosiversot ja lehdet ovat alta karvaiset, vihreät ja kukkia on yleensä kolme
yhdessä kukinnossa. Metsälehmuksen,
joita on yksittäisinä puina tien toisella
puolella, oksat ovat riippuvat, lehdet pienehköt, alta sinivih reät ja lehtisuonien
hangoissa on ruskeat karvatupsut. Kukkia metsälehmuksella on 5-7, joskus joka II yhdessä kukinnossa. Puistolehmus,
joka on ylivoimaisesti yleisin lehmus puistoissamme on isolehtilehmuksen ja metsälehmuksen välinen risteymä. Vanhoissa rungoissa on sillä yleisesti pahkuroita
ja tuntomerkeiltään se jää vanhempiensa
väliin, mm. kukkia on n. 3-7 yhdessä.
Lehtien alapinnan suonihangoissa karvatupsut ovat vaaleita. Yersot ovat yleensä
kaljuja.

Alla oleva luettelo on ·tehty kesällä 1977
ja se on tarkistettu kesällä 1982. N imistö
on viljelykasvien nimistön mukainen.
Kaikkia puistossa luettelossa mainittuja
lajeja sieltä ei ehkä enää löydy, esim. suurikokoinen saarnivaahtera tenniskentän
viereltä sekä pari myrskyn runtelemaa
vaahteraa poistettiin syksyllä 1982. Saarnivaahteraa on myös puiston pohjoisosassa. Puistot muuttuvat jatkuvasti - niistä
joudutaan poistamaan lahovikaisia yksilöitä jo turvallisuussyistä ja samalla istutetaan uusia puita ja pensaita. Kaisaniemen puistoon on istutettu hiljattain mm.
lehtikuusia tenniskentän länsipuolelle sekä koivukujanteeseen isojen koivujen väleihin nuoria koivuja tarkoituksena päästä joskus sitä uusimaan. Toivottavasti
puisto ei joudu minkään yltiöpäisen uudistussuunnitelman kohteeksi, jolloin helposti hävitetään vanhaa kasviaineistoa ja
puiston ilmettä saatetaan muuttaa varsin
radikaalisti.

p,

p

ruotsinpihlaja

5cm

Lähistöllä olevassa kuusamapensaistossa
on useita eri kuusamalajeja, joita ei ole
vielä tunnistettu . Tien ja asema-alueen
välillä on kauniin säännöllisesti ja hyvin
tiheästi kasvanut siperianlehtikuusiklooni,
joka ehdottomasti täytyisi saada viljelyyn. Toinen samantapainen yksilö kuoli
vuosi sitten. Niiden alkuperästä ei ole valitettavasti mitään tietoa. Samoin olisi pelastettava sukupuuttoon häviämästä
puistossa esiintyvät monet vanhat puu- ja
pensaskannat, joita on eräitä yllä mainittu.
10
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Kaisaniemen puiston lehtipuut

stö
en.
Jja

Acer negundo, saarnivaahtera/asklönn
- plaranoides, metsävaahtera/skogslönn
- - 'Reitenbachii', rusovaahtera
rördbladig skogslön n
Aescu/us hippocastanum, (balkanin)
hevoskastanja/vanlig hästkastanj
Alnus glutinosa, tervaleppä/klibbal
Betu/a pendu/a, rauduskoivu/vårtbjörk
Fraxinus excelsior, metsäsaarni/
van lig ask
Malus baccara, marjaomenapuu/bärapel
- x gloriosa 'Ekonomierat Echtenmeyer', neuvokse nomenapuu
- - x purpurea 'Eieyi', purppuraomenapuu/purpurapel
Popu/us tremula, (metsä)haapa/asp
- - 'Erecta', pylväshaapa/pelarasp
Prunus padus, (metsä)tuomi/hägg
- - virginiana, virginiantuomi/
virginiahägg

JU -

:än
taa
arasstä
:situ-

tie-

m.

se-

vä-

äs.sti
IU-

elja
;in

Quercus robur, (metsä)tammi/skogsek
Sa/ix a/ba 'Argentea', hopeapaju/
silverpii
- x b/anda, isoriippapaju/fontänpil
Sorbus aucuparia, kotipihlaja/
vanlig rönn
- commixta, japaninpihlaja/japansk
rönn
- intermedia, ruotsinpihlaja/svensk
oxel
Tilia cordata, metsälehmus/skogslind
- p/acyphy/los, isolehtilehmus/
bohuslind
- x vulgaris, puistolehmus/parklind
U/mus glabra, vuorijalava/skogsalm
- minor 'Hörsholmiensis', kujajalava/'
hörshol msalm

tammi

metsälehmus

J

rauduskoivu

II

KAISANIEMI
Lehtipuut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

saarnivaahtera
metsävaahtera
balkaninhevoskastanja
tervaleppä
rauduskoivu
metsäsaarni
marjaomenapuu
neuvoksenomenapuu
virginiantuomi
metsätammi
hopeapaju
isoriippapaju
japaninpihlaja
ruotsinpihlaja
metsälehmus
isolehtilehmus
puistolehmus
vuorijalava
kujajalava

Lehtipensaat
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

niverävaahtera
mongolianvaahtera
tataarivaahtera
rusotuomipihlaja
isotuomipihlaja
siperianorapihlaja
iso-orapihlaja
säiläorapihlaja
syreenihortensia
marjaomenapensas
hammasheisi

Havupuut
31 siperianlehtikuusi
32 sembra
33 vuorimänty

12
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Kaisaniemen puiston lehtipensaat
Acer campestre, niverävaahtera/
naverlönn
- ginnala, mongolianvaahtera/ginnalalönn
- tataricum, tataarivaahtera/rysk Iönn
Amelanchier lamarckii,
rusotuomipihlaja
- spicata, isotuomipihlaja/häggmispel,
"blåhägg"
Aronia melanocarpa, koriste- eli mustaaronia/svart aronia
- x ottawensis 'Superba', hurmehappomarja/holländsk blodberberis
- Berberis thunbergii, japaninhappomarja/häkberberis
- vulgaris, ruostehappomarja/vanlig
berberis
Caragana arborescens, siperianhernepensas/häckaragan
- frutex, euroopanhernepensas/
lyckobladsbuske
Cornus alba, idänkanukka/rysk kornell

Corylus avellana, pähkinäpensas/vanlig
hasse!
Cotoneaster integerrimus, kalliotuhkapensas/vanlig oxbär
Crataegus grayana. aitaorapihlaja/
häckhagtorn
- laevigata, pyöröliuskaorapihlaja/
rundhagtorn
- sanguinea, siperianorapihlaja/sibirisk
hagtorn
- submollis, iso-orapihlaja/trädhagtorn
- succulenra, säiläorapihlaja/spjuthagtorn
Forsythia avata, koreanonnenpensas/
tidig forsynthia
Hydrangea paniculata 'Grandiflora',
syreen ihortensia/vipphortensia
Laburnum alpinum, (ka lju)kultasade/
alpgullregn
Lonixera x bella, sirokuusama/
- chrysantha, keltakuusama/gultry
- cacarica, rusokuusama/rosentry
- xylosteum, lehtokuusama/skogstry

1ruostehappomarja

japaninhappomarja

Jroopanhernepensas

tataarivaahtera

siperianhernepensas

79
vuorimänty

Scm

lumipalloheisi

Ma!us sargentii, marjaomenapensas/

bukettapel
Phi!ade!phus pubescens, hovijasmike/

kungschersmin
- x virgina!is, kameliajasmike/kameliaschersmin
Pote,l}tilla fruticosa, pensashanhikki/
(Olands) tok
Rhododendron japonicum, puistoatsalea/japansk atsalea
Ribes a/pinum, taikinamarja/måbär
Rosa glauca, punalehtiruusu/daggros
- rugosa, kurttulehtiruusu/daggros
Sambucus racemosa, terttuselja/
druvfläder
So!anum du/camara, punakoiso/besksöta
Spiraea x arguta, morsiusangervo/
brudspirea
- x billiardii, rusopajuangervo/
klasespirea
- chamaedryfo!ia, idänvirpiangervo/
kvastspirea
- x vanhouttei, kinosangervo/
bukettspirea

Symphoricarpus albus var_ laevigatus,

lumimarja/vanlig snöbär
Syringa josikaea, unkarinsyreeni/

ungersk syren
- vu!garis, pihasyreeni/vanlig syren

- - 'Aiba'
Viburnum dentatum var_ lucidum,

hammasheisi/tandolvon
- opulus, koiranheisi/skogsolvon

- - 'Roseum', lumipalloheisi/vanlig
snöbollsbuske

Kaisaniemen puiston havupuut ja
-pensaat
Larix sibirica, siperianlehtikuusi/

sibrisk lärk
Picea pungens, okakuusi/blågran
Pinus cembra, sembra(män-

ty)/cembratall
- mugo, vuorimänty/bergtali
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HELSINGIN YLIOPISTON KASVITIETEELLINEN PUUTARHA

Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toiminnan käynnistymisestä nykyisellä paikallaan Kaisaniemessä tulee
tänä vuonna 1983 kuluneeksi !50 vuotta.
Puutarhan historia alkaa Turun akatemian ajoilta, kun Tillandz sai vuonna 1678
luvan aidata Turussa akatemian kaalimaan opetustarhaksi.
Puutarha siirtyi Turun palon jälkeen
1827 muun yliopiston mukana Helsinkiin, ja jo seuraavana vuonna keisari Nikolai 1 määräsi sen perustettavaksi nykyiselle paikalleen. Alue oli hyvin alavaa ja
vesiperäistä ja monien helsinkiläisten
mielestä se oli sopimaton kasvitieteellisen
puutarhan sijoituspaikaksi. Keisarin pää-

tök en tultua tietoon ehdotettiinkin muita paikkoja puutarhan perustamispaikaksi, mm. nykyisen Ruotsalaisen teatterin
aluetta Ullanlinnan eteläpuoleista peltoa
ja Sörnäisten niemeä. Viimeksimainitun
haittapuolena pidettiin kaukaista sijaintia
kaupungista. Asiantuntijana kuullun Pietarin kasvitieteellisen puutarhan puutarhurin mielestä keisarin määräämä paikka
oli sopiva.
Puutarhan rakentaminen alkoi sillä, että
esimiehenä toiminut prof. Sahlberg lähetti poikansa Turkuun kaivamaan taimia
entisestä akatemian puutarha ta Helsinkiin toimitettaviksi. Alueen ympä rille rakennettiin aita, sillä varsinkin Unioninkadun puolelta kaupunkilaisten lehmät pyrkivät puutarhaan. Asiaton oleskelu puu-

Puutarhan nurmikko keväisessä muku/a/einikki/oisrossaan. Ku m: P. Alanko 1982.
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Puutarhan palmuhuonerakennus (Cj ja pieni kasvihuonerakennus (D)_ Ku var.· T Lindholm 1982.

tarhassa kiellettiin sakon uhalla. Alkuaikoina puutarhasta hävisi puita kaupunkilaisten kaadettua niitä polttopuiksi. Salametsästäjät ampuivat orsia Töölönlahden kaislikosta.
Ensimmäiset kasvihuoneet valmistuivat
Engelin piirustusten mukaan vuonna
1832 ja niihin saatiin kasvit Pietarin, Tarton ja Lundin kasvitieteellisistä puutarhoista . Alkuaikojen istutuksista on vain
Vähän tietoja. Puutarhan alavaan keskiosaan i tutettujen puitten mainitaan kärsineen pohjaveden korkeudesta ja kuolleen
v_~hitellen. Vielä nykyäänkin puutarhassa
SIJaitsevan luonnonlammikon rannalla
kasvavat kynäjälava ja tammi kärsivät
rnärkyyde tä.
Ylipuutarhuri K. H. Backström teetti
vuoden 1880 paikkeilla puutarha sa iskorkeimmassa o assa kasvaneen runsaas-

ti metsävaahteraa ja vuorijalavaa, aluskasvillisuutena oli runsaasti taikinamarjaa. Taloudelliset mahdollisuudet puitten
istutukseen olivat rajoitetut.
Prof. Elfving johti vuodesta 1895 alkaen
laajoja puu- ja pensasistuksia. Taimet
hankittiin ulkomailta, etenkin maailmankuuluita Späthin taimitarhalta Berliinistä. Näitten istutusten alkuvaiheista on
olemassa seikkaperäiset tiedot (Elfving
1913, Anon. 1913). Tuolloin mm. mainitaan puutarhassa kasvaneen 23 m korkean kynäjalavan . Tämän nykyään yli 30
metriä korkean puun arvellaan kuuluvan
aivan puutarhan alkuaikojen, ehkä jo
puutarhaa edeltäneen ajan istutuksiin
(Anon. 1913). Vuosisadan vaihteessa ja
sitä aikaisemmin istutetut havupuut ovat
tuhoutuneet ilman saasteiden takia. Sijaitseehan puutarha rautatieaseman välittömässä läheisyydessä , ja joskus höyryve17
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turien aikaan asema-alueelta tuli niin paljon savua, että koko puutarha oli savuverhon peitossa. Puutarhan komeimpiin
puihin kuuluvat poppelit puutarhan
kaakkoiskulmalla kuuluvat myös vuosisadan vaihteen istutuksiin.
Elfving julkaisi luettelon puutarhan puista ja pensaista vuonna 1926. Hyvän käsityksen puutarhassa kasvaneista puista
saa Vaaraman (1941) tutkimuksesta, jossa hän yksityiskohtaisesti selvittää puutarhan puille ja pensaille pakkastalven
1939-1940 aikana aiheutuneet vahingot. Samassa sarjassa kuin Elfving vuonna 1926 julkaisi tietoja puutarhan puista
ja pensaista, ilmestyi 56 vuotta myöhemmin luettelo puutarhan puista ja pensaista (Bartels ym. 1981).
Juhlavuoden kunniaksi on tekeillä uusi,
tarkistettu luettelo puutarhan puista ja
pensaista alkuperätiedoin ja kartakkein
varustettuna (Palmen 1983). Vasta tämän julkaisun myötä tulevat puutarhan
puu- ja pensasistutukset dendrologien
monjpuoliseen käyttöön. Nimilappuihinhan ei ole aina luottamista, sillä niitä
saattavat ilkivallan tekijät siirtää paikasta
toiseen. Yleisölle on laadittu opaskirjaset
puutarhan kasvuhuonekasveista ja avomaan istutuksista (Palmen 1979, 1981).
Tällä hetkellä kasvitieteellisessä puutarhassa on 600 -puu ja pensastaksonia (lajia, alalajia, muunnosta, muotoa tai lajiketta). Lukuun eivät sisälly lukuisat kasvihuoneissa kasvavat puut ja pensaat. Puutarhan alueen ahtauden takia sinne ei
enää saa mahtumaan uusia puuvartisistutuksia ellei samalla poisteta vanhempia istutuksia. Puiden hoitoon on jouduttu
kiinnittämään yhä enemmän huomiota.
Puistossa liikkuessa kovan tuulen vallitessa on syytä varovaisuuteen, sillä varotoimista huolimatta saattaa isoista puista
pudota alas isojakin oksia.
Puutarha on jo kauan ollut niin dendrologeille kuin muillekin luonnosta kiinnostu18

neille antoisa kohde heidän käydessään
Helsingissä. Sieltä varmaan moni on saanut kimmokkeen omien istutusten aloittamiselle ja viitteitä niiden suunnitteluun.
Sieltä Axel Tigerstedtkin sai ajatuksensa
perustaa myöhemmin niin kuuluisaksi
tulleen M ustilan arboretuminsa, kuten
hän kauniisti kertoo kirjassaan Mustilan
Kotikunnas (Tigerstedt 1922): "Erikoisen
kannusteen tähän suuntaan sain useilla
sunnuntaikä velyilläni kasvitieteellisessä
puutarhassa Helsingissä. Professori Fr.
Elfvingin oli rajoitetulla pinta-alalla ja
varmaankin myös rajoitetuilla varoilla
onnistunut luoda kaunis kokoelma ulkomaisia puita, joista varsin monet näyttivät viihtyvän mainiosti. Näiden katseleminen oli monena vuonna minun iloni,
jotapaitsi se antoi mielikuvitukselle herätteitä. Arvattavasti se puistikko, ehkäpä
perustajansa tietämättä, tehnyt saman
vaikutuksen muihinkin. Kenties voi pro·
fessori Elfvingin ansiokas teko tulla verrattavaksi siihen sinapin siemeneen, josta
raamattu puhuu, ja josta kasvoi mahtava
puu. Minulla näyttivät edellytykset hyvän tuloksen saavuttamiseen olevan suuremmat kuin kasvitieteellisen puutarhan
ahtaalla ja jokseenkin epäsuotuisalla alueella sekä kaupungin pölyisessä ilmanalassa. Rupesin vakavasti ajattelemaan
arboreotumin - puukasvattamon - perustamisen . .. "
Kasvitieteelliseen puutarhaan kuuluivat
alusta alkaen myös ruohovartiset kasvit.
Puutarhaan tuotiin ruohokasveja Turusta heti Helsinkiin siirron jälkeen. Puutarha julkaisi ensimmäisen siemenluettelon
1843 ja sitten vasta 1893 ja 1894, sekä
säännöllisemmin vuodesta 1916 alkaen.
Ulkomailta tilatuista siemenistä kehittyneet kasvit eivät kuitenkaan aluksi oikein
menestyneet puutarhan märkyyden takia. Puutarhassa on suoritettu varsin mittavia maansiirtotöitä jo viime vuosisadan
puolella.
Suurelle yleisölle puutarha ei kuitenkaan
tarjonnut kovinkaan paljon. Puutarhassa
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oli vielä viime vuosisadan puolella sekä
esimiehellä että ylipuutarhurilla oma lehmänsä ja niin lehmät kuin heinäsuova tkin antoivat sille kesäaikaan kovin maaseutumaisen leiman. Toteaahan Reuter
(1904) Kasvitieteellisestä puutarhasta kirjoittaessaa n, että ''Ta ivasalla viljellyistä
kasveista ei ole mitään erityistä mainitsemista". Toisaalta eräästä varhaisemmilta
ajoilta peräisin olevasta Sakari Topeliuksen (1940) kirjeestä voidaan lukea , että
"Eniten näkemisen arvoisia ovat Helsingin yliopiston kirjaston ja senaatin rakennukset, linna, Nikolain kirkko ja ihana
näköala sen tornista, Tähtitorni, kasvitieteellinen puutarha . . . Kasvitieteellinen
puutarha, tämä lempeän etelän taivaan
tuhansien viehkeitten lasten kasvatuskoti, komeilee väriloistossaan."

Kirjallisuutta:
Anon . 1913: Vedväxterna i unive rsitetets i Helsingfors
botanisk trägård. Finska Trädgårdsodlaren Vll:35-43.
Banels. H. ym. (red.) 19P 1: Erhebung Uber das Vorkommen winterhanen Freilandgehölze. 1. Die Gänen
und Parks mit ihrem Gehölzbestand. - Mitt. Deutsch.
Dendr. Ges. 73:1-468.
Elfving. F. 1913: Vedväxterna i universitetets i Helsingfors
botanisk trädgård. - lnbjudning tili åhörande af det
offemliga föredrag hvarmed professoren i geografi vid
Kcjserliga Alexanders-Universi tet i Finland filosofie
Doktorn Johan Evert Rosberg tili träder siu arbete:
1- 54.
Elfving. F. 1926: Die Gehölze des Botanischen Ganens zu
Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 36:
Helsingfors. 195-197.
- 1933: Sotaniska trädgården i Helsingfors genom hundra
år. - Trädgårdsodlaren 27:247-259.
Paimen. A. 1979: Helsingin yliopiston kasvitieteellinen
puutarha. Puutarhan opas. - 73 s. Helsi nki.
- 1981: Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha.
Kasvihuoneiden opas. 48 s. Helsinki.
- 1983: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
puut ja pensaat (painossa).
Reuter. 0. 1904: Suomea samoilemassa.
Maamme luonto. kansa ja kehitys. - 976 s. Helsinki.
Tigerstedt. A. 1922: Mustilan kotikunnas. 1. Havupuut. 231 s. Porvoo.
Topelius. S. 1940: Helsinki Sakari Topeliuksen kuvaamana
(Entisaikojen Helsinki 111) - Helsingin Historia-yhdist)ksen vuosikirja 111: 1-232.
Vaarama. A. 1941: Helsingin yliopiston Kasvitieteellisessä
puutarhassa talven 1939-40 a ik ana puille ja pensaille
aiheutuneet pakkasvauriot. - Ann. Bot. Soc. Vanamo
16(4): 1-48.

19

84

Paula Havas-Matilainen

KASVITIETEELLISEN PUUTARHAN
RAKENNUKSET JA RAKENTEET
A. Kasvitieteen laitos ja kasvimuseo. Valmistui 1903. Piirustukset laati v. 1900 yliopiston arkkitehti, prof. K. G. Nyström
prof. Fredrik Elfvingin ohjeiden mukaan.
Tyyli tavoittelee ruotsalaista linnatyyliä.
Suojeltu asetuksella 278/65 (asetus valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti
huomattavien raken nusten suojelusta).
Ei yleisölle.
B. Entinen kasvitieteen laitosrakennus.
Valmistui alkuperäisessä asussaan nyky isen kasvitieteen laitoksen paikalle 1833.
Piirustukset laati arkkitehti Riegler prof.
Sahlbergin suunnitelmien mukaan. Alunperin yksiosaisesta keskiosasta lähti kaksi
siipeä kohti Töölönlahtea. 1842 keskiosa

korotettiin kaksikerroksisek i (arkkitehti
Jean Wik). Rakennus oli aikansa suurimpia ja parhaimpia julkisen puurakennustaidon tuotteita pääkaupungissa.
Rakennus purettiin uuden laitosrakennuksen tieltä 1901. Hirsistä rakennettiin
henkilökunnan työsuhdeasunto (K. G.
Nyström 1901 ), joka valmistui 1903. Rakennus peruskorjattiin (arkkitehtitoimisto Salonen & Parkatti) ja liitettiin kaukolämpöön 1981-82. Samalla osa raken. nuksesta otettiin taas kasvitieteen laitoksen käyttöön. Ulkoseinät maalattiin
1982. Suojeltu asetuk ella 278/65. Ei yleisölle.

Kartta puutarhan rakennusten sijainnista. Kirjaimee l'iitcaa vat tekstiin.

Kasvitieteen laitos· puutarhan kasvihuoneiden takaa nähtynä. Ku va: P. Alanko.

C. Palmuhuonerakennus. Nykyisen ra kennuksen paikalla oli kasvihuone, jonka
piirustukset laati arkkitehti C. L. Engel
Ua arkkitehtiA. W. Arppe) 1830 Pietarin
kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurin Frans Faldermanin luonnospiirrosten
pohjalta. Valmistui keväällä 1832. Ra kennus oli matala ja puurakenteinen.
Prof. Lindbergin aloitteesta ja arkkitehti
K. G. Nyströmin piirustusten mukaan ra kennuksen keskiosa, nk. palmuhuone, korotettiin 1889 nykyiseen korkeuteensa
(12 m, keskikohdalta 14 m) ja muutettiin
sama lla rautarakenteiseksi. Palmuhuone
on hieno nä yte uusrenesanssin lasia rkki tehtuurista. Palmuhuoneen kummallakin
puolella olevat huoneet rakennettiin samalla tavoin uudelleen 1896. Palmuhuonerakennuksen pohjoissivun toimistoYm. tilat rakennettiin 1952. Pieni
82-osasto uusittiin 1977 . Pohjoinen julkisivu maalattiin 1978. Toimistotilat remontoitiin 1983. Suojeltu asetuksella
278/65.
D. Pieni kasvihuonerakennus. Nykyisen
pienen kasvihuonerakennuksen paikalla
oli 1835 valmistunut, arkkitehti Engelin
ja Jean Wikin 1834 suunnittelema kasvi-

huonerakennus. Sen vesikasvihuone valmistui 1892 ja siitä vuodesta lähtien kasvitieteellisessä puutarhassa on kasvatettu
jättilummetta. 1900-luvun alussa kasvihuone rakennettiin uudestaan, nyt rautarakenteiseksi. Samalla rakennettiin lisärakennus. Pyöreä vesikasvihuone rakennettiin 1951-1953 (arkkitehti P. Salomaa).
Jättilummetta alettiin kasvattaa uudessa
huoneessa 1954. Sisäänkäyntihalli rakennettiin 1950-luvulla. Kaktushuone uusittiin 1977. Pohjoinen julkisivu maalattiin
1978 ja sisäänkäyntihalli remontoitiin
1983.
kasvihuonerakennuksen
1880-luvulla
länsipäähän rakennettiin muuri , jonka
suojassa alettiin kasvattaa talvisuojausta
vaativia kasveja (esim. kastanja).

E. Lisäysosasto. Valmistui keväällä
1956. Piirustukset laati Kauppapuutarhaliiton teknillinen osasto. Rakennuksen
paikalla sijainnut vanha halkovaja purettiin syksyllä 1955. Vanha lisäysosasto
(kasti ja lavat) , joka sijaitsi nykyisellä yksisirkkaismaalla, purettiin 1962. Ei yleisölle.
21

Pa!muhuonerakennus: Etualalla peililammikko ja kotkar porsas. Ku va: Ha vas·Marilainen 1983.

F. Kasvitieteen laitoksen koekasvihuone.
Valmistui syksyllä 1967. Arkkitehti Olof
Hansson. Ei yleisölle.

G. Varastohuoneet ja pergola (pergola =
palkiston kattama, köynnöskasvien koristama pylväskäytävä). Valmistuivat 1962.
Arkkitehti Olof Hansson. Vajojen paikalla oli kaksi vanhaa varastorakennusta.
Tarkoitus oli rakentaa kaksi uutta varastaa, mutta määräraha-anomus oli yksikkömuodossa ja lupa saatiin yhteen. Ratkaisuksi keksittiin pergola, joka yhdistää
rakennukset. Pergola uusittiin talvella
1982-1983. Samalla nelikulmaiset pitkittäispuut vaihdettiin pyöreisiin.
H. Nk. parakki. Pelkka-valmistalo. Rakennettu 1952 Porthanian rakennustyömaan kohdalla asuneiden neljän yliopiston
työntekijäperheen
asunnoksi.
1960-luvulla rakennus otettiin kasvitieteen laitoksen käyttöön. Ei yleisölle.
22

1.
Empire-puutalo.
Rakennettu
1840-luvulla kasvitieteellisen puutarhan
puutarhurin, alipuutarhurin ja rengin
käyttöön "leipomista, juomanpanoa ja
pyykinpesua varten" (leivintupa; arkkitehti Jean Wik). 1970-luvulla asuinkäytössä (vuoteen 1977) ja kasvitieteen laitoksen varastokäytössä. Peruskorjattiin
ja liitettiin kaukolämpöön 1979 ja otettiin samalla kasvitieteen laitoksen ja puutarhan laitoskäyttöön. Ulkomaalaus
1982.
Helsinki suunnittelee vanhimpien puutalojensa - puretut Uudenmaankatu 19 ja
21 sekä Punavuorenkatu 23 - sijoittamista ulkomuseoksi Kaisaniemeen täällä
jo olevan empirepuutalon rinnalle.

J. Kioski. Rakennettiin 1952 keskipuutarhaan. Arkkitehti Tapiovaara. Siirrettiin 1974 rantaportille (kioskikäyttö oli lopetettu jo aikaisemmin) . Syksyllä 1982
siirrettiin takaisin alkuperäiselle paikalleen ja alkuperäiseen käyttöön.
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K. Porttikoppi. 1900-Juvun alkupuolelta.
Kunnostettu sodan jälkeen. Portinvartijan tukikohta.

L. Kaivo. Vanha kaupunkikaivo. Siirretty
kasvitieteelliseen puutarhaan ilmeisesti
Kolmen sepän patsaan tieltä (1930-luvun
alussa?) puutarhan silloisen ylipuutarhurin Liljeströmin toimesta. Siirrettiin puutarhassa 40-50 -lu vun vaihteessa nykyiselle paikalleen nk . kasvikentälle.
M. Pyöreä sementtiallas. Rakennettu
aikoihin
uu 1m1 en
palmuhuoneen
(1800-luvun lopussa).
N. Peililammikko (suorakaiteen muotoinen sementtiallas). Valmistui 1962. Puutarha-arkkitehti Leena lisakkila.

0.

Nk. luonnonlammikko. Kaivettu
20-luvun lopus a. Kunnostettu 50- ja
60-Juvulla.

P. Kotkat-patsas. Bertel Nils on 1913.
Pronssia, korkeus 144 cm. Kuuluu Ateneumin taidemuseon kokoelmiin. Sijoitettiin paikalleen peililammikkoon 1974.

Q. Kaisaniemen säähavaintoasema. Kaisaniemen säähavaintosarja on Suomen
pisin ja juontaa juurensa vuodesta 1829.
Säähavaintoasema siirrettiin puutarhan
alueelle, sen SSW-kulmaukseen (nk. pikkuportinmaa) 1. 5. 1957 ja nykyiselle paikalleen kesäkuussa 1969.
R. JGvinäytteet. 9 kpl. Yliopiston kivimuseo sijoittanut kasvitieteelliseen puutarhaan mahdollisesti 1920-1930-luvulla.
Kokoelman sisältöä ei ole vielä selvitetty.
Yksi lohkareista on Uifakista LänsiGrönlannista löydetty kappale luonnollista rautaa, jonka prof., vapaaherra A. F.
Nordenskiöld on lahjoittanut yliopistolle.
S. JGvipöytä. Vapaamuurarien kokoontumispaikka 1700-luvulla, mahdollisesti vielä 1800-luvun alussa. Harvoja Ruotsin
vallan ajan muistomerkkejä. Nelikulmainen, litteä, tasapintainen kivipaasi.
Puutarhan aita. Itä- ja pohjoissivun aita
ilmeisesti
ovat
portit
ja
1920-1930-luvulta. Etelä ja länsisivun
puinen, pystyrimoitettu aita vaihdettiin
nykyiseen verkkoaitaan 1960-luvulla.

KAISANIEMEN
PUISTON PATSAAT JA MUISTOMERKIT
Vapaamuurarin hauta. Majuri Fredrik
Granatenhjelmin (1708-1784) hauta.
Yksinkertainen graniittikivi rauta -aidan
suojassa, kivessä teksti: "Lika godt/om
verlden vet hvem här hilar/alt nog/Gud
käner hvad Han gjort/och/Uslingen välsignar/Hans minne" (vapaasti suomennettuna: Vähät siitä, tietääkö maailma,
kuka tässä lepää. Jumala tietää kyllä , mitä hän on tehnyt, ja vaivaiset siunaavat
hänen muistoansa").

Fredrik Pacius. Emil Wikström 1895.
Nuori hirvi. Jussi Mäntynen 1930.
Convolvulus. Viktor Jansson 1931.
Esirippu (Ida Aalbergin muistomerkki).
Raimo Utriainen 1972.
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HELSINGIN YLIOPISTON
KASVITIETEELLINEN PUUTARHA KAISANIEMESSÄ ISO VUOTTA

1833-1983

Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha on vanhin maamme
kasvitieteellisistä puutarhoista. Se juontaa alkunsa jo Turun akatemian ajoilta. Jo yli 300 vuotta sitten eli 1678 professori Elias Tillandz sai kansistarilta luvan aidata akatemian keittiökasvitarhan
opetuspuutarhaksi. Turun palon jälkeen puutarha sii rtyi yliopiston
mukana Helsinkiin nykyiselle paikalleen.
Puutarhan avomaa- ja kasvihuoneosastoissa on yhteensä n. 5000
kasvilajia. Ulkopuutarhassa on mm. n. 600 puu- ja pensastaksonia.
Kasvihuoneissa on nähtävää ympäri vuoden.
Aukioloajat. Puutarha on avoinna joka päivä kautta vuoden klo
7.00-21.00. Kasvihuoneet ovat auki kesäaikana (1. 5.-30. 9.)
su-pe (Ia sulj.) klo 12-15 ja talviaikana ti, pe ja su klo 12-15.
Pääsymaksut: aikuiset 3 mk, eläkeläiset ja lapset 1,50 mk. Ryhmäalennus. Ryhmäkäynneistä pyydetään ilmoittamaan etukäteen.

TERVETULOA
Unioninkatu 44. 00170 HKI 17
puh. (90) 650 188/83
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KARI JÄRVENTAUSTA
TURUN SEUDUN SUURIA PUITA
Rungonympärykseltään suurimmat puut eivät yleensä ole poikkeuksellisen pitkiä,
eivätkä pisimmät puut tavallisesti mahtaile rungonympäryksellään . Niinpä perinteiset kilpailusarjat "vahvin puu" ja "pisin puu" ovat varsin luontevat. Seuraavassa turkulaista aineistoa sarjaan "vahvin puu" (ks . myös Järventausta
1982 ) . Koska kirjallisuudessa näyttää esiintyvän eri korkeuksilta otettuja mittoja, ilmoitetaan seuraavassa rungonympärys ensin metrin korkeudelta ja suluissa 1,3 m:n eli rinnankorkeudelta . Kaikki puut on mitattu lokakuussa 1982 .
Hopeapaju ( Salix alba "Argentea")
Brahenpuiston pahasti lahovi kainen , metrin korkeudelta haarautunut hopeapaju
lienee Suomen suurimpia, Erkamon Q946 ) mukaan 0,6 m korkeudelta 606 cm ja haaran yläpuolelta 1,5 m korkeudelta 559 cm ympärysmitaltaan . Pituutta kyseisel lä puulla on korkeintaan 15 metriä . Linnanpuistossa kasvava hopeapaju on edellistä selvästi "hennompi", mutta kovin pieni ei sekään ole . Sivuhaaran alapuolelta 0,6 m korkeudelta mitattuna ympärysmitta on 448 cm . Pituutta tällä hyväkuntoisella puulla on lähes 20 metriä .
Poppelit ( Populus )
Lieneekö Suomessa ka upunkia jossa ei olisi muutamaa poppelijättiä . Turussakin niitä on useita . Kaikki suurimmat ovat tsaarinpoppeleita ( Populu~ x
petro~skiana). Seuraavat ovat Turun paksuimmat : Kupittaankenttä : 526 cm ( 530cm)
433 cm ( 417 cm ) ; Tuomaanpuisto : 438 cm (422 cm ) , 496 cm ( 485 cm) ja 603 cm
( 594 cm) ( kuva 1 . ) . Molemmissa puistoissa suurimmat yksilöt ovat saavuttaneet
melkoisen pituuden , arviolta n . 30 metriä .

Kuva 1 . Tuomaanpuiston suurin tsaarinpoppeli . - Kaikki
kuvat kirjoittajan ottamia .
Fig . 1 . Populus x petro~skiana
in the Tuomaanpuisto park .
K. Jältventtuu.ta., Lwa.n.Wu.ll V 132, 20840 Twt.fw. 84
Sorbifolia 14 {2/1983)
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Kuva 2 . Kupittaanpuiston muhkea
kanadanpoppeli .
Fig . 2. Populus
Kupittaanpuisto .

* canadensis in

Kuva 3 . Golfkentän tammi
valittiin Turun kauneimmaksi lehti puuksi 1982 .
Fig . 3 . This
oak at the
golf course
\llas elected
the most
beautiful
broadleaved
tree in Turku
in 1982 .
Sorbifolia 14 (2/1983)
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Muista poppelilajeista ainoastaan Kupittaanpuiston kanadanpoppelit yltävät
lähelle samoja mittoja . Neljästä kanadanpoppelista suurin on saavuttanut 427
cm (418 cm ) rungonympäryksen ja n. 30 metrin korkeuden (k s. kuva 2) .
Metsäsaa rni (Fraxinus excelsior )
Ehkä Turun vanhempien puistojen kuivapohjaisuudesta johtuen metsäsaa rni ei ole
saavuttanut kovin suuria mittasuhteita . Ilmeisesti Turun suurin saarni - niin
pituutensa kuin rungonympä ryksensä puolesta - kasvaa Runeberginpuistos~a. Sen
rungonympärys on 345 cm ( 338 cm ) ja arvi oitu ko rkeus reilut 30 metriä . Ikää
puulla lienee saman verran kuin puistollakin; 148 vuotta (Nikula 1972 ) .
Tammi (Quercus robur )
Maakunnan nimikkopuu kasvaa tunnetusti varsin järeärunkoiseksi, kunhan sen
annetaan rauhassa kasvaa edes 200 vuotta. Pelkästään Ruissalossa kasvaa n.
20 tammea joiden rungonympärys on yli 350 cm . Rungonympärykseltään yli 400
cm tammet ovat sensijaan melkoisen harvinaisia . Turun jä reimpien tammien
mitat ja kasvupaikat ovat : Uittamon ui maranta : 414 cm (405 cm ) ; Ruissalon
kansanpuisto, kahvilan l äh .: 428 cm (409 cm) , Ruissalon golfkenttä, päärakennuksen läh .: 435 cm ( 424 cm ) ( kuva 3) sekä Pietari Kalmin tammi Sibeliusmuseon läh .: 437 cm (433 cm ) (k uva 4) . Kovin ovat tu r kulaiset tammet honteloita piikkiöläisen , Niemenkulman kylässä kasvavan tammen rinnalla. Tämä
Lyydikkälän talon pihalla kasvava tammi lienee rungonympärykseltään Suomen
suurin puu (Erkamo 1946 ) : 811 cm ( 755 cm ) . Puu on ollut ennen järeän sivuhaaran repeytymistä vielä nykyistäkin suurempi . Erkamo ( 1946 ) ilmoittaa samaisen puun rungonympärykseksi 850 cm 1 ,3 m korkeudelta mitattuna.

Kuva 4. Piikkiön Niemenkulman
kylän tammea on ajan hammas
kohdellut kaltoin, mutta puu
lieneekin lajissaan Suomen
suurin .
Fig . 4 . Probably the tallest
oak in Finland (Piikkiö , Niemenkulma) ; it is already in
a declining condition .
Sorbifolia 14 (2/1983)
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Vaahtera (Acer )
Metsävaahtera ( Acer platanoides ) ei ole Turussa yltänyt aivan mahdottomiin
mittoihin. Mitatuista vaah t eroista su urin on Runeberginpuistossa kasvava ,
joka on rungonympärykseltää n "vain" 327 cm (332 cm ) . Pituuttakin sillä on
ainakin 25 met riä. Ikää puulla lienee saman verran kuin puistolla ; 148 vuotta (N ikula 1972 ) , taimikasvatusaikaa huomioonottamatta . Ruissalon kansan puiston suurin hopeavaahterakin (Acer saccharinum ) on saavuttanut kunnioi tettavan 328 cm ( 315 cm ) rungonympäryksen (Rainio 1979 ) .
Vuorijalava ( Ulmus glabra )
Turun palon ( v . 1827 ) jälkeisissä istutuksissa käytettiin runsaasti vuori jalavaa . Ni inpä kaupungin keskusta-alueella kasvaa useita varsin samankokoi sia jalavajättiläisiä. Seuraavassa viisi suurinta : Aurajoen ranta, Linnankatu l:n kohd .: 357 cm ( 351 cm ) ; Porthaninpuisto: 357 cm ( 350 cm) ja 359 cm
( 352 cm ) ; 8rahenpuisto: 359 cm ( 358 cm ) , 370 cm ( 352 cm ) . Brahen- ja Po rthaninpuisto ovat valmistuneet v . 1837 ja puut lienevät tältä ajalta .
Summa r y: Large trees in th e vicinity af Turku .
The tree species and measures repo rted in this ar ticle
'Argentea' ( girth at 0 . 6 m 448 cm , height nearl y 20 m) ;
etrouskiana
( girths between 433 and 603 cm and heights approaching
( 427 cm ca . 30m ) ; Fraxinus excelsior ( 345 cm, over 30 m) ; Quercus robur ( 414
ta 437 cm; houever, in near- by Piikkiö, pr obably the l argest tree by girth in
Finlan d , an 811 - cm oak is found ) ; Acer pl atanoides ( 327 cm, 25m ) ; and Ul mus
glabra ( 357 ta 370 cm) .
Ki r jallisuutta :
Erkamo, V. 1946: Helsingin seudun isoista pui sta . - Suomen Luonto 5: 58 - 72 .
Järventausta, K. 1982 : Puistojen jättiläiset . - Turkulainen 34/ 1982 .
Nik ula, 0. 1972 : Turun kaupungin historia vv. 1809- 1856 .
Rainio, R. 1979 : Menneen ilmastokauden luonnonmuseo. Ulkomaalaiset tammien
joukossa . - Ruissalo, luontoa ja kulttuuria: 20- 35, 45-52 . Helsinki .

~1UUTOKSIA LEHTEf'IME T01f1ITUKSESSA

Tämän numeron jälkeen muuttaa lehtemme toimitus tal oa . Nume rost a 3/ 83 alkaen
toimii vastaavana toimittajana FL Au ne Kopo nen Helsingin yliopiston metsänhoito tieteen laitokselia, joka sijaitsee Metsätalossa , os . Unioninkatu 40 A,
00170 Helsinki 17. Tähänastinen toimitus jatkaa toi~ituskunnassa toimittajan
apuna. Toivomme parhainta menest ystä uudelle toimittajall e .
Samalla lehden tähänastinen toimittaja Pertti Uotila ansainnee jäsenten
vilpittömät kiitoksen uhrautuvasta ty ös t ään lehtemme toimittamisessa , työstä
joka on näyttänyt jatkuneen vuo den jokaisena päivänä , vaikka sanomalehti ei
ol~kaan
kysymyksessä. Pertti on toimittanu t lehteä numerosta 3/ 1980 alkaen
ja on ollut vastaava
toimittaj a numerosta 1/ 1981 alkaen, siis yhteensä yhdeksän numeron verran . Aktiivina toimituskunnan jäsenenä hän on ollut numerosta
1/ 1979 alkaen. Tänä vuosissa ja ilmestyneitä lehdennumeroina las kien suhteellisen lyhyenä aikana on lehdessämme tapah tunu t suuria muut oksia parempaan suuntaan niin sisällön laadun ja määrän kuin ulkoasunkin (jopa nimenkin ) suhteen,
kuten olemme voineet todeta . Siitä on ol lu t ilmauksena toimituksen saama yllättävän hyvä palaute, joka on kannustanut toimittajia työssään lehden edelleen
kehittämisessä . - P. Alanko .
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Raita (Salix caprea L. )
- Piirros Eero Tikkasen.

Raita ( Salix caprea L. ) on yleisin puumainen pajumme. Sen levinneisyysal ue kat taa lähes koko Suomen . Euroopastakin se puuttuu vain Islannista ja Fä r - saa r il ta, ja Välimeren maissa sitä on vain vuoristoissa. Raita kasvaa korkeaksipen saaksi tai jopa yli 10- metriseksi puuksi . Se on Hiitosen ( 1965) mukaan etenkin lehtomaisten ja tuoreitten metsien kasvi ja esiintyy tuskin koskaan puhtaina, itsenäisinä metsikköinä . Lehdet ovat soikeita, pitkäruotisia , isoja ja a l ta harmaakarvaisia . Rungon kuori on nuorena sileä, mutta halkeilee myöhemmin
verkkomaisesti muuttuen lopuksi leveä- ja syväuurteiseksi kaarnaksi (Salmi
1978 ) . Raita kukkii varhain, maamme eteläosissa toukokuun alussa tai osittain
jo huhtikuun lopussa ( !Iiitonen 1965 ) .
Puuteknisiä ominaisuuksia ja käyttö
Raidan puuaineen tiheys on suuri verrattuna moniin muihin kotimaisiin puulajei himme . Lehtosen ym . ( 1978 ) tu)kimuksessa raidan puua~neen kuiva - tuoretiheys
vaihteli välillä 462 - 520 kg/ m ( keskimäärin 480 kg/ m ) . Kotoisista puulajeistamme vain koivu ja pihlaja ovat puuaineeltaan raitaa tiheämpiä .
Puuaineen tiheys on eräs laadun kriteeri . Esimerkiksi massateollisuudessa jotakin puulajia tarvitaan tilavuusmitoissa ilmaistuna sitä vähemmän , mitä tiheämpää se on ( Lehtonen ym . 1978 ) . Raidan puuaine on kuitenkin helposti lahoavaa
( Salmi 1978) ja laho puolestaan laskee puuaineen tiheyttä ( Lehtonen ym . 1978) .
Koivuun verrattuna raidalla on lisäksi muita heikkouksia massan saanteon ja
lujuuteen nähden .
Lehtosen ym . (1978) tutkimuksessa oli raidan kosteussuhde runkopuussa keskimää rin 73 . 2% ja kuoressa 100 . 3 %. Rungon kosteussuhde pieneni selvästi tyvestä
latvukseen päin . Raidan yksivuotisten vesojen kosteus näyttäisi - muutamien
havaintovesojen perusteella - olevan selvästi alhaisempi kuin alkuperältään
ulkomaisella vesipajulla ( 'i_~l_i _x_ - Aquatica Gigantea' ) .
E. Heino ,

Mwän-tut!Umu~tado~ ,

69100 Ka;!J'l1L6
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Raidan mää r ällinen osuus puustostamme on varsin pieni . Näin ollen sen metsäta l oudellinen merkitys on vähäi nen. Raidasta voidaankuitenkin valmi staa sulfaattisellua (Lehtonen ym . 1978) ja luonnol lisesti siitä saadaan sekahalkoa .
Etupäässä raidasta valmistetaan käyttöesineitä, kuten lippaita, puukenkiä
j a työka l ujen varsia (Salmi 1978 ) . Kuorta käytetään hienojen nahkojen parki tuk seen, sidonta-aineena, palmikointitöihin ja värjäykseen . Siemenkarvaista
koottua vi llaa käytetään patjojen täytteeksi ja nuorista oksista saadaan puuastioiden ja tynnyreiden vanteita (Salmi 1978 ) . Suomessa tämänkaltainen raidan
käyttö lienee varsin vähäistä .
Nuorena nopeakasvuinen
Raita kasvaa puumaiseksi suhteellisen nopeasti . Lehtosen ym . ( 1978 ) tutkimuksessa mitattii n raitoja ko l mella paikkakunnalla. Vihdi ssä ra itojen keskimääräinen ikä oli 23 vuotta, läpimitta 10 cm ja pituus 9 , 8 metriä . Tammisaaren
koe raito jen vastaavat luvut olivat 31 v., 11,9 cm ja 14 , 4 metriä . Kuitenkin
raidan pituuskasvunopeus lienee parhaimillaan kantovesana . Raitahan kasvattaa
runsaasti kantovesoja , vähän runkovesoja , muttei lainkaan j uurivesoja ( Salmi
1978 ) .
Metsäntutkimuslaitosjä rjesti vuosina 1978- 1980 4H- kerholaisille pajunetsintäkilpai lu ja , joissa nuoret etsivät nopeakasvuisia pajuja ja lähettivät niitä
Metsänt ut ki mus laitokselle Kannu kseen . Poikkeuksen teki kuitenkin vuosi 1980 ,
jolloin pajuja ei l ä hetett y , vaan kilpailupajut katkottiin kantaan ja kerholaiset mittasi vat syntyneiden kantovesojen pituuksia (Heino & Pohjonen 1981 ) .
Ki lpai lun pisin yhden kasvukauden ikäinen kantovesa oli Pälkäneellä kasvanut,
alkuperältään ulkomainen koripaju (S . vimi nalis ) , mutta muiden kärkipäähän si joittuneiden pajujen joukossa oli huomatt ava mää r ä juuri raitoja . Yli 3 met rin
mittaisia raidan kantovesoja oli useita . Kantovesana kasvaessaan rai ta lieneekin nopeakasvuisin luonnonpajumme .
Monistuksen ja viljel yn ongelma
Moni en pajulajien ja -kloonien viljely käy helposti pistokkaista, pajun rungosta tai oksista tasapäisi ksi l eikatuista, esimerkiksi 20 cm:n mittaisista paloista . Sen sijaan normaaliol os uhteissa raita ei juu rru pistokkaista lainkaan tai
juur tuu vain hyvin heikos ti . Komissarovin mukaan tämä johtunee ainakin osak si siitä, että juurenaiheet puuttuvat siltä kokonaan ( ks . Rossi 1979 :1 ) .
Osasta vuoden 1980 4H-pajunetsintäkilpai l un pajuista pyyde ttiin näytteet ( lähes 50 näytettä ) . Kaksip istokasta kustakin näytteestä suljettiin tiiviisti
minig rip-muovipusse ihi n niiden juurtumisen selvittämiseksi . Ennen pussien sulkemi s t a niihin pantiin vähän vettä . Pussi t olivat huoneenlämmössä muutaman vii ko n ajan . (Näy tteet tulivat postitse eri aikoina j a ne pussitettiin sitä mukaa . Kuitenkin näytteiden "analysointipäivä" ol i sama ) .
Ko etta tarkasteltaessa vain muutamissa näytteissä oli havaittavissa juurten
muodostumista (yksi tai useampi juuri) . Sen sijaan useissa näytteissä oli nähtävissä versojen kasvua . Kokeen antaman tuloksen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta . Kuit enkin koripajun pistokkaisiin syntyy ( edellä maini tuissa ol oissa) melko l yhyessä ajassa hentoja, valkoisia juuria koko pistokkaan pituudelle . Koripajuhsn j uurtuu hyvin suoraan maahan pistettäessäkin .
Ol etetuista raidoista ei mikään oikeastaan juurtunut tai eräät näytteet juurtuivat hyv in heikosti.
Neuvostoliitossa viljellään pajua parkkiaineeksi. Siellä on kiinnitetty huomiota raitaan, koska se kuu luu kaikkein runsasparkkisimpiin pajuihin (Sidorov 1978). Eräällä taimitarhalla teht iin vuonna 1975 kokeita siitä, miten
raidan ja harmaapajun runkopistokksat juu rt uvat kasvuaineiden vaikutuksesta .
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Kuva l. Puumainen raita Muhoksell a . - Valokuvat Veli Pohjosen .
Fig . 1 . A tree- size goat ~illo~
(Salix caprea) in Muhos,
northern Finland . - Photographs
by Veli Pohjonen.

Kuva . 2. Siemenisti kasvatettuja nuoria raitoja Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen tutkimusasemalla .
Fig . 2 . Seedlings gro~ing at the Suonenjoki Forest Research Station .
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Kokeessa käytettiin 0.001 %:n auksiiniliuosta, jossa pistokkaiden alakärkiä
pidettiin 15 tuntia ennen istuttamista. Istutus tapahtui huhtikuun lopussa
taimilavoihin, joissa maa koostui hiekan ja turpeen seoksesta suhteessa 1: 1 .
Samanaikaisesti istutettiin käsittelemättömiä kontro lli pistokkaita . Kasvukau den lopussa oli raidan pistokkaiden juurtuminen 66 % ja versojen keskipituus
48 cm ja harmaapajun vastaavat luvut olivat 71 % ja 65 cm . Kontrollipistokkaat eivät olleet juurtuneet (Sido r ov 1978 ) .
Erikssonin ja Sirenin mukaan raita on saatu juurtumaan noin 70-prosenttisesti liottamal la pistokkaita 24 tuntia vedessä , jossa on 40 ppm indol ivoihappoa
(IBA) ( ks . Rossi 1979 : 6) . Kasvuhormonien avulla voidaan siis saada pistokkaat juurtumaan melko tyydyttävästi . Eri asia sitten on, onko näiden ainei den käyttö mielekästä haluttaessa viljellä raitaa . On myös mahdollista yrittää riste yttää raidan hyvät ominaisuudet : kasvunopeus, talvenkestävyys ja
puuaineen tiheys, jonkun toisen lupaa van pajun kanssa. Nopeakasvuisessa Salix
x dasyclados-hybridissä raita lieneekin mukana yhtenä pajuna ( Rechninger 1964,
kts . myös Heino 1982 ) . Luonnollisesti raitaa voidaan viljellä siemenestä ja
näistä kasvatetuilla taimilla. t1etsäntutkimuslaitoksella tätä onkin kokeiltu .
Pi~tokkailla viljely olisi kuitenkin oleellisesti vaivattomampaa .
Summary : Characteristics oF Salix caprea .
Coat willow (Salix caprea ) is the most common among the tree- size willou species in Finland . In spite oF its wide distribution in the country it seldom
occurs in pure stands . Usually it grows scattered in moist Forests . The economic use oF goat willow is not ve r y important, although the uood is suitable
For pulping . As a young tree it grows rapidly , especiall y uhen sprouting From
stumps. Annual shoots have reached 3 m in such cases in Finland .
The propagation oF goat willow is diFFi cult , since cuttings do not take root
easil y . A brieF review is given on some succesFul Foreign attempts ta propagate goat willow by cuttings using hormones . 1t is also possible to cultivate
this wi llow Fr om seed , as seen in Fig. 2.
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ÄuLI KK 1 flLANEN
VALTAKUNNALLINEN LEHTOKARTOITUS
Herkkien lehtokasvillisuusyhdyskuntiemme jatkuvan tuhoutumisen vuoksi on niiden nykytilan selvittämiseen vihdoin herätty. Kevättalvella 1982 käynnistyi
maassamme valtakunnallisena projektina edustavimpien s äilyneiden lehtometsien
kartoitus . Lehtojemme suojeluohjelmaan tähtääviä yhtenäisiä tavoitteita jamene~lmiä
toteuttamaan liitettiin erillisiä jo käynnistyneitä sekä uusia alueellisia hankkeita . Työn koordinointi keskitettiin Maa- ja me t sätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimistoon .
Käytännön kartoitustyötä varten lehtokäsitettä ei ole rajattu kovin tiukasti .
Työn pohjana on käytetty perinteistä Cajanderin (1926 ) määritelmää . Sitä vapaasti muotoillen : lehdot ovat metsiä, joissa kenttä kerrosta vallitsevat etupäässä ohutlehtiset ruohot sekä heinät; sammalia on vähemmän, joskin useampia
lajeja kuin kangasmetsissä ; jäkälät ja varvut puuttuvat miltei kokonaan; pensaita on tunsaasti ja puustolle ovat ominaisia jalopuut sekä muut lehtipuut .
Tosiasiassa sulkeutuneiden havumetsävyöhykkeen lehtojemm e valtapuu on usein
kuusi .
Luetellut lehtevät piirteet korostuvat rehevimmissä , kerroksellisissa ja runsaslajisissa lehdoissa . Sen sijaan rajanveto vo i olla vaikeata karummissa ja
kuivemmissa äärityypeissä sekä kosteissa , korpiin välittävissä tyypeissä. t~o 
net tuoreen kangasmetsikön nuoret kehitysvaiheet vai kuttavat usein lehtoisen
reheviltä, vaikka lehdon todellinen indikaattori, kivennäismaan sekainen mul tava lehtomaa puuttuu .
Kartoitukseen on otettu mukaan myös lehdoille ekologisesti läheistä kasvillisuutta , kuten ohutturpeiset , ravinteiset korvet, kalkkikallioiden kuiva lehtomainen kasvillisuus, merenranta- ja tulval ehdot sekä kaikenlaiset jalopuumetsiköt.
Lehtojen aluejako
Kaakinen ( 1982 ) on jakanut maamme osa- alueisiin, jotka ilmenevät kuvasta 1 .
Perusjakona on Kalelan (1958) metsäkasvillisuusvyöhykejaottelun varhaisempi
versio . Vyöhykkeiden alajako on tehty nimenomaan lehtokasvillisuuden kan nalta tä r kei n kritee rein.
Hemiboreaalisessa metsäkasvi ll isuusvyöhykkeessä (1 ) sijaitsevat kasvillisuudeltaan komeimmat ja lajistoltaan rikkaimmat lehtomme j a jalopuumetsämme . Kas vistoon kuuluvat monet ete l äiset lajit, kuten tammi (Quercus robur) , lehtokielo ( Polygonatum multi florum ) , lehtosinijuuri (t·1ercuriäi'IS'i}erirlriTS) ja haavayrtti (Sanicula europaea). Lounaisen saaristomme !ehtoja tutkinut Hinneri
(1972 ) on laatinut tammivyöhykkeen alajaon ; Ahvenanmaa (1 . 1 ) , saaristomeri
( 1. 2) ja r annikkoa lu e (1 .3 ) . Niinsanottuja lehtokeskuksia eli ympäristöään
rehevämpiä seutuja ei ! - vyöhykkeeltä voida erottaa .
Sen sijaan eteläboreaalisessa (Etelä - Suomen ) vyöhykkeessä ( 2) sijaitsevat Suomen varsinaiset l ehtokeskukset . Aiemmin erotellut Pirkkala, Hämeenlinnan ja
Hollolan- Asikkalan
lehtokeskukset on nyttemmin ekologisesti ja alueellisesti yhtenäisenä yksikkönä nimetty uudelleen Etelä- Hämeen lehtokeskukseksi, (A)
( Mäkirinta 1968, Kaakinen 1982) . Se sijoittuu Satakunnan- Hämeen- Kymenlaakson
l ehtokasvillisuusalue eseen (2 . 1), jolle ovat ominaisia sellaiset pohjoisempaa puuttuvat lajit, kuin imikkä (Pulmonaria obscura ) , sinivuokko ( Hepatica
nobilis), pähkinä ( Corylus avellana ) , saarni ( Fraxinus excelsior ) sekä kynä ~
jalava ( Ulmus laevis) .
A• Marten , Maa.- ja me.:UiL.tai.o UÅ m<.~tVvi.ö , Luo nno nvCVUU:.w.~o.U:oto -<m.i.4to ,
Vuo~katu

16, 00100 H~~nki 10
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Kuva 1 . Maamme alustava lehtokasv illisuusalue jako ja lehtokeskukset (viivoit us ) ( selitys tekstissä ) Kaakisen (1982 )
mukaan .
Fig . 1 . A preliminary
division of Finland based on
the rich grass-herb forest
vegetation and the centres of
abundant occurence of rich
forests ( hatched ) according
to Kaakinen (1982 )
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Järvi- Suomen l ehtokasvillisuusalueen ( 2. 2) lehtometsät ovat keskittyneet ympäristöään huomattavasti reh evämpiin ja runsaslajisempiin Pohjois- Savon eli
Kuop i on (8 ; Soi ni 1982 ) sekä Keski - Karjalan ( C ) lehtokeskuksiin ; Viime mainittu käsittää Suomen puoleiset osat laajemmasta Sortavalan lehtokeskuksesta,
jonka tunnuslaji on leh toukonhattu (Aconitum septentrionale ) . Kuopion seudun
lehdoissa tavataan monia vaateliaita kasvejö, kuten lehtopähkämö (Stachys
sylvatica) ja lehtoleinikki ( Ranunculus cassubicus ) .
Vaasan rannikkomaan (2 . 3) ja Pohjanmaan (3 . 1 . ) lehtokasvillisuusalueet ovat
kaikkiaan melko karuja seutuja . Keskiboreaalisen ( Pohjanmaan ) vyöhykkeen (3 )
lehtokasvillisuutta tavataan lähinnä Kainuun vaarajakson letto- ja lehtokeskuksessa (D) (Kaakinen 1972) sekä Lapin kolmion letto- ja lehtokeskuksessa
(E) . Tuoreiden lehtojen vallitsevana tyyppilajina on Kuopion seudun vaihettumisvyö hykkeestä pohjoiseen metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum ) . LehtoSorbifolia 14 ( 2/ 1983)
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kasvillisuustyyppejä on vähemmän ja yleisimmiksi tyypeiksi Järvi - Suomesta
pohjoiseen nousevat puronvarsien saniais- ja suurruohovaltaiset lehdot . Kes kieurooppalaista muistuttava tasamaiden tuore ja kuiva lehtokasvillisuus
puuttuu tyystin. Peräpohjolan vyöhykkeestä ( 4) Kaakinen erottaa rehevät Pohjois-Kuusamon (F) (Kaakinen 1974), sekä Kittilän ( G) letto- ja lehtokeskukset .
Lehto kartoituksen eteneminen
Eri lehtokasvillisuusalueille on kartoittajia varten laadittu varsinaisten
lehtojen luokitteluohjeet sekä lehtokasvilistat, joissa painotetaan alueelli sesti harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Lehtokasvillisuuden luokitus on
tehty ensi sijassa kasvupaikkojen kosteusasteen mukaan . Pääluokkina ovat siten kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot . Näistä kukin jakautuu vielä ravintei suudeltaan erilaisiin tyyppeihin, joiden luonnehtijalajit vaihtelevat alueittain .
Perustiedot lehdoistamme kerätään yhtenäisille maastolomakkeille, joissa ku vataan kohteen sijainti , kasvillisuus ja mahdollisesti myös eläimistö. Suojelutoimenpiteitä varten kirjataan myös tiedot ihmisen toiminnan vaikutuksista kohteessa, tarvittavista hoitotoimenpiteistä, omistussuhteista jne . Liitteeksi laaditaan kunkin lehdon kasvilajilistat runsausarvoineen sekä kohde rajaus peruskartalla .
Varsinais- Suomessa lehtoja on inventoitu luonnonsuojelupiirin johdolla kauimmin, jo vuodesta 1980. Työn toteutuksesta ovat vastanneet FT Sakari Hinneri ,
FK Jouko Högmander, FK Juha Vilkki ja FK t·1 arjaana Alanen . t·1 aamme lehtometsien
toisella painopistealueella, Hämeessä, Uudellamaalla aloitin kartoitustyön
kesällä 1981 ja jatkoin yhdessä LuK Anneli Leivon kanssa viime vuonna . Työn
taustana vuonna 1981 oli edeltävänä vuonna käynnistetty metsähallituksen,
Keskusmetsälautakunta Tapion, Metsäntutkimuslaitoksen j aSuomen luonnonsuojeluliiton allekirjoittama kysely maamme pluspuista, puiden erikoismuodoista ,
jaloista lehtipuista ja lehdoista . Laajalle levitettyyn kyselyyn on saapunut
melkoinen määrä vastauksia Metsäntutkimu slaitoksenjalostusosastolle, missä
niiden kä-sittelyyn ei valitettavasti ole vielä ohjattu resursseja . Varsinaisia lehtotietoja ei kyselyvastauksista ollut kovinkaan monessa . Syynä tähän
on todennäköisesti ainakin lehtokäsitteen epämääräisyys . Lisätiedot onkin
alueittain kerätty lähinnä kasvimuseoista, kirjallisuudesta, seutukaavaliittojen ja kuntien ym . selvityksistä sekä haastatteluilla paikallisilta tuntijoilta .
Keski - Suomen läänissä on kartoittajana toiminut YK Veikko Salonen , PohjoisKarjalassa FK Markku Huttunen, Pohjois-Savossa LuK Pirjo Soini ja Oulun läänissä koko karto ituksen teoreettisen pohjan luonut FL Eero Kaakinen sekä Kari Kukko- oja . Kuluvan vuoden kesällä kaikkia hankkeita jatketaan ja kartoi tusaluetta laajennetaan ainakin Kymenlaakson ja Lapin kolmion alueille .
Projektin puitteissa toistaiseksi tutkimattornia alueita ovat Etelä-Pohjanmaa
sekä Satakunta . Al kuperäisen aikataulun mukaisesti kartoitus tulisi saada
päätökseen vuoden 1984 aikana . Tulosten lopulliset käsittely- ja raportointi tavat ovat vielä avoimet.
Hankkeen ekstensiivisyys ja resurssien rajallisuus tekevät aktiivisen uusien
leh tokohteiden etsinnän miltei mahdottomaksi . Käytännössä joudutaan tarkistamaan kohteita varmimpien suullisten tai kirjallisuusvihjeiden perusteella . Näin
ollen kasvillisuudeltaan ennestään parhaiten tunnetuilla alueilla
suoritetaan enemmän kohdeselvityksiä kuin toistaiseksi tuntemattomammilla seuduil la.
Valtakunnallisesti kartoitus jakautuu kahteen osaan . Eteläisimmillä, lehtokasvillisuudeltaan monimuotoisimmilla alueilla ( vyöhykkeet 1 ja 2. 1) , kartoitus
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Kuva 2. Hoikkapuustoista kä siteltyä lehmusmetsikköä
Asikkalan Iso- Pukkisaaressa.
Kuvassa lehmuksia säästänyt
omistaja Oiva Hannula kirjoit tajan kanssa .
Fig . 2. Well - managed Tilia
cordata forest at Asikkala,
South Häme .

on ollut intensiivisempää. Järvi-Suomesta pohjoiseen lehtokasvillisuus on kaik kiaan paljon niukempaa ja maastokartoitukset on keskitetty melko harvoihin
(yhteensä alle sata kpl) ja varmoihin kohteisiin .
Varsinais-Suomessa ja Uudenmaan~Hämeen alueilla on kartoitettu yhteensä jo nelisensataa kohdetta . Niiden joukossa on hyvinkin vanhojen tai muuten epävarmojen, esim . pel kkien jalojen l ehtipuiden tai muiden indikaattorilajien löytöpaikkojen tarkistuksia . Tiiviimpi seula kohteiden valinnassa olisi säästänyt
monelta pettymykseltä maastossa . Ilmoitetuista jalopuulehdoista näet kovin monet ovat osoittautuneet kookkaita tammia kasvaviksi kuiviksi mäenrinteiksi
tai nuorta lehmusvesakkoa pienellä alalla kasvaviksi lehtomaisiksi kuusikkokankaiksi. Törmäsimpä Kaivalassa sellaiseenkin tilanteeseen, jossa kostea saarnikorpi oli "vapautettu kummallisesta kovapuisesta latvuskerroksestaan" ja
vain jokunen jalopuun taimi vielä kilpaili nousevan kuusen alikasvoksen kanssa. Intensiivisimmän inventoinnin alueella vain noin neljännes kartoitetuista
kohteista kelpuutetaan kasvillisuutensa edustavuuden kannalta suojeluohjel maan .
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Kuva 3. Kotkansiipikasvustoa kosteassa tuomivaltaisessa puronvarsilehdossa Hollolassa . - Kuva Anneli Leivo 1982 .
Fig . 3 . Moist brook- ravine with rich forest dominated by Matteuccia
struthiopteris and Prunus padus in Hollola, South Häme .

Lehtojen uhanalaisuus
Edellä kerrottu esimerkki saarnikorven tuhoutumisesta osoittaa viljelyraivaukselta aikanaan säilyneiden lehtosaarekkeittemme tämänhetkisen pahimman uhkatekijän . Hämeessä kartoittamissani kohteissa selvimmän muutospaineen lehtokasvi llisuudelle aiheuttaa kuusettuminen, Varsinais- Suomessa muut umpeenkasvua ai heuttavat puut ja pensaat . Hapankarikkeisen kuusen luontaista uhkaa lehtokasvillisuudelle on huomattavasti lisätty metsänhoidollisilla toimenpiteillä .
Myös tihenevä mökkiasutus ja muu rakentaminen vaarantaa monin paikoin lähilehtojen säilymisen . Kultuurin jäljet nähdään lähes jokaisen eteläsuomalaisen
lehdon kasvillisuudessa ja kasvistossa .
Lehtokasvillisuuden kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvaa muuttumista kuvaa kuusikymmenluvulla tai aiemmin tutkittujen l ehtokohteiden uusi inventointi . Suuri
osa entisistä lehdoista rajautuu uusissa tutkimuksissa kokonaan lehtokäsitteen
ulkopuolelle . Ihmisen suorittaman suoranaisen hävitystyön sijasta lehtokasvilli suuden viimeaikaiseen muutt umiseen on monin paikoin ollut syynä myös ihmistoiminnan väheneminen lehtometsissä . Kaskeamisen ja laiduntamisen lakattua on
moni lehto kuusettunut ja kasvanut umpeen luonnostaan, menettäen vaateliasta
la jistoaan . Kovin vanhojen maankäyttömuotojen jättämien merkkien tulkinta maas tossa on melko vaikeata , joten lehtojemme kehitysvaiheita tulisi tutkia peruskartoituksen ohella erikseen .
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Jos lehtokartoituksen paamaara saavutetaan, voidaan kultakin lehtokasvillisuusalueeltamme säilyttää edustavia erityyppisiä lehtoja tulevillekin tutkijoille
ja luonnonharrastajilla. Toistaiseksi lehtoja on suojelualueina vain satunnaisesti siellä täällä . Lehtojen lakisääteisellä suojelulla on taloudellisesti
hyvin vähäinen merkitys lehtolaikkujen pienen koon takia . Sen sijaan runsaslajistoistenlehtoyhteisöjen säilymisen geneettinen, eettinen ja esteettinen
merkitys on sitäkin suurempi .
Kaikki tiedot !ehdoista ja jaloista lehtipuista ovat tervetulleita MMM : n
luonnonvarainhoitotoimistoon .
Kirjallisuutta
Cajander, A. K. 1926 : Metsätyyppiteoria . - Acta Forest. Fennica 29(2): 1-84 .
Hinneri, S. 1972: An ecological monograph on eutrophic deciduous voods in the
Sl·l archipelago af Finland .. .- .Uniy . Turkuensis, Ser. A: 50 : 1- 131.
Kaakinen, E. 1972 : Studies on herb-rich forest vegetation in Southern Kainuu,
northern Finland . - Aquilo, Ser . 8ot. 11 : 23-42.
- "- 1974 : Kainuun ja Kuusamon .le.htokasvillisuudesta . - Lisensiaattitutkielma
Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos .
- "- 1982 : Lehtokeskukset - ravinteisuuden ja lajirikkauden saarekkeet. - Savon Luonto 14 : 34- 40 .
Kalela, A. 1958 : Ober die Waldvegetationszonen Finnlands . - Bot . ot . 111 :
353- 368.
Mäkirinta, U. 1968 : Haintypenuntersuchungen im mittleren SUd-Häme, SUdfinnland .
- Ann . Bot . Fennici 5(1) : 34-64 .
Soini, P. 1982 : Pohjois- Savon lehtokasvillisuus . - Savon Luonto 14: 41-49.
Summary: The mapping af rich grass-herb forests in Finland
The mapping af rich grass- herb forests in Finland began in 1980 . In the
districts af Varsinais- Suomi, Uusimaa, South Häme, Central Finland, orth Savo,
North Karelia and Oulu an iventory af about 500 leealities vas completed . The
mapping af the rich grass- herb forests vas conducted according the preliminary
classifications af the rich grass-herb forest vegetation types in Finland .
Inventory vork vill be extended ta include Kymenlaakso and Lapland . Field vork
vill be continued up ta 1984 and a general conservation cheme for Finnish rich
grass- herb forests vill be compiled thereafter .

L ISÄÄ

11

11

11

METSÄMÄNNYI STÄ JA "SUURPUISTA

Tämä vastine Matti Leikolan kiintoisaan nimiasiaan oli tarkoitus tulla vasta
seuraavaan nume r oo~mutta kun taitossa jäi tyhjää tilaa, tulkoon jo tässä numeros sa ajatuksia asian tiimoilta . Toivottavasti seuraavaan numeroon saadaan
sitten lisää mielenilmaisuja asiasta .
Minusta huomautus nimistä "metsämänty", "metsäsaarni", "metsä kuusi" jne . perustuu väärinkäsitykseen . Näitä n~m~a
ei ole tarkoitettukaan käyttöön , jos on
puh e (Suomessa) yksinomaan kotimaisesta nännystä, saarnesta, kuusesta jne .
Sell aisissa tapauksissa
niiden käyttö on paikallaan, kun tarkastellaan esim .
puusukuja kokonaisuudessaan ja käsitellään monia näihin sukuihin kuuluvia lajeja ja halutaan pitää ne erillään . Ovathan mänty, kuusi, saarni jne . myös
puusukujen nimiä,vaikka niitä alunperin on käytetty yksinomaan kotimaisista
lajeistamme . Tämän vuoksi kotimaiset puumme ovat esim . uudessa "Viljelykasvien
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nimistössä" ja viimeisimmässä Suomen luonnonkasvien luettelossa (Hämet- Ahti,L . ,
Jalas, J . & Ulvinen, T. 1981 : Suomen alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit) merkittyinä asuun (metsä)mänty, (metsä)saarni, (koti)kataja jne .
Nimitys "suur puuopas" on ollut käytössä työnimenä "Suursienioppaan" mukaisesti. f·1 atti Leikola on oikeassa siinä, että "suurpuu"-käsite ei ole suositeltava . Valitettavasti ei suomenkielessä ole lyhyttä nimeä puuvartisille kasveille , siis pui l le , pensaille ja varvuille (v rt. saksan Gehölze) , mutta ehkä
sellainen vielä löydetään .
Puutarha-alaan liittyvässä yhteyksissä olen jo jonkin aikaa käyttänyt Pertti
Uotilan ehdottamia käsitteitä "viherpuut ja - pensaat" puhuttaessa ko;ristepuista ja - pensaista . Jälkimmäisistä nimityksestä olisi pyrittävä pääsemään
eroon , koska niin puilla kuin pensailla maisemanhoidossa ja pihasuunnittelussa on monia muita tehtäviä kuin olla pelkästään koristeina (tosin ilman asiantuntemusta kotipihaan istutettuina ei niille ole muita tehtäviä annettukaan ,
mutta tulos on kyllä usein surkea ja puutarha vaikea hoitaa) . Myös on puhuttu viherrakentamisen puuvartisista koristekasveista, mutta termi on liian pitkä,
- P. Al anko

KI RJALLISUUTTA
Palmen , A, & Alanko , P. ( toim . ) 1983 : Viljelykasvien nimistö . Kulturväxternas
namn . - Puutarhaliiton opaskirjoja 31 . Julkaisu 232 . 152 s . Helsinki .
Kuusitoista vuotta on kulunut siitä kun Puutarhaliiton julkaiseman puutarhakasvien nimistön viimeinen painos ilmestyi . Se on ollut jo jonkin aikaa loppuunmyyty ja jo pitkään auttamattoman puutteellinen - - käyttöön tulleitten
uusien kasvien lajiluku on viime vuosina kovasti kasvanut . Uusi opas onkin
huomattavasti edeltäjäänsä laajempi , myös siksi , että sitä on täydennetty
muidenkin kuin varsinaisten puutarhakasvien osalta . Kirjasta löytyvätkin
puutarhakasvien lisäksi tärkeimpien tuontihedelmien , ulkomaisten viljakasvien ,
reh ukasvien , nurmikkokasvien, akvaariokasvien sekä hyödyksi käytettävien kotimaisten kasvien nimet ; pjkaisen arvion mukaan hyvän joukon yli 3000 lajia
ja lajiketta , kustakin suvusta ja lajista on mainittu tieteellinen nimi auktorilyhenteineen , sekä suomen- ja ruotsinkielinen nimi . Edelliseen oppaaseen
verrattuna ansiokkaita parannuksia ovat heimon maininta jokaisen suvun koh dalla sekä selkeä ja helppolukuinen layout .
94 siv ua l aajan tieteellisen nimen mukaan aakkostetunnimiluettelon lisäksi
kirjaan mahtuvat suomen- ja ruotsinkielisten nimien mukaiset hakemistot . Ens isivut on käytetty hyödyllisiin lukuihin kasvien tieteellisistä nimistä (mm .
nimistösäännöistä , nimien kirjoitusasusta ja merkityksestä) ja suomenkieli sistä nimistä (joka tosin on harhaanjohtavasti otsikoitu "kansanomaisista
kasvinimistä") .
Tä llaisen nimi l uettelon laadinta on visaista puuhaa, varsinkin kun pyritään
sel kei l le vesi ll e siinä viidakossa , joka viljeltyj en kasvienniin tieteelli sissä kuin erikie l isissä nimissä vallitsee ja kun pyritään sovittamaan yh teen monien er ilaisten käyttäjäpiirien näkemyksiä . Tuskimpa luettelon kokoa jiksi olisi parempia henkilöitä löytynyt kuin Helsingin yliopiston kasvi tieteel lisen puutarhan puuta r ha-amanuenssi ja ylipuutarhuri . Samalla se
kasvitie t eell isen puutarhan juhlavuonna sopivasti muistuttaa siitä asiantuntijamerkityksestä , JOka tieteellisillä puutarhoilla on ja JOka niil l ä saisi
viel ä su uremmassa määrin oll a .

Uuden nimistöluettelon toivoisi kuluvan käyttäjien käsissä -- olivatpa he
sitten dendr ologeja , puutarhureita , taimikauppiaita , kasvitieteilijöitä , kirjankääntäjiä tai toimittajiA - mahdollisimman yksiselitteiset kasvinnimet
ovat kaikil l e käyttäjille eduksi .
Pertti Uotila
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Uudenmaan maatalousnäyttely, Orimatti la
Tammistan savotta, ks. toisaalla tässä lehdessä
Farma 83 , maatalousnäyttely, Turku
Kaupunginpuutarhurien kesäluentopäivät, Valkeakoski
Seurakuntapuutarhureit~en opinto- ja retkeilypäivät,
Kuusankoski, Kouvola
Kainuu 83, maatalousn~yttely, Kajaani
Puutarha-alan 20. rationaliso intipäivät ja viherseminaari, Lepaa
Dendro l ogian Seuran järjestämä Pohjanmaan retki, ks. toisaalta
tässä lehdessä
Puutarhanäyttely, Savonlinna
Ni skalan savotta, ks . toisaalla tässä lehdessä
Vihersuunnittelukurssi ja puistokävely, Lepaa
Orkideanäyttely , Helsinki

Marras-joulukuun vaihteessa, Puutarharakentajien rakentajapäivät
Ks . myös Jyväskylän ja Oulun paikalliskerhojen ohjelmia toisaalla tässä
numerossa.

OuLUN PAIKALLISKERHO JÄRJESTÄÄ
Dendrologian Seuran Oulun paikalliskerho järjestää puistokävelyn keskiviikkona 22.6 .1983 . Kohteena ovat Oulun keskustan puistot. Kokoonnutaan Franzenin
puistoon klo 18. 00,
Viime kesänä kerhon järjestämälle puistokävelylle Ainola- Hupisaaret - alueella
osallistui parhaimmil laan n. 140 henkeä . Myös Oulun päivänä kaupunkilaisille
järjestetyssä tavallisimpien koristepuiden ja - pensaiden esittelyssä kävi
erittäin runsaasti kiinnostunutta yleisöä .
Keväällä 1982 aloitettiin Oulun lehtipuuinventaario , ja sitä jatketaan myös
tänä kesänä, - M. S.

PuiSTOKÄVELY
Kesä n kolmas puistokävely Helsingissä on 11.8. klo 17 . 00 . Kokoontuminen Pitäjänmäel lä Strömbergintiellä Strömbergin tehtaan po rtilla. Paikalle pääsee
busseilla 50, 54 ja 58 sekä pienen kävelymatkan päähän myös busseilla 36, 39,
51 ja 79V sekä junalla Pitäjänmäen asemalle . Kävelyreitti on Talin ja Munkkiniemen kautta Meilahden arboretumiin. t·lahdollisesta seuraavasta puistokävel ystä sovitaan kävelyn aikana ja sen kohteen
ja ajankohdan saa myö s selvil le soittamalla Kasvitieteelliseen puutarhaan (90- 650188/ 82 ) .
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PUISTOMETSÄ - VAI METSÄPUISTO?
Terminologia oli paljon puhuttu aihe Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Maisema- arkkitehtien yhdistyksen monella tapaa antoisassa Puistometsä- metsäpuisto
- seminaarissa Au langolla 20 . -22 . 10.1983 . Käsitteissä ilmeni kirjavuutta ja
painotuseroja - eikähän terminologiasta valmista tullut tässäkään seminaarissa . Tuskin sitä kukaan odottikaan . Keskinäinen ymmärtämys sensijaan varmasti
lisääntyi ja aika näyttää , millaiseksi käsitteet vakiintuvat .
Luennot liikkuivat perusasioissa : mikä , miten ja miksi puistometsä (näih in
voivat muutkin kiinnostuneet tutustua seminaarijulkaisusta) . Suuri yksituumaisuus vallitsi siinä, että jotain tällaista me juuri tarvitsemme. Samoin
kuin siinä , että menetelmiä on kehitettävä. Nyt tuleekin mieleen , että koo taan heti uusi seminaari pohtimaan näitä menetelmiä, paneutumaan "itse asi aan" konkreettisella tasolla.
Harjoitustyönä istutimme omin käsin useita satoja taimia . Enimmäkseen sisällä
istuvalle suunnittelijalle oli kuokan ja lapion heiluttaminen ainakin varsin
piristävää. Kun sääkin todella suosi, antoi ulkotyö koko joukolle seminaarin
lopu ksi iloisen mielen . Jää kuitenkin pohtimaan , istutimmeko me metsäpuistoa?
Seminaarin r ajoitetuissa olosuhteissa olisi ehkä sittenkin pa rempi työskennellä vain paperilla, si llä nyt me teimme käsittääkseni juuri siten kuin ei
pitäsisi: suunnittelimme ja toteutimme ennalta mää ritell yn taimimäärän ja
-valikoiman rajoittamina vailla mahdollisuutta ennakoivaan maanmuokkaukseen .
Kokemusta me epäilemättä tästäkin saimme, mutta tuskin esimerkiksi kelpaavaa .
Seminaariin oli kokoontunut eri alojen asiantuntijoita keskuste lemaan metsästä kehitett·ä vien viheralueiden ongelmatiikasta . Keskustelua syntyikin paljon enemmän kui n aika antoi myöten . Tällaisten tieteidenvälisten seminaarien suuri anti on juuri keskuste l ussa - olihan nytkin edustettuna nonta näkökulmaa - miksi aina on liian vähän aikaa . Vilkas keskustelu osoittaa juuri aiheen olleen tärkeä . Aihe kiinnosti näemmä varsinkin dendrologeja, sillä
enemmistö seminaariin osallistuneista on Seuramme jäseniä!
Aulanko , yksi maamme upeimmista metsäpuistoista, on inspiroiva paikka tämäntyyppiselle seminaarille. Vaikka ajankohta oli näinkin myöhäinen syksy, koki
kulkija huikeita elämyksiä : lehmuskujan viimeisten lehtien kultaisen holviston ja lehdettömien pihlajien harmaiden runkojen ja lakanpunaisten marjoj en
hämmästyttävän yhdistelmän, vaahteran loimun vasten jalokuusien kiiltäväntummaa vihreää .•• Tällaisen tilaisuuden jälkeen jaksaa taas - lisää hyviä
seminaareja!

Anne 1·1äkynen
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PAULA f-lt..VAS-MATILAINEN
I(ASVITIETEELLI SEN PUUTARHAN JUHLAVUODEN PUUKSI SIPERIANLEHTIKUUSI
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha vietti ISO- vuotisjuhlaansa
Elokuussa 1983. Perjantaina 19.8 . oli lehdistötilaisuus, ja seuraavana maanantaina tarjottiin yleisölle mahdollisuus tutustua puutarhaan maksutta ja
opastetusti avoimien ovien päivän merkeissä . Viiden tunnin aikana puutarhassa kävi kolmisentuhatta vierailijaa .
Pääjuhla oli tiistaina 23.8 . 1983 klo ll . lS suuressa kasvihuonerakennuksessa .
Kut s uvieraita saap ui paikalle toista sataa ; Dendrologian Seuraa edusti puheenjohtaja Max . Hagman. Tiistai- iltana vietettiin puutarhajuhlaa oman väen
kesken. Samana päiväna kasvitieteen laitoksella alkoi Euroopan putkilokasvikartoitustyöryhmän kokous, ja keskiviikkona kasvitieteellisessä puutarhassa
oli Suomen kasvitieteellisten puutarhojen työsymposio .
Juhlavuoden puun istuttaminen oli päiväjuhlan kohokohta
Päiväjuhlan ohjelmassa oli juhlavuoden puun istuttaminen . ISO-vuotisjuhlien
muistopuuksi oli päätetty valita siperianlehtikuusi (La r ix sibirica ) , koska
vastikään oli todettu, että todennäköisesti myös puutarhan vanhin puu on tätä
lajia . Juhlapuun toivottiin olevan Raivolan alkuperää . Hetsäntutkimuslaitok selta , prof , Max . Hagmanilta, saatiinkin 98 cm : n korkuinen siperianlehtikuusen
taimi , jonka alkuperä on Punkaharju, Laukansaari, Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun kokeilualue, metsänv iljel y no, 98 ja pol veutuma Raivola . ( Juhlapuu
on kerätty syksyllä 1980 siemenenä Laukansaaresta , metsäviljelystä no.98 . Vil jel y puolestaan on istutettu 1929 ja taimet, joita silloin käytettiin , oli
kasvatettu Raivo lasta kerätyistä siemenistä ) . Juhlapuu on kylvetty keväällä
198 1 ja taimi kasvatettu Punkaharjulla Metsäntutkimuslaitoksen taimitarhassa .
Juh lapuulla on Metsänt utkimu slaitoksen koodi Gl- 80- 382 . Kasvitieteellisessä
puutarhassa se sai rekisterinumerokseen K4- 83- 168S . Puu istutettiin juhlavasti kutsuvieraiden avustuksella kasvitieteen laitosrakennuksen itäpuolella
olevaan ns . ora pi hlaja (Crataegus- )kentän luoteiskulmaan (lohko 38/ 31 ) .
Muitaki n muistopuita kasvitieteell isessä puutarhassa
ISO- vuotisjuhlapuu ei ole ensimmäinen kasvitieteelliseen puutarhaan istutettu
mu i stopuu . Puutarhan esimiehen pr of . Jaakko Jalaksen täyttäessä 60 vuotta v.
1980 istutettiin esimiehen kunniaksi 12 . S. järjestetyn juhlan yhteydessä puutarhan länsiosaan kartanopoppeli, Populus balsamifera 'Hortensis', jonka tai mi oli tuotu Kumpulan kartanosta, puutarhan suunnitellulla uudelta alueelta .
Samana vuo nna biologian opiske li joiden ainejärjestä Symbioosi r . y. lahjoitti
ympä ristövuoden kunniaksi puutarhalle kolme visakoivua , Betula pendu la
'Carel ica' , Ne istutettiin S. S. lehtoon suuren kynäjalavan läheisyyteen .
Juhlavuoden julkaisuja
Juh l avuo nna i l mestyi useita kasvitieteellistä puutarhaa käsitteleviä julkaisuja . Pr of . Jaakko Jalas toimitti puutarhan 13S- sivuisen juhlajulkaisun, Kasvitieteellisen puutarhan eliömaailmaa I, jossa on artikkeleita puutarhan luonnonvaraisista ja hoidetuista ka s veista (mm . poppeleista), sienistä ja eläimistä . Museonhoitaja Pertti Uotila ja amanuenssi Pirkko Lehtonen kokosivat puutarp. HavtU - Ma..til.!Unen , Hw.i.ng.i.n y.Uop-U..ton fw•.6Vilie.tee.tU.nen pu.u;taJtho. ,
Un.i.on.i.n~a.tu 44, 00170 Hw.i.n~ 17.
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Kuva 1. Kasvitieteellisen puutarhan 150- vuotisjuhlat pidettiin ison kasvi huonerakennuksen tiloissa . Kuvassa kutsuvieraita 83- osaston sypressien,
lyijykynäkatajan ja kauripuun siimeksessä puutarhan esimiehen, prof . Jaakko
Jalaksen juhlaesitelmää kuuntelemassa .
Fig . 1. The celebration started under the main dome of the garden . Invited
guests listening to the address given by the Head , Professor Jaakko Jalas .

han bibliografian kuluneen 150 vuoden ajalta . Siihen on poimittu mahdollisimman
tarkkaan puutarhan toimintaa, historiaa ja kasveja käsittelevät kirjallisuusvijtteet . Lisäksi ilmestyi amanuenssi Annikki Piamenin kirjoittama englanninkielinen puutarhan opasvihkonen . Unohtaa ei sovi myöskään Dedrologian Seuran
jul kaisemaa Kaisaniemi - opasta, joka sisältyy Sobifolian tämän vuoden toiseen
numeroon .
Julkaisuja on saatavissa kasvitieteellisestä puutarhasta aukioloaikoina . Juhlajul kaisun hinta on 45 mk , bibliografian 10 mk, englanninkielisen opasvihkosen 2, 50 mk ja Kaisaniemi- oppaan 4 mk .
Summary : Siberian larch planted to commemorate anniversary.
The Botanical Garden of the University of Helsinki celebrated a 150- year
anniversary on 23 August 1983 . Simultaneously tuo other speciel meetings
l!lere also inaugurated : the session of the Committee for t·!apping the Flora
of Europe and the l!lorking symposium of the Finnish botanical gardens .
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Kuva 2. Kutsuvieraat avustivat juhlapuun istutuksessa ( vas . ylipuutarhuri
Pentti Alanko) , - Kuvat : Helsingin yliopiston Kuvalaitos/ Juha Jarva
Fig , 2. Honour guests participated in planting the memorial tree (uith Chief
Gardener Pentti Alanko, left). Photographs : Photography Centre, University
af Helsinki/Juha Jarva .

In order ta commemorate the anniversary, aSiberian larch ( Larix sibirica)
was planted . The label for the tree is Gl- 80- 382 , sho~ing that ittRriginates
From the famous Raivola ( Lindula) larch forest, planted in the 18
century
on the Karelian isthmus . The Botanical Garden also gave it another register
number, K4-83-1685.
The anniversary was celebrated also by publishing several vorks dealing with
the Botanical Garden .
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MIKKO RAATIKAINEN
KUUSI PIHAPUUNA
"Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto" kirjoitti Z. Topelius Maamme
kirjansa motoksi v. 1875 silmäillessään työhuoneensa ikkunasta komeaa pihakuusta . Tuota Karjalohjan Kukkasniemen pihakuusta ei enää ole . Vaikka kuusi
voi saavuttaa monen sadan vuoden iän, niin usein se tuhoutuu jo paljon aikaisemmin . Näi n kävi Kukkasniemen kuusellekin . Ilmeisesti kaarnakuoriaiset tappoivat sen 1800-luvun lopulla (Saalas 1960 ) .
Kuusi on männyn ja koivujen ohella kansamme useimmin mainitsemia puita . Kalevalassakin se mainitaan noin 30 kertaa . Vain mänty ja koivu mainitaan useammin . Kuusi on jylhä pihapuu . Se tuo mieleen myös talven suurjuhlan , jou l un .
Se sopii myös kypsän keski - iän vertauskuvaksi .
Pihapuututkimus
Joutuessani matkustamaan autolla 1960-1 980- luvuilla satoja tuhansia kilometrejä työtoverieni kanssa tarkkailin ympäristöä . Yhtenä tarkkailukohteena oli vat auton ikkunasta näkyvät ympärivuotisessa käytössä olevien tienvarsirakennusten pihapuut .
Pihapuuna pidin rakennuksiin liittyvässä pihassa tai tällaiseen pihaan johtavan tien varrella kasvavia puita . Ne olivat joko luonnostaan paika l le jääneitä , sille kasvaneita tai istutettuja . Usein niitä hoidettiin poistamal l a
oksia tai haaroja ja hakkaama l la pois ympärillä kasvavia puita . Täten pihapuut erosivat me l ko selväst i ympäröivistä talousmetsistä ja peltojen joutoal ueille j ätetyistä yksinäisistä puista .
PihRpuut olivat tavallisesti hajallaan vähän liikuttavilla piha- alueilla . Monin paikoin niitä oli istutettu mm. s uojapuustoksi riveihin tai haj alleen . Pensasaitoina käytettyjä puita en pitänyt pihapuina, mutta hoitamatta jääneiden
pensasaitojen kookkaat puut katsoin pihapuiksi .
Liikkumistavan takia pihapuiksi en voinut lukea puiden taimia, sillä ne eivät
näkyneet hyvin autosta ja niiden määrittäminen ja l ukumäärän l askeminen
olisi tuottanut vielä suurempia vaikeuksia kuin suurten puiden määrittäminen .
Tästä s yystä olen jättänyt pensaat ja vain pensaiden korkeuden saavuttaneet
puut pois laskuista .
Pihat tutkin tavallisesti vain havainnoitsijan puoleiselta tien varrelta tiestä noin sadan metrin etäisyyteen saakka . Valtaosan aineistosta keräsin hajaasutusalueilta . Fysiognomisia kaupunki - ja kauppala- alueita en tutkinut .
Muidenkin taajamien pihoja on aineistossa niukasti . Tiheässä olevien asumusten
pihapuut ehdin kirjata vain mu utamista pihoista kun taas lähes kaikkien harvassa olevien asumuksien pihapuut ehdin merkitä muistiin . Täten .1i ncisto on
selvästi haja- asutuspainotteinen ja puulajista niukempi kuin maa ::,•udulla
yleensä . Monipuolisin lajistohan on taajamissa .
Maataloudellisia tai hyönteistieteel lisiä kenttätutkimuksia tehdessäni jouduin liikkumaan paljon pienillä sorapäällysteisillä teillä ja tuohon aikaan
vasta rakennetuilla , usein harvaan asuttujen alueiden halki kulkevilla uusilla pääteillä . Viimeksi mainittujen varsilla oli nähtävissä entisiä pikkutei M.

Raa..U.kcU.nen 1 J yvä.6ky.e.ä.n yliopi. M:.o 1 B.<.ol.og.i.a.n .f.J:U.;to,o 1 Sem{_YlllilJUka.tu 15
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Kuva l , Kunnat, joista on kerätty aineistoa pihapuututkimukseen,
Fig, 1 . Parishes included in the survey .
Kuva 2. Tutkittujen pihojen määrä maantieteellisissä maak unnissa .
Fig . 2. The number cf ho~P.steads investigated in different geographical
provinces .
den varsilla olleita asumuksia pihoineen. Havaintoja tein tavallisesti useiden kymmenen kilometrien pituisilta tieosuuksilta . Toverini väsyessä vaihduin
ajamaan ja silloin havaintojen teko päättyi . Havaintoja tein vain vuorokauden
valoisana aikana . Hyvin sumuisina ja sateisina päivinä en tehnyt havaintoja.
Tutkimusta tehdessä merkitsin lomak keelle puulajit, niiden lukumää r än ja
rakennusten käyttötarkoituksen: asuinrakennus, kauppa, koulu, huoltoasema,
seurantalo, pankki jne.
Aineistoa keräsin yhteensä 227 kunnan (kuva l ) alueelta ja tutkittuja pihoja
on yhteensä 6335. Tutkittujen pihojen kappalemäärä Granön ( 1951 ) erottamissa
maantieteellisissä maakunnissa käy ilmi kuvasta 2.
Tutkimusaineistosta keräsin 70 % vuosina 1960- 1962. Silloin kuljin Uudellamaalla, Va rsinais-Suomessa, Etelä- ja Keski - Pohjanmaalla , Lounais-Hämeessä,
Järvi - Suomessa ja Suomenselällä . Vuosina 1967- 1968 kokosin aineistosta 13 %.
Silloin liikuin Karja lassa, Suomenselän pohjoisosassa, Pohjois- Pohjanmaalla,
Kainuussa, Kuusamossa, Peräpohjolassa, Kemijärven alueella ja Lapissa .
V. 1973 keräsin 4 % aineistosta, Silloin liikuin Lapissa , Vuosina 1980 ja
1982 täydensin aineistoa Pohjois- Suomesta, Ka rjalasta, Järvi- Suomen pohjoisosasta ja Lounais-Hämeestä, lounaiselta viljelymaalta ja Saaristo- Suomesta .
Noina vuosina keräsin 13 % koko aineistosta .
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Kuva 3. Kuusen yleisyys (%) pihapuuna .
Fig . 3 . The occurrence (%) af spruce as homestead species .
Kuva 4. Kuusen kaooalemäärä kuusta kasvavissa pihoissa ,
Fig . 4. Number af spruces on spruce-growing homesteads .

Kaikki aineistot keräsin kesäisin 26.5 ja 27 . 9 välisenä aikana . Toukokuussa
aineistoa kertyi 2, kesäkuussa 13, heinäkuussa 31, elokuussa 35 ja syyskuus~
sa 19 %.
Aineiston luotettavuudesta
Nopeasti ohiajavasta autosta en ehtinyt eikä aina ollut mahdoll istakaan määrittää puulajia varsinkaan eteläisimmässä Suomessa . Tämän takia vauhtia hiljennettiin ja puut määritettiin usein vain suvun tarkuudella . Tämä pihapuututkimus onkin lähinnä maisemallinen yleispiirteiden selvitys , josta saa
suhteellisen yleiskuvan pihapuulajiston ja niiden runsaussuhteiden alueellisista eroista eri osissa Suomea .
Tulosten luotettav uudesta saa jonkinlaisen kuvan Keuruulta , jossa tutkin 63
pihaa v . 1961 , ja jossa Kal lio- Manni la ( 1982 ) tutki 293 pihaa kesällä 1981 .
Ka llio-Mannilankin aineisto on maaseutupainotteinen . Se on koottu kuitenkin
kunnan kaikista osista kun taas oma aineistoni on vain läpi kulkutien var r elta . Ka llio- Mannila otti tutkimuksissaan huomioon pensasaitojen puut ja puulajien taimet , joita omassa tutkimuksessani en voinut ottaa huomioon .
Sorbifolia 14 (3/1983)
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Taulukko 1. Puiden yleisyydet ja kappalemäärät Keuruulla v . 1961 ja v . 1981
tehdyissä erilaisissa tutkimuksissa
Table 1 . The frequency and the individual number of the tree species observed
in two separate studies in Keuruu .

.,,.

Yleisyys
1961

Puiden kappalemäärä

1981

1961

1981
6
2

Koivut

57

75

4

Kotipihlaja

48

63

3

Vaahterat
Mänty
Kuusi
Tuomi
Lehtikuuset

8

36

2

2

6

31
30

3

3

2

5

20

1

1

14

2

2

11

3
2

Sembramänty
Hopeapaju
Kataja
Tammi
Hopeakuusi
Haapa
Lehmukset
Poppelit

5
2

14
9

3

7

2

6

1

2

4
3

3

2

3

10

5
2

2

3

Harmaleppä

2

1

Jalava
Jalokuuset

3

1

Saarni

1

3
1

1

1

1

1

Tul oksista (ta ul ukko 1) käy ilmi , että omassa tutkimuksessani puiden ylei s yysp r osentti ja muutamien l ajien kohda l la lukumääräkin niissä pi hoissa ,
jois sa l aji a kas voi ol i al haisempi kuin Kallio- Mannilan tutkimuksessa . Tämä
aiheut uu etenkin vain kookkaiden puiden ottamisesta huomioon, erilaisesta
havantotarku udesta , pihapuiden istutuksesta 20 vuoden aikana , eri tutkimuspaikoista ja sattumasta , joka näkyy varsinkin omassani, kunnittain liian pienessä aineistossa . Esim . hopeapaju tuli muotipuuksi 1950- ja 1960 luvuilla,
joten niitä ei oll ut v. 1961 niin yleisesti kuin v . 1981 .
Tarkastelu osoittaa selvästi , että varsinkin pihapuiden yleisyysprosentti on
aineistossani al haisempi kuin se olisi jos pihapuuksi olisin lukenut myös
pensasaitojen kasvit ja puiden taimet . Sen sijaan kookkaiden puiden lajista
ja l ajien yksi l ömäärä lienevät vain vähän pienempiä kuin ne todellisuudessa
olivat . Esim . kuusen yleisyydessä ja yksilömäärässä erot ovat suuria, mutta
ne aiheutuvat etupäässä kuusiaitojen ja niiden puiden ottamisesta huomioon
Kall io- Ma nni lan aineistossa . Aineistosta voidaan tehdä myös päätelmiä pihapuiden yl eisyyden suhteell isista eroista eri puolilla maatamme .
Kuusen yleisyys pihapuuna
Tutkituista pihoista 87,3 %: ssa oli pihapuita . Yleisimpiä pihapuita ovat
koivut , kotipihlaja , kuusi ja mänty . Kuusta oli 14,8 %: ssa kaikista tutki Sorbifolia 14 (3/1983)
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tuista pihoista ja 16,9 %: ssa niistä pihoista, joissa oli pihapuita .
Kuusi oli yleinen pihapuu Lounais-Hämeen viljel ysmaalla ( kuva 3) . Jokseenkin
yleinen se oli Maanselän vedenjakaja-alueilla , Pohjois- Pohjanmaan lakeudella,
Ylä-Kainuun sydänmaalla ja Lounaisella viljelysmaalla . Eteläisellä rannikkoalueella, Järvi- Suomessa, Etelä- Pohjanmaan lakaudella, Peräpohjolan jokimaalla, Kemijärven ylämaalla ja Aapa-Lapissa sitä oli paikoitel len . Jos ai neistoa olisi ollut enemmän Lounais-Suomen saaristosta, niin kuusen yleisyys
olisi ilmeisesti ollut tätäkin alhaisempi . Saaristossa kuusen metsänrajan
ulkopuolella sitä oli niukasti pihapuunakin ( ks . Skult 1956 ) . Luoteis- Lapin
tuntirimaalla kuusi oli jokseenkin harvinainen . Viimeksi mainitun alueen pohjoisosassa ja Taka- Lapin tunturimaalla sitä ei ollut tämän aineiston mukaan
pihapuuna .
Kuusi oli koivun jälkeen toiseksi yleisin pihapuu Lounais- Hämeen viljelysmaalla ja Lounaisellaviljel ysmaalla . Tähän on varmaankin vaikuttanut se,
että kuusivaltaisten metsien osuus oli tämän vuosisadan puolivälissä suurin
Lounais- Hämeen alueella . Suurimpia kuusivaltaisten metsien osuus oli myös
Lounaisen viljelysmaan pohjoisosassa, josta suurin osa kyseisen alueen pihapuuaineistokin on kerätty . Kuusi oli kyseisten alueiden lehtipuuvaltaisissa
pihoissa talvisin pääasiallinen vihreyttä ja suojaa antava puulaji .
Pääosassa Suomea kuusi oli kolmanneksi yleisin puulaji ja tavallisesti samalla
yleisin ikivihreä puulaji . Ylä- Kainuun sydänmaalla, Peräpohjolan jokimaalla ,
Kemijärven ylämaalla, Aapa- Lapissa ja Luoteis- Lapin tuntirimaalla kuusi jäi
neljänneksi yleisimmäksi pihapuulajiksi koivujen , männyn ja kotipihlajan ollessa sitä yleisimpiä pihapuita . Metsärajan rohjoispuolellakin sitä oli i stutett u
pihapuuksi
ja esim . Kilpisjärven tien varrella pohjoisimmat kuuset olivat
jopa kuusen puurajan pohjoispuolella olevissa pihoissa . Taka- Lapin tunturi maan pihoista en tavannut kuusta , vaikka kuusta kasvaa Kallion ym. (1971) mukaan muutamilla paikoilla tälläkin maantieteellisellä alueella .
Kuusi oli jokseenkin yleinen asuinrakennusten pihqpuu . Paikoitelleen sitä
oli koulujen pihapuuna . Kauppojen ja julkisten rakennusten pihapuuna kuusi
oli jokseenkin harvinainen . Pankkien ja seurantalojen pihapuuna se näytti
olevan hyvin harvinainen . Kallio- Mannilan mukaan Keuruullakin kuusen yleisyys erilaisissa pihoissa oli samankaltainen, mutta koulujen pihoissa kuusta
oli kuitenkin yleisesti .
Kuusien määrä ja sijainti
Jos kuusi oli pihapuuna sitä oli tavallisimmin vain yksi . Yksikuusisia pi hoja oli peräti 60 % koko aineiston kuusia kasvavista pihoista . Varsinkin
eteläboreaalisella vyöhykkeellä tällaiset pihat olivat suosittuja . Siellä
kuusta kasvavista pihoista 68 % oli yksikuusisia . Keskiboreaalisella vyöhykkeellä niitä oli 53 ?~ ja pohjoisboreaalisella 50 %. Pohjoisimmilla vyöhykkeillä monikuusisuus oli suositumpaa kuin eteläisimmillä vyöhykkeillä , jossa
käytettävissä oleva puulajisto , etenkin lehtipuulajista oli hyvin monilajinen .
Koko maasta kerätynaineistonmukaan kuusia oli keskimäärin 3,1 kappaletta kuusta kasvavissa pihoissa . Jos kuusettomatkin pihat otetaan huomioon, keskiarvo
oli vain 0,5 kuusta . Kuusia kasvavissa pihoissa kuusten määrä oli suurin keski boreaalisella vyöhykkeellä, jossa niitä oli keskimäärin 3,9 kappaletta/ piha .
Monikuusisuus oli suosittua varsinkin Pohjois- Pohjanmaan lakeudella (kuva 4) ,
jossa ne antoivat merkittävää suojaa varsinkin talvikautena . Eteläboreaali sella vyöhykkeellä kuusia oli 2,6 kappaletta kuusta kasvavissa pihoissa . Sil lä alueel la monikuusisuus oli suosituinta Turun rannikkoalueelia ja LounaisHämeen viljelysmaalla . Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä kuusia oli 2,8
kappaletta niitä kasvavissa pihoissa . Eniten niitä oli alueen itäosassa. Hyvin harvinaisena siellä oli kuusikelojakin pihapuina ja keskiboreaalisen vyöSorbifolia 14 (3/1983)

116

hykkeen pohjoisosassakin niitä oli ainakin yhteen pihaan tuotuina p1hapu1na .
Kuusia oli monin paikoin varta vasten istutettu pihapuiksi . Tällai sta aluetta ol i mm . Pohjanmaa, jossa lukuisten pihojen ympä rille oli istutettu usein
neliön- tai s uorakaiteen muotoisen puuttoman työskentelytilana toimivan pihaal ueen pii r il l e pihapuita , joiden joukossa oli siellä täällä kuusia . Toisi naan pihapuita ol i vain kolmella tai kahdella , joskus vain yhde llä pihan si vulla . Kuusta oli paikoitellen istutettu myös pihaan vievän tien varteen etenkin lehtipuiden joukkoon . Pensasaidaksi istutettuja leikattuja kuusia en kä sitellyt pihapuina. Joskus kuusiaita oli kuitenkin jäänyt l eikkaamatta ja sil loin istutetuista kuusista oli tullut korkeita pihapuita .
Tavallisesti kuuset ol ivat kuitenkin hajallaan piha- alueella muiden, tava lli simmin le htipuiden joukossa . Tällöinkin ne olivat toisinaan istutettuja, mutta uutisasumuksiin niitä oli myös jätetty metsää rai vattaessa . Paikoitellen
kuusia oli levinnyt piha- alueelle ja niiden oli annettu kasvaa ainakin jonkin
aikaa paikoilla, joissa niistä ei ollut haittaa . Isohkoksi pihapuuks i va rtut tuaan ne hakattiin toisinaan pois, jotteivat varjostaisi liikaa rakennusta tai
piha - aluetta .
Kuusen suosio pihapuuna
Kuusen suosiminen pihapuuna oli ilmeisesti nuorehko ilmiö . Ilmeisesti viime
vuosisadalle saakka kuusta ei ainakaan istutettu pihakuuksi varsinkaan Pohjois -, Itä - ja Keski - Suomessa . Sehän oli met säpuu , joka ei kuulunut piha piiriin . Vanhat maisemamaalaukset ja valokuvatkin osoittavat pihat tava lli sesti kuusettomiksi .
Kuusen käyttö joulukuusenakin alkoi vasta 1820- 1830- l uvuilta lähtien sääty läisperheissä ja varakkaissa kaupunkiperheissä . Kansan keskuuteen tapa levisi
vasta 1800-l uvun lopul l a ja yleisesti tunnetuksi se tuli vasta 1900- luvun
al ussa kansakoulujen vä l ityksellä ( Vuorela 1975, Talve 1979 ) . Julkisia joulukuusia a l etti i n pitää
ulkona 1890- luvu lla . Nykyisin pihakuusiakin ko ristellaan julkisiksi ja yksityisiksi joulukuusiksi .
Kuusta alettii n ilmeisesti suosia pihapuunekin vasta noin sata vuotta sitten
asuinympäristöje n viljelyaukeiden laajennuttua ja tapojen muututtua . Pihoihin
t ul i tuulensuojan tarve . Myöhemmin kuusta alettiin käyttää
näkösuojana ,
pö l ynsuojana, me l un vaime ntajana ja mielenterve ydellisenä tekijänä . Pihapuuna
se sitoo myös maanpi ntaa , varjostaa, suojaa paisteelia ja tasaa pihan kosteut ta . Kuusen juu r ista on kuitenkin lähellä maan pintaa ja se ei kestä ajomaita
ja r askasta l iiken nettä juuri l laan . Ikivihreä kuusi on jylhä ja koristeelli nen pihapuu . Kukkiessaan ja käpyjä tuottaessaan se on vaatimattoman kaunis .
Siitepö l y ei ole ainakaan paha allergian aiheuttaja . Siementen , käpyjen ja
neu l asten varistessa kuusi roskaa pihamaata, mutta huomattavasti vähemmän
kuin joka vuosi kaikki lehtensä pudottavat lehti puut .
Kuusi on kuitenkin arka teollisuuden ja taajamien saasteille. Pahiten pi laantuneilta a l ueilta se on hävinnyt . Helsingissä olevasta itsenäisyyden kuusestakaan ei ole muodost unut upeaa koristepuuta . Nykyisin kuusta ei enää istutetakaan pilaantuneille al ueille . Sitä on alettu korvata pilaantumista paremmin sietäväll ä hidaskasvuisella l yhytoksaisella, solakkuuden ja sitkeyden vertauskuvalla serbiankuusella (!:-hfea q_morika_} .
Monimuotoisesta kuusesta voisi pyrkiä valitsemaan erilaisia muo toja pihapuuksi .
Tavall isesti nä i n ei kuitenkaan ole tehty, vaan kunkin alueen tavallisimman
kuusimuodot ol ivat yleisimpiä pihoissakin. iinpä maamme eteläosassa olivat
yl eisiä oksien perusteella nimet yt harja- ja laakakuuset, joiden oksat ovat
ru nsashaaraisia . Joskus näki kauniin riippahaara isiaoksiakasvavan kampakuu senkin pihapuuna . Pohjois- Suomen kuuset olivat useinlaaka- ja huiskilokuusia .
Kapean pilarimaisina kotimaisina puina ne loi vat omaleimaisen aluee lli sen
pii r teen .
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Summary : Norway spruce, Picea abies, as a homestead tree in Finland.
In total 6335 homesteads (Fig. 2) in 227 parishes were investigated ( Fi g . 1).
87 . 3 per cent af the yards had large trees (af any species). The frequency
0f Norway spruce in the 16 geographic areas is shown in Fig . 3. The average
number af Norway spruces on homesteads is shown in Fig . 3.
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ENNAKKOTIETOJA RUOTSALAISTEN DENDROLOGIEN TOIMI NNASTA
Lehtemme tämän vuoden ensimmäisessä numerossa (s . 16) ol i tietoja Ruotsin
dendrologian seuran - Föreningen för dendrologi och parkvård - toiminnasta
kuluvana vuonna . 19.10.1983 päivätyssä kiertokirjeessä annetaan ennakkotietoja seuran toiminnasta 1984-1985 . Jos oman seuramme jäsenillä on halua ja
mahdoll isuuksia osal li stua allamainittuihin tilaisuuksiin, pyydetään heitä
ottamaan yhteyttä Ruotsin seuran sihteeriin Helmuth Wanderoy , orrlandsgatan 44 B, S- 752 29 Uppsala . Samaan osoitteeseen kirjoittamal l a voi ilmoittautua jäseneksikin .
Vuodeksi 1984 ovat ruotsalaiset dendrologit kaavailleet seuraavanlaista toimintaa : 15. 5 . on käynti Tullgarnissa Walter Bauerin johdolla , 27 . 5 . saariston ainoaan kansallispuistoon Ängsöö'hön tutustutaan Smedbergin opastukse lla,
31 . 5 .-10. 6 . on Itä-Saksan matka . Yhtenä, vielä tarkemmin määräämättömänä
päivänä toukokuussa on käynti Nynäs'in kartanossa, 4- 11 . 8 . tunturivael lus
Blåsjön' in seuduilla , 15. - 16.8. Silvanum ja Dalälven'in alajuoksu ja 25-26 . 8 .
Dalsland & Värmland, mm . Baldersnäs .
Vuonna 1985 on alustavien kaavailuitten mukaan tarkoitus järjestää ulkomaanmatka joko Englantiin tai Skotlantiin. Kotimaassa tutustutaan Arboretum
Drafleen ja läheiseen Ko r keaan Rannikkoon . Li säksi ovat ohjelmassa Mälardalen , Bergslagen , Gotlanti ym .
Lähemmin Ruotsin dendrologisen seuran matkoista kerrotaan kevättalvella il mestyvässä kiertokirjeessä . Kiertokirjeet ovat nähtävillä sihteerillämme .
- P. Alanko
Sorbifolia 14 (3/1983)

118

JÄSENPALSTA
Uudet jäsenet 21 . 10.1983
Antila, Eero T.
Elomaa, Eila
Gynther, Anne
Haikonen, Ensia
Haikonen , Veli
Hakulinen, Paavo
Heinonen, Marja
Hernejärvi, Pekka
Huttunen, Timo
Huuskonen, Mervi
Hyvönen, Sari
Ihantola, Olli
Jaakkola, Sirkka
Jukola- Suolonen,
Eeva-Liisa
Järviniemi, Jukka
Ka ituri, Tuula
Kananen , Aino
Karisalo, Vesa
Kasurinen, Taina
Keko, Ilkka
Kemppainen, Esko
Kivi-Mannila , Hannu
Korhonen, Pekka
Kosk inen, Terttu
Kosonen, Mikko
Kosonen, Pirjo
Kuvaj a, Pirkko
Kyös tiö, Sirkka
Lahtela, Veikko
Laitinen, Tarj a
Lehmonen, Anita
Leikola, Ma rjatta
Lindgren, Leif
Lipasti, Marja- Leena
Lohrum, Kurt Jean
Luostarinen, Arvo
Löppönen, Teemu
Martikainen , Arto
thkkola , Lauri
Muuri, Hannele
Mäki, Olli
Niemi, Timo
Nisula, Heini

Lempäälä
Hki 16
Vanhamäki
Jyväskylä 70
Lahti 24
Joensuu 26
Kaarina
Turku 51
Kuopio 62
Talluskylä
Kerava 6
Karstula
Turenki
Hki 78
Putkilahti
Pori 10
Hki 44
Hki 53
Jakokoski
Hki 63
Oulu 10
Ke uruu
J yväsky l ä 10
Turku 74
Lah ti 17
J yvä sk ylä 25
Jyväskylä 25
Hki 10
Hamina
Jyväskylä 10
Jyväskylä 74
Hki 25
Ki rkkonummi
Kauhajoki
Hki 84
Varkaus 85
Espoo 10
Savonlinna 31
Tampere 56
Hamina
Otajoki
Kotka 10
Hki 20

Numminen, Erkki
Nyyssönen, ~1ervi
Oja , Esko
Piiparinen, Esko
Pirhonen, Jaana
Pitkänen , Kirsti
Pohjakallio, Kari
Pulkkinen, Kalevi
Pynnönen , Veli- Matti
Raahela, Raili
Repo , Anne
Riska, Sven
Rummikainen , Aune
Saarela , Aino
Salin, t~atti
Salo, Eija
Savolainen, Arto
Savolainen, Riitta
Seppälä, Pirkko-L iisa
Suoranta, Teppo
Sutela, Iiris
Suvenvuo, Ki rsti
Sysmäläinen, Leena
Taneli, f·1auno
Tikkanen, Vieno
Tuominen, Kaarina
Toivonen, Eija
Töyrylä, Kalervo
Uusitalo, ~latti
Valkama , Tarja
Hallenius , Jukka
Vasander, Harri
Viertamo , Ti mo
Vihavainen , Irmeli
Viitanen , Ari
Vi rkamäki , Heikki
Vi rkkunen, Juhani
Vuotilainen, Juha
Vuole t, Arto
Vuoristo, Tuulikki
Välimäki , Tiina
Ylitalo, Raija
öfverlund, Eva- Stina

Kolari
Leppävirta
Jyväskylä 74
Haukiappi
Hki 71
Otalampi
Espoo 73
Vaajakoski
Huuha
Hki 18
Hamina
Petalax
Yläpirtti
Hki 96
Raisio
Jyväskylä 60
Vantaa 26
Hki 10
Turku 74
Parainen
Hki 93
Jokela
t·likkeli 10
Pöytyä
Hki 91
Joutsa
Liikola
Riihimäki 12
attari
Jyväskylä 70
Hki 87
Vantaa 76
f·likkeli 60
Kyröskoski
Pori
Haapavesi
Espoo
Kuopio 42
Hki 51
Hki 15
Lahti 15
Killanmaa
Hyrylä

TARKISTA, OLE TKO MAKSANUT JÄSENMAKSUSI

Sorbifolia 14 (3/1983)

119

PAsi PunONEN
PuuJÄTI ILÄISEN, DouGLASKUUSEN CPsEUDOTSUGA MENZIESI I)
HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ
Puun löytäminen
Lääkärikunta on avustanut kuluneina vuosisatoina ihmiskuntaa muutenkin kuin
saattamalla päivänvaloon tulevia asiakkaitaan- tai saattamalla heitä pois .
Monen kasvilajin on tuonut julkisuuteen lääkäri eikä heistä varmaan tuntemattomin ole Carl von Linne . Lääkäri oli koulutukseltaan myös skotti Archibald
Menzies , joka oli kapteeni Vancouverin komentaman Discovery-laivan lääkäri sen
tutkimusmatkalla Luoteis- Amerikassa parisen sataa vuotta sitten . Kesäl l ä 1792
laiva risteili nykyisen Brittiläisen Kolumbian rantoja ja tällöin Menzies keräsi Vancouverin saaren länsirannikolta puulajinäyteitä . Käpyjä hän joko ei
kerännyt tai laiva r otat söivät ne matkalla Englantiin , sillä brittiläisel l ä
botanisti Lambertilla ei niitä ol l utmäärityksensä tueksi . Hän kuvasi puulajin ja nimesi sen Pinus taxifoliaksi vuonna 1803 . Tämä nimi oli kuitenkin
jo annettu nykyisin balsamipihtana
(Abies balsamea ( L. ) Mill . ) tunnetulle
lajille (Little 1953 , 1979) .
- - - - -Tieteelliset nimet
Parisenkymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1826 David Douglas keräsi kävyllisiä näytteitä Columbia- joen suistoalueella, nykyisten Oregonin ja Washingtonin osavaltioiden rajajoella . Nämä näytteet vahvistivat Lambertin l ajinkuvausta . Mutta kuluneena parinakymmenenä vuotena lajin nimeä ol i vaihdettu
jo useaan kertaan : Pinus taxifoliasta Abies taxifolian ja Abies menziesiin
kautta oli päädytty Pinus douglasiin . Lajin uudelleennimentä jatkui seuraavankin neljännesvuosisadan . Laji luettiin peräjälkeen sukuihin Pinus , Abies ,
Picea ja Tsuga , kunnes Ca r riere vuonna 1867 kuvasi uuden s uvun rseudotsuqayhdistämällä barbaarisesti, kuten aikalaiset botanistit tekoa kuvas i vat,
kahden vanhan kiel en, kreikan ja japanin sanat , pseudo (vale , näennäis- ) ja
tsuga (hemlokki) . Douglaskuusen tieteellisen nimen kronologinen l uettel o on
esitetty alempana .
Nykyinen tieteellinen nimi Pseudotsuga menziensii (Mi r b. )
Franco tu l i käyttöön 1950-l uv un al ussa , mutta vie l ä tämänkin jä l keen useat
botanistit polemisoivat nimestä .
Pseudotsu a- suku kuu l uu Pinaceae- heimon Abietodeae- alaheimoon . Vai kka do uglaskuusi
Dougl as- fir) e1 kuulu pihtoihin(jalokuusiin, true firs), fir - nimi
on yleisesti käytössä kautta koko Pohjois- Amerikan . Douglas etuliite kuu luu
puulajien nimeen useissa muissakin maissa . U. S. For est Service otti käyttöön
nimen douglaskuusi , sil lä tätä nimeä tukkimiehet käyttivät eniten (Frothingham 1909, Sudworth 1927) . Douglaskuusi on kasvanut monen intiaaniheimon asuma alueella, mutta vain muutama intiaanien käyttämä nimi on säilynyt tästä
heidän pal jon hyödyntämästää n puul ajista (Alden 1971, Hermann 1982) .
Littlen (1953) mukaan do uqlaskuuse l le on annettu seuraavat tietee ll iset nimet :
Pinus
Abies
Abies
Pinus

taxifolia Lambert 1803
taxifolia Poiret in Lamarck 1804
menziensii 1·1i rbel 1825
doug l asii Sabine ex D. Don in Lambert 1832
AbieS muc r onata Rafinesque 1832
Abies douglasii \D . Don) Lindley 1833
Picea douglasii (D . Don) Link 1841
~ douglasii (0 . Don) Ca r riere 1855
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Pseudotsuga douglasii (D . Don) Carriere 1867
Pseudotsuga taxifolia (Lamb . ) Britton 1889
Tsuga taxifo l ia (Lamb . ) Kuntze 1891
Pseudotsuga mucronata (Raf . ) Sudworth ex Holzinger 1895
Pseudotsuga taxifolia (Poir . ) Britton ex Sud~orth 1897
Abietia douglasii (D. Don) Kent in Veitch 1900
Pseudotsuga taxifolia (Lamb . ) Britton ex Sudworth 1937
Pseudotsuga taxifolia (Poir . ) Rehder ex Spraque & Green 1938
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1950
Yleisestä douglaskuusesta erotetaan rannikon alalaji, Pse udotsuga menzies11
var . menziesii sekä sisämään alalaji, Pseudotsuga menziensii var . glauca
(Beissner) Franco . Ne eroavat toisistaan neulasten värin, kävyn muodon, kasvunopeuden sekä kasvupaikkavaatimusten puolesta (H arlo~ et al . 1979). Sisämaan
muoto on kuvattu mm . l ajina, alalajina ja muunnoksena . Littlen (1953) mukaan
lajilla on ol l ut 23 eri nimeä s i tten löytämisen 1850- luvulla . Tämä johtunee
osaksi myös siitä , että sisämään alalaji on geneettisesti paljon heterogeeni sempi kuin rannikon alalaji , sillä sen le vinneisyysalueella on suuri korkeusvaihtelu.
Jo mainitun yl eisen douglaskuusen lisäksi dendrologit erottavat toisen,isokäpyisen lajin eteläisessä Kaliforniassa . r~yös tämä laj i läpikäynyt monta
nimen vaihdosta : seitsemän erilaista tieteellistä nimeä sitten lö ytämisen
vuoden 1850 tjenoilla . Sen nykyinen tieteellinen nimi on Pseudotsuga
macraearpa (Vasey) Mayr .
Aasialaiset Pseudotsuga- lajit
Littlen (1979) mukaan Pseudotsuga-sukuun kuuluu seitsemän lajia, joista kaksi
kasvaa läntisessä Pohjois - Amerikassa ja loput Itä- Aasiassa . Pseudotsuga-sLvun
aasialaiset edustajat ovat verraten harvinaisia ja kasvavat vaikeakulkuisessa
maastossa . Nä iden 1800-luvun loppupuolella l öydettyjen lajien taksonominen
asema on epävakaa ja siten myös aasialaisten lajien tarkka määrä ei ole tiedossa . Seuraavat aasialaislajit on mainittu (Hermann 1982) : Pseudotsuga
·a onica (Japani) , P. ~ilsoniana (Tai~an), P. taitoensis ( Tai~an), P. sinensis
Etel ä- Kiina , Yunnan-maakunta) , f.. forrestiT (Kiina , t•lekong- joen laakso) ,
P. qaussenii ( Itä- Kiina , Anhwei-provinssi) ja P. brevifolia .
Puutarhamuodot
Douglaskuusesta on kehitetty lisäksi lukuisia puutarhamuotoja, Kru ssman ( 1960 )
sekä Den Ouden ja Boom (1965) luetteloivat niitä yli 50 . Kuten huomataan on
rakkaalla l apsella ollut monta nimeä . Douglaskuusen runsaat ni mivaihdot myös
osal taan osoittavat tämä n pu ulajin erääksi maai l man tutkituimmista . Douglaskuusesta ja sen menestymisestä Suomessa on kirjoittanut Tigerstedt v . 1978
(Dendrologian Seuran tiedotuksia 4/ 1978 ) .
Pu ujättien valtaannousu
Suurimmat Tyynenmeren Amerikan rannikkoseudulla kasv2vat douglaskuuset ovat
saavuttaneet jopa yli 120 metrin pituuden . Ty y ~illisessä luonnontilaisessa, yli
500 vuotta vanhassa kuusikassa valtapituus on 75 m ja puiden rinnankorkeusläpimitta l iki 2 metriä . Mutta mikä kasvattaa puita näihin mittoihin tällä poh joisella temperaattisella vyöhykkeellä , missä muualla on tavallisesti lehtipuumetsiköita tai sekametsiköitä? Mioseenikaudella , 15- 30 miljoonaa vuotta
sitten , hav upuut olivat tällä seudulla vain karuilla ja vuoristoisilla alueil la . Mutta ennen pleistoseenikautta, noin puoli toi stamiljoona vuotta sitten ,
ja ennen suuria jtiäkausia puul€jikoostumus oli muut tunut täydellisesti Länsi - Amerikassa; havupuut kasvoivat ja kukoistivat, mutta monet lehtipuut hävisivät (Waring 1983 ) . Tämä tilanne jäi pysyväksi, sillä nykyäänkin lehti puut
ovat vain vä l ivaihe havupuumetsiköihin johtavassa kehityksessä . Alueen tyy Sorbifolia 14 (3/1983)
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Kuva 1 . Dougl ask uusen kä py pitkine käpysuomuineen .
Kuva : Pasi Puttonen .
Fig . 1 . A cone af
Douglas- fir, showing
the characteristic
bracts . Foto : Pasi
Puttonen
piilisiä pioneeripuula jeja ovat punaleppä (red alder, Alnus rubra Bong . ) ,
joka on tärkeä typensitoja varhaissukkesiovaiheessa , sekä leveälehtinen vaahtera (big leaf maple, Acer macrophyllum Pursh . ) . Douglaskuusen levinneisyysalue läntisessä Pohjois- Amerikassa on luonnostaankin laaja ja aluetta ylläpitää ja jopa lisää puulajin ykkösasema
metsänuudistamisessa .
Ty ynenmeren rannikon suuntaisten Rannikkovuoriston ja Cascadien synty ja sadeilmaston muutos viimeisen kymmenen miljoonan vuoden kuluessa muutti ilmaston havupuita suosivaksi (ks . myös Mikola 1982). Vain kymmenesosa vuoden
sademäärästä tulee kesäkuukausina . Talvikausi on siten sateinen mutta leuto,
ja siksi maa ei jäädy edes subapliinisella vuo r istoalueella ta l vellakaan.
Maa on sula lumikerroksen allakin . Näiden tekijöiden ansiosta havupuut pystyvät yhteyttämään myös talvella, vieläpä jäätymispisteen liepeillä . On arvioitu ,
että havupuiden vuotuisesta kokonaishiilidioksidin sidonnasta tapahtuu 30-50 %
loka - huhtikuun vä lisenä aikana (Emmingham & l·Jaring 1977) . Huomattava etu ve rrattuna lehtensä täydell isesti karistaviin puihin . Koska kesäkausi on kuiva ,
joutuvat lehtipuut lujille veden ja ravinteiden hankinnassa . Tämä johtaa sii hen, että puiden lehtien, myös havupuiden, ilmaraot ovat osan päivää sul ke utuneena . Tämän vuoksi myös haihdunta ja hiilidioksidin yhteytys on estynyt
ja kaikki kasvup r osessit ovat vajaatehoisia . Mutta vettä lehtipuilla on riittävästi vain si lloin kun puut ovat lehdettömiä, joten - vetivätpä havupuut
pitemmän varren !
Lähes ympärivuotisen fotosynteesin lisäksi havupuut volvat varastoi da runkoon vettä , ravinteita ja hii lihyd raa tteja . Rungon vesivarasto voi riittää
jopa yli viikon haihduntatarpeeseen. Seudun leh tipuilla ei varastaa ole kui n
tuskin päivän tarpeeseen . Havupuut vaihtavat neulasistaan vuosittain noin
15 %, lehtipuilla lehtikierto on täydellinen . Havupuut pystyvät myös lehtipuita paremmin ottamaan uudelleen käyttöön vanhoissa lehdissä olevat ravinteet . Havupuut eivät ole ylivertaisia ainoastaan fysiologisissa ominaisuukSorbifolia 14 (J/19 83)
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sissa, vaan myös niiden muoto edesauttaa dominanssia . Pyramidin muotoinen
latvus absorboi tehokkaasti auringon ollessa matalallakin tai pilvisellä
säälläkin .
Huolimatta näistä hyvistä ominaisuuksista, ei douglaskuusen kasvu ole poikkeuksellisen suurta . Se on kuitenkin pitkäikäinen, mikä vähitellen johtaa
suureen biomassaan . Isoja puita eivät tuulituhot uhkaa, sillä tuulet ovat
yleensä varsin leutoja. Tulikin polttaa vain aluskasvillisuutta, sillä lieskat eivät yllä oksiin ja paksu kaarna suojaa runkoa . Ihmisen toiminta on
suuri uhka myös vanhoille puujät t imetsiköille - tai uusille perustetuille metsiköille . Vanhojen metsiköiden tarjoamaan raaka- aineeseen on suuri käyttöpaine ja täll aisten alueiden suojeluhankkeet kohtaavat usein teollisen vastustuksen . Viljelymetsiköiden tuskin annetaan kehittyä vanhojen puujättien
mittoihin .
Summary : The history and present-day life af a giant ( Douglas- fir,
Pseudotsuga menziesii )
Archibald Menzies , a physician. discovered the Douolas- fir on the ~estern coast
af Vancouver Island in the summer af 1792 . Since 1R03 this species has been
repeatedly named and re - named (a chronology af the scientific names i s given
on p. 119) . Distinct coastal and interior genotypes (subspecies ) , as vell as
more than 50 cultivars have been described . In southern California, another
( large- coned) species, Pseudotsuga macrocarpa, is found . A total af seven
s pecies have been described From this genus in Asia: f . japonica, f· vilsoniana, f. taitoensis , f . sinensis , P. forrestii, P. gaussenii, and
P. brevifolia .
On the West Coast af Northe r n America the climate is favourable for the grovth
af conifers, since they are able ta photosynthetize almost throughout the
year . In addition, these trees can store ~ater and nutrients in their trunks .
Broadleaved species ~ould have enough ~ater onl y in the vinter vhen they
have ta shed their leaves .
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NII LO KARHU
LAPIN SUURIMMAT POPPELIT
Torniossa Cedermanin talon puistossa kasvava palsamipoppeli ( Populus balsamifera var. elongata ) esiteltiin Sorbifoliassa 13 (4/ 1982 ) . Tämä nyt jo 117-vuotias palsamipoppeli on tähänastisten tietojen perusteella lajinsa suurin yksilö Suomessa : ympärysmitta rinnan korkeudelta eli 1 . 3 metrissä oli 224 cm
heinäkuussa 1982.
Em . lyhyessä kirjoituksessa totesin : Alatornion tarkka läpikäyminen saattaisi
lisätä (poppelien) lukumäärää, "mutta tuskin sen sijaan lajimäärää". Tämä
olettamus pitikin paikkansa, sillä kesällä 1983 lisääntyi Tornion ruhtinaanpoppelien (Populus x r asumo~skiana) lukumäärä viidestä kuudeksi . Samalla tämä
uusi havanto osoittautui Lapin suurimmaksi ruhtinaanpoppeliksi, ja oheinen
kuva 1. antaa siitä hyvän käsityksen . Puuvanhus, jonka ympärysmitta olkapään
tasolta (noin 165 cm ) on 250 cm, kasvaa Alatornion pappilan puistossa . Ikää
sillä on 88-93 vuotta , mikä arvio perustuu A. A. Parvelan 1930 julkaistun
väitöskirjan "Oulun l äänin viljelyskavit, niiden historia ja nykyinen levinneisyys" tietoihin . Lyhyt lainaus kertoo asian : ':_!" . rasumo~skiana (saatu tai mena tällä nimellä) kasvaa Alatornion kirkkoherranvi r katalon puistossa , jossa
niitä on useita 35-40 vuotisia yksilöitä : ne ovat isonlaisia puita . Laji näyttää menestyvät siellä hyvästi." Tuo kuvaus pitää vieläkin paikkansa , kuitenkin
sillä lisäyksellä, että nykyinen jättiläispuu on istutuksen ainoa jäljellä
oleva. Tämä ei johdu hyvinvoinnin puutteesta , vaan myrskyistä , jotka ovat kaataneet kaikki muut. Ruhtinaanpoppelihan on melko hauraan puuaineksensa vuoksi
erityisen altis myrskytuhoille.

Kuva 1 . Alatornion pappilan
ruh t inaanpoppeli on todella
mittava puu . _ Kuva Veli
Arrelan .
Fig . 1 . The magnificen t
x rasumovskiana at the

f.

Alatornio parsonage .
- Photo : Veli Arrela .
N. KaJr.hu. , Nä.y:t:td.<.jä.ntJ..e 1 B 5, 00400 Heh..i.n/U 40
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Lapin toinen suuri ruhtinaanpoppeli kasvaa Rovaniemellä, jokirannassa Lapin
keskussairaalan alueella . Puu on kaksihaarainen jo maanrajasta alkaen ja haarojen ympärysmitat rinnan korkeudelta ovat 172 cm ja 244 cm . Juuriveraoja puun
ympärillä on runsaasti, joten ikääkin täytyy olla . Olisi mukava tietää, onko
tämä puu istutettu nykyisen tuhkasta nousseen Rovaniemen aikana vai olisiko
se jostakin syystä jäänyt 1944 saksalaisilta tuhoamatta.
Lapin neljäs suuri poppeli on riippapoppeli ( Populus x ~oobstii). Tämä puu
kasvaa Kemijärven kirkon kellotapulin lähistöllä, siis napapiirin pohjoispuole l la (kuva 2) . Kävin heinäkuussa mittaamassa tämän leveäksi muodostuneen puun,
jonka oksien kärjet muodostavat riippakoivun tapaan pitkiä 'riippoja' . Puu on
tyvestä vinoksi kasvanut . Yksi haara kohenee pitkin maata varsinaisesta rungosta erillään ja runko haakautuu noin 1. 3 metrin korkeudessa kahdeksi . Haarautumiskohdan ympärysmitta on 290 cm ja haarojen 148 cm ja 151 cm . Makaavan
haaran ympärys on 127 cm, Tämän mittavan puun vaiheista tiedetään sen verran,
että joku rintamamies on tuonut sen lomalla käydessään jatkosodan aikana Teri joelta . Siitä johtuen Kemijärvellä on ollut tähän saakka kaksi 'puoluetta· toisen mielestä puu on terijoensalava ja toisen mielestä poppeli . Nyt tämä ky symys on ratkaistu, mutta puun alkuperäkin olisi vielä mahdollista tarkasti
selvittää.
Lapin läänin laajalla alueella, erityisesti sen eteläisissä osissa saattaa
kasvaa muitakin mittavia poppeleita. Olisin kiitollinen tiedoista .
Summary: The largest poplars in Lapland
Three poplar species gro~ particularl y vell in Lapland and reach a considerable size there . A balsam poplar ( Populus balsamifera var . elongata ) in
Tornio, at the s~edish border, is 117 years old and even the largest one af
this species in Finland.
The largest P. x rasumo~skiana specimen in lapla nd, 88 ta 93 years old, gro~s
in the park af the Alatornio parsonage . Another good- sized individual can be
found in Rovanien·i ljust south af the Arctic Circle ) , on the bank af the
Kemijoki River on the Central Hospital compund.
Populus x ~oobstii gro~s next ta the bellto~er af Kemijärvi church ( north af
the Arctic Circle) - this tree vas originally probably brought From Terijoki
(presently Zelenogorsk, on the Karelian Isthmus in the Leningrad Regi on) as
a small seedling some 40 years ago .

Ku va 2. Kemijärven riippapoppelin
oksistasaa näkyy selvästi puulle
ominainenriippaoksaisuus .
Kuva kirjoittajan .
Fig. 2 . The peculiar drooping habit
af P. x vo obsti i can be seen in this
tree grov1ng 1n Kemijärvi, - Photo
Niilo Karhu.
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JuHAN1

SALM 1

KUUSEN PUUAI NE JA KÄYTTÖ

Kuusesta (tavallinen eli metsäkuusi) , Picea abies (L . ) Karst . , on nimetty yli
sata erilaista muotoa , jotka eroavat toisistaan mm . kasvuvoimakkuuden , oksien
haaroittuneisu uden tai neulasten värin puolesta . Näillä tekijöillä saattaa
olla vaikutusta puuaineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä täten myös
puun eri käyttömuotoi hin . Kuitenkin on sanottava , että kuusen suku on varsin
yhtenäinen ja l ajien vä l iset erot ovat niin vähäisiä , että lajien lukumäärän
supistaminen usein esitettyyn 45- SS : een , vieläpä huomattavasti sen allekin,
vaikuttaa asianmukaiselta .
Kuusi on männyn jä l keen maamme yleisin ja taloudellisesti tärkein puulaji .
Metsämaan metsistämme on vuosien 1971- 1976 inventoinnin mukaan kuusivaltaista
noin 30 % metsämaan pinta- alasta , j~ koko metsiemme puuvarastosta kuusen osuus
on noin 37 , 5 %eli noin 568 milj . m (kiintotilavuus) kuorineen (Uusital o
1983) . Luonnonti l aisten kuusikoiden puuston tilavuus hehtaaria kohti ei meillä
aivan yllä vastaavissa oloissa kasvavien samanikäisten männiköiden puuston
tilavuuteen .
Kuusi voi kasvupaikan mukaan saavuttaa Keski - Euroopassa jopa 50 m pituuden ja
200 cm rinnankorkeusläpimita n . Suomessa puun pituus on yleensä 25- 30 m, mutta
poikkeuksellisesti saattaa esiintyä yli 40- metrisiäkin puita . Pituuskasvu
kulminoituu kuusella myöhemmin kuin männyllä ja parhaimmilla mailla aiemmin
kuln huonoil l a . Kuusi saavuttaa Etelä- Suomen hyvillä tai kohtalaisilla kasvupaikoi l la sahatukin mitat 60 - 100 vuoden ikäisenä , Pohjois- Suomessa noin 40
vuotta myöhemmin . Puu elää harvoi n yl i 400- vuotiaaksi .
Kuusen runko on yleensä suora ja haaraton , metsissä pitkä ja solakka , mutta
avoimella paikalla tyvekäs ja melkein maahan saakka oksainen . Puhdistuminen
oksista ei ole niin hyvä kui n männyllä . Latvus on myöhäiseen ikään saakka
teräväkärkinen ja säännöllisen kaa r tiomainen kaveten melko tasaisesti yl öspäin . Metsänjalostussäätiö pitää perinnöllistä kapealatvaisuutta yleispätevänä ratkaisuna runkopuun laadun sekä myös kasvun parantamiseen .
Rungon kuori on nuorissa puissa si l eä , punertavan ruskea ja lievästi hi l sei levä, vanhoissa puissa ruskehtava tai ruskean harmahtava ja pieniksi suomuiksi liuskoittunut . Paksuus vaihtelee 5- 10 mm . Kuor i sisältää runsaasti , 6- 18 %,
parkkihappoa (Gayer 1939 , Thunel l & Perem 1952 , Salmi 1972) .
Puun kosteus
Saksalaisen ryhmittelyn mukaan kuuluu kasvavan tai vasta kaadetu~ kuusen sydänpuu melko kuiviin puihi n, joissa on vettä 100- 150 ( - 200) kg/m (kiintotilavuus) ja joiden kosteusprosentti on 30- 40 . Vastaavanlaisen kuusen pintap u~
kuuluu sitä vastoin erittäin märkiin puihin : Vettä on (500- ) 550- 650 + kg/m
ja kosteusprosentti (% kuivapainosta) 130- 200 + . (Trendelenburg - MayerWegelin 1955) . Kuusi kuuluu lisäksi puihin , joilla varsinkin vanhempana sydänpuun muodostamiseen liittyy voimakas kosteuspitoisuuden aleneminen mantapuuhun verrattuna (Gaye r 1939 , Kärkkäinen 1977) . Suomalaisen kuusen pintapuun keskimääräiseksi koste usprosentiksi esitetään 146 ja sydänpuun 33 (Jalava et al . 1957) .
J . Sa..W , Me.Uän:tu,tiUmW>ta.U:o.~> , UtU.onirzll.a..tu 40 A, 00170 Heh..<.rz!U. 17
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Puun anatomia
Kuusen puuaine on muodostunut keskimäärin 95-prosenttisesti trakeideista eli
putkisoluista (vesisolut) , jotka ovat puutuneita, kuolleita soluja . Suurionteloiset kevätpuun trakeidit muodostavat nesteiden johtoverkoston, ja paksuseinäiset kesäpuun solut vahvistavat runkoa mekaanisesti . Trakeidien keski määräinen pituus on 3,5 mm (3,5-4,0 mm), mutta pisimmät solut saattavat olla
noin 5 mm . Trakeidien tangentin suuntainen paksuus on keskimäärin 0,0200,040 mm ja säteen suuntainen kevätpuussa 0,035-0,055 ja kesäpuussa 0,0200,025 mm. Soluseinän paksuus o~ kevätpuussa keskimäärin 0,003 mm ja kesä puussa 0,006 mm (Thunell & Perem 1952, Rydholm 1965, Kärkkäinen 1977 ) .
Kuusella on trakeidien lisäksi parenkyymi- eli tylppysoluja, jotka ovat eläviä soluja . Nämä solut ovat suhteellisesti paljon lyhyempiä kuin trakeidit ,
suurionteloisia, ohutseinäisiä ja elävää solulimaa sisältäviä . Parenkyymisolujen tehtävänä on huolehtia puun kasvutoiminnasta, varastoida rakennusaineita ja muuttaa ne toiseen muotoon . Varsinaisessa puuaineessa parenkyymisoluja
on ainoastaan ydinsätei ssä ja pihkatiehyiden ympärillä (rauhassolut) . (Jalava
et al . 1957, Kärkkäinen 1977).
Ydinsäteiden tylppysolujen ja pihkatiehyiden rauhassolujen lisäksi kuusen
runkopuussa saattaa pihkatiehyiden reunamilta löytyä vielä kolmaskin parenkyymin muoto, pitkittäistylppy eli puutylppy, jolla tarkoitetaan rungon pi tuusakselin suuntaista tylppysolukkoa . Pystytylppysolukko voi koostua yksi omaan parenkyymisoluista tai sen seassa voi olla lyhyitä trakeideja tai lyhyider, trakeidien seassa voi olla puutylppysolukkoa ( Kärkkäinen 1977) .

Kuva 1 . Trakeideja rangashuokosineen kuusen rungon säteensuuntaisesta pitkittäisleikkauksesta . Suurennes x 210 .
SE~I - kuvat 1·1 aire Pyykkö .
Fig . l . A radial longitudinal section af the stem
af orway spruce showing
tracheids with the bordered pits . x 210 . SEM
pictures by Maire Pyykkö.
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Kuva 2. Ydinsäde, jossa
ydinsädetylppysoluja sekä
ylinnä ydinsädetrakeidi
kuusen rungon säteensuuntaisesta pitkittäisleikkauksesta . Suurennos x 600 .
Fig . 2. A radial longitudi nal section of the stem of
No r~ay spruce . A ray
vith a tracheid at the top
and parenchyma cells . x 600 .

Kuusen pintapuu ja sydänpuu ovat tuskin erottuvia . Tosin pintapuun tunnistaa
monesti pihkavuodon ansiosta . Värillistä sydänpuuta ei esiinny , joskin ainoastaan Pohjois- Euroopassa ja kosteilla kasvupaikoilla sydänpuu on lievästi
punertavaa . Kuusen sydänpuusadannes on yleensä suurempi kuin männyn , mutta
kuusen sydänpuu ei ole niin kestävää kuin männyn sydänpuu . Kuusen puuaine
on hyvin vaalean kellertävää , oljenkeltaista tai punertavan valkeaa , usein
myös melkein valkeahkoa . Siinä ei esiinny erityistä kuviointia , mutta sillä
on heikohko luontainen silkin kiilto .
Vuosi lustot ovat kaikissa leikkauksissa selvästi erottuvia . Samassa vuosi lustossa suhteellisen paksun kevätpuun ja ohuen kesäpuun raja ei ole jyrkkä ,
vaan kevätpuu vaihtuu yleensä vähitellen kesäpuuksi . Varsinkin kuusessa
puuaineen tiheys on riippuvainen vuosiluston paksuudesta samoin kuin kesä puuprosentista : mitä suurempi kesäpuuprosentti sitä suurempi tiheys . Suurin
tiheys on kaikkein ohutlustoisimmissa puissa . Suomalaisen kuusen kesäpuuprosentin karkea keskiarvo on 15- 20 . Maan eteläosassa se on suurempi kuin pohjoisosassa .
Ydinsäteitä ei yleensä pysty paljaalla silmällä erottamaan koska niiden pak suus on kuusella vain noin 0 , 020 mm . Poikkileikkauksessa ne saattava t joskus
näkyä , mutta hekosti . Ydinsäteitä on noin 4 , 5- 5,5 % puuaineen tilavuudesta .
Mik roskooppisessa tutkimuksessa nähdään , että puuaineessa on sekä yhden että
useimman solukerroksen käsittäviä ydinsäteitä , joissa esiintyy sekä parenkyymisoluja että trakeideja . Ydinsäteidenparenkyymisolujen huokoset ovat pieniä
ja niitä on säännöllisesti useita jokaisessa soluristeyksessä (Thunell &
Perem 1952 , Jalava et al . 1957 , Salmi 1972 ) .
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Kuva 3. Kevätpuun pihkatiehyt kuusen rungon poikki leikkausesta . Suurennes
X 400 .
Fig . 3 . A transverse
section af the stem af
orway spruce with a resin
canal in the sp ringwood .
X 400 .
Pihkatiehyet ovat ohuita , ei varsin lukuisia . Suotuisassa valaistuksessa ne
saattavat erottua pituusleikkauksessa ohuina, raapaisumaisina viivoina ja
erittäin sileillä poikkileikkauspinnoilla pieninä , vaaleina pisteinä . Kuusi
ei ole niin pihkainen puu kuin mänty. Kuusen puuaineessa on tosin paikoin
runsaasti pihkarakoja . Vaakasuorat pihkatiehyeet ovat soikeita, ja niissä on
yl eensä 7- 9 paksuseinäistä epiteeli - (pinta) solua . Pituuden suuntaisia pihkatiehyitä on vähemmän kuin männyllä, ja niiden paksuus on suuresti vaihteleva pituuden suuntaisessa leikkauksessa . Pituuden suuntaisia pihkatiehyitä
on noin 0,2 - 0,5 % puuaineen tilavuudesta.
Ydin on pie ni ja vaalean ru skea . Oksat ovat vaaleita, mutta niiden ympärillä
on tumma rengas . Oksakiehkuroiden välissä on hajaoksia .
Mainittakoon, että kuusella kuten männylläkin tavataan harvinaisia ulkonäöl tään samantapasia muodostumia kuin koivun visa . Sille on tyypillistä vuosilustojen poimuileminen poikkileikkausessa samoin kuin visassa . Anatomisena syynä
on ydinsäteiden määrän kasvu jollakin kohdalla . Tällöin ydinsäteet kasvavat
hitaammin kuin puu~ muut osat ja ikäänkuin vetävät trakeidit käyriksi ytimeen
päin, jolloin muodostuu kuoppia puun pintaan ja vastaavaa poimuilua poikki leikkausessa . Syitä tällaiseen jällen epänormaaliin toimintaan ei ole tarkoin
selvitetty (Kärkkäinen 1977 ) .
Kuusessa esiintyy myös männyn tavoin mukuramuodostumaa. 1·1m . 1-letsäntutkimulaitoksen alueil la Vesijaolla on tavattu useita muku rakuusia ja erään 1950- luvun alussa tehdyn tiedustelun mukaan niitä löytyi metsähallinnon mailta 23
kpl (Ahola 1952, Kärkkäinen 1977 ) .
Puutekniset ominaisuudet
Kuusen puuaine on kauttaaltaan hyvin suorasyistä, jokseenkin pehmeää , kevyttä ,
melko kimmoisaa ja ulkonäöltään yhtäläistä . Kasvupaikan mukaan se on joko kar kea tai hienosyistä . Si llä ei ole mitään erityistä makua tai hajua . Kuusipuu tavaran kuivaus luonnistuu mainiosti, koska puuaine kuivuu hyvin nopeasti eija halkeilutaipumusta . Puu vaskä tällöin ilmene kuin vähäistä kieroutumis taa mekaanisilta ominaisuuksiltaan melko pitkälle muita eurooppalaisia havupuita kuten mäntyä ja jalokuusta .
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Puuaineen kestävyys punnitaan parhaiten oloissa, joissa kosteus ja kuivuus
jatkuvasti vaihtelevat . Kuusen puuaine ei ole erikoisen kestävää eikä varsinkaan säänkestävää . Kiintoisuuden vuoksi mainittakoon seuraavia Gayerin (19 39 )
esittämiä tietoja eräistä havupuista . Kaikkein kestävimpiä ovat erittäin pihkaiset puut kuten mänty, lehtikuusi ja sembra . Kestäviin kuuluvat kuusi ja
jalokuusi. Kostean ja kuivan vaihtelussa mänty kestää jopa 20 vuotta , kuusi
vain 10 . Mäntypuiset päre- tai paanukatot kestävät 15 vuotta, kuusipuiset 10 .
Rantapölkkynä lehtikuusi kestää 10 (kyllästettynä 16) vuotta, mänty 6- 8
(kyllästettynä 15 ) vuotta ja kuusi sekä jalokuusi 5 (kyllästettynä 10) vuotta .
Kuusta ei voi kuivana kyllästää lankaan . Tuoreena työ onnistuu , mutta menetelmä ei ole käytössä .
Kuten jo aiemmin mainittiin, kuusen puuaine on kevyttä . Tiheys (ti lavuuspai no) vaihtelee kasvuolosuhteiden mukaisesti ja näyttää olevan epämääräisempi
kuin männyllä . Poikkileikkauksessa tiheysvaihtelu on erikoinen : ytimen lähellä puu on hyvin tiheää, josta se laskee 5-10 vuosiluston verran, sen jälkeen
se kohoaa hitaasti pintaan päin . Havupuilla tiheys yleensä alenee tyvestä
latvaan, mutta kuusella se pysyy poikkeuksellisesti samana rungon eri korkeuk silla tai laskee lievästi tyvestä keskirunkoon saakka ja kohoaa sieltä jällen
latvaan päin (Kärkkäinen 1977) .
Eri tutkijoiden esittämät tiedot tiheydestä vaihtelevat jonkin verran , ~utta
keskimääräisinä lukuina v3itaneen pitää seuraavia : kuivatiheys 444 kg/m ja
kuivatuoretiheys 380 kg/ m . Tuoretiehys vaihtelee varsin laajasti kosteuspitoisuudesta ja sydä~puuosuudesta rii ppuen . Gayerin (1939) mukaan se on kes kimäärin 740-800 kg/M .
Puun kutistuminen ja lujuusominaisuudet riippuvat rat kaisevasti tiheydestä ja
tähän olennaisesti liittyvästä kesäpuuprosentin suuruudesta . Kuusen puuaine
kutistuu vähän: pituussuunnassa ( syiden suunta) 0,3 %, säteen suunnassa 3,6 %,
tangentin suunnassa 7,8 % ja tilavuudessa noin 12% (Thunell & Perem 1952,
Mali 1980) . Paisumispros5ntit puun kosteuden lisääntymisprosenttia kohti ovat
kuivatiheydessä 375 kg/m seuraavat : säteen suunnassa 0,19, tangentin suunnassa 0,37 ja tilavuudessa 0,56 (Kä rkkäinen 1977 ) .
Kuusipuun työstä käy hyvin päinsä kaikilla niin kone - kuin käsikäyttöisi l läkin puutyövälineillä . Vaikeutta tuottavat joskus erittäin kovat kuolleet
oksat , jotka irtoavat helposti . Tällainen puutavara ei sovellu puusepänteollisuuden raaka-aineeksi . Höylätyt pinnat ovat yl~ensä kauniskiiltoisia ja sopivat hyvin vernissa- , maali - ja lakkakäsittel yyn . Tosin tällöin on kuitenkin
varottava mahdollisest i esille tihkuvaa pihkaa, joka mm . vaikeuttaa kiillottamista . Puu on myös petsaus- (värjäys- ) kelpoinen . Sitä on helppo sorvata , leikata , halkaista, naulata jaruuvata . Myös liimaliitokset pitävät hyvin . Puuaine
on jokseenkin hapan- ja emäksenkestävää ( Salmi 1972, Mali 1980) .
Kuusen teknisiin vikoihin kuuluvana on syytä mainita varsinkin maannousemasienen eli juurikäävän aiheuttama laho . Laho vaikuttaa massan ominaisuuksiin repäisylujuutta heikentävästi. Pehmeä laho on sopimatonta sellun raaka- aineeksi
saannon jäädessä alle 40 prosentin (Jauhiainen 1983 ) . Kuusi on altis myös
muille sienille ja hyönteistuhoille .
Muita teknisiä vikoja ovat mm . kierteinen kasvu , mutkarunkoisuus , sydän- ja
rengashalkeamat, sisäänkasvaneet oksat, pihkaraot , kyljestyneet haavat , kar keasyisyys ja silloin tällöin puuaineessa esiintyvät punaiset tai ruskeat
läikät ja raidat (Gaye r 1939 ) .
Aiheuttaako hapan sade sitten teknisiä vikoja lisää, jos saastepäästöjä ei
saada kuriin? Oletettavasti puuaineeseenkin saattaa s yntyä rakennevikoja .
Joka tapauksessa se vaikuttaa puiden kasvuun hekentävästi . Etelä-Ranskassakin vuotuinen lisäkasvu on jo alentunut 0,3-0,6 %, puhumattakaan sitten sii tä, miten Keski -Euroopan metsille on käynyt . Siellä on todettu, että jalokuusi on vaurioitunut eniten ja mänty vähiten kuusen sijoittuessa keskiväliin .
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Mainittakoon vielä, että kuusen laatua on koetettu parantaa karsinnalla etenkin Saksan Iiittotasavallassa .
Kuusipuu syttyy nopeasti ja palaa hyvin, Lämpöa rvo on pienempin kuin männy ll ä
Kuusen tehollinen lä mpöarvo absoluuttisen kuivana on 4800 kcal /kg = 20,1 MJ/kg
ja 30 %: n kosteuspitoisuudessa 3580 kcal/kg = 15,0 HJ/kg (Thunell & Perem
1952 ) .
Kuusi sahapuuna
Kuusen markk~nahakkuumäärästä, joka hakkuuvuonna 1981-1982 oli kaikkiaan noin
1~,3 milj . m (kiintotilavu~s) kuorineen, tukkipuun osuus oli noin 8,4 mi l j .
m ja kuilupuun 8,9 milj. m . (Uusitalo 1983 ) .
Kuusi ei ole sahapuuna yhtä arvostettu ja kysytty kuin mänty , vaikkei siitä
saakkaan niin helposti huonolaatuista tavaraa kuin männystä . Kuustakin tosin
sahataan jatkuvasti ja paikoin runsaastikin. Kokonaistilanne Suomessa on tällä hetkellä erityisen vaikea kuusimarkkinoiden suhteen, koska eri tuottajamaissa on yksinkertaisesti liian paljon kuusisahatavaraa tarjolla .
Tilanne on sama myös Ruotsissa : vain harvoilla puutavaramarkkinoilla kysy tään kuusta, ja sen hinta on alhaisempi kuin männyllä . Kuu siraakapuun hinta
on 90- 99% männyn vastaavasta hinnasta, javalmiiden kuusituotteiden hinnat
ovat vain 75 % samanlaisten mäntytuotteiden hinnoista . Jotakin olisi siis
tehtävä kuusen arvon kohottamiseksi sahapuuna ( Strängh 1983).
Kuusi kuitupuuna
Mekaanisen massan valmistuksessa käytettiin aikaisemmin lähes yksinomaan kuu sta . Puuhiokkeen valmistuksessa pääpuulajina kuusta käyttäneet kivihiomot ovat
nykyään kuitenkin vähentyneet ja tilalle ovat tulleet myös muita puulajeja
käyttävät hiertämöt. Männyn käyttö Reilun raaka - aineena on lisääntynyt . Pääsyy tähän on kuusta käyttävien sulfi1ttiprosessien korvaaminen mäntypohjai silla sulfaattitehtailla . Kuusen käytölle se llun valmistukseen ei kuitenkaan
ole teknisiä esteitä . Asiantuntijat jopa kehottavat lisäämään kuusen käyttöä
sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi . Metsien kehittyminen liian mäntyvai taisiksi saattaa aiheuttaa sopeutumisongelmia teollisuuslaitoksille, jossa
on siirrytty mekaanisen massan valmistukseen .
Sulfaattikeitossa selvin ero männyn ja kuusen välillä on saannossa, joka kuu sella on 2- 6 prosenttiyksikköä korkeampi kui n männyllä samoissa kovuuks issa .
Massoje n valkaistavuudessa ei ole eroja . Keitossa syntynyt saantoero kuusen
hyväksi säilyy myös valkaisussa .
Kuusel la on mäntyä paremmat laatuominaisuudet varsinkin sanomalehtipaperia
ajatellen . Sanoma lehtipaperin valmistajista noin 80 % käyttää mekaanista
massaa, jonka valmistukseen kuusi soveltuu er ittäin hyvin .
Valkaisemattomien ja valkaistujen kuusimassojen lujuusominaisuudet ovat mäntymassoja selvästi korkeammat .
Vaikka kuusentyyppistä puuta saadaankin nykyään ulkomailta kuusta edullisemmin, markkinatilanteen odotetaan kyllä muuttuvan ja kuusen kysynnän kasva van ennenpitkää (Jauhiainen 1983 ) .
Kuusesta saadaan kemialiisin menetelmin tavallisesti paperiselluloosan lisäksi ns . jaloselluloosaa , joka soveltuu mm . tekosilkin ja nitroselluloosan valLisäksi mainittakoon myös kuusen käyttö lasmistukseen (Salmi 1972) .
tulevy- ja kuilulevyteollisuuden raaka-aineeksi sekä lastuvillan va l mistukseen .
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Kuusen muu käyttö
Kuusi kuuluu eniten käytettyihin puulajeihin, ja se soveltuu sekä sisä- että
ulkorakenteisiin: kattotuoleihin, lattioihin, portaisiin, vesi-, silta- ,
maa- ja kaivosrakentamiseen . Tosin huonohkon kestävyyden takia se ei ole
esim . kaivosrakentamisessa erityisen suosittu . Sisustuspuuna se soveltuu
myös oviin, ove np ienoihin , erilaisiin laudoituksiin ja panelointiin .
Kuusi on myös vaneripuu, josta tehdään varsinkin sorvattua viilua . Vähäisen
elämisen takia sitä käytetään oksat poistettuina ja paikattuina vaneerattujen esineiden sisäpuuksi ( sokkopuu ) , vanerin välilevyksi, pintaviiluksi ja
ristivaneri teollisuudessa.
Erikoispuista mainittakoon voimajohto- ja lennätinpylväät, joiksi se ei ole
perin suosittu, sekä laivojen mastot, joihin sitä pidetään parhaimpana puulajina männyn ja lehtikuusen j älkeen.
Ohutlustoisesta, oksattomaste puusta valmistetaan yksikertaisia huonekaluja ,
varsinkin keittiöhuonekaluja, kaappeja, hyllyjä jne . Puusepänteollisuus käyt tää kuusta lukemattomiin muihinkin tuotteisiinsa, vaikkei puu erikoisen hy vin sovellukkaan tämän teollisuuden raaka- aineeksi.
Vanhoista, sisältä lahoista, mutta pintapuultaan terveistä ja hyvin halkea vista pölkyistä tehdään tynnyrilautoja .
Kuusta
käytetään keveytensä takia edelleenkin paljon laatikkolaudoiksi ja
hajuttomuutensa ja mauttomuutensa vuoksi sitä voidaan käyttää ruoka - ainei denkin, mm . voin pakkauslaatioiksi , kala astioiksi jne .
Kuusta käytettiinennenvaunuteolisuude ssa ja onpa se kelvannut tulitikkupuuksikin sekä lyijykynien valmistukseen. Halpuuden vuoksi puuta on käytetty
myös leikkikaluihin .
Tasarakenteinen, ohutlustoinen ja hitaasti kasvanut kuusi on erinomaisen
sopivaa resonanssipuuta soittimien kaikupohjina . Japanilainen pianotehdas
Yamaha, joka tuottaa noin 380 000 pianoa vuodessa, on osoittanut suurta mielenkiintoa hidaskasvuista pohjoisruotsalaista kuusta kohtaan, kertoo PiteåTidningen .
Kuusen neulasista on höyrytislauksella tuotettu haihtuvia (eteerisiä) öljyjä ,
ns . havunneulasöljyä , tai valmistettu "metsävillaa" .
Kuori sisältää , kuten jo mainittiin, parkkihappoa, jota on käytetty vasikannahkojen ja pienikokoisten nautaeläinten nahkojen esi - tai varsinaiseen parkitukseen .
Pihkasta on valmistettu tärpättiä, pikeä, hartsia, viuluhartsia (kolofni) jne .
( Gayer 1939, Salmi 1972) .
Latvukset ja metsäteollisuuden jätepuu, lähinnä sahausjätteet , yleensä haketetaanjakäytetään erilaisten tuotteiden raaka- aineiksi tai polttoaineena
energian tuottamiseen .
Ohuita, laajalle alueellr ulottuvia juuria on käytetty sidonta - ja palmi kointimateriaalina .
Elävistä puista on tehty kuusiaitaa, latvasta valmistettu härkimiä ja onpa
joku innokas samoilija käyttänyt pihkaa purukumin korvikkeena .
Kuusi on myös koriste - ja joulupuu . Ensimmäinen joulukuusi lienee pystytetty
vuonna 1605 Strassburgissa Saksassa, mutta varmasti jo sitä ennenkin puuta ja
sen oksia on käytetty maagisissa seremonioissa . Suomessa joulukuusi alkoi
yleistyä 1800- luvun jälkipuoliskolla1 ja ensi mmäinen yleinen joulukuusi
pystytettiin vuonna 1930 Helsingin Senaatintorille.
Sor bifol i a 14 (J/1q 83l

132

Summary : Quality and use af Norway spruce .
Norway spruce, Picea abies (L . ) Karst ., is the most common and economically
most important tree species after Scots pine, Pinus sylvestris L. in Finland.
The share af spruce af the t~tal timber volume af the Finnish forests i s
37.5% and equals 568 mil l . m (solid volume including bark l .
Spruce generally reaches a height af 25 ta 30 m. The stem is straight, without forks, and particularly tall and smoothly tapering in densely growing
trees.
The wood af Norway spruce is thoroughly straight - grained, relatively soft,
light in weight and elastic; the apgearance does not var y much . Dry- weight
density is , on an average , 440 kg/m (solid volume ) . The durability af
spruce wood is not equal ta that af Scots pine . In particular, this applies
ta the resistance ta weather exposure .
As sawnwood spruce is not as highly valued as pine, although the vood quality
does not vary as much as in pine .
The main use af No r way spruce wood is for pulping. The pulp yields are 2 ta
3 percentage points higher than the corresponding values for pine in the
sulphate process . This superiority is still found after bleaching. The newsprint qua l ity as also better when spruce is used as rav materia!. Unbleached
and bleached spruce pulps exhibit better strength properties than the
corresponding pine products .
Spruce is also used as raw materia! for chipboard and fiberboard, as well
3S for plywood .
Spruce is suitab l e both for interior and exterior contruction. andalso for
for fu r niture and musical instrument manufacturing . Thus its vse is
extremely variable .
Ki rjallisuutt a :
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Kä r kkäinen , M. 1977 : Puu . Sen r akenne ja ominaisuudet . 442 s .
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Sorbifol i a 14 {3/1983)

133

LEENA HÄMET-ÄHTI
SUOI'·"EN VILJELLYISTÄ KUUS ILAJ EISTA
Kuuset (Picea) ovat pohjoisen pallonpuoliskon viileän ja lauhkean vyöhykkeen
havupuit~kuuluvat yhdessä pjhtojen (Abies) , douglaskuusten (Pseudotsuga) ,
hemlokkien (Tsuga) , keteleerioiden (Keteleeria) ja Cathya- suvun kanssa Pina ceae- heimon Abietoideae- alaheimoon . Näillä kaikilla - Cathya- sukua lukuunottamatta - neulaset ovat ysittäin pitkäversoissa .
Kaikilla kuusilajeilla runko on suora ja kuori ohut , suomupintainen . Oksistossa vuosikehkurat säilyvät se l vinä, ja oksat ovat runkoon verrattuna tavallisesti hentoja . Kapeat ja särmikkäät , liereät tai litteät neulaset ovat
kierteisesti kiinni pienten neulaskyhmyjen päässä . Neulasten varistua kyh myt jäävät oksaan ja aiheuttavat oksen karheuden . Kuusten kävyt ovat riippuvia ja käpysuomut ohuita .
Picea- suvussa on yli 30 lajia , ja suvun sisäinen taksonominen luokitus on
vaikeaa . Nykyään puhutaan usein vain kahdesta ryhmästä, nim . Omorika- ryh mästä , johon kuuluvat f · omorika , f · brachytyla (Franch . ) Pritzel (EteläKiina ) , P. breweriana S. Watson (Kalifornia ja Oregon ) ja ehkä myös
f . jezoen sis ja P. sitchensis , sekä Abies- ryhmästä , johon sisältyvät kaikki
muut kuusilajit Tvrt . Schmidt- Vogt 1977 ) . Kuusten suvulle on hyvin luonteenomaista l evinneisyysalueitten kohdatessa muodostuneet lajien väliset risteytymäparvet , jollaisia ovat mm . f . engelmanii x glauca, f . glauca x sitchensis ( P. x lutzii Little) ja P. marina x rubens Pohjois- Amerikassa sekä
f . abies x-yezöensis ja f . abies x koraiensrs-Itä- Aasiassa ( esim . Bobrov
197~

Luonnonvaraisen P. abieksen lisäksi Suomessa viljellään melko yleisesti
viittä kuusilajia , ja kaikkiaan meillä lienee ulkokasvatuksessa 17 l ajia ,
joista f · orientalis ( L. ) Link , ( Kaukasus ) , f · purpurea Mast . ( Länsi- Kiina) ,
P. schrenkiana Fischer & Meyer ( Tier - ~an ) ja P. wilsonii Mast . (Länsi Kiina) eivät ole menestyneet eivätkä edes saatavissa olevien tietojen perusteella näytä sisältävän meille hyvin soveltuvia kantoja . Tämän takia niitä
ei ole otettu oheiseen määrityskaavaan .
1
1

Neulaset litteitä
Neulaset särmikkäitä tai l iereitä

2 (l)
2

Nuoret oksat karvaisia
Nuoret oksat kaljuja

3 ( 2)

Neulaset kovia, pistävän teräväkärkisiä , oksan yläpinnalla
oksan myötäisiä
P. sitchensis
eulaset pehmeähköjä, tylppä- tai suippokärkisi~, oksan
yläpinnalla siirrottavia
P. jezoensis

3
4 (l )
4

5 ( 4)
5

f.

omorika
3

eulasen al apinnalla ka (si leveää valkoista juovaa
eulasen ylä- ja alapinta jokseenkin samanvärisiä

5
6

uoret oksat valkoisia - vaaleanruskeita, tavallisesti kaljuja
P. bicolor
1 uoret oksat punakeltaisia, ainakin uurteet karvaisia
f . glehnii

L. Hämet-Ahti ,
00170

2
4

HelA~nki

Het6~ng~n ytio~ton kaov~eteen ~06 , U~o~katu

17 .
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6 (4)

6
7 (6)

7

8 (7)
8
9 (8)

9

Nuoret oksat karvaisia ja/tai
Nuoret oksat kaljuja

nysty ~ arvaisia

7
11

Neulaset säteittäisesti ympäri oksaa siirottavia, 7-12 mm
pitkiä, siniharmaita
f . mariana
Neulaset sivulle ja toisinaan ylöspäin mutta eivät alaspäin
siirottavia

8

eulaset sinertäviä tai sinertävänvihreitä: nuoret
oksat kellertäviä
P. engelmannii
Neulaset kirkkaan- tai tummanvihreitä .

9

Nuoret oksat punakeltaisia; kärkisilmu 1-1,5 cm pitkä
P. koraiensis
Nuo r et okast toisenvärisiä; kärkisilmu paljon alle
1 cm pitkä

10

P. rubens
abies

10 (9)
10

Kärkisilmu neulasten peitossa
Kärkisilmu näkyvissä

11 ( 6)

Neu laset vihreitä; käpysuomut vinoneliömäisiä, tylppä tai lanttokärkisiä
P. abies
Neulaset sinivihreitä - siniharmaita

11

12 (11) Kärkisilmu 6-10 mm pitkä
12
Kärkisilmu enintään 6 mm pitkä

P.

12

P. asperata
13

13 (12) Neulaset 10-1 8 mm pitkiä, tylppiä; käpysuomut jäykkiä, pyöreäf . glauca
ja ehytlaitaisia
Naeulaset 20- 30 mm pitkiä, teräväkärikisiä; käpysuomut
13
ohuita, taipuisia, hammaslaitaisia
f· pungens

f.

abies (L . ) Karsten - (metsä)kuusi

Luonnonvarainen kuusemme, vuoden puu, on eurooppalais-siperialainen, kontinentaalinen laji, joka puuttuu läntisimmästä Euroopasta ja koillisimmasta
Aasiasta . Se on tuoreitten ja lehtomaisten kangasmetsien, lehtojen ja korpien
puu, joka kulon, my r skyn tai hakkuitten seurauksena kasvupaikkansa menetettyään palaa luonnon olosuhteissa sinne vasta koivu - , haapa tai mäntyvaiheen
jälkeen .
Taksonomisesti kuusi ei Suomessakaan ole yhtenäinen vaan ainakin koillis- ja
pohjoisosissa maatamme vallitsee siperiankuusi-niminen rotu ( P. abies subsp .
·obovata ( Ledeb.) Domin) , joka näyttää kykenevän kasvamaan melko hyvin myös
kuivissa kangasmetsissä . Nimirotua , euroopankuusta (P . abies subsp . abies) on
koko maassa (Jalas & Suominen 1973), mutta Pohjois- Suomessa se näyttää keskit tyvän pääosin reheville maille . Siperiankuusen käpysuomut ovat vastapuikeita
ja pyöreäkärkisiä, kävyt 4 . 7 cm pitkiä ja nuoret oksat nystykarvaisia . Euroopankuusen käpysuomut ovat vinoneliömäisiä, kävyt 10- 15 cm pitkiä ja nuoret oksatkin ovat kaljuja . Ilmeisesti kuusemme ainakin maan keskiosissa ovat näiden
rotujen välimuotoa . Vuoden puu kaipaa taksonomista selvitystä .
P. asperata Mast .

f·

asperata kasvaa Länsi - ja Pohjois- Kiinan vuoristoissa, ja näyttää olevan
hemiboreaalis- eteläboreaalinen , melko niukkasateisten alueitten varjon puoleisten rinteitten kasvi (Wang 1961) . f . asperata muistuttaa suuresti f . abiesta ulkomuodoltaan , mutta nuoret neulaset ovat selvästi sinivihreitä ja oksan
päätesilmut jopa 15 mm pitkiä .
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f . asperataa on Suomessa herbaarionäyttei den ja _kirjallis~usti~tojen

per~s 

teella ainakin Metsänt utki muslaitoksen PunkaharJun, Ruotslnkylan Ja Solbolen
kokeilualueilla (Heikinheimo 1956 ) sekä Elimäen Mustilassa (Anonyymi 1982) ,
Karjalohjan Tammistossa ja Helsingin yliopiston kasvitieteellise ssä puutarhassa.
f . asperata on potentiaalinen viherrakennuspuu Etelä- ja Keski - Suomeen, mutta
sen menestyminen asutuskeskuksis sa on kokeilematta.

f.

bicolor (rlaxim . ) t·layr - irakuusi

Irakuusi kasvaa luonnonvaraisena Japanissa Honäun saaren keskiosien boraalisissa vuoristometsiss ä, joissa vallitsevia lajeja ovat mm . Abies mariesii,
A. veitchii ja Betula ermanii (Ishizuka 1974) . Irakuuselle ovat luonteenomai sia neuiasten leveät ilmarakojuovat, jotka tekevät kuusesta "kaksivärisen".
Kävyt ovat kypsinä tummanruskeita ja hyvin ohutsuomuisia .
P. bicoloria on kasvatut Mustilan arboretumissa ja yksi kaunis nuori yks ilö
on myös Turun yliopiston Kasvitieteellise ssä puutarhassa . Irakuusi on hyvin
koristeellinen, ja siitä ehkä olisi tarkasti valiten saatavissa ainakin lounais- ja etelärannikon läheisyydessä menestyviä kantoja .

f.

engelmannii (Parry ) Engelm . - engelmanninkuus i

Enqelmanninkuus i kasvaa luonnonvaraisen a läntisessä Pohjois- Amerikassa keski sestä Brittiläisestä Kolumbiasta ja lounais- Albertasta Uuteen Meksikoon ja
Arizonaan . Se muodostaa - usein yhdessä Abies lasiocarpan kanssa - näiden alueiden boreaalisia vuoristometsiä , ja on kliimaks- tai subkliimakspuul aji .
Kasvupaikat ovat verraten tuoreita ja ravinteisia (Fouells 1965) . Engelmanninkuusen neulaset ovat sini- tai harmaanvihreitä , 15-25 mm pitkiä ja nuoret oksat selvästi karvaisia . Kävyt ovat 3- 7,5 cm pitkiä , vaalean ruskeita . Käpysuo mut ovat vinoneliömäisiä. tai · vastapuikeita
ja joskus heikosti hammaskärkisiä .

f·

engelmannii on melko yleinen viherpuu Suomessa , ja hyvin kasvavia yksilöitä on sekä etelä- että keskiboreaalises sa vyöhykkeessä (Kallio 1966) . Pohjois- Suomeenkin soveltuvia kantoja olisi löydettävissä, koska tämän lajin
luontainen alue ulottuu metsänrajalle saakka .

f.

glauca (r·loench) Voss - valkokuusi

Valkokuusi on Kanadan ja Po hjois-Yhdysvalto jen boreaalisten metsien kliimaksja osittain subkliimakslaji , jonka alue ulottuu Atlantin ranni kolta Kalliovuorille ja sisä- Alaskaan . Valkok uusi on vaatelias parhaiten kalkkipitoisilla
mailla menestyvä puulaji, joka kuitenkin kestää ikiroutaa . Se on hyvin läheistä sukua engelmanninkuus elle , ja melko laajalla alueella läntisessä Kanadassa
onkin näiden välisiä risteytymiä aivan yleisesti . Albertassa ja Brittiläisessä Kolumbiassa kasvaa valkokuusen rotu, f . glauca vaL albertiana ( S. Bro~n)
Sarg ., jonka käpysuomut ovat jäykempiä kuin nimirådulla ja jonka nuoret oksat ovat toisinaan vähän karvaisia; tämä rotu lienee osa engelmanninkuusen ja valkokuusen välistä risteytymäparvea . Valkokuusi kohtaa muutamissa
Brittiläisen Kolumbian ja Alaskan rannikon jokilaaksoissa sitkankuusen ja
risteytyy tämänkin kannsa . ~lyös valko- ja mustakuusen välisiä risteytymiä
tunnetaan .

f.

glaucan erottaa f · engelmanniista mm . oksien kaljuus , neulasten (10- 18 mm)
ja käpyjen (3-6 cm) lyhyys; lisäksi valkokuusen käpysuomut ovat pyöreähköjä .
Murskattujen naulasten mustaherukkaa muistuttava voimakas tuoksu on valokuusella luonteenomainen , ja tiheaneulaisen, vaaleanvihreän, pienikokoisen kartiokuusen (P . glauca 'Conica") osaa vain tuoksusta yhdistää valkokuuseen .
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Kuva 1. Kuusista on lu kuisia erikoismuotoja viljelyssä . Kuvassa kartio kcusi
(Picea glauca 'Conica ' ) ja serbiankuusen kääpiömuoto ( P. omorika' ana ' )
Viikissä Helsingin yli opiston puutarhatieteen laitoksef!puistossa. - Kaikki
kuvat : P. Al anko .
Fig . 1. There are numerous forms of spruces in cultivati on : In the front
Picea glauca 'Conica ' and behind Picea omorika • ana' in the garden of
Department of horticulture of Helsin ki University in Viikki . - All photographs by Pentti Alanko .

Suomessa valko kuusta (sekä nimirotua että myös var . albertianaa ) on kokeiltu
eri puolilla metsäpuuna ( esim . Heikinheimo 1956 ) , ja se näyttää kuuluvan
useimpien arboretumeittemme l ajistoo n. Paikoitellen sitä on myös viherpuuna ;
pohjoi simmat lienevät Rovaniemellä . Se näyttää sietävän ilman epäpuhtauksia,
ja valkokuusen laajalla alueella luulisi olevan kaikkiin Suomen osiin menest yviä kantoja .
P. glehnii ( Fr . Schmidt ) Mast . - glehninkuusi
P. glehnii on luonnonvarainen etelä - Sahalinilla, etelä- Kurileilla , Hokkaidolla sekä hyvin harvinaisena pohjois - Honsulla . Se on korpien, r ämeitten, serpentiinimaiden, r antadyy ni en ja tuliperäi sten heikka- ja sorakenttien laji, joka
viihtyy myös ka lliorinteillä ja kuumien lähteiden läheisyydessä . Tämänkal taisilla kasvupaikoi lla se muodostaa usein puhtaita metsiköitä . Se kykenee
myös valtaamaankuloalojapioneeripuun a erityisesti Hokkaidon itäosissa
(l shizuka 1974 ) .
Glehninkuusen neulaset ovat päältä vihreitä ja alta melkein valkoisia , n . 612 mm pitkiä ja 1-2 mm leveitä . Nuoret oksat ovat tiheÄja runsaskarvaisia .
Kävyt ovat 4- 8 cm pitkiä , usein pitkään tummansinipunaisia . Käpysuomut ovat
leveän puikeita .
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Glehninkuusta on Suomessakin kokeiltu Metsäntutkimuslaitoksen kokeiluelueilla
( Solbölessä, Ruotsinkylässä ja Punkaharjull~ (Heikinheimo 1956), lisäksi sitä
on Elimä en Mustilassa (Anonyymi 1982).
Glehninkuusi on koristeellisen näköinen ja soveltuisi sen vuoksi hyvin viherpuuksi . Hemiboreaalis-eteläboreaalisena lajina sitä luulisi löytyvän jopa kes ki - Suomessakin menestyviä kantoja, mutta meillä ei ole tietoja sen viihtymisestä asutuskeskuksissa .

f.

jezoensis (Sieb . & Zucc. ) Carr . - ajaninkuusi

Ajaninkuusi kasvaa Koillis- Kiinassa, Amurin alueella, Kamtsatkalla, Sahalinilla, Kurileilla, Hokkaidolla ja Honsun keskiosissa . Itäaasialaisista ku usista sillä on laajin le vinneisyysalue. Kasvupaikkavaatimuksiltaan se on hyvin
metsäkuusen kaltainen, mutta vyöhykkeellisesti se näyttää rajoittuvan etelä j a keskiboreaalisille alueille ja tuskin kasvaa pohjoisboreaalisissa olosuhteissa .

f.

jezoensiksen neulaset ovat litteitä, päältä vihreitä ja alta selvästi valkojuovaisia . Nuoret oksat ovat kaljuja (Kamtsatkalla kasvava populaatio on
karvainen ) . Kävyt ovat 4-8 cm pitkiä, käpysuomut puikeita ja usein hammaslaitaisia . Ajaninkuusta Suomessa on mm . Metsäntutkimuslaitoksen kokeilualueil la
Solbölessä, Ruotsinkylässä ja Punkaharjulla (Heikinheimo 1956 ) sekä Elimäen
Mustilassa (Anonyymi 1982) . Ulkonäkönsä puolesta 59 olisi hyvä viherpuukin ,
~ utta sen menestymisestä asutuksen keskellä ei näytä löytyvän tietoja . Kasvimaantieteellisesti siitä pitäisi olla lähes koko Suomessa menestyviä kan toja löydettävissä.
P. koraiensis Nakai (P . koyamai auct . ) - koreankuusi

P. koraiensis on harvinainen kuusilaji, jota kasvaa Koillis- Kiinassa Yalu}oen latvailta Chang-Pai-Chanin vuoristoon, Neuvostoliitossa Ussurin alueella
ja Pohjois-Koreassa . Levinneisyysalue on pirstoutunut useaan erilliseen osaan
ja osa- alueitten populaatioista on kuvattu ainakin kolme rotua . Japanissa
Honsun saarella Yatsugataken vuoristossa kasvaa lähisukuinen f . koyamai
Shirasa~a . P.
koraiensis muistuttaa ulkomuodoltaan P. abiessubsp . obovataa
jonka kanssa se on risteytynytkin . Hyvä erottava tuntomerkki näyttäisi olevan ~· ~~!l~ensi~sel) oksan
iso, jopa 1, 5 cm pitkä kärkisilmu .
Koreankuusta (tavallisesti f · koyamain nimellä ) kasvatetaan ainakin Elimäen
Mustilassa ( Anonyymi 1982 ) sekä Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun kokei lualueella ( Heikinheimo 1956) , joissa molemmissa se on osoittautunut kestäväksi . Koreankuusen menestymisestä epäpuhtauksia sisältävässä asutuskeskusilmassa ei ole tietoja . Kasvimaantieteellisesti se näyttäisi sopivan vain EteläSuomeen .
P. mariana U1iller ) Britton, Sterns et Poggenburg - mustakuusi
Mustakuusi on levinneisyydeltään aivan valkokuusen kaltainen , ja kasvaa Kanadan ja Pohjois-Yhdysvaltojen boreaalisissa osissa Atlantin rannikolta Kal liovuorille ja sisä- Alaskaan . Yhdessä valkokuusen kanssa se muodostaa näiden
alueiden havumetsien puuston pääosan . Ekologialtaan se eroaa selvästi val kokuusesta : levinneisyysalueensa eteläpuoliskossa se on soitten, lähinnä rä meitten ( muskeg ) ja jokiuomien puu mutta pohjoispuoliskossa sitä on myös hiekalla , saralla ja jopa kalliokoilla . Yleensä se suosii hapanta kasvualustaa .
Melkoinen osa sen alueesta on ikiroudassa . Mustakuusen kävyt ovat puoliserotiinisia ja säilyvät puussa useita vuosia itävää siementä sisältävinä . Ku lossa kävyt avautuvat , ja kuloalueille muodostuu tasaikäisiä mustakuusikoita .
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Kuva 2. Mustakuusen tu ntee mm . lyhyistä sinertävistä neulasistaan . Se on
kestävä ja kau nis kuusilaji, mutta aivan liian vähän viljelty .
Fig . 2. Black Spruce (Picea mariana) is rather seldom seen in Finnish parks
and gardens . It is quite hardy, handsome spruce ~ith short, bluish-green
needles .
Mustakuusi kykenee pio neeripuiden tavoin uudistumaan aivan avoimillakin paikoilla vaikka ensimmäisenä vuonna taimille joissakin olosuhteissa harva suojapuusto näyttäisi olevan eduksi (esim . Fowells 1965) . Toisaalta mustakuusi
tulee toimeen klimakspuiden tavoin jopa vain 1/ 10 täydestä valosta.

f·

mar i anan neu l aset ovat siniharmaita, 7- 12 mm pitkiä, tylppiä- tai terävä kä r kisiä . Nuorissa oksissa on runsaasti ruskeita nystykarvoja . Kävyt ovat
pyö r eähköjä , 2- 3. 5 cm pitkiä , ja niitä on aina hyvin runsaasti latvuksen si sässäkin . Mustaku usi- nimitys johtuu runkoa peittävistä tummista jäkälistä,
joita l uonnonva r aisissa puissa on monin paikoin runsaasti, eikä niinkään tä män kuusilajin omasta väristä .

Mustakuusta näyttää olevan kaikissa Suomen arboretumeissa, ja aika usein sen
näkee kaupunkien puistoissa ainakin kohtalaisesti menestyvänä viherpuuna
{esim . Helsingissä serbiankuusten seassa) . Kallio ( 1966 ) ilmoittaa pohjoi simmaksi viljelypaikaksi Oulun, jossa mustakuusi on paleltunut, ja herbaarionäytteitä on Koiarista saakka . Meillä näyttää olevan viljelyssä aivan liian
e tel äisiä kantoja ; tässä lajissa on varmasti olemassa kaikkiin Suomen oloihin sovelt uvaa ainesta .

f.

omorika (Pancic) Purkyne - serbiankuusi

Serbiankuusi kasvaa l uonnonva r aisena Jugoslaviassa lounais- Serbiassa, missä
sitä on kaikkiaan noin 60 ha alueella . Kasvupaikat ovat jyrkkiä rinteitä
(esim . Eräjää & Karhu 1975), ja ilmeisesti sijaitsevat hemiboreaalisessa
kasvillisuusvyöhykkeessä . Serbiankuusi on ns . tertiäärirelikti, jonka lähisukulaisia kasvoi laajalti Euroopassa tertiäärikaudella .
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Kuva 3 . Okakuusen sinivihreät muodot
(hopeakuuset) ovat eniten istutettuja
ulkolaisista kuu sista puutarhoissamme.
Kuvassa komeita yksilöitä, Raahessa .
Fig . 3. Blue Spruces ( Picea pungens
"glauca" - forms) are most commonl y
planted exotic spruces in Finnish
gardens .

Kuva 4 . Okakuusen latvaa käpyineen ,
Kävyt tuntee ohuista, aaltoreunaisista käpysuomuistaan.
Fig . 4 . Colo rado Spruce ("B lue
spruce") l!lith cones . Cone scales
are thin and they are wavy on
margins .

P. omorika on kapealatvuksinen, tummanvihreä puu . eulaset ovat litteitä,
}a niiden alapinnalla on kaksi valkoista ilmarokojuovaa . uoret oksat ovat
karvaisia , kävyt 4- 6 .5 cm pitkiä, ja käpysuomut melkein pyöreitä . Viherpuuna
serbiankuusi on hyvin suosittu,sillä se sietää paljon enemmän astuskeskusten ,
teollisuuden ja liikenteen tuott am ia ilman epäpuhtauksia kuin esim . l metsäk~ usi .
Meillä sitä on sekä arboretumeissa, kaupunkien puistoissa että yksityi spihoi~
sa . Se menestyy hyvin hemi- ja eteläboreaalisessa Suomessa mutta talvehtii
huonosti keskiboreaalisessa vyöhykkeessä, jossa sen kasvimaantieteellisestikään ei pitäisi menestyä .

f·

pungens Engelm . - okakuusi

Okakuusi on Ka lliovuorten keski - ja eteläosien puu , joka usein kasvaa douglaskuusen ja kontortamännyn kanssa . Tavallisimpia kasvupaikkoja vuoristojokilaaksojen pohjat, joissa sitä on puhtaina metsikköinäkin . Vyöhykkeellisesti okakuusi näyttäisi olevan hemiboreaalis-eteläboreaalinen, ja ilmasto
sen kasvualueelia on ainakin lievästi mante reista.
Okakuusen nimi johtuu teräväkärkisistä neulasista, JOtka ovat sinivihreitä
tai jopa joillakin lajikkeilla aivan hopeanharmaita, sekä 15- 30 mm pitkiä .
Nuoret oksat ovat aivan kaljuja, kävyt 5-10 cm pitkiä , ruskehtavia, ja käpy suomut kapean vastapuikeita , ohuita ja pitkittäin poimuisia .
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Kuva 5 . Dkakuuset ja hopeakuuset tuntee myös pistävistä neulasistaan .
Fig. 5 . Colorado Spruce and "Blue Spruces" are easil y recognized also by
their sharp-pointed needles .

f·

pungens on Suomen suosituin ulkomainen viherkuusi, joka Kallion ( 1965 )
mukaan on menestynyt meillä keskiboreaalisessa vyöhykkeessä saakka : pohjoi sin tieto on Ylistarosta . Lappiin soveltuvia ekakuusikantoja tuskin on olemassa, mutta engelmanninkuusesta saisi sinne sopivan vastineen .

f.

rubens Sarg . - punakuusi

Punakuusi on itäisen Pohjois-Amerikan puu : sitä kasvaa ova Scotiasta Maineen,
Dntarioon ja kaakkois- Quebeciin sekä New Yorkiin . Lisäksi sitä on Appalakkien
ylärinteillä ainaTennesseehen saakka . P. rubens on läheistä sukua mustakuuselle, ja tavatessaan nämä kaksi lajia risteytyvät, mutta punakuusi on mustakuusta eteläisempi ja kasvaa hemiboreaalisessa ja pohjoistemperaattisessa
vyöhykkeessä . Se on kilpailukykyinen vain melko vaati matlomilla kasvupaikoil la kuten podsoloituneella moreenilla, humuksen peittämillä kalliokoilla ja
korvissa . Liikkumattoman pohjaveden aiheuttamaa märkyyttä se ei siedä eikä
kasva rämeillä (Fowells 1965) .
P. rubens muistuttaa suuresti mustakuusta mutta neulaset ovat vihreitä, kiil t äviä ja 10-15 mm pitkiä . Kävyt ovat 2. 5-5 cm pitkiä; koska ne eivät ole ollenkaan serotiinisia, latvuksessa ei ole mustakuuselle ominaisia käpykertymiä .
Punakuusi on meillä harvinainen, ja sitä on muutama yksilö ainakin Punkaharjulla (Heikinheimo 1956 ) ja Mustilassa (Anonyymi 1982 ) . Hemiboraalisilta alueilta kaikkein mereisintä rannikkoa välttäen, voisi löytyä etelä- Suomeen soveltuvia punakuusi~antoja ,
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f · sitchensis (Bong.) Carr . - sitkankuusi
Sitkankuusi kasvaa pitkin Isonvaltameren rannikkoa läntisessä Pohjois- Ameri kassa Etelä-Alaskasta Pohjois- Kaliforniaan . Sen alue on 2500 km pitkä,mutta
leveydeltään eteläosissa vain muutamia kilometrejä ja Alaskassakin enintään
200 km . Näi lle seuduille on ominaista ilman suuri kosteus : sumuja on usein
ja sateita, jotka varsinkin alueen eteläpuoliskossa ovat talvikautena , on
runsaasti . Sitkankuusen kasvupaikat ovat alueen eteläpuoliskossa joko hiekkaisia jokirantoja ja - suota tai varsinkin pohjoisosissa aluetta märkiä
ka lliokkoja tai rantadyynejä ja soita, joille sitkankuusi tulee kontortamännyn jälkeen (esim . Fowells 1965 ) .
P. sitchensis on maapallon pisimmäksi kasvava kuusilaji, .ioka voi tulla jopa
60 m pitkäksi . Se kuuluu läntisen Pohjois- Amerikan suurituottoisten havumetsien lajistoon ( vrt. fliknla 1982 ) . Suomessa sitkankuusen viljely ei ole juuri
onnistunut : maamme ilmasto on sille aivan liian kuiva . Huonokasvuisia yksilöitä on mm . Solbölessä, Ruotsinkylässä, Punkaharjulla ja Musti la ssa . Sen
sijaan sitkan- ja valkokuusen risteytymä f . x lutzii olisi ilmeisesti meillä
kokeilemisen arvoinen .
Summary : Cultivated spruces in Finland
Besides the native Picea abies there are only five spruce species cultivated
as ornamentals in Finland, viz . f · pungens , f · omorika , f. engelmannii
f. mariana and f · glauca . All these, togerher with f. asperata, f. glehnii,
f . ~zoensis and f . koraiensis, thirive well in the experimantal forests of
the Finnish Forest Research lnstutute and in several arboreta . P. bicolor
and f . rubens are very rare, and f · orientalis, f. purpurea, f .-schrenkiana,
P. sitchensis and P. wilsonii have not proved to be hardy in Finland.
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KIRJALLISUUTIA
Nyblom-Holmberg, G. (toim . ) 1983 : Otavan puutarhakirja . -Suomentanut Hannele
Vainio . Ruotsinkielinen alkuteos: Bonniers stora bok om trädgård. 421 s . Otava .
Helsinki - Keuruu . Hinta n . 260 mk .
Jälleen on ilmestynyt uusi, suuri, "kaiken" kattava puutarhakirja. Kun tarkastelee alkuteoksen kirjoittajien luetteloa, voi vakuuttua tekstin pätevyydestä .
Teos on myös runsaasti kuvitettu värikuvin ja piirroksi~. Alkulauseen mukaan
kirjassa esitellään yli 700 kasvilajia, joista suurin osa värikuvin . Mukaan
on tu llut vierasta, meille soveltumatonta lajistoa . Ruotsinmaal aiset puutarhakirjat on kirjoitettu pääasiassa Skoonesta Mä lardaleniin eli Tukholman seuduille ulottuvaa aluetta varten , jossa suurin osa ruotsalaisista asuu . Suomea
vartaavat olosuhteet alkava vasta tämän alueen pohjoisraunasta . Onneksi meil le vieraasta lajistosta on maininta tekstissä . t·lm . seura!Mle jäsenet CarlJohan ja Laura Gattberg ovat toimineet teoksen suomalaisina asiantuntijoina.
Kuvitus onkin tuhlailevan runsasta ja niihin liittyvä teksti lyhyttä ja asial lista. Joku virheellisyys on päässyt mukaan . Esim . s . 116 kuvassa 13 ei ole
kyynelkoivu vaan mahdollisesti nuoria riippakoivuja (Betula pendula 'Tristis' ) .
Samalla sivulla sanotaan olevan kuvan riippahernepensaasta, mutta kuvassa on
sulkahernepensas . Ruohokanukka s. 117 ei ole pensas, vaan perenna, mutta
se lienee otettu tähän kohtaan muitten kanukoitten joukkoon . S. 145 kuva 19
ei ole kääpiövuorimänty vaan pensassembra (Pinus pumila ) . iinkomeita kas veja kuin jättiukonputket ovatkin , ei niitä liene viisasta käyttää sisäänkäynnin molemmin puolin kuin on kuvassa s . 56, sillä monet saavat niistä hankalaa ihottumaa .
Kirjaa valmisteltaessa ei uusi viljel ykasvien nimistä ollut vielä ilmestynyt
ja eräät viime hetken muutokset eivät ole ehtineet mukaan, kuten s. 118 tar hatuhkapensas (Cotoneaster dammeri 'Skogholm') onkin nimistössä linnantuhkapensaana (C . x suecicus 'Skogholm' ) . S. 170 puhutaan tarravilliviinistä, vaikka se nimistöön jäikin vanhaan muotoonsa imukärhivilliviini.
l<i rjan laaja puutarhasuunnittelua käsittelevä osa tarjoaa monia meilläkin
käy ttökelpoisia vihjeitä. Joissakin vihjeissä ja kuvateksteissä olisi voinut
ehdottaa meille sopivia kasveja. On meilläkin mahdollisuus luoda reheviä puutarhoja oikeita kasveja käyttäen . Toivottavasti tämä vieraitten kasvien esittely ei johda siihen, että niitä ruvetaan kyselemään taimimyymälöistä . Puutarha-alan yleissivistykseen kuuluu kylläkin tuntea esim . pyökki ja plataanikin , kun ne etelän matkalla vastaan tulevat.
Yllä on esitetty muutamia huomioita kirjan puuvartiskasveja esittelevästä
osasta. Kirjassa on esitelty kaikkia muitakin puutarhakasveja . Vihannes-,
marja- ja hedelmäpuukuvat ovat varsin herkullisen näköisiä . Ki rjassa esitel lään mm. kuvin 21 omena-, 9 luumu- ja 15 kirsikkalajiketta . Kuvitus on sama
kuin ruotsinmaalaisessa alkuteoksessa Risto urmen ottamaa kansikuvaa lukuunottamatta . Yleisvaikutelma kirjasta jää myönteiseksi ja toivottavasti kirja
saa laajan levikin puutarhatietouden levittäjänä . - P. Alanko
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PENTTI ÄLANKO
DENDRCLOG 1AN SEURAN POHJAf\NAAN RETK 1

20 ,-21 ,8,1983

Saavuttuamme Kokkolaan lauantaina klo 12.15 oli bussi jo odottamassa meitä ja
21 retkeläistä sopiva t siihen hyvin . Junalla saapuneet olivat jo ehtineen pi tää dendrologista palaveriaan matkan aikana , mm . lounasta syöden . Ensiksi tutustuimme Kokkolan Englantilaiseen puistoon ja siellä olevaan Krimin sodan
aikaiseen eng l antilaisilta sotasaaliina saatuun laivaveneeseen ( barkassiin ) .
Puistossa kasvaneista poppeleista ei saatu tolkkua , koska poppeli tietäjämme
"Nalle" ei ollut retk ellä mukana .
Kauniin sään va ll itessa jatkoimme matkaa Ykspih l ajan kautta Hickaröhön , jossa
Kemi ra agr . Vauraan johdol la tarjosi kahvit . Meillä oli oiva tilaisuus kes kustella ympäristökysymyksistä teollisuuden edustajan kanssa ja ajatustenvaihto oli vilkasta . Vaikka oli ihanteelliset olosuhteet pulahtaa Pohjanlahden aaltoihin , ei sinne monikaan uskaltautunut .
Poikettuamme Runebergin majalla saavuimme Svedenin villiytyneeseen puistoon
Pietarsaaressa . Sie ll ä ihailimme mm . isoja lehmuksia (mm . isolehti- ja krimin lehmukset ) . Pihassa kasvoi pensasmaisena vuorivaahtera (Ace r pseudoplatanus) .
Sen jälkeen tutustuimme Pietarsaaren hyvin hoidettuun "kasvitieteelliseen puutarhaan" eli Victor ja Elise Schaumannin koulupuutarhaan . Se on perustettu jo
1915 edesmenneen kunniajäsenemme Bengt Schalinin piirrustusten mukaan . Puiston monilajisesta puu- ja pensasvalikoimasta mainittakoon pensasmainen pvökki ,
hyvin kasvaneet mustaselja (Sambucus nigra), virginian- ja touhituomet
( Prunus vir iniana, f. maa ckil ) , eräs heisilaji ( Vi burnum r afinesguianum) ,
jalohartensia Hydrangea maccophylla , ulkona! ) ja komeat kultasadepensaat

Kuva 1. Bengt Schalinin
suunnitelma
Pietarsaaren koulupuuta rh an
alueelle vuode l ta 1915 .

••

Fig . 1. The famou s
Finnish landscapea rchitect Bengt Schalin planned the School Ga r den in
Pietarsaari, which ~as
vi sited during tou r.

P. Ai.a.nko , He..tåhlg.<.n yL<.op.Wton kMvilie.tee.Ui.nen pu.u,taAha, Un.<.on.<.nka.tu 44 ,
00170 Hw.<.nk.<. 17
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Kuva 2 . Retkemme johtaja Bo Knape Jutbackassa 21.8.1983 . - Valokuvat kir joittajan .
Fig . 2 . The leader af our tour
Dendrological Society.

~as

Bo Knape, vice presi dent af the Finnish

Kuva 3. Eräs Suomen komeimmista puistolehmuskujista on Vanhassa Vaasassa .
Fig . 3. The avenue af common limes ( Tilia x europaea ) in Vanha Vaasa is
one af the finest af this kind in Finland .
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(Laburnum alpinum ) . Ihailimme myös Pietarsaaren kauniita historiallisia ra kennuksia , kuten 1200- 1300 luvulta pera1s1n olevaa Pedersören kirkkoa ja
kaupunginmuseona toimivaa Malmin taloa.
Saavuttuamme monipuoliseen lomakeskukseen Jutbackaan Uudessakaarlepyyssä herkuttelimme joenvarren runsailla vadelmilla, saunoimme ja uimme . Yhteisen päivällisen jälkeen Erik Appelroth johdatti me idät diakuvien avulla rannikkometsien ongelmiin ja maan kohoamisen vaikutuksesta kasvillisuuteen , johon seuraavana päivänä kävimme Djupstenissä tutustumassa . Matkalla Vaasaan tutustuimme myös Topeliuksen lapsuuden kotiin Kuddnäsissäerinomaisenopastuksen
avulla . Pihassa kasvoi komea palsamipoppeli (Populus balsamifera 'Elongata')
ja villiytyneessä puutarhassa muitten vanhojen koristekasvien joukossa mm.
taiganvirpiangervoa (S piraea media) .
Vaasaan saavuttuamme tutustuimme aluksi Va nhassa Vaasassa Alkulan istutuksiin .
Strobusmännyksi luulotellut männyt osoittautuivat kuitenkin makedonianmännyik si (Pi nus peuce ) . Ihailimme myös t·1 ustasaaren kirkon ympäristön isoja puita,
mm . komeita siperianpihtoja .
Osa joukosta jätti ruokailun väliin ja tyytyi herkullisiin tyrnimarjoihin
jäätelön kera . Ennen junan l ähtöä kiersimme Kirkkopuistoa , jossa tapasimme
mm . kartano-, tuoksu- ja laakeripoppelit ja nimikkopuitamme, suomenpihlajia .
Puistikon vieressä kadun varrelta oli Eija Piispala jo aikaisemmin löytänyt
koristeellisen, mutta meillä erittäin harvinaisen liuskalehtisen vaahteran
( Acer plantanoides 'Laciniatum' ) ,
Hyvin antoisan matkan oppaina toimiv at Erik Appelroth Pietarsaaresta ja
Eija Piispala Vaasasta . Heille suurkiitokset onnistuneesta matkasta , kuten
myös vaivojaan säästämättä retkeä vetäneelle Bo Knapelle .
The tour af the Dendrological Society ta the province af Ostrobothnia 20
ta 21 August 1983.

Kuva 4 . Liuskalehti sen metsävaahteran tapasimme Vaasan
Kirkkopuiston etelälaidan
kadun varren vaahterarivistöstä . - Piirros Anne Mäkynen .
Fig . 4 . The eagle's ~ la~
~1aple (Acer platanoides
'Laciniatum'), very rare
in Finland , ~as found
in Vaasa . - Del .: Anne
t·1äkynen .
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PENTTI ÄLANKO
SAKSAN DENDROLOGIEN r1JKANA BoDENSEELLÄ
Saksan dedrologinen seura (Deutsche dend r ologische Gesellschaft) järjestää
vuosittain vuosikokouksen retkeilyineen. Tänä vuonna kokouspaikkana oli kyl pyläpaikkana tunnettu Uberlingen Bodensee- järven luoteisrannalla. Kokous retkeilyineen kesti 6 päivää ( 17- 22/9) . Osanottajia päivillä oli 160 , mikä on
erinomainen tulos, kun seurassa on n . 900 jäsentä . Paitsi Saksasta oli osanottajia myös Hollannista, Itävallasta, Tsekkoslovakiasta, Sveitsistä ja kaksi
Suomest~Annikki Palmen ja minä .
Yksi päivä käytettiin virallisiin vuosikokousasioihin ja esiteimien kuuntelemiseen. Järven vastakkaisella rannall a sijaitsevan ~lainaun saaren ylipuutarhuri Josef Raff kertoi seuraavan päivän retkikohteesta Mainaun saaresta ja
jakoi laajat kasviluettelot saaren istutuksista, Karel Hieke Tsekkoslovakiasta puhui aiheesta Dendrologia ja puutarhasuunnittelu . Seuran puheenjohtaja Horst Bartels Göttingenistä kertoi uusistatutkimustuloksista koskien
puuvartisten kasvien rakennetta saastetutkimusten valossa . Kokouspaikalle oli
järjestetty myös filateelinen palvelu , jossa saattoi ostaa tilaisuuden joh dosta painettuja kortteja ja kuoria ja saada niille erikoisleiman . Saman
päivän iltana tutustuimme myös kylpylä - ja kaupunginpuistoihin, joissa oli
paljon harvinaisia puita ja pensaita . Rannalla sijaitsevat n . 2 km uudet
massaistutukset herättivät huomiotamme ja niihin tutustuimme monena iltana :
l öytyihän sieltä mm. parik ymmentä pajulajia tai - lajiketta.

Kuva 1 . Kiinanpuu kujanteena ~lainaun saarella . Puut on istutettu 1958 pistokastaimista, jotka oli otettu saarelle 1952 istutetusta taimesta (Kiinanpuuhan lö ydettiin vasta 1941 ja ensimmäiset siemenet saatiin länsimaihin
1946- 1948 tehdyn tutkimusmatkan jälkeen ) . Kuvassa Annikki Palmen .
Fig . 1. - Dawn redwood (Metasequoia gl yptost r oboides ) forming an impressive
avenue at Insel Mai nau in Lake Constance, planted in 1958 .

P. AianQo , Het6~ng~n
00170 Het6~n~ 17

y~op~ton ka6v~eteeiein en puut~ha , U~o~nQatu

Sorbifolia 14

44 ,

(3/ 1 ~83)

147

Kuva 2. - Löytyipä se vihdoinkin oikea valkopaju (Salix alba).
Luonteenomaista puulle ovat terävät oksakulmat . Kuva laajasta
pajuistutuksesta Uberlingenistä,
Bodenseen rannalta . - Kuvat
kirjoittajan .
Fig . 2. - White willow (Salix
alba , here in Uberlingen~lake
Constance), with green leaves and
narrow growth, is quite unknown
in Finland despite the fact that
the silver uillow (Salix alba cv.
sericea) is common .-=-All photographs by the author .
Yksi päivä käytettiin tietenkin Mainaun tutkimiseen saaren ylipuutarhurin
opastuksella . Kreivi Bernadotte ja kreivitär Sonja ottivat retkeläisen vastaan linnan terassi ll a, josta oli upea näköala Bodenseelle . Mainau on kuu luisa komeista havupuistaan ja siellä saattaa ihailla niin punapuita , kii nanpuita , mammuttipetäjiä kuin erilaisia valesypressejä . Saaren mammuttipetäjät ovat Euroopan vanhimpia . Ovathan ne istutettu jo 1864, kun ensimmäiset
siemenet saatiin vasta 1853. Paksuimman mammuttipetäjän ympärys oli 8 ml
Mammuttipetäjät olivat saksalaisten dendrologien mielipuita, si llä joka puistossa, missä niitä nähtiin, herättivät ne aina suurimman kiinnostuksen .
Retkipäivät sujuivat leppoisastiBodenseejärven ympäristössä . Vaikka meitä
oli aluksi 160 henkeä, eli 4 bussilastillista , sujuivat r etket aikataulun mukaisesti, joskus saatettiin lähteä jo ennen määräaikaakin liikkelle . Puheenjohtaja Bartels oli koko ajan kärjessä selostaen miltei joka kohteessa megafonin avulla . Selostus kuului kauemmaksikim, joten ei tarvinnut olla kärkijoukon tuntumassa . Retkikohteisiin kuuluivat mm . hedelmäviljelykoeasema (Ve r suchstation fur Intensiv- Kulturen und Agrarökologie der universi tät Hohenheim
in Bavendo rf ) , ulkomaisten puulajien metsänviljelykokeet Stockachissa (Gräfl.
Douglasschen Forstamt Stockach), Bodmannin linnan puisto, Lindaun puistot
(BadSachen , Lindenhof ) , St . Gallenin kasvitieteellinen puutarha ja Reichenaun
saari . Retkipäiv istä oli etukäteen tehty 20- sivuinen esite ohjelmineen ja selostuksineen retkikohteista (mm . kasviluettelot) .
Saksan dendrologit olivat kiinnostuneita seuramme Kiinan matkasta ja sen jä r jestelyistä . Konk reettisena ehdotuksen tuli esille yhteistoiminta retkien järjestelyissä . Voisimme tähän astista enemmän käyttää hyväksemme toistemme ko kemuksia retkiä järjestäessämme . Sveitsiläiset dendrologit halusivat kanssamme julkaisuvaihtoa ja antoivat luettelon Sveitsin kiintoisimmista dendrologisista kohteista . Se on halukkaitten käytettävissä seuramme sihteeriltä . Tsekkiläinen Karl Hieke lupasi olla avuksi matkan järjestelyissä, jos seuramme
joskus suuntaa matkansa Tsekkoslovakiaan . Keskusteluissa tuli esille myös
toivomus että osallistuttaisiin enemmän muitten maitten dendrologisten seurojen retkeilyihin.
At Lake Constance with the German Dendrological Society .
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Bayleton-sivelyai ne suojaa
puiden haavat kuten leikkauspinnat jyrsijöiden,
ajoneuvojen, työkoneiden
ja pakkasen vioitukset.
Bayleton-sivelyaine sisältää tauteja torjuvan triadimefonin sekä muoviliuoksen, joka kuivuu haavaa suojaavaksi sitkeäksi
kalvaksi.
Bayleton-sivelyaine estää haavan halkeilua ja
edistää huomattavasti umpeenkasvua.
Työvälineet on helppo
puhdistaa lämpimällä vedellä heti käytön jäi keen.
Pakkauskoot 100 g,
250g, 1kg .
250 g:n pakkaus on käyttövalmis sivellinpakkaus .

•

vain parasta
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PENTT l ÄLANKO
KUUSI AIHEIS ISTA POSTI MERKEI STÄ
Mäntykasvien (Pinaceae) heimoon kuuluvan 10 suvun 250 lajia ryhmitellään kol meen alaheimoon Abietöideae, "kuusimais et" , Laricoideae, "lehtikuuset" ja
Pinoideae, "männyt" . Niistä ensimmäiseen kuuluvat seuraavat 5 sukua : Abies
(pihdat eli jal okuuset) , Keteleeria, Pseudotsuga ( doug laskuuset ) , Tsuga
(hemlokit ) ja Picea (kuuse t ) . Ta l le alaheimolle on tunnusomaista mm . se, että
neulasia on vain pitkäversoissa . Lehtikuuset ( Larix ) kuuluvat setrien (Cedrus)
ja kultalehtikuusen (Pseudolarix ) ohella alaheimoon Laricoideae ja ne eivät
ole siis nimestään huolimatta varsinaisten kuusten lähisukulaisia . Nii l lä on
neulasia sekä lyhyt- että pitkäversoissa . Pinoideae- alaheimon ainoan suvun,
männyn, edustajilla on neulasia vain kääpiöversoissa .
Seuraavassa esitellään Abietoideae-alaheimoon kuuluvien sukujen lajeista jul kaistuja postimerkkejä . Lukuisia sellaisia postimerkkejä, joissa kuusenoksa
tai kuusiaihe esiintyy koristeena tai taustametsänä, ei ole otettu huomioon .
Postimerkkejä on julkaistu neljästä kuusilajista ( Picea abies, P. obovata,
f . omorika ja f · rubens), kuudesta pihtalajista (Abies alba , ~ .-cephalonica,
A. magnifica, ~ · numidica, ~· pinsa~ja ~ · sibiricar-}a douglaskuusesta
(Pseudotsuga menziensii) . Kunkin merkin kohdalla on ma inittu merkin numero
jonkun postimerkkiluettelon mukaan (Hichel, Yvert , Facit tai Zumstein) .
1 . Picea abies subsp . abies . Kuu si , metsäkuusi (kuvat 1- 7) . - Metsäkuusi tulee vuoden puuna perusteellisesti esitellyksi lehtemme palstoilla . Siitä
on julkaistu 7 aihemerkkiä . Lisäksi se on nk . sivuaiheena nähtävissä n . 26
kotimaisessa ja lukuisisssa ul komaisissa merkeissä sekä luonnollisesti mo nissa joulumerkeissämme . Julkaistuista postimerkeistäkinpäätellen se on eurooppalainen puulaji (endeeminen Euroopassa ) . Jo La pissa ja Pohjois- Venäjäl l ä se väistyy sitä suuresti muistuttavan siperiankuusen tieltä . Islannissa
kuusta ei kasva luonnonvaraisena, mutta sitä on käytetty metsänistutuksiin .
- 1: Islanti 35 Aur 1957, Facit 354 (merkki julkaistu metsä nistutuksen lisäämiseksi) ; 2: Suomi 0,40 + 0 , 07 mk 1967, LaPe 625 ( tuberkuloosimerkki);
3: Liechtenstein 10 Rappen 1957, Michel 357 ( kotimaisia puita ja pensaita) ;
4 : Ne uvostoliitto 4 kopeekkaa 1977, Zumstein 4621 ( uudenvuoden 1978 merkki);
5: Nor ja 10 kruunua 1977, Facit 744 (p uit a esittelevä sarja); 6 : Norja 1 Kruu nu 1962 , Facit 503 (tämä ja seuraava merkki on julkaistu Norjan metsähallinnon 100- vuotisjuhlan kunniaksi); 7: Norja 0,45 Kruunua 1962 , Facit 502 .
2. Picea obovata, P. abies subsp . obovata . Siperiankuusi ( kuva 8 . ) - PohjoisEuroopasta Pohjois- Venäjän ja Siperian yli Tyynelie merelle saakka levinnyt
kuusilaji , joka suuresti muistuttaa metsäkuustamme . Eroja on mm . käpysuomuissa . Sipe riankuusi on levinnei syydeltään laaja-alaisin kuusilaji. Venäläisten
tutkijoitten mukaan esiintyy niillä alueilla, jossa metsä - ja siperiankuusi
kohtaavat, välittävää lajia P. fennica . - 8: Mongoli a 1982 1,20 T, Michel
1495 ( Mongol ian kasveja) .
3 . Picea omorika . Serbiankuusi (kuva 9) . - Tämä kuusilaji on meillä erittäin
suosittu koristepuu . Sitä käytetään yhä enemmän myös joulukuusena . Hyvin ke hittyneitä metsiköitä on nähtävissä Mustilan arboretumissa ja metsäntutkimuslaitoksen koealueilla . Serbiankuuselle on tunnusomaista kapea kasvutapa ja
litteät , alta valkoiset neulaset . Postimerkissä on kuvattuna sen kasvupaikkaa Tara- joen varrella , jossa seuramme jäsenet kävivät sitä ihailemassa 1975 .
Luonnonvaraisena serbiankuusta tunnetaan vain n . 30 erillisenä metsikkönä
Bosnian, Serbian ja Monteneg ron rajaseuduilla . - 9: Jugoslavia 8, 80 Din 1982,
Mi che l 1943 ( Luonnonsuojelu ) .

P. Ata11lw , Hel.6Å..rtgÅ..I1 y.Uop,i_.6.to11 ka.6vilie..tee.iV.I'!el1 puu,taltha , UI'!Å..OI'!Å..11ka.tu 44 ,
00170 Hel.6Å..11kÅ.. 17
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4. Picea rubens. Punakuusi (kuvat 10- 11). - Luonnonvaraisena tämä kuusilaji
kasvaa Pohjois-Amerikan i täosissa, Kanadan ja Yhdysvaltojen rajaseuduilla .
Ulkonäöltään se muistu ttaa omaa metsäkuustamme. Punakuusi menestyy myös meil lä, mm . Must ilassa ja metsäntutkimuslaitoks en koealueilla sitä näkee istutettuna . Nuoret ve rso t ovat kiiltävän punaruskeita . 1·1yös runko on punaruskea,
mistä puu l ienee saanut nimensä (engl . Red Spruce) . - 10 : USA 5 c 1964,
Michel 872 (joulumerkkejä) . - 11: St . Pierre & Miquelon 5 Fr 1958, Michel 388 .
5. Abies alba . Saksanpihta, saksanjalokuusi (kuvat 12- 14) . - Luonnonvaraisena
saksanpihta kasvaa Etelä - ja Keski - Euroopan vuoristoissa, mm . Alpeilla ja
Karpaateilla. Me r eisen l auhkean ilmaston puuna se menestyy meillä huonosti .
Mustilassa, Sölbölessä, Förbyssä ym . sitä tapaa pieninä istutusmetsiköinä .
Arbor etumeitten ulkopuolella puu onhorvinainen ; esim . Helsingissä se kasvaa
tiet tävästi vain Sibeliuspuistossa. Ko ristepuuna lajin ko r vaa meillä kestävämpi pohjois- amerikkalainen ja sitä suuresti muistuttava palsamipihta
(Abies balsamea) . - 12: ThUr ingen 4 pf (myös 3 ja 5 pf) 1945- 46, Michel 9294; 13: Ranska 0,25 Fr 1968 , Michel 1626 (Rambou illet- ja Schwartzwald metsien ys tävyys) ; 14 : Ra nska 0,25 Fr 1965, Michel 1524 ( 1 milj . ha metsi tetty).
6. ~ cephal oni ca. Kreikanpihta (kuva 15) . - Kr eikan vuoristoista kotoisin
oleva kre ikanpih ta on ollut kestävä mm . Solbölessä . Sillä on te r äväkärkiset
neulaset ja muista pihdoista poiketen r osoinen kuori . - 15 : Kreikka 0 . 80 L
l$70, Mi chel 1049 ( eurooppalainen luonnonsuojel uvuosi 1970 ) .
7. Ab ies magnifica . Komeapihta (k uva 16. ) - Tä mä puulaji on kotoisin läntisen
PohJois- Ameri kan vuoristosta . On siis yll ättävää lajin esiintyminen kuubalaisissa joulumerkeissä, mutta se selittyy tämän pihdan käytöstä joulukuusena
- 16 : Kuuba 3 c 1952, Mi chel 356.
8. Abies numidica. Algerianpihta (k uva 17 ) . - Algerialie endeeminen kuusilaji kasva a luonnonvaraisena vain pienellä alueella . Ulkolais ten lähteitten
mukaan sen kes tävyys on samaa kuin jättipihdan ( A. grandis ) , joten se menestynee meillä vai pensasmaisena . - 17 : Algeria 0,80 Fr 1983 .
9 . Abies pi nsapo. Espanj anpihta (k uvat 18-19 ) . - Myös espanjanpihdalla on
hyvin suppea luontainen le vinneisyysalueensa maan kaakkoisosassa Sierra Nevadan vuoristossa . Sen neulaset ovat jäykkiä , joka suuntaan sojottavia . Koristeellisuutensa vuoksi se on suosittu koristepuu , mutta meil l ä se ei menesty . - 18: Espanja 1 peseta 1966, Miche l 1922 (VI t·1aailman nietsäkong ressi ) .
19: Espanja 1 peseta 1972, Mi chel 1980 (metsäpuita ) .
10. Abies sibirica. Siperianpihta (kuva 20) . - Siperianpihta on mei llä suosituin pihtalaji, jota jo viime vuosi s adalta alkaen on istutettu koristepuuksi. Avoimella kasvupaikalla puu saa tunnusomaisen kartiomaisen ulkonäön ja
alaoksat juurtuvat t ällöin helposti . Mantereisen ilmastoalueen lajina se menestyy huonosti Länsi- ja Keski - Eu r oopassa . - 20 : Mongoli a 30 M 1983, Mi chel
1490 (Mongolian kasveja) .
11. Pseudotsuga menziesii. Douglaskuusi (kuvat 21 - 22 ) . - Douglaskuusi on
PohJOls-Amerlkan tarke1mpiå metsäpuita, joten ei ole yllättävää sen esiintyminen Yhdysvaltojen ja Kanadan postimerkeissä . ~1yö s meillä sitä kasvatetaan
koriste- ja metsäp uuna ulkonä~nsä ja nopeakasvuisuutensa vuoksi . Dougla&
kuusen tuntee hel posti kävyistään, joissa suojussuomut näkyvät käpysuomu jen väleistä . Neulaset ovat li tteitä kuten pihdoilla , mutta silmut ovat teräväkärkisiä, pihkattomia . - 21 : Kanada 20 cents 1977, Yve rt 638 (Kanadan pui ta); 22: USA 6 cents 1969 , Michel 986 (XI kansainvälinen kasvitieteellinen
kongressi) .
Stamps showing spruces and allied Abietoideae conifers .
Sorbifolia 14 (3/1983)

151

Kuvat 1-22 . Kuusiaiheisia (Abietoideae- a1aheimo ) postimerkkejä .
Figs . 1-22 . Abietoideae- stamps .
1- 7: Picea abies . 8: P. obovata . 9: P. omorika , 10- 11 : P. rubens .
12- 14 : Abies alba . 157 ~· cepha1onica . 16 : ~ · magnifica~ 17 : ~ · numidica .
18-19 : ~ · pinsapo . 20 : A. sibirica . 21- 22 : Pseudotsuga menziecii .
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TALVEN DENffiOLOG 1AA
Kädessäsi on vuoden 1983 viimeinen Sorbifolia . Tänä syksynä on koko maassa
ollut paukkuvie pakkasia jo useaan kertaan . Voiko dendrologi harrastaa talvella? Muutakin kuin kesä ll ä otettujen valokuvien jä rjestelyä tms . ?
Eräs monille aivan uusi taito on oppia tunnistamaan lehtipuita ja pensaita
talviasuisina . Kesäl l ä ei useinkaan näe runkoa eikä oksia lehdiltä. Jokainen
kai tuntee kotoiset koivumme vuodenajoista riippumatta, samoin myös haavan ja
pihlajan, mutta miten on tuomen tai metsälehmuksen tunnistaminen lehdettömäna .
Vaikka ei omistaisikaan Buchin ja Solan 'Suomen talvikasviota' (1908) tai muu ta vastaavaa teosta, voi oppia paljonkin pelkästään silmujen asentoa ja silmusuomuja, oksien väriä ja pintarakennetta tarkastelemalla.
Sorbifolian toimitus toivottaa virkistäviä talvisia retkiä kaikille.
Aune Koponen

Ku v. ·Hi. Lnnirrra rtrrulrn '" r}: /.. nlpig,ua (ti-~:J:
L. Tntarirn (h - kJ; L. rnpnjolium tl - 11); L. p ~rirly ·
mennm (n r): /.. xylnstt'um (s. /J.
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LEIF SIMBERG
KUNNIÄJÄSEN
Viheralan "Grand old Man" , puutarhaopettaja, hortonomi Leif Simberg tunnetaan
parhaiten pitkästä , kolme vuosikymmentä kestäneestä opettajanurastaan Lepaan
puutarhaoppilaitoksessa . Hänen tärkeimpinä opetusaineinaan olivat puutarhasuunnittelu, avomaan koristekasvioppi ja dendrologia. Pitkälle juuri Simbergin
ansiostaLepaan puutarhaoppilaitoksen koristekasviopetus saavutti ne mittasuhieet, joista se on tullut tunnetuksi koko maassa.
Leif Simbergin loisteliasta opettajanuraa edelsi huolellinen perehtyminen alan
käytännön kysymyksiin niin koti - kuin ulkomailla . Dendrologian kannalta merkittäviä työjaksoja olivat ylipuut arhurin tehtävät Hustilan ja Harvialan tai mitarhoissa 1935- 1944 . Varsinaisen opetustyön ohella Simberg on täydentänyt
ammattillisia tietojaan lukuisilla matkoilla ja kursseilla , mm . Alnarpissa ja
Kööpenhaminassa. Hänen esimerkkinsä meille nuoremmille onkin varsin selvä :
Hankkikaa riittävän tukeva käytännön pohja toiminnallenne ja kehittäkää
jatkuvasti itseänne ,
Leif Simberg on tehnyt puutarha- alaa tunnetuksi myös merkittävällä kirjalli sella toiminnallaan . Hänen suorastaan klassikon aseman saavuttanut teoksensa
' Koristepuita ja pensaita' on edelleenkin koristekasviopin perusteok sia maassamme . Hän on lisäksi ollut mukana toimittamassa lukuisia muita puutarhaalan kirjoja . Me rkitt ävää on myös ollut hänentoiminta~sa puutarhasuunnittelijana . Kohteina ovat olleet niin omakotipihat kuin myös laajemmat kohteet, etenkin hautausmaat .
Henkilöt, jotkaovat saaneet seurata Leif Simbergin luentoja ja esitelmiä ovat
voineet kiinnittää erityistä huomiota luennoitsijan huolelliseen esitettävän
asian valmisteluun . Intensiivisyys ja huolellisuus ovat piirteitä, jotka on
havaittavissa kaikessa hänen toiminnassaan .
"Simppa" tunnetaan myös aktiivisena harrastajana . Ammatillisista harrasluksista lienee tärkein valokuvaus, minkä harrastuksen opetuksellista antia ovat
saaneet nauttia tuhannet kuuntelijat hienojen diaesityksen muodossa . Hän toimi
myös monien vuosien ajan Lepaan oppilaskuoron johtajana . Tunnustuksena toiminnastaan useiden puutarha- alan järjestöjan parissa hänet on palkittu sekä ansiomerkein, että kunniajäsenyyksin.
Vastaukseksi kysymykseen, oliko hänen ammatinvalintansa oikeaan osunut Simberg
vastaa : "Olen ollut todella tyytyväinen ja jos saisin elää uudelleen, aloittai sin tosin hieman ripeämmin, mutta samalla linjalla" .
Dendrologian seura on vuosikokouksessaan 17 . 13 . 1983 päättänyt kutsua Leif
Simbergin seuran kunniajäseneksi .
Pekka Harkkula
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SAKAR 1 SAARN 1JOI( 1

KuNN IAJÄSEN
Nuori tutkija Sakari Saarnijoki tuli Metsätieteilisen tutkimus l aitoksen pa l velu kseen filosofian kandidaattina vuonna 1934 ja hän jätti saman laitoksen,
Metsäntutkimus laitoksen,metsäbio logian tutkimusosaston täysinpa l velleena
professorina tammikuun 1 päivänä 1972 . Mittava päivätyö maamme metsäntutkimuksen hyväksi kesti 38 vuotta . Tänä aikana hän työskenteli metsänhoidon tutkimusosastolla ja vuodesta 1961 alkaen eläkkeelle siirtymiseensä saakka metsäbiologian tutkimusosastolla .
Sakari Saarnijoki on tutkijana kiinnostunut pääasiallisesti metsäluonnon eri koisuuksista . Hänen tutkimustyönsä painopiste on suuntautunut puiden erikoismuotoihin kuten lehtipuiden liuskalehtis yyteen , pylväs- eli surukuusiin , tuu lenpesäk uusiin, käärmekuusiin , värimuunnoksiin ja erityisesti visakoivun probl ematiikkaan .
Sakari Saarnijoki on myös tunnettu dendrolo9i . Hän on tutkinut mm . jalavaa
ja sen esiintymistä Pyhäjärven ja Tampereen seuduilla . Hän on perustanut
lukuisia jalojen lehtipuiden ja erikoispuiden viljelmiä Metsänt utkimuslaitoksen kokeilualueisiin . Hän on kiinnostunut ulkomaisista puulajeista ja saavu t tanut niiden tunnistamisessa hyvän ammattitaidon . Va rsin usein hänen asiantuntemustaan on käytetty hyväksi määritettäessä tuntemattomaksi jääneitä puu la jeja ja koristepensaita niin yksityisten pihoilla ja puutarhoissa kuin
myös monissa puulajipuistossa .
Erityisen merkittävän panoksen Sakari Saarnijoki on antanut visakoivua kos kevaan tutkimukseen . Hän on mm. selvittänyt visakoivun anatomiaa , visan periytyvyyttä, visan laatuluokitusta ja visakoivujen karsimiseen liittyviä
kysymyksiä . Visatutk i muksensa yhteydessä hän löysi visanmuodos tusta myös monilla mui lla puulajeilla kuin perinteisellä rauduskoivulla . Me muistamme
kaikki Saarni joen retkei l yjen oppaana ja esiteimien pitäjänä mitä eri l ai simmissa tilaisuuksissa ja radiossa . Hänen monipuolinen asiantuntemuksensa ja
innostava esiintymisensä on aina kerännyt runsaan kuulijakunnan . Hänen kät tensä j älkiä on nähtävissä myös Aulangon luonnonsuojelualueella , jonka hoi tokunnan aktiivisena j äsenen~ Saarnijoki toimi kahden vuosikymmenen ajan .
Sakari Saarnijoki on kirjoittanut noin 40 julkaisua sekä suuren määrän tut kimus- ja harrastuspiiriinsä kuuluvia artikkeleita eri tieteenalojen ammattilehdissä .
Sakari Saarnijoki on Dendrologian Seuran perustajajäsen ja hän toimi myös
pitkään seuran hal l ituksen jäsenenä . Aina viime vuosiin saakka hän on myös
säännöllisesti osallistunut Visaseuran johtokunnan työskentelyyn määrätietoi sesti ja innokkasti . Saarnijoen innostusta biologiaan yleensä ja varsinkin
tieteenalaansa kohtaan osoittaa hänentoimintansa lukuisissa tieteellisissä
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seuroissa ja yhdistyksissä . Näistä voidaan mainita edellä mainittujen lisäksi Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, Suomen
Hyönteistieteellinen Seura, Suomen Metsätieteellinen Seura, Societas Genetica
Fennica, Suomen Maantieteellinen Seura, Suomalainen Tiedeakatemia ja Metsänjalostussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen.
Dendrologian seura on vuosikokouksessaan 17 . 2.1983 päättänyt kutsua Sakari
Saarnijoen seuran kunniajäseneksi .
Reino Saarnio

Summary : New honorary members
Professor emer . Sakari Saarnijoki and Mr. LeifSimberg, both we ll known
dendrologists and authors af dendrological textbooks, were invited as
honorary members af the Finni sh Society af Dendrology at the annual
meeting af the Society on 17 February 1983.

TAPAHTUU KOTIMAASSA

1984

16 . 2.
16. - 17.2 .

Dendrologian Seuran vuosikokous, ks . toisaalta tässä lehdessä
Puutarhaliiton 5. viherpäivät ja vihertekniikan näyttely, Hotelli
Rosendahl, Tampere
13. -15. 4. Puutarhaliiton 5. Kotipuutarhan kevätnäyttely, Finlandia- talo,
Helsinki
26 .-29.4. Puutarhan kevät -84 näyttely, Impivaara jääkkiekkohalli, Turku
26 .-29 .4. Kesä -84, vapaa-ajan ja harrasteiden erikoismessut, Tampereen
jäähallit
27. - 29.4. Salon 3. puutarhamessut, Salon kauppaoppilaitos
29.6. -1.7. Häme 84, maatalousnäyttely, Forssa
3.-5.8.
Lapin maatalousnäyttely, Rovaniemi
17.-20 . 8 . Puutarha-alan 21 . rationalisointipäivät ja - näyttely, Lepaa
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JOULUPUU - KUUS I JA MONI MUU
Tänäkin jouluna lähes joka kotia Suomessa koristaa vihreä metsän puu. Joulukuusi on suorastaan välttämättömyys meikäläisessä joulunvietossa , eikä sen
käyttö rajoitu vain meidän metsäiseen maahamme . Joulupuu kuuluu yhtä välttämättömänä osana kristilliseen jouluun kaikkialla maailmassa . Joulupuutradition nykyinenla ajuus ja merkitys on oikeastaan hämmäst yttävä, sillä se on
varsin uusi tulokas joulun juhlinnassa .
Useimmista suomalaisista tuntuu varmaankin itsestään selvältä, että joulunpyhiksi olohuoneeseen kunniapaikalle pystytettävä joupupuu on kotoinen kuusi .
Muualla maailmassa joulupuina käytetään kymmeniä muitakin, aivan toisentyyppisiä havupuulajeja . Meillä joulukuuset katsotaan vähäpätöisiksi metsätaloude n sivutuotteiksi, joita luonto tarjoaa yllin kyllin . Monin paikoin maailmaa vähämetsäisemmillä alueilla joulupuut on kuitenkin varta vasten kasva tettava, ja niiden tuottaminen on merkittävää taloudellista toimintaa.
J oulupuutradition synty ja levi öminen
Joulupuun käyttö sai alkunsa Saksassa Elsassin alueella 1500- luvul la . Aluk si asuinhuoneisiin jouluksi tuodut puut koristeltiin paperista leikatuin
kukkasin , hedelmin ja makeisin. Kynttilät tulivat mukaan 1700-luvulla, jolloin joulupuun käyttö levisi yli koko Saksanmaan ja Itävaltaan . Pohjoismai hin ensimmäiset jou l upuut ilmestyivät vasta 1800-luvun alussa . Ensiksi ne
omaksuttiin herraskartanoiden saleihin, ja niistä tapa levisi vauraisiin
talonpoikaistaloihin ja kaupunkien porvariskoteihin . 11eillä Suomessa joulukuusi vakiintui koko kansan joulunvieton tunnuksek si vasta 1900- luvun alussa. Useimmissa Euroopan maissa ja Pohjois- Ame rik assa joulupuun voittokulku
tapahtui pääosin viime vuosisadan jälkipuoliskolla .
Joulupuutradition alkujuuria voidaan hakea hyvi nkin kaukaa menneisyydestä .
Uskonpuhdistuksen jälkeiseen Saksaan tämä tapa omaksuttiin ilmeisesti ai nakin osaksi keskiajan katoliselta kirkolta . Sen rituaaleihin kuului ns .
"Paratiisinäytelmä", johon liittyi hedelmin koristellun ikivihreän puun
käyttö maailman luomisen ja Eedenin paratiisin symbolina . Osaksi joulupuutraditio , samoinkuin katolisen kirkon "Paratiisipuuki n", perustunee jo esi kristillisiin tapoihin ja uskomuksiin . Muinaisten egyptiläisten ja antiikin
roomalaisten tiedetään juhlineen talvipäivän seisausta tuomalla vihreitä
puunoksia huoneisiinsa auringon uudelleensyntymisen sekä elämän jatkumisen
vertauskuvina . t·1yös esim . kelttien ja viikinkien uskonnollisissa menoissa
i kivihreä t oksat (mm . misteli ja rautatammi) symboloivat ikuista elämää ja
auringonjumalan paluuta pimeän talven jälkeen .
Pihta alkuaikojen suosikki
Joulupuutradition synnyinseudulla Keski-Euroopassa entisaikoina eniten käy tetty joulupuu oli ilmeisesti saksanpihta, saksalaisten "Tanne nbaum" (Abies
alba) . Sitähän meilläkin tunnettu vanha joululaulu "Oi kuusipuu" alkukieli sessä muodossaan ylistää . Pohjoismaissa päädyttiin luonnollisesti kuuseen
(Picea abies), joka täällä saatavilla olleista puista eniten muistutti Keski - Euroopanfannenbaum ia . Tavan levitessä Pohjois- Amerikkaan suosituimmaksi
joulupuulajiksi tuli aluksi mantereen itä- ja pohjoisosissa yleisenä esiin-
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tyvä palsamipihta (Abies balsamea) . Pihtojen varhaisen suosion syinä on pidetty mm . sitä, että niiden oksien kärjet muistuttavat muodoltaan ristiä .
Pihtojen
ohella joulupuina li enee aina käytetty muitakin havupuulajeja .
Va nho jen laulujen ja kirjoitusten perustella on vaikea luoda kuvaa entisaikojen l ajivali koimasta , sillä varsinkin kansan keskuudessa pihdoiksi
(saks . Tanne, engl. fir) on täll e vuosisadalle asti yleisesti nimitetty
monia, nykyisin kasvitieteelli sesti aivan muihin sukuihin luokiteltuja havupuita . Joka tapauksessa nykyisin pihdat joutuvat kilpailemaan suosiosta
useiden muiden hav up uu laji en kanssa . Yleensä niilläkin seuduilla maailmassa,
missä pihtoja olisi runsaasti saatavilla, joulupuina käytetään enemmän mui den havupuusukujen edustajia .
Joulupuun käytön yleistyessä ja vakiintuessa siihen on liittynyt monenlaisia
muoti - ilmiöitä . Yleinen mielipi de on määrännyt, millainen on hyvä joulupuu .
Ihmisten toiveet ja vaatim ukset ovat tarkentuneet, mutta samalla myös monipuolistuneet . Pisimmäl l e tämä kehitys on mennyt Pohjois- Amerikan Yhdysval l oissa , missä nykyi sin käytetään vuosittain n . 50 mi l joonaa joulupuuta .
Amerikkal aisten joulupuut
Yhdysvalloissa joulupuiden tuotanto on siirtynyt luonnonpuiden ker ä ilystä
voimape r äisee n viljelytalouteen . Yleinen maku on siellä jo pitkään kaivan nut tuuheampia joulupuita kuin mitä luonnon pihta- ja kuusi metsien taimistot ja alikasvokset kykenevät tarjoamaan. Suosituimmaksi puulajiksi muodostui jo 1960- luvun alussa meikäläinen mänty (Pinus sylvestris ) . Sen osuus on
viimeisten parinkymmenen vuoden ajan ollut noin kolmasosa koko Yhdysvaltojen
joulupuumarkkinoista . Kaikki tämän laj in joulupuuyksilöt on kasvatettu eri t yi sillä joulupuuvi l je l yksill ä . Luonnonvaraisenahan sitä ei Pohjois - Amerikassa esi in ny . Tämä onkin ehkä eräs syy sen suureen suosioon : se luo eksotiikkaa amerikkalaiseen jouluun .
Pinus sylvest ri s - joulupuiden kasvatusta harjoitetaan erityisesti Yhdysval tojen ns . "järvivalti oissa " (Minnesota , t1ichigan, Hisconsin ) , jotka maisemiltaan ja ilmastoltaanmuistuttava t melkoisesti Suomen olosuhteita . Käytettävät männyn alkuperät ovat kuitenkin etupäässä Keski - Euroopasta . Meikäläi set ja muut pohjoiset a lkuperät ovat taloudelliseen joulupuutuotantoon
liian hidaskasv uisia. Lisäksi niiden väri ei ole koristekäyttöä ajatellen
tyydyttävä : pohjoisilla a lkuperi ll ä neulaset pyrkivät keliastumaan syksyi sin . Todettakoon myös, että hyvä joulumänty Pohjois- Amerikassa on muutoinkin
varsin tmisennäköinen kuin nuori l uonnonmänty pohjoisilla kotiseuduillaan .
Latvus on leveä, säännöllisen kartiomainen ja läpinäkymättömän tuuhea . Se
ei yl eensä s ynny pe l kästään alkuper än ja kasvupaikan vaikutuksesta, vaan
joulupuuviljelmillä joka puuta myös hoidetaan ja trimmataan yksilöllisesti .
Puut on tapa na l eikata l ähes vuosit tain sopusuhtaisen kasvun ja halutunlai sen la tvusmuodon aikaansaamiseksi .
Toinen amerikkalainen joulupuusuosikki on douglaskuusi ( Pseudotsuga
menziesii) . Sen kasvatus keskittyy lajin luontaiselle levinneisyysalueelle
l änsi rannikolle ( 1-Jashington, Oregon, Kalifornia) , missä tuhannet maanvil jelijät ovat omaksuneet sen farmiensa tuotevalikoimaan . Douglaskuusen kasvatus on li sääntynyt voimakkasti viime aikoina ja se on noussut kilpailemaan Pinus sylvestriksen kanssa joulupuumarkkinoiden ykkössijasta noin
1/3 os uud ell a kokonaiskaupasta . Douglaskuusi onkin viljelytalouteen hyvin
sopiva, si llä sen l atvus saadaan suhteellisen vähällä leikkaushoidolla muodost umaan erittäin tiheäksi ja symmetriseksi .
Yhdysvalloissa viljellään joul upuuksi vielä runsasta 20 muuta havupuulajia .
kappaleiden myyntimääriin yltävät edellisten lisäksi ainakin
pal samipihta (Abies balsamea) , mustakuusi (Picea mariana ) , kanadantuija
Thuja occidentäiTSY ja punamänty (Pinus resinosa ) , joiden tuotanto painotSorbifolia 14 (4/1983)
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tuu koillisvaltioihin (Maine, New York, Pennsylvania, ym . ) . Ainakin paikallisesti joulupuita ovat edelleen Picea glauca, Abies grandis, ~· concolor,
~ · lasiocarpa, ~ · procera, Pinus strobus, f . monticola, jopa f· contorta
ja P. banksiana . Myös eurooppalaista kuusta (Piceaabies) viljellään . Etelävaltioissa kasvatetaan joulupuuksi sikäläisiä pitkäneulasisia mäntylajeja, sypressejä, jne .
Jokaisessa Yhdysvaltain osavaltiossa harjoitetaan jossakin mitassa joulupuiden viljelytaloutta. Päätuotantoalueilla siitä on muodostunut todella tärkeä
maatilatalouden sivuelinkeino. Sekä liittovaltion että useimpien osavaltioi den tasolla toimii joulupuunkasvattajien yhdistyksiä , jotka julkaisevat opaskirjasia ja ammatillisia aikakauslehtiä . Joulupuunkasvatukseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä tehdään kymmenissä yliopistoissa ja Maatalousministeriön alaisissa metsäntutkimuslaitoksissa .
Joulupuiden viljelytalous poikkeaa intensiivisyydessään suuresti normaalista metsätaloudesta . Viljelmien perustamista ja hoitoa sekä "sadon" korjuuta
ja käsittelyä varten on kehitetty monenlaista erikoiskalustoa . Puut pakataan
yleensä koneellisesti muoviverkkopusseihin tms . suojuksiin, joissa niitä voidaan kuljettaa pienessä tilassa pitkiä matkoja oksien katkeilematta . Usein
puut käsitellään neulasten varisemista estäväliä suoja- aineella . Joskus ne
myös värjätään . Suurtuottajat kaatavat puitaan pitkin syksyä ja säilyttävät
niitä kylm9varastoissa kuukausikaupalla ennen tukkumyyntiä ja kuljetusta
lopullisille markkinoille, jotka saattavat olla tuhansien kilometrien päässä .
Monet joulupuufarmarit asut uskesktJsten lähellä myyvät puita myös vähittäin
"choose and cut" - periaatteella . Toisin sanoen ostajat tulevat paikan päälle
ja saavat itse valita ja kaataa toiveitaan vastaavan puun . Tällä tavoin asiakas saa mieluisan kokemuksen ja ainakin tuoreen puun, ja tuottaja voi ol l a
varma siitä, että kaadetut puut menevät myös kaupaksi . Suurtuotannossa tällaisella "pystymyynnillä" ei kuitenkaan ole paljoa merkitystä , sillä maati lojen oma työvoima ei riitä kovin mittavaan vähittäismyyntiin joulun alla .
Joulupuutaloutta Keski - Euroopassa
Euroopan puol ella joulupuiden viljelyn edelläkävijöitä ovat tanskalaiset .
Heidän maassaan ei kasva luonnonvaraisena lainkaan havupuita, joten on selvää , että kaikki joulupuut omiin tarpeisiin on varta vasten kasvatettava tai
sitten tuotava ulkomailta. Tanskalaiset valitsivat jo kauan sitten ensin mai nitun vaihtoehdon . Joulupuiden kasvatus on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että viime aikoina kaksi kolmasosaa Tanskan tuotannosta on viety ul komaille . Joulupuuviljelmiltä saadaan itse puiden ohella suuria määriä havunoksia, joilla on hyvä menekki Keski - Euroopassa kukkakauppojen, seppeleensi tomojen ym . leikkovihreänä.
Tanskan joulupuu- ja havuvienti on nelinkertaistunut viimeisen 20 vuoden
aikana . Viennin kokonaismäärä v . 1980 oli 23 000 tonnia . Sen odotetaan edelleen kaksinkertaistuvan kuluvan vuosikymmenen aikana . 80 - 90 r. viennistä
menee Saksaan . Muita tärkeitä ostajamaita ovat Ruotsi, Itävalta ja Hollanti,
mutta pieniä määriä joulupuita viedään muihinkin Euroopan maihin ja jopa
Euroopan ulkopuolelle .
Joulupuiden kasvatus Tans kassa tapahtuu valtaosaltaan yksityisil lä maatiloil la, aivan kuten Yhdysvalloissakin . Tanskalaisen yksityismetsäta louden tuloista keskimäärin 25- 30 r. saadaan joulupuiden ja leikkovihreän myynnistä . Puulajivalikoima on runsas, mutta laajamittainen viljelytalous on viime aikoina
keskittynyt voimakkaasti kahteen lajiin : kaukaasianpihtaan ( Abies nordmanniana ) ja Pohjois- Amerikan läntisten vuoristojen Abies proceraan, joka tunnetaan myös nimellä A. nobilis . Varsin kaukaa siis ovat tanskalaiset suosikkijoulupuulajinsa valinneet !
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Kuva 1 . Joulupuuviljelmä Oregonissa, Yhdysvalloissa. Puulaji on douglaskuusi
(Pseudotsuga menziesii) . Puiden tiheä kartiomainen latvus on saatu aikaan
säännbllisellä leikkaamisella. - Kuva: Jouni Mikola .
Fig . 1 . A Christmas tree farm in Oregon, U. S. A. The species is Douglas- fir
(Pseudotsuga menziesii~ and th e dense conical croun has been achieved by
regular shearlng . - Photo: Jounl Mlkola .

Kuva 2. Asiakkaat valitsemassa joulumäntyä ( Pinus sylvestris ) joulupuufarmilla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa . - Kuva : Olavi Luukkanen .
Fig . 2. Choosing the Christmas tree ( Pinus sylvestris ) in a Christmas
tree farm in Wisconsin, U. S. A. - Photo : Olavi Luukkanen .
Sorbirolia 14 !4/1CJ83)
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Saksalaiset ovat lähes omavaraisia joulupuiden suhteen, vaikka ostavatkin
valtaosan tanskalaisten tuotannosta . Länsi-Saksassa vuosittain käytettävistä
noin 15 miljoonasta joulupuusta yli puolet saadaan vielä metsätalouden sivutuotteina taimistojen ja nuorten metsien harvennuksista. Näistä puista ny kyisin enää kymmenesosa on "T ann enllaumi a" ( Abies alba), ylivoimainen suosikki
on sama kuusilaji jota mekin käytämme, siis Picea abies . Lisäksi Saksassakin
tuotetaan jonkin verran puita joulukuusiviljelyksillä, erityisesti Pseudotsuga menziesiitä ja Pinus strobusta.
---

Suomalainen joulupuu
Meillä Suomessa kuusta (Picea abies) pidetään varmaankin perinteisistä syistä
yleensä itseoikeutettuna~inoana oikeana joulupuulajina . Suomalainen mak u
ei ole toistaiseksi osannut paljon muuta kaivata . Erikoisuuden vuoksi on saatettu joskus kokeilla mäntyä tai pylväskatajaa, Ensin mainittuun on luonnol lisista syistä jouduttu turvautumaankin pohjoisimmassa Lapissa . Luonnonvaraiset pylväskatajamme olisivat kieltämättä komeita joulupuita, mutta harvi naisuutensa ja hitaan kehityksensä takia ne pitäisi ehdottomasti säästää
maiseman koristuksiksi .
Joulupuulajien valintaa ei siis ole meillä koettu mlnaan ongelmana . Sen si jaan sopivan puuyksilön etsiminen metsästä tai torilta ja sen kotiin kuljetus on aina ollut juhlava ja tarkuutta vaativa kunniatehtävä . Joulukuusi on
joka kodin joulunajan keskipiste ja tärkein koriste, jonka nauttima kunni oitus on sitä suurempi mitä enemmän sen hankkimisessa on nähty vaivaa . Monen
mielessä joulukuusen arvostus on varmasti suurimmilaan silloin, kun se on
itse metsästä noudettu, ehkä jo kesällä valmiiksi katsottu.
Joulukuusta on totuttu pitämään taloudellisesti vähäpätöisenä metsäluontomme
sivutuotteena, jota varmasti riittää joka talouteen ilman erityisiä kasvatustoimenpiteitäkin . Toisaalta jokainen kuusenhankkija lienee kokenut sen va l innan vaikeaksi tehtäväksi : kaikin puolin toiveet täyttävän puun löytäminen on
työn takAna, ja varsinkin kuusta ostettaessa vaatimuksista joudutaan usein
tinkimään . Siksi meilläkin ehkä kaivattaisiin monipuolisempaa joul upuuva l i koimaa, ja kannattaisi vakavasti harkita määrätietoisen joulupuiden kasvat uksen mahdollisuuksia .
Esimakua ulkomaisista joulupuista
Monet Dendrologian Seuran jäsenet ovat Helsingin seudulla viime vuosina saaneet tilaisuuden kokeilla vieraiden havupuulajien käyttöä joulupuina . Jo kol mena vuonna seuralla on ollut ilo ja onni saada ulkolaisviljelyksistä metsänhoidollisissa harvennuksissa paistettuja puita kaupattavakseen : kerran Langinkosken arboretumista Kotkasta ja kahdesti Mustilan arboretumista . Nämä puut
ovat olleet metsiköissään luonnonmukaisesti kasvaneita, joulupuina lähinnä
eksoottisuudessaan mielenkiintoisia . Valikoimaan ovat sisältyneet yksittäi sistä kappaleista muutamaan kymmeneen puuhun vaihtelevina määrinä ainakin
seuraavat puulajit : serbiankuusi (Picea omorika ) , mustakuusi ( P. mariana) ,
akakuusi Cf. tungens ) , valkokuusi (f. glauc(), siperianpihta CAbies-sibirica) ,
palsamipihta ~ · balsamea ) ja japaninpihta ~ · veitchii ) .
Joulupuiden viljelytalous ei ole aivan tuntematon asia Suomessakaan . Metsänjalostussäätiö aloitti serbiankuusen viljelyn tässä takoituksessa jo parikymmentä vuotta sitten ja on viime aikoina ·myynyt Helsingin seudulla vuosittain
parituhatta kapealatvaista "omorikaa" . Tähän puulajiin keskittyvää pienimittaista joulupuukasvatusta on virinnyt muuallakin maassamme . Muutamat yksi tyishenkilöt ovat harrastus- ja kokeilumielessä osoittaneet kiinnostusta
joulupuuviljelmien perustamiseen myös muita eksootteja ( mm . Abies- lajeja)
käyttäen .
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Hyvän joulupuun ominaisuudet
Joulupuun perusedellytykset ovat ikivihreyden ohella säännöllinen latvusmuoto
sekä mahdollisimman vaakasuorat, koristeiden kannattamiseen riittävän tanakat
oksat . Nämä vaatimukset kotimainen kuusemme (Picea abies) tä yttää yleensä hyvin . Kun lisäksi halutaan latvuksen tuuheutta, kuusessa ilmenee usein toivomisen varaa . Nuorista metsätaimistoista saatavien kuusten latvus näyttää
yleensä kovin harvalta ja ilmavalta, koska neulaset ovat ohuita ja oksakiehkuroiden välit pitkiä . Vanhojen tukkikuusten latvoissa neulaset ovat paksumpia ja oksat tiheämmässä, mutta oksista on usein toispuolinen tai epäsäännöl linen . Komeimmat joulukuuset saataneen keski -i käisten, vielä kasvuisien kuusten latvuksista . Parhaassa tapau ksessa niissä on vielä käpyjä valmiiksi koristeina .
Serbiankuusi (Picea omorika) kasvaa meidän oloissamme tavallista kuusta hitaammin . Sen oksat ovat l yhyet , mutta tanakat. eulaset ovat paksut ja ti heässä, tehden oksat tuuhean näköisiksi. Kapealatvainen ja siro, mutta kui tenkin lehtevä "omorika" onkin erinomainen joulupuu etenkin pieniin asuntoihin . Mustakuusi (Picea mariana ) on samantapainen , yleensä tiheäoksaisempi
ja tuuheampi . Sen pikkuruiset kävyt pysyvät puussa vuosikymmeniä . uorissakin
yksilöissä niitä saattaa olla valmiina koristeina sadoittain . Engelmanninkuusi (Picea engelmannii) ja valkokuusi ( Picea glauca ) ovat ulkonäöltään
kaikin puolin mukiinmeneviä, mutta jälkimmäisen väitetään levittävän epä miellyttävää tuoksua asuinhuoneisiin . Voimakasrakenteinen okakuusi ( Picea
pungens) pitkine sinivihreine neulasineen on komea ilmestys olohuoneen-nurkassa, mutta sen neulasten terävyys voi aiheuttaa ongelmia .
Muualla maailmassa hyvin tärkeänä joulupuun ominaisuutena pidetään neulasten
varisemattomuutta . Tässä suhteessa kuusilajit häviävät useimmille muille havupuusuvuille. Pihtojen havut ovat lisäksi pehmeämpiä ja lehtevämpiä. Siperianpihta (Abies sibirica) on nuorena puuna erittäin siro, mutta sen oksat
ovat myös kovin hennot . Palsamipihta ( Abies balsamea ) on tuuheampi ja rotevampi, hyväntuoksuisuutensakin takia erittäin sopiva joulupuuksi . Joidenkin meikäläisten vanhojen ulkolaisviljelysten perusteella lännenpihta.
(Abies lasiocarpa), varsinkin eräät hidaskasvuiset alkuperät, näyttäisi
aivan ihanteelliselta joulupuuksi. Se on usein muodostanut erittäin tiheän
ja symmetrisen l atvuksen . Muut Abies-l ajit näyttävät aika ajoin kärsivän
meidän ilmastossamme siinä määrin, että niiden viljely joulupuiksi olisi
onnenkauppaa . Muutamat lajit saattavat kyllä pysyä hengissä ja kasvaakin hyvin, mutta oksista muodostuu usein epäsäännölliseksi.
Mäntyjen ( lähinnä Pinus sylvestriksen) suosio Yhdysvalloissa perustuu paljol ti siihen, että niiden neulaset pysyvät kuivuessaankin puussa . Lisäksi niiden ,
e rit yisesti viljelmillä tuotettujen ja säännöllisesti leikattujen puitten ,
tuu heus ja muhkean leveä latvusmuoto viehättävät amerikka laista makua . Latvuksen leveys ei tietenkään ole eduksi ahtaita asuntoja ajatellen, mutta mäntyjen pitkät neulaset ovat omiaan tekemään niistä myös kapealatvaisina tuu hean ja elinvoimaisen näköisiä . Lei kkaamaton luonnonmänty meidän oloissamme tuntuu kyllä jotenkin harvalta joulupuuksi, mutta esim . hidaskasvuisemmat
ja pitempineulasiset siperiansembra (Pinus cembra ) ja makedonianmänty
(f. peuce) saattaisivat hyvinkin olla parhaiden kuusten ja jalokuusten veroisia .
Yhdysvalloissa joulupuilta edellytetään vielä hyvää väriä ja oksien joustavuutta. Väri on terveys- ja provenienssikysymys, jos mak uasioita ei oteta
huomioon . Oksien joustavuudella on merkitystä puiden ku ljetuskestävyyden kan nalta . Sen suhteen puiden korjuuajankohdan sää sekä pakkaus- ja kuljetustapa
lienevät tärkeämpiä kuin puulaji.
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Joulupuun käsittely ja hoito kaadon jälkeen
Puiden jäätyneet oksat katkeilevat helposti . Tämän ikävän tosiasian on moni
Dendrologian Seuraltakin eksoottisen joulupuun tilannut joutunut karvaasti
kokemaan . Joulupuut tulisi kaataa , pakata ja kuljettaa lauhan sään aikana ,
mutta tämähän ei ole meidän joulukuisissa oloissamme aina mahdollista , varsinkaan talkootyönä ennalta määrättynä ajankohtana toteutettavissa savottaja myyntioperaatioissa .
Asuinhuoneessa joulupuun hoidon tarkoitus on säilyttää neulasta pitkään el ävän värisenä ja varisemattomana . Tähän riittää yleensä se, että neulasten jatkuvasta veden saanni sta huolehditaan . Katkaisemalla pätkä puun tyvestä juuri
ennen pystytystä, pystyttämällä puu ns . vesijalkaan ja huolehtimalla siitä,
että tyven leikkauspinta on jatkuvasti vedessä, saadaan puu kuin puu pitämään neulasensa varsin hyvin ainakin pariviikkoisen jouluaatosta loppiaiseen . Asiaa voi yrittää auttaa lisäämällä kasleluveteen leikkokukkaravinnetta
ja sumuttamalla puuta ; näiden konstien hyödyllisyyttä voidaan epäillä , mutta ei niistä ainakaan haittaa ole . Täydellisesti ei neulasten varisemista
voida estää, sillä putoileehan kasvavista luonnonpuistakin jatkuvasti vanhoja neulasia . Yleensä pelkästään joulupuunjalan vesitäydennyksestä huolehtimalla saadaan herkästi varisevat kuusetkin pidettyä virkeinä pitkälle yli
joulunpyhien, niin että ne saattavatavata silmunsa , kukkia ja lykätä pitkiä
uusia vuosikasvaimia .
Summary: Christmas tree alternatives
The Christmas tree tradition oriqinated in Cermany about the yea r 1500 .
Since then, and mainly during the last century, the custom has spread all
over the Christian ~orld . Firs (Abies) seem to have been the early favour ltes , but species of many other coniferous genera are more videly used
at the present time .
In Finland Norvay spruce (Picea abies) is practically the only species used
as a Christmas tree . Trees-are-almost exclusively harvested From timber
forests , in connection ~ith thinnings or clear- cutting l ogging operations .
As the public demand on the quality of Christmas trees can be expected to
increase, a more efficient Christmas tree management , vith a number of three
species, ma~ ho~ever, become necessary in the future .
I n the United States some 50 mi llion Christmas trees are sold annually . The
most popular species is, to the astonishment of many Finns, Scots pine (Pinus
favourite is Douglas- fir ( Pseudotsuga menziesii) ,
s ylv estris ) . The second
but almost all native coniferous species are used , and even cultivated , as
Christmas trees to some extent . A major part of the American Christmas trees
are no~adays specially produced for this purpose in intensive1y managed
plantations .
In Europe, Christmas tree cu1tivation has become an economica11y important
of land use in Denmark . T~o thirds of the Danish production is exported .
The main species are Abies nordmanniana and Abies procera .

~ay
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SYYSKOKOUKSESTA POIMITTUA
Tiistaina 22 . marr ask uu ta 1983, Kar jala- talo . Aivan kuten torstaina 18 . marraskuuta 1982 . - Dendrologian Seuran syyskokous ja pikkujoulu . Mutta tällä
kertaa lä s nä oli vain 35 henkilöä . Kokouksen sisältö oli perinteinen : ker r ottiin kesän matkoista sekä vuoden puusta ja puheen painikkeena mutusteltiin
ka rjal anpiirakkaa kahvikupi ll isen siivittämänä . ~lutta esitysten sisältö oli
toki uusi . Viime kesän matkahan oli Skotlantiin, josta Reijo Hakala kertoili
ja näytti kaksi diasarjaa, omansa ja puheenjohtajamme , joka oli estynyt ko koukseen saapumasta . Kuvissa oli hyvinhoidettuja nurmikoita , oli yksityisiä
linnapuistoja ja hienoja kasvitieteellisiä puutarhoja , oli alppiruusuja , vä r ien ja muotojen rikkautta , ja oli isoja puita , jopa BO- metrinen Abies grandis . Mutta Loch Nessin hirviötä ei näkynyt .
Toi~est~ illan esitelmästä vastasi Petteri Tigerstedt . Hän kertoili kuusesta
vankkaa asiaa genetikon näkökulmasta - kuusen pölytyssuhteista , geneettisestä
köyhtymisestä , risteytymi stä - parhaat palat pitäisi saada artikkeliksi Sorbifoliaan . Lopuksi hän paljasti tiheistä kuusikaista löytämistään kolmesta
pantikkatehtaasta kahden sijainnin . Lisäksi tilaisuuden mainiosti juontanut
Jouni Mikola valotti tulevan kesän retkiohjelmaa sekä ilmoitti metsäomenapuun
olevan vuoden 1984 puun : ensi vuoden syyskokouksessa päästäneen siis jälleen
maistiaisten pariin , - Pertti Uotila
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LALL I LAINE

KUUSTA UHKAAVAT TUHOT
Lukuisat tuhonaiheuttajat uhkaavat kuusta (Picea abies ) sen eri kehitysvaiheissa . Jotkut niistä 011a t erikoistuneet tekemään vahinkoja jossakin erityi sessä kuusen osassa, esi~erkiksi juuristossa , toiset taas vaurioittavat puuta eri kohdista . Vakavat tuhot ovat us ein monien tekijöiden yhteisvaikutusta .
Jos puun elinolosuhteet syystä tai toisesta heikentyvät, puu altistuu tuhonai heuttajien hyökkäykselle . Usein käy niinkin, että yhtä haittatekijää seuraa
muita, jotka aiheuttavat yhdessä sen, että lievä vaurio pahentuu ja saattaa
johtaa puun tai puuryhmän, kenties koko metsän tuhoutumiseen .
Elottomat ympäristötekijät
Kuusi on hallanarka . Varsinkin avoimilla paikoilla ilman verhopuuston suojaa
kasvavat nuoret kuuset saavat helposti hallavaurioita . Hallaisi l la
paikoil la vauriot voivat toistua usein , jolloin kuusista tulee pensasmaisia ja
kitukasvuisia . Pahoja hallavioituksia sattuu etenkin silloin kun kevää ll ä
seuraa lämmintä kautta kylmä ajanjakso ja hyvään kasvuun päässeet nuoret
kasvaimet paleltuvat . Kuusiyksilöiden ja alkuperien alttiuden ja kasvurytmin
välillä on eroja .
Lumituhot uhkaavat kuusta runsaslumisina talvina silloin kun latvukseen ker tyy paljon lunta lähellä nolla- astetta olevissa lämpötiloissa . Tällaisen
lumikertymän , tykyn , paino voi olla varsin huomattava . Kuuset katkeavat l umi tuhossa usein latvastaan , mutta suuri osa puista jää henkiin . Osa puista mur tuu kokonaan pilalle . Katkenneisiin latvuksiin tulee l ahottajasieniä , ete nkin verinahkaa
( Stereum sanguinolentum) , jotka lahottavat runkoja yl häältä
alaspäin . Runsaslumisille alueilla lumituhot ovat yleisiä . iitä sattuu ajoittain muuallakin , kun sääsuhteet muodostuvat tuhoja suosiviksi . Niinpä vuosina 1958- 59 oli vakavia lumituhoja pitkin Salpausselkää .
Myrskyssä kuuset kaatuvat usein juurineen , jolloin niiden pinnalliset juu ret
nousevat maasta yhtenä levynä aiheuttaen vaikeakulkuista murrDkkoa tuhoalu eelle . Silloin tällöin sattuu maassamme rajumy rskyjä , jolloin kaatuu paljon
metsää . F.rilaisten seuraustuhojen ( hyönteis- ja sienituhot) vä l ttämiseks i
olisi syytä korjata metsästä pienetkin myrskyn kaatamat puut tai ainakin
kuoria niiden rungot . Myrskytuhot ovat merkittävimpiä metsävakuutuksessa
korvattavista metsävaurioista .
Kuusi on melko vaativainen kasvupaikkansa suhteen . Se kärsii aika helposti
kuivuudesta . Kuivilla kasvupaikoilla tai poikkeuksellisen kuivina kasvukausina se saattaa tällöin joutua seuraustuhojen uhriksi . Liia l linen mä r kyy s,
etenkin tulva , saattaa tappaa suuriakin puuryhmiä . Veden pinnan säännöstel y
saattaa uhata vakavasti rantakuusikoita ja on jälleen eräs seuraustuhoja
aiheuttava tekijä .
Kuusi kärsii

kuloista enemmän kuin paksukaarnaisempi mänty .

Ravinteiden puute tai käytettävissä olevien ravinteiden sopimaton suhde
haittaavat kuusen hyvinvointia . Tällaisia haittoja voi olla mm . baarin puutos . Lannoittamalla metsää voidaan ravinteiden saantia parantaa , mutta samalla on huolehdittava myös siitä , että ravinteita esiintyy sopivissa suhteissa .

L.

L~~ . Jo~n6uun

kokkeakoulu , PL 111 , 80101
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Kuusi on altis ilman epäpuhtauksille, ilmassa oleville haitailisille kaasuille , pölylle jne . Viime vuosina on tullut yhä vakavammin esille hapan sade
ja ilman rikkidioksidi . Joidenkin teollisuuslaitosten ympä rist össä voi esiintyä ilman epäpuhtauksia kuuselle vaarallisessa määrin . Kuusi ei ole sopiva
puu myöskään kaupunkiympäristöön, koska se on arka myös asutuskeskusten ilmassa oleville epäpuhtauksille .
Elolliset ympäristötekijät:
Elollisten tekijöiden aiheuttamista tuhoista tärkeimpiä ovat sienten aiheuttamat kuusen taudit ja tuholaisten (tuhoe läinten ) aiheuttamat vauriot .
Kuusen siementuhot
Kuusen siemensatoa pienentäväte tenkin useat hyönteiset syömällä siemeniä tai
pilaamaila käpyjä . Osa käpytyhoista näkyy käpyjen pinnalle muodostuvista
pihkavuodoista ym . , mutta osa on havaittavissa vasta kun käpy halkaistaan .
Siementuholaisten merkitys on huomattava kuusen luontaiselle uudistumiselle
sekä siemenviljelmien antamien satojen mää rän että laadun kannalta. Näitä
tuholaisia ontarkkailtava käpyjen kerä ysten yhteydessä . Kun männyn käpyjä
pilaa vain käpypikikärsäkäs (Pissodes validirostris ) , on kuusen kävyissä
useita tuholaisia , mm . kuusen käpykoisa (Dioryctria abietella ) , täplätoukkaja juovatoukkakäpymittari ( Eupithecia abietaria ja f. analoga ) , kuusen käpykärpänen (Lasionomma anthracinum) ja kuusen siemensääski (Plemeniella abietina) . Kuusen kävyissä esiintyvistä tuhosienistä on tärkein kuusentuomiruoste (Pucciniast r um areolatum ) , jota esiintyy varsinkin rehevillä kasv upaikoilla , missä on tuomea lähettyvillä .
Taimivaiheen tuhot
Taimikasvatuksen alkuvaiheessa esiintyy taimia tappavaa taimipoltetta, jota
aiheuttavat useat eri sienilajit . Taimitarhoilla vaivaavat etenkin nelivuotiaita kuusen taimia havupunkki (Oligonychus ununguis ) , joka usein kutoo taimen ympärille ohuen seitin,sekä kuusen neulaspunkki ( alepella haarlovi var .
picea- abietis) . Molemmatpunkkilajit ovat alle 0,5 mm mittaisia pikkueläimiä ,
mutta niiden tuhot ovat toisinaan huomattavia .
Maastoon istutettuja kuusen taimia vaivaa varsinkin avohakkuu- ja kulotustai paloal ueil l a t ukkimiehentäi (Hylobius abietis ) , joka nakertaa koloja
taimien tyve l le maan rajaan . Pienet taimet kuolevat herkästi tukkimiehentäin
aiheuttamiin vau r ioihin . Kulotetuilla tai palaneilla paikoilla esiin tyy
2 - 3 vuoden kuluessa palasta kuplamörskyä ( Rhizina undulata ) , joka tappaa
usein suuren osan tällaisille paikoille perustetuista havupuiden taimikoista .
Taimien kuoleminen kuplamörksyn vuoksi on usein hyvin nopeata . Itse kuplamörsky, sen itiöemät , muodostuvat maan pintaan elo - syyskuussa . e ovat suklaanruskeita , muutaman senttimetrin läpimittai sia puolipallon muotoisia kup lia, joiden alapinnassa on maan sisään meneviä juu ri maisia rihmastosäikeitä .
Kuplamörskyn merkitys on viime aikoina ollut vähäinen, kun kulotus on ol lut vähäistä , mutta sienen merkitys kasvaa, jos kulotusta ryhdytään uudel leen yleisemmin käyttämään kuten suunnitellaan .
Käpytyhoja aiheuttava kuusentuomiruoste aiheuttaa myös nuorten kasvainten
kuolemista rehevillä kasvupaikoilla . Versosyöpä (Gremmeniella abietina) on
kuusessa l ievempi kuin männyssä . Se aiheuttaa kuusessa kasvainten kuolemista, mistä aiheutuu latvanvaihtoa ja usein myös pensastumista . VersosyöpäToisi vaurioita , joskus pahohakin , on mel ko kookkaissakin kuusiss a .
naan syö vesimyyrä kuusen taimienjuuret rilal le, jolloin taimet kuolevat .
Taimivaiheessa kuusella ei kuitenkaan ole niin monia sieni- ja eläintuhojen
aiheittajia kuin männyllä . Toisaalta kuusi on halloille mäntyä arempi .
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Kuva l. Hallavaurioita
kuusen taimissa lämmintä toukokuun loppua seuranneiden touko - kesäkuun
vaihteen pakkasten jälkeen vuonna 1975 . Suuria
eroja kuusiyksilöiden
välillä . Valok . 16 .6.
1975 Lalli Laine .
Fig . 1. Frost damage
in young spruce afte r
freezing temperatures
in May- June , following
a varm period at the
end af May in 1975 .
Considerab le variation
is found among indi vidual trees . Photo
16 June 1975 by
Lalli Laine .

Kuva 2. Juurikääpä (Heterobasidion annosum) on kuusen vaarallisin tuhosieni .
Sen päältä ruskeita ja alta valkoisia itiöemiä on kätkössä sairaiden puiden
juurissa ja kaatuneiden lahorunkojen alapinnassa . Valok . Lalli Laine .
Fig . 2. Root rot (Heterobasidion annosum) is the most serious fungal disease
in spruce . Fruiting bodies, shoving brovn colour on the upper and vhite colour
on the lover side , are hidden on the roots af infested trees and belov fallen
trunks . Photo: Lalli Laine .
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Taimivaiheen jälkeen ilmenevät tuhot
Taimivaiheen jälkeen esim . kuivuuden aiheuttama kunnon heikentyminen, myrskytuho ym . antaa usein mahdollisuuden kaarnakuoriaisille iskeytyä puihin . Tilaisuuden tullen hyönteiset munivat kaarnan all~ ja puulle vahingollisten
toukkien määrä lisääntyy suotuisissa oloissa nopeasti. Tällaiset tuhot lähtevät liikkelle esim. myrskyn kaatamista puista. Erityisen vaarallisia ovat
kirjanpainaja t (~ typographus ym.lE2-l ajit ) . Kuusen runkotuholaisia ovat
myös useat muut kaarnakuoriaset, esim . kuusen tähtikirjaaja ( Pityogenes
chalcographus), monikirjaaja (Polygraphus poligraphus) ja ukkoniluri
(Dendroctonus micans) .
Pahin kuusen runkojen lahottajasienistä on juurikääpä (Heterobasidion ~
sum), jonka aiheuttama laho etenee maasta useiden metrien korkeudelle runkoon . Myös juuristoon kehittyy lahoa, minkä vuoksi sairaat puut ovat herkkiä
kaatumaan juurineen myrs kyn sattuessa . Juurikäävän havaitseminen pystypuista
on vaikeata . Latvuksen huonokuntoisuus tai rungon epänormaali t yvipaksunnos antavat viitteitä lahoisuudesta . Tautikohteissa on usein myös juurineen
kaatuneita tai pystyyn kuivuneita kuusia. Kaatuneiden puiden juuristosta tai
runkojen alapinnasta voi löytää suuriakin juurikäävän itiöemiä. iiden havaitseminen varmistaa juurikäävän esiintymisen, joka on usein laikkuista metsiköissä ja vaihtelee alueellisesti. Runsainta lahovikaisuuson rannikkoseuduillamme, mutta sitä on melko paljon myös sisämaassa . Määrä vähenee pohjoi seen päin mentäessä, ja juurikäävän aiheuttama kuusen laho on pohjoisessa
harvinaisena napapiirin tienoille saakka . Juurikääpä on kuusen pahin tuhosieni maassamme ja laajalti muuallakin pohjoisella havumetsävyöhykkeellä .
Sen kanssa samanaikaisesti esiintyy mesisientä (Armillaria mellea coll. ) ym .
lahottajasieniä . Laho on alkuvaiheessa lähes valkoista tai hiukan kirjavaa .
Loppuvaiheessa !ahon puun sisäosiin alkaa muodostua laho- onkaloa, jolloin
siinä on juurikäävän lisäksi mm. mesisientä mukana . Juurikäävästä on osoitettu esiintyvän kahta tyyppiä, joista toinen on pääasiassa kuusessa, toinen männyssä ja useissa muissa puuvartisissa kasveissa (mutta harvoin kuu sessa). Tällä tiedolla on suuri merkitys kehitettäessä juurikäävän torjuntaa . Mainittakoon , että kuusikassa kasvava koivu ei yleensä sairastu, mutta männikössä sekapuuna kasvavat koivut kuolevat samanaikaisesti mäntyjen
kanssa .
Kuusenkääpä (Phellinus chrysoloma) ja pihkakääpä (Onnia leporina ) aiheuttavat myös kuusen lahoamista . Niiden merkitys on suurin Pohjois- Suomessa. Laho
on riisilahoa (valkoisia riisiryynimäisiä laikkuja tummemmalla laholla) .
Näiden sienten itiöemät muodostuvat rykelmiksi runkojen tyvelle: edellisellä
ne ovat monivuotisia, jälkimmäisellä yksivuotisia ja ruskeita .
Lahottajasienillä on merkitystä myös kuusipuutavaran pilaajina . Osaksi tulevat tällöin kysymykseen toiset lajit kuin elävissä puissa esiintyvät . Tällaisia ovat esim. kantokääpä (Fomitopsis pinicola ) , rivikääpä ( Antrodia serialis)
ym.
Huomiota herättävin varttuneiden kuusten neulastaudeista on kuusensuopursuruoste (Chrysomyxa ledi), jota esiintyy koko maassa, mutta varsinkin Lapissa.
Sitä on usein runsaasti soiden lähettyvillä kasvavissa kuusissa, koska sen
väli - isäntänä toimii suopursu . Vuonna 1982 sientä oli hyvin runsaasti mm .
Etelä- ja Pohjois- Karjalassa ja sen kuusen neulasista karisseet itiöt herättivät elokuun alussa huomiota kasautuessaan monien metrien levyisiksi peitteiksi vesistöjen rannoille . Tauti aiheuttaa kuusten muuttumisen i käänkuin
"kultakuusiksi", kun neulaset muuttuvat keltaisiksi. Hyöhemmin sairaat neulaset varisevat ja seurauksena on kasvutappioita .
Jos puun kasvukunto saadaan pysymään hyvänä, sillä on yleens ä hyvä t mahdollisuudet selvitä hengissä huolimatta pitkäänkin jatkuvista haittatekij öisSorbifolia 14 (4/19?3)
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tä . Toisaalta heikkokuntoista puuta ahdistavat useat tuholaiset ja taudinaiheuttajat joko yhdessä tai peräkkäin, ja tällöin alkuaan lievältä näyttänyt tuho saattaa johtaa vakaviin vahinkoihin.

Summary : Pests and diseases dangerous to the Norway spruce (Picea abies)
in Finland .
In Finland, Norway spruce ( Picea abies) is very sensitive to frost damage,
especially when young . Hylo~abietis is one of the most serious insect
pests of young spruces. ~ typographus and some other bark beetles occur
on older trees . Heterobasidion annosum , the root rot fungus, is a dangerous
spruce disease in southern Finland, as are some other rot fungi in the
northern partof the country . Often several pests are found at the same time
or successively. Trees in good condition have a better resistance to pests .

ERÄÄN

ISLANTI LA ISEN TAIMITARHAN VALIKOIMI STA

Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitoksen opiskelijat vierailivat viime
kesänä Islannissa . Mukana olleilta Raili ja Sirkku Ruotsalaiselta olen saanut erään sikäläisen taimihinnaston nähtäväksi (Grod rarstödin Mörk , Stjörnbugraf 18, 108 Reykja vik ) . Islannin dendrologiasta meillä on vähän tietoa ;
Färsaarilta sensijaan on Sakari Tuhkanen kirjoittanut Sorbifoliassa 13 : 149159 .
Meil lä on mielikuva siitä, että Islanti on täysin puuton saari. Islantiinkin on
on istutettu metsiä ja taimiluettelossa on mm . seuravat meillä kotimaiset
puut ja pensaat : hies- ja vaivaisko~vut, haapa, tuomi, kymmenkunta pajua,
karjalanruusu ja kotipihlaja . Leudon talvi - ilmaston vuoksi siellä voi viljellä
eräitä sellaisia kasveja, joitten menestyminen on mei llä epävarmaa, kuten
muuritatar, muratti (~ helix var . baltica) . Luettelossa on lisäksi
eräitä meillä melkein tuntemattomia pensaita, kuten Berberis amurensis, Loni ~ altaica, ~ · deflexicalyx, Ribes laxiflora, Rubus spectalilis , Salix---alascensis, Sorbus hostii, Spiraea mallifolia, joita kannattasi kokeilla .
Laajasta perennavalikoimasta mainittakoon 13 kellokasvia , mm . kissankello sekä 21 maksaruohoa . Perennavalikoimassa on monia meikäläisiä kivikkokasvienharrastajia kiinnostavia kasveja . - Pentti Alanko .
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EBBA Ha..MBERG

OM

DENDROLOG 1sKA SÄLLSKAPETS RESA T ILL

SKoTTLAND 7,-16.6.1983

Nie personer med Max Hagman som resledare bordare British Airvays plan till
London för vidarebefordran till Edinburgh
dit vi anlände ganska sent på
kvällen . Hur vi i praktiken skulle genomföra resan diskuterades . En kompli katio n hade tillstöt i sista stund . Fcr att köra mini-buss fordras internationellt C- körkort, vilket bara en av deltaga rna hade . Vi var överens om
att köra l ångsamt , starta så fort hotellet serverat sin frukost och inte
öda tid på mastigt lunchätande mitt på dagen . Viville alla se möj ligast
mycket . Och som Reijo sade : "Eihän tänne ole tultu makaamaan" .
Onsdagen 8 . 6 . Max och Janka gav sig iväg för att skaffa oss et for don, vilket
också lyckades, en röd Ford Transit-buss för 12 personer . Det blev tillräckligt med plats för oss och vårt bagage . Kl . 9 . 45 startade vi från Edinburgh,
riktning Glasgow . Regnet strilade och sikten var dålig . Av landskapet såg vi
inte mycket . Vårt första mål var Kilmun Arboretum, där vi togs emot av Mr .
Tony Lewis.
Grunden till anläggningen bestar av de planteringar, som
tidigare gjorts av en ·dendrologiskt interesserad ägare. I Forest Commissions
regi utbyggt och gjort till arboretum . ~lycket att se av skogsträd . Försök med
Eucalyptus visade, att de inte var något att ha . Av örtvegetationen lade vi
speciellt märke till "bl åklockorna" , bluebells, Scilla nonscripta ( Hyacinthoides eller Endymion) som växte överallt vackert och ymnigt . Den följde
med oss på hela resan så när som på skotska höglandet .
Fö lj ande etapp med sakkunning guide, kurator Brown ,
var Younger Botanic
Garden, en filial till botaniska trädgården i Edinburgh . Intressanta barrträd
av vilka de äldsta är planterade 1820, vanlig tall tillsammans med vanli g gr an
och europeisk lärk. Anläggningen är ett levande minnesmärke över privat företagsamhet och vittnar om herrar Youngers och Duncans brinnande botaniska intresse . Från senare år härstammar det stora Rhododendron - sortimentet, som uppvisar
alla tänkbara former och färger. Den doftande gula arten i stora bestånd snusade man sig till på långt håll . Ett stort gredelint rododendron-träd ( c : a
10 m högt) planterat tillsammans med en lägre vit art var ett fantastiskt
blickfång på grund av sin utomordentli ga placering och vackra skapnad . Sam
omväxling kunde man beundra Magnolia med stora näckrosformade blommor . En
annan form var näsduksträdet .
Regnet hindrade oss inte att njuta av prakten, vi var välutrustade med regnkläder och stövlar. Vår två timmars promenad slutade med a nice cup ' of tea,
innan vi fortsatte till Strone Garden och Stor- Britanniens Högsta Träd, som
befanns vara en ~ grandis, planterad 1875, höjd c : a 60 m. Dubbelt så
hög som en ståt lig finsk pihtagran !
Noterat fr ån bilfönstret: Stora bestånd ab gulltörne (Ulex ) , en stickig buske
med senapsgula blommor . Den får växa i fred för fåren,-som annars äter allt
kant och klart . Stottarna har varit ett idoget och strävsamt Folk av alla
stenmurar att döma . De löper kilometervis backe upp och ner . Ganska stora
kalhyggen på beigssluttningarna såg ruskiga ut . Dock binds jorden effektivt
av risvegetationen . Erosionsrisken är rätt liten . De bruna bergstopparna såg
sterila ut, men var i själva verket beväxta med ljung. Turistsäsongen i
Skottland är, när ljungen blommar . Då må tte landskapet vara vidunderligt i
sin färgprakt .

Ebba. HotmbeJtg , Ha.u.Wa.rz Ka.JL.ta.rzo , Valke.a. ko.&IU
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Bild 1 . Vy från den vilda och vackra Glen Affric Forest i Skottland . - Alla
fotografierna: Bo Knape .
Fig . 1 . The beautiful and ~ild landscape of Glen Affric Forest in Scotland .
- All photographs : Bo Knape .

Bild . 2, Blommande rododendron i Crarae Gardens .
Fig . 2. Flouering Rhododendron in the Crarae Gardens .
Sorbifol ia 14 (4/1983)

174

Torsdagen den 9 . 6 . Start kl. 9 från den Iilla staden Inveraray till Crarae
Gardens, där vi tillbringade ett par timmar . Anläggningen är yppig, färgrik.
storslagen och välplanerad . Rhorodendron fanns det i mängder särskilt vid en
bäck . Ravinen var försedd med broar, sa man kunde se blomprakten uppifrån
Området a r 16 ha och försett med markerade promenadvägar av olika längd.
Trädgården är välbesökt , Vi fick den uppfattningen, att företaget bär sig
på uppburna inträdesavgifter och i någon mån på plantskola. Från tidig vå r
till sen höst finns det något vackert att se .
Vädred var rätt vackert och landskapetlät sig avnjutas . Och tänk, fanns det
inte rododendron i skogen också, förvildad som ogräs i stora ogenomträngliga
buskage, ett verkligt bekymmer för skogsfolk .
Följande mål med mera rododendron var stängt, besynnerligt nog. Just då hade
vi sett tillräckligt med alprosor, om inte till leda så i varje fall till
mättnad. I stället beslöt vi oss för att äta lunch på Loch ~1e lfort Hotel strax
intill, ett vackert stä lle att rasta på . Vidare vid 15- tiden mot Fort William,
där vi skulle öv_e rnatta . Vägen var krokig, backig och mycket smal. Chauffören
fick hålla tungan rätt i munnen och passa sig för den stenbelagda vägkanten
och för mötande trafik. En bilist kom susande och for iväg med vår högra
spegel . Janka hade det jobbigt, men för oss andra var det trevligt att färdas
utanför de vanliga stråken.
Sett genom bilfönstret :
Ljungklädda berg , 800- 1000 m över havet. Nycke t planterad skog. Trädgränsen gå r
vid 500 m. Inom der området finns ännu mycket att beskoga . Ljungen har brett
ut sig . Växtlig skogsmark har bränts för att få gräs till fårbeten, som
utarmats och gett plats för ljung. Intressant att beskogningen för att lyckas
måste föregås av dikning eller plöjning, märk väl vertikalt . Plantorna sätts
på vardera sidan om fåran . Nederbörden är så rik, att också starka sluttningar behöver dränering för att plantornaskall klara sig. Det såg lustigt ut
med långrandiga berg. Vid plantering tar man gärna landskapsmässiga hänsyn .
Följaktligen undviker man r otoroch raka lin jer och använder gärna 10vträd
nära vägar och som ~vbrott på bergssluttningar . Terrängen gör ju att alla
ytor är utställda som på bricka, inte som hos oss, där man ser bara kanten .
- Vi närmade oss Fort William, landet blev vildare och det fanns snö på
bergstopparna .
Gratis nöje på hotelltrappan, en skolorkester på 26 personer, säckpipblåsare
och trumslagare uppträdde . Alla var stilenligt klädda iblårutiga ki ltar och
caper med rött foder . Musiken lät bra framrörd utomhus .
Fredagen den 10 . 6 . Programmet för dagen var ett besök på Glen Affric Forest,
som numera ägs av Forest Commission . Landskapet var vilt och vacke rt. Vi
stannade vid Loch Ness för att begrunda sjöns gåta, som givetvis inte Iät
sig lösas, trots klart solsken . Efter drygt 2 timmars körning kom vi fram
till vårt mål, där vi blev emottagna av överforstmäs tare Finl ay 1·1acRae , förestånclaren för stationen t~r . Hugh t·1orr is och en vänlig kontorsdam, som bjöd på te .
Vår värd såg ut som en gamma! grek fästän klädd i skotsk nationaldräkt , kilt
och "balettskor" . I den munderingen kom han med oss i skogen . Han visade siCJ
vara en ytterst kunnig och älskvärd man . Efter en kort orientering på kartan
gav vi oss iväg i två bilar . På området finns nen ursprungliga skotska skogen,
som består av vanlig tall och ek . Denna skog ä r 125 å r gamma! och lämnad i
naturtillstånd. Sedan fåren portförbjudits och hjortarna decimerats har
skogen reproducerat sig . Det enda intrång som görs är insamling av kottar .
Piantor har uppdragits och utplanteratspåområden intill . Alla skogsplan teringar i Skottland måste ingärdas för fårens skull. Vi kördes runt "glenen"
(V- formad dal) som stupade brant ner mot en vacker sjö. Den var artificell
och uppdämd fär att få elkraft, men verkade alldeles naturlig. Denna trakt
har varit noll-område utan landsvägsför bindelse . Därför har skogen inte
Sorbifol ia 14 (4/1983)
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kunnat exploateras utan har bevarats i ursprunglig

form.

Dalen intill var av en helt annan typ och uppvisade ett vänligt kulturlandskap,
före detta högrestånds jaktmarker fr ån drottning Viktories tid . Det fanns
till och med ett slott, som tyvärr av skattetekniska skäl hade lämnats att
förfalla. Vi besåg en förn~m dun9e douglasgran med en medellängd på ..40 ~ · den
högsta 55 m. Tillväxt 24 m per ar och hektar. Motsvarande s1ffra for sodra
Finland är 4 . 5 ! Allmänt omdöme om dagens upplevelser : Klara bäckar , rent vetten, lav på träden, vårblommor (P ri mula vulgaris), lövsprickningen knappt
avslutad , ett fanta stiskt väder .
Lördagen den 11 . 6 . Vi startade i vackertväder från Inverness , där vi övernattat . På vag t1ll pl antskolan vi skulle besöka noterade vi björk- och
thujaskog samt kvistad lärk . Ulex- buskarna hade bytts ut mot Cytisus, det som
vi köper som skira kvistar i blombutikerna i Finland .
Jack Drake Nurse ry , specialist på växter för klipptädgårda r och stenpartier ,
var faktiskt värd ett besök . En utställningsträdgård med alla arter namngivna
kunde man först studera . Sedan var det bara att välja vad man ville ha . Habegäret gjo rde sig också gällande, en och annan kruka tog vägen till Finland .
Vidare till Blair Castle, tionde hertigens av Atholl domäner . Blygsamma 55000
ha mark , varav 10000 ha skog . Till hertigens privilegier hör än i denna dag
rätten att upprätthålla en egen arme. Intresset för träd har varit stort i
tidigare generationer, den nuvarande hertigen för traditionen vidare . Vi
möttes av t·lax' kollega, Mr . Roger Lines med hustru, och fördes direkt till
"Dianas grove" , en skogdunge på 2- 3 ha . Här hade man det intrycket , att alla
Stor - Britanniens rekordträd var samlade på ett ställe . Beståndet var 120 år
gammalt , men det fanns faktiskt en 190 åriq lärk, ett minne av sjunde her tigen, "The Planting Duke" . Dianas grove ståtade med sitka-, douglas- och
kaskadgran , Tsuga, Seguioa m. fl .
Abies grandis har visat sig mest snabbväxande, så där tio gånger mer vad
arstillväxt och kubikinnehåll beträffar jämfört med finska förhållanden . Ett
praktexemplar av arten uppmätte 51 mi höjd och 4 . 60 i omkrets . Ett något
yngre träd planterat 1884 , en Seguoiadendron gi~anteu m mätte 40 m i höjd .
Doronicum, som snällt blommar ocksä hos oss i va rrabatterna, bildade bottenvegetationen . I slottsparken fanns ett friväxande exemplar av Abies grandis
med grenar släpande ned på marken . Det såg alldeles annorlunua ut än syskonen
i skogen . Skolexempel på hur man skall plantera, om man vil l ha ett dekorativt
träd och på hur man inte skall göra , om man önska r få en kvistfri stam . I
Skottland sätter man för övrigt 4000 plantor per hektar medan vi nöjer oss
med hälften . Uttytt, nederbörden är så riklig att också tätare bestånd får
tillräckligt mycket vetten och har förutsättningar att växa .
Slottet var öppet för allmänheten och borde ägnas ett eget kapitel . Mycket
besökare kunde konstrateras . Trädgårdsintresset är stort hos allmänheten ,
det märkte vi gång på gång .
Hr . Lines, som för övrigt hade kommit enkom för vår skull från Edinburgh ,
ville ännu visa oss de berömda lärkarnavid Dunkeld . Europeisk och japansk
lärk, planterade en god bit ifrån varandra har gett upphov till den första
kända lärkhybriden . I mitt stilla sinne tänkte jag att europeisk lärk, den
är väl ingenting att ha, ett risigt åbäke . Här uppvisade den en kvistfri stam ,
2 m i diameter och en längd som Jakobs stege. Hybriderna är välartade och
brås på föräldrarna .
Söndagen den 12 . 6 . Start från Dunkeld som vanlig kl. 9 till Brank lyn Garden.
En egnahemsträdgård på c : a 1 ha skapad av ett äkta par , där trun planerade
och mennen verkställde . En bäck finns på den branta tomten , som är planterad
Sorbifolia lL• r 4/1983)
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Bild 3, Fig . 3. Rhododendron ponticum,

Bild 4 , Seguoiadendron qiganteum i parken vi d Blai r Castle . Jan Holmbe r g
och Reijo Hahkala mäter omkretsen .
Fig . 4 . A giant sequoia in the Bl ai r Cas tle park . Jan Hornbe r g and Reijo
Hahkala are ta king the circumfer ence .
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som ett stenparti eller klippträdgård med ett m1n1mum av gräsmatta . Maka rna
började med 1 acre och utvidgade planteringarna år ligen . Smakfullt , artrikt ,
intressant. t·lrs . Renton fick också en fin utmärkelse för sin t r ädgård . Anl äggningen testamenterade makarna till " ational Trust af Scotland" , en
st 1 Ctelsc , som vill bevara skotsk kultur för kommande generationer . Det var
söndag morgon och mycket Folk. Extra, man fock köpa blomsterfrön, skördade
på platsen.
Medan vi väntade på , att nästa objekt skulle öppna , kö rde vi ut en sväng på
landet och kom av en hädelse till Harkisens bokhäck, (Meikleou r beech hedge)
planterad 1746, 580 yards lång och 100 fot hög . Det dendrologiska undret beskådades med respekt och befanns vara vid god vigör . Vidare till Scone Palace,
som bjöd på mycket att se för turister i allmänhet och dendrologer i synnerhet . Här finns Europas äl dsta barrträdsplantering , som härst&mmar från den
Douglas , som gett namn åt granen . David Douglas var nämligen son till trädgårdsmästaren på godset. Vi travade också genast iväg till "Pinetum" och
kollade i granarna . Igenting att anmärka, endast att beundra . Också de övriga
träden i dungen var av ansenliga dimensioner . En sitkagrans omkrets på 1 m
höjd var 8 . 30 m, mätt med måttband av Reijo med assistenter . Kuriositeter :
Den kinesiska granen, trädet med vassa tänder i stället för barr , var en
Taxus . "Paraplytallen" ( Sciadopitys verticillata) , faktiskt som et t paraply ,
var vitsig .
SconePalace är Skottlands historia med tradition 1000 år tillbaka i tiden .
Här har 40 kungar krönts och här har det skotska parlamentet haft sitt säte .
Herrarna till Scone har varit betvdande män , som bebott godset i sekler , varom
också slottets samlingar bär v1Ltnesbiird . Det mode rna Scone Place är ett
affärsföretag, som fami l jen Mans- field ambitiöst och pietetsfullt förkovra r.
Skogsbruket och turistnäringen är de mest påfallande aktiviteterna . Otaliga
besökare kommer på picknik i parken . Turisterna besöker giftshopen . t~atbo d,
cafe'och restaurang inbjuder till kulinariska utsvävningar . Det skall stora
slantar till att underhålla slottet och parken .
Nästa et~pp Edinburgh . Landskapet blev mjukare , kullarna lägre och gröna , l övoch barrskog . Odlingar , kor .
Måndagen den 13 . 6 . Dawyck Arboretum , donerad till staten av överste Balfour,
som bor kvar p~ sitt s lott med ano r från 1600- talet , kanske me r. Anläggningen
sköts av Sotaniska trädgården i Edinburg . Tidigare ägare har okså varit
trädexperter , isynnerhet överstens far, som anlitades som sakkunnig vid
skötseln av slottet \·lindsors park . På Davyck planterades de första utländska
träden redan fär 300 år sedan . Därförinnan bestod skogen av en , ek och tall .
Vi blev emottagna av slottsherrn sjä!v och David Pims , som ansvarar för arboretumet . översten himself guidade runt och kryddade framställningen med anekdoter . Gamla trädgårdsmästaren l·lr . Slair och l·lr . P. fickk onplettera sakuppgifterna, men nog kunde översten det mesta . Vi fick se urprungliga douglasgranar och sällsyntheter som japansk lönn och hänggran (Picea breveriana) .
Ursprunget till pyramidboken "Davyck beech" hör hemma på Dauyck . aturligtvis fanns det en bäck i en ravin och följaktligen också rododendron . Till
gott slut på visningen blev vi bjudna in på en drink . överstinnan var ytters t
älskvärd och intresserad av, vad vi var för Folk . Ett stiligt gammalt par ,
som påminde om makarna Churchill. På överstens inrådan körde vi en "uonderful small hillroad'; synbarligen använd också som vandringsled , tillbaka till
Edinburgh . Landskapet : 1-ljuka kullar, kor, f år och råkor på bete i bästa samförst ånd.
Hela eftermiddagen ägnades åt Sotaniska trädgården i Edinburgh , ett område på
25 ha . Där kunde man ha tillbringat flera dagar och ändå ha det mesta kvar
att inhämta . Stenpertiet var kan~ k l' det mest imponerande, id pass l ha och
mycket vackert . En stor del var arboretum och där var det roligt att testa
Sort:-if·liu Jlt lt/J'l. ·'
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Bild 5 . Scone Palace, s l ottet där de skot t ska r egenterna krönts sedan
1000 år tillba ka .
Fig . 5 . The Scone Palace which bears the t r adition of the histo r y af Scotland .

Bild f.. Ha r kisens bokhäck , 250 år ig häck
nära Scone Palace .
Fig . 6. The Heikleour
beech hedge, planted
in 1746 , near the Scone
Palace .
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sina kunskaper . Det var lättare att på yngre trädexemplar se, hur arterna såg
ut, när stammarna inte försvann upp i skyn meter efter meter . lbland är det
svårt att se träden rår bara skog . Denna botaniska trädgård har sitt ursprung
i dettr äd~årJHland för medicinalväxter, som anlades 1670 . Här finns vär l dens
kanske största rododendronsamling , ett eldorado för konnässörer som Bo Knape .
Växthus med olika klimat finns för plantor från världens alla hörn . Alpina
växter och tropiska växter och hela registret däremellan . Allt ett levande
herbarium för den, som vill se och lära men också för den, som bara vill
beundra .
Tisdagen den 14 . 6 . Avresa till London . l'i lämnade Skottland med saknad, mången
säkert med tanken att mycket blev osett och att man borde komma igen . Men
vi var nöjda och glada över den givande resan, som klaffat i alla stycken .
Ett dendrologiskt objekt hade vi kvar på programmet , nämligen Ke~ Gardens ,
som var stort och vackert och innehöll det mesta . Rosorna blommade och
rododendrontiden var i det närmaste förbi . Här fanns det olika alleer, ceder,
ek , järnek . Palmhus , stenparti, allt ! I London noterade vi plataner som
gatuträd . Skall vara det trädslag, som bäst överlever luftföroreningar .
Följande dag var programmet fritt och de flesta valde att turista i London .
Torsdagen den 16.6 . bar det iväg hem . Resan var en fullträff . Stort tack
till arrangörerna .
Summary : The tour af the Finnish Society af Dendrology ta Scotland 7 ta 16
June 1983 .
This year the Society visited Scotland and several arboreta and gardens
there : the Kilmun Arboretum, the Younger Botanic Garden, the Strone Garden .
the Crarae Gardens , the Glen Affric Forest, the Jack Drake ursery, the
Blair Castle, the Branklyn Garden, the Scone Palace, the Dauyck Arboretum
and the Royal Botanic Gardens in Edinburgh .
The tour ended in London
~here an additional excursion ta the Ke~
Gardens ~as made.

Bild 7 . In parken vid
Scone Palace finns
Europas äldsta barrträdsplantering .
Sorbifolia 14 (4/1981)

Fig . 7 . The Scone
Palace park has the
oldest conifer plantations in Europe .
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Puu

t-W<SAA ELÄVÄNÄ PALJON ENEf'IMÄN KUIN KUCUEENA

Helsingin kaupunki on kahdeksan vuoden ajan kestäneissä oikeuskäsittelyissä
vihdoin voittanut kiistan istutettujen pylväshaapojen markkamääräisestä arvioista . Korkein oikeus antoi asiassa päätöksensä vast'ikään.Päätös voidaan
tul kita ennakkotapaukseksi , jossa Helsingin kaupungin puisto- ostaston käyttämät arviointiperusteet on vahvistettu oikeiksi . Samalla vahvistus koskee koko
maata, arvioi asiaa seurannut Puutarhaliiton maisemakonsulentti Heimo Kauko linna . Vahvistuksen saanet arviointiperusteet koskevat ennen muuta ra kennettujen ympäristöjen piha- ja puistopuita, ei luonnonvaraisia esimerkiksi metsäpuita .
Päätös me r kitsee sitä , että nyt on taajama - alueiden viihtyisyyden näkyvimmäll e tekijä lle, kookkaalle puustolle määritetty lakivoimainen hinta. Hinnan määrittävät arviointiperusteet on laadittu soveltaen Saksan Liittotasavallassa,
Tanskassa ja Norjassa yl eisessä käytössä olevia elävien puiden arviointiperusteita . Tätä soveltamaansa arviointimenetelmää on Helsingin kaupunki käyttänyt
korvausmenettelyihin sä jo runsaan kymmenen vuoden ajan . l·lenetelmän ajatuksena
on antaa puuyksilölle huomattavaa arvoa istutuskustannusten lisäksi. Siinä
otetaan huomioon ympäristölliset tekijät, puun ikä, puulaji ja kunto . Esimerkiksi erityisen tärkeän keski - ikäisen puun hinnaksi saattaa tulla yli
10 000 ma r kkaa .
Nyt korkeimman oikeuden tekemä päätös koskee vuonna 1975 ilkivaltaisesti auto l la katkott uja pyl väshaapoja Seppämestarintien keskikaistalla . Päätöksen
mukaan yhden jo 4 vuotta paikallaan kasvaneen puun kappalehinnaksi määrättiin keskimäärin 760 mk . Tihutyövälineenä käytetyn auton liikennevakuuttaja
oli pienemmän ko r vauksen kannalla . Seppämestarintiellä katkottiin pylväshaapoja kaikkiaan 94 kp l. ( Lehdistötiedote 31 . 10 . 83/ hk)

JÄSENPALSTA

Uudet jäsenet 12 . 12 . 1983
Aaltonen , Varpu
Heikkinen , Ritva
Hurmerinta , Ul l a
Joke l a , Paul
Kauppila , Päivi
Matila , Airi
Murtovaara , Erkki
Niini , Sara

Kuhmoinen
Nuppulinna
Nurmes
Hki 68
Hki 42
Hki 55
Hamina
Hki 61

Rajamaa, Raija
Ranne, Risto
Salmi . Naija
Schmitz, Ritva
Sieppi, Paula
Simberg, ils
Simberg, Ulla
Siren, Rit a
Tulonen Seija

t·länttä
Turku 34
Hki 15
Turku 10
Ravijoki
Tenhola
Tenhola
Hki 26
Lepaa

Sorbifolia 14 (4/1983)

181

PENTII flLANKO

TULPPAANIPUU JA MAMMUTTI PETÄJÄ SUCf~ SSA ULKONA
Tämä saattaa kuulostaa monien mielestä mätäkuun jutulta , mutta katsotaan ,
kuinka asian laita oikein on . Puolitoista viikkoa siitä, kun Saksanmaa ll a
olin nähnyt niin tu l ppaanipuita kuin mammuttipetäjiä monen moniluista ke rt aa ,
en silti uskonut törmääväni niihin Suomessa . iin kuitenkin kävi .
Tulppaanipuu löytyi Tu r usta, jossa Kari Järventausta näytti n . viisimetrisen
monihaaraisen "puun" kaupunginpuutarhan alueelta . Puu oli istutett u jo 1958
ja on kylminä talvina kä r sinyt pahasti . Se kasv aa l ämpimäl l ä etelärinteell ä
l ähellä kaupungin pu uta r hu r in virka- asuntoa . Nitzelius kirjassaan 'Boken om
träd' mainitsee niin Skoonessa kuin Gotlannissakin olevan puumaisia yksi l öitä .
t1yös Tammisaaressa ol in kuluneena syksynä nähnyt noin puolitoistametrisen
tulppaanipuun taimen .
Tulppaanipuu(Liriodendron tulipifera) on magnoliakasveihin kuul uva puu , joka
saattaa tulla 60 metriäkin korkeaksi . Se on kotoisin Pohjois- Amerikan itäosista, Ontariosta Fl oridaan ulottuvalta alueelta . Se on hyvin suosittu puistopuu Keski - Euroopassa kauniin kasvutapansa , erikoisten lehtiensä (ks . kuva)
ja tulppaania muistuttavien , keilanvihreitten kukkiensa vuoksi. Vaikka se pe nsasmaisena onkin menestynyt joten kuten kahdella pa i ka ll a Lounai s- Suomessa ,
ei siitä koskaan tule meille käyttökelpoista viherpuuta . Mie l enkiintoista
ol isi tietenkin kokeil l a Lounais- Suomessa pohjoisimmista esiintymistä Ontarios t a saaduill a siemeni llä .

Kuva 1. - Tulppaanipuu Turun kaupunqin puutarhassa S. X. l9AJ .
Kuvassa puuta tarkastelemassa iilo Karhu, Seija Lehtinen
ja Kari Järventausta . - Kuvat kirjoittajan .
Fig . 1. - Tulip tree (Lrriodendron tulipifera ) in Turku ,
S\J Finland . The tree vas planted in 1958 . During cold
vinters it is heavily damaged but it is nov an about 5 m
tall shrub- like specimen . - Photographs by the author .
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Kuva 2. - Mammuttipetäjän taimi Lapilan saarella
lissa 6. X. l983 .

aanta-

Fig. 2. Seedling af giant sequoia ( Seguoiadendron giganteum )
in Naantali , S\-1 Finland . It survivechlithout any damage the
mild lllinter af 1982-1983, in the park af Lapila Hanor .

Mammuttipetäjän l öytymiseen auttoi Turun yliopiston kas vitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Arno Kasvi järjestämällä seuraavana päivänä retken Ruissalon edessä sijaitsevaan Lapilan saareen. Siellä 1700- luvulla rakennetun Lapilan kartanon puistossa kasvoi hyvinvoivan näköinen n. 70 cm korkuinen mammuttipetäjän taimi . Se on tosin ollut vasta yhden talven ulkona, mutta sen
menestymistä seurataan suurella mielenkii nnol la. itzelius mainitsee mammuttipetäjän jo Pohjois-Saksassa kärsivän ankarina talvina . Skoonessa niitä silti näkee ja Bergenin ympäristössä Länsi- orjassa on jo komeita puita .
Tulip tree and giant seguoia grol!ling outdoors in Finland .
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SUOMESSA VILJELLYT HORTENSIAT (HYORANGEA)
Hortensiat kuuluvat tunnetuimpiin ja suosituimpiin koristepensaisiimme . Nii den arvoa lisää kukinnan ajoittuminen loppukesään, jol loin monet muut pensaat ovat jo kukkineet . Syys- eli syreenihortensia on eräs eniten myydyistä
vihcrrensaista . Myös pallohortensiaa ja köynnöshortensiaa esiintyy yleisesti
taimistojen luetteloissa . Sen sijaan kiinanhartensia on jäänyt aivan liian
vähälle huomiolle . Myös eräitä meillä tuntemattomia tai vähän käytettyjä
pallo- ja syyshortensioitten lajikkeita kannattaisi käyttää enemmän .
Hortensiat ovat kesä- tai ikivihreitä pensaita , pieniä puita tai köynnöks i ä .
Niil lä on vastakkaiset , yl eensä yksinkertaiset, ehyt- tai hammaslaitaiset
lehdet . Poikkeuksena on Pohjois-Amerikan kaakkoisosista kotoisin oleva H.
quercifolia, jolla on viisijakoiset, isot lehdet . Kukat ovat pieniä , mutta
niitä on runsaasti huiskilomaisissa, litteissä tai pitkänomaisissa , röyhymäisissä kukinnoissa . Hortensioitten ko ristearvoa lisää se , että monilla lajeilla on lisäksi muutamia , neuvottomia , isoteriöisiä laitakukkia samaan tapaan kuin heisillä . Siitä lie johtunut että monet hartensialajit on alunperin kuvattu heis~nö .
Eräistä lajeista tunnetaan lajikkeita, joilla joko kaikki tai huomattava
osa kukista on muutt unut neuvottomiksi, jolloin kukinnot ovat näyttävämpiä .
Hortensioitten hedelmä on monisiemeninen kata .
Hortensioihin kuu l uu Bailey & Baileyn ( 1977 ) mukaan 23, Rehde rin (1977) mukaan 35 ja Krussmannin ( 1977 ) mukaan n . 80 lajia . Kaikki meillä ja su urin
osa muuallakin Euroopassa viljellyistä lajeista kuuluu alasukuun Hydrangea ,
jonka levinneisyys käsittää osan Pohjois-Amerikkaa, Itä- Aasian ja Filippii nit . Toiseen alasukuun Cordinia kuuluvia ikivihreitä lajeja on mm . Kesk ija Etelä-Amerikassa, mm . Andeilla aina Chileen asti . Suvusta on olemassa
hyvä sel~itys (McC lintock 1957) , jota vieläkin noudatetaan .
Hortensiat on l ue ttu rikkokasveihin (Saxifragaceae) , mutta nykyään yhä useammin näkee ne eroteltavan omaksi hartensiakasvien (Hydran~eaceae) heimoksi yhdessä 10 muun puuvartis- ja ruohokasvisuvun kanssa .

Suomessa viljeltyjen hortensioitten määr ityskaava
1 Köynnös

anomala subsp . petiolaris
1 Pensas , ei köynnöstävä

2 Kukinta röyhymäinen, pitkänomainen
paniculata
2 Kukinta litteä, huikoiomainen (eräillä lajikkeilla pallomainen)
3 Sikiän

osittain kehänpäällinen , kata verhistö pitempi

dalla

4 Matalakasvuinen, talvenarka pensas ; vain neuvottomia, isoja, ruusunpunaisia tai sinisiä, harvoin valkoisia kukkia
macrophylla
4 Isokasvuinen pensas , vanhemmiten 2- 3 m korkea ; laitakukat valkoisia
tai punertavia
P, Ala.nlw , Hel.o-<.n!J.&t y.Uop.i..6ton luuvilie..te.e.Ui..ne.n pu.u,tallha ,
un-<.on.<.nkatu 44 , 00170 Hel.o.tnlu 17
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5 Toisen vuode n versot tummanruskeita, eivät hilseileviä

heteromalla
5 Toisen vuoden versot kastanjanruskeita, hilseileviä
heteromalla 'Bretschneideri
3 Sikiän kehänalainen, kata verhiön pituinen
4 Lehdet alta kaljuja tai melkein kaljuja , usein vain suonet karvaisia
5 Kukat pieniä, val koisia , neuvottomia; isokokoisia laitakukkia harvoin
arborescens subsp . arborescens
5 Kaikki kukat neuvottomia , kukinta pallomainen
arborescens subsp . a . 'Grandiflora'
4 Lehdet al ta karvaisia
6 Lehdet alta harmaakarvaisia
7 Kuki nnoissa enintään muutamia neuvottornia laitakukkia
arborescens subsp . discolor
7 Kaikki kukat neuvottomia, kukinnot puolipallonmuotoisia
arborescens subsp . ~ · 'Sterilis'
6 Lehdet alta tiheään valkokarvaiset
arborescens subsp . radiata

Suomessa viljellyt lajit ja lajikkeet

.!:!.· anomala D. Don . subsp. petiolaris (Sieb . & Zucc . ) f-1cClintock
laris ) - Köynnö shortensia, klätterhortensia . Kuvat 1, 13 .

l.

(.!:!. . petio-

Köynnös hortensia on eräs komeimmista mei llä menestyvistä köynnöskasveistamme .
Lajia voisi käyttää huomattavasti enemmän niin puutarhoissa kuin puistoissammekin , mutta sitä istutettaessa on sen kasvupaikkavaatimukset tunnettava . Joka tapauksessa täytyy varautua siihen, että alkuun lähtö on hidasta ja mitään nopeasti peittävää kasvia siitä ei saa . Kuten muutkaan hortensiat, ei
köynnäshortensiakaan viihdy paahteisella , kuivalla paikalla ja laihassa maassa . Se sopii puolivarjoiseen paikkaan niin seinustalle kuin puun juurella
metsäpuistoon tai huvilapuutarhaan kiven viereen . Se on kaunis myös vapaasti
pensasmaisena kasvaessaan . Musti l an arboretumissa Elimäellä voi ihailla mäntyjen tyvillä monen metrin korkeuteen kiipeileviä köynnöshortensioita .
Köy nnöshortensia on kiipimäjuurin varustettu köynnöskasvi . Lehdet ovat soikeita , pyöreähköjä , suippokärkisiä, pitkäruotisia ja kaljuja, lukuunottamatta
alapinnan suonia , joissa on vähän karvoja . Kukat ovat valkoisia ja ovat ryhmittyneet harvakukkaiseksi huiskilomaiseksi, 15- 25 cm levyiseksi kukinnoksi .
Kukinnan r eunoilla on näyttä .. iä, isoteräisiä, neuvottornia laitakukkia . Köynnöshortensia on kotoisin Sahalinin saarelta, Koreasta, Japanista ja Taiuanista .
Kallion ( 1966) mukaan köynnöshortensiaa viljellään Suomessa Rauman-TampereenHeinolan-Haminan- linjall e asti . Rannikolla se on menestynyt VaasaanjaPietarsaareen saakka . Sitä suositellaan viljeltäväksi III vyöhykkeelle asti .
McC lintock (1957) pitää köynnöshortensiaa H. anomalan alalajina, jonka nimirotu kasvaa Himalajalla ja Länsi-Kiinassa . ämä kaksi taksonia eroavat toisistaan pääasiassa vain siinä, että nimirodulla on 10- 15 hedettä ja petiolarisalalajilla 15-20 . Silti Bean (1977), Fitschen ( 1977 ) ja Krussmann {1977) käyttävät käytännöllisistä syistä lyhyempää nimeä .!:!.· petiolaris . Aikaisemmin köynnöshortensiaa kutsuttiin nimellä H. scandens, mutta se on aivan toinen EteläJapanista kotoisin oleva , pensasmainen laji, joka Krussmannin ( 1977 ) mukaan
ei ole viljelyssä .
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Kuva 1 . Köynnöshortensian varret tarttuvat erityisten kiipimäjuurten avulla
lujasti kiinni kiipeämisalustaansa . (V . Karjaa 29 . 4 . 1980) . -Kaikki valokuvat kirjoittajan .
Fig . 1 . The Climbing Hydrangea (Hyd rangea anomala subsp . petiolaris) clings
self in suitable trees and ~alls . - Al l photographs by the author .
Köynnöshortensian voi helposti sekoittaa toiseen Japanista kotoisin olevaan
köynnöskasviin , Schizophragma hydrangeoides, joka on hortensioitten lähis ukulainen . Sillä on kuitenkin soikeat, yksiterälehtiset laitakukat, kun köynnös hortensialla laitakukissa on 3 terälehteä . Schizophragma kasvaa Schalinin
puutarhassa Kirkkonummella (Ano n . 1975 ) .
2. H. arborescens L. subsp. arborescens 'Crandiflora' . - Pallohortensia ,
bollbortensia . Kuvat 2, 3 .
Aikaisemmin tästä pensaasta on käytetty nimeä pajuhortensia, videhortensia ,
ehkä ohuitten , pajumaisten oksiensa vuoksi . Alkuperäistä rotua , jolla pienet
valkoiset kukat ovat 5- 10 cm leveissä , litteissä kukinnoinna, ei meillä kasva tet~ . Sensijaan Etelä- Suomessa viljellään suosittuna ko ristepensaana lajiketta,'Grandiflora' , jolla kaikki kukat ovat neuvottomia, isoteräisiä, valkoisia .
Ne sijaitsevat pallomaisissa , 12- 18 cm leveissä kukinnoissa . Vielä isommat,
n . 20 cm leveät 'pallot'on 'Annabella'-lajikkeella , jota on kasvanut mm . Mustilassa . Kallion (1966) mukaan ' Crandiflora' - laji ketta viljellään meillä
Porin- Tampereen- Kotkan - linjalle eli vyöhykkeelle III saakka .
Pallohortensian lehdet ovat melkein pyöreitä, soikeita, alta kaljuja tai vain
suonia myöten karvaisia . Simberg ( 1955 ) mainitsee meil lä viljellyn myös laji ketta H. cinerea 'Sterilis; joka nykyisen nimistön mukaan on H. arborescens
subsp .- discolor 'Sterilis '. Sen puolipallomaiset,
15- 20 cm leveät kukinnot muistuttavat hieman jalohortensian kukintoja . Herbaarionäytteen muodossa
ei ole todistetta tämän lajikkeen viljelystä meillä . Tosin se mai nitaan
Schalinin puutarhasta Kirkkonummelta ( Anon . 1975 ) .
Sorbifolia 14 (4/1981)
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Kuva 2. Kukkiva pallohartensia Hel singin yl iopiston kasvitieteellisessa puutarhassa .
Fig . 2. Flowering Hydr ang ea a r borescens
af Helsin ki Uni versit y.

'Grandiflora' in the Botanical Garden

Kolmatta alalajia H. arb or escens subsp . r adiata (H . radiata ) on kasvimuseossa
olevan nä ytteen mukaan kas vanu t He l singin yliopiston kasvitieteellisessä puut arhassa 1895 . Sen l ehdet ovat al ta tiheään valkonukkaisia . Rotu mainitaan
Schal inin puuta rhasta Kirk konumme l ta ( Anon 1975 ) . Ka l lion ( 1966 ) mukaan kumpaakin viimemainittua hortens i aa on kasvanut Espoossa ja Helsingissä .
Pal l ohartensia on etu pihoihin, pe r enna- tai r uusuryhmän tai pensasryhmän etuosaan so piva kasvi . Se viih tyy ni in au r inkoisella kuin puoliva r joisellakin
paikalla . Vaik ka oksien kärkiosa t pal el tuvatkin miltei vuosittain, ei siitä
ole haittaa kukinnal l e, kosk a kukat ilmaantuvat saman kesän versojen kärkiin .
Päinvastoin on edullista l eikatapens aita vuosittain voimakkaasti, jolloin
ku kinnoista tulee i s ompi a . Samall a vo i ha r ventaa pensasta poistamalla kaikkein
heikoimmat versot kokon aan . Tämänkin pensaan ar vo on siinä , että sen kukinta
sattuu loppukesälle , jolloi n ei ole enää kovin monia muita kukkiva pensaita .

3.

~·

heteromal l a D. Don . - Ki i nanhortensia , rosenhortensia . Kuvat 4- 6 .

Komeakukintoinen kiinanhar tensia he r ättää aina ihastusta - valitettavasti
sitä ei näe meillä kovi nkaan ylei ses t i puutarhoissa eikä puistoissa . Kallion
(1966 ) mukaan se kas vaa hyvin menestyvänä Pietarsaareen ja Jyväskylään saakka .
Tähän lajiin luetaan nykyään kuuluviksi ueita eri taksoneita , kuten~ · bretschneideri , H. xanthone ur a , ja sen va r iaatiot vilsoni ja setchuensis ,
~ · dumicola,-~ . hypoglauca , ~ · pubescens ja~ · vestita (ks . HcClintok 1957) .
Kiinanhort ensi an l evinnei s yysa l ue ulottuu Himalajalta Koillis- Kiinaan ja eri
puolil ta le vinneisyys aluet t aa n pe r äisin olevat kannat ovat saaneet aikojen ku luessa omat nimensä . Meikäl äiset kloonit voidaan jakaa kahtia: "~ · bretschneiSorbifolia 14 (4/1983)
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Kuva 3 . Fig . 3. Hydrangea
arborescens subsp . arborescens 'Grandiflora'(U , HelSinki 1931, Severi; H) .
- Del . Marja Koistinen

Scm

deri" , jota pidetään nykyään H. heteromallan lajikkeena ja "H . xanthoneura" .
Lisäksi Schalinin puutarhasta-Kirkkorou" ~"elta mainitaan !!· pubescens ja !!· xanthoneura var . ~ilsonii (Anon. 1°75 ) .
Kiinanhartensia on rotevakasvuinen, 2- 3 metriseksi tuleva leveä pensas . Sen
lehdet ovat pitkiä ( 10- 20 cm ) , puikeita, melko kapeita, hammaslaitaisia , alta
karvaisia . Kukat ovat pieniä muodostaen leveitä huiskiloita . Kukintojen reu noilla on muutamia isoteräisiä, neuvottornia laitakukkia, j otka ovat väriltään
joko valkoisia tai punertavia ( ruotsinkielinen ni mi 'rosenhortensia'viittaa
myös siihen! ) . Lajikkeella 'Bretschneideri' toisen vuoden oksat ovat kastanjanruskeita, voimakkaasti hilseileviä .
Kiinanhartensia näyttää menestyvän monenlaisilla paikoilla, normaalissa puutarhamaassa , ei kuitenkaan kuivassa ja paahteessa . Suuren kokonsa vuoksi se
sopii pensastojen taustakasviksi . Lajille soisi tähänastista runsaampaa käyt töä niin puistoissa kuin puutarhoissakin. Meillä kasvavat erilaiset kloonit
olisi tutkittava parhaan materiaalin löytämiseksi.
4.

~·

macrophylla (Thunb . ex Murr . ) Ser . - Jalohortensia, ( vanlig) hortensia .

Jalohortensiaa käytetään meillä huonekasvina - ilmastossamme sillä ei ole juuri
merkitystä koristepensaana . Jonkin verran sitä näkee ryhmäkasvina etenkin
hautausmail l a . Aikaisemmin lajia viljeltiin enemmänkin, mutta sen suosio
näyttää vähentyneen . Hämmästyttävää kyllä, pensasta on meillä käytetty myös
avomaalla . Sitä on löytynyt mm . kahdesta paikasta Helsingistä (t-leilahti ja
Vuosaari ) ja Pietarsaaresta , joissa paikoissa se lienee kasvanut vuosikymmeniä . Meilahdessa, Lastenklinikan edessä se jopa kukki kesällä 1983 . JalohorSorbifolia 14 (4/19 R3)
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Kuvat 4,5. Figs . 4,5 . Hydrangea heteromalla 'Bretschneideri' (U , Ki rkkonummi
1972, Alanko 20573; H). - Del . Marja Koistinen .
tesia on hyvin monimuo toinen laji ja siitä on lisäksi jalostettu satoja lajikkeita, jotka ovat ulk omai ll a hyvin suosittuja viheristutuksilla .
Simberg (1955) mainit see meillä viljeltävän vyöhykkeillä I- II myös jalohortensiaa muistuttavaa laji a H. serrata f . acuminata ( nykynimeltään H. serrata
'Intermedia'), Sen lehdet ovat kapeita, pitkäsuippuisia ja ohuempia kuin jalohortensialla. Herbaarionäytteenä ei ole todistetta sen viljelystä meillä .
5 . ~ · panicul ata Sieb . 'Grandiflora: - Syys- eli syreenihortensia , syrenhortensia . Kuvat 7- 9, 12.

Suosituin hortensiamme on epäilemättä syys- eli syreenihortensia, jota Suomessa on yritetty viljellä Oulu- Kajaani -l injalle asti (Kallio 1966) . Varmempaa sen menestyminen on kuitenkin vain Vaasa- Jyväskylä- Savonlinna- tason
eteläpuolella, siis vyöhykkeillä I - IV (V) , Epäedullisilla paikoilla varsinkin nuoret taimet saattavat paleltua etelämpänäkin .
Syyssyreeni on isokasvuinen pensas , luonnonvaraisilla kasvupaikoillaan jopa
9 metriseksi kasvava puu. Lehdet ovat suikeita, harvahampaisia, vastakkaisia ,
joskus kolmittainkin , molemmin puolin suonia myöten karvaisia . Kukinta on
pysty, röyhymäinen tiheä ja runsaskukkainen, 15- 25 cm mittainen . Kukat ovat
miltei yksinomaan neuvottomia, aluksi valkoisia, myöhemmin punertavia .
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Kuva 6 . Kiinanhortensian kukintoa näyttävine laitakukkineen .
Fig . 6 . Corymbs of Hydrangea heteromalla ~ith the conspicuous
florets .

marqinal ray

Kuva 7. Kukkiva syys- eli syreenihortensia . Helsinki , Pitäjämäki 4 . IX . l983
Fig . 7. A flo~ering Hydrangea paniculata 'Grandiflora' .
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Kuva 8 . Syys- eli syreeni hortensian kukinnot voivat olla jopa 30 cm mittaisia.
Fig. 8 . The panicles of
Hydrangea paniculata
'Grandiflora' can be
about 30 cm long .
Kuutamohortensiaksi ristitt y lajike 'Praecox' kukkii muutamaa viikkoa ai kaisemmin kuin syyshortensia. Sen kukinnot ovat pienempiä ja terälehdet ovat
muodoltaan pitkulaisia. Mustilassa nimellä 'Tardiva'(Tigerstedt & Uosukainen
1983) viljelty lajike lienee myös 'Praecox'-lajiketta . Krussmannin ( 1977) mukaan 'Tradiva' aloittaa kukintansa myöhempään kuin 'Grandiflora' eli noin
syyskuun puolivälissä, ja Mustilan pensaat ovat tavallista aikaisemminkukki via (kuvat 10,11) .
Syyshartensia sopii asuinpihaan niinkuin myös etupihaan joko ryhminä tai
yksittäjsenä . Voimakkasti leikattuna sitä voi viljellä myös perenna- tai
ruusuryhmässä. Pitkän, syyshallojen tuloon saakka kestävän kukintonsa vuoksi
on se erityisen arvokas lisä syksyisessä puisto- ja puutarhamaisema~sa . Syyssyreeniä on syytä leikata vuosittain voimakkaasti lyhentämällä edellisen vuoden versoja 5- 10 cm mittaisiksi . 'Vanhempaan puuhun' leikattaessa versominen
on heikkoa ja maan rajaan asti suoritettu alasleikkaus tuhoaa koko pensaan .
6.

~·

sargentiana Rehd .

(~ .

aspera subsp . sargentiana) . - Kuva 14.

Harvoin meillä viljellyistä hortensioistaon tämä laji kaikkein merkillisin .
Sillä on paksut varret, isot lehdet ja erikoiset siniliian väriset kukinnot .
Varret , lehtiruodit ja lehtien alapinnat ovat tiheään karvamaisten lisäkkeitten (trikoomien) peittämät . Mustilassa laji lienee menestymyt jo muutaman
vuosikymmenen . Kasvupaikan varjoi ~ uudesta ja metsäpuiden juuristakilpailusta
johtuen se on kasvanut huonosti ja eikä ole kukkinut . Sen sijaan Schalinin puutarhassa Kirkkonummella pensas on kukkinut vuosittain , mutta sen talvenkestävyys on ollut huono (Anon . 1975) .
Lisäys
Hortensioitten lisäys tapahtuu parhaiten ruohomai sista pistokkaistaalkukesäl lä (esim . pallo- ja syyshortensiat). Myös puutuneita nk . talvipistokkaita
voidaan käyttää . Köynnöshortensia juurtuu hyvin taivukkaista . Myös siemenmonistus on mahdollista puhtailla lajeilla (esim . kiinanhortensialla ) . Siemen
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Kuva 9 . Kukkiakseen runsaasti suurin kukinnoin vaatii syyshartensia vuosittaisen voimakkaan leikkauksen . Kuvassa leikatut pensaat Helsingin Kaisaniemessä .
Fig . 9 . Hydrangea paniculata 'Grandi Flora' . For abunc!ant flol!lering anrl for la rge
panicles the previous year's grouth should be cut back ta 5- 10 cm.

Kuva 10 . Vähän tunnettu, mutta aikaisen kukantansa vuoksi arvokas pensas on
kuutamohortensia . 1·1ustila 25 . VIII.l983 .
Fig . 10 . A little knoun , but very handsome shrub is the early flouering
Hydrangea paniculata Praecox' .
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Kuva 11 . Lähikuva kuu tamohortensian kukinnosta . Mustila 25 . VIII .l983 .
Fig . 11 . Hydrangea
panuculata ' Praexox'
in Mustila Arboretum .

on pientä , eikä se ta r vitse stratifiointia , mutta itävyys saattaa olla epätasaista . Hollantilaiset lisäävät syyshortensiaa jalontamalla saman kasvin juuren
palaan (KrUssmann 1978). Näin saadut taimet kasvavat nopeammin myyntikuntoi siksi kuin pistokkaista lisätyt .
Summary : Cultivated Hydrangea species in Finland
This article summarizes the records af the Hydrangea species and other taxa
cultivated in Finland . Seven species and a total af 11 t axa ha ve been founo .
Only three taxa are commonly cultivated : ~ anomala subsp . petiolaris,
~· arborescens subsp. arborescens 'Crandiflora~ and ~ · paniculata 'Crandi flora'. H. heteromall a and its cultivar 'Bretschneideri' have been proved ta
behardy untill middle part af the countr~ houever, these are rarely seen in
parks and ga rdens . Also the handsome early flouering cultivar ~ · paniculata
'Praecox' is a valuable shrub for gardens and parks , but still seldon seen .
Kirjallisuutta
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Scm

14

13

Kuvat 12- 14 . Hartensialajien lehtiä . Mittakaava 5 cm .
Fig . 12- 14 . Dra~ings of
Hydrangea leeves . Scale
5 cm.
12 . tt· paniculata 'Grandiflo ra' (U , Helsinki 1972, Alanko 20817; H) . 13 . tt•
anomala subsp . pe tiola ri s (U , Helsinki 1972 . Alanko 20082 ; H) . 14 . ~· sargentiana (U . Elimäki 1971, Alanko 17501; H) . - Del. Harja Koistinen .
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VOODEN PUU 1984
Ensi vuoden puu on metsäomenapuu , Sor bi folian ens i vuoden numeroihin tulee
metsäomenapuuta sekä viljel tyj ä omenapuita koskevia kirjoituksia . Dendrologian Seuran j ulkaiseman metsäome npuu juli ste ilmestyy alkuvuodesta . Sitä on
saatavana Seuran va rainhoit aj al ta , Anne Mäkyseltä puh . 90- 839 2680, ( iltaisin)
90-490 113. Vuodenpuu -juli s t eita myydään myöskin Suomen Luonnonsuojelun Tuki
r y:n myymäl öissä Helsingissä , Turussa, Tampereella ja Oulussa.
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OIKAI SU
Sorbifolian edellisessä numerossa ( 3/ 1983 ) Juhani Salmen kirjoituksen väärinkäsityksiä aiheuttavat painovirheet oikaistaan:
s . 129 , rivi 8 ylhäältä - Rantapölkkynä pitää olla Ratapö lkkynä
rivi 4 alhaalta - Etelä- Ranskassa pitää olla Etelä-Ruotsissa
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JAAKKO PAJAMÄKI
SUOMEN PISIN MITTATTU PLUSKUUSI
Lähes neljänk)'fllmenen vuoden ajan ovat metsänjalostajat etsineet ja merkinneet
maassamme hyvän ulkoasun omaavia pluspuita tutkimuksen ja metsänjalostuksen
tarpeita varten . Joskus tiedotusvälineiden edustajat kyselevät rekisteristämme maamme suurimpia puita (puulajeittain) . Yksiselitteistä ja nopeata vastausta on useimmiten mahdotonta antaa. Pluspuuvalinnassahan päähuomio on
kiinnitetty puun kasvuun, ulkoiseen laatuun, terveydentilaan ym . niin sanottuihin hyviin ominaisuuksiin . Puumassaltaan ( runkopuu ja oksat ) suurimmat yksilöt tuskin ovat tulleet mukaan metsänjalostustarkoituksiin .
Suomen p1s1n mitattu kuusi on pluskuusi E 1222 , joka kasvaa Muuramessa metsähallinnon Jyväskylän hoitoalueella . Ko . puu on valittu pluspuuksi 24 . 9.
1955. Tällöin sen pituus oli 40,5 m ja läpimitta rinnank3rkeudelta (01 .3 m)
keskimäärin 54,0 cm . Ku~tiomääräksi ilmoitettiin 3,80 m ja teknilliseksi
kuu,tiomääräksi 103,65 j
Äskettäin ilmoitti Arvo Leppänen ko . hoitoalueesta, että hän ja Reijo Nie minen sekä Ilkka Sallinen mittasivat kuusen uudelleen 1. 11 .1983 ja saivat
seuraavat mittaustulokset: Puun pituus maanpinnasta latvasilmuun oli 42,3
metriä . Rinnankorkeusläpimitta (01 .3 m) oli keskimäärin 60,2 cm ja kuuden
~korkeudelta läpimitta oli 56,7 cm. Sen ikä ol~ 131 vuotta ( 1. 3 m: n
korkeudelta). Puun kuutiomääräksi ~as kettiin 6,61 m kuorin~en ja teknilliseksi kuutiomääräksi 198,30 j .
Kuusi mitattiin muovisella pyykkinarulla siten, että mies kiipesi puuhun.
Latvaosa mitattiin mittakepillä ja naru vedettiin suoraksi puun runkoa myö ten maanpinnan tasolle. Ko. muovinaru ei venynyt . Koska ison ja iäkkään
puun juurenniskat ovat varsin korkealla ( kannonkorkeus tässä tapauksessa
41,75 cm), tehtiin mittaus latvasilmusta puun keskiviivaa myöten maanpinnan
tasoon .
Tämän puun kasvupaikaksi on ilmoitettu OMT (käenkaali-mustikkatyyppi ) ja
maalajiksi savimulta. Se kasvaa rinteessä. Lisäksi metsikköä on lannoitettu vuonna 1977.
Mikäli maastamme löytyy vieläkin pidempiä plus- tai muita puita, on metsäntutkimulaitoksen jalostusosasto niistä tiedoista kiitollinen .

Summary: The tallest Picea abies plustree in Finland .
The heightof the tallest Norway spruce ever measured in Finland is no~
42.3 m. The tree IUas measured in 1983. It is grouing in l·luurame, near
Jyväskylä in central Finland, and it was selected as a plustree ( n El222 )
in l955 . At that time its ~~ight was 40 . 5 m. ov the tree is 131 years
old; its groiUing site is an exposed Oxalis- Myrtillus type forest on
humus-rich clay soil. The forest IUas fertilized in 1977 .

J. Pa.jamä.IU., M~iintu.t!Wnu6la.Uo.t> , Ja.lo.t>.tu.-l>0-6a.-6:to, TU.l.LUi.e 10,
01300 Va.nta.a. 30
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VU0 S I K0 K0 US
DENDRCX...O 1GAN SEURA - DENDRQOG 1SKA SÄLLSKAPET RY : N SÄÄNT~ 1NEN
VUOSIKO<OUS PJIHÄÄN HELSINGISSÄ, TIETEELLISTEN SEURAJNTALOSSA
(SNEUJWHNKATU

9-1n

SALISSA

15, TORSTAINA 16,2,1984

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAN SÄÄNTÖJEN

9,

ALKAEN KLO

18,3(),

§:N MUKAISET VUOSJ -

1983 TOIMINNASTA , TILIT JA TILINPÄÄTÖS
SUURWS 1985, TOI MINTASlJlt.INJTELMA JA TALOUS-

KOKOUSASJAT: KERTOMUS V,

1983,

JÄSEIIMAKSWEN

ARVIO VUODELLE

1984,

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA HALLI-

TUKSEN UUDET JÄSENET JA VARAJÄSENET EROVUOROTSTEN TILALLE SEKÄ
TILINTARJASTAJAT ,

VARSINAISTEN KOKOUSASIOIDEN JÄLKEEN LEENA

fWET-Jlmr

ESITELJIÖI

ÄRGENTJ JNASTA DIAKLNJN , LISÄKSI ESITELLÄÄN VUODEN PW,
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JOUKKOJULKAISU

KOTIPUUTARHA
Maan ainoa viheralan
harrastelijalehti
Tilaamalla kotipuutarhan saat kuukausittain ajankohtaista puutarhatietoutta, ja samalla pääset jäseneksi SUUREEN ·PUUTARHAKERHOON
KOTIPUUTARHA on pätevä tietolehti , sillä se
muistuttaa ajankohtaisista töistä
- ohjaa pienpuutarhan suunnittelussa ja perustamisessa
- esittelee suosileltavia koristekasveja
- neuvoo hedelmä- ja marja-asioissa
- opastaa vihanneStE}n lajikevalinnassa, viljelyssä ja käy1össä
- käsittelee huonekasveja ja niiden hoitoa
- antaa ohjeita lannoitus- ja kasvinsuojelupulmissa
- kertoo yleistä pihaan ja ympäristöön liittyvistä
asioista
- esittelee uusia viljelymenetelmiä
- vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin

Tässä joilakin etuisuuksia, jotka SUURI PUUTARHAKERHO ta~oaa jäsenilleen
- Kerhon jäsenet saavat 10 % alennuksen eräistä Puutarhaliiton julkaisemista Puutarhakalentereista ja opaski ~oi sta, mitkä tilataan tai ostetaan
suoraan Puutarhaliiton toimistosta. Kotipuutarhassa julkaistava kuponki on liitettävä tilaukseen.
- Kerhon jäsenet saavat puutarhan- ja ympäristönhoitoon liittyvissä asioissa lisätietoja Puutarhaliitosta. Puutarhasuunnittelua ja -rakentamista
koskevissa asioissa välitetään asiantuntijayhteyksiä
- Kerhon jäsenillä on myös oikeus määrättyihin
ostoetukuponkeihin, jotka julkaistaan KOTIPUUTARHA-lehdessä
-SUUREN PUUTARHAKERHON jäsenet osallistuvat kaikkiin KOTIPUUTARHA-lehden j ä~ estä
miin arvonteihin
- Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua
KOTIPUUTARHA-lehden jä~estäm ill e lukijamatkoille kotimaassa ja ulkomailla
-SUUREN PUUTARHAKERHON jäsenet pääsevät edullisesti Kerhon jä~estämiin tilaisuuksiin,
kuten Kotipuutarhan kevätnäy1telyyn .

.·Trlattavissa julkaisijalta:

PUUTARHALIITIO-TRÄDGÅRDSFÖRBUNDET ry
Lönnrotinkatu 22 A. 00120 Helsinki 12.
puh . 90-643 601.
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