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Maaliskuussa 1985 

Ennätyksellisen kylmä talvi o n ta ka na ja ilmassa o n jo kevää n 
merkkejä. Viime syksyhä n o li pitk ä ja leuto, joten kasvit kerkesivät 
va lmistautua ta lveen . Vielä ma rrasku ussa istutin uusia tulppaa nien 
ja helmililjojen sipuleita. J ä nnittää oikei n, kun en vielä ti edä, miten 
ne ova t se lvinneet pakkasista samoinkuin kevää llä istutet ut he
delmä puut sekä kesällä s iirretyt ni verävaa htera ja ruusut. T ä mä n 
ta lve n pakkas ia ova t ta inneet sietää va in todella talvenkestävät 
kasv il aj it ja -lajikkeet. Tul eva n kevää n ja kesän a ika na vo isimme 
itsekukin kirj a ta menestyneitä ja menestymättömiä kasveja mme. 
Sa i imme nii stä syksym mä llä hyvä n yh teenvedon Sorbifoliaan. 

Dendro logia n Seurall e vi ime vuosi o li menestykse llinen: ta lo us 
kunnossa ja jäsenmäärä kasvussa. J äse nmää rän kasv u kuvastuu 
myös Sorbifolian painosmää rässä , joka o li 1500 kpl numeroa 
ko hti. Suo men oloissa tä mänk okoinen tieteellinen seura !ehtineen 
o n jo keski suuri. Seura n kasvaessa vaikeutuu j uoksevien as io iden 
ho ito, sill ä työ t tehdää n pelkäs tää n vapaaehto isvoi min . Seura n 
ha llitus uskoo, että jäse nistöstä löytyy hal ukkaita av ustajia pa itsi 
pos tituksen hoitamiseen , myös matkojen jä rj estäj ien av uksi sekä 
eril a isiin neuvonta- ja as ia ntuntij a tehtäviin . Toivomme vinkkejä, 
erittä in kiitolli sia o lemme suo ras ta tarjoutumisesta . 

Vaikka suuri jäsenmäärä o n raskas ja use inkin va ikeas ti tavo i
tettavissa sekä palj o lti tuntemato nta to isilleen, jäseni stö n laaja
a laisuus o n etu lehden ka nna lta. Saamme lehdestä va ihteleva m
man , artikkel it valottavat dendro logiaa mo nipuo lisesti . Kiitä nkin 
jo tull eista ja luvatuista katajanvuoden kirjoituksista. Erityisen 
il a hduttavia ova t o ll eet mo net yll ä tykse nä saa puneet artikk elit ja 
tiedo na nno t. 

Aune Koponen 
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VUODEN PUU 1985 

KATAJA 
EN 

(jumperus communis) 
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Dendrologian Seuran juliste 
vuoden 1985 puusta katajasta (Junipe
rus communis) on ilmestynyt. Se on 
ulkoasultaan perinteitä vaaliva piirros
juliste (koko 59 x 42 cm). Julistetta 
myydään (hinta 12 mk) Dendrologian 
Seuran tilaisuuksissa, Helsingin yliopis
ton kasvitieteen laitoksessa (Unionink. 
44) ja kasvinjalostustieteen laitoksessa 
Viikissä. Niitä voi myös tilata puheli
mitse rahastonhoitajalta, Anne Mäky
seltä (puh. 90-8392 680 työ , 90-490 113 

luu p r~n,~nmrnorn l.UUU ali.u K,.~pn puu.unn "" 
uovma hn:;a muol.wr~ou p tmn l'l'l bhoo.J n.~ "'IIJ oni rn h~~<.>
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m.&uwrcna KotKI"r~~•ru bnJI on II'IJO!I hvn wn wurt 
ulkom..-onr)ndu u,.,.._. mo.ncnl.u~u •rhorn,); rnlam.,...-n 
~·rhun;o p koko I!Qll!'.ll rnn'lnlVOl \..un .unnu J <~o.luc 
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koti). Lisäksi julistetta voi ostaa Suo
men Luonnonsuojelun Tuen myymä
löistä Helsingistä ( ervanderinkatu 11 
ja Hakaniemenhalli 2 krs), Turusta 
(Läntinen Rantakatu 21), Tampereelta 
(Itsenäisyydenkatu 1), Kotkasta (Kes
kuskatu 9), Lappeenrannasta (Linnoi
tusrakennus 18) ja Oulusta (Kajaanin
katu 13). Myös edellisten vuosien vuo
den puu -julisteita on myytävänä sa
moissa paikoissa. 
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Katajat- Juniperus 
Leena Hämet-Ahti & Pentti Alanko 

Hä met-Ahti , L. & Alanko, P. 1985: Katajat - Juniperus. (Junipers 
(Juniperus) in Finland).- Sorbifolia 16(1 ): 5-11. 
The nati ve juniper (J. communis subsp. communis) is someti mes seen in 
Finnish gardens. Especially the cult iva rs 'Columna ris', ' Hibernica', 'Su
ecica' and 'Repanda' a re found. It would be most desi rable to collect 
the best na tive forms and adopt them for cultiva ti on. In the southero 
parts of thecountry also the following species and cultivars are presently 
used: J. horizonta/is, J. 'Pfitzeriana' J. sabina, J. squamata 'Meyeri' and 
J. virginiana. Howeve r, during severe winters these shrubs are easily 
damaged. 
L. Hämet-Ahti, Kasvitieteen laitos, Unioninkatu 44. 00170 Helsinki, Finland. 
P. Alanko, Puutarhatieteen laitos, Viikki, 00710 Helsinki, Finland. 

Kataja t kuuluvat laaja-alaiseen sypres
sikasvien heimoon (Cupressaceae),jon
ka edustajia on jokaisessa maanosassa. 
Kaiken kaikkiaan heimossa on 20 su
kua , mm. sypressit, valesypressit, tuijat, 
hibatuijaja tuivio. Katajat ovat heimon 
runsaslajis in suku, ja niitä lienee yli 
puolen sataa lajia. Katajan siemenet 
ovat ma rjakävyissä , jotka kypsinä ovat 
mehevä- tai kuivamaltoisia . Lehtien 
muoto vaihtelee: ne voivat olla koko 
kasvin iän neulasmaisia tai sitten nuo-

ruusvaiheessa lehdet ovat neulasmaisia 
varhaislehtiä, joiden sijaan aikuisvai
heessa tuleva t suomumaiset myöhäis
lehdet. Joillakin lajeilla ja varsinkin 
viljelylajikkeilla nuoruuslehtiä voi olla 
suomumaisten myö häislehtien ohella 
taimivaiheen jälkeenkin. 

Meillä näyttää olevan viljelyksessä kuut
ta katajalajia, ja muutamista näistä 
useita laj ikkeita (vrt. Kallio 1966, 1984, 
Alanko 1985). 

Suomessa viljeltyjen katajien 
määrityskaava: 

1 
1 
2(1) 
2 
3(1) 

3 

4(3) 

4 

5(4) 
5 

Kaikki lehdet suomumaisia 
Ainakin osa lehdistä suomumaisia 
Vihreä; neulaset 10-20 mm pitkiä communis 
Sininen ; neulaset 6-8 mm squamata 'Meyeri' 
Neulasmaisia lehtiä vain haarojen tyviosissa pensaan sisä llä ; 
neulasmaiset lehdet tav. kolmittain ' Pfitzeriana' 

eulasmaisia lehtiä koko pensaassa tai vai n latvaosissa ; 
neulasmaiset lehdet tav . vastakkain 
Neulasmaisia lehtiä pensaan latvaosissa; suo mumaisten lehtien 
kärki vähän siirottava virgmtana 

eulasmaisia lehtiä koko pensaassa; suomumaisten lehtien kärki 
tiiviisti varren myötäinen 
Sinivihreä, rento; neulasmaisia lehtiä runsaasti horizonta/is 
Tummanvihreä , pystyhkö - rento; samassa yksi iässä 
neulasmaisia, suo mumaisia ja välimuotoisia lehtiä sabina 

2 
3 

4 

5 



6 

Kuva 1. Kotikatajan (Juniperus communis) Ruotsista kerättyjä luonnonvaraisia muotoja 
Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa , mm. mata lakasvuista lapinkatajaa (J. com
munis subsp. nana) ja piiarikatajaa (J. communis 'Suecica '). Valokuvat: P. Alanko. 
Fig. 1. Native Swedish forms of common juniper (Juniperus communis) in the Gothenburg 
Botanical Garden. Front: low mountain juniper (J. communis subsp. nana); background: 
narrow cultivar, Swedish Juniper (J. communis 'Suecica'). Pho tographs by P. Alanko. 

1. J. communis L. - kotikataja (kuva 
1). · Kotikataj a on hyvin monimuotoi
nen kasvi, josta Suomessa on ainakin 
kaksi rotua. Koko maassa kasvavan 
kotikatajan ( J. communis subsp. com
munis) neulaset ovat harvassa, siirot
tavia, 10-20 mm pitkiä ja suoria. Niissä 
on leveä valkoinen ilmarakojuova var
joon päin kääntyneellä ylä pinnalla. Ko
tikatajan ulkomuoto vaihtelee suuresti: 
on matalia pensaita, rannikkokallioilla 
jopa aivan maata pitkin matavia ja 
toisaalta yli 10m korkeita puita. Myös 
oksista vaihtelee siirottavasta aivan pys
tyyn. Pohjois-Suomessa kotikatajaa 
yleisempi ja runsaampi on siihen monin 
välimuodoin liittyvä lapinkataja ( J. 
communis subsp. alpina (Neilr.) Celak. , 

syn. J. communis subsp. nana Syme). 
Se on yleensä kC'heneva tai melkein 
maanmyötäinen pensas, mutta matalia 
puumaisiakin ysilöitä on Itä-Lapin tun
tureilla. Sen neulaset ovat tiheässä, ok
sanmyötäisiä, 10-15 mm pitkiä , käyriä 
ja niiden ilmarakojuova on sinertävä. 

Katajasta on sekä kaupan että viljelyk
sessä useita lajikkeita, joista yleisimpiä 
lienevät seuraavat (vrt. Palmen & Alan
ko 1983, Kallio 1966, 1984, Alanko 
1985): 

'Columnaris' ('Suecica ana'), pikku
pilarikataja . Pieni- ja kapeakasvuinen , 
vanhanakaan yksilönä ei yli 1-1,5 m, 
läpimitta korkeintaan 30 cm. Pienikas
vuisuutensa ja hyvin tiheän ja kapean 
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kasvuosa takia suosittu ulkomailla 
muitten kääpiöhavupuitten joukossa. 
Oksien kärjet pystyt, eivät nuokkuvia. 

'Hibernica' ('Stricta'), irlanninkataja 
(kuva 2). Kapea- ja hyvin tiheäkasvui
nen. Tulee vanhemmiten 3-5 m korkui
seksi. Oksien kärjet pystyjä , eivät nuok
kuvia . 

'Suecica', pilarikataja. Tulee jopa 10m 
korkuiseksi. Vaihtelee kasvutavaltaan 
aivan kapean pilarimaisesta leveän kar
tiomaiseen. Oksien kärjet nuokkuvat. 

'Repanda' , kääpiökataja. Maanmyötäi
nen , tiheäkasvuinen kääpiömuoto, jo
ka on lyöydetty luonnosta Irlannista. 
Sitä pidetään lapinkatajaan (subsp. na
na) kuuluvana kloonina. Neulaset ovat 
pehmeitä, eivät pistäviä. Eräs tärkeim
mistä kotikatajan muodoista, jota pal
jon käytetään ulkomailla maanpeitto
kasvina. Tuodaan myös joskus meille . 

Joskus tuodaan myös eräitä muita ko
tikatajan muotoja ulkomailta , mm. Hel
singin Kaivopuistossa Myllykalliolla 
on jo muutaman kymmenen vuoden 
ajan kasvanut matalakasvuinen, kelta
neulasinen 'Depressa Aurea'-niminen 
laj ike (kuva 3). 

Useimmat vijellyt kotikatajalajikkeet 
ovat ulkomaista alkuperää, vaikka ka
taja tarjoaakio lukuisia hyvännäköisiä 
muotoja, jotka vain odottavat käyttä
jäänsä (vrt. Kallio 1984). Kataja on 
Suomessa osittain rauhoitettu, sillä 
puu- ja pylväsmäisten katajien ottami
nen Juonnosta myyntiä varten on kiel
letty. 

Katajanmarjoja suositellaan sekä roh
dokseksi että mausteeksi, mutta niiden 
käytössä on oltava varovainen (esim. 
Huovinen & Kanerva 1982), ja eräissä 
lähteissä kotikatajaa pidetään myrkky
kasvina (Krtissmann 1971 ). 

7 

Kuva 2. Irlanninkataja (J. communis ' Hi
bernica ') Marburgin Kasvitieteellisessä puu
tarhassa 18.9.1984. 
Fig. 2. Iri sh Juniper (J. communis 'Hiber
nica' in the Botanical Garden of Marburg, 
Germany, 18 Sept. 1984. 

2. J. horizontalis Moench - laakaka
taja. Laakakataja kasvaa luonnonva
raisena Pohjois-Amerikan boreaalisis
sa osissa Atlantin rannikolta Alaskan 
sisäosiin. Se on hyvin suosittu peitto
kasvi, jonka lukuisia lajikkeita viljel
lään sekä Euroopassa että Pohjois-Ame
rikassa (Harrison 1975, Krtissmann 
1983, Tigerstedt 1973 jne.). Meillä on 
kasvatettu ainakin lajikkeita 'Glauca', 
sinilaakakataja (kuva 4) , jonka versot 
ovat aivan maanmyötäisiä, sin ivihreitä 
ja litteitä, sekä ' Procumbens', haroka
taja , jonka lehdet ovat noin 4 mm 
pitkiä , naskalimaisia ja sivuhaarat pys-
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Kuva 3. Eräs kotikatajan erikoismuodoista 
(J. communis 'Depressa Aurea') on menes
tynyt hyvin Helsingin Kaivopuiston Myl
lykalliolla. 28.6.1976. 
Fig. 3. A dwarf form of Canadian Juniper 
(1. communis 'Depressa Aurea' has been 
succesfully cultivated in Kaivopuisto Park , 
Helsinki. 28 June 1976. 

tyjä 5-10 cm pitkiä. Luontaisen alueen 
perusteella laakakatajasta pitäisi olla 
koko Suomessa menestyviä kantoja; 
Kallion (1966, 1984) mukaan sen me
nestyminen on vaihtelevaa ja tämä joh
tunee erilaisista kannoista. 

3. J. 'Pfitzeriana' - tarhakataja (kuva 
5). Tarhakatajasta ei tiedetä, mihin la
jiin tai risteymään se kuuluu. Aikaisem
min sitä pidettiin kiinankatajan (J. chi
nensis L.) lajikkeena (esim. Rehder 
1977, Bailey 1968), mutta viime aikoina 
se on liitetty kiinan- ja rohtokatajan 
risteymään (J. x media Melle), on jopa 
arveltu sen olevan rohtokatajaa (J. sa
bina) (vrt. Hillier 1966, Welch 1966, 
Harrison 1975, Kri.issmann 1983). 

Tarhakataja on leveä, enintään 1 m 
korkea pensas, jonka nuokkuvakärki
set oksat siirottavat yläviistoon tai ovat 

melko pystyjä ('Pfitzeriana Compacta', 
kuva 6). Se on harmahtavan vihreä, 
mutta myös sinertävä ('Pfitzeriana 
Glauca')ja kellertävä ('Pfitzeriana Au
rea') lajike on olemassa. Tarhakatajan 
murskatun verson tuoksu muistuttaa 
rohtokatajan tuoksua. 

4. J. sabina L. - rohtokataja. Rohta
kataja on Keski- ja Etelä-Euroopan 
sekä Länsi-Aasian vuoristojen kasvi. 
Sen kasvupaikat ovat paisteisia, kuivia 
rinteitä ja ylimmät niistä vastannevat 
ilmastoltaan Pohjois Suomea. Rohta
kataja on hyvin suosittu, monilajikkei
nen koristekasvi koko Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa (Harrison 1975, 
Kri.issmann 1983). Viljelemämme roh
tokatajat ovat ilmeisesti peräisin vuo
ristojen alarinteiltä (vrt. Kallio 1984); 
ylempää pitäisi löytyä kestävää ainesta 
Keski- ja Pohjois Suomeen. 

Roomalaiset käyttivät rohtokatajaa 
eläinten hoidossa lääkekasvina jo en
nen ajanlaskumme alkua, ja kansanJää
kinoässä se tunnetaan abortin aiheut
tajana. Sen kaikki osat ovat sen verran 
myrkyllisiä, ettei sitä pitäisi istuttaa 
koristekasviksi lasten leikkipaikkojen 
läheisyyteen: jotkut ihmiset saavat ihot
tumaa koskettelustakin (vrt. Huovinen 
& Kanerva 1982). 

5. J. squamata Buchanan-Ham. & 
Lamb. 'Meyeri' - sinikataja. Sinika
taja on leveähkö, lyhyt- ja siirottava
haarainen pensas, jonka oksankärjet 
nuokkuvat. Kaikki lehdet ovat neulas
maisia ja sijaitsevat kolmittain kiehku
roina. Vanhat kuolleet lehdet jäävät 
ruskettuneina pensaaseen pitkäksi ai
kaa haitaten muuten koristeellista ul
konäköä. 

J. squamata on kotoisin Länsi-Kiinasta 
lauhkean ilmaston alueelta eikä se voi
ne menestyä meillä erikoisen hyvin . 
Tätä tukevat myös viljelykokemukset 
(Kallio 1966, 1984). 
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Kuva 4. Sinilaakakataja (Juniperus horizontalis 'Giauca ') vasemmalla ja kotikatajan 
matalakasvuinen lajike (J. communis 'Hornibrookii') Marburgin kasvitieteellisessä puu
tarhassa. 18.9. 1984. 
Fig. 4. Blue Creeping Juniper (Juniperus horizontalis 'Giauca ') (left) and J. communis
'Hornibrookii' in the Marburg Botanical Garden . 18 Sept. 1984 

Kuva 5. Tarhakatajaa (Juniperus 'Pfizeriana ') kauniina pihaistutuksena Ruotsissa, Skoo
nessa 5.6. 1984. 
Fig. 5. The Pfitzer Juniper (Juniperus 'Pfizeriana' growing along a path in Skåne, Sweden. 
5June 1984. 



10 

Kuva 6. Eräs tarhakatajalajike (Juniperus 'Pfizeriana Compacta') Turun Kasvitieteellisessä 
puutarhassa . 29.8.1984. 
Fig. 6. The Pfitzer Juniper (Juniperus 'Pfizeriana Compacta') in the Turku Botanical 
Garden, 29 August 1984. 

Kuva 7. Joku kynäkatajalajike (Juniperus 
virginiana) Viikin arboretumissa Helsi ngis
sä. 16.10. 1984. 
Fig. 7. Red Juniper o r eastern Redcedar 
(Juniperus virginiana) in the Viikki Arbo
retum, Helsinki . 16 October 1984. 

6. J. virginiana L. - kynäkataja (kuva 
7). Pohjois-Amerikan itä- ja keskiosista 
kotoisin olevan kynäkatajan luontai
nen alue on laaja ja ulottuu Suurilta 
Järviitä lähelle Meksikon lahtea. Ky
näkataja on tavallisesti tukevarunkoi
nen , 10- 15 m pitkä puu, mutta jopa 
35m pitkiä on tavattu. Suomenkielinen 
nimi , kynäkataja, viittaa puuaineksen 
käyttöön: aikaisemmin kaikki laaduk
kaat lyijykynät valmistettiin tästä puus
ta . 

Kynäkatajaa käytetään koristekasvina 
sekä Euroopassa että Pohjois-Ameri
kassa; siitä on markkinoilla noin 60 
lajiketta (Harrison 1975), joista useim
mat pensasmaisia . Se lienee melko har
vinainen Suomessa eikä se Kallion 
(1984) mukaan ole suositeltava meille . 
Sen luontaisen alueen pohjoisimmatkin 
esiintymät vastaavat ilmastollisesti Kes-
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ki-Euroopan pohjoisosia, ja meillä hy
vi n menestyviä kantoja tuskin on ole
massa. Kriissmann ( 1971) pitää myös 
kynäkatajaa myrkyllisenä. 

Kirjallisuus 
Alanko, P. 1985: Vuoden puu : Kotimainen 

kataja- Puutarhauutiset 37: 177-178. 
Bailey, L.H. 1968: Manual of cultivated 

plants.- 1116 s. New York. 
Harrison, C.R. 1975: Ornamental conifers. 

- 224 s. New York. 
Hilli er, H.G. 1966: Dwarfconifers.- 83 s. 

St. Andrews. 
Huovinen, M-L. & Kanerva , K. (toim.) 

1982: Suomen terveyskasvit. - 464 s. 
Helsinki. 

Kallio, T. 1966: Koristepuiden ja -pensaiden 
levinne isyydestä ja menestymisestä Suo
messa. - Ann. Agric. Fenniae 5, suppl. 
1: 1-107. 

Kallio, T. 1984: Kataja - Juniperus. -
Puutarha 87: 376-377. 

Kevään ja alkukesän tapahtumia: 

18.5. Mustilan savotta (lehtikuusen is
tutusta). Kokoontuminen Mustilassa 
klo 10. Ilmoittautumiset sihteeri lie 
viim. 10.5. men nessä (puh. 90-378011/ 
477). Myöskin omilla autoillaan saapu
vien pitää ilmoittautua sekä ilmoittaa, 
voiko ottaa ylimääräisiä matkustajia 
autoon. Huom. yhteiskuljetusta ei jär
jestetä. 

4.6. Puistokävely Helsingin kaupungin 
arboretumiin Meilahteen ja Seurasaa
reen. Kokoontuminen Paciuksenkadun 
ja Meilahdentien risteyksessä klo 17.00. 

5.-15.6. Espanjan matka ks. sivu 12. 

II 

KrUssmann, G. 197 1: Taschenbuch der Ge
hölzvervendung. 2. Autl . - 149s. Berlin 
& Hamburg. 

KrUssmann, G . 1983: Handbuch der Na
delgehölze. 2. Autl. - 396 s. Berlin & 
Hamburg. 

Palmen, A. & Alanko, P. (toim.) 1983: 
Viljelykasvien nimistä. - Puutarhalii
ton opaskirjoja 31: 1-152. 

Rehder, A. 1977: Manual of cultivated trees 
and shrubs. - 996 s. New York. 

Tigerstedt , P. 1972: Kolmen katajalajin koh
taamispaikka Wisconsinissa. - Den
drol. Seuran Tiedotuksia 4: 5-13. 

Welch, H.J. 1966: Dwarfconifers.- 334 s. 
London. 

19.-21.7. Kotimaan matka suuntana 
Kuopio-Iisalmi-Kuhmo. Retki al
kaa Kuopiosta perjantaiaamunaja päät
tyy Kajaaniin sun nuntaina n. klo 15 
(halukkaat pääsevät seuran bussilla ta
kaisin Kuopioon). Matkan hinta , 
250 mk kattaa kuljetukset, aamiaiset ja 
majoitukset. Tiedustelut ja sitova il
moittautuminen Anneli Viherälle (puh. 
90-831 941 työ, 90-311 926 koti). Mat
kan hinta on maksettava samanaikai
sesti seuran ps-tilille 419 92-1. 
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RETKI KATALDNIAAN, PYRENEILLE JA KANTABRIAN RANNIKOLLE 

Retkeilyn aika: 5.6. - 15. 6.1985 

Matkasuunnitelma : 
ke 5.6. klo 9.25 lento Helsinki - Barcelona (klo 15.30 }, kaupunkikierros 
to 6.6. Barcelona - Tibidabo-vuori - Blanes, kasvitieteellinen puutarha -

. pe 7.6. 
la 8.6. 
su 9.6 
ma 10.6. 
ti 11.6. 
ke 12.6. 
to 13.6. 
pe 14.6. 
la 15.6. 

Sierra de Montserrat - Barcelona 
Barcelona - Lerida - Barbastro - Ainsa - Torla 
Torla - Drdesan kansallispuisto - Torla 
Torla - Biescas - Jaca - Yesa - Pamplona 
Pamplona - San Sebastian, rannikkotie - Bilbao 
Bilbao - Santander 
Santander - Burgos - Navaleno - Soria 
Soria - Zaragosa - Poblet - Tarragona 
Tarragona - Barcelona 
klo 11.00. lento Barcelona- Helsinki (klo 18 . 30 } 

Ajokilometrejä bussilla: n. 1 800 km 

Näemme puistoja, puutarhoja, vuoristometsiä, uudelleenmetsitystä, korkin ja 
eukalyptuksen viljelyä ja paljon muuta .. . 

Kustannusarvio: n. 4 000 mk sisältäen kaikki matkat, kohtuutasoisen majoituk
sen 2 h huoneissa ja kahviaamiaiset 

Ennakkoilmoittautuminen: sihteeri lle viipymättä ; ilmoit tautumismaksu 
400 mk (Seuran PS-tilille 419 92-1 }; mukaan mahtuu 30 ensimmäistä; 
ilmoittautuneille lähetetään tiedote kirjeitse 

Matkalla noudatetaan Dendrologian Seura r.y:n matkustussääntöä. 
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Kataja suojelukohteena ja pihapuuna 
Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1985: Kataja suojelukohteena ja pihapuuna. (Juniper, 
Juniperus communis as a hom estead tree in Finland.)- Sorbifolia 16( 1): 
13- 19. 
Tree sized junipers were found to grow on 0.2 per cent of the home 
compounds. The frequency of these trees in the 16 geograp hi c areas is 
shown in Fig. 2. The average number of tree-sized junipers o n homesteads 
is shown in Fig. 3. 
M. Raatikainen, Jy väskylän y liopisto, Biologian laitos, Yliopistokatu 9, 
40100 Jyväskylä. Finland. 

Vuosi 1985 o n katajan vuosi. Kataja 
on silloin vuoden puu . Kansamme tunsi 
katajan jo ennen Suomenniemelle muut
toa. Sitä todistavat sukulais kieli emme 
samantapaiset kataja n nimet. Kaleva
lassakin kataja mainitaan useita kertoja 
yhtenä 14:sta siinä mainitusta puula
jista. 

Suomen kansalle kataja on tuttu myös 
Juhani Ahon v. 1899- 1900 ilmestynees
tä Iastusta "Katajainen kansani". Ahon 
mukaa n "Me saata mme tyynesti kuun
nella taivaan tuulien huminata, niin 
kuin kataja kivisellä mäellä. Yläilmois
ta iskevä ukko nen musertaa pirstaleiksi 
korpikuusen, mutta katajikkoon se tup
sahtaa voimatonna . Sotaratsut ajavat 
siitä ylitse, ja kanuunavaunujen rattaat 
saattavat taivuttaa sen maata myöten. 
Mutta kataja ei katkea. Ei synny ve
rihaavaa, ei tule luun vikaa . Kun meteli 
on ohitse, ojentaa pieni puu lyhyen 
jäntevän vartensa, ja oksa risahtaa ok
salle: "Kasva sinä sinnepäin , minä ka -
van tänne." Eikä kestä kauan, ennen 
kuin on jo jalkain jälki ja pyöräin 
uurtama ura peitossa. Ja kun yliajaja 
huomenna hakee ei lisiä jälkiään, ei hän 
niitä enää löydä. Tie on kasvanut um
peen, ja katajikko näyttää koskemat
tomalta ." 

Katajan käyttötavoista 

Katajaa on käytetty monella tavoin 
hyödyksi. Sen havu ja, marjoja ja juuria 
on käytetty ja edelleen käytetään ruo
kiin, juomiin ja lääkkeeksi. Lapsuus
kodissani oli vielä 1940-luvulla tapana 
kattauttaa eli katajoida puuastiat ka
tajanhavuvedellä. Katajan kuoresta on 
saatu niintä, josta on tehty köysiä ja 
mattoja {Lönnrot 1860). ykyään tätä 
käyttöä ei enää ole, mutta oravat käyt
tävät edelleenkin katajan kuorta pesän
sä sisäosan tekoaineksena (Raatikainen 
ym. 1984). 

Katajaa on arvostettu etenkin hieno
syisenä, sitkeänä, taipuisana, hitaasti 
lahoavana, raskaana, helposti muokat
tavana , kestävänä ja tuoksuvana puu
aineksena (Sarvas 1964). Siitä on tehty 
viilikehloja, lusikoita, voipyttyjäja mo
nia muitakin taloustavaroita. Vielä ny
kyäänkin kataja on haluttu ja usein 
käytetty puuaines koriste- ja talousesi
neiden valmistuksessa. 

Katajaa on käytetty paikoitellen myös 
pihapuuna, ja 1900-luvulla kataja sa i 
uuden käyttötavan . Pylväsmäisestä ja 
puumaisesta katajasta oli tulossa 1900-
luvun puolivälin jälkeen suosittu joulu-
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puu. Sitä hakattiin omaan tarpeeseen 
ja myytäväksi toreilla . Jyväskylänkin 
torilla sitä oli kaupan vielä jouluna 
1976. 

Katajan suojelu ja rauhoitus 

Luonnonsuojelulain (71/23) tultua vo i
maan 1923 tuli mahdolliseksi rauhoit
taa yksityinen puu tai puuryhmä taikka 
muu luonnonmuodostuma, jonka sä i
lyttämisellä oli merkitystä tieteen tai 
erikoisuutensa kannalta. Lakiin perus
tuen rauhoitettiinkin heti seuraavana 
vuonna kolme katajaa Ruotsinpyhtää l
lä. 

Vaikka katajien rauhoitus alkoi heti 
luonnonsuojelulain tultua voimaan se 
edistyi hitaasti kuten muidenkin puiden 
rauhoitus. Vuoden 1978 luonnonmuis
tomerkkiluettelossa ja sen täydennyk
sessä on eri vuosikymmenillä rauhoi
tettuja katajia tai katajaryhmiä seuraa
vasti: 

1920-luku 2 
1930-luku 0 
1940-luku 4 

1950-luku 21 
1960-luku 70 
1970-luku 36 

Katajien kuten muidenkin luonnon
muistomerkkien rauhoitus vilkastui vas
ta luonnonsuojelulain alkaessa muut
tua 1950-luvulla ympäristönsuojeluksi. 
Tuona kautena alkuperäisen luonnon 
suojelu oli vielä ympäristönhoidon pää
kohde, mutta maiseman suojelua ja 
maisemanhoitoa alettiin arvostaa entis
tä enemmän. 1970-luvulla ja sen jälkeen 
kun uudistuvien luonnonvarojen suo
jeluun ja hoitoon sekä elinympäristön 
suojeluun alettiin kiinnittää päähuomi
ota, katajan ja yleensä muidenkin luon
nonmuistomerkkien rauhoittaminen vä
heni . 

Katajien rauhoittaminen on keskitty
nyt yksittäisten puiden rauhoittami
seen. Vuoteen 1978 mennessä ra uhoi-

tetuista kohteista 78 % oli yksit täisiä 
katajia, 10 % kahden katajan ryhmiä, 
2 % neljän katajan ryhmiä , 2 % 10-11 
katajan ryhmiä ja 2 % tuntemattomia 
tapauksia. 

Rauhoitetut katajat ovat yleensä yksi
tyisten mailla, mutta jokunen on val
tion ja kunnankin maalla. Rauhoitus
kohteeksi valitut yksilöt ovat ulkoasul
taa n poikkeavia yksi löitä. Ne ovat syp
ressin-, pilarin- , pylvään- tai keilan
muotoisia yksilöitä, joita kasvaa eten
kin Hämeen ja Uudenmaan läänien 
alueella, tai puumaisia yksi löitä, joita 
kasvaa maamme eteläpuoliskossa noin 
Oulunjärven tienoolle saakka. Kataja 
kasvaa toisinaan keskikokoiseksi puuk
sikin . Suurin katajamme on Kalvolan 
Taija lassa oleva 15 met riä korkea ja 32 
cm:n läpimitta inen v. 1940 rauhoitettu 
yks ilö (Kujala 1958). 

Katajia oli rauhoitettu v. 1978 mennes
sä vain maamme eteläpuoliskossa (ka rt
ta l ) puuksi kasvavien rotujen alueella . 
Maanmyötäiset, pensasmaise t lapinka
tajat kasvoivat rauhoittamattomina lu
kuunottamatta luonnonsuojelualueilla 
kasvavia katajia. Toivottavasti maano
mistajat ja alueella liikkuvat suojelevat 
muitak in arvokkaita lapinkatajia. Tar
vittaessa niitä tulee rauhoi ttaa lakiinkin 
perustuen . 

Erikoisuutena katajienjoukossa on Saa
rij ä rven Summasjärvellä oleva rauhoi
tettu kuollut kataja. Rauhoituspäätös 
tulisikin antaa kasvin eliniäksi tai se 
tulisi purkaa kasvin kuoltua. 

Komeiden, pihoissa, teiden varsilla, pel
toaukeilla ja metsissä kasvavien kata
jayksilöiden ja -ryhmien rauhoitus ei 
kuitenkaan ollut riittävä. Kun puuksi 
kasvavien rotujen kauppa vilkastui 
1900-luvun loppupuoliskolla täytyi nii
tä suojella vuodesta 1977 alkaen ase
tuksella (147/77). Sen mukaan "puu
maisen katajan ja pylväsmäisen katajan 
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Fig . 1. Protected junipers in 
1978. 

ottaminen koristepuuna tai -oksana 
kaupan pitämistä varten samoinkuin 
niiden kaupaksi tarjoaminen tai myy
minen koristepuuksi tai -oksana o n 
kielletty. Mainittujen katajien ottami
nen puuaineksen jalostamiseksi sekä 
siihen tarkoitukseen kaupaksi tarjoami
nen ja myyminen on kuitenkin sall ittu ." 

Katajan yleisyys pihapuuna 

Puuksi kasvanut kataja oli yksi harvi
naisimmista puulajeistamme. Sitä oli 
vuosina 1960-1982 koko maasta kerä
tyn aineiston (Raatikainen 1983) 6335 
tutkitussa pihassa vain 15:ssa eli 
0.2 % :ssa pihoista. Vaikka kataja jäi 
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Kuva 2. Puuksi kasvaneiden katajien ylei
syys (%) pihapuuna. 
Fig. 2. The occurrence (%) of tree-sized 
junipers as homestead species. 

t01smaan havaitsematta niin joka ta
pauksessa se oli hyvin harvinainen pi
hakasvi. Matalat, pensasmaisetkin ka
tajat, joita ei otettu huomioon, olivat 
harvinaisia. 

Kataja oli yleisin pihapuu Saaristo
Suomessa ja Lounaisella viljelysmaalla, 
jossa sitä oli noin 1.5 % :ssa pihoista. 
Lounais Hämeen viljelysmaalla sitä oli 
0.7 % :ssa pihoista. Pohjoisimmat puuk
si kasvaneet pihakatajat olivat Pohjois
Pohjanmaan lakeudelta, jossa havu
puita tarvitaan tuulensuojaksi kaikkina 
vuodenaikoina, mutta etenkin talvella. 

Pihapuuna katajaa oli jokseenkin sa
malla alueella, jossa kasvaa suorarun
koista, tiheähkö- ja pystyhköoksaista, 
kartiolatvuksista, puumaista katajaa 
(Juniperus communis L. f. suecica (Mill.) 
Ait.) ja pystyä, hyvin tiheäoksaista, 

Kuva 3. Puuksi kasvaneiden katajien kap
palemäärä katajia kasvavissa pihoissa. 
Fig. 3. umber of tree-sized junipers on 
juniper-growing homesteads. 

kapean kartiomaista, suippolatvuksista 
pylväskatajaa (f. hibernica Gord.) (Ku
jala 1964). a1ta rotuja suurin osa pi
hakatajista olikin, ja pihojen pikkulin
nut käyttivät niitä usein pesäpuina. 

Meren saaristossa oli pihapiirissä tai 
sen läheisyydessä toisinaan matalaa, 
mattomaista katajaa. Se kasvoi suojai
sissa kallionraoissa ja oli talvisin lumi
peitteen suojaama. Puumaiseksi se ei 
koskaan kasvanut eikä saavuttanut tä
hän tutkimukseen otettujen pihapuiden 
kokoa. Etäällä pihapiiristä tällaisten 
katajien alla oli lintujen pesiä. Saaristo
Suomen puumaiset katajat kasvoivat 
vasta metsää kasvavissa saarissa ja man
tereella. 

Pohjois-Suomessakaan kookkaita ka
tajia ei ollut pihapiireissä vaikka aina
kin osa niistä menestyisi siellä. Tätähän 
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osoittaa mm. Rovaniemen maalaiskun
nassa oleva hoidettu katajametsikkö. 
Pohjoisessa kasvava maanmyötäinen, 
tiheä ja lyhytneulasinen lapinkataja 
(subsp. nana Syme) ei myöskään ollut 
suosittu pihakasvi, vaikka sillä oli siellä 
paremmat elinmahdollisuudet kuin 
puuksi kasvavilla katajilla . 

Puuksi kasvanut kataja oli kootun ai
neiston mukaan asuinrakennusten pi
hoissa oleva pihapuu. Julkisten raken
nusten pihoissa sitä ei esiintynyt tämän 
aineiston mukakan, vaikka sitä joskus 
niissä onkin . Sen sijaan heikosti hoi
dettujen seurantalojen pihapiirissä kas
voi toisinaan metsistä levinnyttä tai 
paikalle raivausvaiheessa jäänyttä pen
sasmaista katajaa. 

Katajien määrä ja sijainti 

Niissäkin pihoissa, joissa puuksi kas
vanutta katajaa kasvoi sitä oli taval
lisesti vain yksi kasvi. Koko maan ai
neistossa katajaa kasvavissa pihoissa 
oli keskimäärin 1.9 katajaa . Tämä ai
heutui siitä, että maamme lounaisosas
sa ja Hämeessä oli joitakin pihoja, 
joissa oli useita pylväskatajia tai puu
maisia katajia. 

Pihakatajista oli osa jäänyt paikalleen 
rakennusta rakennettaessa. Istutettuja 
katajia oli muutamissa pihoissa . Joi
hinkin pihoihin ainakin pensasmainen 
kataja oli levinnyt luontaisesti. 

Luontaisesti jääneet katajat olivat met
sästä harvennettujen pihapuiden jou
kossa tai ruohoa kasvavalla kedolla . 
Rakennukset oli sijoitettu siten, että 
kataja tai katajat säilyivät. Muutkin 
pihakatajat oli sijoitettu yleensä siten, 
et~ä katajat otettiin ensisijaisesti huo
mwon. 
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Istutetut katajat oli sijoitettu näkyvälle 
paikalle pihassa tai tien varressa. Istu
tetut katajat olivat alkuperältään pai
kallista rotua ainakin niissä tapauksis
sa, jotka sain tietooni. Toisinaan ka
tajaa käytettiin myös kujapuuna. Pu
sulan Karisjärvellä on jopa rauhoitettu 
II puumaisen, 6-9 metriä korkean ka
tajan muodostama kuja. Valkealassa
kin on rauhoitettu katajakuja. 

Katajan käyttö pihakasvina 

Kataja ei ollut ennen suosittu pihakas
vi. Katajaa , tuota tuoreiden, lehtomais
ten , kuivahkojen ja kuivien kankaiden 
yleistä kasvia on ollut lähes kaikkialla. 
Valoisat merien ja järvien rannat ovat 
sen suosimia kasvupaikkoja, ja kaske
tulle alaliekin sitä ilmaantui aikoinaan 
merkiksi metsittymisestä. Kataja toi 
mieleen metsän eikä ihmisen raivaamaa 
kulttuurimaisemaa. Vieroksuttuna, ma
talana ja vaikeasti istutettavana piha
kasvina se ei muodostanut juuri kos
kaan pihapuuston nakyvää perusrun
koa. 

Ilmeisesti paljon luettu Juhani Ahon 
"Katajainen kansani" on kuitenkin 
kohottanut katajan arvoa koulua käy
neen väestön keskuudessa. Pihapuu
kulttuurin kohottua 1900-luvulla kata
jankin suosio kohosi. Mm. puutarhuri 
Jotuni ( 1929) suositteli sitä puutarhoi
hin erinomaisen koristavaksi kasviksi , 
ja metsähoi ta ja, tohtori Hertz ( 1933) 
ehdotti katajien siirtoa puistoihin. Mo
nen kokemukset katajan siirrosta jäivät 
kuitenkin huonoiksi. Katajat kuolivat 
ja yleiskäsitykseksi tuli, ettei katajan 
siirto onnistu ja että siemenestä kas
vattaminen on hidasta. 
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Omat kokemukseni 40 vuoden ajalta 
ovat kuitenkin päinvastaiset. Istutetta
vaksi olen valinnut pienehköjä, sopivan 
muotoisia katajia. Ottopaikaksi olen 
valinnut valaistusoloiltaan ja kosteu
deltaan samankaltaisen paikan, johon 
kataja istutetaan . Siirrettäväksi kata
jaksi olen ottanut yksilöitä, joiden juu
riston saa joko isona paakkuna tai 
kallion tai kiven päältä mahdollisim
man vioittumattomana . Siirtoaikana 
olen käyttänyt syksyä tai kevättä, mut
ta ilmeisesti myös talvikausi tulisi ky
symykseen. Silloinhan jäisestä maasta 
saisi juuriston kokonaisenakin ja ehy
enä. Istutuksen jälkeen olen kastellut 
katajia kuivina kausina parin kesän 
aikana. Nykyisin katajan istuttaminen 
on entistä helpompaa koska taimitar
hoista on saatavana ruukkutaimia. 
Eräät suosittelevat katajan istuttamista 
siten, että auringon puoli tulee uudelle 
kasvupaikalle tarkalleen samaan suun
taan kuin se oli alkuperäisellä kasvup
aikalla. Tällä saattaa olla merkitystä, 
mutta itse en ole näin menetellyt. 

Jos pihapiirissä luonnonvaraisena kas
vavan katajan aikoo saada entistä 
upeammin näkyväksi voi sen ympäriltä 
hacventaa puustoa vähin erin. Kataja
han menestyy melko tiheässäkin met
sässä, mutta se jää sellaisilla paikoilla 
harvaksi, vähäneulasiseksi, huonosti 
kukkivaksi ja heikosti marjovaksi. Va
loisuuden lisääntyessä kataja,jopa koo
kaskin yksilö, yleensä tuuhentuu. Ku
kinta lisääntyy ja naaraspuoliset yksilöt 
alkavat marjaa entistä paremmin. 

Viime vuosikymmeninä pihakasvien ar
vo on entisestään kohonnut. Valtaosa 
pihan puuvartisista kasveista on kui
tenkin talveksi lehtensä pudottavia tro
pofyyttejä. Meillä on puute matalista, 
ikivihreistä, talvellakin vihreyttä, tuu
lensuojaa, lumisuojaa ja näköesteitä 
antavista sekä melua vaimentavista kas-

veista. Kataja on ainoa lähes koko 
maassa tällaiseen sopiva kotoinen pen
sas tai matala puu. 

Kataja on yleistynyt viime aikoina pi
hakasvina. Se onkin nykyään suosimi
sen arvoinen, koristeellinen, sitkeä, vaa
timaton, helppohoitoinen, aurinkoisille 
karuille ja kuiville pihoille soveltuva, 
olosuhteiden muutokset kohtalaisen hy
vin kestävä kasvi. Talvinen huurteinen 
kataja on kuvauksellinen näky. Kesäl
läkin se on pihapuuston keskipiste. Ka
taja on monimuotoinen. Siitä voi valita 
maanmyötäisiä , mattomaisia, talveksi 
lumen alle jääviä, oksistaan jälkijuuril
la maahan kiinnittyviä pensaita esim. 
kallioisille ja kivisille pihoille. Puumai
sia yksilöitä tai pilarimaisia, sypressejä 
muistuttavia yksilöitä voi käyttää pie
nehköjä puita tarvittaessa . 

Kataja voi saavutta monen sadan vuo
den iän. Joskus se kuitenkin kärsii,jopa 
menehtyykin pihoissa. eulasissa elävä 
Stigminajuniperina -sieni vioittaa ajoit
tain kuten esim. v. 1982 Jaajoillakin 
aloilla var inkin kosteassa mikroilmas
tossa kasvavia katajia. Silloin neulaset 
ruskettuvat, mutta säilyvät kauan ka
tajassa ja pudottuaan tekevät sen var
sinkin alaosasta harsuksi. Hyvin me
nestyessään kataja on kuitenkin kata
jaisen kansamme vertauskuva, pihoihin 
suositeltava ja pihalinnustaliekin pesä
puuksi sopiva kasvi. 

Kirjallisuutta 
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Helsinki. 
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Kujala, V. 1958: Juniperus communis L. 
-Kataja. - Teoksessa: Jalas, J . (to im .) 
Suuri Kasvikirja 1: 152-1 57. 

Kujala, V. 1964: Metsä- ja suokasvilaj ie n 
levinneisyys- ja yleisyyssuhteista Suo
messa. - Metsäntutkimuslaitoksen Jul
kaisuja 59, 1: 1-1 37 196 ka rttaa. 

Lönnrot, E. 1860: Suomen kasvisto. Hel
sin ki. 

Kirjallisuutta 

Almgren, G. & Ingelög, T. & 
Ehnströ m, B. & Mörtnäs, A. 1984: 
Ädellövskog. Eko logi och skö tsel. 
- 136 s. Uddevalla. 
Lehtojen vä heneminen ja uhana la inen 
ase ma o n ha va ittu niin Suo messa kuin 
Ruo tsissakin. Suo messa lehto työ ryhmä 
o n vuodes ta 1982 ka rto itta nut maa m
me pa rha ita !ehtoja (ks. So rbifo lia 14: 
97-102. 1983) lo pullisena ta rko itukse
na luod a Suo meen lehtojensuojeluo h
jelma siinä kuin ha rjuj en , so iden ta i 
muiden vas taavien elementti en suoje
luo hjelma t Ruo tsissa o n ed etty to isin 
- viime vuo nna a nnettiin ja lo puuleh
timetsä laki j a -asetus, jo iden avull a 
maa n jalo puumetsä t pyritää n säil yttä 
mää n ja jopa niiden a laa lisäämää n. 
Sa ma päämää rä o n myös tä llä kirja ll a. 

Kirj a n a lkuosassa o n lyhyt yleinen ka t
sa us ja lopuulehtojen levinneisyyteen , 
mää rään ja merkitykseen Ruo tsissa, nä i
den metsien kasvillisuustyyppeihin se
kä kasvisto n ja elä imistö n erityispiir
teisiin . Kirj as ta o n puo let sangen pe
rinpo hjaista Ruo tsin ja lo puiden es itte
lyä . Laaja kuvaus o n ta mm is ta, pyö
kistä, va lko pyö kistä, saa rnes ta, ja lavis
ta, lehmukses ta ja vaa hteras ta. Kusta
kin laj is ta ku va taa n tunto merkit sekä 
sa no in että ku vin , levinneisyys ja bi
o logiset o mina isuudet. Lisäks i a nne-
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Raa tikainen, M. 1983: Kuusi pihapuuna . 
Sorbi fo lia 14: 111-117. 

Raat ika inen, M., Mäntynen, J . & Pulliai
nen, E. 1984: Oravanpesät bioindikaat
toreina. - Luonnon Tutkija 88: 165-
167. 

Sa rvas, R. 1964: Havupuut. 51 8 s. Porvoo
Helsin ki. 

taa n ti etoja provenienssikysymyksistä , 
luo nta isesta uudistumisesta, puun käyt
töominais uuksista, viljelymahdolli
suuksista ja vielä o hjeita kylvöstä ja 
istutukses ta, ta imien ho idosta , eri-ikäis
ten metsien ha rvennuksesta ja myös jo 
o lemassa o levien metsien hoidosta. Tie
toa, joka soveltae n o n sangen käyttö
kelpo ista myös Suo men o lo issa . 

Kirjan loppuosassa pa neudutaan jalo
jen lehtipuiden ho itoon ja suojeluun 
lehto niit yill ä , la itumilla, puistoissa ja 
as utustaaja mien virkistysa lueilla sekä 
es itellää n ja lopuumetsiä koskeva lain
sääd ä ntö. 

Ruo tsin metsä ha llitus o n tä män jalo
puumetsiä käsittelevän oppaan lisäksi 
julka issut es imerkillisen ko lmen kirjan 
sa rja n Flo ravå rd i skogsbruket: 1 -
A llmä n del ( 198 1, 153 s.); 2 - Artdel 
( 1984, 408 s.) ja 3 - Skyddsvärda 
skogsväx ter i Sve rige - Fo to tlo ra i färg 
( 1984, 64 s. ). ä issä kirjo issa käsitel
lää n metsien uha na la isia kasveja - niin 
pot kilokasveja kuin it iökasvejakin . Hie
nos ta pa inoasustaa n ja vä riku vistaan 
huoli ma tt a kirja t ova t li sä ks i sa ngen 
hal poja - ka ikki nelj ä kirjaa saa n. 
200 ma rka ll a niitä Suo messa vä littäväl
tä a tur och Miljöltä (Merimiehenkatu 
35, 00 150 Hels inki , puh . 90-644 731). 
- Pertti Uoti la. 
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Lounais-Suomen kerho: 

Syyskokouksessa 18.11.1984 valittiin 
Lounais-Suomen kerhon puheenjohta
jaksi Aarno Kasvi (puh. 921-306 717, 
työ) ja sihteeriksi Leena Vanhala (puh. 
921-337 370, työ). 

Tapahtumia: 
18.5. Retkeily Salon seudulle. Alustava 
reittisuunnitelma: Salo- Teija- Mat
hildedal - Strömma - Kokkila -
Salo. Ilmoittautumiset Leena Vanha
lalle. 

Elokuussa puistokävely Kultarannas
sa. 

Syyskuun puistokävely Turun Vanhal
la hautausmaalla. 

KYMENLAAKSON 
KESÄ YLIOPISTO 

Tampereen seudun kerho: 

15.5.1985, keskiviikkona, tehdään puis
tokävely Kiovan puistoon. Kokoontu
minen klo 18.00 Kalevan kirkon luona. 

Dendrologian seuran jäsen 
Seura etsii sihteerin, varainhoitajan ja 
toimittajan avuksi henkilöä , joka avus
taa postitustehtävissä . Ota yhteys Au
ne Koposeen (puh. 1924 3109 tai Päivi 
Ryöppyyn (puh. 378 Oli). Valitettavas
ti seura ei voi maksaa palkkiota työstä. 

PUUTARHOJEMME JA PUISTOJEM~E PUUT JA P~NSAAT 

Aika: 17.-20.6.1985 

Paikka: Moisian koulukeskus ja Mu stilan Arboretuc, Elimäki 
Kohderyhmä : Maisemansuunnittelun, ympäristönhoidon ja seutuka3voituksen 
ammattiryhmät, alan yrittäjät sekä puutarhanhoidon harrasta j at 
Kurssin johtaja: professori P.M.A . Tigerstedt 
Kurssin tavoite: Suomen ilmastoon ja maisemaan sopivan koristepuu ja 
-pensasaineiston käytön tehostaminen ja monipuolistaminen 
Kurssin sisältö: luennot ja kenttäharjoittelu 
Kurssin kouluttaiat: 

hortonomi Pentti Alanko 
professori P.M.A. Tigerstedt 
MMK Marjatta Uosukainen 

Ennakkoilmoittautuminen 31.5. mennessä. 

Osallistumismaksu 240 mk. 
Ilmoittautumiset ja tiedus te lut: Kymenlaakson kesäyliop isto, 
Kauppamiehenkatu 3, 45100 KOUVOL A, puh. (951) 15502 -.ai 2007 2 tai 
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA , puh. (952) 16730 . 
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Eksotiikkaa lähellä- kesäretkeilyllä Etelä-Ruotsissa 
Sauvo Henttonen 

Henttonen, S. 1985: Eksotiikkaa lähellä - kesäretkei lyllä Etelä-Ruo tsissa. 
(The excursio n of the Dend rologica l Society to southero Sweden a nd 
Denma rk.)- Sorbifolia 16( 1): 2 1-28 . 
Eightee n members of the Society participated in the ann ua l excursio n, 
which took place between 8 and 15 July 1984. The following places were 
visited: Örebro City Garden , the a rbo reta of Munkeberg Manor near 
Hjo a nd Finskatorp Ma no r no rth of Skövde; Alphem Arboretum nea r 
Floby, the bo tanica l Garden in Gothenburg, Andreasso n Garden in 
Kinna, Nitzelius Garden in Hallandsåsen, orrviken Gardens in Bås tad , 
the Sofiero Castle Garden near Helsi ngbo rg, the Agricu ltura l University 
Campus a t Alnarp, Ki viks Esperöd Garden a nd Bergianska Trädgården 
in Stockholm. During the short visit to Denmark the arbo reta of Hö rsholm 
and Charlottenlund as well as the Dyrehaven Park we re seen. 
S. Henltonen, Tuulensuu 14240 Janakkala. Finland. 

Seuran viime kesä n retkeil y Itämeren 
suuhun oli anniltaan jopa rasi ttava n 
runsas . Oman osallistumispäätöksen 
tein sekä kohdeluettelon että asiantun
tijaopastuksen innoitta ma na, kiitos ret
kenjohtaja Max. Hagmanin ja adj u
tanttiosa Aarno Kasvin . Ka hdeksa n ja 
puoli vuoro kautta kasvillisuutta , tie
dettä ja taidetta huumas i kaikki 18 
osallistu jaa. 
Ko koonnuimme 8.7. aamulla Naanta
lissa , josta päivänpaisteessa olimme tuo
ta pikaa Upplannissa. Reitti oli aluksi 
sa ma kuin edellisvuoden Uppsalan ret
kellä , sa mat o livat osittain myös mat
kalai se t. Nyt vain metsänreunojen kuk
kivat pensaa t o livat vaihtuneet oratuo
mista mustaseljoiksi . Ensimmäinen 
maastojaloittelu oli jälleen Ekolsundin 
läheinen suojelulehto, jonka tukkipuun 
mittaisen linnunkirsikan Aarno ha lusi 
jälleen es itellä . Samalla lä htivät ensi m
mäise t siementai met mukaan vi iko n 
ma tka lle Suomeen. 
Ensimmäinen etappiko hde o li Örebron 
kaupunginpuuta rha. Pa rhaassa kukas
sa oli 74 laj ikkeen rosario, hyvinvoipia 

mo net la uhkea n ilmanalan puut kuten 
katsura, kastanjaja tulppaanipuu. Puis
ton nurmikot ho idetaan aamuisin 4-5 
aikoihin, jotteivä t puiston käyttäjät häi
riinny melusta . Siellä tää ll ä kaupunki
rakennuksia ve rhosi raa tihuoneviini 
(Parthenocissus tricuspidata) keilanvih
reää n ma ttoon; liikennejakajia peitti 
kaunis ma talakasvuinen äkä ruusulaji
ke 'Max Graft'. 
Kun Vättern sukelsi näkyviin, olimme 
jo Svea n- ja Göötanmaan rajoilla .Kal
lio ista ja huonokulkuista maastoa, en
ti saikain maa ntierosvojen pei ttopaik
kaa. (Ajan) menetyksen pelossa emme 
po ikenneet etsimään Fagertärnin pu
na isia lummekasvustoja, vaa n katsas
timme Hjon lä hellä oleva n Munke
berg-til a n pitkä n magnoliakujanteen. 
Sen päässä o llut 800 neliön pääraken
nus o lijuuri korvattu uusvanha lla oma
kotitalolla. Lehmihaaksi muuttuneessa 
kartanonpuistossa o li suurimman, yli 
20 m korkean Magnolia acuminatan 
lisäksi 9 m korkuinen hibatuija, siipi
pähkinä , riippaoksainen nutka nsypres
si sekä mahtava punalehtinen pyökki. 
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Valesypressejä oli useita. Kohdalle sat
tunut tilanomistajapariskunta (rouva 
on ahvenanmaalainen) kertoi tilan his
toriaa. 
Piknikruokailulla Hjon aa llonmuna
jalla kiinnittivät huomiota paikalliset 
kalastusveneet: järvestä saadaan mm. 
reliktinä elävää rautua syväuistimella. 
Matkajatkui ylängölle Billingeniin , jos
sa muinoin Baltian jääjärvi purkautui 
meren tasolle, Itämeren pinnanlasku oli 
n. 30m. Skövden pohjoispuolella haim
me vanhan arboretumin nimeltä Fins
katorp. Rappiolle jääneet istutukset oli 
perustanut vuosisadan alussa norja lais
syntyinen, sittemmin jönköpingiläinen 
tulitikkutehtailija Norheim, joka to i 
matkoiltaan kesäpaikalleen ta1m1a. 
Kun istutusten kukoistuskausi oli lop
punut 20-30 v. sitten, oli jännittävää 
tehdä havaintoja elintilasta kilpailleista 
lajeista. Tilalle johtavan polun päässä 
meitä tervehti kehtokuusama mustin 
verestävin hedelmyssilmin , etäämpänä 
punalehtinen pähkinäpensas ja siroi m
pia lehtipuita oleva hokkaidonvaahte
ra. Istutukset olivat tiuhassa ilman riit
tävää kasvutilaa . Monet puut olivat 
pitäneet silti pintansa: oli suuria län
nenhemlokkeja, runkoläpimitaltaan 30 
senttinen Cryptomeria, mahtavien mag
nolioiden lehto. Mitä kaikkea sieltä 
olikaan jo hävinnyt. Ihailimme japani
laista sateenvarjomäntyä (Sciadopitys 
verticillata), kellokuusta , taikapähki
nää , murattia , kastanjaa , turkintam
mea (Quercus cerris) ja monia muita 
harvoin nähtyjä lajeja. Selitys kasvil
lisuuden menestymiselle oli oikeiden 
kasvupaikkojen valinta ja mereisyys, 
pohjoinen leveys vastasi sijaintia 150 
km Helsingistä etelään. Tuntui kuin 
monien osallistuvien kädet olisivat syy
hynneet alueen tarkempaan tutkimi
seenja pelastavaan risusavottaan . Avus
tajat voinevat ottaa yhteyttä alueen 
omistavaan tukholmalaislääkäriin 

Sven Mossige orheimiin, os. Finska
torp säter, 54191 Skövde. 
Jatkoimme maisemallisesti hienoja pik
kuteitä Varnhemin luostarin raunioille 
(, jossa kilkkaruohon kasvu kiinnosti 
enemmän kuin ristiretkeilijä Birger 
J aarlin tomumaja kirkossa), ohi kuu
luisan kaislikkomeren, Hornborgasjön 
lintuparatiisin ja päätyen Flobyn lähel
lä o levaan Alphem in arbore tumiin. 
Puiston perusti 50 vuoden työllä köyhä 
maalaiskirjeenkantaja F.J. Gegerfeldt 
luomalla 220 lehti- ja n. 100 havupuun 
kokoelman . Omalaatuisinta o li hänen 
maanrakennuksensa : karusta kanerva
nummesta hän loi käsipelillä vaihtele
van pienoisvuorisen maaston ja keräsi 
jopa peninkulmien päästä mieluisia ki
viä kottikärryillä työntäen kotiinsa. 
Kä rryistä kahdestoista on pihalla näh
tävä nä. Maanrakennustöiden ja työnsä 
ohella hän ehti tuskin nukumaan pi
halle tekemälleen nurmivuoteelle. yt 
arboretum ja siinä oleva satumainen 
mökkerö ovat paikallisen kotiseutu- ja 
muinaismuistoyhdistyksen hoidossa, jo
ta Göteborgin puutarha avus taa. La
jista on pääasiassa J apani n, Kiinan ja 
Itä-Intian lajeja. 

Göteborgin kasvitieteellisessä 
puutarhassa 

J os ensimmäinen päivä oli ollut anto i
sa, toinen kyllä sen ylitti. Intendentti 
Bj örn Aldenin opastuksella aim me tu
tustua kasvitieteelliseen puutarhaan, 
erityisesti a rboretumosaan. Puutarhan 
ala on 175 ha eli 29-kertainen suu n
niteltuun Helsingi n yliopiston Kumpu
lan a lueeseen, lajeja on n. 12 000. 11sta 
5000 on kalliopuutarhassa, 2500 puuta 
ja pensasta. Puutarha on kaupungin, 
vaikka yliopiston kasvitieteelliset lai
tokset sijaitsevatkin puutarhassa. 

Kuljimme alppiruusulaak on kautta Ja
panin laaksoon ja edelleen laajaan puu-
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Ku va 1. T ä mä kin o n kasviti etee llistä puuta rh aa. Ka nerva nummen pa la utukseen liittyy 
kuuden vuoden välein ta pa htu va po ltto. - Kuva t : Sa uvo Hentto nen. 
F ig. 1. Reconstructed Calluna hea th in the Bo ta ni ca l Ga rden ofGothenburg. The vegeta tio n 
is burncd with six-yea r interva ls. - Photogra phs by Sauvo Hentto nen. 

Ku va 2. Ka ksi kasvil ajia1 m2 ei merkitse hyvi n suunn iteltuna se kaso rtoa. Yhdellä ku va lla 
o n ma hdo to n luoda käs itys tä Sva nten puuta rh asta . 
Fig. 2. Sva nte Andersson's minia ture ga rde n wi th 5000 species in Kinna, 50 km SE o f 
G o th enburg. The ga rden was es tablished o n a n a rea of 0.26 hecta res. 
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lajiosastoon. Istutukset on tehty 10-15 
saman lajin ryhmiin, jotta kasvustoista 
on helppo saada kokonaiskäsitys. Nou
simme puroraviineista 100 m ylös kal
lionlaelle nähdäksemme, miten suuren 
puutarhan sisällä voidaan jopa tehdä 
mielenkiintoista maisemallista koetta 
kanervanummen palauttamiseksi. Pa
latessamme puutarhaan kuuluvan luon
nonsuojelualueen kautta näimme mis
teliä alkuperäisessä ympäristössään. Va
litettavasti Linnanpuistosta leviävä ja
lavasairaus uhkaa tuhota koko suoje
lualueen puuston. Puuta rhan harvinai
suuksina esiteltiin mm. talvivihreä Mag
nolia virginiana ja vai n -12 astetta 
kestävä Eucalyptus peroniana. Kaikesta 
nähdystä jäi se vakuuttava käsitys, että 
tätä tieteellistä puuta rhaa on suositel
tavajokaiselle kasvienharrastajalle vält
tämättömänä opintokohteena , johon 
on varattava puoli viikkoa tutustumis
aikaa. 

Puutarha on elämä 

Telakkakaupungista 50 km kaakkoon 
on pienehkö kuntakeskus Kinna, jossa 
entinen kutomotyöntekijä Svante An
dreasson oli antautunut täysin harras
tukselleen, 26 aa rin puuta rhalleen . Mi
kä loistava sommittelu harvinaisilla ja 
vaikeasti viljeltävillä lajei lla . Rinneton
tin sopukoita kiersivät puolimetriä le
veät polut, joiden varsilla turvetiilien 
avulla nostetut istutusalustat olivat 
täynnä (yli 5000 eri lajia) tieteellisen 
tarkasti hoidettuja istutuksia . Taitaval
la käsittelyllä tekijä oli luonut mikro
ekotyyypejä, joiden avulla sai esim. 
kämmekät ja kihokit menestymään. 
Koska kasvillisuus on pienikokoista, 
miniatyyrilajeilla o n merkittävä asema. 
Kiinnitin huomiotani mm. 4 cm kor
kuiseen kääpiöalppiruusuun (Rhododen
dron impeditym 'Pygmaeum'), pyrami
dimäntyyn , vaikeasti viljeltävään yö-

vilkkaan ja moniin alppien ja tunturien 
lajeihin. Kaikki oli elävää taideteosta. 
Täytyy ihailla , miten amatööri voi suo
tuisissa oloissa luoda pienelle maapa
lalle rikkaammmanja monimuotoisem
man kokonaisuuden kuin mikään nä
kemäni kasvitieteellinen puutarha. 
Ruotsissa onkin tämän tyylisiä harras
telijapuutarhureita koko joukko yhdys
siteenään Sällskapet Trädgårdsamatö
rerna. Jäsenten toiminnassa yhteyden
pito ja materiaalitoimitukset maapal
lon eri puolille ovat oleellista. 

Yöpymispaikan , Varbergin linnoituk
sen ja sen bastionien kasvillisuuteen 
ehtivät muutamat myös perehtyä ilta
hämärän tai aamukasteen aikana. Tuo
ta mahtavaa linnoitusta olivat svean
maalaiset, fännikor ja muu roskaväki 
hävittäneet pahasti satoja vuosia sitten. 
Kaupunginpuistoon paikallinen koti
seutuyhdistys oli rakentanut loistavan 
tapettiryhmän käyttäen yli 20 erilaista 
mehikasvia . 

Hallanoissa 

Hallanoissa etsiydyimme tapaamaan 
Göteborgin entistä kasvitieteen dosent
tia Tor itzeliusta hänen Hallandsåse
nin päällä olevaan kesäpaikkaansa. 
Hänhän on mm. kirjan " Blommande 
buskar och träd" tekijä. Kesäpaikan 
puutarha oli siilisalaatti täynnä samoja 
lajeja, joihin Göteborgissa oli tutustut
tu , melkein villiytyneinä. Ihastelimme 
parimetrisenä alppiruusujen seasta 
köynnöstelevää sumakkia (Rhus typhi
na) sen parhaassa kukassa . Jo maalis
kuussa puutarhan kukinnan aloittaa 
Prunus ziorii. Juglans ailanthifolia tuot
taa siementaimia. Havupuista varsin
kin Abies grandis kärsii happosateista. 

itzeliuksenjohdolla siirryimme Båsta
diin orrvikenin puutarhoihin,joita on 
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Ku va 3. Loistavasti tehty mehikasviryhmä Varbergissa elää pastellisävyisissä väreissä. 
Fig. 3. This decorative assembly in Varberg consisted of a selection of 20 crassulacean 
species. 

mainittu Ruotsin komeimmiksi. Niiden 
kunnostamisessa häne ll ä on johtoase
ma . Paikka o n vilkas turistikohde, mm. 
Villa Abelin toimii ravinto la na ja osa 
etupuutarhaa autojen pysäköintia luee
na. Alue on jaettu eri puutarhatyy lejä 
esittäviin osi in , joista komeimmat ovat 
japanilainen, barokki-, renesanssi- ja 
vesipuutarha. Osaa puiston ääreltä on 
raivattu itäaasialaisen taimimateriaalin 
kasvatuspankiksi, joka o li kuitenkin 
jäänyt vaille tarvittavaa huo lenpitoa. 

Puutarhoja elävöittivät useat vesiai
heet , renesanssipuiston akselista tuli 
eittämättä mieleen pietarhovimainen 
perspektiiviasetelma. Puutarhan hoito 
on ilmeisesti vaikeuksissa, sillä aluetta 
uhkaa mm. hiihtorinteen rakentaminen 
ja hoitotyön puute. Kritiikittä ei voine 
ohittaa myöskään Weibullin koeruutu
jen esittelyä alueen keskeis immillä pai
koilla tai bonsai-puiden myyntiä villan 
ja barokkipuutarhan (sen klipsuttami-

seen näkyi käytettävä n su hteettoman 
paljon energiaa) välissä. Nitzeliuksen 
a loittama entisen omenapuuta rha n pai
kalle kehitettävän kirsikkatarhan luo
minen tuntui hyvältä ratkaisulta, tulee
han kirsikoiden taustaksi Ruotsin ko
mein jalosypressi-istutus . 

Kustaa VI Adolfin mielipaikassa 

Lyhyen ajon jälkeen olimme Oscar II :n 
v. 1864 perustaman kesälinnan puistos
sa. Hänen poikansa sa i linna n hää lah
jaksi v. 1905 ja paikka nimettiin So
fieroksi ensimmäisen vaimon muistok
si. Kuninkaasta kehittyi erityinen Rho
dodendron -tuntija, joten puistoa luo n
nehtivista syvistä puroraviineista löy
tää tämän suvun mahtavia massakas
vustoja . Viisi-kuusimetristen pensaspui
den alaisessa viidakossa kulkiessa 
tunnet muuttuvasi kääpiöksi. Lajisto 
voi niin hyvin , että se kylväytyy itses-
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tään. Mielenkiintoisen kukkatarhan 
osan muodostaa ns. Primula-notko se
kä kukkatarhan ruusu- ja perennais
tutkset. Helsingborgin kaupunki hoitaa 
nykyisin aluetta, jonne on maksullinen 
sisäänpääsy. 

Illaksi ennätimme tutustumaan vielä 
kaupungin toisella laidalla Rååssa nö
köttävään Cedergrenin taimistoon. Se 
on erikoistunut Clematisten myyntiin , 
joita kuluvana vuonna oli tarjolla 146 
erilaista lajiketta. Niitä ja mm. wor
chestermarjaa (karviaisenja mustan vii
nimarjan .risteymää muistuttavaa) os
tettiin myös kotiviemisiksi sympaatti
selta vanhalta tarhurilta . 

Pikakäynti Tanskaan 

12.7. tri Soegaard tutustutti meidät maa
talouskorkeakouluun liittyvään Hörs
holmin arboretumiin, joka on v. 1937 
perustettu 100 ha:n koealue. Uutta Seel
antia myöten tehtyjen tutkimusmatko
jen materiaalia kokeillaan lisäksi useis
sa kaupunkipuistoissa. Kiinnostustam
me herättivät mm. kaksi puuta, riip
paharmaaleppä (Ainus pendula) ja val
kolehtinen puistojalava ( Ulmus x hol
landica 'variegata') , jotka pitäisi saada 
maamme koristekasvilajistoon. Puula
jirunsauden seassa suomalaiset visakoi
vut erottuivat edukseen. Meille esitel
tiin myös vanhojen kuusivartteiden ku
kituskokeita, Tanskahan ei kuulu enää 
kuusen luontaiseen kasvualueeseen. 

Charlottenlundin metsäkasvitieteellistä 
puutarhaa meille esitteli dendrologi 
P.C. Nielsen. Sen 3,6 ha alueelle on 
istutettu 750 puuvartista viime vuosi
sadan alusta lähtien. Nyt vanhimmat 
puut alkavat kuolla, mutta joka ta
pauksessa puisto on aivan liian täynnä 
isokokoista materiaalia . Alueesta on 
laadittu pari vuotta sitten seikkaperäi-

nen opas . 

Lähellä D yrehavenia katsoimme mat
kan vanhimman puun, 800-vuotiaan 
tammen, jonka onttoa sisustaa käytet
tiin 1800-luvulla sekä halkovarastona 
että rukouskammiona. Puun paksut ve
saoksatkin olivat 100-400 vuoden ikäi
siä. 

Dyrehaven on kuningas Kristian VI:n 
aikainen metsästys puisto, jonne saksa
lainen Langen teki istutuksia yl i 200 v. 
sitten. Vanhat pyökit o livatk in jopa 44 
m pitkiä; niiden seassa oli yli metrin 
läpimittainen kastanja. Koska puistos
sa pidetää n ulkoilijo iden iloksi pariatu
hatta kuusipeuraa ja saksanhirveä, on 
puuston uudistusalat aidattava eläimil
tä. Vuosittain eläimistä ammutaan 1/3. 
Alueen aitaus kätketään reunapensas
toihin,joten alue vaikuttaa väljäitä kult
tuurimaisemalta. Vanhastaan aitatyyp
pi tehtiin kestävistä raaka-aineista: tam
mipylväitä yhd istävien lehtikuusijuok
sujen väli in pingoitettiin tiheään kata
jakepit. 

Itärannikon kautta takaisi n 

Skoonen viljapellot liekehtivät punai
sina unikkomerinä matkallaAlnarpiin , 

jossa maatalouskorkeakoulun tutki
mustoimintaa esitteli valtionhortonomi 
Bengtson. Ajankohtaisena tavoitteena 
on saada käyttöön pienikokoisia koris
tekasveja sekä uusia maanpeitekasveja. 
Peitekasveista lupaavimpia ovat han
henpaju ja hietakirsikka (Prunus pumi
la). Vapaasti kasvaviin aidanreisiin on 
myös löydetty sopivana lajina paatsa
man pylväsmäinen muoto. Herra Hoi
brechtin esittelemästä puulajipuistosta 
jäi erityisesti mieleen talvivihreätammi 
(Quercus ilex x petraea). Ensikertalai
sen odotukset al narpila isesta koetoi
minnasta olivat kieltämättä suuremmat 
kuin mitä oli nähtävissä koristekasvi-
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Ku va 4. Rhododendron-metsässä suomalaisen mittakaa vakäsi tykset kärsivät kolauksen. 
Sofiero. 
Fig. 4. Rhododendron forest in the Sofiero Castle Garden. 

tut.kimuksen käyttöön soveltamisessa. 

Pysähdys Lundin hi storia lli sessa kes
kustassa o li kuin kappale Italiaa Poh
jolassa. Yhdessä korttelissa kaivettiin 
esille menneisyyden kaupunkia. 

Skoonen itäosat ovat suurten omena
tarhojen ja marjanviljelysten leimaa
mia. Simrishamnista po hjo iseen löytyy 
Ki viks Esperöd. Sen hankki v. 1922 
ratsumestari Wallis tehden parissa vuo
dessa suuren määrän istutuksia. Erityi
sesti häntä kiinnostivat kaikki alueella 
menestyvät havupuut seppelemateriaa
li n saam iseks i myyntiin. Lähellä asuva 
puutarha-arkJ<itehti Rune Löwenmo 
opasti meitä alueelle, joka on paikal
lisen arboretumyhdistyksen kunnostus
ohje lmassa. Työtä on tehtävä paljon , 
sillä a lue o n va rsin rappeutunutja myrs
kyjen tuhoama . Täällä tapasi vielä ai
kaisemmin näkemättömiä lajeja kuten 
Ruots in komeimman tuoksuseetrin ja 
hyvin äilyneet Torreya nuciferat. Puo-

lessa vuosisadassa havupuiden lajirun
saus on vähentynyt puoleen ja yksilö
määrä viidennekseen. Lehtipuista mer
kittävimpiä olivat suuri siperianjalava, 
8,8m ympärysmittainen tammi ja yli 50 
cm läpimittainen turkinpähkinä. 

Tässä vaiheessa olimme aivan täynnä 
puulajitietoa niska takakenoon jäykis
tyneenä , joten oli hyvä aloi ttaa paluu
matka vauhdilla. Pukavikissa katsas
timme 1 930-luvulla pienelle suorimmel
le kotiutetun tötterölehden (Sarrace
nia) menestymisen. Lihansyöjakasville 
oli riittänyt ruokaa. 

Palatessa poikkesimme Jönköpingin 
metsähautausmaalla, joka sellaisenaan 
on hyvä suunnittelutyö, vaikkei vedä 
vertoja Tukholman vastaavalle. Vätter
nin itälaidalla nopea katsaus Ombergin 
luonnonsuojelualueelle ja sitten Vad
stenan nunnaluostariin yöpymää n. To
si miellyttävä kokemus koko kaupunki. 
Juuri avaamista odottava rohtoyrtti-
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Kuva 5. Puuniityn pikkupuut ovat 300-
vuotiaita orapihlajia. Ne suojataa n verko il
la peurojen vioituksilta . Oyrehaven. 
Fig. 5. In Dyrehaven , Denmark , the 300 
year-old hawthorns are pro tected by wire 
netting against deer. 

tarha munkkiluostarin puolella oli kiin
nostava pienimuotoinen esitys. Sen la
jistossa madonnanlilja oli vaikuttavin. 

Viel.ä viimeinen katsaus Tukholman 
Bergianska stiftelsen puutarhaan ja 
olimme kuitteja palaamaan karuun 
kotomaahan 15.7. 

Mitä saimme? 

Palatessa tiedustelin joiltakin osallistu
jilta, mitä matka merkitsi ja mikä oli 
ollut kiinnostavinta. Vastausten yhtei
senä sävelenä hyrisi tyytyväisyys retken 
järjestelyihin ja onnistunut loman ja 
harrastuksen yhdistäminen. Puutarho
jen kehityskierto oli monelle avartava 
kokemus. Seuran matkssa saattoi pääs
tä moneen sellaiseen paikkaa, jonne 
yksin ei löydä tai ei tohdi mennä.(Ja 
ettei seuran mainetta alettaisi suupu-

Ku va 6. Maanpeitekasveja kehitettäessä etu
a lalla o leva äkäruusu 'Max Graft' ja taaem
pa na nauhana näkyvä hanhenpaju ovat 
antaneet hyviä tuloksia Alnarpissa. 
Fig. 6. The agricultural universi ty has suc
cesfully developed Rosa rugosa 'Max Ga
raft' and Salix repens for use as cove r plants 
at Alnarp. 

hein epäi llä , olisi yhteisellä päätökse llä 
tehtävä jotain eräälle tunnetulle retkei
lyjen lieveilmiö lle: kasvien niinsanotul
le rassaamiselle). Kiinnostavimpia paik
koja olivat Göteborgin kasvitieteelli
nen puutarha, Sofiero, tanskala iset koh
teet, Kivik , Finskatorp ja erityisesti 
Kinnan harrastelijapuutarha . Yhteistä 
näkemillemme ol i harrastelijo iden ai
kaansaama kasvikulttuurin merkittävä 
rikastuttaminen, joka ajoittuu varsin
kin tämän vuosisadan alkuun. Tieteel
lisessä tutkimuksessa on painopiste ol
lut ja jatkuu itäaasialaisen kasvillisuu
den tuottamiseksi maahan . Varmaan 
meilläkin olisi siltä suunnalta enemmän 
saatavissa. Matkanjohtaja muisti vielä 
pa hoitella, ettemme ehtineet tutustua 
Göteborgin alpinarioon emmekä Kivi
kin merenrantaniittyihin , mikä kertaus
matkalaisille muistiin saatettakoon. 
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Niinipuun (Tilia cordata) siemenellisestä uudistumisesta 
Ruovedellä (62°10" N) 
Niilo Söyrinki 

Söyrinki, N. 1985: Niinipuun (Tilia cordata) siemenellisestä uudistumisesta 
Ruovedellä (62°10" ). (Regenera tion of Tilia cordata from seed in 
Ruovesi, Fin land.)- Sorbifolia 16( 1 ): 29-38. 
In spite of use by man and the hard climate, sma ll-leaved Iinden, the 
onl y nati ve Iinden in Finland , is growing in Central Finland . Its occurrence 
is possible mainly because of its vigo rous vegetative regeneration. In 
Ruovesi (62° JO" N), 49 seedlings were studied under a group of three 
ma ture trees on an a rea of about 0.25 ha on 23-24 August 1984. The 
maximum temperatures in September are believed to be decisive for the 
ripening of the seeds of small-Jeaved Iinden . one of the seedlings had 
emerged in 1984. The youngest one was dated most likely to the year 
1980 when September was favourable. Pan of the seedlings were estimated 
to have o riginated from seeds of the climatically good yea rs of 1974 
and 1975, and another pa rt from thee seeds of 1967. The small-leaved 
Iinden seedlings have been found to tole rate st rong shade a nd to grow 
only 2-3 cm during several dacades under such conditions. Seedlings 
which occur in more open places grow more vigorously: up to 20 cm 
in height and prod ucing 7 leaves per yea r. Recovery from mechanical 
damage caused by hare is a lso frequently observed. 
N. Söyrinki, Topeliuksenkatu 10 A, 00250 Helsinki, Finland. 

Niinipuu (Tilia cordata Miller) , yleis in 
jaloista lehtipuistamme, va littiin v. 
1977 puuksi. Silloin Rainio ( 1977) ja 
Olkanen (1977) käsittelivät sen ekolo
giaa, historiaaja häviämisen syitä maas
samme. Ilman sitkeätä kasvullista uu
distumiskykyä (vrt. Hertz 1925; Kuja la 
1926) tämä laji olisi nykyään vielä pa l
jon harvinaisempi ihmisen toimintojen 
ja ilmaston anka ruuden yhteisvaiku
tuksesta. Niinen otto, kaskeaminen , lai
duntaminenja tarvepuukäyttö ovat hä
vittäneet niinipuun monelta kasvu pai
kalta välittömästi , ja lyhyt, vi ileä kas
vukausi on rajoittanut siementen kyp
symistä li sääntymiskelpo isiksi va rsin
kin lajin pohjoisimmilla kasvupaikoil
la, niinkuin viimeksi Pigott (1981) on 
osoittanut. 

Aikaisemmat tiedot niinipuun 
siementaimista 

H ertzin ( 1925) tutkimus niinipuun uu
distumisesta antoi perin synkän kuvan 
tämän puun siemenellisestä lisääntymi
sestä Suomessa . Hä nen , Viljo Kujalan , 
Rafael Herli nin ja Ilmari Hiitosen et
si nnöissä taimia löytyi vain kolmelta 
pa ikalta: Padasjoelta, Vesilahdelta ja 
Monrepoon puistosta Viipurista. Pert
tulan ja Olavi Leivon hava innot (Pert
tula 1930, 1932, 1941) Bromarvin Sol
bölestä osoittivat, että taimia saattoi 
sentään syntyä runsaastikin , mutta 
usein ne eivät o lleet elinkelpoisia. Li
sä ksi Perttulalla ( 1941 ) ol i pari siemen
ta imihavaintoa Lempää lästäja lukuisia 
puisto- ja metsälehmuksen siementai-



30 

mihavaintoja Helsingin kasvitieteelli
sestä puutarhasta. Myös Kaarlo Lin
kola oli tavannut kesällä 1926 yhden 
3-4 -vuotisen siementaimen Luopioisis
ta (Perttula 1930). 

Hertzin ja Perttulan tutkimukset olivat 
omiaan innostamaan biologeja ja muita 
harrastajia - ei kuitenkaan metsämie
hiä - tekemään havaintojaan niini
puusta ja etsimään sen siementaimia 
niinkuin ainakin suurta kasviharvinai
suutta. Tuloksia alkoi myös kohta nä
kyä. Erkamo ( 1956) kertoo nähneensä 
ensimmäiset lehmuksentaimensa v. 
1932 Viipurin Monrepoossa ja luettelee 
koko joukon tiedonantoja , joissa on
nelliset löytäjät ilmoittivat yhdestä tai 
useammasta niinipuun taimesta. Näi
den tietojen ja omien , pääasiassa vuo
den 1945 jölkeen tekemiensä havainto
jen perusteella Erkamo ( 1956: 124-125) 
tuli siihen johtopäätökseen, että Tilia 
cordatan suomalaisella alueella siemen
taimia syntyi jokseenkin yleisesti; luon
nonkasvupaikoilla pohjoisessa Jyväs
kylässä saakka, kulttuuripaikoilla (T 
vulgaris mukaanluettuna) vielä Vaasas
sa ja Kuopiossa. Hertzin ( 1925) tutki
musten ajoista tapahtunut huomattava 
taimien yleistyminen oli Erkamon 
(1952, 1956) mukaan seurausta ilmas-
ton muuttumisesta. Äskettäin taimiha
vaintoja ovat ilmoittaneet vielä Rainio 
(1977) useista paikoista Etelä-Suomes
ta aina Kuhmoisiin saakka sekä Pigott 
( 1981) kolmesta paikasta Lammilta. 
Perttula oli siis oikeassa rohjetessaan 
jo v. 1930 ennustaa, etteivät niinipuun
taimet kenties olisi eteläisimmässä Suo
messa niin harvinaisia kuin oli luultu. 

Niinipuu Ruoveden seudulla 

Niinipuu kasvaa Ruovedellä yhtenäisen 
levinneisyytensä pohjoisrajalla Länsi-

Suomessa (Hulten 1971, Kujala 1964, 
Erkamo 1983). Ruovedellä niinipuulla 
on vielä ainakin kolmisenkymmentä 
esiintymää (kuva 1 ), useimmat tosin 
nuoria , emopuun kaatamisen jälkeen 
syntyneitä vesaryhmiä tai keskenkas
vu isia puita. Runsaimma n esii ntymän 
olen tavannut Visuveden Ripakkasaa
ressa, jossa noin hehtaarin a lalla kasvoi 
ehkä viitisensataa vesaa. Myös Virtain 
eteläosasta niinipuuta löytyy vielä useis
ta paikoista (Söyrinki 1959)(kuva 2). 
Aikaisemmin puu on ollut sie lläkin 
runsaampi kuin nykyään sillä es im. 
Jäähdyspohjan kylän Syrjän talossa on 
rakennettu vaja niinipuusta sahatuista 
laudoista. 

Taimihavaintopaikka Ruoveden 
Kukonpohjassa 

Havaintoni niinipuun tatmtsta ovat 
Ruoveden Kukonpohjan kylästä , jossa 
viisi rauhoitettua puuyksilöä kasvaa 
harj umaastossa Visuveden selän poh
joiskärjen ja Valkeajärven välissä n. 
60°10" ja 23°53" E n. 107 mm.p.y. 
Suurin puu on todellinen jättiläi nen , 
joka pitää hallussaan n. 20 X 20 m:n 
laajuista kivetöntä peltosaareketta (ku
va 3). Tämä n. 20 m korkea puu on 
tyvestä lähtien nelirunkoinen , siis ilmei
sesti aikaisemman emopuun kantove
soista syntynyt (kuva 4). Ositta in yh
teen kasvaneiden runkojen paksuus on 
rinnankorkeudelta 50-100 cm ja tyven 
ympärys n. 4.5 m. Paksuimmat vaaka
suorista, latvaosastaan maahankosket
tavista, kymmenmetrisistä alaoksista 
ovat tyvestä jopa 30-senttisiä. Puu kuk
kii yleensä runsaasti ja kuhisee silloin 
mettä ja sii tepölyä ahmivia kimalaisia, 
mehiläisiä , perhosia ja muita hyöntei
siä. Runkoja ja paksuimpia oksia ko
ristavat epifyyttiset lehtisammalet (Söy
rinki 1983). 
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Kuva 1. Niinipuu Ruovedellä ja Virtain eteläosassa . Avoimet renkaat tarkoittavat 
istutettuja pu ita. 
Fig. 1. The distribution of small-leaved Iinden (Tilia cordara) in Ruovesi Parish and the 
southern part of Virrat Parish in Central Finland. Open circles indicate planted trees. 
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Toinen aikuinen puu sijaitsee edellises
tä n. 50 m koilliseen harjun länsirin
teellä. Sekin on n. 20 m korkea, mutta 
yksirunkoinen ja suora (kuva 5), kuin 
siementaimesta syntynyt. Rungon rin
nankorkeusläpimitta on 43 cm, sään
nöllisenmuotoisen latvuksen läpimitta 
n. 10 m. Kolmas yksilö kasvaa "jät
tiläispuusta" n. 35 m pohjoiseen har
jumetsikön laidassa . Se on n. 15 m 
korkea (kuva 6), neljän 24-36 cm pak
sun vesasyntyisen rungon muodosta
ma; tuuhean latvuksen läpimitta on n. 
12 m. Sekin on kukkinut jo useana 
kesänä . Taimihavainnot on tehty näi
den kolmen puun lähistöltä. Kaksi muu
ta puuta kasvaa erillään näistä, n. 400 
m:n päässä. 

Puusto on niinipuiden ympäristössä koi
vuvaltaista,joukossa muutamia vanho
ja mäntyjä ja haapoja ja vähän kuu
sitiheikköä. Aluspuustossa on runsaas
ti pihlajaa ja paikoin haapavesaikkoa. 
Kasvillisuuden yleisluonne on enem
män tai vähemmän lehtomainen. Pen
saskerroksessa erottuvat koiranheisi 
(Viburnum opulus), lehtokuusama (Lo
nicera xylosteum), näsiä (Daphne meze
reum) ja metsäruusu (Rosa maja/is); 
ruohoista mam1ttakoon lehto-orvokki 
( Viola mirabilis), kevätlinnunherne (Lat
hyrus vernus), talvikit (Pyro/a rotundi
folia ja P. minor), mäntykukka (Mono
tropa hypopitys), syyläjuuri (Scrophula
ria .nodosa), ahomatara ( Galium bore
a/e) ja sinivuokko (Hepatica nobilis) 
sekä heinämäisistä kasveista nuokku
helmikkä Melica nutans) ja sormisara 
( Carex digitata). 

Siemenestä syntynyt niinipuun 
jälkikasvu Kukonpohjassa 

Siementaimet inventoitiin kolmen edel
lä kuvatun emopuun ympäristöstä 23.-
24. elokuuta 1984. Kaikkiaan löytyi 49 

Ku va 2. Yrjö Kangas 1968 niinipuun rin
nalla Virtain J äähdys pohjan kylässä. -
Kuvat: iilo Söyrinki. 
Fig. 2. Mr. Yrjö Ka ngas and a tali Ti/ia 
cordata in Jäähdyspohja Village, Virrat pa
rish in 1968.- Photographs by Niilo Söy
rinki. 

siemenestä alkunsa saanutta niinipuu
yksilöä (taulukko 1), joiden korkeus 
vaihteli enemmän tai vähemmän tasai
sena sarjana 6.5 sentistä 7.5 metriin ja 
ikä parista kolmesta vuodesta vuosi
kymmeniin. Aikaisemmin paikalta pi
hapuiksi Virroille viedyt kaksi tainta 
eivät ole luvussa mukana. Kaikki yk
silöt löytyivät harjumetsiköstä, enin
tään n. 75 m etäisyydeltä emopuusta, 
paitsi yksi, joka kasvoi n. 100 m päässä 
pellon takana lehtipuuviidakossa Visu
veden rantamaastossa. Niinipuun mah
dollisuus kaukolevintään on varsin ra
joittunut. Pigott (1981) on tosin toden-
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Kuva 3. Ruoveden Kukonpohjan kylän suurimman niinipuun mahtava latvus. 
Fig. 3. The giant crown of the tallest Iinden of Kukonpohja Village in Ruovesi. 

nut Evon Upinniemellä Tilian taimia 
n. 300 m etäisyydellä todennäköisistä 
vanhemmistaan - liekö siellä ollut 
mahdollisuus hedelmien jäätä pitkin 
leviämiseen? 

Aineistossa ei ole ainoatakaan havain
tokesänä 1984 syntynyttä sirkkatainta, 
vaan nuorimmatkin ovat ainakin parin 
- kolmen vuoden ikäisiä (kuva 7). 
Parhaassa tapauksessa ne ovat ehkä v. 
1980 siemennyksestä,jolloin hedelmien 
valmistumiselle välttämätön syyskuu 
oli suhteellisen suotuisa. Taimien iän 
tarkka määrittäminen on perin vaike
ata, sillä varjostuksesta ja toisten lajien 
kilpailustajohtuen niiden kasvu saattaa 
lähekkäinkin olevilla paikoilla tapah
tua varsin erilaisella nopeudella. Yleen
sä kasvu näyttää kuitenkin ensimmäi
sinä vuosina olevan hyvin hidasta: vuo
sikasvaimen pituus on tavallisesti vain 

2-3 cm, parhaimmillaankin n. 6 cm noin 
noin kymmenen vuoden ikäisellä tai
mella. 

Epävarmuust~kijöistä huolimatta tai
mien ryhmittyminen voi antaa jonkin
laisia perusteita niiden iän arvioimi
seen, varsinkin jos käytetään apuna 
vertailua ilmastotietoihin. Pigottin 
( 1981) mukaan Suomessa on syyskuun 
maksimilämpötiloilla ratkaiseva mer
kitys hedelmien kypsymiselle. Niinpä 
paksuusluokkiin 0.3-0.5 cm sisältyy 
kymmenkunta tainta, joista useat saat
tavat olla peräisin sääsuhteiltaan edul
listen vuosien 1974 ja 1975 siemennyk
sestä. Sitä ennen sattuu poikkeuksel
lisen suotuisa syyskuu v. 1967 (Juupa
joen Hyytiälässa maksimilämpötila 
15.4°C), joka voisi ainakin osaksi sopia 
0.6-0. 7 (0.8) cm paksuuden saavutta
neita taimia synnyttäneiden siementen 
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Kuva 4. Saman puun nelirunkoinen tyvi. 
Fig. 4. The base of the tree shown in Fig. 
3 has four trunks. 

kypsymisajaksi (kuva 8). Tätä varttu
neemmissa yksilöissä kasvupaikkaero
jen ja usein myös vioittumien vaiku
tukset ovat aiheuttaneet niin suuria 
eroja kehitysnopeudessa, että niiden 
iän päättely on vieläkin vaikeampaa, 
ja lähes samankokoistenkin taimien itä
misaikojen välillä voi olla monia vuo
sia. Koleat syyskuut kuten v. 1973 (Hyy
tiälässä maksimilämpötilojen keskiar
vo 9.6°, alin keskiarvo 5.3°, koko kuu
kauden korkein mitattu lämpötila 
14.3°) merkitsevät katastrofia num
puun siementen kypsymiselle. 

Kuva 5. Yksirunkoisen, suoran niinipuun 
latvus 5.6.1977. 
Fig. 5. The crown of a small-leaved Iinden 
with one st raight trunk in early June 1977. 

Varjopuun taimet ovat 
sitkeähenkisiä 

umpuun taimien säilymistä auttaa 
oleellisesti lajin tunnettu varjonkestä
vyys, jossa se kilpailee kuusen kanssa. 
Olen seurannut joidenkin taimien ke
hitystä tiheän kuusennäreikön alla, jos
sa al uskasvillisuutta ei enää ole ollut 
juuri lainkaan , ja todennut niiden py
syneen hengissä vuodesta toiseen, vaik
ka pituuskasvu on ollut vain pari -
kolme senttiä. On tuskin oletettavissa, 
että tällainen ehkä vuosikymmeniä ki
tunut , taimi pystyisi koskaan varttu
maan kukkimisasteelle saakka, va ikka 
varjostus vähenisikin, mutta ainoassa
kaan tapauksessa en ole nähnyt taimen 
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Kuva 6. Havaintoalueen kolmas niinipuu 
on tuuhea ja on kukkinut monena kesänä. 
Fig. 6 The spreading crown of this Iinden 
is formed by four trunks. Observations on 
the seedlings were made under this and the 
ones shown in Figs 3-5. 

kuolevan niiden n. kolmen vuosikym
menen aikana,jona olen voinut seurata 
niitä. Metsänaukioissa kehitys on tie
tysti huomattavasti nopeampaa,ja vuo
sikasvain voi saavuttaa parinkymme
nen sentin pituuden ja kehittää jopa 7 
lehteä , kun ensimmäiset vuodet on si
vuutettu. Edullisimmissa olosuhteissa 
kasvu on vielä paljon voimakkaampaa . 
Tästä on esimerkkinä taimi, joka löy
dettäessä syksyllä 1965 oli !-lehtinen, 
ehkä kahden vuoden ikäinen ja joka 
v. 1975 polvenkorkuisena siirrettiin 
avoimelle, multakerroksella peitetylle 
pihanurmikolle. Kesällä 1984 mitatta
essa sen pituus oli 310 cm ja kasvain 
oli 50 cm pitkä ja 12-lehtinen. 
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Niinipuun varjoluonteeseen kuuluu 
myös kasvun ohjaaminen niin, että va
laistus voidaan käyttää mahdollisim
man tehokkaasti hyväksi. Niinipuun 
muoto on usein leveän kartiomainen; 
parhaassa tapauksessa varjossa kasva
neen yksilön latvuksen leveys on suu
rempi kuin puun korkeus (vrt. taulukko 
1). Näin oksat varjostavat vain osaksi 
toisiaan , ja kaikki saavat mahdollisim
man suuren osan tarjolla olevasta va
losta. Lisäksi lehdet ovat sijoittuneet 
oksiin horisontaalisesti ja lomittain 
niin, että lehtipinta voidaan kokonai
suudessaan käyttä valon vangitsemi
seen . 

Niinipuun taimet näyttävät olevan sit
keitä kestämään myös mekaanisia vau
rioita. Kahdeksan tainta oli katkaistu 
pureskelemalla 15-50 cm korkeudelta, 
mutta ne olivat kasvattaneet uuden 
latvan katkaisukohdan alapuolella si
jaitsevasta silmusta. Pari tainta oli il
meisesti syöty poikki ainakin kaksi ker
taa, ilman että ne olivat kuolleet. Kah
den taimen latvaosa oli jostakin syystä 
kuollut , jolloin toinen oli lähtenyt kas
vattamaan latvaansa 2-haaraisena, toi
nen oli alkanut versoa uudelleen tyves
tä. Taimien katkaisupinnat muistutti
vat lähinnä jäniksen hampaiden viilto
ja. Rainion ( 1977) mukaan niinipuun 
ei pitäisi kelvata jänikselle, mutta muu
ta eläintä en tässä tapauksessa keksinyt 
syylliseksi . Kuori ei ole kelvannut myy
rille sen paremmin kuin jäniksellekään, 
joka ehkä onkin katkonut taimia vain 
makua tunnustellakseen. 

Häviääkö niinipuu metsistämme? 

iin reliktinluontoisena kuin niinipuu
ta pidetäänkin , näyttää se olevan ai
nakin 62. leveysasteelle saakka nykyil
mastossa lisääntymiskykyinen. Tai
mien aiemmin havaitun vähyyden ei 
tarvitse johtua välttämättä pelkästään 
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Taulukko 1. Siemenestä syntyneet Tilia cordata yksilöt Ruoveden Kukonpohjassa v. 1984. 
Mitat senttimetreissä. 

Korkeus Läpim. Lehtiä Läpim. Huomautuksia 
tyvi/1.3 m kpl latvus 

6.5 0.1 - 2 612.5 
7 0.2 - 3 7/6 Kasvain 1.8 cm. 
9.5 0.2 - 3 10/5.5 

18 0.3 - 4 14/ 14 
21 0.3 - 7 23/13 Latva kuollut, nyt 2-haarainen. Kasvain 3.5 

cm, 4 lehteä 
22 0.3 - 3 13/11 
24 0.3 - 6 22/11 
25 0.3 - 2 11 /6 Latva kuollut uusi alkanut tyvestä , sen kas-

vain 1.5 cm. 
16 0.4 - 3 12/12 Vähintään 6 vuotta. 
34 0.4 - 7 16/ 12 Kasvain 6 cm. 
19 0.5 - 4 12/1 1 
16 0.5 - 4 16/14 
22 0.5 - 3 17/14 Ainakin? vuotta 
25 0.5 - 7 20/15 Syöty poikki 20 cm korkeudella. 
25 0.5 - 5 20/17 Kasvain 3.5 cm, 3 lehteä . 
28 0.5 - 8 18/ 14 
32 0.5 - 7 27/17 Kasvain 3 cm, 3 lehteä. 
35 0.6 - 13 25/18 
46 0.6 - 14 26/20 
24 0.7 - 14 31/17 
32 0.7 - 8 18/ 18 
34 0.7 - 12 25/22 
29 0.8 - 7 25/19 
34 0.8 - 17 40/31 
42 0.8 - 23 34/33 Kasvain 5 cm, 4 lehteä. 
79 0.8 - 32 55/40 Kasva in 7.5 cm, 4 lehteä 
39 0.9 - 31 55/27 Syöty poikki 32 cm korkeudelta , ehkä aikai-

semminkin. Myös oksia katkottu 
42 0.9 - 26 43/32 Syöty poikki 15 cm korkeudelta, ehkä ylem-

pääkin. Kasvain 8 cm, 4 lehteä. 
72 1.0 - 55 65/40 Kasvain 2.5 cm, 3 lehteä . 
45 1.1 - 20 28/24 Syöty poikki 35 cm korkeudelta. 
47 1.2 - 30 40/30 Syöty poikki 20 cm korkeudelta. 
73 1.2 - 40 30/25 
55 1.4 - 52 90/35 Syöty poikki 22 cm korkeudelta, 6 siitä 80 cm 

pitkä vaakas.oksa. 
115 1.7 - 75170 
95 1.8 - 40 80/34 Syöty 45 cm korkeudelta poikki. Kuivia ok-

sia. 
115 2.0 - 110/85 Kasvain 10 cm, 5 lehteä . 
140 2.5 0.5 110/90 Syöty 50 cm korkeudelta poikki. Kasvain 14 

cm, 5 lehteä . 
145 2.5 0.7 205/135 
165 2.8 0.9 145/120 Kasvain 21 cm, 7 lehteä. 
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taulukko 1 jatkoa 

Korkeus Läpim. Lehtiä Läpim. 
tyvi/ 1.3 m kpl la tvus 

115 3.0 - 170/ 135 
245 3.0 1.8 160/ 120 
240 3.5 1.7 255/195 
260 4.0 1.2 240/170 
330 4.5 3.2 350/320 
380 5.0 4.0 350/300 
370 5.5 3.5 350/310 
310 6.5 3.0 220/190 

430 9.0 5.5 450/350 
750 9.0 8.0 400/400 

Ku va 7. Kaks ilehtinen taimi , joka on jo 2-
3 -vuotias. 
Fig. 7. A 2 to 3 yea r-old seedling with two 
leaves, growing in wea k light. 

ilmasto llis ista syistä, kun otetaan huo
mioon tuolloin niin yleinen karjan met
säla iduntaminen . Bromarvin Solböles
säkin laiduntaminen oli lopetettu juuri 
ennen Perttulan tutkimusta. Ruoveden 
Kukonpo hjan Valkealassa , edellä se
lostetu lla n iinipuiden kasvualueella, lai-

dunta minen oli päättynyt v. 1914. 

M etsä laiduntamisen mukana o n siis 
pois tunut yksi niinipuun olemassaoloa 
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Huomautuksia 

Tyvestä lähtee paksu oksa. 

Noin 22 v. Siirretty nurmikolle v. 1975. Kas
va in 50 cm , 12 lehteä. 

Ku va 8. Kuusitoistalehtinen tai mi . Se lienee 
kehittynyt siemenestä , joka kypsyi syys
kuussa 1967. 
Fig. 8. A young seedling with 16 leaves. 
Most probabl y it originated from the seed 
crop which matured in 1967. 

ja uudis tumista - m yös kantovesoista 
tapahtuvaa - uhannut tekijä. Ei leh
muksen kuorta enää kerätä niineksi 
eikä sen versoja ja nuoria yksilöitä 
katkota hevosenluokiks i. ämä seikat 
eivät kuitenkaan p ysty estämään niini
puukantamme jatkuvaa heikkenemis
tä, elle i tieto isesti ryhd ytä turvaamaan 
sen säi lymistä. iinipuun sä ilymisen 
ensimmäinen ehto o n , e ttä puu opitaan 
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tuntemaan maastossa. Avainhenkilöitä 
ovat metsänomistajat ja tietysti ensisi
jassa metsäalan ammattimiehet niin 
metsänhoitajat , metsäteknikot , -työn
johtajat kuin metsuritkin . Niin monet 
tulevat niinipuun tai vesaryhmän luo 
huomaamatta siinä mitään ympäröi-
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Metsäomenapuu (Malus sylvestris) Turun saaristossa 
Sakari Hinneri 

Hinneri , S. 1985: Metsäomenapuu (Malus sylvestris) Turun saa ri stossa . 
(Malus sylvestris in the archipelago of Turku, SW Finland.)- Sorbifolia 
16( 1 ): 39-47. 
ln this survey the occurrence of crab apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) 
in the a rchipelago of Turku is documented on the basis o f field 
exa minati o ns ca rried out in 1984. Most of the earlie r records proved 
to be correct; however, many intermediate forms due to hybridizatio n 
with M. x domestica Borkh. were also found. A number of new loca lities 
for this threa tened tree species was discovered. Unfo rtunat ely, a bo ut half 
of the locali ties contai n on ly a single tree, a nd , conseq uentl y, no o ffspring. 
On the o ther hand, there were some islands bearing a true breeding 
popula tio n which consisted of different age classes. 
Crab a pple grows in Finland o nl y in the southwestern a rchi pelago which 
is cha racteri zed by a mild climate. Frequently it is fo und at the upper 
edge of the Alnus glutinosa a nd Fraxinus excelsior sho re fo res ts, preferably 
next to a cliff which gives shelter agai nst nort herly winds in wintertime. 
Crab a pple is also characteristic fo r the xerotherm ic south-facing slopes 
bearing park-like woodland. On large islands , wood meadows, i.e. a 
vegetat io n mosa ic consisti ng of tree gro ups a nd meadowlike glades 
mod ified by grazing and haymaking, offe r eno ugh light and good 
microclimatic co nditions for crab apple. Thus the species is characteristic 
for the fringe comm unit ies of ou r archipelago like buckthorn (Rhamnus 
catharrica) and hawthorn ( Crataegus sp.). 
For the pro tectio n of this threa tened tree severa l measures are proposed . 
Thinning of th e fore ted si tes by cutting down th e co mpeti ng tree species, 
removai of the escaped M. x domestica trees from the vici nity of crab 
a pples and ex situ ge ne conservatio n of the species in bo ta nica l gardens 
and a rbo reta are easil y rea li zable ac tivities. 
S. Hinneri, Biologian laitos, Turun y liopisto, 20500 Turku 50, Finland. 

Kesällä 1984 selvitin metsäomenapuun 
(Malus sylvestris (L.) Mill.) esi intymistä 
ja ekologiaa Turun saaristossa. FK Ris
to Murto on antanut ystävällisesti tu
loksensa käyttööni tätä artikkelia va r
ten. Olemme myös yhdessä käyneet 
lävitse keräämäni omenapuunäytteet. 
Jotta olisi käytössä sa mat perusteet 
omenapuiden määrittämiselle, varsin-

kin kun puiden morfologisten tuote
merkkien va ihtelut viittaavat metsä- ja 
tarhaomenapuun risteytymiseen , joka 
osoittautui yleiseksi ilmiöksi asutuilla 
saarilla (Murto 1985). 
Kun metsäomenapuu ei lainkaan kuk
kinut vii me kesänä, pyri ttiin kehittä
mään mahdollisimman toimiva tunto
merkkiyhdistelmä kasvullisten ominai-
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suuksien käyttämiseksi lajinmäärityk
sessä. Aikaisemmin painotettujen tun
tomerkkien (ks. Murto 1983, 1985) ohel
la kiinnitettiin erityistä huomiota met
säomenapuun lehvästössä tavattaviin 
pikkulehtiin. Tarhaomenapuulla ei näy
tä esiintyvän selväpiirteistä erikokois
lehtisyyttä . Yleisistä rakennepiirteistä 
huomio kiinnittyi latvuksien ja haaro
jen raippamaiseen kaartumiseen ja 
usein lopulta luokkimaiseen ta ipumi
seen alaspäin. Samalla runko on pol
vekas ja monasti myös kierteinen. 

Aikaisemmat tiedot 
metsäomenapuusta Turun 
saaristossa. 

Vanhimmat tiedot metsäomenapuusta 
alueella ovat jo 1760-luvulta, jolloi n 
Pietari Kalm mainitsee lajin kasvavan 
"saaristossa Turun ulkopuolella" sekä 
P.A. Gadd nimenomaan Korppoon saa
ristossa (Hjelt 1919). Seuraavat tiedot 
ovatkin vasta aivan 1800-luvun lopulta . 
Axel Arrhenius mainitseejulkaisematta 
jääneessä käsikirjoituksessaan Turun ja 
Ahvenanmaan kasvistosta metsäomen
apuun Korppoon Hässlöstä , missä se 
kasvaa edelleenkin. Myös E. Häyrenin 
nin herbaariossa on tuolta ajalta näyte 
Korppoon Kälöstä , kerääjänä Evy Kyn
berg. Valitettavasti saaren ennen niin 
vankka kanta on nyttemmin supistunut 
yhdeksi puuksi. Ossian Bergroth (1894) 
mainitsee aidon metsäomenapuun Ini
ön Åselholmasta ja Lahdenholmasta, 
joilta kiistattomia yksilöitä ei löytynyt 
enää kesällä 1984. 

Helsingin yliopiston kasvitieteen lai
toksen kirjastossa säilytettävien Ole 
Eklundin kenttämuistiinpanojen mu
kaan hän tutustui ensi kerran metsä
omenapuuhun vuosina 1918 ja 1919, 
jolloin hän löysi lajin muutamal ta Korp-

poon saarelta. Koko tutkimusaluettaan 
koskevan metsäomena puun levinnei
syyskartan hän esitti saaristokasvistos
saan (Eklund 1958), jossa on 39 kas
vupaikkaa Korppoosta, auvosta, 
Houtskarista ja Iniöstä. 
Erityisen mielenkiintoisia ovat tiedot 
maamme pohjoisimmista metsäomena
puista. Luoto Ia (1931) mainitsee puun 
Kustavin pohjoisosasta Selkämeren par
taalta Katkurun saaresta, joka on tun
nettu vaatetiaista ja levinneisyydeltään 
eteläisistä kasvilajeistaan . Tänäkin päi
vänä puu on vielä hengissä, joskin va r
sin raihnaisen näköisenä . Uudenkau
pungin Saaristolaiset ovat puhuneet 
"villistä omenapuusta" Pernunkarinja
lopuumetsäsaarella aivan ulkosaaris
ton tuntumassa. Laine ( 1959) esitti ku
vauksen puusta ja sen seuralaislajistos
ta, josta mainittakoon saarni, vaahtera 
sekä hammasjuuri (Dentaria bulbifera) 
ja mäkimeirami ( Origanum vulgare), 
molemmat levinneisyytensä pohjoisra
jalla. Pernu nka rin metsäomenapuu on 
nykyisin vankkarunkoinen, lehtevä ja 
ilmeisen hyväkuntoinen . 

Omenapuu paikannimissä 

J alot lehtipuut ovat siinä määrin saa
neet a rvostus ta saaristolaisten keskuu
dessa , että ne ovat antaneet aiheen 
parille adalle topografiselle paikanni
melle (esim. Zilliacus 1966). Omenapuu
hun vi ittaavia paikannimiä on tutki
musalueella erityisesti Houtskarissa , 
mutta pari myös Korppoossa. Prof. 
B.Fortelius (suu!!. il m.) o n kiinnittänyt 
huomiota nimien vanhahtavaan äänne
asuun , mikä viit taa metsäo menapuun 
va rhaiseen esiintymiseen kyseisillä seu
duilla . Kil-päätteisis tä (k il = kapea me
renlahti) nimistä Saverkeitin Apelkil ja 
Lempnäsin Apelkilen ovat jo pitkään 
olleet peltolohkojen nimiä. Aitoa met-
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säomenapuutakaan ei enää löytynyt nii
den tuntumasta. Sen sijaan esimerkiksi 
Ramsön Apelvikeniä, joka on asumat
toman saaren lahti, reunustavat melko 
luonnontilaiset pähkinäpensastot lukui
sine metsäomenapuineen. Aikaisem
min metsäomenapuu oli arvostettu puu 
paitsi kovan puuaineksensa myös mo
ninaisen lääkinnäiskäyttönsä vuoksi: 
kuoresta kuumelääkettä kiniinin ta
paan, lehdistä ja kukista uutteita vat
savaivoihin ja silmätulehduksiin (esim. 
Messegue 1935). On mahdollista, että 
metsäomenapuuta on tarkoituksella is
tutettukin. Esim. Ringwall ( 1977) 
Houtskarin seudun saaristokappelei
den historiaa käsitellessään kertoo mi
ten hampurilais-bremeniläiset läh~tys
saarnaajamunkit istuuivat kappelipai
koille jaloja lehtipuita kuten tammia, 
vaahteroita ja metsäomenapuita. Kol
me oheisessa kartassa (kuva 1) esite
tyistä omenapuu-johtoisista paikanni
mistä sijoittuu Houtskarin ydinalueen 
kappeli paikoille, kaksi Äppelön kappe
lipaikalle sekä yksi Saverkeitin olete
tulle kappelipaikalle. Lieneekö ihmis
toiminnalla osuutta siihen monimuo
toisuuteen, mikä on havaittu Houtska
rin metsäomenapuunäytteiden lehdis-
··? sa. 

Metsäomenapuun nykytilanne 
Turun saaristossa 

Kesän 1984 inventoinneissa ilmeisen 
aito metsäomenapuu löytyi 34 saarelta 
(kuva 2). Ennestään tuntemattomia 
esiintymiä oli kahdeksalla saarella. 
Eklundin (1958) 39 esiintymästä tutkit
tiin 35; selvittämättä jääneistä kolme 
on puolustusvoimien aktiivikäytössä 
olevilla alueilla ja yhden paikallistami
nen ei onnistunut. Tutkituista 35 koh
teesta metsäomenapuu löytyi 19 pai
kasta. Viidestä tunnistettiin vain ilmei
siä sekamuotoja sekä seitsemästä vil-
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Kuva 1. Omenapuu-johtoiset topografiset 
paikannimet tutkimusalueella . 
Fig. 1. Geographic locality names derived 
from Swedish or Finnish words for Malus 
sylvestris ("apel" or "omena" respectively). 

liytyneitä tarhaomenapuita. Molemmis
sa tapauksissa kohteina olivat asutut 
saaret. Yhdeltä paikalta (Nauvon Käl
dö) tiedetään ainoan puun kuolleen 
vanhuuttaan (vrt . Åberg 1935), yksi 
kasvupaikka (Korppoon Hjortö) on rai
vattu pelloksi sekä kahdelta saarelta 
(Houtskarin Ängholm ja Svedjeholm) 
puu näyttää kadonneen metsänhoito
toimenpiteiden vuoksi. 

Metsäomenapuusaarten nykyinen lu
kumäärä 34 antaa sellaisenaan kuiten-
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Kuva 2. Metsäomenapuun levinneisyys Turun saa ristossa (maamme pohjoisin esii ntymä 
Uudenkaupungin saariston Pernunkarissa jää kartan ulkopuolelle). Suuri neliö =ainakin 
10 puumaista (yli 1.5 m) yksilöä; pieni neliö = 4-9 puuta; iso piste = 2-3 puuta; pieni 
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kin liia n lohdullisen kuvan metsä
omenapuun kannasta tutkimusalueel
la, sillä noin joka toisessa kohteessa 
( 19/34) tavattiin vain yksi ainoa, usein 
vanhuuttaa n rai hnainen puu. Kun met
säomenapuu on ristipölytteinen kasvi, 
tä ll a inen "kanta" o n tuomittu häviä
mään. Metsäomenapuu muistuttaa si
ten suuresti orapaatsamaa, joka sekin 
useimmilla kasvupaikoillaan on löydet
tävissä vain yksinäisenä pikkupuuna tai 
pensaana. 

Miellyttävän yllätyksen tuottivat ne nel
jä saarta, joilta löytyi yli 10 metsä
omenapuuyksilön kanta sekä lukuisia 
taimia (alle 1.5 metrin mittaisia yksi
löitä). Houtskarin Ramsöstä ja Storös
tä, jotka molemmat ovat tunnettuja 
jalopuistaan ja vaateliaista lehtoruo
hoistaan, sekä rehevien pähkinälehto
jen täyttämästä Korppoon Hevonkac
kista löytyi kustakin 12 puun metsä
omenapuupopu laatio . Suurin kanta, 
32 puumaista yksi löä ja paljon eri
ikäisiä siementaimia, tavattiin Nauvon 
Bodössä, missä metsäomenapuut tun
tuvat oleva n merivartijain erityisen mie
lenkiinno n kohteena. Jo Eklund ( 1958) 
maini tsi saarella o levan "omenapuu
lehdon" (Pyrus-Hainchen). Esiintymäs
sä o n kummaliisiota se, että metsä
omenapuiden seurasta eikä muualta
kaan koko saa relta löydy muita jaloja 
lehtipuita - paitsi paria pähkinäpen
sasta- tai jalopuumetsille tunnusoma
isia vaateliaita ruohoja. Useat omen
apuut kasvavat jopa mustikkatyypin 
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mäntykankailla. Ne näyttävät kuiten
kin olevan reliktejä ajalta, jolloin rin
teillä oli monimuotoisia rinneniittyjä ja 
-pensastoa ("örtbacke" Eklundin käsit
teistössä), joka sittemmin on ilmeisesti 
kulotettu männikön istutusalustaksi. 
Bodössä kasvaa komea vi isimetrinen 
puuyksilö merivartioaseman vanhan 
päärakennuksen pihassa. Sen on istut
tanut eräs merivartija vuonna 1947. 
Muutoin en tiedä metsäomenapuuta 
istutetun koristepuuksi. 
Saarista, missä kasvaa ainaki n toistai
seksi kohtalaisen elinvoimainen metsä
omenapuukanta, mainittakoon vielä 
Nauvon Hummelholm. Kuitenkin sen 
lehtoniittyalueiden omena puusto on 
syytä ottaa tulevaisuudessa seikkape
räisen a nalysoinoin kohteeksi, koska 
etäälläkin molemmista kalastustiloista 
tavataan ilmiselviä villiytyneitä tarha
omenapuita jopa sulkeutu neissa kalli
onaluspähkinäpensastoissa. Toisaalta 
puhtaantuntuisia metsäomenapuita ja 
sekamuotoja kasvaa lehtorippeillä mil
tei pihapiirissä. 

Miksi niin monella saare lla tavataan 
vain yksi ainoa metsäomenapuu? Ne 
tuskin ovat jäänteitä aiemmin runsas
lukuisemmista kannoista. Päinvastoin , 
vä hälukuisuudestaan huolimatta laji 
o n sikäl i elinvoimainen, että II paikalla 
niistä l4,joissa tavattiin vähi ntään kak
si puuyksilöä, löytyi myös siementai
mia. Mikäli vastedes ei osoiteta toisin, 
lienee yhden puun esii ntymät tulkittava 
uusiksi sillanpääasemiksi, joita laji ky-

piste = 1 puu ; rengas = vanha tieto, mutta ei löytynyt 1984; musta kolmio = vanha 
tieto, mutta vain sekamuotoja 1984; avoin kolmio= vanha tieto , mutta vain tarhaomen
apuita 1984; avoin vinoneliö =eri syistä tarkistamaton tieto (vrt. tekstiin). 
Fig. 2. Distribution of Ma!us sy!vestris in the archipelago of Turku (except for the 
northernmost locality near the city of Uusikaupunki) . Large and small black squares 
- 10 or more and 4-9 trees in each locality, respectively; large and small dots - 2-
3 and 1 trees , respectively; black triangle - hybrid between Malus sylvestris and M. 
x dom estica; open circle - destroyed occurrence; open triangle - old record of M. 
sy lvesrris (only escaped M. x domesrica trees detected); tilted quare - unchecked old 
record. 
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keni hankkimaan vuosisadan alun suo
tuisan ilmastojakson aikana monien 
muiden jalopuiden tapaan (vrt. Erka
mo 1956). Myös orapaatsama ja saarni 
ovat lounaissaaristossamme samankal
taisia tällä vuosisadalla yleistyneitä la
jeja (Hinneri 1972). Useimmat yksinäi
set metsäomenapuut ovat nykyisin 3-
6 metriä korkeita ja vankkarunkoisia, 
joten ne aivan hyvin ovat voineet alkaa 
kasvuosa 50-60 vuotta sitten. 

Ahvenanmaan edullisissa olosuhteissa 
metsäomenapuu yltää jopa kymmen
metriseksija ympärysmitaltaankin kah
den metrin tuntumaan (Jalas 1964). 
Vaikka ei Turun saaristossa aivan näi
hin mittoihin päästäkään, niin komeita 
puuyksilöitä sieltäkin löytyy. Oheisessa 

m 

6 - 6.5 

<2 

kp l 10 2 0 3 0 4 0 50 

Kuva 3. Vähintään 1.5 metriä korkeiden 
metsäomenapuiden (yhteensä 123) jakautu
minen eri kokoluokkiin. 
Fig. 3. The frequency distribution of dif
ferent size classes of Malus sylvestris in the 
study area. The vertical axis corresponds 
to the height of the tree and the horizontal 
axis to frequency. 

diagrammissa (kuva 3) on rungon kor
keuden mukainen luokkajakauma kai
kista tutkimusalueella tavatuista 123 
puumaisesta metsäomenapuuyksilöstä. 
Neljä pisintä puuta - kukin n. 7.5 
metriä- löytyivät Houtskarin Sundhol
mista ja Storösta , Korppoon Hevon
kackista ja Nauvon Bodöstä. Viime
mainitulta saarelta löytyi myös vuoden 
1983 syysmyrskyjen kaatama yli kah
deksanmetrinen puuvanhus. Suurim
mat rungon ympärysmitat olivat 130 
cm mainitulla Hevonkackin jättiJäisellä 
ja 115 cm Houtskarin Sövdeholmin 5.5 
m korkealla yksittäispuulla. 

Muutamasta huomiotaherättävän le
veälatvuksisesta metsäomenapuusta mi
tattiin latvusala maanpinnalle kohden
netuo projektion avulla. Jopa 62 m2 

latvusala saatiin Houtskarin Varpskä
rin yksinäispuulle, jolla oli korkeutta 
6.5 m ja rungon ympärysmittaa 90 cm. 

Metsäomenapuun ekologiasta 

Metsäomenapuu kuuluu puustomme 
aatelistoon,jaloihin lehtipuihin. Nimen
omaan ilmastollisesti se on vaatelias. 
Kylmänarkuuttaan se pysyttelee leuto
talvisen saariston suojassa orapihlajain 
ja oratuomen tapaan. Ei edes orapaat
samalta ja kalliotuhkapensaalta tuttuja 
mannerrannikon etelävuorityyppisiä re
liktiesiintymiä ole löytynyt. Jalopuiden 
toisen tunnuspiirteen , maaperällisen 
vaateliaisuuden osoittaminen, ei sen si
jaan olekaan aivan yhtä lailla ilmisel
vää. 

Huonoa ilmastollista sopeutumista 
osoittavat pakkasvauriot. Varsinkin 
metsänlaidepuiden suojauoman puo
len oksista on monasti tuhoutunut. Se 
on aiheuttanut rungon voimakasta kal
listumista päinvastaiseen suuntaan, mi-



SORBIFOLIA 16(1) 1985 

kä puolestaan on pahoin vaurioittanut 
juuristoa. Todella kauniita puita sään
nöllisine latvuksineen ja suorine run
koineen on löytynyt vain yhdeksältä 
saarelta: Nauvon Hyndskär ja Bodö, 
Korppoon Hevonkack , Iniön Stor Sal
mis sekä Houtskarin Jungfruskär, 
Varpskär, Ramsö , Sundholm ja Storö. 

Itämeren eteläpuolella metsäomena
puu usein kuvataan metsänlaideyhdys
kuntien puuksi, joka viihtyy myös va
loisien ja paahteisten rinnemaiden leh
musmetsissä tai tammikoissa (Matusz
kiewicz & Matuszkiewicz 1956). Aurin
koisimmilla paikoilla tavataan lajiyh
distelmä tammi, orapaatsama, verikur
jenpolvi ( Geranium sanguineum), mäki
meirami ( Origanum vu!gare) ja 
käärmeenpistoyrtti ( Vincetoxicum hirun
dinaria). Kun tammi korvataan saar
nella, niin vastaavanlaista kasvillisuut
ta löytyy saaristostamme siluuri- tai 
peruskalliokalkin neutraloimilta moree
nirinteiltä, usein kalliopaljastumien al
ta (saarni-orapaatsamayhdyskunnat, 
Hinneri 1972). Luonteenomaisia met
säomenapuun seuralaisia näillä paah
teisilla ja talven pohjoisviimailta suo
jaisilla rinteillä ovat mainittujen ohella 
iharuusu (Rosa moflis) sekä karvakuis
ma (Hypericum hirsutum) ja maarian
verijuuri (Agrimonia eupatoria). Yhdek
sällä saarella, joista tunnusomaisimpa
na mainittakoon auvon Gullkronan 
selän Hyndskär, puun kasvupaikka luo
kiteltiin tähän tyyppiin. 

Kahdellatoista saarella metsäomena
puu kasvoi myös tervaleppäreunuksen 
kuivapohjaisella ylälaiteelia kalliosei
nämän suojassa. Varsinaiset lepikkola
jit kuten puna-ailakki (Silene dioica) jo 
puuttuvat, kun taas laidekasvit kuten 
pensaikkotatar (Faflopia dumetorum), 
haisukurjenpolvi ( Geranium roberti
anum), jänönsalaatti (Mycelis muralis) 
ja kierumatara ( Galium aparine) ovat 
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luonteenomaisia . Sen sijaan tuomen ja 
usein myös koiranheiden Iuonnehtimal
ta tervalepikon rantalaiteelta on turha 
etsiä metsäomenapuuta paitsi aivan suo
jaisista lahdenpoukamista kuten Nau
von Bodössä ja Houtskarin Sundhol
missa. 

Toki myös tuorepohjaisista saarni- ja 
vaahteravaltaisista jalopuumetsistäkin 
(saa rn i -pähkinä pensasy hd ysk u n na t, 
Hinneri 1972) tapaa metsäomenapuun, 
mutta tällöinkin se hakeutuu kivikkoi
sille paikoille tai kalliopaljastumien tun
tumaan, missä valtapuusto ei muodosta 
yhtenäistä lehväkatosta . 

Lehtoniittyinä hyödynnetyillä jalopuu
tai pähkinäpensastosaarilla metsä
omenapuu on löytänyt elinsijaa sekun
daarilaiteilta kuten niittylaikkujen reu
namilta ja polunvarsilta. Tällöin se 
muistuttaa esiintymisessään suuresti 
luo nnonvaraisia orapihlajiamme, erito
ten suippoliuskaorapihlajaa ( Crataegus 
curvisepala), jonka seurassa se kasvaa
kin Houtskarin Sundholmissa ja Hall
seholmissa sekä Korppoon Hevonkac
kissa. Kenttäkerroksessa sen seuralai
sia ovat keltalehdokki (P/atanthera chlo
rantha) , seljakämmekkä (Dactylorrhiza 
sambucina), käärmeenlaukka (AIIium 
scorodoprasum) ja kevättähtimö (Stel
/aria holostea) . Tiheästä jalopuumetsäs
tä metsäomenapuu löytyi vain Houts
karin Ramsöstä varsankellon (Campa
nula trachelium) , konnanmarjan (Acta
ea spicata) ja hammasjuuren sekä Sto
röstä lehto-orvokin ( Viola mirabilis) ja 
lehtopähkämön (Scachys sy!vatica) seu
rasta. Vaatelias lajista kertoo, että mitä 
vähemmän on valoa, sitä enemmän on 
kasvualustalla ravinteita. 

Tutkimusalueella on lähes kymmenen 
saarta, joilla metsäomenapuita kasvaa 
nykyään vain peltojen ja kulttuuriniit
tyjen laiteilla. Multavapohjainen metsä 
on aikoinaan raivattu niin tarkoin 
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(esim. Korppoon Hevoslotissa), että 
puun a lkuperäisestä elinympäristöstä 
on jokseenkin mahdotonta saada kä
sitystä . 

Eklundin ( 1958) mukaan metsäomena
puu on jonkin verran ka lkinsuosija. 
Kun tarkastellaan oheista levinneisyys
karttaa (kuva 2), voidaan hava ita , että 
esiintymien painopiste sijoittuu selvästi 
sinne, missä tavataan siluurimoreenia 
tai peruskalliokalkkia (vrt. Eklund 
1958: 110 ja Hinneri 1972: 21). Vas
taavasti esim. Korppoon karussa ete
läisessä saaristossa on vain yks i esi in
tymä (vrt. Skult 1960). Muutamat reu
naesiintymät kuten Uudenkaupungin 
Pernunkarissa, Iniön Persholmissa ja 
Nauvon Stor Styrholmissa ovat si mpu
kankuorikalkin neutraloimalla ranta
törmällä. 

Kaiken kaikkiaan metsäomenapuu 
muistuttaa kasvupaikkavaatimuksil
taan suuresti orapaatsamaa, jonka seu
rasta se löytyikin 15 kertaa . 

Metsäomenapuun suojelusta 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suo
jelutoimikunnan v. 1984 laatimassa lu
ettelossa se on sijoitettu "silmälläpidet
tävien" lajien ryhmään. Onkin syytä 
tarkkailuun ja suojelutoimiin ainakin 
Turun saaristossa, missä puun kanta on 
silmin nähden supistumassa. 

Koska joka toisella metsäomenapuu
saarella kasvaa vain yksi ainoa puu , 
voisi ainakin Saaristomeren kansallis
puistoalueelia aktiiviseen luonnonhoi
toon kuulua puhdaskantaisten taimien 
istuttaminen puuerakkojen seuraksi, 
jotta tulevaisuudessa saataisiin lajille 
välttämättömän ristipölytyksen tulok
sena siemeniä ja siten ehkä myös uusi 
puusuku polvi. 

Luonnontilaisissa ekosysteemeissä met
säo menapuu hakeutuu metsäntaiteille 
ja leh tokallioiden vie rustoille, mutta 
aiemmin laidun- ja heinäntekomaina 
hyödynnetyillä saari lla puun suosimat 
polunvarre t ja niittylaikut ovat nyttem
min umpeutuneet. Siten tärkeä luon
nonhoitotoimenpide olisi myös puus
ton ja pensaston harvennus. Maailman 
Luonnon Säätiön taikooleirien toimes
ta onki n jo parilla saarella tällä tavoin 
turvattu metsäomenapuun säilymi nen. 

Puhtaan metsäomenapuukannan säily
miseksi tulisi asutuilta saariita hävittää 
villiytyneetta rhaomenapu u t. Dendrolo
gia ja todellista luonnonystävää tuskin 
suurestikaan ilahduttaa se havainto , 
et tä puolikulttuurimailla kuten pellon
lai teilla ja hylätyillä nurminiityillä ris
teytymisen tuottamat sekamuodot 
osoittavat usein poikkeuksellista el in
voimaisuutta. Geneettiseen luonnon
suojeluun kuuluu o lennaisesti myös la
jin perintöaineksen tallentaminen ex 
situ-viljelminä arboretumeihin ja tutki
muslaitosten puutarho ihin . Näissä tuo
tettua puhdasta siementaimijälkeläis
töä voidaan taas tarvittaessa istuttaa 
takaisin luontor.n. 

Turun saariston elinvoimaisimpien, 
runsaasti siementaimia tuottavien kan
tojen kasvupaikat Nauvon Bodössä, 
Korppoon Hevonkackissa sekä Houts
karin Ramsössä, Sundholmissa ja Stor
össä tulisi rauhoittaa tai lunastaa val
tion toimesta osaksi Saaristomeren kan
sall ispuistoa. 
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Monenlaista kesäpuuhaa tiedossa dendrologeille! 

Va ikka dendro logiaa vo i hyv in harras taa ta lvisill a hiihto retkil
lä kin , o n kesä kuitenkin se vuodenaika , jo ta myös dendrologit 
inno ll a od o ttava t. Pääsemmehä n sillo in istut tamaan, ho ita maa n , 
leikkaamaa n, tutkimaa n, ihai lemaa n , va lo ku vaa maa n, piirtä mää n 
jne. , kuinka nyt sitten o lemme ha rras tuksessamme suuntautunee t
kin. Tänä a lkava na kesänä vo imme a iva n erityisesti hyöd yttää 
dend ro logista tutkimusta maassa mme o lema lla apuna ka hdessakin 
eri kyse lyssä. Mo nessa suhteessa po ikke uksellise n ta lve n jä lkeen 
o n meillä tilaisuus tehdä a rvo kkaita hava intoja ta lven puuvartisille 
kasve ille aiheutta mista talvivaurioista. 
Puutarhantutkimusla itos kerää hedelmä- ja puuva rtisten ko riste
kasvien ta lvehtimishava in toja ko ko maas ta. Lo ma kkeita, jo ihin 
havaintoja vo idaa n merkitä, o n tila ttavissa osoittee lla: Maa tal o u
den tutkimuskeskus, Puuta rhaosas to , 21500 Piikkiö. Yksi lo ma ke 
täyttöohjeineen seuraa tä mä n numero n liitteenä . Yhtä tä rkeä tä 
kuin kasvien eri as teisten ta lvehtimisva urio itten kirjaa minen o n 
myös sen muistiinmerkitseminen , mit kä laj it , lajikkeet ta i yksilö t 
ovat se lviytyneet ta lves ta vahingo ittuma tta . 

To isaalta tässä lehdessä o n se los tettu a lka nutta KESKAS-tutki
musta . Seura n jäsenten a pua ta rvitaan myös tässä tutkimuksessa , 
jo nka tarko ituksena o n löytää kestäv iä ja muuten viljelyna rvo isia 
ko ristekasveja . Vä hä isetkin - edes yhtä kasv ilajia ta i -lajiketta 
koskeva t tied o t ova t te rvetull eita. 

Lisä ksi o n Po hj o isma inen geenipa nkki kiinnos tunut jo KESKAS
luettelossa ma initusta ta ikina ma rj as ta ja tuo men, o ra tuo men, 
ko ti- , suo men-ja ruo tsinpihlaja n eril a isista ka nno ista. Niistä vo i 
myös tied o ttaa K ESK AS-tutkijoill e. La pin lää nissä o n käy nnissä 
yhteispo hjoisma isena projekt ina po hjoiska lott iyh teistyö n puitteis
sa a lueell a kestävien ko ristekasvi ka ntojen keruu. Lisä tietoja ja 
rek isterö int ilo makkei ta saa os. Sirkka-Liisa Pete ri , 97 130 H irvas. 

Pentti Alanko 
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Oulun kerhon toiminnasta 

Vuosi 1984 
12.6. järjestettiin keskustan puistoihin 
suunta utuva puisto käve ly, jonka vetä
jinä o li vat museonhoitaja Tauno Ulvi
nen ja kaupunginpuutarhuri Reino T o i
vonen. Viileästä säästä huolim atta mu
kana ol i 32 osanottajaa . 

1.9. järjestettiin Oulunpäivän ta pahtu
mana puistokävely. Ko hteena o li Ai
no la n puisto ja Hupisaa rilla entinen 
kasvitieteellisen puutarhan a lue, joka 
on jälleen siirtynyt kaupungin käy ttöön 
vihe ra lueeksi ja las ten leikk ipuistoksi. 
Rein o Toivosen ja ylipuutarhuri Pentti 
Martikaisen vetämälle retkelle osall is
tui pa rikymmentä kaupunkilais ta . 

2.9. oli uudessa kasvitieteellisessä puu
tarhassa Linnanmaall a vi herkäyttöön 
soveltuvien puiden ja pensa iden es itte
ly, myös Oulunpäivän tapa htumiin kuu
luvana. Ulos kori stek asviosastoon ri
pustettiin n . 30 pensas- ja puulajin 
es itelapu t , joissa kasvin nimen lisäksi 
oli ti etoja lajin kasvupaikkavaatimuk
s is ta ja kä yttötavo ista (esim. pensasai
takasv i tms. ). Sisällä o li oksanäytteet 
ko . kasve ista, kirjallisuutta ja osa n päi
vää myö Pentti Martikainen , Re ino 
Toivonen ja puutarha-a ma nuenssi Mir
ja Siuruainen kysymyks iin vastaamassa 
ja kasveista tarkemmin kerto massa. Sa
maa n aikaa n kasvitieteellisessä puuta r
hassa o li myös Oulun Sieni se uran syys
nä yttel y. Yhdessä nä mä näyttelyt ho u
kutte livat paikalle useita sa toja kävi
jöitä. 

Vuosi 1985 

21.3. kerho yhdessä Oulun Luo nno n
s uoje luyhdistyksen , Oulun Lu o nno nys
täväin Yhdistyksen , Oulun Pihatoimi
kunnan ja Oulun Puuta rhayhdistykse n 

kanssa luovutti vihervuoden julisteen 
ka upunginjo htaja Ilmo Paanase lle. 

T o uk ok uun lopulla osa lli stutaa n ka u
pungin ja ylio piston yhteisen arbore
tum-alueen is tutustempauksee n. 

18.6. järjestetään vihervuoden puisto
kävely Karj asi llalle. Kokoontuminen 
Pohjank a rt a nossa klo 18. 

7.9. järjestetään Oulunpäivän ta pahtu
mana puistokävely kaupungin keskus
tassa. T a rkempi a ika ja kokoontumis
pa ikka ilm oitetaa n myö hemmin. 

Syksyksi o n suunnitteilla vi he rvuoden 
ta pa htum a yleisö lle ja "kerhoilta" jä 
se nill e. 
Kerho järjestää poikkeukse llisen a nk a
ra n pak kastalve n puille ja pensaille a i
heutta ma n tal vehtimisva uri o iden rekis
teröinnin. T a lve htimishava intoja to ivo
taa n erityises ti Oulun seudulta ja muua l
ta Po hjo is-Suo mes ta. Vaur io iden lisä k
si myös ns. a rk ojen lajien hyvä talveh
tim inen kannattaa ilmoittaa. H ava in
toja ote taa n vastaa n Oulun ylio pisto n 
kasvitietee llisessä puutarhassa, 
puh .98 1-352 893ja 98 1-352 889 (virka
a ika na) sekä Oulun kaupungin puisto
to imistossa, puh. 981 -220 528 (klo 10-
12). 

Kerh o n puheenjo htaja na toi mii ede l
lee n kaupunginpuutarhuri Reino T o i
vonen (Puistotoimisto, Isoka tu 19A , 
90100 Oulu, puh. 981-226 088/ ) ja 
sihteerinä puuta rha-ama nuenss i Mirja 
Siuruainen (Kasvi tieteelli nen puuta rha, 
Oulun yliopisto, 90570 Oulu, puh . 
981-352 889). 

Kerhon tapahtumista ilmoitetaan Ou
lu-lehdessä. Lähikunnissa asuvat jäse
net saavat tiedot varmimmi n ilmoitta
ma ll a oso itteensa kerhon sih tee rill e ti e
dotusten postitusta varten . 



SORBIFOLIA 16(2) 1985 53 

Katajan nimestä suomessa ja eräissä muissa kielissä 
Veli Kolari 

Kolari, V. 1985: Katajan nimestä suomessa ja era1ssa muissa kielissä. 
( ames of Juniperus communis in Finnish and some ot her languages.) 
- Sorbifolia 16( 1 ):53-58. 
S ho rtl y disussed, from thc linguistic and etymological po int of view, are 
the following names of Juniperus communis: Finnish kataja ; Lithuanian 
kadagys ; Greek arkeuthos and kedros, Latin juniperus; Swedish en, German 
Wacholder; Slavonic jalovec, moHevel ' nik, hvojna , smreka, kleka , brin , 
borovica , and the Turkish loan-words arca, ardyc. 
V. Kolari. Partiotie 25. 00370 Helsinki 37. 

1. Suomen kataja 

Suomen kataja o n Juniperus communik
sen nimenä yleinen koko kielialueel
lamme; murteittain se esi intyy myös 
asussa katava , kataa , kattai yms. (vrt. 
samantapa ista muuntelua es im . sa no is
sa pihlaja - pihlava- pihlain- pihlas , 
kuusama - kuusain). Se o n myös ai noa 
katajan nimemme: sentapa ista, usein 
merkitykseltään erikoistunutta synony
miikkaa kuin kuusi - näre , mänty -
honka - petäjä , lehmus - niinipuu , 
jalava - kynneppää - pärnä (myös 
"lehmus") emme tapaa. Tämä o n oi
keastaan aika o utoa, kun muistaa ka
tajan merkityksen mon ipuol isena hyö
tykasvina ja sen kasvutapojen vaihte
levuuden . 
Kuten muidenkin tärkeimpien puuvar
ti skasviemme nimet myös kataja li enee 
ikivanha perimäsana, iältään siten vä
hintäinkin useita tuhansia vuosia. To
sin tämä sana tavataan varmuudella 
vain itämerensuomalaisissa kie lissä, 
vrt . viro n kadakas , kadak , kataj , kada
jas, kadajane se kä sa ma ntapaisia as uja 
liivissä, vatjassa, vepsässä ja karjala
aunuksessa . iiden lisäksi sillä saattaa 
olla vastine myös kahdessa etäsukukie
lessä, nimittäin syrjää nissä (kats-po
mol' ) ja vogulissa (kas~p ) ja ehkä myös 

Iapissa: kaskas ym.; Ia pin sa nat li enevät 
kuitenkin eri alkuperää . 

Kiistelty suhde balttilaisiin kieliin 

Varmojen eräsu kulaisten puuttuminen 
on tehnyt mahdolliseksi selittää kataja , 
kuten sadat muut aineellisen kulttuu
rimme keskeiset nimitykset , lainasa
naksi. iinpä jo tanskalainen Vilhelm 
Thomsen katsoi ( 1890), että kataja on 
lainaa balttilaisista kielistä: "kataja" 
o n li ettuassa kadagys (ääntyy kadagiis, 
pa ino lopputavulla), Iatviassa kad~gsja 
1600-lu vu ll a kuolleessa muinaispreus
sissa kadegis. Sinänsä tämä olisi hyvin 
mahdollista: suomessa o n to ista sataa 
balttilaislainaa, s.o. sanaa, jotka on 
lainattu runsaat kaksi tuhatta vuotta 
sitten jostakin nykyisiä balttilaiskieliä 
edeltäneestä kielimuodosta. Joukossa 
ovat mm. kasvinnimet apila, heinä, her
ne , vihvilä , takiainen ja (kuten Kari 
Liukkonen on äskettä in huo ma nnut) 
vaivero. Kuitenkin jo E.N. Setälä epäili 
asiaa perustellen katajan kotoperäisyyt
tä mainituilla eräsukuk ielten vastineilla 
sekä sillä, että balttilaiset sanat näyt
tävät etymologisesti eristynei ltä , t.s. niil
lä ei näytä olevan varmoja vasti neita 
muissa indoeurooppalaisi sa kielissä. 
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Nykyään kataja-sanaa pidetäänkin ylei
sesti vanhana suomalais-ugrilaisena pe
rimäsanana. Tällöin mainitut balttilai
set sanat ovat joko lainaa itämerensuo
mesta - lainasuunta olisi siis päinvas
tainen - ta i Ua luultavammin) o ma
peräisiä sanoja, jotka liittyvä t etymo
logisesti joko kreikan sanaan kedros 
"kataja" tai slaavin sanoihin kaditi " sa
vustaa; suitsuttaa"' caditi "kärytä; sa
vustaa" ' cad "käry' katku" (<ki!d-): 
nimitys perustuisi siis ikivanhaan käyt
tö tapaan , jonka jo roomalaise t tunsi
vat. Mutta nämä etymologiat ova t ha
taralla pohjalla. 

Mahdollisia itäisiä yhteyksiä? 

Mutta tilanne ei välttämättä o le nam 
mutkaton. Tähänastisessa tutkimukses
sa on pidetty silmällä vain lainamah
dollisuutta itämerensuomen ja baltin 
välillä ja jätetty huomiotta muut mah
dolliset näköalat. Kannattaa kiinnittää 
huomio venäläisen A .I. Popovin ha
vaintoon ( 1957), että katajan nä köis iä 
sanoja on paljon laajemmalla a lueella , 
nimenomaan idässä Taka-Siperiaa myö
ten. Hän mainitsee turkkilaisiin kieliin 
kuuluvat tsuvassin: katarkas , katarkas 
"piikkinen pensas, mm. Crataegus" , 
kata "pensas, nuori vesakko" , kaukai
sen jakuutin: kytyan "kataja; kanerva" 
ja Altain vuoristossa puhuttava n oi roo
tin. Ilman lisätutkimuksia ei voi sanoa, 
ovatko nämä yhtäläisyydet va in satun
naisia vai o nko näille sa no ille etsittävä 
yhteistä alkuperää, ja jos on, niin missä 
on sa nan alkulähde ja miten sa na on 
eri ta hoille kulkeutunut. 

2. Kreikka ja latina 

Muinaiskreikassa oli kaksi laaja levik
kistä katajannimeä . Ensinnäkin årkeut-

hos , joka on sukua slaavi n sa nalle ra
kita , rokita (< *orkita) " paju (mm. 
raita)" . Nimeämismotiivina o n toden
näköisesti ollu t laj ien käyttö punon
taan, vrt. kreik.årkys "verkko". Toi
saalta sana o n yhdistetty "kaarevaa, 
taipunutta" tarkoittaviin sanoihin, vrt. 
lat. arcus "kaari"; taipuisaaha n on pu
nosmateri aalin oltava. 

Toinen sana oli kedros , joka sittemm in 
sai myös "setri" merki tyksen. Tiedot 
jälkimmäisen merkityksen iästä vaih te
levat. Niinpä kielentutkijat kääntävät 
Theophrastoksen käyttämän nimen h!! 
en Syria kedros "Syyrian setriksi", kun 
taas kasvioppineide n mukaan (ks. The
ophrastos s. 544) kyseessä on Juniperus 
excelsa, iso, jopa 20 m korkea kata
jalaji , joka hyvin soveltuu niihin tar
koi tuksiin , joihin Theophrastos sanoo 
puuta käytettävän. J os sana on oma
peräinen , se lienee sukua Iiettuan ka
dagys -sa na lle (ks. edellä). Mutta sitä 
on myös pidett y la inana jostakin va n
has ta Välimerenalueen kielestä; sa maa 
perua o n tällöi n myös lat ina n citrus 
merkityksessä Tetraclinis articulata 
(Thuja a.), jonka puuaines on, kuten 
setrink in, lujaa, lahoamatonta ja hy
vänt uoksuista. Muitakin se lityks iä o n 
esi tetty, mutta yleisesti hyvä ksyttyä, täy
sin kiistatonta etymologiaa tälläkään 
sanalla ei ole. - Yhdyssana oxy-kedros 
( oxys "terävä, pistävä") o n sekin jo mui
naiskreikkalainen. Se tarkoitti kataj ia 
yleensä tai sitten sitä lajia, jonka la
jiepiteettinä sana nykyäänkin tunne
taan. 

Ei liene vailla mielenkiintoa mainita , 
että kummastakin mainitusta kataja n
nimestä oli olemassa juomaa merkit
sevä johdos: sekä arkeuthiditl!s että ke
dritl!s tarkoittivat katajanmarjoin maus
tettua vii niä. 

La tinassa katajan nimenä on meille 
tuttu juniperus. Kaikkien annettujen se-
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litysten mukaan sana on kaksiosainen, 
siis yhdyssana. Lähtömuotona on saat
tanut o lla *joini-peros, jonka alkuosa 
on sukua kasvinnimellejuncus (<*joini
kos); jälkiosalle ei ole kyetty esittämään 
ainoatakaan uskottavaa tulkintaa . Lu
kuisista muista , yleensä va rsin vähän 
todennäköisistä etymologioista mainit
se n kaksi: *juveni-paros "aina nuoria 
lehtiä ja versoja kantava" tai "aina 
uusia (=raakoja) marjoja tuottava" (ju
venis " nuori ") sekä * Junepero- "voi
makkaasti tuoksuva": alkuosa olisi sa
ma ylijumalaa tarkoittava Jll- kuin sa
nassa ju-gl~ns "Juppiterin terho", jäl
kiosaa o n verrattu kasvinnimeen nepe
ta. - Erikseen on sitten sabina " roh
to ka taja", jolla on aivan o ma tarinan
sa, kuten o n itse pensaa lla kin . 

Ro maa nise t kielet jatkava t latinan ni
meä: ransk. genievre, ital. ginepro, esp. 
enebro, roman. ienupar jne. Niin ikään 
englanti on lainannut tämän sanan muo
dossa juniper. Samaa perua on tietenkin 
myös juomannimi gini. Englannin gin 
o n lyhentymä asusta geneva , joka taas 
pohjautuu juniperuksen ho lla ntila iseen 
asuun genever . Tunnettua olikin juuri 
Ho lla nnissa valmistettu gini, minkä 
vuoksi englantilaiset nimittivä t juomaa 
myös Hollands geneva tai vain Hol
lands. Nimitys gin tarko ittikin aluksi 
nimenomaan Englannissa valmistettua 
juomaa, jonka maustamiseen muuten 
saatett iin käyttää aivan muita a ineita 
kuin katajanmarjaa. 

3. Ruotsi, saksa 

Juniperuksesta pääsemme luontevas ti 
myös Skandinaviaan, sillä ruo ts. en, isl. 
einir, norj. ene jne. ova t sa maa juurta 
kuin latinalaisen sanan a lkuosa. Ky
seessä on a lkusukulai suus, ei la ina us, 
sii s germ. *jaini- = la t. *joini-. Myös 
Saksassa, ki elialueen luo teisosassa, tun-
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netaan nimi Einbeerbusch, varhemmin 
myös eynholt ym. Kyseessä ei ole oma
peräinen muodoste, vaan verraten myö
hä laina skandinaavisista kielistä. Ai
van eri nimi on Einbeere "yksimarja" 
Paris. 

Saksan yleisin katajannimi on Wachol
der, josta on suuri määrä murrevari
antteja. Muinaisyläsaksassa esiintyviä 
muo toja ovat mm. wechalter, -olter, 
wachalter, joiden nojalla kantagermaa
niseksi lähtöasuksi on selitetty *wek-1-
triu "sidonta- , solmintapuu" (johdos 
indoeur. verbijuuresta *11eg- "sitoa"): 
nimitysperusteena olisi siis tässäkin ver
soje n käyttö punontaan. 

4. Slaavi 

Lä nsi- ja itäs laavissa yleisin katajanni
mi o n jalovec: tsek. , ukrain. , valkoven . 
ja ven. murt. jalovec, puol. jalowiec. 
Tä mä sa na on hyvä esimerkki siitä, 
miten hankalaa etymologiointi saattaa 
o lla silloinkin , kun sanan johtotapa 
näyttää aivan ilmeiseltä ja helposti to
dettavalta. Sana näet on mitä ilmeisim
min johdos adjektiivista jalov- "hedel
mätön, maho" (vrt. jalovica "hieho"). 
Miten tämä sopii katajaan? Se sopii 
hyvi n katajan kaksikotisuuteen: he
deyksilöt ova t toki mahoja. Mutta oli
s iko nimenomaan tämä seikka todella 
o llut nimeämisperusteena: suuremman 
huomion kohteena lienevät sentään ai
na o lleet ma rjat ja niitä tuottavat yk
sil ö t. T o isen selityksen mukaan nimi 
viittaakin juuri emikasveihin: koska 
marjat kypsyvät vas ta myöhään toisena 
vuonna, o lisi nimi tarkoittanut kasvia , 
jo ka o n epätavallisen pitkään "hedel
mätön", t. s. jalov- merkitsisi tässä lä
hinnä "kypsymätön, raaka" . On myös 
ehdotettu, että "hedelmätön" ei tar
koittaisikaan itse kasvia, vaan sen kas
vumaaperää. Keskieurooppalaisesta nä-
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kökulmasta katsoen selitys va ikuttaa 
luontevalta. 

T ä hä n eivät se litykset to ki lopu. Oma
peräinen johtotapa on kiistetty ja sana 
on yhdistetty armenian sanaan elevin 
"setri"; samaan pesueeseen kuulunee 
myös kreik. elat~ Abies, Pinus . Kaikki 
nämä sanat olisivat siis alkusuk ulaisia. 
Voisi o ll a niinkin , että kyseessä on 
a lunperin indoeurooppalainen nimitys 
(siis viimeinen selitys), joka sitten on 
kansanetymologisesti yhdistetty jalov
adjekti iviin kasvista tehtyjen havainto
jen perusteella. "Ainoan o ikean" se li
tyksen valinta on tässäkin ta pauksessa 
enää mahdoton suorittaa: sanansynnyn 
todellinen peruste on tavoittamatta
massa menneisyydessa. 

Venäjän mystinen kataja 

Venäjäntaitoiset ovat kenties ihmetel
leet edellistä, venäjässäkin yleiseksi mai
nittua sanaa, jota he eivät kenti.es la in
kaan tunne. Venäjän yleisin , ja yle is
kielessä a inoa, katajannimi onkin aivan 
to inen: moHevel'nik; murrevariantteja 
ovat mm . moHuha, moHusnik. Yleises
ti hyvä ksyttyä etymologiaa tälläkään 
sana lla ei ole; oudos tuttaa jo sa nan 
pitkä loppupää (samantapainen mysti
nen yhdyssana on myös latina n juni
perus! ). Alkuosa näyttäisi olevan yhtey
dessä sanaan mozg "aivot , se lkäydin" , 
alkuaan yleensä "ydin , kova ydinosa": 
ka taja o lisi siis nimetty " lujapu iseksi" 
(vrt. kielikuva "katajainen kansa"). 
Muitakin se lityksiä toki on, mutta ne 
ovat toinen toistaan epätodennäköi
sempiä (mm. selitys , jonka mukaan 
nimi tarko ittaisi "kuusten seassa" kas
vavaa!). 

Eteläslaavi 

Eteläslaavissa hämmästyttää nimitys
ten lukuisuus ja kirjavuus: kataja ei 
ilmeisestikään ole o llut s illä tavoin kes
keinen ja yleisest i tunnettu maisema n 
osa kuin pohjoisempana. Enin osa ni
mistä tarko ittaa muua lla slaavissa 
myös muita havupuita. Bulgaria n hvoj
na o n johdos sa nasta hvoja " havu". 
Bulgaria n smrika, serbokroat. smreka 
tunnetaan etenkin lä nsislaavissa kuu
sen nimenä: tsek . smrk , slovak. smrek , 
puo l.murt. sm(e)rek, kirjak. swierk. (Ve
näjän taito iset kaivannevat tässä sanaa 
jedla , ven. jel' : sa na ei kuitenkaa n a l
kuaan ole kuusen, vaa n pihdan nimi ; 
vain venäjässä, jonka alueella pihta ei 
kasva, se on si irtynyt kuusen nimeks i. 
Kun sitten Siperiasta opittiin uusi 
Abies, se sai nimekseen luultavasti sak
sa lais peräisen sanan pihta,joka nyttem
min on kotiutettu myös suomee n kas
visuvun nimeksi.) Sana kuuluu pesu
eeseen, joka vaikuttaa laaja lta ja mo
nimuo toise lta, mutta rajailtaan hämä
rä ltä: siihen kuulunee serbokroa tia n 
kuusennimi o-morika 'l muunnoksi neen 
ja kenties myös es im. lat. myrica yms. 
Sa maan pesueeseen o n yhdiste tt y saks. 
Föhre "mänty" ( kantagerm. *forhu- < 
indoeur. *perku-; sa maa perua o n la t. 
quercus < *perkos), mutta luultavast i 
aiheetta . 

Serbokroaa tin to inen ylei nen katajan
nimi o n kleka , joka merkitsee myös 
Pinus mugo (tässä merkityksessä tava l
lisi mmin as ussa klekovina). Myös 
tsekissä on klec Pinus mugo (c < k). 
Sana o n johdos verb istä kleknouti " po l
vistua, kumartua" , mikä kuvaa hyvi n 
vuo rimäntyä ja ka tajan lamoavia muo
toja. Vrt. saks. Legföhre P. mugo. 

Pohjois-Jugoslaviassa ja Etelä-Itäva l
lassa puhuttavassa sloveenissa käyte
tään nimeä brin , brinje. Sana tunnetaan 
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lukuisina variantteina mm. tsekistä: 
bfin, bfim jne., jossa se kuitenkin mer
kitsee lehtikuusta. (Sana korvautui 
1700-luvulla nimellä modfin, joka on 
kansanetymologinen kytkentä adjektii
viin modry "sininen": puuaines onkin 
sinertävää; myös puolassa on modrzew 
Larix). 

Serbokroaatin nimistä mainitsen lopuk
si sanan borovica, joka on katajanni
menä myös slovakissa (TSekkoslovak
iassa puhuttava länsislaavilainen kieli, 
jolla on kielihistoriallisia yhteyY.siä ete
läslaaviin). Kyseessä on johdos sanasta 
bor "havu-, tav . mäntymetsä; havu puu , 
mänty". Tsekissä borovica onkin eri
koistunut männyn nimeksi ikivanhan 
sosna-sanan rinnalle ja tilalle. Useita 
bor-johdoksia tavataan lisäksi myös 
muiden metsäkasvien , mm. puolukan 
ja mustikan niminä. Samaa indoeur. 
perua ovat tietenkin muinaisislannin 
borr "metsä" ja ruotsin barr "havut". 

Slaavissa myös turkkilaisperäinen 
"kataja" 

Monien omaperäisten mmten rinnalla 
tavataan kahdella taholla slaavia vielä 
muuan katajannimi , joka on lainaa 
turkkilaisista ja mongolikielistä. Venä
jän turkkilaisasutukseen rajautuvissa 
murteissa sekä Euroopassa että laajalti 
Siperiassa esiintyy lukuisina muunnok
sina nimi arca , arsa , arcyn , arsyn , ar
dyc, artyc. Bulgariassa, joka vuosisa
toja oli turkkilaisvallan alaisena, yleisin 
asu on ardöc. Turkkilaiskielten vastaa
vat sanat tarkoittavat paitsi katajia (J. 
communis, J. excelsa) myös sypressiä. 
Mongolikielissä tavataan vain asuja ar
ca (arca, arsa) "kataja; kanerva". Suo
malaisen turkilogin Martti Räsäsen mu
kaan alkuperäisiä turkkilaisia asuja 
ovat artuc , artyc , ardyc jne., kun taas 
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arca-asut ovat lainaa mongolista. Mon
golin sanan on puolestaan G.J. Rams
tedt johtanut adjektiivista ari-, arigun 
"puhdas", asiaa valitettavasti tarkem
min perustelematta. Nimitys perustu
nee johonkin (maagiseen?) käyttöta
paan, mutta tuskin sentään niin yksin
kertaiseen ja suoraviivaiseen, kuin mi
kä sisä ltyy Ramstedtin ( 1935) esittä
mään kieliesimerkkiin kaimukin artsa 
-sa nan käytöstä: artsaar utaaldz muu 
iinr ärlgadz-eenää "katajan savulla hän 
karkoittaa pahan hajun". 

5. Lopuksi 

Lopuksi voi vanhaan tapaan kysyä , 
mikä o n jutun opetus. Ainakin se, että 
kovin monet katajannimet ovat vailla 
luotettavaa etymologiaa- kielestä riip
pumatta. Saman seikan joutuu totea
maan tutkiessaan muidenkin puiden ja 
ylipää tään entisinä aikoina tärkeiden 
kasvien nimiä. Kasvien, kuten myg~ 
eläinten, metallien ja muiden ympäris
tömme perusobjektien nimet kuuluvat
kin kielen hankalimmin etymologioita
viin sa noihin toisaalta siksi, että pelkkä 
lingvistineo tieto ei yleensä riitä, vaan 
tarvitaan monipuolista tietoa kasveista 
ja niiden lukemattomista käyttötavois
ta - ja tämä on monelta nerokkaal
takin etymologilta puuttunut -ja toi
saalta siksi, että entisaikain elämän eri 
alueiden perushyödykkeinä kasvien ni
met ovat vuosisatojen ja tuhansien ku
luessa lainautuneet pitkin ja poikin, 
usein sellaistenkin kielten välittäminä, 
jotka nyt jo ovat kado nneet. Siksi ei 
olekaa n ihme , että arvovaltaisetkin ety
mologiset teokset sisältävät vielä nyky
äänkin hyvien ja nerokkaiden selitysten 
ohella myös aivan mahdottomia. Per
kaamista ja uusia oivalluksia tarvitaan 
siis yhä. 
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Katajan käyttö ruokiin juomiin ja rohdoksi 
Toivo Rautavaara 

Rautavaara, T. 1985: Kataja n käyttö ruo kiin , juo miin ja ro hdo ksi. (Use 
of juniper as food , drinks , and drugs.)- So rbifo lia 16(2): 59-62. 
The juniper "berries" co nta in 30-40% sugars, 10 % resins, 5 % proteins 
(in sceds), a nd 1 % a ro ma ti c o il. Beca use of the high res in content they 
a re not ea ten fres h as o ther berries. Fo rmerl y they were used fo r drinks. 
1 n Karelia a no n-a lco ho li c drink , "liiri" was made as fo llows: At the 
bo tto m of a barrel so me boards were pl aced and covered with stiff straws. 
C ru shed juniper berries we re placed o n to p o f the straws, a nd water 
added to cover the berries. Afte r two days "liiri" was drained a nd water 
added . Ano th er type of drink was brewed adding suga r a nd yeast. These 
drinks were forgo tten, when the beer a nd soft drinks beca me commonly 
avai lable. 
ln most Euro pean cou ntri es th e j uniper berries were used as condiments, 
especia ll y fo r ga me, rab bit , etc. , but a lso for sa uerkra ut. In Finland the 
berries a nd vinega r were used 10 soak the sea gam e birds 10 remove 
th c unpleasa nt taste of tra in oi l. 
The juniper berr ies a rc a lso used 10 give fl avour in so me distilled spirits, 
e.g. the Dutch ge neve r , th e Engli sh gin a nd the similar Finnish product. 
Fo r th o usa nds of years the j uniper has been used as a drug. The berries 
a nd the smoke from burned ju niper were used as a ntibio tie aga inst plague. 
In the Middl e Ages the jun iper was cons idered as a pa nacea aga inst 
many diseases, from gou t to hysteria. The chemica l med ici nes have now 
displaced the j uniper products . Only a few can still be found in the hea lth 
food sho ps, e.g. Junipcrosa n o il for foot massage. Fo r better digestion 
a nd a ppeti te it is advised 10 eat o ne ju niper berry ea rl y in the morning, 
two berries th e next morning and so o n up 10 twenty berri es, a nd then 
to red uce da il y o ne bcrry until th e cure is ove r. 
Thej uniper has ma ny o thcr uses. In seve ra l co untri es it is lega lly protected 
but eve n then it is a ll owed 10 pick up the berries. 

T Rautavaara, Mann erheimintie 56 B. 00260 Helsinki, Finland. 

Kataja n marjat 

Suo messa lu o nno nva raise na kasvavan 
katajan runsaat "marjat" ova t ennen 
o ll ee t ruokataloudessa pa lj o n käyte tt y
jä. e ova t oikeas taa n kä pyjä, jotka 
muodostuvat ko lmesta meheväs tä kä
pys uo mu ta. e ovat aluksi vihreitä ja 
tummuvat hitaasti , niin ett ä ne ovat 
sinise nmustia , kypsiä vas ta kolmantena 
vuo nna. iitä käytetään etupäässä kui
va ttuina, jolloin niissä on 30-40 % so
keria , e i juu ri la inkaan ha ppoja , noin 

5 % va lkua isia (pääasiassa marjan kol
messa sie menessä), n. 10 % hartsiainei
ta ja noi n 1 % tuoksuvaa , haihtuvaa 
aromiöljyä. 

Runsaa n so keripitoi suuden vuoksi ka
taja nmarj o ista o n va lmistettu juomaa. 
Vanha karjalainen "liiri" valmistettiin 
siten , että tiinun tai tynnyrin pohjalle 
panti in pa ri puunkappaletta , niitten va
raan jäyk kiä o lkia ja näitten päälle 
survo ttuja katajanmarjoja sekä vettä 
niin paljon, että ma rjat peittyivät. Parin 
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pä ivä n perästä sai tiinun pohjalta mau
kasta juomaa, jota laskiessa sai tiinuun 
lisä tä vastaavasti vettä. 

Katajakalja valmistettiin siten , että 7 
litraan kiehuvaa vettä pantiin 3 dl ka
tajanmarjoja, kupillinen sokeria, lusi
kallinen humaloita , ja keitettiin noin 10 
minuuuttia. Kun keitos o li jäähtynyt 
kädenlämpöiseksi (n . 40°), lisättiin lu
sikallinen hiivaa vesitilkkaan sekoitet
tuna ja annettiin käydä pari päivää . 
Kalja siivilöitiin, pantiin pulloihin ja 
säilytettiin kylmässä. 

Oululainen rouva Marja Lehtonen ("Ki
vi-Marja") on paljo n kokeillut Lapin 
marjojen käyttöä. Eräs hänen keksi
mänsä juoma "Pohjan akan aperitiivi" 
sisältää riekonmarjaa, kaarnikkaa (va
riksenmarja) ja katajanmarjaa. 

Ruo tsin puolella on katajanmarjoista 
keitetty siirappia: marjat keitetään pie
nessä vesimäärässä, vesi siivilöidään 

erilleen, marjat keitetään uudelleen , 
keittovedet yhdistetään ja keitetään ko
koon niin että saadaan makea si irappi . 
Sitä käytettiin mm. puolukoiden säi
löntään: tuoreet puolukat pannaan pul
loihinja katajanmarjasiirappia lisätään 
päälle. 

Elias Lönnrot kirjoitti laatimassaan 
"Suomen Kasvistossa" katajasta seu
raavaa: 

"Keite-vettä murskatuista katajanmar
joista ja hakatuista katajan havuista 
juodaan eduin vesi- ja sulkutaudeissa, 
kerpukissa jne. Höyryä tastä juomasta 
käyt. vasten huonoa kuuloa ja korva
nuhoa; höyryn annetaan nousta kor
vaan ratintorvesta . Katajanmarjasiirap
pi hyödyttää vilustus-yskässä ja varje
lus-rohtona vilutaudin jälkeen. Kataja
nöljyä pyhkäistään rammoille jäsenille 
ja luun-särkyyn . Koko puussa on hie
noa pihkaa, joka on tehollista, puhis
tavaa , hiestyttävää , vesityttävää, verta 

ve telöi ttävääj. n.e. Puu on tehollista liki 
juurta . - Marjat käytetään juomaan , 
hill oksi j.n.e. Puulaji on kovaa , sove
liasta juoma-astioiksi ja muiksi. Kata
jan pihkaa kootaan muuriaisilta ja löy
tyy muuriaispesien a lla ; sitä käytä kei
tinöljyihin (vernissoihin) ja hienannet
tuna raapituksiin paperille , ettei muste 
(läkki) levene ja käy lävitse ." 

Runsaa n hartsipitoisuuden vuoksi ei 
katajanmarjoja syödä sellaisinaan, mut
ta sitä mo nipuolisempi on niidenkäyttö 
mausteena. Pohjoismaissa on katajan
marjoja käytetty o luen ja kaljan maus
teeksi. Hollannissa ja Englannissa niitä 
on käytetty geneverin ja ginin a inek
sena. Suomen Alkoholiliike on myös 
ostanut katajanmarjoja ja käyttänyt nii· 
tä katajanmarjaviinaan. Kesk i-Euroo
passaja myös Pohjo isma issa niillä höys
tetää n liha- ja kalaruokia, etenkin vil
lisikaa, kinkkua ym. rasvaisia ruokia 
sekä merilintuja, jänistä , kaniinia ja 
ha pa nkaal ia. äytteeksi pari ohjetta: 

Kaniinipaisti 

1 kupillinen etikkaa, 2 ruokalusikallista sur
vottuja katajanmarjoja, 1 /12 kupillista kal
jaa. 10 survottua valkopippuria, 1 rkl hakat
tua sipulia ja 1 tl suolaa sekoitetaan. Kaniini 
saa liota tässä seoksessa 3- 4 päivää. sitten 
se kuivataan ja paistetaan. Niin saadaan 
kaniininlihan epämiellyttävän makea maku 
metsänriistan makua muistuttavaksi. 

Merilintua katajanmarjojen kera 

Lintu ny /jetään ja enimmät rasvat poistetaan. 
koska niissä on vahva traanin maku. Sitten 
lintu pannaan yöksi etikkaveteen ja sen jäl
keen kiehautetaan vedessä. johon on muser
rettu muutama katajanmarja litraa kohti. 
Senjälkeen paistetaan padassa ta valliseen ta
paan. Tai linnusta otetaan vain lihaiset palat 
keitettäviksi ja paistettaviksi. 

Oululainen "Kivi-Marja" on käyttänyt 
vihreitä katajanmarjoja mausteena 
mm. voileivän pää llä. Vihreissä mar-
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jo issa o n vä hemmä n ha rtsiaineita kuin 
kypsissä marjoissa ja ne sopivat syö
taväksi mausteeksi. 

Vanha rohto 

Rohtona o n ka tajaa käytetty vuositu
hansia. Sekä ma rjoja että katajan savua 
o n käytetty a nti septisenä ai neena mm. 
ruton tai mu iden kulkutautien torj un
taan. Kesk iaja lla kataja o li yleislääke 
mm. pään sairauksi in , munuais- ja rak
kotauteihin, keuhko- ja maksasairauk
siin,ja katajanhavuja käytettiin kylpyi
hin kuumeen a lenta miseksi . Pyhä Hil
degard 1200-luvulla kirjoitti niistä, ja 
Leonhard Fuchs 1543 piti katajaa te
hokkaana vas tamyrkkynä, virtsan eri
tyksen ed istäjänä , verenvuodon seisaut
tajana, matolääkkeenä, punataudin ja 
hysterian rohtona jne. Matthiolus 1554 
lisäsi luetteloon vie lä kihdinhoitokyl
vyn, josta Böömissä o li saatu hyviä 
kokemuksia: vuodepot il as läht i kylvys
tä kävelemään tavalliseen työhönsä. 

Kemia llinen lääke teollisuus on suurim
maksi osaksi sy rj äyttä nyt katajan käy
tö n lääketi eteessä. On mm. huomattu, 
että munuaistulehduksen lääkitykseen 
eivä t katajavalmisteetsovi muuten kuin 
homeopaatt isi na laimennuksi na. Sellai
sia o nkin Keski-Euroopassa saatavissa. 
Suomessa niitä ei ole e ikä homeopaat
tinen lääket iede o le meillä virallisesti 
hyväksyttyä. 

Monissa maissa myydään kasvisrohto
ja erikoisliikkeissä , jotka ovat eri mais
sa erinimisiä : Saksassa Reformhaus, 
Yhdysvalloissa ja Englan nissa Health 
food sto res, Ru ots issa hä lsokos tha ndel , 
Suomessa luontaistuotekauppa. 

Suomessa ei kauppaan valmisteta ka
tajatuotteita. Mutta a lan lukuisat tuon
tiliikkeet tuovat mm. katajaöljyä sisäl
täviä kuoriloi ta Hollannista ja Englan-
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nista. Katajatuotteita sisä ltyy myös 
maan toiseksi suuri mma n luo natais
tuotteiden tukku- ja tuontiliikkeen A. 
Vogel Oy:n tuotevalikoimiin. Esim. Ju
ni perosan-katajaöljyä, jossa laimennus
aineena o n auringo nkukkaölj y, suosi
tellaan erityisesti jalkojen hoitoon. Sitä 
hierotaan jalkoihin kylvyn tai pesun 
jälkeen, mieluimmin jo ka päivä . 

Tiedotuslehdessään tri Vogel neuvoo 
käyttämään katajanmarjauutetta ast
maan ja sen yhteydessä ilmenevään 
liman muodostukseen. Hän on lisän
nyt, että happomarjat ja pihlajanmarjat 
tehostavai uutteen vaikutusta. Ruoka
haluttomuuteen sekä vatsan ja rauhas
ten toimintaan hä n neuvoo syömään 
aamulla tyhjään vatsaa n yhden kata
janmarjan, seuraava na aamuna kaksi 
ja niin ede lleen a ina kahteenkymme
neen marjaan asti vä hentäen sitten mar
jan kerrallaan. 

Suomalaisten lääke 

Suomalaisessa kansan lääkintäperin
teessä oli katajalla paljon käyttöä . Ka
tajankuorikeitteellä on Rantasalmella 
hoidettu munua istautia. Katajanlaivois
ta o n keitetty uutetta, jota o tettiin lu
sikallinen kuudesti päivässä. Tampe
reelta mainitaan rohtoa keitetyn hie
noista lastuista, joita vuo ltiin kuivista 
katajan oksista. Marjoja käytettiin mm. 
ummetuksen rohdoksi (Mouhijärvi), 
vatsakipuihin, lapamadon lähdettämi
seen , keuhkotautiin, hengenahdistuk
seen jne. Munuaistautiin käytettiin ka
tajanmarjateen lisäksi kuumaa katajan
havukylpyä,jossa istuttiin kahdesti pä i
vässä (Pyhäselkä). Syyhyä parannettiin 
katajavihdalla kovassa löylyssä (TI. 
Koski). Puuastioita puhdistettiin kuu
malla vedellä ja katajahavuilla. Ka ta
jasilppua käytetti in etenk in juhlapäivi
nä lattialla. 
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Katajan keruu 

Katajanmarjoja ja katajanhavuja voi
daan kerätä ympäri vuoden. Pa rha im
millaan ovat kolmannen vuoden marjat 
myöhään syksyllä . Käs in poimiminen 
on hidasta, ja siksi on joskus levitetty 
kangas katajapensaan juurelle ja irroi
tettu kypsät marjat kepakolla lyöden . 
Myös on käytetty kampaa , puunpalaa, 
johon on lyöty tiheään nauloja. Kata
janmarjoja ei meillä sanottavasti kerätä 
muulloin kuin Alkoholiliikkeen ostaes-
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Varsinais-Suomensuuristatammista ja vähän muistakin 
kookkaista puista 
Kari Järventausta 

Jä rventausta, K. 1985: Varsinais-Suomen suurista ta mmista ja vähän 

muistaki n kook kaista puista. (Big trees in the province Va rsinais-Suo mi, 

SW Fi nla nd)- Sorbifolia 16(2): 63-73. 
The thickness (s tem circumference a t 1. 3 meters height a nd at 1 meters 
height) and the height of the biggest trees in SW Finland were measured. 

Ma ny la rge co mmon oaks were recorded; 35 individuals have the stem 

circumference over 400 cm (Table 1.). Seven of these oaks are protected 
by law. 
The sma ll-leaved Iinden (circumference 47 1 cm a nd 460 cm), wych elm 

(427cm , 426 cm) and Europea n white el m (527cm, 486 cm) may have the 

circu mference over 400 cm, as well as the thickest cultiva ted po plars, Populus 
x petrowskiana (527 cm, 539 cm) and P. x canadensis (421 cm, 430 cm). 

White willow (Salix alba 'A rgentea', 559 cm) a nd crack willow (382 cm, 

407 cm) are the thickest ones among the willows. 
The most com mon native trees of Finland rarely have the ci rcumference 

over 400 cm. The biggest trees found were measured as follows: Norway 

spruce (376 cm, 386 cm), Scots pine (357 cm, 367 cm), silver birch (397 

cm, 414 cm), aspen (23 1 cm, 242 cm), ash (338 cm, 345 cm) and Norway 

maple (332 cm, 327 cm). The largest common juniper (229 cm, 212 cm), 

mou ntaio ash (247 cm), a nd alder (277 cm) have st ill thinner stems. 

Kari .Järventausta. Vuorelantie 6 D 76, 20720 Turku, Finland 

Sorbifolian pa lstoilla on viime aikoina 
aiheellisesti peräänkuulutettu suuria pui
ta. Tulosta ei liene kuitenkaa n liiemmin 
tullut tai ainakaan julkaistu. Vertailu
aineistoksi ja ärsykkeeksi uusien hava in
tojen julkaisemiseksi on seuraavassa ai
neistoa Varsinais-Suomen suurista ja 
etenkin pa ksuista puista. 

esimerkiksi pahka tai sivuhaaran aiheut
tama paksunnos "kasva ttaa" rungonym
pärysmittaa su hteettomasti ja antaa näin 
virheellisen kuvan rungosta . Toisaalta 
etenkin isojen tammien rungot ovat 
usein epämäärä isen muo to isia ja mit
taus tulokset eri korkeuksilta saattavat 
va ihdella huomattavasti ilman edellä 
mainittuja seikkojakin. 

Mittaus 

Puiden rungonympärys (rym. on mitattu 
1.3 metrin ja 1.0 metrin ko rkeudelta. 
J älkimmäinen mitta esitetään sulkeissa. 
Ka hden mittauskorkeuden käyttö on 
perusteltua kirjallisuudessa esiintyvien 
erilaisten mittauskorkeuksien vuoksi, 
mutta ennen kaikkea siksi, että se a ntaa 
paremma n kuvan rungon muodosta. Yh
tä mittauskorkeutta käytettäessä saattaa 

Mainitut mittauskorkeudet on mitattu 
puun tyven keskimääräisestä korkeudes
ta , mikä on arvioitu silmämääräisesti. 
Tähän seikkaan on syytä kiinnittää eri
tyis tä huomiota , koska jo muutaman 
sentin muutos mittauskorkeudessa voi 
a iheu ttaa huomattavan muutoksen run
gonympärysmittaan. Mitta uksen yhtey
dessä on poistettu irtoamaisillaan olevat 
kuoren pa laset, jotka o lisivat selvästi vai
kuttaneet lopputulokseen. Samoin mit-



64 

tauskorkeudella olleet pienialaiset pah
kat ym. on kierretty, jos ne ovat oleel
lisesti vääristäneet mittaustulosta. Mit
tauksessa on käytetty teräsmittaa (20m), 
jota on mitattaessa kiristetty kohtalaisen 
voimakkaasti. 

Tammi (Quercus robur) 

Maakunnan järeäkasvuisin puulaji on 
yksiselitteisesti tammi. Esimerkiksi kym
menen paksuimman puun listalle mah
tuu muista puulajeista vain tsaarinpop
peli ja hopeapaju, nekin aivan listan 
hännille. Muut puulajit ovatkin sitten 
keskimäärin selvästi "hennompia". Vai
kuttaa siltä, että tavallisimmat puulajim
me kuusi, mänty ja koivu eivät kasvaisi 
suhteellisesti ottaenkaan erityisen järeik
si Varsinais-Suomessa. Suurien tam
mien,joiden rungonympärysmitta on yli 
400 cm, lukumäärä on melko suuri, n. 
35. Edellä mainituista seikoista johtuen 
tämä artikkeli painottuu tammeen, mut
ta onhan kyseessä Varsinais-Suomen 
maakuntakasvi . 

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut 
tiedossani olevat varsinais- suomalaiset, 

. rungonympärykseltään yli 400-senttiset 
tammet. Mittaukset on tehty vuonna 
1984, ellei toisin mainita. Luonnonsuo
jelulain nojalla rauhoitettujen puiden 
rauhoitusnumerot (r.n:o) on mainittu 
(Haapanen & Rassi 1978). 

Suurten tammien ikä 

Suurimpien tammien ikää on yleensä 
mahdotonta selvittää esimerkiksi vuosi
lustojen perusteella. Tammethan ovat 
vanhemmiten lähes poikkeuksetta run
goltaan lahoja ja usein vielä onttoja. 
Rungon paksuutta voidaan luonnollises
ti käyttää apuna puun ikää arvioitaessa. 
Paksuuteen ei kuitenkaan pidä kiinnit-

tää liikaa huomiota, sillä kasvuympäris
tön olosuhteet, valoisuus, kosteus, ra
vinteisuus ym. seikat vaikuttavat luon
nollisesti kasvun voimakkuuteen ja run
gon muotoon. Puun ikää arvioitaessa
olisi hyvä tietää kasvupaikkatekijöistä ja 
niiden muutoksista edes parisataa vuotta 
taaksepäin. Oleellista merkitystä on 
myös kasvupaikan korkeudella meren 
pintaan nähden. Selväähän on, että jos 
puu kasvaa kaksi metriä nykyistä meren 
pintaa ylempänä, ei se voi olla paljon 
yli 250-vuotias. Sitä ennenhän paikalla 
on lainehtinut meri. 

Kaikkein antoisimpia olisivat mahdol
lisimman vanhat ja tarkat tiedot arvi
oitavan puun mittasuhteista ja kunnos
ta. Ikävä kyllä, tällaisia tietoja tuntuu 
olevan kovin vähän. Joitain kuitenkin: 
Hjelt ( 1902) mainitsee eräästä Kemiön 
Klobbenilla kasvaneesta tammesta mm. 
seuraavat, vuodelta 1893 olevat tiedot: 
rungonympärys 2 metrin korkeudelta 
574 cm, korkeus 16m. On todennäköis
tä , että kyseessä on Viikin kartanon 
toiseksi suurin tammi (taulukossa vii
dentenä) , jonka ympärys oli nyt samalta 
korkeudelta, entisen järeän oksan ylä
puolelta, 642 cm. Vajaassa sadassa vuo
dessa ympärysmitta olisi siis kasvanut 
vain 68 cm, mikä selittynee puun huo
nokuntoisuudella. Kasvupaikan rehevyy
destä (metsälehmusvaltaista !ehtoa) ja 
korkeudesta päätellen puulla tuskin on 
ikää enempää kuin 400-500 vuotta. 

Piikkiön Lyydikkälän tammesta on Tu
run lehdessä kirjoitettu seuraavaa vuon
na 1895: "Piikkiön pitäjässä, Lyytikky
län talon puistossa kasvaa tammi, jonka 
ympärys on 9 metriä ja oksiston läpi
mitta 18.5 m. Tämä puu on ontto ty
veltään. Meitä oli viisi täysikasvuista 
miestä ja me sovimme oikein väljästi 
istumaan ja seisomaan puun ontelossa" 
(Anon. 1900). Tuon jälkeen puusta on 
lohjennut iso sivuhaara , mikä selittää 
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Taulukko 1. Varsinais-Suomen paksuimmat tammet. 
Table 1. The thickest common oaks in SW Finland. 

sijainti rungon ympä rys pituus kunto 
loca lity circumfcrcncc hcight condition 

Um 1.0 m 

Piikkiö, Niemenkulma 755 cm 8 11 cm 10 m huono, latvus roma htanut, runko 
ontto, avoin. 

Naantali , Lapila 673 643 9 erittäin huono, latvus täys in ro-
mahtanut, runko ontto, avoin 

Korppoo , Strömma 654 638 15 latvus joks. hyväkuntoinen, run-
ko o ntto, avoin 

Kemiö, Viikin kartano 631 642 25 melko hyvä 
Kemiö, Viikin kartano 631 636 27 melko huono, runko ontto, avoin 
Taivassa lo , Vuorte 553 581 17 hyvä , erittäin kaunis puu, r. n:o 

1510 
Parainen, Kappelinranta 568 537 17 melko hyvä 
Kemiö, Viikin kartano 547 572 16 melko hyvä 
Kemiö, Viikin kartano 532 550 17 melko hyvä 
Masku, Ohensaari, Höyhtyri 522 546 19 hyvä, r.n:o 111 7 
Turku, Satava , Höytti nen 541 507 13 melko huono, runko ontto, 

avoi n, us. järeitä haaroja 
revennyt 

Sauva, Saustilan kartano 521 509 20 hyvä, erittäi n kaunis puu 
Halikko, Joensuun kartano 510 531 20 hyvä 
Kemiö, Viikin kartano 505 502 13 hyvä 
Masku , Ohensaa ri , Taipale 487 482 15 hyvä, erittäin kaunis puu, r.n:o 

1119 
Piikkiö, Raadelman kartano 478 479 14 melko hyvä, runko ontto 
Turku , Satava, Hännälä 471 469 13 melko huono, us. järeitä haaroja 

revennyt, runko ontto 
Naa ntali , Lapila 46 480 12 melko huono, us. järeitä haa roja 

revennyt , runko o ntto, avoin 
Parainen, Lenholm 456 477 17 hyvä 
Kaari na, Lyhtyholma 449 472 17 hyvä 
Parainen, Pexorudden 446 453 12 huono, runko ontto, avoin 
Taivassalo, Katarsalmi 443 472 13 melko huono, runko o ntto, avoin 
Turku, Satava , Tammivalkama 440 443 22 hyvä 
Kaarina, Kuusisto, Paltta 437 425 II melko hyvä ; mittauskorkeudella 

iso laaja pahka 
Turku , Ruissalo, golfkenttä 439 436 15 hyvä, erittäin kaunis puu 
Turku, Sibeliusmuseo 436 445 16 hyvä 
Mietoinen, Saaren tamm isto 432 440 18 melko hyvä, r.n:o 47 
Turku , Pansia, Paakarlant. 3 423 437 15 melko huono, runko ontto, avoi n 
Muuria, Vähä-PulloJa 415 428 20 hyvä , erittäin ka unis puu , r.n:o 

363 
Turku, Ui ttamo, uimara nta 410 416 17 hyvä, kaunis puu 
Perniö, Paarskylä 402 540 17 hyvä, mitattu (v. 1983) oksan ta-

kia 1.4 m kork ., r.n:o 175 
Taivassa lo, Pappila - 427 15 hyvä, kaunis puu, 1.3 m kork. ok-

sa, r.n:o 192 
Kaa rina , Kuusisto, Kanga rbö le 403 415 17 hyvä 
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rungonympärysmitan pienentymisen ny
kyiseen 755 senttiin (811 cm; Järventaus
ta 1983). Lyydikkälän tammen läpimi
taksi ilmoitetaan v. 1936 270 cm, eli 848 
cm rym. (Kalliola 1936). Vuonna 1943 
Erkamo ( 1948) mittasi puun, jolloin se 
oli enää "puuraunio", jonka rym. oli 
"pyöreät" 760 cm. 

Lähes sadan vuoden takaisesta mahta
vasta koosta ja kasvupaikasta (kuivahko 
mäenrinne n. 25m mpy.) päätellen Lyy
dikkälän tammi lienee taulukossa ole
vista vanhin, ehkä 600-700 -vuotias. 

Hyvin vanha, ehkäpä lähes edellisen 
ikäinen, on Korppoon Strömman tam
mi. Tähän viittaa puun kasvupaikka 
korkeahkon kallion koillisrinteellä n. 15 
m merenpinnan yläpuolella. Kirjallisuu
desta en ole löytänyt minkäänlaista mai
nintaa kyseisestä puusta. Eräänlaisia kir
jallisia merkintöjä ovat onton rungon 
sisäpinnalla olevat nimikirjaimet ja vuo
siluvut, joista vanhimmat ovat 1930-
luvun alusta. 

Seuraavat viime vuosikymmeniltä olevat 
luotettavat mittaustulokset ovat mielen
kiintoisia tammen iän arviointia ajatel
len, sillä ne antavat viitteitä vanhan 
tammen vuosittaisesta paksuuskasvusta. 

· Piikkiön Raadelman tammen rym. oli 
v. 1956 tai 1957 447 cm (Tapana 1958), 
joten rym . kasvoi v. 1984 mennessä n. 
31 cm eli melko tarkalleen 1 cm/v. 
Taivassalon Vuorteen tammen rym. oli 
v. 1970 520 cm (Malmberg 1970), joten 
puu oli kasvanut 14 vuodessa 33 cm, 
eli 2,4 cm/v. Melko tarkalleen saman 
verran eli 2,5 cm/v. on kasvanut Ha
likon Vähä-Pullolan tammi, jonka rym. 
oli v. 1957 rauhoitusanomuksen mukaan 
350 cm. Hieman enemmän on kasvanut 
Maskun Taipaleen tammi, jonka rym. 
oli v. 1970 järjestetyn Vahvin puu -
kilpailun kunniataulun mukaan 445 cm, 
eli kasvua on tullut 42 cm ja 3,0 cm/ 
v. Tämän perusteella vaikuttaisi, että 

Kuva 1. Maskun Taipaleen tammi, ei 
aivan suurimpia, mutta komeimpia. Marras
kuu 1984.- Kuvat: Kari Järventausta. 

Fig. 1. Not the biggest but one of the most 
outstanding common oaks in Taipale, Mas
ku. November 1984.- Photographs by Kari 
Järventausta. 

Rainion ( 1979) "nyrkkisääntö" tammen 
iän arvioimiseksi - rym. yli 300 cm = 
n. 300 v. - antaa melko runsaasti 
ylimääräisiä vuosia. 

Tämän päivän varsinaissuomalaiset an
tavat arvoa tammelle, val ittiinhan se 
ylivoimaisella äänimäärällä maakunta
kasviksikin. Rauhoitettujen tammien ja 
tammimetsiköiden melkoinen määrä ku
vannee myöskin sen saamaa arvostusta. 
Toisin oli ennen, jolloin "kruunun puu
ta" suorastaan vainottiin esim. estämällä 
taimikoiden kasvu (ks. Skult 1965: 1 06; 
Rainio 1979: 23). Tämän artikkelin ai
neistoa kerätessäni sain kuulla valaisevia 
esimerkkejä tämän vuosisadan alkupuo
len asenteista tammea kohtaan. Vaikut
taa sil tä , että tammella on ollut vain 
huonohkon polttopuun arvo. Esimer
kiksi Kaarinasta kuulin kaadetun kaik
kein isoimmat tammet polttopuiksi en
nen sotia. Ehkäpä samoja asenteita hei-
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Kuva 2. Maskun Höyhtyrin tammi; rungon
ympärys 522 cm. Toukokuu 1983. 
Fig. 2. This common oak in Höyhtyri, Mas
ku, has the circumference of 522 cm. May 
1983. 

jastavat ne muutamat ontot tammen 
rungot, joissa oli selviä palamisen jälkiä. 
Ainakin Lapilan suurin puu o li tahal
lisesti poltettu. Ison, onton tammen pol
tosta kuulin omakohtaisen kertomuksen 
Kaarinassa. Tulee mieleen, että minkä
laisia tammijättejä meillä olisikaan il
man kyseisiä , onneksi menneitä asentei
ta. Tammi on kysytty raaka-aine esim. 
huonekalu teollisuudessa. Meikäläisten 
tammien huonorunkoisuus lienee kui
tenkin hillinnyt kaatopaineita varsinkin 
suurimpien puiden osalta. Poikkeuksia
kin on. Eräs Suomen suurimmista, jopa 
suurimmaksi mainittu , tuhottiin tästä 
syystä 1950-luvun alussa Taivassalossa 
(Söyrinki 1954). 
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Kuva 3. Piikkiön Lyydikkälän tammi, joka 
on Suomen paksuin (rungon ympärys 755 
cm) puu . Lokakuu 1983. 
Fig. 3. The thickest tree of Finland (circum
ference 755 cm) is growing in Lyydikkälä, 
Piikkiö . October 1983. 

Muut puulajit 

Kuten edellä jo kävi ilmi, on Varsinais
Suomessa melko vähän muihin puula
jeihin kuuluvia todella suuria yksilöitä . 
Varsinkin kotimaisilla lajeilla 300 sent
tinen rungonympärys tuntuu olevan mel
koinen kynnys. 

Kataja (Juniperus communis) 

Kymppi -lehden v. 1971 järjestämän 
Vahvin puu -kilpailun mukaan Veh
maan Sillankorvan kylässä, Kerttu Mä
kitalon maalla kasvava kataja on maam
me paksurunkoisin (Anon. 1971). Mel
koisen vaikuttava se onkin: vahvemman 
haaran rym. on 229 cm (212 cm), pituus 
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Kuva 4. Viikin kartanon mahtavin tammi 
(rungonympärys 631 cm), joka lienee kuu
tiotilavuudeltaa n Suomen suurin. Syyskuu 
1984. 
Fig. 4. The volume of the most prominent 
common oak (circumference 631 cm) in 
Viikki Manor, Kemiö, is probably the biggest 
in Finland. September 1984. 

n. 7 m. Ikävä kyllä puu oli syksyllä 1984 
melko huonossa kunnossa. Puun toinen , 
edellistä selvästi pienempi haara oli kui
vunut jo useita vuosia sitten ja toinenkin 
haara oli huolestutavasti ruskettunut. 

Selvästi hennompi, mutta erittäin kaunis 
ja hyväkuntoinen on Mynämäen Sala
vaisten kylässä Taiolan tilan pihapiirissä 
kasvava kataja: rym. 112 cm ( 107 cm), 
pituus n. 7 m. Samaa kokoa, mutta 
hieman ränsistynyt on Kiskon Kajalan 
tienvarsikataja: rym. 125 cm (130 cm), 
pituus n. 8 m. Hieman maakunnan rajan 
ulkopuolella kasvavan Säkylän Löytä
neen kylän rauhoitetun (rauh. n:o 891) 
katajan rym. on 1.4 m korkeudelta (ok-

Kuva 5. Tämänkokoiset katajat ovat Var
sinais-Suomessa hyvin harvinaisia. Puun alla 
mittakaavana läänin ympäris tönsuojelun ta r
kastaja Seppo Kotiranta. Säkylä, Löytä ne; 
kesäkuu 1983. 
Fig. 5. Common junipers big like this are 
very rare in SW Finland. Säkylä , Löytäne; 
June 1983. 

san yläpuolelta) 149 cm ja metrin kor
keudelta 141 cm. Pituutta tällä komealla 
puulla on n. 8.5 m. 

Kuusi (Picea abies) 

Maakunnan suurin kuusi (Malmberg 
1970) kasvaa Mynämäen Karjalankyläs
sä, Ylösen tilan metsässä: rym. 376 cm 
(386 cm). Pituutta tällä rauhoitetulla 
(rauh. n:o 1416), n. 5 m korkeudelta 
kolmihaaraiseksi muuttuvalla puulla on 
n. 25 m. Tarvasjoen Horristen kylän 
rauhoitetun (rauh. n:o 711) kuusen kaa
duttua talvella 1983-84 ei maakunnan 
paksuimman kuusen tittelistä liene kil
pailemassa muita kuusia. Myöskin mel-
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Ku va 6. Maakunnan suurin mänty (rungon
ympärys 357 cm). Mittakaava na Jaija Nis
kala- Karhumäki, joka yhdessä miehensä Ju
hani Karhumäen kanssa opas ti a llekirjoitta
neen monen suuren puun luo Salon seudulla . 
Kiitos Jaija ja Jussi. Suomusjä rvi , Taipale; 
joulukuu 1984. 
Fig. 6. The biggest Scots pine (circumfe rence 
357 cm) in the province Va rsinais-Suomi. 
Suomusjä rvi , Taipale; December 1984. 

koisen jä reä Mynä mäen Sa lavaisten ky
län rauho itettu kuusi kaatui 1970-luvun 
alussa. Selvästi ohuempia, mutta poik
keuksellisen komearunkoisia ja hyvä
kunto isia ovat Perniö n Kosken, rym. 
259 cm (266 cm) ja Suo musjä rve n Le
mula nrinteen, rym . 257 cm (266 cm), 
kuuset. Mo lempien puiden pituus lähen
telee 30 metriä . 

Mänty (Pinus sylvestis) 

Maa kunna n pa ksuin mä nty lienee Suo
musjä rven Taipa leen kylän , Pyö lin tila l
la kasvava puu , jo nka rym. o n 357 cm 
(367 cm). V. 1970 puun rym. o li 1.3 m 
ko rkeudelta 334 cm (Ma lmberg 1970). 
Lä hes yhtä pa ksurunkoinen mä nty kas
vaa aa nta lin Riihiluodo lla: Ta mmi
kuussa 1985 rym . 349 cm (341 cm) ks. 
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Ku va 7. Turun Brahenpuiston hopeapaju on 
tiettävästi laj insa paksuin (rungonympärys 
1.5 m kork . 559 cm) Suomessa . Kesäkuu 
1984. 
Fig. 7. The thickest white willow in Finland 
(circum ference 559 cm) is in the Brahenpuisto 
park, Turku city. June 1984. 

myös Malmberg 1970. Lähes samaa luok
kaa on Laitila n keskustassa kasvava 
rauho itettu (ra uh. n:o 1390) ns. Hartik
ka la n mänty: rym. 334 cm (321 cm). 
Puun yksirunkoisuus o n kuitenkin ky
seena la inen, sillä runko haa ra utuu mel
ko a lhaa lta. Pituuttakaa n puulla ei ole 
kymmentä metriä enempää. Selvemmin 
kahdesta yhteenkasvaneesta rungosta 
o n muodostunut Perniö n Kosken ikipe
täjä, jonka rym . o n 379 cm (365 cm) 
ja pituus n. 18 m. T ä män läheisyydessä 
kasvaa erittä in komearunkoinen, ilmei
nen visa mä nty: rym. 301 cm (311 cm), 
pi tuus n. 19m. Va litettavasti puun la tvus 
o n jo uhkaavan ha rva; va rma merkki 
a lkavasta keloutumisesta. 

Ko mearu nkoisia ova t myös Lemun Jä-
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räisten sekä Raision Somersojan rauhoi
tettu (rauh. n:o 644) mänty. Edellisen 
rym. on 302 cm (305 cm), jälkimmäisen 
266 cm (271 cm). Somersojan männyn 
rym. on kasvanut 14 vuoden aikana 
ainoastaan 5 cm (ks. Malmberg 1970: 
12). Erityisen komearunkoinen on Suo
musjärven Lahnajärvellä kasvava rau
hoitettu (rauh. n:o 420) mänty: rym. 283 
cm (293 cm), pituus n. 23 m. 

Jalavat (Ulmus spp.) 

Erittäin komea vuorijalava ( Ulmus glab
ra) kasvaa Sauvossa, Karunan hautaus
maalla: rym. 428 cm (426 cm). Pituut
takin puulla on n. 30 m. Turussa kasvaa 
useita järeitä vuorijalavia mm. Brahen
ja Porthaninpuistossa. Edellisessä suu
rimman rym. oli v. 1982 358 cm (359 
cm), jälkimmäisessä 352 cm (359 cm; 
Järventausta 1983). Vielä järeämpi ja 
muutenkin komea puu kasvaa Piispan
katu 9:ssä: rym. (v. 1983) 372 cm (379 
cm). 

Kynäjalava ( Ulmus laevis) on Varsinais
Suomessa niin istutettuna kuin luontai
senakio haarvinainen. Niinpä suuret yk
silötkin ovat harvassa . Aikoinaan me!-

. koinen puu lienee ollut Kaarinan Vuo
lahdessa kasvava "puuraunio", jolla on 
pituutta vajaat 10 m, mutta rym. kun
nioitattavat 527 cm (486 cm). Tämän 
onton puun elämä jatkuu sitkeästi kol
men sivuhaaran ja useiden jälkisilmuista 
kasvaneiden versojen varassa. 

Pajut (Salix spp.) 

Turun Brahenpuiston hopeapajulle (Sa
lix alba L. "Argentea") ei näytä löytyvän 
varteenotettavaa kilpailijaa. Pahasti la
hovikaisen puun mahtavan rungon ym
pärys oli syksyllä 1982 järeän sivuhaaran 
yläpuolelta 1.5 m korkeudelta 559 cm 
(Järventausta 1983). 

Tunnetusti paksurunkoiseksi kasvavaa 
saiavaa eli piilipuuta (S. fragilis) löytyi 
vain yksi huomattavampi yksilö. Tämän 
Oripään keskustassa, Turun ja Yläneen 
teiden risteyksen läheisyydessä kasvavan 
rauhoitetun (rauh . n:o 1139) puun rym. 
on 382 cm (407 cm). Pituutta tällä ko
mealla , vinoon kasvaneella puulla on n. 
15m. 

Poikkeuksellisen suuri raita (S. caprea) 
löytyi Paraisten Pexoruddenilta: rym. 
234 cm (242 cm), pituus n. 10 m. Puu 
on hieman ränsistynyt, mutta muuten 
melko hyvässä kunnossa. Tätä ohutrun
koisempi , mutta pitempi (n. 15 m) ja 
elinvoimaisempi raita kasvaa Halikon 
Samppaan kylässä, Halikonjoen ranta
törmän kuusikossa: rym. 182 cm ( 187 
cm). 

Rauduskoivu (Betula pendula) 

Myöskin suuret koivut näyttävät olevan 
yllättävän harvinaisia Varsinais-Suomes
sa, sillä tietoja on vain kahdesta huo
mattavammasta puusta. Komea koivu 
kasvaa Halikon kirkon eteläpuolella, Ha
likonjoen rantatörmässä: rym. 397 cm 
(414 cm), pituus n. 18m. 

Maakunnan suurimmaksi koivuksi on 
mainittu Yläneen Pinomäen tilalla kas
vava puu, jonka rym. oli v. 1970 ( 1.3 
m kork.) 389 cm (Malmberg 1970). Puun 
nykyisestä kunnosta ei ole tietoa. 

Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 

Paimion Tammistan kylässä, Tammis
tan tilan pihapiirissä kasvava pihlaja 
lienee lajinsa suurin koko maassa 
(Anon. 1971 ). Kaksihaaraisen puun vah
vemman haaran rym. on 1.3 m korkeu
delta 247 cm ja ohuemman 228 cm. 
Puolen metrin korkeudelta, mistä puu 
on vielä yksirunkoinen, rym. on 310 cm. 
Pituutta puulla on n. II m. Puun elin-
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Kuva 8. Paimion Tammistan kotipihlaja 
lienee sekin lajinsa suurin Suomessa. Jou
lukuu 1984. 
Fig. 8. Perhaps the biggest mountain ash in 
F inl and is growing in Tammisto, Paimio. 
December 1984. 

voimaisuudesta päätellen sen kasvu tulee 
jatkumaan vielä vuosikymmeniä. 

Lehmukset (Tilia spp.) 

Metsälehmusta (Tilia cordata) kasvaa 
melko runsaasti etenkin Turun ja Salon 
seudulla, mutta todella suuret puut ovat 
vähissä. Seuraavassa luettelonomaisesti 
kaikki rungonympärykseltään yli kol
memetriset metsälehmukset: Halikko, 
Joensuun kartano: 296 cm (308 cm), 300 
cm (308 cm) ja 333 cm (341 cm, pää
rakennuksen läh.). Halikko, Vaisakko: 
294 cm (304 cm) ja 294 cm (302 cm). 
Lemu, Vipinen: 349 cm (345 cm). Sauvo, 
Karunan Urheilutalo: 388 cm (387 cm). 
Sauvo, Orssaari: 471 cm (460 cm). Tur
ku, Olavinpuisto: 318 cm (324 cm). Tur
ku, Ruissalon kansanpuisto: 307 cm (314 
cm). Turku, Ruissalo n:o 25 (eteläpuo
lella): 306 cm (314 cm). Turku, Ruissalon 
leirintäalue 321 cm (319 cm) tammikuus
sa 1985. 
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Kaikki matmtut Halikon ja Turun 
puut, lukuunottamatta viimeksimainit
tua ovat hyväkuntoisia, komearunkoisia 
puita, joiden pituus vaihtelee 20-30 me
triin. Ainoa todella huonokuntoinen 
puu on Sauvon Orssaaren puuvanhus, 
joka 1970-luvun alun salamaniskun jäl
jiltä on enää runkovesoja rajusti kasvat
tava puuraunio. Samoin Lemun Vipis
ten rauhoitettu puu (rauh. n:o 507) on 
aikojen kuluessa kokenut kovia: pää
haara on vuosikymmeniä sitten romah
tanut ja laho on syönyt rungon täysin 
ontoksi. Tästä huolimatta puu on varsin 
elinvoimainen ja jatkaa sitkeästi kasvu
aan. 

Suurin tavattu puistolehmus (Tilia x vul
garis Hayne) kasvaa Turussa Artukais
ten kartanon pihalla. Tämän hyväkun
toisen, n. 20 m korkean puun rym. oli 
349 cm (345 cm). 

Metsäsaarni (Fraxinus exce/sior) 

Vähissä ovat maakunnan suuret saar
netkin. Suurin allekirjoittaneen mittaa
ma on Turun Runeberginpuistossa kas
vava puu, jonka rym. oli toukokuussa 
1985 341 cm (348 cm; Järventausta 
1983). Vuonna 1983 saatiin puun kor
keudeksi hypsometrillä mitaten 30.5 m. 
Kaksi hieman pienempää, mutta lähes 
yhtä komeaa saarnea kasvaa Sauvon 
Saustelan kartanolla. Puiden rym . ovat 
276 cm (277 cm) ja 287 cm (297 cm). 
Kirjallisuuden mukaan Sauvossa kasvaa 
saarni, jonka rym. on ollut (todennäköi
sesti v. 1970) 430 cm (Anon. 1971). 
Yrityksistä huolimatta puuta ei ole löy
detty, joten sen nykyisestä kunnosta ei 
ole tietoa. 

Poppelit (Populus spp.) 

Vaikuttaa siltä, että todella isot (rym. 
yli 400 cm) poppelit keskittyvät tiukasti 
Turkuun, sillä muualta niitä ei ole löy-
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detty. Selvästi suurikasvuisin laji on tsaa
rinpoppeli (Populus x petrowskiana (Re
gel) Schneid.). Seuraavassa lajin suurim
mat yksirunkoiset yksilöt: Kupittaan
kenttä: 527 cm (539 cm) ja 427 cm (433 
cm); Tuomaanpuisto: 498 cm (499 cm) 
ja 432 cm (440 cm, ks. Järventausta 
1983). Tuomaanpuiston yksilöiden pi
tuudeksi saatiin v. 1983 hypsometrillä 
mitaten 28 .5 m ja 29.5 m sekä erään 
kaksihaaraisen puun pituudeksi 36m. 

Kupittaanpuistossa kasvaa muutamia 
huomattavan suuria kanadanpoppeleita 
(P. x canadensis Moench), joista suurim
pien rym. on: 347 cm (358 cm), 379 cm 
(372 cm) ja 421 cm ( 430 cm). Suurimman 
puun pituus on n. 30 m ja puun hyvästä 
kunnosta päätellen kasvu jatkuu reipas
ta vauhtia. 

Maininnan ansaitsee myös Ruissalon 
Marjaniemen telakan tien mustapoppe
lit (P. nigra L.), joista suurimman rym. 
on 324 cm (322 cm). Pituutta tällä rän
sistyneellä puulla on n. 15 m. 

Suomen suurimpien haapojen (P. tremu
la) rungon ympärysmitta lienee nykyisin 
aivan 400 cm:n tuntumassa (ks. Anon. 
1971: 8). Varsinais- Suomesta ei tällaisia 

.jättihaapoja tunneta , mutta kaksi poik
keuksellisen komearunkoista ja elinvoi
maista haapaa ansaitsee silti maininnan: 
Halikko, Asila; rym. 198 cm (204 cm) 
ja Suomusjärvi, Salmi; rym. 231 cm (242 
cm). Molempien puiden pituus on n. 25 
m, jälkimmäisen ehkä enemmänkin. 

Tarhaomenapuu (Malus x domestica) 

Todennäköisesti Suomen suurin omen
apuu kasvaa Aili ja Matti korven tilalla 
Kaiannin Tynkissä. Puun pituus on n. 
11 m ja rym. metrin korkeudelta 240 
cm (Jokela 1984). Kaksi suurta omena
puuta kasvaa myös Käldingen kartanol
la Nauvossa: toisen rym. on 193 cm (194 

cm) ja toisen metrin korkeudelta 234 cm. 
Jälkimmäinen puu on melko huonossa 
kunnossa, siitä on lohjennut mm. suuri 
haara, minkä yhteydessä runkokin on 
vaurioitunut melko pahasti. Pituutta 
puilla on n. 8 m. 

Vaahterat (Acer spp.) 

Turun Runeberginpuistossa kasvava 
metsävaahtera (Acer platanoides) lienee 
lajinsa suurin yksirunkoinen puu maa
kunnassa. Puun rym. oli toukokuussa 
1985 340 cm (334 cm; Järventausta 
1983). V. 1983 saatiin puun pituudeksi 
hypsometrillä mitaten 31.5 m. Puu on 
erittäin hyväkuntoinen. Tätäkin suurem
pi vaahtera kasvaa Artokaisten karta
nolla Turussa: rym. 413 cm (387 cm). 
Puun runko on kuitenkin muodostunut 
kahdesta yhteenkasvaneesta rungosta. 
Edellisiä pienempiä, mutta kuitenkin 
huomionarvoisia puita ovat Sauvon Pel
tolan, rym. 268 cm (272 cm) ja Sauvon 
Saustelan kartanon, rym. 286 cm (284 
cm), yksilöt. 

Ruissalon kansanpuiston suurimmat ho
peavaahteratkin (A. saccharinum L.) 
ovat saavuttaneet kunnioitettavan koon: 
rym. 320 cm (325 cm) ja 321 cm (329 
cm), pituus n. 30m. V. 1983 suoritetun 
kairauksen mukaan puilla on ikää 105 
vuotta (+taimikasvatusaika), joten ne 
lienee istutettu 1870-luvun alkupuolella. 

Tervaleppä (Alnus glutinosa) 

Ehkäpä tervaleppä on jäänyt muiden, 
isompien puiden varjossa muita vähem
mälle huomiolle, koska vain yksi huo
mattavampi yksilö on tullut tietooni. 
Perniön Kirjakkalan padon läheisyydes
sä kasvaa tervaleppä, jonka rym. on 1.3 
m korkeudelta 277 cm. Pituutta puulla 
on n. 20 m. Puun mittasi Juhani Kar
humäki. 
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Pieni huomio Turun 
pyramidipoppeleista. (Observations 
on Popu/us nigra in Turku, SW 
Finland.) 

Syksy 1984 oli poikkeuksellisen pitkä 
ja lauha . Siitä syystä eräät puut (esim. 
saarnet) säilyttivät lehtensä huomatta
vasti normaalia kauemmin. Turussakin 
mm. pyramidipoppelit (Populus nigra) 
olivat lehdessä vielä marraskuun II . 
päivänä. 

Normaalivuosina nämä poppelit pudot
tavat lehtensä vihreinä ensimmmäiser 
tuntuvamman yöpakkasen jälkeen, jo· 
ka tavallisesti sattuu lokakuun puolen
välin paikkeille. Koska viime lokakuus
sa ei tällaista pakkasyötä ollut kaupun
kialueilla , säilyttivät puut lehtensä pit
källe marraskuun puolelle. 

Ehkä pitkäksi venyneestä kasvukau
desta johtuen puut ehtivät saada myös 
kellervän syysvärin, jollaista en ole niis
sä huomannut n. 10 viime vuoden ai
kana. 
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Ovatko nämä pyramidipoppelit arkaa 
Popu!us nigra 'Italicaa' vai kestäväm
pää Populus nigra 'Plantierensista' ei ole 
tietääkseni selvitetty. 

Pyramidipoppelit kasvavat Turussa jo 
keskiajalta peräisin olevalla n.s. Luos
tarin välikadulla, joka ei ole ollut ylei
senä kulkuväylänä enää yli 150 vuo
teen. Puiden kasvupaikka on osittain 
rakennusten suojassa jääden helposti 
puista kiinnostuneiltakin huomaamat
ta, etenkin kun viereinen Nunnankatu 
on hiljainen pikkukatu, jota pitkin tu
lee harvoin kuljetuksi. 

Pyramidipoppeleita kasvaa Turussa 
muuallakin, esim. Kupittaankatu 38:ssa 
kasvaa 2 noin 20 m pitkää, kaunista 
yksilöä. - Olavi Suominen, Hämeen
katu 7 C 54, 20500, Turku. 
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KESKAS-tiedustelu 

Vuoden 1985 alussa käynnistyi Helsin
gin yliopiston puutarhatieteen laitok
sella nelivuotinen KESKAS-tutkimus, 
jossa tarvitaan viheralan ammattilais
ten ja harrastajien apua. Tutkimuksen 
tavoitteena on löytää terveitä, kestäviä 
ja kauniita koristepuiden ja -pensaiden 
kantoja viherrakentamisen tarpeisiin. 
Tutkimuksen alkuvaiheessa keskity
tään 16 tärkeimpään puu- tai pensas
sukuun. 

Hyvien kantojen löytämiseksi käydään 
läpi ensi kesästä alkaen taimistojen, 
puistojen, arboretumien ym. kasviva
likoimia . Lupaavimmat kannat sijoite
taan vertaileviin kokeisiin , joiden tu
loksena valitaan parhaat kannat emo
taimimateriaaliksi. Työkenttä on laaja 
ja tutkijat toivovat ulkopuolista apua 
hyvien kantojen löytämiseksi. Siksi pyy
dämmekin tietoja tällaisista terveistä, 
kestävistä ja kauniista kasviyksilöistä. 
Erityisen tervetulleita ovat tiedot lajien 
ja lajikkeiden pohjoisimmista hyvin me
_nestyneistä kannoista. Vaikka tutki
muksessa keskitytäänkin toistaiseksi 
vain tiettyihin sukuihin ja lajeihin, ovat 
mielenkiintoiset tiedot muistakin kas
veista tervetulleita. 

Ilmoitukset kasveista pyydetään teke
mään osoitteella Puutarhatieten laitos , 
00710 Helsinki, josta voi myös tilata 
inventointilomakkeita (yksi lomake seu
raa tämän numeron liitteenä). KES
KAS-tutkijat pyrkivät tarkistamaan 
tehdyt ilmoitukset. Vastaamalla kyse
lyyn olet mukana parantamassa viher
rakentamisessa käytettävän kasvimate
riaalin laatua maassamme! 

KESKAS-tutkimuksen ensivaiheen 
kasvisuvut ja -lajit 
Taimistoviljelijät ry:n ehdotuksen 
pohjalta: 

vaahtera! Acer spp. ; erityisest i mongolian
vaahtera A. ginnala, metsävaa htera A. pla
tanoides ja tataarivaa htera A. tataricum, 

tuomipihlajat Amelanchier spp.; erityisesti 
sirotuomipihlaja A. laevis ja isotuomipih
laja A. spicata, 

aroniat Aronia spp., 

happomarja t Berberis spp.; erityisesti japa
ninhappomarja B. thunbergii ja purppura
happomarja B. thunbergii 'Atropurpurea' , 

ka nuk at Cornus spp., 

kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus. 

orapihlajat Crataegus spp., 

o nnenpensaat Forsythia spp., 

syyshartensia Hydrangea paniculata, lajik
keet , 

kuusamat Lonicera spp., 

mahonia Mahonia aquifolium. 

jasmikkeet Philadelphus spp., 

hanhikit Potentilla spp., 

herukat Ribes spp.; erityisesti taiki namarja 
R. alpinum ja kultaherukka R. aureum, 

puisto ruusut Rosa spp. ; erityisesti punaleh
tiruusu R. glauca ( R. rubrifolia), valamon
ruusu R. gallica 'Splendens' ja juhannus
ruusu R. pimpinellifolia (myös kerrannais
kukkaiset), 

pensasangervot Spiraea spp., 

syreenit Syringa spp.; erityisesti pihasyreeni 
S. vulgaris, unkarinsyreeni S. josikaea ja 
nuokkusyreeni S. rejlexa. 

lehmukset Tilia spp., 

jalavat Ulmus spp., 

lumipalloheisi Viburnum opulus 'Roseum'. 
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Kellovaiveron (Pieris floribunda) soiukkolisäys 

Marja tta Uosukainen ja Anna-Maija Niskanen 

Uosu kai nen, M. & Niskanen, A-M. 1985: Kell ova ivero n (Pierisfloribunda) 
sol ukk o li säys. (Tissue culture propagation of Pieris floribunda). - So r
bifo lia 16(2): 75-80. 
Pieris floribunda can be propagated by ti ssue culture. Our culture was 
started in October-January 1982- 1983. The materia! was collected at 
Arboretum Mustila, Finland. For the first stage o f culture, 2 mg/ 1 of 
zea tin was added to the basic medium (Ta ble 1). At the second (mul
tipli ca ti o n) stage, 1-2 mg/1 of BAP a nd 1 mg/ 1 of GA 3 were added to 
th c basic medi um. On this medium 6-9 shoots differentiated within 3 
mo nths. At the third stage , shoot could be rooted o n the bas ic medium , 
to which 2 mg/1 JA A was added. Ali shoots were rooted in warm white 
light a t a n illuminage of 2000-3700 lux and a photoperiod of 16 hrs. 
The temperature was 25-28°C. 

M. Uosuka inen. MTTK Tervetaimiasema . .Juntula, 41340 Laukaa, Finland. 
A-M. Niskanen. Helsingin Yliopiston Kasvinjalostustieteen laitos, Viikki 
D-talo. 007 / () Helsinki 71 . Finland. 

Kell ova ivero lisä tää n pää as iassa sieme
nes tä kuten Alanko ( 1984) ma initsee 
Sorbifo li assa ilmestyneessä kirj o ituk
sessaa n. Va ihteleva lla menes tykse ll ä o n 
kell ova ive roa ja se n viljelymuo toja on
ni stuttu li sää mää n myös kesä- ja tal
vipistokkaista (Leach 1976, Fordham 
1978, Koller 1978). Helsingin yli o pis to n 
Kasvinja los tustieteen laito kse ll a on 
vuodesta 198 1 lähtien tutkittu a lppi
ruusun (Rhododendron) jalostusaineis
to n kasvu pisteli säysmenetel miä. Tutki
muk sessa o n o llut mukana myös muita 
Ericaceae-heimon lajeja, kuten esime r
kik si Pieris jloribunda ja joitakin Vac
cinium-suvun lajeja. 

Soluk kolisäysmenetelmä 

Soiukkoviljelyä o n käytetty lasinalais
ko ri stekasv ien lisäysmenetelmä nä jo pa
rin vuos ik ymmenen aja n . Sen sovellu
tu kset ova t tulleet puu vartisten kasvien 
vi ljelyyn vas ta aiva n vi ime aikoi na. So-

lu kkov iljely vo idaa n aloittaa joko kas
vin ve rson os ista , si lmusta , silmun si
sällä olevasta kasvupiste- eli meri stee
misolukosta, nuo ren verson kärjestä, 
lehtilavan pa las ta tai lehtiruodista. Puu
vartisten kasvien li säyksessä käytetään 
yleisimmin kasv upi steso lukkoa tai ver
son kärkeä. Tällö in puhutaan yleensä 
kasvupiste- ta i versonkärkilisäykses tä, 
jotka ova t molemmat soiukkolisäyksen 
muotoja. So lukkolisäyksessä on kolme 
viljelyva ihetta (Murashige 1974): 1) Vil
jelyn a lo itus, 2) a ineis to n li säys ja 3) 
ve rsojen juurrutus . Ka ikki nämä vilje
lyvaiheet ova t asept is ta koeputkivilje
lyä, eli a ineisto kasvatetaan steril o idul
la aga r-a lustalla, joka sisä ltää kasvien 
tarvitsemat ravinteet j a ho rmo nit. 

Vaihe 1: So iukkoviljelyä a lo itettaessa 
emokasvista o tetta va li säyso ksa pinta
ste ril o idaan huuhto ma lla sitä 3 % :1la 
natrium hypok loriittiliuokse lla no in 10 
minuuttia. Tämä n jä lkeen natriumhy
pokloriitti huuhdo taa n po is o ksasta si-
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ten , että oksaa liotetaan steriloidussa 
vedessä 10 minuuttia sekoittaen pulloa 
välillä. Steriili vesi vaihdetaan kolme 
kertaa, joten sterilointi vie kaikkiaan 
aikaa 40 minuuttia. Steriloinninjälkeen 
oksasta siirrostetaan haluttu osa steri
lo idulle kasvualustalle koeputkeen. Esi
merkiksi kasvupistesolukko leikataa n 
silmusta esille kirurgin veitsellä mikro
skoopin alla työskennellen. Siirroste
tun kasvinosan koko on vain noin 0.5 
mm. 

Koeputkessa kasvupistesolukko a lkaa 
nopeasti laajeta. Se turpoaa ja a lkaa 
muodostaa versoa. Keskimäärin 4-6 vii
kon kuluessa on koeputkessa yleensä 
yksi pieni verso, jonka tyvelle on muo
dostunut useita versonaiheita. Verson 
kasvun saava t aikaan hyytelömäiseen 
ravintoalustaan sekoitetut hormonit , lä
hinnä sytokiniinit ja gibberelliinihap
po. Sytokiniineistä tunnetuimmat ovat 
bentsyyliaminopuriini (BAP), kinetiini 
ja zeatiini . Kun aloit usalustalla on muo
dostunut yks i tai useampi verso, voi
daan solukkovilje lyssä siirtyä lisäysvai
heeseen. 

Vaihe 2: Lisäysvaiheen a lussa siirretään 
aloitusalustalla muodostuneet versot 
kukin omaan koeputkeensa. Lisäänty
misalustalla alkaa sytokiniinien vaiku
tuksesta erilaistua uusia versoja joko 
alkuperäisen verson tyveltä tai hanka
silmuista . Noin 4-8 viikon kuluessa on 
kuhunkin koeputkeen kasvanut tiivis 
kimppu pieniä versoja, jotka voidaan 
taas siirtää kukinversoomaan koeput
keensa , missä versoista taas erilaistuu 
kimppu uusia versoja. Lisäysviljelyä 
voidaan jatkaa niin kauan kuin halu
taan. Koeputkissa kasvavat versokim
put jaetaan aina uudelleen erilaistu
maan. Täten vilj elyssä olevien versojen 
määrä moninkertaistuu muutaman vii
kon välein. Kun versoja on saatu Ii-

sätyks i haluttu määrä, siirrytään vilje
lyssä juurrutusvaiheeseen. 

Vaihe 3: Juurrutusvaiheen alussa jae
taan versot samoin kuin lisäysvaihees
sa . Kasvualustassa on kuitenkin syto
kiniinit korvattujuurtumista ed istävillä 
hormoneilla el i auks iineilla. Yleisim
min käytetyt auks iinit ovat indolyyli
etikkahappo (JAA), indolyylivoihappo 
(IBA) ja naftyylietikkahappo (NAA). 
Auksiinien vaiku tuksesta koeputkeen 
siirretty verso ei enää muodosta uusia 
versoja , vaan kasvaa sen sij aan kokoa 
sekä muodostaa tyve ll een juuret. Juur
tumiseen kuluu aikaa yleensä noin 2 
kk. Kun juuria o n muodostunut 3-5 
kpl, voidaan ve rso ottaa ulos koeput
kesta ja koulia normaalisti esim. kas
vuturpeelle. Pien i taimi jatkaa nopeasti 
kasvuaan e ikä taimikasvatusjuuri poik
kea siemen tain ten kasvatuksesta. 
Kellovaiveron solukkolisäystutkimuk
sessa käytettiin emotaimina Mustilan 
arboretumissa kasvavia yksi lö itä. Ver
so t kerättiin lepot ilassa o levista pen
sa ista ja aloituksiin käytettiin viimeisen 
vuosiversoo lehtien hankasilmujen kas
vupistesolukoita. Kaikissa so iukko li
säyksen viljelyvaiheissa käytettiin sa
maa perusravintoalustaa . Ainoastaan 
eri hormonien vaikutusta versojen eri
laistumisessa ja juurtumisessa tutkit
tiin. 

Tulokset 

Tutkimuksissa todettiin, että kanerva
kasveille perusravintoalustaksi sopi lai
mennettu ja mukailtu versio Murashi
ge-Skoogin alustasta (taulukko !), joka 
alkuperäisessä muodossaan (Murashi
ge & Skoog 1962) oli liian väkevä. 
Alustasta jätettiin pois joitakin orgaa
nisia yhdisteitä. 
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T a ulukk o 1. Kell ova ive ron so lukk o lisäyksessä käytett y perus ravintoalusta . 

T able 1. The bas ic med ium in th e t iss ue propaga ti o n of Pieris floribunda. 

Pää rav int eet : 
Mac ro nutricnts: 
NH. 0 , a mm o niumnitraa tti 
KNO, ka liumnitraa tti 
CaCI2·2 H 20 ka lsiumklo ri d i 
MgS0.-7 H p 
mag nes i u msu 1 f aa tt i 
KH 2 PO. ka liumfos faa tti 

a 2- Fe-E DTA ra ut ay hdiste 

Hi vc nravintcct: 
Mic ro nutricnts : 
H 3BO, baa riha ppo 
MnS0.-4 H 20 
ma ngaa n isu lfaa tti 

165 mg/ 1 
190 mg/1 
44 mg/1 

37 mg/ 1 
17 mg/ 1 

19,5 mg/ 1 

0,62 mg/ 1 

2,23 mg/ 1 

Vita miinit : 
Vit a mins: 
g lys iin i, g lycine 
n iko tiinih a ppo , nico tinic acid 
pyrid o ksi inihappo, 
pyri dox ic acid 
ti a miini , thia minc 

O rgaa ni set a ineet : 
O rga ni c reage nts: 
myo- in osito li , myo in os it o l 
sakka roosi, sacc ha rosc 
aga r (Bac to-aga r) 

2,0 mg/ 1 
0 ,5 mg/ 1 

0 ,5 mg/ 1 
0,5 mg/ 1 

100 mg/ 1 
20 g/1 

6-7 g/1 

ZnS0 . -4 H p s inkkisulfaa tti 
KJ ka liumjodidi , KJ 

a 2Mo0 .-2 H 20 
na t riumm o lybdaa t ti 
c us o .-5 H,o 

0 ·85 mg/l Hormo nit : 
0•083 mg/ l Ho rm o nes: 

Va iht eleva t viljelyva iheitta in . Vary acco r-
0 ,0 25 mg/ 1 

din g to culture ph ase. 

k u pa ri su 1 faa tt i 
· CoCI 2·6 H 20 ko bo llliklo ridi 

0,0025 mg/ 1 A lusta n pH 5,6 ennen a u to kl avointi a . 
0,0025 mg/ 1 pH o f medium befo re aut ocl aving: 5.6. 

Vaihe 1: Viljelyn a Jo ituksessa verrattiin 
sy to kininien zea tiinija bentsyylia mino
puriini (BAP) va ikutusta. Kun rav in
toa lustassa o li zea tiinia 2 mg litrassa, 
kasvo i 8 viik o n kuluessa pieni ä ve rsoja 
1-6 kpl kasvupistees tä riippuen. ämä 
verso t siirrett ii n edelleen va iheesee n 2 
1 isää n tym isa 1 ustalle. Kä ytettäessä pel
käs tää n BAP:a 1 ta i 2 mg litrassa alo i
tusa lustalla kasvupistee t paisui va t hiu
ka n, mutta ve rso n kasvu ei käynnisty
nyt. Kasvupisteet ruskettuiva t vajaassa 
kuuk a udessa . Kun a lustaa n li sä ttiin 1 
mg litraa n gibberelliinihappoa (GA 3), 

kasvupistee t ja tk oiva t ve rso n kasvua ja 
kehit ys tä, mutta huo mattavasti hitaa m
min kuin zeatiinia lusta lla. Ka hdeksa n 
viik o n kuluessa ei ollut muodos tunut 
uusia ve rsonaih eita . 

Silmun sija inti ve rsossa va ikutti ra tka i
sevas ti viljelyn o nnistumiseen. Aloitu k
sissa, jotk a otettiin 15. 10. 1982 todet-

tiin , että parhaiten kasvuun lähtivät 
ve rso n kärji stä lukien silmuista 1-5 (ku
va 1) otetut kasvupistesoi ukot. Kun 
aloituksiin valittiin myöhemmin vain 
nä mä ve rsojen silmut, o nnistui aloituk
sista 80-100 %. Kun versoista otettiin 
8-9 ylintä silmua , aloituksista onnistui 
va in kes kimäärin 59 %. Kaikki aloituk
set tehtiin lo ka-tammikuun välisenä ai
ka na kasv ien ollessa talvilevossa. 

Vaihe 2: Versojen lisääntymisvaiheessa 
tutkittiin zea tiinin , BAP:n ja kinetiinin 
va ikutusta ve rsojen erilaistumiseen se
kä yksin että yhdessä gibberelliiniha
po n ( 1 mg/1) ka nssa . Syto kiniinejä ko
keiltiin vä kevyyksillä 1 ja 2 mg/ 1. Ki
netiinillä ei o llut mitää n vaikutusta ver
soje n kasvuun. Verso t kuolivat, kun ne 
siirrettiin a lusta lle, jossa oli kinetiiniä 
1 mg/ 1. G ibberelliinihapon lisäyskään 
ei au tta nut. 
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Kuva 1. Kellovaiveron (Pieris jloribunda) sol ukkoviljelyskierto. 
Fig. 1. The tissue culture propagation cycle of Pieris jloribunda. 
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Käy tett äessä zea tiinia 2 mg/1 ve rsoja 
eril a istui runsaas ti , jopa yli 30 kussa kin 
koeputk essa. Verso t o li va t kuitenkin 
sa mma lma ise na , tii viin ä kasv usto na, 
jos ta yksitt ä isten ve rsojen irro tta minen 
o li va ik eaa . Eril a is tuneiden versojen 
ni ve lvä li t o liva t niin lyhye t , e ttä ve rsoja 
ei vo itu s iirt ääjuurtumisa lusta ll c. Va ik
ka a lus taa n li sä ttiin gibberelliinih a p
poa 1 mg/1, eivä t ni ve lvä lit kasva nee t 
pituutta . Eril a istuneista ve rso ista 99 o/c 
o li sa mma lma isia ja lyhyitä. Versojen 
pituuskasv u a lko i vas ta sen jä lkee n, 
kun viljelmiä o li va ras to itu muuta ma 
vii kko pimeässä jää kaa pissa 6°C: n lä m
pö tilassa. Kylm ä käs ittelyn jä lk een a l
ko i kes kimää rin 5 ve rsoa/koeputk i kas
vaa pituutta. 

Kun zea tiini a lus ta lta s iirrettiin ve rsoja 
alu sto ill e, jo issa o li 1 ta i 2 mg/1 BA P:a, 
alk o iva t ve rso t kasvaa pituutta. Uusia 
versoja ei e ril a istunut. Lisää mä ll ä nä i
hin a lustoihin g ibberelliiniha ppoa a lk o i 
m yös uusien ve rsoje n eril a is tumine n. 
A lustall a, jossa o li 1 mg/1 BAP:a j a 1 
mg/1 g ibberelliiniha ppoa, eril a istui kes
kim ää rin 9 ,6 uutta ve rsoa 3-5 kuuka u
de n kuluessa. Eril a istunc is ta ve rso is ta 
55 o/c o li riitt ävä n suuri a juurrutusta 
va rte n. Kun a lus tassa o li 2 mg/1 BAP:a 
ja 1 mg/ 1 g ibbere lliinih a ppoa, eril a is tui 
1,5 kuuka uden kuluessa keskimää rin 
6,43 ve rsoa/koeputk i. 

Kasv uo losuhtee t o li va t se kä a lo itus
ett ä ve rsoje n eril a is tumisva iheessa sa
ma t. Koeputki a pidettiin kasva tushu o
neessa,jossa vuo ro ka uden va lo isa n jak
so n pituus o li 16 tuntia j a lä mpö til a 
25-28 °C. Va lo n vo ima kkuus o li n. 
2000-3700 luxia . Va lo tuksee n käy tettiin 
lo isteputki vala is imia ja la mpput yyppi 
nä o li" lä mmin va lk o inen " 35 W . 

Va ihe 3: Versoje n juurrutuksessa ve r
ra ttiin a uksiinie n JAA ja IBA , se kä 
va lo n laadun ja vo ima kkuuden va iku-
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Kuva 2. Kell ova ive ron so lukkolisäyksessä 
crilais tuneita ve rsoja. 
Fig. 2. Di fferenti a tin g shoots in Pieris f/o
rihunda ti ss ue culturc. 

tu s ta. Kun juurtumisa lustassa o li 
IAA:a 2 mg/1, juurtui ve rso ista 60-
100 o/c eräs tä riippuen . Käytettäessä 
IB A:a juurtumisho rmo nin a j ä i juurtu
misprosentti a ll e 10 . Bentsyyliamino
puriinin (BAP) li säys a lus taa n ei pa
ra nta nut tul os ta. 

Va lo n laadulla ja vo im a kkuudella oli 
va ikutusta juurtumis no peuteen ja juur
te n mää rää n . Yhd is telmä va lo lla "läm
min va lko inen- n o ra lu x" juurtui vain 
60 9( ve rso is ta viide n viiko n kuluessa. 
Juuria muodostui kes kim ää rin 2,4 ve r
soon. Pa ras juurtumistul os saa vutettiin 
la mpputyypillä "lä mmin va lkoinen", 
kun va lo n vo ima kkuus o li 2000-3700 
lu xia. Va loja kso n pituus o li 16 tuntia 
vuoro ka udessa ja lä mpö til a o li 25-
280C. Nä issä o losuhteissa kaikki versot 
o li va t juurtuneet ko lmen viikon kulu
essa. Juuria muo dos tui vä hintään 5 kpl 
ve rsoon . Kun va lo n vo ima kkuus las ki 
a ll e 2000 lu xin , hidastui j uurtuminen . 
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Tällöin viidessä viikossa o livat kaikki 
ve rsot juurtuneet. Juuria muodostui 
ainoastaan 3,8 kpl /ve rso. 

Yhteenveto 

Kellovaiveroa vo idaan lisätä soiuk ko
li säystä käyttäen. Siemenlisäykseen ja 
pistokaslisäykseen ve rrattuna menetel
män etuna on vähä inen emotaimitarve, 
yhdestä 5 cm pitkästä verso n latvaosas
ta saadaan 5-6 kasvupistettä. Näiden 
avu lla voidaa n vuoden kuluessa tuottaa 
vä hintään !0 000 uutta versoa juu rru
tettavaksi. Viljely vo idaa n a lo ittaa kas-
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Lounais-Suomen kerho 

18.8. Kultarannan puistokävely. 

15.9. Puistokävely Turun vanha lle ha u
tausmaalle . 

vin o llessa lepo tilassa, kun aloitusalus
tassa käytetään zeatiinia 2 mg/l. Ze
at iinia lusta ll a eri laistu neet ve rson ai
heet vo idaan siirtää lisääntymään al us
talle,jossaon l-2mg/ l BAP:aja 1 mg/ 
l gibberelliinihappoa (GA 3). Versot 
juurtuvat helposti 3 viiko n kuluessa, 
kun juurtumista edistävänä hormonina 
käytetään IAA:a 2 mg/1. Kellovaiveron 
solukk oviljel mät vaativa t yli 2000 luxin 
valomää rää, kun lampputyyppinä o n 
lo isteputki " lämmin va lkoinen". Juur
tuneet verso t koulitaan kasvuturpeelle 
siementai mien ta paa n. Ta imikasva tus 
vaatii suurta tarkkuutta va rsinkin kas
te lussa. 

Leach , D .G . 1976: Succesful root ing of 
cuttings of Pieris noribunda . - Pl a nt 
Propag. 22: 13-14. 

Murashige , T. 1974: Pla nt propagat io n 
through tiss ue culture. - An n. Rev. 
Pla nt Ph ysiol. 25: 135-166. 

Murashige, T. & Skoog. F. 1962: A revised 
medium fo r rapid growth a nd bioassays 
with tobacco tiss ue cultures. - Ph ysiol. 
Pl a nt. 15:473-497. 

13. 1 0. Puistokävely (kohde on vie lä 
avoin) . 
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Kukkuran puulajiviljelmä Lapinlahdella -
puukulttuuria kulttuuripitäjässä 
Seppo Ruotsalainen 

Ruo tsala inen , S. 1985: Kukkuran puulajiviljelmä Lapinlahdella- puu
kulttuuria kulttuuripitäjässä. (The arboretum of Kukkura Estate, La
pinlahti parish, Central Finland.)- Sorbifolia 16(2): 8 1-84. 

Seppo Ruotsalainen, Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusasema, 
95100 Kolari, Finland. 

Viitisen vuotta sitten puista kiinnostu
nut ystäväni kertoi saaneensa tietoon
sa, että lähellä Lapinlahden kirkonky
lää on alue, jossa kasvaa paljon vieraita 
havupuulajeja. Kun menimme tutki
maan aluetta, sieltä löytyi jo ensimmäi
sellä kerralla useita Ylä-Savossa varsin 
harvinaisia lajeja. Myöhemmin metsän 
kätköstä on paljastunut lisää erikoi
suuksia. Kaikkiaan alueelle on viljelty 
kymmenkuntaa vierasta puulajia . 

Puulajiviljelmät ovat Lapinlahden kun
nan omistamalla Kukkuran tilalla, joka 
sijaitsee kirkonkylän itäpuolella Taski
lanmäen pohjoisrinteellä. Alue on var
sin rehevää, metsätyypiltään OMT. Ul
komaisten lajien hallussa on n. viisi 
hehtaaria . Istutukset on tehty 50 vuotta 
sitten ( 1935-1937, vuotta ei tiedetä ai
van tarkkaan). Perustajana oli silloisen 
Pohjois-Savon metsänhoitolautakun
nan metsätalousneuvoja Lassi Järvi
nen. Taimien alkuperistä ei tiedetä muu
ta kuin, että ne on hankittu joitain 
Tapion taimitarhalta. 

Alkuvuosina istutuksia hoidettiin , ja 
siellä kävi vieraita kauempaakin . Kui
tenkin kun metsänhoitolautakunnassa 
miehet vaihtuivat, viljelykset vähin erin 
painuivat unholaan. Uudelleen ne "löy
dettiin" hieman toistakymmentä vuot
ta sitten. Välissä olleiden vuosikym-

menten aikana puita koskevat tiedot 
ovat kutistuneet hyvin vähiin. Esittelen 
alueelta löytämäni puulajit pääasiassa 
omien lajinmääritysteni perusteella (ks. 
myös kuva 1). 

Pinta-alaltaan suurin viljelmä on alu
een länsilaidassa oleva 1.5 ha:n kon
tortamänty- (Pinus contorta var. /atifo
lia) istutus. Kontortat ovat kasvaneet 
paremmin kuin mikään muu istutetuis
ta puulajeista. Puut ovat n. 20m pitkiä 
ja suurimpien rinnankorkeusläpimitta 
(d 1 ) on 30 cm. Tällä hetkellä puustoa 
on hieman yli 200 m3/ ha. Muutaman 
vuoden takaisessa hakkuussa poistet
tiin 100 m3/ ha. 

Kontortaistutuksen vieressä on n. 20 
aarin ala sembramäntyä (P. cembra). 
Myös sembramännyt ovat kasvaneet 
varsin hyvin. Suurimmat ovat yhtä pak
suja kuin kontortat, mutta pituudel
taan ne jäävät selvästi jälkeen (pisim
mät n. 14m). Monien sembramäntyjen 
latvukset ovat ylitiheydessä supistuneet 
hyvin pieniksi , eivätkä ole vielä toipu
neet harvennuksen jälkeen. 

Mäntyjen lähellä kasvaa pienoinen ala 
(24elävää runkoa)douglaskuusta (Pseu
dotsuga menziesii). Useimmat douglas
kuuset ovat hyvin lenkoja, mutta kas
vavat hyvin. Suurin puu on n. 15 m 
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Kuva 1. Kartta Kukkuran tilan puulajiviljelmistä . umeroiden selitykse t: 
Fig. 1. The map of the plantations of Kukkura estate. Explanations of the numbers: 

.1 = Kantoriamänty ( Pinus conlorta var. 
/atifolia) 

2 = Sembramänty ( Pinus cembra) 
3 = Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii) 
4 = Lehtikuuset (Larix) 
5 = Siperianpihta (Abies sibirica) 

pitkä ja 42 cm läpimita ltaan. Väliin 
jääneet puut ovat aivan ohuita riukuja. 

Alueella tavattavat lehtikuuset eivät 
muodosta mitään yhtenäistä metsik
köä , van ne ovat hajallaan kuusten ja 
koivujen seassa vajaan hehtaarin alu
eella. Alunperinkään lehtikuusia ei ole 
ollut kuin muutamia kymmeniä. Nyt 
alueella kasvaa lisäksi luonnonsiemen
nyksestä syntyneitä lehtikuusia. Käsit
tääkseni lehtikuuset jakaantuvat koi-

6 = Valkokuusi (Picea glauca) 
7 = Mustakuusi (Picea mariana) - kuol

leet , dead 
8 = Marjakuusi (Taxus cuspidata) 
9 = Visakoivu (BeTU!a pendu/a f. carelica) 

meen lajiin: siperian- (Larix sibirica), 
euroopan- (L. decidua) ja dahurianleh
tikuusi (L. gmelinii). Ainakin läpimital
taan suurimmiksi ovat varttuneet eu
roopanlehtikuuset (d ,__1 = 43 cm). Kol
me yksilöä olen luokitellut tähän lajiin 
kuuluviksi, viisi dahurianlehtikuusiksi. 
Loput lienevät suurimmaksi osaksi si
perianlehtiku usta. 

Siperianpihta (Abies sibirica) kasvaa 
tihänä n. 30 aarin suuruisena metsik-

p 

II 



SORBIFOLIA 16(2) 1985 

Kuva 2. Kukkuran tilan komeimpien doug
laskuusien latvuksia . 
Fig. 2. The crowns of the best growmg 
douglas-firs of Kukkura estate . 

könä. T iheys voi osaksi johtua suta, 
että osa puista on nuorempaa ikäluok
kaa. Vaikka pihdat ovatkin nyt hyvä
kuntoisen näköisiä, ne ovat jääneet 
melko pieniksi (paksuin puu 23 cm). 
Tiheydellä on varmaan ollut vaikutusta 
ainakin paksuuskasvuun. 

Alueen keskellä on parikymmentä vuot
ta vanha tiettävästi luontaisesti synty
nyt koivikko. Tämän koivikon laidoilla 
kasvavat monet edellä esitellyistä leh
tikuusista. Koivikon länsilaidalla kas
vaa myös neljä valkokuusta (Picea glau
ca). Puut ovat n. 15 m pitkiä. Vielä 
vuosi sitten oli elossa viideskin yksilö , 
mutta nyt se on kuivunut. Samoin on 
käynyt koivikon toisella laidalla kasva-
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Kuva 3. Eräs alueen dahurianlehtikuusista. 
Taustalla siperianpihtaa. 
Fig. 3. One ofthe Dahurian larches growing 
in the area. At the background Siberian fir. 

neille kahdelle mustakuuselle (P. ma
riana). Ne menehtyivät ilmeisesti vie
reisen laajaoksaisen lehtikuusen varjos
tukseen. 

Koivikon alla kasvaa myös muutamia 
marjakuusia, todennäköisesti japanin
marjakuusta (Taxus cuspidata). Pensaat 
ovat matalia, alle metrin korkuisia. 
Sitkeästi ne ovat kuitenkin pitäneet 
puolensa raivussahoja ym. tuholaisia 
vastaan. 

Alunperin koivikko on perustettu istut
tamalla. Alueelta löytyy näet muutamia 
muuta puustoa vanhempia visautuneita 
yksilöitä (Betu/a pendu/a f. care/ica). 
Nuoremmat koivut lienevät syntyneet 
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Kuva 4. 50-vuotiasta kontortamännistöä 
Kukkuran tilalla . 
Fig. 4. A stand of 50 years old lodgepole 
pine in Kukkura estate. 

ympäristöstä ja aiemmin istutetuista 
koivuista peräisin olevasta siemenestä . 

Tällaisiakin puita siis löytyy vanhoilta 
Savon kaskimailta. Kun vertaa näiden 
puiden kasvua esim. Lähteen ym. 
( 1984) esittämiin huomattavasti eteläi
sempää Suomea koskeviin ulkomaisten 
puiden kasvutuloksiin, ovat ne menes
tyneet yllättävän hyvin. Ainoastaan si
perianpihta jää selvästi jälkeen Etelä
Suomen kasvusta. 

Uudelleenlöytymisensä jälkeen alueella 
on tehty harvennushakkuita ja puihin 
ovat käyneet tutustumassa lähinnä pai
kalliset koululaiset ja kunnan työnte
kijät. Toivottavasti tulevaisuudessa 
puista kiinnostuneet löytävät sinne tien
sä kauempaakin. Mielestäni istutukset 
ansaitsevat paremman kohtalon kuin 
menneiden vuosikymmenien "Ruusu
sen unen". Ehkä ei olisi mahdotonta, 
että istutuksia jatkossa jopa laajennet
taisiin ja näin jatkettaisiin pohjoissa
volaisten metsänviljelyn uranuurtajien 
työtä. Sillä kuten sanotaan: "Metsät 
ovat muilta meille jääneet ja meiltä 
muille jäävät". 
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En gammal Iindaiie i Ruovesi. 
(An old avenue of small-leaved 
Iinden ( Tilia cordata Mill.) in 
Ruovesi, Finland, Lat. 61 °57' 
North.) 

På västra stra nden av Ruhalaviken i 
Ruovesi ligger Lindnäs gå rd på en kul
le. Från gårdens hu vudbyggnad leder 
en alle av högresta skogslindar (Ti/ia 
cordaw) i öst lig riktning mot stranden. 
Lindarna har planterats på 1820-talet 
av gårdens dåvarande ägare, stabskap
tenen Adolf Aminoff. 

Allen har en totallängd av o mkring 100 
meter. Avstånden mellan träraderna är 
ca 5 meter och mellan träden 2-3 meter. 
Enligt uppgift va r a ll ens syfte att bilda 
axeln i den trädgård, som Aminoff 
skapade enligt dåtida franska förebil
der. Vinke lrätt mot allen har funnits 
två rader björkar. På deras plats har 
Iindalien två 6-8 meter breda luckor. 
Av björkarna återstår tre av å lder murk
na exemplar. Sannolikt hade björkarna 
"knuti ts" clle r på a nn at sä tt deforme
rat s vid unga år. Härom vittnar den 
stora svullnaden på knapp t 2 meters 
höjd, därifrån de lägsta grenarna utgår. 
Möjligen va r detta uttryck för en strä
van att enligt franskt mönster skapa 
"formträd". 

1 a llen finns idag 57 lindar , 26 i den 
norra och 3 1 i dcn söd ra raden. Vid 
mätning hösten 1984 med hypsometer 
av fackman hade lindarna en medel
höjd av 28 meter. De 2-3 högsta nådde 
30 meter. Trädens omkrets är 170-220 
cm på bröst höjd. En bidragandc orsak 
tili lindallens höga å lder och mäktiga 
höjd är sannolikt a tt de n aldrig nvtt
jadcs som kö rväg. 

Ambassadör Alexander Thesleff ägde 
Lindnäsfrå n 1947tillsindöd 1983. Han 
vårdadc pictetsfullt sina lindar. 
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Bild 1. Lindnäs gårds Iindaiie på stranden 
av Ruhalaviken i Ru ovesi. 
Fig. 1. The avenue of 57 small-leaved lin
dens a t Lindnäs manor, Ruovesi parish. The 
ta llcst trecs are 30 m high with thc circum
fcrcncc of 170-220 cm a t brcast height. 

Intressant är att i a ll ens omgivning på 
upp tili 100 meters avstånd finns ens
taka unga lindar och bestånd av mindre 
plantor. Sommaren 1980 var förekoms
ten av småplantor riklig. Av allt att 
döma är det fråga om fröplantor. Enligt 
Söyrinki ( 1985) var åren 1974, 1975 och 
1980 goda fröår för skogsli nden . Skogs
lindcns produktion av moget frö vid 
nordgränsen för dess utbredningsområ
de i Finland har utretts av den engelska 
forskaren Pigo tt ( 198 1 ). För skogslin
dem egenskaper och utbredning i Fin
land redogör Raini o ( 1977). 

Frågan om allelinda rnas proveniens är 
öppen. Det förefaller mindre sannolikt 
att de skulle härstamma från de enstaka 
naturliga be tånden i Ruovesi. 
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H östen 1980 fick jag av gå rde ns äga re 
ett a nta l 10-20 cm höga pla nto r fö r 
ompla ntering i Lojo. D e har gått vä l 

Litte ra tur 

Pigot t , C. D . 198 1: Na ture of seed ste rili ty 
a nd na tura l rege nera ti o n o fTili a co rda ta 
nea r its no rth ern limit in Finla nd . -
A nn . Bo t. Fennici 18: 255-263 . 

Rain io , R.J . 1977: Niinipuu (Tilia co rda ta) 

Hans G. Snellman, Vuorimiehenkatu 13 
A, 00 140 Helsink i, Finland. 

Ruotsin Dendrologian Seuran 
kesäohjelma 1985 

Seuran osoite on: Fö reningen för de n
dro logi och pa rkvå rd , Norrl a ndsga ta n 
44 B, 752 29 Uppsala , Sve rige. Puh . 0 18-
15 3500. 

Seura lla o n tuleva ksi kesä ksi runsaas ti 
ohjelmaa, mutta va litettavas ti ilmoit
ta utumisajat ovat jo a lkukesä n ohjel
mista menneet umpeen. Loppukesä n 
retkille ja tila isuuksiin o n vielä mah
do llista päästä mukaan . Tilaisuuksista 
on syytä ensisijassa tiedustella kunkin 
tila isuuden jä rj estajältä ta i to imistosta 
suo raan. 

10.8. 1985 Retki Järna - Tureholms slott 
- Trosa. Omilla auto illa tehtävä yhden 
pä ivä n retki. Retkelle kokoonnutaa n 
Nibblen ka rta no n naveta n edessä klo 
10.00. Auto kuljetuksista on sovittava 
etukä teen seuran to imisto n ka nssa 
(puh. 01 8-153500). Retken johtaja on 
Brita Söderberg. Ilmoitta utuminen ret
kelle ma ksamalla retkima ksu 20 Skr 
Ruo tsin postisiirto tilille n:o 86 88 - 4 
viimeistään 30 p:nä kesäkuuta . 

t il i och är nu , efter två omskolninga r, 
150-200 cm höga . 

suo ma lai sena metsäpuu na . - Dend rol. 
Sä ll sk. o tiser 8: 5-1 3, 60-69. 

Söy rinki, . 1985: iinipuu n s ie menellises
tä uudistumisesta Ruovedellä (62° l0'N). 
- So rbifo lia 16( 1 ): 29-38. 

28.8.-1. 9. Retki Härnosand - " Höga 
Kusten" - Arboretum Drafle . Linja-a u
to retk i T uk holmas ta . Koko na iskusta n
nu kset yhde n hengen majo itukse lla o n 
1700 Sk r ja ka hdenhenge n majo ituk
sella o n 1500 Skr. Retken johtaja o n 
Helmuth Wa nderoy. Ilmoitta utuminen 
maksamalla 400 Skr seura n pos tisiir
totil ille 86 88 - 4 (ruotsa la inen tili ) 
30.6.1985 mennessä . Retkelle o tetaa n 
enintää n 40 osa ll is tujaa. 

8.11 . Diailta KSLA:ssa . Osoite Dro tt
ningsga ta n 95 b , Tu kholma. Tila isuu
tee n il moi ttaudutaan ma ksama lla 40 
Skr Postisi irtoti lille 86 88 - 4 (ruo tsa l
ai nen t il i) 31.10.1985 mennessä . 

Peru utu kse t on ilmoi tettava viimeis
tää n 30 päivää ennen ret ken a lkua . 
Il moi ttau tum ismaks ut pa la utetaa n 
myö hemm is tä peruutuksista a inoas
taa n lääkärintodistusten perustee ll a. 

Retk istä voi lä hemmin ti edustell a myös 
oma n Dendrologia n Seura mme sihtee
rii tä Päivi Ryö pyl tä (puh . 90-378 0 11 / 
477). 
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Metsäomenapuun· (Malus sylvestris) nykytila ja 
levinneisyys Suomessa 

Risto Murto 

Murto , R. 1985 : Metsäo mena puun (Malus sylvestris) nykyt il a ja levin
nei syys Suomessa . (Present sta tus and distributi o n o f crab a ppl e, Malus 
sylvestris, in Finland.)- Sorbifolia 16(2): 87-95). 
Exact identification of both Malus sylvestris (L.) Mill . and M. x domestica 
Borkh. has proved to be so metimes ve ry difficult. The best differentiating 
characteristics a re found in the flowers a nd fruit s. The re are a lso 
individua ls which are inte rmedi a te between M. sylvestris and M. x 
domestica. These appa rent hybrids seem to be fairly co mm o n in the 
archipelago of SW Finland. 
The true crab appl e has clearly declined in Finland during the last few 
decades. ln the ma inl a nd of Finland it is almost extinct. The only surviving 
mainland populatio n see ms to be the sma ll but vital o ne near the 
Zoological Sta ti o n o f T vä rminne . ln th e a rchipelagos of Hiittinen a nd 
W Uusimaa only si ngle trees a re found. On the islands of Pyhtää and 
Ruotsinpyhtää , SE Finland , M. sylvestris is a ppa rently extinct . In the 
archipelago of Turku , SW Finland , crab apple has fairly many present 
occurrences, and on the Aland lsl a nds its po pulatio ns are vital and the 
individuals increasing in number. 
Malus sylvestris in Finland is threa tened by hybridization with cultivated 
apples, fores try and the stro ng decline of grazing in the forest and on 
fo res t meado ws. lt s survival co uld be guaranteed , for in stance, by legal 
action, proper forestry practices, seed collection, propagation in nurseries 
and planting of seedlings back in th e nature. Cultivated apple trees should 
also be removed from the vicinity of crab a pple populations. 

R. Murto . Helsingin yliopiston Kasvimuseo. Un ioninkatu 44, 00170 Helsinki, 
Fin land. 

Viime vuoden puuhun, metsäomena
puuhun , liittyi myös kysely, jossa pyy
dettiin havaintoja ja tietoja lajin levin
neisyydestäja kasvupaikoista maassam
me (Murto 1983). Kyselyn tulokset on 
nyt koottu, mutta osa maastotarkistuk
sista on vielä tekemättä. Selvityksen 
tämänhetk iset tu lokset ja päätelmät 
ovat alustavia ja suuntaa-antavia ja 
tarkoitettu antamaan virikkeitä sekä 
keskustelunaiheita metsäomenapuun 
tiimoilta. Kiitän kaikkia niitä henkilöi
tä , erityisesti apu !. prof. Sakari Hin-

neri ä, jotka ova t vastanneet metsäome
napuuta koskevaan kyselyyn lähettä
mällä minulle arvokkaita omenapuutie
toja ta i -näytteitä (Murto 1984). 

Mikä on aito metsäomenapuu? 

T yypillisissä tapauksissa metsäomena
puun (Ma/us sy/vestris (L.) Mill.) ja 
tarhao menapuun (M. x domestica 
Bo rkh.) erottaa hyvin toisi staan . Mutta 
aidon metsäomenapuun määrittämi-
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Kuva l. Metsäomenapuun (Malus sy/ves
tris) kukka perä , -pohjus ja verholehdet ovat 
alta kaljuja. Terälehdet ovat pienempiä ja 
kapeampia kuin tarhaomenapuulla (jana 2 
cm). - Herbaarionäyte Helsinki (H); Han
ko, Tvärminne 2.6.1983. - Kaikki kuvat 
kirjoittajan. 
Fig. l. Pedicels, receptacles and outer sur
faces of the sepals are glabrous in Malus 
sylvestris. The petals are smaller and nar
rower tha n those of M. x domestica (scale 
2 cm). - Herbarium specimen in Helsinki 
(H). - All photographs by the author. 

· nen yhden ainoan ominaisuuden perus
teella on useimmiten mahdotonta. Met
sässä kasvavaa kaljulehtistä omenapuu
ta pidettiin ennen lähes poikkeuksetta 
metsäomenapuuna. Havaintojeni mu
kaan pelkkä kaljulehtisyys ei läheskään 
aina ole riittävä ominaisuus. Lisäksi 
Turun saariston alueelta tavattavien 
metsäomenapuiden lehtimuoto vaihte
lee huomattavasti: kookkaasta lehmuk
sen lehden kaltaisesta lehdestä tyypil
lisen metsäomenapuun kärkinipukkai
sen lehden kautta kapeahkoon, suip
pomaisesti teräväksi kapenevaan leh
teen asti. 

Määrityksen varmistamiseksi tulee tar
kastella myös muita kuin lehden omi-

Ku va 2. Metsäomenapuun tyypi llisiä pie
niä, keilanvihreitä omenia. - Ahvenan
maa, Nåtön biologinen asema 11.9.1984. 
Fig. 2. Typical small , yellowish green pomes 
of Ma/us sy/vestris. 

naisuuksia sekä puuta kokonaisuutena. 
Parhaana tuntomerkkinä pidän kuk
kaa ja sen kaljuutta. Mikäli kukkaperä, 
-pohjus sekä verholehtien alapinta ovat 
kaljuja ja puu tuottaa pieniä (2.5-3.0 
cm läpimittaisia) , happaman karvaita 
omenia, ollaan tekemisissä aidon met
säomenapuun kanssa (kuvat 1 ja 2). 
Luonnollisesti lehtien tulee myös olla 
molemmilta puolilta kaljuja. Hyvänä 
lisätuntomerkkinä ovat lehvästössä ta
vattavat pikkulehdet (vrt. Hinneri 
1985)(kuva 3). Lisäksi metsäomenapuu 
on hyvin oraoksainen , känkkäräinen 
pienehkö puu , jonka nuoret vuosikas
vaimet kiiltävät kaljuuttaan (Murto 
l983)(kuvat 4 ja 5). Tarhaomenapuu on 
puolestaan kaikin puolin selvästi kar
vainen. Nuoret vuosikasvaimet ovat 
runsaasti villakarvaisia, lehtilapa on 
alta runsaskarvainen ja päältä hieno
karvainen. Kukkaperä , -pohjus ja ver
holehtien alapinta ovat myös karvaisia 
(kuva 6). Hedelmä on yleensä verraten 
kookas, yli 5.0 cm läpimittainen, makea 
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Kuva 3. Tyypillinen metsäomenapuun ok
sa. Vuosikasvaimet ja lehtilapa kiiltävät 
kaljuuttaan . Lehdessä on selvä kärkinipuk
ka. Lisäksi lehvästöstä löytyy normaaliko
koisten lehtien joukosta runsaasti pikkuleh
tiä. - Herbaarionäyte (H); Ahvenanmaa , 
Ytternäs 15 .9. 1985 . 
Fig. 3. Typical branch of crab apple . Young 
twigs and leaves are completely glabrous. 
Leaves are shortl y apiculate and there are 
sma ll leaves among the normal-sized ones. 
- Herbarium specimen in H. 

sekä väriltää n hyvi n vaihteleva (Murto 
1983). 

Maastotöiden yhteydessä on kuitenkin 
löytynyt jokseenkin liukuva sarja kal
justa enemmän tai vähemmän karvai
siin yksilöih in , joiden hedelmien koko, 
vä ri sekä maku vaihtelevat. Lisäksi tun
tomerkit menevätjoissakin tapauksissa 
selvästi ristiin. Esimerkkitapauksena 
voisi mainita aivan kaljulehtisen ja kal
jut vuosikasvaimet omaavan omena-
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Kuva 4. Metsäomenapuu täydessä lehdes
sään. Puun runko on tyypillisesti mutkai
nen, osittain jopa kierteinen. Latvahaarat 
ovat myös mutkaisia , lopulta a laspäin tai
puneita. -Ahvenanmaa, Maarianhamina, 
Ytternäs 15.9.1984. 
Fig. 4. Ma/us sy lvestris in fullleaf. The trunk 
is characteristically crooked or even spirally 
twisted. Top branches are also crooked and 
have hanging tips. 

puun, jolla kuitenkin on isohkot Ja 
makeahkot omenat. 

Risteytyminen 

Morfologisten ominaisuuksien suuri 
vaihtelu viittaa tarha- ja metsäomena
puun risteymään (Ma!us x domestica x 
sylvestris) (kuvat 7 ja 8). Risteytymiselle 
ei liene estettä, sillä omenat ovat ris-
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Kuva 5. Metsäomenapuumetsikköä laidunmaalla. - Ahvenanmaa, Maarianhamina , 
Ytternäs 15.9.1984. 
Fig. 5. Malus sylvestris stand in grazed woodland in Aland. 

tipölytteisiä ja kummankin kromoso
miluvuksi ilmoitetaan sama 2n = 34 

·(Jalas 1964, Watkins 1976). Toisaalta 
tarhaomenapuun tiedetään risteytyvän 
esteettä lajien Ma/us baccata (L.) 
Borkh. ja M. prunifolia (Willd.) Borkh. 
kanssa, niin miksei sitten myös M. 
sylvestriksen kanssa. Ei tiedetä, kuinka 
paljon mahdollista risteytymistä on jo 
tapahtunut. Ei myöskään sitä, onko 
risteytymistä tapahtunut vain vanhojen 
ns. maatiaistarhaomenapuulajikkeiden 
vai myös uudempien, pidemmälle ja
lostettujen lajikkeiden kanssa. Viime 
kesän maastotutkimusten perusteella 
näyttää kuitenkin siltä, että tarha- ja 
metsäomenapuun risteymä olisi lounai
sen saariston alueella yllättävänkin ylei
nen. 

Ongelmaa mutkistaa vielä se, että toi
nen kantalajeista, tarhaomenapuu, on 
itsekin risteymäalkuperää oleva laji, 
jonka ominaisuudet vaihtelevat laajas
ti. Lisävaikeutena on myös mahdolli
nen takaisinristeytyminen. Kuinka pal
jon sitä tapahtuu sekä minkälaisia jäl
keläisiä niistä mahtaa syntyä? Jo itse 
ristipölytyksestä seuraa se, että emo
puun laji- tai lajikeominaisuudet eivät 
säily puhtaina jälkeläisissä. 

Mahdollista risteytymispainetta metsä
omenapuun suuntaan on lisännyt myös 
se, että tarhaomenapuut kukkivat jok
seenkin joka vuosi ja yleensä vielä erit
täin runsaasti. Lisäksi tarhaomenapuu 
on levinnyt jo kauan sitten ihmisen 
mukana metsäomenapuun koko levin-
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Kuva 6. Tarhaomenapuun (Malus x domesrica) kukkaperä, -pohjus ja verholehdet ovat 
yleensä runsaskarvaiset , samoin lehdet, etenkin alta (jana 2 cm). - Herbaarionäyte (H); 
Hanko , Tvärminne 2.6.1983. 
Fig. 6. Pedicels, sepals, receptacles and the lower surfaces of leaves are usua ll y densely 
woolly in Malus x domestica (scale 2 cm).- Herbarium specime n in H. 

neisyysal ueelle, myös saaristoon. Met
säomenapuu puolestaan kasvaa meillä 
levinneisyytensä äärilaidoilla ja sen po
pulaatiot ovat pieniä, useimmiten vain 
yksittäisiä puita tai pienehköjä puu ryh
miä. Mahdollisesti metsäomenapuu ei 
pysty kukkimaan runsaasti joka vuosi, 
vaan onnistunutta kukintavuotta (esi
merkiksi 1983) seuraa erittäin heikko , 
lähes olematon kukinta (1984). Poik
keukselliset sääolot saattavat vielä joh
taa jopa metsäomenapuun erittäin ly
hyeen kukkimiseen. Metsäomenapuun 
kukinta-aika on myös lyhyempi kuin 
tarhaomenapuun, sillä tarhaomena
puun eri lajikkeiden kukinta-ajat ovat 
hieman eriaikaisia ja nä in tarhaomena
puun kokonaiskukinta-aika on selvästi 
pidempi, alkaen yleensä jo ennen kuin 

metsäomenapuut kukkivat ja jatkuen 
vielä metsäomenapuun kukinnan jäl
keenkin . 

Pelkkien morfologisten tuntomerkkien 
perusteella ei mahdollisesta risteytymi
sestä voida tehdä kovinkaan pitkälle 
meneviä päätelmiä, mutta viitteellisinä 
niitä kuitenkin voidaan pitää. Metsä
omenapuuselvityksen painopiste tulee
kin tulevina vuosina olemaan lähinnä 
popu laatiotutkimuksissa. Etenkin sel
laiset aidot metsäomenapuuryhmät,jot
ka sijaitsevat lähellä tarhaomenapuita 
ja joiden kantojen väliltä löytyisi ole
tettuja risteymiä , ovat erityisen tarkas
telun kohteena. Risteytymisen varmis
tamiseksi vaaditaan kuitenkin erilaisia 
pölytys- ja risteytyskokeita sekä sie-
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Ku va 7. Mahdo llinen ta rhaomena puun ja metsäo mena puun ri steymä (Malus x domes1ica 
x sylvestris). Kuka n eri osat ovat jo ksee nkin ka lj uja, mutta terä lehdet ova t koo kka ita 
ja puu tuo ttaa iso hkoja , ma kea hk oja hedelmiä (ja na 2 cm). - Herbaa rio näyte (H ); Ha nk o , 
T vä rminne 2.6.1983. 
Fig. 7. A tenta tive hybrid o f Malus sylveslris a nd M. x domestica . Ped icels a nd fl owe r 
parts a re a lmost gla bro us, but the peta ls a re la rge and the fruits large a nd fa irl y sweet 
(sca le 2 cm).- Herba rium specimen in H. 

menten idätyksiä ja taimien kasva tuk
sta . 

Metsäomenapuun levinneisyys 

Alusta vien havaintojen mukaa n a ito 
metsäomenapuu o n se lväs ti taa ntunut 
maassamme, etenkin jos ve rta iluk o h
teena pidetää n Hultenin (1971 ) ka rtas
toa. 

Va rs inaisen mantereen puo lelta ei o le 
yhtää n ainoata va rmaa metsäo mena
puuhavaintoa , kun Tvä rminnen nie
men kä rkeä ei sisä ll yterä ma ntereesee n 
(ku va 9) , sillä niemen kasvuo losuhtee t 

ova t va rsin saa risto iset. Kirj a llisuudes
sa sitkeästi esiintyvistä löytöpaiko ista, 
Etelä-Hämeestä ja Lo hjan seudulta ei 
tunneta yhtää n kiistato nta metsäome
na puunäytettä. Etelä-Hä meen Asikka
la n Kelta niemestä ja Ta mmelasta sekä 
Lo hjan J a lassaa res ta kerä tyt museo
näytteet edusta va t lä hinnä villiytyneitä 
ta rhaomena puita. Missää n ta pa uksessa 
en pidä niitä a ito ina, puhta ina metsä
o mena puina. Metsäomenapuita o n kyl
lä saa tt a nut a iko inaa n kyseisillä seu
duill a kasvaa, mutta puuka nta o n to
dennäköisesti o llut liia n pieni kye tä k
seen lisää ntymää n ja sä il ymään. 

Pyh tää n-Ruo tsi np yh tää n aa ristos ta 
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Kuva 8. Mahdollinen tarhaomenapuun ja metsäomenapuun risteymä (M. x domestica 
x sy lvestris). Lehdet ovat kaljuja, kukat pieniä, alu ssa punertavia, hedelmät pieniä, 
happamia , mutta kukkapohjus on runsask a rva inen (jana 2 cm). - Herbaarionäyte (H); 
1 nkoo, Gammelbylandet 30.5.1983. 
Fig . 8. Another possible hybrid of Malus sy lvestris and M. x domestica. Leaves are glabrous , 
nowers small and initially pink; the fruits are small and sour, but the receptacles are 
densely woolly (scale 2 cm).- Herbarium specimen in H. 

metsäomenapuu lienee jo hävinnyt. Uu
denmaan saaristossakin sitä on jäljellä 
vain muutamassa paikassa. Näistäkin 
ai noastaa n Tvärminnen niemen kärjes
sä on yhä elinvoimainen ja lisääntymis
kykyinen metsäomenapuukanta. Sekin 
tosin käsittää vain kymmenkunta puu
ta . Lisäksi Tvärminnessä on muutamia 
puita, jotka saattavat olla tarhaomena
puun ja metsäomenapuun risteymiä. 
Onhan niemellä kasvanut jo kauan 
myös tarhaomenapuita , ja siten ristey
tymispainetta on ollut o lemassa. Muual
la Tammisaaren saaristossa metsäome
napuuta lienee jäljellä vain Busössä (1-
2 puuta); tämäkin esiintymä vaatii vielä 
lisätarkistuksia. 

Inkoon Orslandetissa on puolisen kym
mentä ja muilla saarilla, mm. Bastössä, 
muutamia yksittäin kasvavia omena pui
ta , jotka saattavat hyvinkin olla aitoja 
metsäomenapuita , mutta määrityksen 
varmistamiseksi tarvitaan vielä lisänäyt
teitä. Lisäksi Inkoon saaristossa on 
kymmenkunta tarha- ja metsäomena
puun risteymään viittaavaa puuta. 

Metsäomenapuun levinneisyystiedot 
Turun saaristosta on esitetty Sorbifo
lian numerossa 1/1985 (Hinneri 1985). 
Alueen itäpuolelle jäävän Hiittisten saa
riston tiedot ovat osittain vielä puut
teellisia. Todennäköisesti siellä ei kui
tenkaan ole jäljellä yhtään suurempaa 
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Kuva 9. Metsä o menapuun nykylevinneisyys Suo messa. Ka rtassa o n es itetty va in tunnetut 
va rma t es iint ymät. Musta pi ste = 1 puu , musta kolm io = 2-9 puuta ja musta neli ö = 
10 tai useampia puita. Ah ve na nma a n esiint ymät o n raja ttu yhtenäisellä vii va lla . 
Fig. 9tt Prese nt distributio n of Malus sy lvestris in F inla nd. The map is based o n veri fied 
field observati o ns. Do t - sin gle tree; tria ngle - 2-9 trees; sq uare - a t !east 10 trees; 
the Iine shows the distributi o n o n the Ala nd 1sla nds. 

ja merkittävämpää metsäomena puu
esiintymää . Yksittä isiä puita on löydet
ty Yttersholmilta, Äspskäristä , Sto rlan-

. detista sekä Brändön pohjois-ja etelä
osasta. RosaJan Sto ra Hamnholmenilla 
kasvaa kolme puuta ja nuoria , pieniä 
taimia sekä Vänön Storön saarella pari 
puuta , jo tka kuitenkin vielä vaa ti va t 
lisä ta rki stuksia . Muualta Hiittisten saa
ristosta ei ole tarkastettuja metsäome
na puuhava intoja. Va nhojen ti etojen 
mukaan puuta on kyllä kasva nut mm . 
Dragsfjä rdin Ekhamnissa , Hamnhol
menilla, H ögsårassa sekä Holma n saa
rell a. 

Ahvena nmaan metsäo mena puuka nta 
on vo im a kas ja elinvo ima inen. Siellä 
tavataa n jopa puhta ita o menapuumet
sikö itä, jo issa kasvaa use ita kymmeniä 
suuria ja lisääntymiskykyisiä puita sekä 
runsaas ti uusia, nuoria puunta imia . 

Huoma ttavia metsäo mena puumetsik
köal ueita ova t mm . Lemla ndin Nåtö ja 
J ärsö, Ma rieha mnin Ytternäs, Ha m
ma rla ndin Brä ndö ja Ska rpnåtö, Ecker
ö n Skagse kä Finströmin Bergö ja Vand
ö. Myös Ahvenanmaalla o n hava intoja 
eril a isista vä littävistä muodoista, jo tka 
viitt aava t ri steytymisee n ta rhaomen
apuun ka nssa. Ahvena nmaankin met
säomenapuu ka nta tulisi tutkia ja kar
to ittaa ta rkas ti . 

Metsäomena puun tul eva isuus 

Ma hdol linen risteytyminen ta rhaome
na puu n ka nssa se kä muu t uhka tek ijä t 
saa ttava t johtaa Suo men puhtaan met
säomena puuka nna n vä hentymisee n, 
paikoin sen häviä misee nkin kokonaa n 
(ks. myös Hinneri 1985). Mi ten jä lj el-
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läo levia esiintymiä tulisi suojella ja hoi
taa, jotta metsäomenapuukanta säilyisi 
ja jopa vo imistu isi? Perinteellinen pel
kä n puun rauhoittaminen ei yksinään 
riitä , sillä se takaa va in yksittäisten 
puiden sä il ymisen niiden elinajan , ei 
itse laj in sä il ymistä tai lisääntymistä . 
Ri steyty mispaineen takia metsäomena
puiden ja -ryhmien vä littömästä lähei
syydes tä tulisi hävittää kaikki tarha
o menapuut. Näin luodaa n mahdolli
suus puhtaaseen ristipölytykseen ja a i
don metsäomenapuukannan säi lymi
see n a luee ll a. Metsäomenapuille tulisi 
ra ivata li sää kasvutilaa ja va loa , jolloin 
kasvu voim istui sij a oletettavasti kukin
ta parantuisi, mikä puolestaan edesaut
taisi paremman pölytyksen onnistumi
see n. 

Metsäomenapuulla on muitakin vaaro
ja . Myös nykyaika inen metsätalous on 
sille uhka na, etenkin kun tehometsä
ta lo us näyttää ulottuvan myös saaris
tometsiin, jo issa lajin päälevinneisyys 
meillä o n. H akk uiden yhteydessä kaa
tuvat mitä todennäköisemmin myös 
o menapu ut. Mitä pitäisi tehdä? Aina
kin metsäo menapuista tulisi ilmoittaa 
maanomistajille ja kehoittaa heitä sääs
tämää n ja suojelemaan niitä. Toisaalta 
tulisi harkita myös metsäomenapuun 
ra uh oittam ista muualla paitsi Ahve
nanmaal la. 

Myös koristeomenapuiden suosio on 

Kirj a llisuus 

H inneri , S. 1985: Metsäomena puu (Malus 
sylvestris) Turun saari stossa. - So rbi
fo li a 16: 39-47. 

Hulten , E. 1971: Atl as över växternas ut
bredning i Norden , 531 s. Stockholm. 

Jalas , J. 1964: Malus sil vestris (L.) Mill. ; 
Borkh.- Metsäomenapuu.- Teokses
sa : Jalas , J. (toim.), Suuri Kasvikirja II: 
794-796. Keuruu. 
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lisääntymässä. Risteytyvätkö nekin met
säomenapuun kanssa? Jos näin on, niin 
nekin ovat uhkana metsäomenapuulte. 
Lisäksi metsäomenapuun tunnistami
nen vaikeutuisi entisestään, sillä koris
teomenapuissa on myös kaljuja lajeja. 

Metsäomenapuuhavaintoja 
kaivataan vielä lisää 

Selvitys metsäomenapuun nykytilasta 
ja levinneisyydestä maassamme jatkuu. 
Kaikki metsäomenapuuhavainnot ja 
-tiedot otetaan edelleenkin kiitollisuu
delta vastaan. Omenapuunäytteiden tar
kemmat keräysohjeet on mainittu Sor
bifoliassa l/1983 s. 14 (Mu rto 1983). 
Muistutan kuitenkin, että metsäomena
puun varma määrittämien ei yleensä 
onnistu pelkästään yhden steriilin ok
sanäytteen perusteella, vaan mukana 
tulisi olla vähintään myös kukka- ja/ 
tai hedelmänäyte. Älä myöskään unoh
da mainita löytöpaikan tarkkaa sijai n
tia ja kerääjän nimeä, osoitetta sekä 
keruuaikaa. Lisätietoja saa kirjoittajal
ta. 

Näytteet ja tiedot omenapuista voi lä
hettää kirjoittajalle osoitteeseen: Hel
singin yliopiston kasvimuseo , Unioni n
katu 44, 00170 Helsinki. Saadut tiedot 
tullaan liittämään kasvimuseon kasvis
taarkistoon ja näytteet samatsen mu
seon kasvikokoelmiin. 

Murto, R. 1983: Metsäomenapuuta etsi
mää n. - So rbifo lia 14: 11-15. 

Murto, R. 1984: Omenan vuosi. - Sorbi
fo lia 15: 155. 

Warkins, R. 1976: Apple and Pear. -
Teo ksessa: Simmonds, N.W. (toim .), 
Evo luti o n o f crop Pl a nts: 247-250. Lon
do n a nd ew Yo rk . 
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Suomessa julkaistu dendrologinen kirjallisuus 

Tämä Sorbifolian numero sisältää jälleen Pentti Alangon kokoa
man luettelon Suomessa edellisen vuoden aikana ilmestyneestä 
dendrologisesta kirjallisuudesta. Näitä katsauksia Alanko on jul
kaissut Sorbifoliassa vuodesta 1977 lähtien. Nyt, kuten aikaisem
minkin, dendrologia on käsitetty laajasti; mukana on kirjoituksia 
niin pu iden ja pensaiden hoitoleikkauksista kuin happaman las
keuman vaikutuksista puustoon. On myös esimerkiksi puiden 
kukkimista ja yhteyttämistä sekä siementen esikäsittelyä koskevia 
tutkimuksia. 
Dendrologian harrastajan kannalta ovat kiintoisia kirjoitukset, 
joissa käsitellään ulkolaisten puulajien menestymistä ja mahdolli
suuksia Suomen oloissa sekä esimerkiksi erikokoisten alueiden 
viherrakentamista ja niiden hoitoa selvittävät kirjoitukset. Mo
neen tällaiseen työhön pääsee käsiksi Alangon luettelon perusteel
la. Mutta, jos etsii kirjoituksia eri puuvartisten sukujen Suomessa 
viljellyistä lajeista, niin yhden kasvitieteen opinnäytetyön (Vik
sten, A.: Suomessa viljellyistä karhunvatukoista.) lisäksi ei ole 
muita kuin ne, mitkä on julkaistu Sorbifoliassa. Yleensä näitä 
selvityksiä on ollut Sorbifoliassakin enintään yksi numeroa kohti. 
Määrä on hämmästyttävän pieni, kun otetaan huomioon, miten 
paljon eri lajeja ja lajikkeita meillä viljellään. Uutuuksiakin saa
daan lähes vuosittain. Luulisi ihmisiä kiinnostavan, mitä tosiaan 
ovat ne kasvit, joita yritetään kasvattaa, ja mitkä lajit tai lajikkeet 
sopivat parhaiten Suomen eri osiin. 
Mikäli tutkijoilla, puutarha- tai metsäalan opiskelijoilla tai har
rastajadendrologeilla on tällaisia tutkimuksia pöytälaatikassaan · 
tai suunnitteilla, Sorbifoliassa on aina tilaa niiden julkaisemiseen. 

Aune Koponen 
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Kesällä 1986 Saksaan 

Dendrologian Seuran ensi kesän ulkomaanmatka tehdään Saksaan 31 .5.- 8.6. 
Matkan järjestelyt ovat jo pitkällä. Seuraavassa Sorbifolian numerossa on selos
tus matkareitistä ja hinta-arvio. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
DENDROLOGIAN SEURAN SYYSKOKOUS 

JA PIKKUJOULU 

pidetään torstaina, 28 marraskuuta alkaen 
klo 18 .30 Karjala talolla, Käpylänkuja 1, 
00610 Helsinki. 

Ohjelmassa mm: 

Kuvia kesän retkiitä 
Vuoden puu 1986 

Tarjoilu n. 30 mk henkilö 

TERVETULOA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Enens (Juniperus communis) biologi 
P.M.A. Tigerstedt 

Tigerstedt, P.M.A. 1985: Enens (Juniperus communis) biologi. (Notes on 
the biology of common juniper (Juniperus communis) - Sorbifolia 
16(3):101-105. 
The wide global distribution of the juniper genus is mentioned as well as 
the wide variation in habitus within the genus . Common Juniper grows 
further north than any other conifer in Finland. The oldest Junipers are 
about 900 years old , thus being older than any other conifer in this 
country. 
It is suggested that the polymorphism in habitus is the result of sexual 
dimorphism. The unique flowering and fruiting biology of Juniper is 
discussed. It takes more than two full years for the seed to mature and 
female plants often carry flowers from 3-4 different flowering seasons. 
Finally it is suggested that the Common Juniper in Finland should be 
selected for desirable horticultural types, vegetatively propagated and 
registered as hardy indigenous cultivars . 
P.M.A. Tigerstedt, Institutionen för växtförädling, Helsingfors universitet, 
00710 Helsingfors. 

Enen är vår enda inhemska represen
tant för barrträdsfamiljen Cupress
aceae . Släktet omfattar cirka 40 arter 
på norra halvklotet med en represen
tant (Juniperus procera Hochst.) just 
Söder om ekvatorn i Östafrika som kan 
bli upp tili 40 meter hög. 

Den vanliga enen har en circumpolär 
Utbredning som omfattar Europa, nor
ra och västra Asien, Nordamerika och 
Nordafrika . Den är mångformigare än 
de flesta trädslag från krypande eller 
nästan klängande buskform tili vackra 
träd på upp tili 15 meters höjd. Enen 
växer mångenstädes nordligast av alla 
barrträd och förekommer t.o.m. på 
Grönland . Hos oss blir den även äldst 
av barrträden. 1 Lappland har man 
kunnat konstatera enar av circa 900 års 
ålder (Hallikainen 1985). 

Enen tolererar även växtplatser av de 
rnest skiftande slae, från nästan kala 
havskobbar tili relativt fuktiga skogs-

typer bland gran, tali och björk. Den 
tycks klara sig bra både i soi och skug
ga och anpassar sig av allt att döma 
fysiologiskt tili olika mark- och ljus
förhållanden . Det är exempelvis välbe
kant, att vid förflyttning och plante
ring av vilda enar skall man alltid plan
tera dem i det ursprungliga ljusförhål
landet, solsidan mot söder, för att sä
kert lyckas med omflyttningen. Bäst 
trivs enen dock på torra steniga backar 
där den i bästa fall bildar rikliga be
stånd av tili formen varierande busk
eller trädtyper, riktiga enbackar. 

En en har av allt att döma invandrat . 
söderifrån genast efter landisens reträtt 
och har säkert varit en viktig kompo
nent i våra äldsta skogar efter istiden. 
Detta betyder dock inte, att enen är 
primitivare än vår tali och gran, sna
rast är fallet tvärtom. Enen bär 'kotte
liknande' honblomställningar som re
dan för över 70 miljoner år sedan diffe-
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Bild 1. Den klassiska enbacken med sin mångformighet och sin stora betydelse för lanska
pet. (alla fotografier tagna av författaren vintern 1985) 
Fig. 1. The classical "juniper hill" with its large variation in plant form and its great value 
for the landscape. (all pictures taken by the author in the winter of 1985) 

Bild 2. Herrar och fruar i gott samförstånd. 
De öppna "spretande" typerna är genom
gående av honligt kön. 
Fig. 2. Ladies and gentlemen in good agree
ment. The more "open" types are invari
ably of female sex. 

rentlerades tili sk. 'bärkottar'. Dessa 
bär har starkt reducerat antal kottefjäll 
som tili följd av sammanväxning hos 
vår en har resulterat i ett bär med 3 
fertila fröämnen elier frö. Detta är 
dock karakteristiskt just för vår en och 
andra tili sektionen Oxycedrus hörande 
enar. Vissa arter av ensläktet hörande 
tili andra sektioner kan ha 1-6 frö per 
kotte elier bär. Allt tyder dock på att 
enarna hör tili de mest specialiserade 
formtyperna bland barrträden (Florin 
1947). 
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Bi1d 3. Typisk honform i förgrunden samt kompaktare hanar i bakgrunden. 
Fig. 3. Typical female form in the foreground a nd more compact males in the background. 

Enen är nästan uteslutande en tvåbyg
gare med skilda hon- och hanträd . I 
viss mån förekommer, såsom mycket 
ofta i växtvärlden, exemplar med båda 
könen, men dessa hör klart tili undan
tagen. Jag har tyckt mig kunna märka, 
att denna sexualdimorfism även inver
kar på enarnas utseende. Mycket täta 
eller pelarformade enar är vanligen av 
hanligt kön medan öppna busk- eller 
trädartade individer vanligen är honli
ga enbärs 'bärare'. Av allt detta att 
döma inverkar sexualdimorfismen 
samtidigt på en hei mängd morfologis
ka egenskaper så att hon- och hanträ
den får olika utseende. Ur ren polline
ringssynpunkt är det naturligtvis lämp
ligt att honträden är mera öppna och 
spretande så att det med vinden tly
gande pollenet har bättre möjligheter 

att hitta vägen tili honblommornas 
mikropylaröppning. 

Enbäret är egenartat även därigenom 
att det tar mer än två år att mogna. I 
början av juni sker blomningen, han
träden dammar och honträden är emot
tagliga för vindpollinering. Följande 
sommar är 'bäret' icke mer än en ljus
gul knapp och först ett år senare ett 
grönt 'bär'. Först under tredje somma
ren efter pollineringen mognar enbäret 
och får sin svartblåa färg. Ofta kan 
man på samma honexemplar finna bär 
från tre olika år, räknar man med hon
blommor i juni så blir det hela 4. 

Man påstår ofta att enen är långsamt
växande, vilket naturligtvis i viss mån 
bestyrks av tlerhundraåriga enar av 
begränsat format. Jämfört med våra 
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Bild 4. Med litet tå lamod och pla nera t a rbete kunde vi i Finland framfö rädla egna härdiga 
ensorter av skiftande växttyper a llt frå n pelarforme r t ili krypande marktäckare . Lå t oss 
påbörja detta arbete under enens år 1985. 
Fig. 4. With some patience and pl a nned pl a nt breeding we cou ld easily in Finland develop 
our own hardy juniper cultivars of va rio us forms , from columnar to procumbent. let us 
start this work in 1985 , the year of Juniper! 

stora trädslag är enen naturligtvis 
långsam, dock kan unga enar under 
goda förhållanden skjuta skott av hela 
20 centimeters längd och ofta ha r jag 
blivit överraskad av hur fort småeoar 
kan breda ut sig eller växa på höjden 
allt beroende på deras genetiskt be
stämda växtsätt . 

Flera olika goda egenskaper, såda na 
som härdighet, anspråkslöshet beträf
fande jordmån och naturligtvis 
mångformighet beträffande väx tsät t 
och sålunda stort prydnadsvä rde , talar 
för att vår vanliga en borde vara ett av 
våra bästa prydnadsträd eller buskar. 
Sålunda kan jag inte fatta av viiken 

oförklarlig orsak man i vår trädgårds
konst roar sig med a tt plantera impor
terade exemplar av en mängd olika Ju
niperus a rter. J ag har personligen efter 
en hel t normal vinter, dragit upp de 
bedrövliga res terna av ett 40-tal ned
frusna mellaneuropeiska enkulti vare r 
som någon skicklig Holländsk affärs
man kunnat pa rti sa luföra i vårt land 
- bedrövligt i allra högsta grad. 

J ag föreslår därför konkret , inför 
enens år, att plantskoleodlare i sam
fö rstånd med Lantbrukets forsknings
central eller i samband med det natio
nella KESKAS-projektet, ser tili a tt vi i 
Finland utnyttjar den rika naturresu rs 
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som enen utgör i vårt land. På några få 
år kunde vi med hjälp av typurval och 
vegetativ sticklingsförökning, skapa ett 
inhemskt prydnadsmaterial av vanlig 
en som på alla tänkbara sätt är bättre 
än den löjliga importvaran. Gamla 
'Krtissmann' (1955) uppräknar 32 
former av Juniperus communis, där-

Litteratur 

Florin , R. 1946: Fridlysta enar.- Lustgår
den 27:129-140. 

Hallikainen , V. 1985: Lapin katajat kerto-

Pyramidipoppelit Suomessa ovat 
Populus nigra 'Plantierensista' 

Turkulainen Olavi Suominen mietiske
li Sorbifolian viime numerossa Suo
men pyramidipoppelien lajikkeita: 
ovatko ne arkaa Popu!us nigra 'Itali
caa' vaiko kestävämpää 'Plantierensis
ta'. Olen tutkinut syksyllä 1983 Turun 
ja Hangon pyramidipoppeleita ja ke
säkuussa 1984 vielä nelisenkymmentä 
puuta Hangossa , missä pyramidipop
pelia on eniten Suomessa . Sitä kasvaa 
sie llä pui sto- ja katupuina sekä myös 
monissa yksityispihoissa. 

Kaikkien tarkastamieni puiden ver
soi<;ta löytyi karvoja , mikä on 'Plantie
rensiksen' tuntomerkki. Latvukset oli
vat myös kaljua ja kapealatvuksista 
'Italicaa' leveä mpiä. Karvaisuus, joka 
vaihtelee ja voi olla varsin niukkakin, 
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ibland aurea, columnaris, compressa, 
depressa, echiniformis, nana, stricta, 
prostrata, pendula för att bara nämna 
några av mångfaldet . I den nya upla
gan av Krilssmann nämns säkert ett 
större flertal. Här har vi en verklig na
tionell trädgårdsresurs som måste ut
nyttjas! 

vat menneisyydestä.- Sorbifolia 16(3): 
107-114. 

Kri.issmann, G. 1955: Die Nadelgehölze.
Paul Parey. 

periytyy 'Plantierensikseen' Luoteis
Ranskassa ja Brittein saarilla luonnon
varaisena kasvavasta P. nigra 'Betulifo
liasta' . -Tätä karvaista lajiketta kas
vaa myös Maarianhaminassa ja ete
lämpänäkin Itämeren piirissä. Totesin 
si tä kesällä 1984 kaksi puuta Latviassa 
Riigan puistoissa ja tammikuussa 1985 
yhden komean puun Tukholmassa . 

P. nigra 'I talica' on liian arka meikäläi
seen talveen . Tammistan arboretumis
sa Karjalohja lla sitä on luettelon mu
kaan kasvanut kaksi puuta, mutta nii
den kuolleet rungotkin on kaadettu jo 
vuosia sitten, joten todistuskappaleita 
ei enää ole. Muistikuvani pystyyn kui
vuneiden puiden korkeudesta ja latvus
ten leveydestä todistavat kuitenkin 
Tammistonkin kohdalla 'Plantieren
si kse n' puolesta . - Niilo Karhu, Näyt
telijäntie 1 B 5, 00400 Helsinki. 



106 

Tilaa uudistunut Kotipuutarha-lehti 
Kotipuutarha-lehden 10 numeroa vuodessa tarjoavat asiantuntevaa tietoa ja 
arvokkaita vihjeitä upein värikuvin höystettynä puutarhaharrasteen kaikilta 
aloilta. 

Lehden koon suureneminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet sisällön 
monipuolistamiseen. Lehden sisältö perustuu edelleen kolmeen vankkaan 
perusperiaatteeseen: 

Kotipuutarhan kirjoittajat ovat puutarha-alan asiantuntijoita 
Kotipuutarha on asiantunteva harrastelehti 
Kotipuutarha on ajankohtainen puutarhaharrasteen erikoisaikakauslehti 

Tilaushinnat vuodeksi 1986 kestotilauksena 97 mk, vuositilauksena 127 mk 
Puutarha-lehden tilaajalla edullinen kakkoslehtihinta 87 mk. 

Julkaisija Puutarhaliitto 
Viljatie 4, 00700 Helsinki 
puh. 90-354166 
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Lapin katajat kertovat menneisyydestä 
Ville Hallikainen 

Hallikainen, V. 1985: Lapin katajat kertovat menneisyydes tä. (Dendro
chronological studies on Juniperus communis in Finnish Lapland.) -
Sorbifolia 16(3): 107-114. 
Dendrochronology is a branch of forest science which tries to explain the 
circumstances and events of the past o n the basis of tree's annual rings. 
ln Finlandstudies have used pine and spruce as their basis for dendro
chronological investigation . In 1980 it was reported that the radial growth 
o f table juniper (Juniperus communis subsp. alpina (Neilr.) Celak.) which 
grows at timber-line in Lap la nd , also corresponds to variations in the 
climate (Hallikainen 1982) . The average juniper tree is a few hundred 
years o ld , however o ne juniper over 1 000 years o ld has been found . 
Temperature exerts a notable influence on the growth of juniper. Other 
climatic factors such as, rainfall , ai r pressure a nd zonal circulation play 
only a minor ro le. Long term fluctuations in growth, in some part, do 
reflect the Iong term fluctu a tio ns in su n spot act ivity. During the18th and 
19th centuries the minimum and maximum poi nts of growth alternated 
over 20 year intervals. 
By comparing the growth index series of juniper with the known growth 
index series of pine and spruce, it can be dem o nstrated that even though 
the absolute grades of the growth indices of juniper and pine or spruce in 
one year quite often differ noticeabl y, the minimum and maximum points 
correlate fairly well. The short term fluctuati o ns in climate aren't always 
reflected by immediate growth fluctuations in the juniper, though they 
may be reflected in a delayed growth. 
The main difficulty in explaining the growth fluctuations of juniper is the 
accurate timing of the annual rings. 
The survival of table juniper at timber Iine in Lapland is threatened at 
!east by forest fires and birch damage caused by Oporinia autumnata. 
When the growing areas become treeless the junipers, which are adapted 
to the ecological circumstances of the subalpine birch forests, will slowly 
die. 
V. Hallikainen, Rovaniemen metsäopisto, 97130 Hirvas. 

Dendrokronologia on tieteenhaara, 
jonka tarkoituksena on puiden vuosi
! ustojen perusteella saada tietoa men
neistä ajoista. Dendrokronologisiin 
määrityksiin käytetään puulajia, joka 
muodostaa yhden selvästi erottuvan 
vuosiluston kasvukauden aikana; puu
lajin tulisi myös elää vanhaksi. 

Useat suomalaiset tutkijat ovat selvitel
leet männyn ja kuusen vuosilustojen Ie-

veyden vaihtelua ja tämän vaihtelun yh
teyttä menneiden vuosien ilmastoon. 
Yleisesti tiedetään, että erilaiset ilmas
tolliset kasvutekijät kuvastuvat em. 
puiden sädekasvun vaihtelussa. 

Kesällä 1980 alettiin meillä selvittää 
Lapin metsänrajaseudulla kasvavien 
puumaisten puulajien, myös katajan , 
sädekasvun vaihtelun ja ilmastonvaih
telun välistä yhteyttä. Lisäksi selvitet-
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tiin koivun tunturimittarituhojen ai
heuttamien ekologisten muutosten 
vaikutusta katajien menestymiseen 
(Hallikainen 1982). Tätä ennen on ka
tajan sädekasvun vaihtelua selvitetty 
Yhdysvalloissa (vrt. Fritts 1976). 

Lapin metsänrajaseudulla kasvavat 
katajat 

Lapin metsänrajaseudulla kasvaa 
myös puumaisia katajia (Juniperus 
communis subsp. a/pina). Nämä ovat 
usein varsin hauskannäköisiä ns. pöy
täkatajia: puulla on enemmän tai vä
hemmän kallisteleva ja mutkitteleva 
runko, joka päättyy yleensä vajaan met
rin korkeudella pöytämäiseen latvuk
seen. Koko komeus muistuttaa ulko
muodoltaan usein melkoisesti lakki
sientä. 

Kataja muodostaa myös selvästi erot
tuvia vuosilustoja. Näitä ehtiikin toisi
naan kertyä melkoisesti puun elinaika
na. Vaikka suurin osa tunturialueen 
vanhimmista katajista lienee vain noin 
300-400 vuoden ikäisiä, on Lemmen
joen Pellisenlaelta löydetty toistatuhat
ta kasvukautta elänyt puu (Siren 1980 
suull.) ja Nilijoelta Utsjoen kunnasta 
noin 900-vuotias kataja. Näiltä osin 
kataja siis täyttää dendrokronologisis
sa selvityksissä käytettävälle puulajille 
asetetut vaatimukset. 

Aineiston hankinta 

Selvitykseen tarvittavan aineiston 
hankinta ei ole aivan helppoa, koska 
pöytäkatajia ei kasva läheskään kaik
kialla Lapin tunturialueella. Esiinty
misalueita ovat mm. Paistunturien seu
tu Utsjoella , Stuorra-avdshin ja Parta
tshokkan alueet Muotkatuntureilla 
Inarin ja Utsjoen kuntien rajan tuntu-
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massa, Pellisen laen seutu Inari-Menes
järven alueella sekä eräät alueet Urho 
Kekkosen Kansallispuistossa ja Savu
kosken Tuntsalla . Katajikot ovat usein 
paikallisia, joskus hyvin selvärajaisia. 

Kasvunvaihtelututkimuksiin on kata
jikosta löydettävä mahdollisimman 
vanha ja terve puu. Terve sen tähden, 
että kaikkien vuosilustojen on oltava 
näkyvillä, jotta voidaan määrittää ka
tajan ikä ja siten iänmukainen kasvun
vaihtelu. Katajan ikää on mahdoton 
varmasti päätellä puun ulkoisten mit
tojen perusteella. Myös katajan ter
veydentilaa on hyvin vaikea määrittää 
ulkoasun perusteella: vihreälatvuksi
sen ja sileärunkoisen puun rungosta 
voi olla huomattava osa !ahoa. Vuosi
lustonäytteen ottaminen edellyttää ka
tajan katkaisemista. Rungon usein hy
vin epäsäännöllisen kehityksen vuoksi 
on selvää, että hyvän ja edustavan ai
neiston keruu katajikkoa säästäen on 
"onnen kauppaa". Melko harvinaisia 
tunturialueen puumaisia katajia ei ole 
syytä kaataa kovin paljon edes tutki
mustarkoituksiin. 

Katajan sädekasvun vaihtelu ja 
vuosilustoindeksit 

Tunturialueen katajan vuosilustojen 
määrän ja leveyden selvittämistä vai
keuttaa lustojen kapeus. Kapeimmat 
lustot ovat leveydeltään vain pari sadas
osa millimetriä . Vuosilustojen määrä 
rungon ytimen eri puolilla voi vaihdel
la hyvin paljon . Puu ei yystä tai toises
ta muodosta joka vuosi täyttä "vuosi
rengasta" tai muodostaa rungon jo
honkin osaan vain jonkun epäselvän 
solukerroksen, jota ei edes lustomik
roskoopin 100-kertaisella suurennuk
sella voi havaita. Kataja ikään kuin 
keskittää kasvuosa rungon johonkin 
osaan. Tähän voi olla syynä vallitsevat 



SORBIFOLIA 16(3) 1985 

'"1 
140 

100 

60 

109 

Kuva 1. Katajan kasvuindeksit vuosille 1524-1979. Alempi kuvaaja on tasoitettu II vuoden 
liukuvin keskiarvoin. 

Fig. 1. The growth indices of juniper for years 1524-1979. Lower curve is smoothed with II 
years sliding averages. 

tuulet ja/tai katajan latvuskruunun 
suuntautuminen ja kunto. Jos latvus 
heikkenee tai kuolee joltakin puolelta, 
on mahdollista, että vuosilustojen 
tuotto sillä puolen runkoa tyrehtyy 
kokonaan tai lusto muodostuu vain 
suotuisana kasvukautena. Yhteyttä
mistuotteiden kuljetus rungon vastak
kaiselle puolelle lienee vaikeaa (vrt. 
Fritts 1976). 

Vuosilustojen mahdollinen puuttumi
nen myös "kasvuisalta" puolelta tekee 
vaikeaksi sanoa täysin varmasti, mil
loin mikäkin vuosilusto on syntynyt ja 
kuinka vanha puu on. Voisi näet ajatel
la, että jonain oikein huonona kasvu
kautena tai jonkun tuhon runneltua 
puuta , sillä ei ole riittänyt energiaa sel
vän vuosiluston muodostamiseen so. 
kasvuun. 

Yhdysvaltain kuivien alueiden katajien 
on havaittu muodostavan useita lusto
ja vuodessa, jos kasvukausi on häiriin
tynyt hyvin kuivan jakson vuoksi ja tä
tä on myöhemmin seurannut jälleen 
sateisempi jakso (Fritts 1976). Meidän 
oloissamme on todennäköistä, että 

saman kasvukauden aikana e1 muo
dostu useita lustoja, varmaa tämä ei 
tietenkään ole. 

Tällaisia ajoitusvirheitä yritetään den
drokronologisissa selvityksissä estää 
niinsanottujen tunnuslustojen avulla. 
Tällaisena voidaan käyttää jotain 
poikkeuksellisen kapeaa tai poikkeuk
sellisen leveää vuosilustoa (Mikola 
1950). Näitä kohdakkain asettelemalla 
"otetaan kiinni" puuttuvat lustot tai 
saadaan lisävakuutta jonkun epämää
räisen vuos iluston määrittämiseksi va
levuosilustoksi. Lisäksi tarkkaillaan 
myös kasvunvaihtelun yleistä kulkua. 
Tunturikatajalla tällä menetelmällä ei 
saada varmuutta jonkun tietyn vuosi
luston ajoitukseen . Selviä, koko aineis
tossa havaittavia tunnuslustoja on 
mahdoton löytää (vrt. Giddings 1962). 

Vuosiluston leveyden vaihtelu ei kuvaa 
suoraan ulkoisten kasvutekijöiden, ku
ten ilmaston, vaihtelua . Puun kasvun 
vaihteluun vaikuttavat tunnetusti 
myös puun sisäiset tekijät, kuten ikä. 
Näin ollen iän vaikutus on eliminoita
va. Tämä tapahtuu selvittämällä, 
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Kuva 2. Katajan kasvuindeksit verra ttuna Ka rasjoe ll a mita tluihin he inä kuun kes kilä mpö
tiloihin. Kummatkin kuvaajat o n taso itettu 5 vuoden liukuvin kes kia rvo in. 
Fig. 2. The growth indices of juniper co mpa red with the mea n tempera tures in Ka rasjo ki . 
The curves are smoothed with 5 years sliding ave rages. 

kuinka puun kasvu muuttuu iän mu
kana ja vertaamalla iänmukaista kas
vua todelliseen kasvuun. Näin päädy
tään ns. kasvuindeksiin. Kasvuindeksi 
on suhdeluku, joka ilmoittaa, kuinka 
paljon tietyn ikäisen puun kasvu poik
keaa jonakin vuonna tämän ikäisen 
puun keskimääräisestä kasvusta . Kata
jan kasvuindeksit on esitetty kuvassa 1. 
Lapin metsänrajaseudun katajilla ei 
ikä juuri näytä vaikuttavan sädekas
vun voimakkuuteen. Sädekasvu voi
mistuu hiukan noin 150 vuoden ikään 
saakka ja alkaa hiljalleen vähentyä 
noin 200 vuoden jälkeen. 

Kasvuindeksin arvoon vaikuttavat 
puun ulkopuoliset kasvutekijät , kuten 
ilmasto, ravinteet, vesitalous ja myös 

erila iset tuhot. Ei ole kuitenkaan help
poa sanoa, kuinka voimakkaasti eri 
tekijät vaikuttavat. Asiaa voidaan 
esim. ilmaston osalta ainakin karkeasti 
selvittää vertaamalla kasvuindeksien 
sarjaa eri ilmastotekijöiden, kuten kas
vukauden keskilämpötilan, kasvukau
den lämpösumman, kasvukautena tie
tyn keskilämpötilan ylittävien päivien 
lukumäärän, kasvukauden sademää
rän ja ilmanpaineen sarjoihin . Mitä pi
tempi on jakso , sitä luotettavampi on 
tulos. 

Verrattaessa katajan kasvuindeksisar
jaa ilmastotekijöiden vaihtelun sarjoi
hin, käy selville, että lämpötilalla -
esimerkiksi heinäkuun keskilämpöti
lalla tai kasvukauden lämpösummalla 
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Kuva 3. Pöytäkatajia Paistunturin lähellä Utsjoella.- Kuvat V. Hallikainen. 
Fig. 3. Table junipers growing near Paistunturit in Utsjoki.- Photographs by V. Halli
kainen . 

ilmaistuna - on huomattava vaikutus 
katajan kasvuun (vrt. kuva 2). Myös 
kasvukauden sellaisten päivien luku
määrä, jolloin keskilämpötila ylittää 
19°C rajan, vaikuttaa kasvuun. Sen si 
jaan sademäärä, ilmanpaine ja zonaa
livirtaukset eivät näytä vaikuttavan ka
tajan kasvuun, ainakaan Lapissa. 
Lämpötilan on Lapin oloissa havaittu 
vaikuttavan voimakkaimmin myös 
männyn ja kuusen sädekasvun vaihte
luun (vrt. Erlandsan 1936, Hustich 
1948, 1949, 1978). Tosin Pohtilan 
(1980) mukaan myös zonaalivirtausten 
ja Lapin männyn kasvun välillä on 
voimakas positiivinen korrelaatio. 

Auringonpilkkujen sanotaan kuvaa
van auringon aktiivisuutta. Auringon
pilkkujen määrän vaihtelu kuvastu
neekin jotenkin ilman lämpötilan vaih
telussa. Auringonpilkkujen määrä on 
Yleensä vaihdellut aaltomaisesti . Eräs 
tunnettu jakso on II vuoden mittainen 

jakso. Katajan kasvuindeksisarjassa 
näyttää esiintyvän hieman yli 20 vuo
den mittainen jakso eli noin kaksi ker
taa auringonpilkkujaksoa pitempi jak
so 1800-luvulta näihin aikoihin saakka 
(vrt. kuva 1 ). Myös auringonpilkkujen 
määrän suurisuuntaisen vaihtelun ja 
katajan suurisuuntaisen kasvuvaihte
lun välillä on havaittavissa yhteyttä 
(vrt. PohtiJan 1975 esittämä auringon
pilkkuluvun kuvaaja tai Anttilan 1980 
esittämä kuvaaja) . Esimerkiksi vuosina 
1790-1830 ja 1645-1704 oli aika, jol
loin auringonpilkkuja ei esiintynyt. 
Ensinmainittu aika tunnetaan nimellä 
Pieni Maunderin Minimi ja jälkimmäi
nen nimellä Maunderin Minimi. Myös 
katajan kasvussa on ollut näinä aikoi
na huomattava minimi. 

Hyvin kylmänä vuosisatana tunnetaan 
yleisestikin 1600-luku (vrt. Lamb 1968) 
usein toistuvine katovuosineen. Vuosi
sadan kylmyyttä kuvaa sekin, että 



112 

Kuva 4. Noin 900-vuotias kataja. Puun on 
löytänyt Paavo Kallio Utsjoen Nilijoelta. 
Fig. 4. About 900 years o ld juniper found 
by Paavo Kallio by the river Nilijoki , in 
Utsjoki. 

Kaarle X Kustaa hyökkäsi talvella 
1657-1658 Ruotsista Tanskaan jäätä 
myöten. Katajan kasvu on pääpiirteis
sään noussut 1600-luvulta meidän päi
viimme (vrt. Kallio ym. 1971), tällä 
jaksolla on tosin koettu huonojakin 
aikoja. 

Verrattaessa katajan kasvuindeksejä 
esim. Mikolan (1950) ja Siren'in 
(196la, 196lb) laatimiin männyn kas
vuindekseihin havaitaan, että kasvuin
deksien vuosittaiset arvot poikkeavat 
monin paikoin huomattavasti toisis
taan, mutta suurin osa minimeistä ja 
maksimeista on samojen vuosien koh
dalla. Monet historiaan kylminä jää
neet vuodet kuvastuvat myös katajan 
kasvunvaihtelussa. Tällaisia vuosia 
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ovat esimerkiksi 1960-luvun puoliväli, 
1928, 1923 , 1902, 1867, 1862, 1810. 
Varsinkin vuosi 1867 oli tuhoisa kato
vuosi (Hustich 1946). Kasvu ei tosin 
aina reagoi välittömästi huonoon tai 
suotuisaan vuoteen. Esimerkiksi suu
riksi katovuosiksi mainittujen vuosien 
1832 ja 1830 (Hustich 1946) kasvuin
deksien arvot ovat vielä melko kor
keat, mutta näiden vuosien jälkeen 
seuraa voimakas lasku. Vastaavasti 
pari suotuisaa vuotta huonon jakson 
keskellä eivät aina kuvastu katajan 
kasvussa (vrt. Kallio ym. 1971). Tämä 
voi liittyä katajan varastoimien yhteyt
tämistuotteiden määrään. Muita mah
dollisia selityksiä poikkeamille ovat 
pien- ja suurilmaston väliset erot, pie
nehkö aineisto sekä mahdolliset vtr
heet vuosilustojen ajoituksessa. 

Kuitenkin voitaneen todeta, että met
sänrajaseudun katajan kasvunvaihte
lua seuraamalla voidaan saada ainakin 
suuntaa-antavaa informaatiota men
neiden kasvukausien lämpötilan vaih
teluista. 

Pöytäkatajien tulevaisuus - osa 
metsänrajakysymystä 

Tuhoilta säästyessään metsänrajaseu
dun kataja voi elää hyvin vanhaksi. 
Eräät tuhot uhkaavat kuitenkin näitä
kin sitkeitä puita. 

Kallio ja Lehtonen ( 1973) havaitsivat, 
että vanhoilla koivun tunturimittarin 
( Oporina autumnata Bkh.) tuhoalueilla 
puumaiset katajat ovat kärsineet koi
vutuhon jälkeisestä ympäristönmuu
toksesta. 

Vanhojen koivutuhoalueiden paljakoi
tuessa lumi kulkeutuu laakeilta ja to
pografisesti suojattomilta alueilta 
laaksoihin . Tällöin tunturikoivikossa 
vallinneeseen lumenpinnan korkeuteen 



SORBIFOLIA 16(3) 1985 

sopeutuneet katajat jäävät alttiiksi 
pakkasille ja varsinkin kevättalven 
kuivattaville tuulille . Tuulet ovat puul
le kohtalokkaita maan ollessa jäässä, 
jolloin juuret eivät voi ottaa vettä haih
tuneen tilalle (vrt. Kalliola 1973, Tran
quillini 1979, Larcher 1980). Vaikeim
mat olosuhteet puun kannalta ovat 
juuri hangen pinnan läheisissä ilma
kerroksissa (vrt. Eiche 1966, Hare 
1971). Myös tuulen mekaaninen voima 
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Pyykkö, M. 1985: Katajan puuaineksesta. (Wood anatomy of common 
juniper, Juniperus communis L.)- Sorbifolia 16(3): 115-121. 
The sapwood of the common juniper is thin, light yellow, the heartwood 
yellowish- or reddish-brown, usually having a violet tinge. The wood is 
odo r, straight- and even-grained, fine-textured. The growth rings are vari
able in width, with contours slightl y wavy and co nspicuous. The band of 
the summerwood is narrow, darker than that of the springwood. The 
walls of the tracheids in the former are a little thicker than in the latter. 
Last few rows of the late tracheids are strongly flattened radially. Tran
si tion from the springwood to the summerwood is gradual. False rings 
and discontinuous rings are usually characteristic in the wood. 
On th e radia l walls of the tracheids bordered pits are in one row; tangen
tia l pitting presents in the last few rows of the summerwood. Longitudinal 
parenchyma cells are rather abundant, generally diffuse, but sometimes as 
a loosely arranged tangential bands. Parenchyma cells are filled with a 
dark resin. Resin canals are absent. 
The rays are uniseriate , occasionally biseriate, consisting entirely of pa
renchyma cells. Pits Ieading to tracheids are cupressoid, 1-4 per ray cros
sing. The rays a re 1-18(24) cells high , solitary cells 350-360 per sq.mm in 
the tangential sections. Tangential walls of the ray cells are pitted in 
scalariform, that is , juniperoid fashion. 
The wood of the common juniper is moderately heavy (0.50-0.52 g/mm 2

), 

soft, rather flexible, but only weakly elastic. The wood works easily under 
tools and is good for whitting and turning. It dries slowly and shrinks 
moderately on drying, but does not easily split or become warped. It is 
very resistant to decay. 
M. Pyykkö, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos, Unionink. 44, 00170 
Helsinki. 

Tiheäoksainen, pistäväneulasinen ka
taja on yleinen koko Suomessa . Se 
kasvaa useimmiten pensasmaisena, 
joskus puumaisena ja etenkin tuntu
reilla ja ulkosaaristossa mattomaisena . 
Katajan runkoa peittää ohut, punerta
vanruskea tai -harmahtava kaarna. 
Vanhemmiten kaarnan uloimmat osat 
irtoavat pitkinä, repaleisina pystysui
kaleina , jotka jäävät osittain kiinni 
varteen. 

Kataja kasvaa harvoin kovin vanhaksi, 

yleensä vain muutaman vuosikymme
nen ikäiseksi (Kujala 1958). Meidän 
vanhimmat katajamme löytyvät Lapis
ta , josta on tavattu 860 vuoden ikäinen 
yksilö (Sarvas 1964, ks. myös Hallikai
nen 1985). A.O. Kairamo on Kuolan 
niemimaalla saanut useiden katajien 
iäksi satoja vuosia (230-544 vuotta). 
Maailman vanhin kataja lienee kaadet
tu Liivinmaalta. Sen iäksi laskettiin yli 
2000 vuotta ja rungon läpimitta oli 
toista metriä (Kujala 1958). 
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Kuva 1. Katajan rungon poikkileikkausta. 
(a) kevätpuuta, (b) kesäpuuta, (c) vuosilus
ton raja. Valokuvat: Marjatta Salrnenkal
lio. 
Fig. 1. Transversal section of the stern of 
cornrnon juniper. (a) springwood, {b) surn
rnerwood, (c) boundary of annual rings. 
Photographs by Marjatta Salrnenkallio. 

Puun anatomia 

Katajan monimuotoisuus ei vaikuta 
puun anatomiseen rakenteeseen . Ana
tomiassa ilmenevät vähäiset erilaisuu
det ovat oikeastaan määrällisiä ja pi
kemminkin yhteydessä ympäristöteki
jöihin kuin perinnöllisiin. Itse asiassa 
koko Cupressaceae-heimon puiden 
anatomia on hyvin yhtenäinen (Gre
guss 1955). 

Katajan sydänpuu, jonka raja ei nou
data vuosilustoja, erottuu pintapuusta 
hiukan tummemman värinsä tähden . 
Pintapuu on kapea-alainen, väriltään 
vaaleankellertävä, sydänpuu keilan- tai 
punertavanruskea, usein violettiin vi
vahtava. Puun tuoksu on erittäin aro
maattinen. Tavallisesti katajien runko 
ei ole tasaisen liereä, vaan - ainakin 
vanhemmiten - ikäänkuin pitkittäi-
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Kuva 2. Katajan rungon säteensuuntaista 
leikkausta. (a) kevätpuuta, (b) kesäpuuta, 
(c) vuosiluston raja , (d) ydinsäde . 
Fig. 2. Radial section of the stern of corn
rnon juniper. (a) springwood, (b) surnrner
wood, (c) boundary of annual rings, {d) 
part of a ray. 

sesti uurteinen . Tämä johtuu jällen 
epätasaisesta toiminnasta varren eri 
osissa. Nuoressa rungossa vuosilustot 
ovat kutakuinkin samankeskiset, kaut
taaltaan yhtä leveät, myöhemmät lus
tot sen sijaan ovat Ioivan aaltomaiset, 
paikoin kapeat, paikoin hyvinkin le
veät. Myös epätäydelliset vuosilustot 
ovat katajalle ominaisia. 

Trakeidit. Katajan sekundaarinen eli 
jällestä syntynyt puu on muodostunut 
lähes yksinomaan vedenkuljetukseen 
erilaistuneista pitkistä, kärjistään 
suippenevista putkisoluista eli trakei
deista. Tästä syystä puuaines näyttää 
hyvin tasalaatuiselta (kuvat 1-4). Vuo
silustonrajat erottuvat puussa selvästi. 
Tämä johtuu lähinnä siitä , että luston 
viimeiset trakeidit ovat hyvin litteitä, 
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Kuva 3. Katajan rungon tangentinsuuntais
ta leikkausta. (a) trakeideja , joiden seinissä 
rengashuokosia, (b) puutylppysoluja , (c) 
ydinsäteitä. 
Fig. 3. Tangential section of the stem of 
common juniper. (a) tracheids with border
ed pits, (b) longitudinal parenchyma cells, 
(c) rays. 

joten soluontelo on melkein viirumai
nen (kuva 4) . Sen sijaan trakeidien sei
näpaksuudessa ei kevät- ja kesäpuun 
välillä o le suurtakaan eroa. Mutta ke
vätpuun trakeidit ovat suurempionte
loiset, poikkileikkauksessa säteen 
suuntaisest i suunnikkaan tai moni
kulmion muotoiset . Kesäpuun trakei
dit puolestaan ovat poikkileikkaukses
sa enemmän neliömäisiä tai tangentin 
suuntaisesti suunnikkaan muotoiset 
(kuva 4). Vuosilustossa kevätpuu vaih
tuu kesäpuuksi vähittäisesti. 

Katajan puussa tavataan usein vale
vuosil ustoja, jotka eroavat normaali
lustoista si inä, että kesäpuun kapeaon
teloisten trakeidien ulkopuolelle on 
syntynyt isompionteloisia kesäpuun 
trakeideja tyypillisten suurionteloisten 
kevätpuun trake1dien asemesta (kuva 
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Kuva 4. Katajan rungon poikkileikkausta. 
(a) kevätpuuta, (b) kesäpuuta, johon on 
muodostunut valevuosilusto, (c) normaali 
vuosiluston raja, (d) tylppysoluja. 
Fig. 4. Transversal section of the stem of 
common juniper. (a) springwood, (b) sum
merwood with a false annual ring, (c) nor
mal boundary of annual rings, (d) paren
chyma cells . 

4). Valevuosilustot ovat ilmeisesti yh
teydessä ilmaston ajoittaisiin kuiva
kausiin . Niinpä puun paksuuskasvu 
voi lakata aikaisin jos kasvukauden al
kupuolella on pitkä kuiva jakso. Jos 
sitä seuraa sateinen ja vielä lämmin 
jakso, saattaa kasvu alkaa uudelleen, 
mutta jällestä syntyy vain kesä puuta. 

Katajan trakeidit ovat läpimitaltaan 
verraten pieniä. Gregussin ( 1955) mu
kaan niitä mahtuu puun poikkileik
kauspinnalle noin 4500 yhdelle neliö
millimetrille. Tämä luku riippuu kui
tenkin katajan kasvupaikkatekijöistä. 
Niinpä Etelä-Suomen hyväkasvuisissa 
katajissa vastaava luku jää paljon alle 
4000. 

Trakeidien säteensuuntaisilla seinillä 
on rengashuokosia yhdessä rivissä 
(kuva 5). Ne ovat kevätpuussa läpimi-
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Kuva 5. Katajan rungon säteensuuntaista 
leikkausta . Trakeideja, joissa rengashuoko
set yhdessä rivissä; ydinsäteen ristikentän 
cupressoidisia huokosia. 
Fig. 5. Radial section of the stem of com
mon juniper. Tracheids with bordered pits 
on one row; cross field of a ray showing 
cupressoid pits. 

taltaan 13-17 ,um ja niiden huoko
saukko on pyöreä. Kesäpuussa säteen
suuntaisten seimen rengashuokoset 
ovat hiukan pienempiä, 11-13 ,um hal
kaisijaltaan, ja niiden huokosaukko on 
toisinaan vino. Kesäpuun trakeideissa 
on rengashuokosia myös tangentin
suuntaisilla seinillä, mutta niiden lä
pimitta on vain 4-5 ,um (kuva 6). 

Puutylppysolut. Trakeidien lisäksi kata
jan puussa on pitkänomaisia puutylp
pysoluja joskus runsaastikin. Tavalli
sesti ne sijaitsevat tasaisesti jakautu
neina vuosilustossa, mutta toisinaan ne 
voivat olla tangentinsuuntaisena löy
hänä vyöhykkeenä (kuva 4). Tylppyso
lut sijaitsevat usean solun muodosta
mina pystyjonoina (kuva 3) liittyen toi
siinsa yksinkertaisin huokosin ja ym
päröiviin trakeideihin puolipihahuo
kosin. Pintapuussa solut ovat eläviä; 

SORBIFOLIA 16(3) 1985 

Kuva 6. Katajan kesäpuun trakeideja. (a) 
säteensuuntaista seinää , jossa rengashuo
koset suurempia kuin tangentinsuuntaisilla 
seinillä (b ). 
Fig. 6. Tracheids of the summerwood of 
common juniper. (a) radial walls with bor
dered pits larger than those on tangential 
walls (b). 

niiden sisältö on ruosteenpunaista tai 
kellanruskeaa. Katajapuun aromaatti
nen tuoksu johtuu tylppysolujen sisäl
tämästä öljystä. Pihkatiehyeitä ei kata
jassa ole. 

Ydinsäteet. Katajan ydinsäteet ovat -
kuten yleensä havupuilla- yksiriviset, 
joskin satunnaisesti voi esiintyä kaksi
rivisiäkin säteitä. Ydinsäteiden kor
keus vaihtelee eri yksilöissä. Tutkituis
ta näytteistä toisissa ydinsäteet olivat 
1-18 , toisissa 1-24 solukerrosta. Aina
kin eteläsuomalaisissa katajissa säteet 
ovat siis korkeammat kuiri keskieu
rooppalaisissa katajissa käytettävissä 
olevan kirjallisuuden perusteella. Gre
guss ( 1955) näet ilmoittaa tutkimus
kaavassaan katajan ydinsäteiden kor
keudeksi 1-15, tyypillisimmin 3-6, 
Grosser (1977) 1-13 ja Schweingruber 
(1982) 1-7 solukerrosta. Ydinsäteiden 
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Kuva 7. Katajan ydinsäteen cupressoidisia 
huokosia. 
Fig. 7. Cupressoid pits of a ray of common 
juniper. 

tiheys näyttää olevan yhteydessä nii
den korkeuteen. Näytteissä, joissa 
ydinsäteiden korkeus on 1-24 soluker
rosta on säteiden määrä tangentin
suuntaisissa leikkauksissa 60-65/mm2, 
ja korkeuden ollessa 1-18 on tiheys 70-
75/mm 2. Greguss ( 1955) on saanut ti
heydeksi 90-95/mm2(korkeus 1-15 so
lukerrosta). Sen sijaan ydinsädesolujen 
määrä pinta-alayksikköä kohti on kai
kissa tutkituissa näytteissä kutakuin
kin vakio: 350-360/mm2. Myös Gre
guss on päätynyt samaan määrään. 

Katajan ydinsäteiden kaikki solut ovat 
tylppysoluja . Ne ovat pitkänomaisia , 
poikkileikkauksessa soikeanpyöreitä, 
reunasolut usein kiilamaisesti suippe
nevia . Solut ovat sileäseinäisiä, vaaka
suorat seinät muita hieman paksum
pia, poikittaiset väliseinät saattavat ol
la solmuiset. Ydinsädesolujen ja tra
keidien väliset huokoset ovat puolipi
hahuokosia ja tyypiltään ns. cupres-
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Kuva 8. Katajan ydinsädettä rungon tan
gentinsuuntaisessa leikkauksessa. Tylppy
solujen väliseinien porrasmainen rakenne. 
Fig. 8. Tangential section of a ray of com
mon juniper showing scalariform pitting on 
the tangential walls of the ray cells. 

soidisia (kuvat 5 ja 7). Huokostyyppi 
on koko Cupressaceae-heimolle omi
nainen , mihin huokosten nimityskin 
viittaa. Ristikentässä huokosia on 1-4, 
kesäpuussa yleensä vain 1 tai 2. Huo
koset ovat läpimitaltaan 4-5 Mm, kes
kisoluissa niiden ainoa huokonen saat
taa olla suurempikin, 6-8 Mm. 
Kaikilla sypressiheimon puilla on puun 
mikroskooppinen rakenne siinä mää
rin yhtenäinen, että erottavia piirteitä 
sukujen välillä on vaikea löytää. Eräs 
Juniperus-suvulle ominainen piirre on 
ydinsäteiden poikittaisten väliseinien 
huokosrakenne (Greguss 1955). Huo
koset ovat nimittäin soikeita tai pit
känomaisia ja saattavat muodostaa 
porrasmaisen huokosalueen (kuva 8). 

Katajan runkopuussa on tavallisesti 
melko runsaasti lylyyntynyttä puuta. 
Lylyn muodostushan on puun reaktio 
rungon kallistumista vastaan pyrki
myksenä palauttaa sen asento pysty-
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Kuva 9. Katajan lylyä. Trakeidien sisäpinta 
kierteisesti uurteinen ja huokosaukot vinot. 
Fig. 9. Compression wood in the stem of 
common juniper. The inner surface of the 
tracheids is helically grooved and ribbed 
1md pit apertures are oblique. 

suoraksi (Pyykkö 1976). Lylyyntyneessä 
puussa trakeidien sisäpinta on kiertei
sesti uurteinen ja rengashuokosten 
aukko vino (kuva 9). 

Käyttö 

Katajan puuaines on rakenteeltaan ta
saista ja tiivistä sekä helposti työstettä
vää. Puu on pehmeää ja keskiraskasta, 
ilmakuivana 0.50-0.52 g/cm 3 (Grosser 
1977). Se on suhteellisen lujaa ja sit
keää, helposti taivutettavaa, mutta 
vain heikosti kimmoisaa. Kataja kui
vuu hitaasti ja kutistuu kohtalaisesti . 
Kuitenkaan se ei sanottavasti halkeile 
tai kieroudu . 

Monien katajalajien puu on arvokasta 
raaka-ainetta ja toisiila on ollut jopa 
kaupallista merkityst~ . Tällainen on en
nen muita pohjoisamerikkalainen ky
näkataja, Juniperus virginiana L., jonka 
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puuta on pidetty lyijykynien valmis
tukseen parhaiten sopivana. Puuta tuo
tiin aikoinaan runsaasti Eurooppaan
kin. Kynäkatajan puusta on tehty 
myös sikarilaatikoita. 

Paikallisesti on eri katajalajeja käytetty 
monenlaisten talousesineiden ja tarve
katujen valmistukseen sekä rakennus
puuksi todennäköisesti jo esihistorial
lisista ajoista asti ja historialliselta ajal
ta sen käytöstä on mainintoja eri puolil
ta maailmaa. Niinpä katajaa on mah
dollisesti käytetty libanoninsetrin ohel
la Salomonin temppelin rakennusai
neena. Raamatussa (1 Kun. 5) kerro
taan kuningas Salomonin tuottaneen 
temppeliään varten Libanonista setriä 
ja sypressipuita. Kun sypressiä kuiten
kin kasvoi tuolloin kaikkialla Jerusa
lemin ympäristössä, ovat eräät kasvi
tieteilijä! päätelleet, että Libanonista 
tuotettu sypressipuu on saattanut olla 
puumainen kataja, Juniperus exce/sa 
Bieb. , joka nykyisinkin kasvaa samoil
la paikoilla libanoninsetrin kanssa 
(Zohary 1982). Taka-Intiassa tehdään 
erään sikäläisen katajan, J. recurva 
Buch .-Ham. puusta ruumisarkkuja, ja 
itäafrikkalaisen katajan, J. procera 
Hochst. puuta , jota termiitit eivät syö, 
käytetään paperin raaka-aineena. 

Myös oman kansamme vaiheissa kata
jalla on ollut tärkeä sijansa. Lujuuten
sa ja oksaisuutensa vuoksi kataja on 
soveltunut erinomaisesti monenlaisten 
näppärien kalanpyydysten ja koukku
jen valmistukseen. Siitä on tehty lau
kunleukoja , veneen kaarinauloja, höy
länpäitä, viikatteensiipiä, piipunpesiä. 
Sitkeänä ja taipuisana sitä on käytetty 
erilaisten ansapyydysten rakentelussa 
(Itkonen 1948). Katajan sään- ja la 
honkestävyys on hyvä. Siksi siitä on 
tehty kattopaanuja, päreitä , heinäsei
päitä, aitatolppia. "Katajain seiväs ja 
haapain ailas kestää yhtä kauvan miä-
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hen kans" sanottiin muinoin Elimäel
lä. Sama sananlasku tunnetaan toisin
toina myös laajalti muualla Suomessa. 

Katajasta on tehty myös erilaisia ta
lousastioita. Juoma-astioiden valmis
tukseen liittyi uskomus, että katajan 
tuoksu pitää noidat, peikot ja pahat 
henget loitolla, joten juominen kataja
astiasta oli turvallista. 1700-luvulla ka
tajasta tehtiin huonekalujakin (Salmi 
1972). Kataja sopii erinomaisesti sor
vipuuksi ja on sen vuoksi nykyisin suo
sittu mm. matkamuistoteollisuuden 
raaka-aineena. 

Katajan lahonkestävyys johtuu aina
kin osittain puun sisä ltämästä öljystä, 
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Suuri riippasaarni Kustavissa. (A 
hundred years old ash, Fraxinus ex
celsior 'Pendula' in Kustavi, SW Fin
land.) 

Kustavissa, Ströömin rannalla Kallio
nieme sä kasv!!:. mahtava Fraxinus 
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exelsior 'Pendula'. Onko se Suomen 
suurin riippasaarni? 

Puu on tuotu aikoinaan purjelaivan 
painolastin mukana Keski-Euroopas
ta. Vuosisadan vaihteessa kustavilaiset 
harrastivat suuressa mitassa purjeh
dusta aina Keski-Eurooppaan saakka. 
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Kuva 1. Kustavin Kallioniemen riippasaarni . - Kuva: P. Jyränkö. 
Fig. 1. Fraxinus excelsior 'Pendula' in Kustavi is of Central European origin.- Photo
graph by P. Jyränkö. 

Puun sijaintipaikka, Kallioniemi, on 
Kustavin ensimmäinen kesähuvila, jo
ka valmistui 1881. Valokuvan perus
teella puu on ollut istutettuna jo vuon
na 1890. Puun korkeus on tuolloin 
ollut n. 3m. Tällä perusteella puulla 
täytynee olla ikää nyt n. 100 vuotta. 
Valokuva puusta on vuodelta 1890 Kal
lioniemen perhealbumissa. Puun ym
pärillä on ollut ympyrän muotoinen 
pöytä 1930-Juvulla. Pöytä on poistettu 
rungon ympäriltä pieneksi käyneenä 
vuonna 1939, jolloin puunrungon ym
pärysmitta on ollut n. 160 cm. Puun 
katveessa on monet vuosikymmenet 
juotu maukkaat kahvit ja pidetty 

hauskaa . Meillekin ystävällinen isän
täväki tarjosi puun katveessa kahvit. 

Puun mitat ovat tällä hetkellä: rungon
ympärys metrin korkeudelta 185 cm, 
puun korkeus maanpinnasta ylimpiin 
riippaoksiin on n. 10m, ehkä jonkin 
verran ylikin , Jatvuksen suurin leveys 
itä- länsisuunnassa on 12m ja pohjois 
- eteläsuunnassa 11.5 m. Mittaukset on 
suorittanut Kari Laine 2.9.84. 

Vielä tänä kesänäkin puu näytti hyvin
voivalta Ströömiltä katseltuna, kun 
seilasin Kallioniemen ohi.- Pekka Jy
ränkö, Hammarskjöldintie 1, 00250 
Helsinki. 
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Vuoden 1984 aikana ilmestynyttä dendrologista 
kirjallisuutta 
Pentti Alanko 

Alanko, P. 1985: Vuoden 1984 aikana ilmestynyttä dendrologista kirjalli
suutta. (Dendrologicalliterature published in Finland in 1984.)- Sorbi
folia 16(3):123-130. 
P. Alanko, Puutarhatieteen laitos, Viikki, 00710 Helsinki. 

Edellisten vuosien tapaan julkaistaan 
luettelo kuluneen vuoden aikana ilmes
tyneestä dendrologisesta kirjallisuu
desta. Mukana on kuten aiemminkin 
myös maisemanhoitoon, taimistovilje
lyyn yms . liittyvää kirjallisuutta . Jois
takin aikaisempien vuosien julkaisuista 
on saatu tiedot vasta nyt, joten ne ovat 
vasta nyt mukana . Täydennyksiä ote
taan vastaan myös tähän luetteloon. 

Varsinaista metsänhoitoon liittyvää 
kirjallisuutta löytyy Helsingin yliopis
ton metsäkirjaston neljä kertaa vuo
dessa julkaisemasta 'Suomen metsätie
teellinen kirjallisuus 1 Bibliography of 
the Finnish F orestry Literature', johon 
kootaan tiedot noin 200 julkaisusta , 
joiden joukossa on myös SORBIFO
LIA. Vastaavasti Helsingin yliopiston 
maatalouskirjasto julkaisee FINAG
RI-nimistä bibliografiaa, joka ilmestyy 
myös neljä kertaa vuodessa. Siinä on 
maatalous-, ravitsemus-, elintarvike-, 
kotitalous-ja ympäristöalojen kirjalli
suutta . Luetteloon poimitaan tiedot yli 
200 suomalaisesta aikakauslehdestä, 
joiden joukossa on myös SORBIFO
LIA. Kumpikin näistä bibliografioista 
on maksullinen. 

Aaltio, S.: Havupuukokeiluja Lempäälässä 
(Summary: Conifer plantations in Lem
päälä, South Häme). - Sorbifolia 15: 
139-144. 

Alanko, P.: Vaahtera-aiheiset postimerkit. 
- Aihefilatelisti 22: 22-23. 

- Vuoden puu 1985: Kataja. - Puutarha-
kalenteri "1985" 44: 302-303. 

- Kestäviä kasveja etsivä tutkimus alka
massa. - Puutarhauutiset - trädgårds
notiser 36: 1262, 1265. 

- Dendrologit ja ilman saastuminen. -
Sorbifolia 15: 59. 

- Suomessa viljellyt seljat (Sambucus) 
(Summary: Cultivated elders (Sambu
cus) in Finland). - Sorbifolia 15: 79-
89. 

-Vuoden 1983 aikana ilmestynyttä den
drologista kirjallisuutta (Dendrological 
literature published in Finland in 1983). 
- Sorbifolia 15: 91-98. 

- Kellovaivero (Pieris tloribunda) (Sum-
mary: Pieris tloribunda in Finland) . -
Sorbifolia 15: 129-132. 

- Lappi - vain mäntyä ja koivua - vai
ko dendrologinen paratiisi (An excur
sion in Swedish Lapland). - Sorbifolia 
15: 149-150. 

- Omenapuut (Malus) postimerkeissä 
(Summary: Apples on stamps). - Sor
bifolia 15: 167-171. 

- Onko männystä pataan pantavaksi? -
Terve elämä 1984:1:8. 

- Ruusunkiulukat- luonnon omat vita
miinipillerit.- Terve elämä 1984:4: 8. 

Anon. 1984: Uudet taimitarhatuotteiden 
kelpoisuusvaatimukset.- Puutarha 87: 
621-624. 

- 1983: Maaseututaajamien ympäristön
suunnittelu ja osayleiskaavoitus. -
Ympäristöministeriö, kaavoitusohjeita 
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(Anon.) 

2/1983. 2s. 
- 1983: Ympäristöinventoinnit maaseutu

taajamassa - Kiikan kirkonkylä 1983. 
Ympäristöministeriö, tiedotuksia 

7/ 1983: 1-62. 
- ("Peukalopotti"): Mustamarja-aronia , 

koristepensas, marjapensas. - Koti
puutarha 44: 160. 

- ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia. -
Kotipuutarha 44: (arboretumit) 223, 
(sianpuola) 358. 

- Ruusukvitteni - hyödyllinen koriste
pensas. - Kotipuutarha 44: 234-235. 

- Taimitarhoilla hyvä vuosi- hyvää odo
tetaan alkaneeltakin. - Puutarhauuti
set- trädgårdsnotiser 36: 62, 79 . 

- Kolmas sukupolvi vahvasti remmissä 
Kataisten taimitarhassa . - Puutarha
uutiset- trädgårdsnotiser 36: 68-69, 77. 

- Tutkimus Kaisaniemen puistosta 1700-
luvulta nykypäivään . - Puutarhauuti
set - trädgårdsnotiser 36: 188. 

- Uutta puistoa kahdeksalla miljoonalla 
markalla Tampereella tänä vuonna. -
Puutarhauutiset - trädgårdsnotiser 36: 
540-541. 

- Kestävä kasvimateriaali vähenee Ruot
sissakin. - Puutarhauutiset-trädgårds
notiser 36: 10 II. 

- Nyt kysellään mustaherukoista . - Ou
lun luonnonystäväin yhdistys ry., tiedo
tuksia 9(1): 25. 

- Suomen metsäntutkimuksen kehittä
missuunnitelma (Sammandrag: Pro
gram för utveckling av skogsforsknin
gen i Finland. Summary: Development 
programme for forest research in Fin
land). - Silva Fenn. 18: 423-448 . 

Autere, J.: Taimistoviljelyä australialaisit
tain . - Puutarha 87: 110-113. 

Anttiroiko, 1.: Puiden ja pensaiden hoito
leikkaukset. - Kotipuutarha 44: 126-
129. 

- Puutarharakentajat ekologisen viherra
kentamisen päivillä. - Puutarha 87: 
56-57. 

- Kaupunginpuutarhurit- tervetuloa ke
säpäiville Ouluun.- Puutarha 87:415-
416. 
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Aro, H .: Puiden talvi-istutusta Tamperelai
sittain. - Puutarha 87: 562-563. 

Arovaara, H., Hari, P. & Kuusela, K.: Pos
sible effect of changes in atmospheric 
composition and acid rain on tree 
growth. An analysis based on the resu lts 
of Finnish National Forest Inventories. 
(Seloste: Ilmakehän ominaisuuksien 
muutosten ja happaman laskeuman 
mahdollinen vaikutus puuston kasvuun. 
Valtakunnan metsien inventointien tu
loksiin perustuva analyysi.) - Com
mun. Inst. For. Fenn. 122: 1-16. 

Cronström, U.: Sverige öka r skyddet av 
ädellövskog. - Finlands Natur 43(6): 
18 . 

Ekram, C.: Träd och buskar i folktro. -
Skogsbruket 54(12): 10-13. 

Erkamo, V.: Kynäjalavan esiintymisestä 
Vanajaveden seudulla . - Kanta-Hä
meen seu tukaavaliitto julk. II: 130; 
Tampereen seutukaavaliitto julk. D 59, 
ss. II+22+IV. Hämeenli nna . 

Evers, A.-M., Hårdh, K. & Ylätalo, M.: Pi
ha ja puutarha. - 184 s. Vaasa. 

Finne, Å.: Omenapuiden geenipankkike
räys Ahvenanmaalla. - Sorbifolia 15: 
78. 

Fitchett, J .: Hapan sade hiljentää metsät. 
- Valitut palat 40( 12): 19-25. 

Gardberg, C.: Hautausmaiden vanhan 
kulttuurin suojeleminen. - Puutarha 
87: 556-559. 

Hallakse la , A.-M.: Causal agents of butt
root in Norway spruce in southern Fin
land (Seloste: Kuusen tyvilahon ai heut
tajat Etelä-Suomessa). - Silva Fenn. 
18 : 237-243. 

Harberg, G .: Skogen skadad också på 
Åland.- Finlands atur 43(4): 8. 

Hari, P.: Ilman koostumuksen muutoksen 
vaikutus metsien kasvuun. - Metsän
hoitaja 34(5): 7-1 0. 

- & Raunemaa, T.: Luonto muuttumassa 
(Abstract: The acceleration of forest 
ecosystem change). - Tiede 2000-
forskning-science 4(7): 38-41 , 52. 

Heikinheimo, 0.: Omenapuiden hyönteis
vioituksista (Summary: Insects as pests 
on apple trees). - Sorbifolia 15: 121-
124. 
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Heikkilä, P.: Siemenlen esikäsittelyn ja pa
peri kennoihin kylvön vaikutus eräiden 
koristehavupuiden taimien kehitykseen. 
- 99 s. Pro gradu -työ. Helsingin yli
opiston Puutarhatieteen laitos. 

Heikkilä, R.: Hate pitää hirvet loi tolla. -
Leipä leveämmäksi 32(5): 23. 

Heikkinen, 0 .: Dendrokronologian mene
telmiä ja sovellutuksia (Summary: Meth
ods and applications of dendrochrono
logy).- Terra 96(1): 1-22. 

Heinonen, T. 1983: Pääpuulajien kasvu
paikkavaatimukset ja metsänuudistu
minen. - Metsäntutk . lait. tiedonant. 
124: 17-26. 

Henttonen, H.: The dependence of annual 
ring indices on some climatic factors 
(Seloste: Vuosilustoindeksien riippu
vuus ilmastotekijöistä). - Acta For. 
Fenn. 186: 1-38. 

Hertzen, H. : Tapiolan todistusvoima. -
Puutarhauutiset - trädgårdsnotiser 36: 
284-286. 

Hiirsalmi , H. : Vaccinium-tutkijat koolla 
Puolassa . - Puutarha 87: 686, 687. 

Hohtola, A. , Kupila-Ahvenniemi, S. & Oh
tonen, S.: Seasonal changes in the cyto
plasmic structure of sporagenous cells 
of the Scots pine. - Ann. Bot. Fenn . 
21: 143-149. 

Holopainen , R.: Havukasvit kuuluvat pi
hakasvivalikoimaan. - Kotipuutarha 
44: 456-457 0 

Huttunen, S. 1983: Saksan jalokuuset 
(Abies) ilma n a rmolla. - Pellervo 
1983:8: 24-25, 27' 30. 

Hytönen , J .: Energiapajujen lannoituksesta 
entisillä turvetuotantoalueilla (Sum
mary: The fertilization of energy wil
low-plan tations growing on worked
out-pea t extraction tields). - Suo 35: 
114-126. 

- & Ferm, A.: Vesipajun vesojen puutek
nisiä ominaisuuksia (Abstract: On the 
technical properties of Salix 'Aquatica' 
sprouts). - Metsäntutk . lait. tiedonant. 
163: l-20. 

Hågbjörg, A.: Ta imitarhakuulumisia : Epä
onnistuneita pistokaslisäyksiä 1-2. 
Puutarha 87: 572-573, 632-633. 
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Hägman, J.: Kesäkuun hallavaurioista La
pissa (with English summary). -
Luonnon Tutkija 88: 136. 

Hämet-Ahti, L. 1983: Actual and potential 
exotic trees for landscaping and forestry 
in Finland. - Radovi ANUBiH LXXII 
Kniga 21: 27-35 . 

-,Suominen , J., Ulvinen, T., Uotila, P. & 
Vuokko, S. (toim.): Retkeilykasvio. 1-2 
p.- 544s. Helsinki- Forssa. 

Iisakkila, L.: Omenapuut viherrakentami
sessa (Summary: Malus in public areas 
and in urban centres). - Sorbifolia 15: 
115-120. 

Jevdokimov, A.: Visakoivun kasvatus 
Neuvostoliiton luoteisosissa (Summary: 
Experiences of curly birch growing in 
Northwestern Russia) . - Silva Fenn. 
18: 303-311. 

Jokela, J .: Suomen suurin tunnettu omena
puu?- Puutarha 87: 50. 

Junnila , S.: Talvenkestävyyssymposium 
Piikkiössä 14.-17.8.1984. - Puutarha 
87: 604-605. 

Kalela-Brundin, M.: Kuusen ekologiasta ja 
metsänhoidollisista erikoispiirteistä 
(Summary: On the ecology and silvicul
tural characteristics of Norway spruce 
(Picea abies)).- Sorbifolia 15: 71-78. 

Kalevi , T .: Kevätmietteitä oksia hyväile
mällä . - Kotipuutarha 44: 82-83. 

Kallio, P.: Islannin metsityksestä (Sum
mary: Afforestation in Iceland). - Sor
bifolia 15:99-103. 

- Ruska (Summary: The Russet time). -
Suomen Luonto 43(6): 22-25, 42. 

Kallio, T.: Suomessa koristekasveina viljel
lyistä omenapuulajeista ja -lajikkeista 
(Summa ry: Ornamental apples in Fin
land). - Sorbifolia 15: 9-17. 

Kallionie mi , E.: Eliksiriä vai siirappia? 
Suo mi edelläkävijä koivun mahlan tut
kimuksissa.- Metsälehti 51(6): 9. 

Kanninen, M.: Studies on the shoot elonga
tion in Scot pine: diurnal variations in 
relation to temperature. - Helsingin 
yliopiston metsänhoitotieteen lait. tie
donant. 50: 1-69. 

Ka rhu , .: Poppelilajien kestävyys ja käyt
tö (Sum mary: A short survey of poplars 
(Populus) cultivated in Finland). -
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Sorbifolia 15: 45-56. 

Karisto, M. 1984: Helsingin puistot tutki
muksen kohteena . - Tiedevinkki A 34: 
6. Helsingin yliopiston tiedotustoimisto . 

Karlberg, P.: Grönare samhälle ger många 
jobb å t landskapsa rkitekter. - Träd
gårdsnotiser 38: 294-295. 

Kaukolinna, H .: Vihertuotannnon arvostus 
lisääntymässä. - Maatalous 77( 1 0): 
182. 

- Taustaa Puutarhaliiton 5. valtakunnalli
sista viherpäivistä.- Puutarha 87: 103-
106. 

- Valtakunnallinen vihervuosi. - Puu
tarha 87: 391-395. 

- Ruotsissa tehdään parempia asuinym
päristöjä. - Puutarha 87: 506-508. 

- Kirjallisuutta : Viheraluetöiden tekniset 
ohjeet 1983 . (VTO 83). - Puutarha 87: 
119. 

Kauppi , P.: Stress, strain & injury: Scots 
pine transplants from lifting to acclima
tion on the planting site (Tiivistelmä: 
Metsänviljelytaimien vaun01tuminen 
noston ja istutusten välillä).- Acta For
est. Fenn. 185: 1-49. 

Knape, B. : Sådd- och odlingsförsök med 
Rhododendron i Brödtorp 1953-1983 
(Summary: Sowing and cultivation ex
periments on rhododendron at Bröd
torp, SW Finland, in 1953-1983). -
Sorbifolia 15: 27-33. 

Konttinen, K.: Sembramänty, vanhimpia 
ulkomaisia koristepuitamme (Sum
mary: Pinus cembra, one of the oldest 
ornamental introduced trees in Fin
land).- Sorbifolia 15: 135-137. 

Koponen, A.: Kesä n 1984 kotimaan retkei
lyitä (Report of the Dendrological So
ciety's summer excursion in Finland). 
- Sorbifolia 15: 145-148. 

Koponen, T .: Kaupunkipiha- fyysinen ja 
sosiaalinen tila. - Helsingin kaupungin 
tilastokeskuksen neljännesvuosikatsaus 
35(3): 31-42. 

Koski , V.: Mikä käynnistää kasvun? (Ab
stract: The annual rhythms of trees). -
Tiede 2000-forskning-Science 4(3): 20-
23, 51. 

Kotiranta, H .: Omenapuiden käävistä 
(Summary: On the polyporae-species of 
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the apple trees in Finland).- Sorbifolia 
15: 125-127. 

Krannila , A.: Viherrakentamisen perus
kurssi . 2. korj. painos.- 11 7 s. Ammat
tikasvatushallitus. Helsinki. 

Kulman, L.: Germinability of mountain 
birch (Betula pubescens ss p. tortuosa) 
along two altitudinal transects down
slope from tree-limit, in Sweden. -
Rep. Kevo subarctic Res . Stat. 19: 11-
18. 

Kupila-Ahvenniemi, S .: Männyn kukkimi
nen.- Metsä nrutk. lait. tiedona nt. 158: 
22-36. 

Kurkela, T.: Barrens fargändringa r och 
fållning har tler or a ker än en. -
Skogsbruket 1984:5-6: 20-21. 

Kytöniemi, A.: Mahtava raita Hämeenky
rössä.- Talvikki 8: 51-53. 

Kärkkäinen, M .: Miten koivuun tulisi suh
tautua metsäta loudessa? (Summary: 
The proper attitude towards birch in for
estry).- Silva Fenn. 18: 7 1-100. 

- Effect of tree social status on basic den
sity of orway spruce (Seloste: Kuusen 
aseman vaikutus puuaineen tiheyteen). 
-Silva Fenn. 18: 115-120. 

Lampinen, P. & Tiainen, H.: Luonnonva
raiset tammet Vanajan kirkon ja van
han pappilan lähistöllä. - Hämeenlin
nan seudun luonto 1: 15-25 . 

Larsson, 0. & Lokonen, P.: Taimitarhavil
jelymme vaiheita. - 248 s. Taimistovil
jelijät- Plantskoleod larna ry. Helsinki
Salo. 

Laurila, J. & Ulfvens, J.: Typpilannoitteet 
osasyyllisiä? Ruotsin metsissä hälyttäviä 
vaurioita. - Suomen Luonto 43(3): 44-
46. 

Leather, P. & S.: Mänty-yökkönen tuholai
sena Brittein saarilla (with English 
summary). - Kasvinsuojelulehti 17( l ): 
12-13. 

Lehtimäki, S.: Viheralueiden hoidon laatu
luokitus. - Puutarha 87: 446-449. 

Leikola, M. 1983: Effect of air pollution on 
forests in Finland. II. Exp . ad hoc work
ing group "Impact of air pollution on 
forests", Geneve 26.-28.4 . 1983. 14s. 

Leikola, M. & Koponen , A. (toim.): Metsä
talouden harjoittaminen ja metsien hoi-
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to. Studia Forestalia 1983. (Summary: 
Forestry in Finland. Studia Forestalia 
1983).- Silva Fenn. 18: 313-399. 

Lindholm, L.: Ikivihreätä. - Kotipuutarha 
44: 464-467. 

Lumme, J ., Tikkanen, E., Huuska, A. & 
Kiukaa nniemi, E.: Pajujen lyhytkierto
viljelyn biologiasta ja viljelyn kannatta
vuudesta turpeentuotannosta poistu
neella suolla Limingan Hirvinevalla 
(Abstract: On the biology and economi
cal profitability of willow biomass pro
duction on an abandoned peat pro
duction area). -Oulun yliopisto , Poh
joi -Suomen tutkimuslai tos C 54: 1-79. 

Luukkanen, 0 .: Trooppise n metsä nhoido n 
perusteet. J ohdatus kehitysmaiden met
säekologiaan ja metsänhoitotieteeseen. 
- Helsi ngin yliopiston metsä nho itotie
teen lait. tiedonant. 49: 1-105. 

Lähde, E., Werren, M. , Etholen , K. & Si
lander, V.: Ulkomaisten havupuulajien 
varttuneista viljelmistä Suomessa 
(Summary: Older forest trials of exotic 
conifer species in Finland). - Comm. 
Inst. For. Fenn. 125: 1-87 . 

Mansikka, M. (toim.): Luonto kaupungissa 
- kaupunki luonnossa. Luonnon olo
suhteiden huomioonottaminen uusien 
asuinalueiden suunnittelussa. Yhteenve
toraportti.- NEKASU B 32: 1-128. 

Martikainen, P.: Kestävimmät kasvit Poh
jois-Suomeen. Kotimaiset puulajit. -
Kotipuutarha 44: 460-463. 

Mattinen , M .: Katujen vihreys vanhoissa 
kaupunkien kaavoissa. - Suomen 
kunnallislehti 69(11): 38-39,42-44. 

Mattson, F.: Barrväxter gör byggnaden re
presantiv. - Trädgårdsnytt 38: 102-
103. 

Merivuori, T.: Luonnonalueet rikastuttavat 
ympäristöämme. - Puutarhauutiset -
trädgårdsnotiser 36: 1204-1205. 
1983: Kasvullisen pienmiljöön muoto
järjestelmä. - TKK, arkkitehtiosasto, 
maisemalaboratorion julk. 2: 1-288. 

Metsola, P. : Taimikaupan kehitysnäkymät. 
- Puutarhauutiset - trädgårdsnotiser 
36: 620. 

- Taimien laatu ja taimimyymälät punta
rissa.- Puutarha 87: 248-249. 
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Mikola, P.: Metsien suojelu ja virkistys
käyttö (Summary: Forest protection 
and recreational use). - Leikola, M. & 
Koponen, A. (toim.): Metsätalouden 
harjoittaminen ja metsien hoito: 376-
382, 398. 

Murray, S.: Maisemahoidosta matkailun 
edistämiseksi.- Puutarha 87: 512-514. 

Murto , R.: Vildapel årets träd 1984.- Fin
lands atur 43(3): 36-37. 

- Missä kukkii metsäomenapuu (Sum
mary: Wild apple- tree of the year). 
Suomen Luonto 43(4): 20-21. 

- Metsäomenapuun kasvupaikkatietojen 
keruu jatkuu. - Sorbifolia 15: 7-8. 

Mäkelä , K. : Omenapuiden sienitaudeista 
(Summary: On fungus diseases of apple 
trees in Finland). - Sorbifolia 15: 173-
176. 

Mälkönen , E. (toim.): Metsäntutkimus 
metsätalouden tietopohjana. Metsätie
teiden päivä 26.4.1984 (Summary: The 
role of forestry research in providing a 
scientific basis for practical forestry. 
Forest Sciences Day 26th April, 1984). 
-Silva Fenn. 18: 401-421. 

Nieminen,!.: Kontortatallen- en konkur
rent tili den inhemska tallen. - Skogs
aktuellt 1984:5-6: 122-124. 

ikkilä, E.: Kasvillisuutta asuinalueille 
(Vihervuosi 1984). - Suomen kunnat 
63( 1 S): 2. 

Nyman, !.: Marja-aronian vi ljely. - Puu
tarhakalenteri "1985" 44: 305-309. 

- 1983: Marja-aronia tulossa viljelyyn 
(Aronia-berry soon available for culti
vation).- Teho 1983:6: 19-20. 

ärhi, S.: Viksteneillä lähes 100 vuoden pe
rinteet puutarhaviljelyn parissa.- Puu
tarhauutiset- trädgårdsnotiser 36: 690-
691. 

- Luonnonmukaiseen puistojen rakenta
miseen perehdytty kaupunkien puutar
hureitten kesäpäivillä Oulussa. - Puu
tarhauutiset - trädgårdsnotiser 36: 846, 
848-849. 

Oja, S.: Suomen Metsätieteellisen Seuran 
julkaisutoiminta 1973-1984 (The publi
cations of the Society of Forestry in Fin
land 1973-1984). - Silva Fenn. 18~ 

449-497. 
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Palmgren, S.: "Pienenäkin on pystyssä py
sytty". Erkki Mainiemi 25 vuotta liike
miehenä. - Puutarhauutiset - träd
gårdsnotiser 36: 954-955 . 

Palva, V.: Omenapuun historiasta Suomes
sa.- Sorbifolia 15: 176. 

Pautzar, P.: Viihtyisyyttä vihertämällä 
kokkolalaisittain.- Suomen kunnallis
lehti 69(9): 40. 

Pelkonen, P. & Rossi, P.: Energiametsä
utopia vai vaihtoehto (Abstract: Energy 
forests - a real possibility or utopia?). 
- Tiede 2000-forskning-science 4(3): 
24-27, 51. 

Pulkkinen, M.: Haapsaset puistopoppeleita 
vioittamassa.- Puutarha 87: 699. 

Pursio, E.: Mietteitä vihersuunnittelijan 
vastuusta.- Puutarha 87: 754-755. 

Pyykkö, M.: Metsäomenapuun puuainek
sesta (Summary: Wood anatomy of 
crab apple (Malus sylvestris Miller)). -
Sorbifolia 15: 157-163. 

Päivinen, L.: Pelasta taimet heinikosta. -
Leipä leveämmäksi 32(2): 23. 

Raatikainen, M.: Omenapuu pihapuuna 
(Summary: Apple tree, Malus X domes
tica, as a homestead tree in Finland). 
Sorbifolia 15: 109-114. 

- Punainen marja - satoisa marja (Ab
stract: Lingonberries: food from our for
ests). -Tiede 2000 - forskning-science 
4(8): 9-13 , 51. 

-,Rossi, E., Huovinen, J., Koskela , M.
L., Niemelä, M. & Raatikainen, T.: 
Metsä- ja suomarjasadat Väli-Suomessa 
(Summary: The yields of the edible wild 
berries in Central Finland). - Silva 
Fenn. 18: 199-219. 

Raitinperä, J. & Aro, H. : Puiden talvi-istu
tusta Tamperelaisittain.- Puutarha 87: 
562-563. 

Riikonen, P.: Koristepuut ja pensaat kai
paavat leikkaamista . - Jyvä 1984:2: 13, 
15. 

Rikala, R. & Smolander, H. : Vielä humi
see, metsien uudistamisen ongelmat 
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Korkkipuut- Phellodendron 
Pertti Uotila 

Uotila, P. 1985: Korkkipuut- Phellodendron. (Corktrees- Phelloden
dron).- Sorbifolia 16(3): 131-137. 
Phellodendron is an E. Asiatie tree genus which includes ca. 10 species. 
Severa l of them have been taken into cultivation as ornamental trees. 
Taxonomic problems are involved in the species aggregate P. amurense 
(incl. P. laval/ei and P. sachalinense); further, the trees are often wrongly 
named in gardens. 
Corktrees have been fairly rarely planted in the southernmost part of 
Finland. Most of the trees are P. amurense which is hardy and seems to 
thrive well. The oldest tree is ca. 90 years old and 12m tali. In addition, 
several trees with leaflets more hairy below and with thinner bark are 
known. Some of these trees seem to be referable to P. sachalinense, some 
possibly to P. japonicum or P. amurense X japonicum. 
P. Uotila. Kasvimuseo, Unioninkatu 44, 00170 Helsinki. 

Phe!lodendron on yksi lähes tuhatlaji
sen R utaceae-heimon 150:stä kasvisu
vusta. Samaan heimoon kuuluvat mm. 
sitrushedelmäpuut. Korkkipuiden su
ku on itäaasialainen: lajeja on kym
menkunta ja niiden kokonaisalue ulot
tuu Neuvostoliiton Mantsuriasta Kes
ki-Kiinaan ja Japaniin. Pienuudestaan 
huolimatta suku ei ole taksonomisesti 
ongelmaton - niin kuin eivät monet 
muutkaan itäaasialaiset puusuvut. 
Varsinkin yleisimpään lajiin, P. amu
rense, liittyvien rotujen - lähilajien 
arvosta on erilaisia mielipiteitä. Mm. 
Krussmannia (1977) ja Evrettiä (1981) 
noudattaen - joskin empien - olen 
käsitellyt niitä lajeina; mm. Sprague 
(1925), Ohwi ( 1965) ja Bean ( 1976) erot
tavat ne vain variaatioina. 

Korkkipuut ovat tavallisesti enintään 
15-metrisiä, haarovia ja pitkäoksaisia, 
niin että latvuksen leveys voi par
haimmillaan olla lähes parikymmen
tämetrinen. Eräiden lajien silmiinpis
tävä piirre on rungon korkkimainen, 
syväuurteinen kaarna, josta suku on 

saanut nimensäkin (kreikk. phellos = 
korkki, dendron = puu) (kuva 1 ). Leh
det sijaitsevat vastakkaisesti ja ovat 
päätöparisia, reunailta vaaleapisteisiä, 
murskattuina tuoksuvia, talveksi vari
sevia (kuvat 2-4). Kukinnot ovat har
suja viuhkoja haarojen päissä; kukat 
vaatimattomia, vihertäviä; terälehtiä ja 
verholehtiä kumpiakin on 5-8. Puu on 
kaksikotinen; hedeyksilöissä heteiden 
ponnet ulottuvat kehän ulkopuolelle; 
emiyksilöiden kukissa on emin lisäksi 5 
joutohedettä. Herneenkokoisten, 5-ki
visten luumarjojen mehevä ulkokerros 
on kypsänä musta ja tuoksuva. Suo
messa korkkipuut kukkivat heinä
kuussa ja marjat kypsyvät syyskuussa 
(kuva 4). Osa marjoista säilyy puissa 
myöhään talveen. 

Mantsuriassa korkkipuun kaarnasta 
mainitaan tehdyn verkkojen kohoja, 
mutta kaarnan laatu ei riitä teolliseen 
käyttöön esimerkiksi pullonkorkkien 
raaka-aineena. Kemin ( 1931) mukaan 
primaarisen korkin poistamisen jäl
keen syntyvä sekundaarinen korkki 
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Kuva 1. Phellodendron amurensen kaarna 
on paksua, syväuurteista korkkia . Valok. 
P. Uotila. 
Fig. 1. Bark of Phellodendron amurense is 
thick and corky. 

olisi kuitenkin parempilaatuista. Kuor
ta on myös käytetty ihotautilääkkeiden 
valmistusaineena ja siemenistä maini
taan saatavan erästä hyönteismyrkkyä 
(Kallio & Rousi 1980). 

Viljellyt korkkipuut 

Kaikki korkkipuut kasvavat parhaiten 
rehevässä maassa ja vaativat ympäril
leen paljon tilaa kehittyäkseen kau
nismuotoisiksi. Erityisen koristeellisia 
ne ovat syksyllä lehtien keliastuessa 
melko varhain ja samanaikaisesti (kan
si kuva, kuva 5). Korkkipuiden lisäys 
tapahtuu joko siemenistä tai pistok
kaista. Puut ovat helppohoitoisia, tau
dittornia ja kestäviä; mm. Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa korkkipuut selviytyivät suhteelli
sen vähin vaurioin niin ankarista sota
talvista (Vaarama 1941) kuin viime 
talvestakin. 

SORBIFOLIA 16(3) 1985 

Viidellä suvun lajeista on merkitystä 
koristepuina. Tiiviin kukintonsa puo
lesta muista eroava Phellodendron chi
nense Schneid . (Keski-Kiina) menestyy 
Länsi- ja Keski-Euroopassa sekä Poh
jois-Amerikassa. Sen lehdet ovat ala
pinnalta karvaisia ja kaarna ohutta ku
ten Keski-Japanista peräisin olevalla 
lajilla P. japonicum Maxim. Viimeksi
mainittua kasvatetaan vielä Skandina
vian eteläosissa; mahdollisesti se me
nestyisi Suomessakin. 

Yleisimmin viljelty korkkipuu on P. 
amurense Rupr. (s. str.),joka on kotoi
sin Neuvostoliiton ja Kiinan Mantsuri
asta sekä Koreasta, ehkä myös Japa
msta . Puun kaarna on harmaata, pak
sua, uurteista ja selvästi korkkimaista 
(kuva 1 ). Silmut ovat karvaisia, nuoret 
oksat talvella harmaankeltaisia . Leh
det voivat olla yli 30-senttisiä; lehdy
köitä on 7-13, ja ne ovat 5-10(-13) cm 
pitkiä, ruodittomia tai hyvin lyhytruo
tisia, vinon kapeanpuikeita - soikeah
koja ja hyvin pitkäkärk isiä, päältä kiil
tävän vaaleanvihreitä, alapinnalta si
nertäviä , kaljuja tai hieman karvaisia 
alapinnalta pääsuonen tyviosasta (ku
vat 2 ja 3A). 

P. laval/ei Dode (P. amurense var. la
val/ei (Dode) Sprague) on kotoisin 
Keski-Japanista . Sen kaarna maini
taan niinikään paksuksi , korkkimai
seksi. Vuosikasvaimet ovat punarus
keita, lehdykät kapeampia ja lyhyt
suippuisempia kuin edelli ellä, päältä 
himmeämpiä, alta vaaleanvihreitä ja 
harvakarvaisia lehdykän pääsuonen li
säksi pitkin sivusuonia ja suonten vä
leistäkin. Kukinta , kukat ja hedelmät 
ovat samanlaisia kuin P. amurensella. 
Laji sanotaan usein sekoitetun P. amu
renseen tai sitten lehdiltään paljon kar
vaisempaan P. japonicumiin. 

Toinen viljelty P. amurensen lähilaji on 
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Kuva 2. Fig. 2. Phe!lodendron amurense. U, Elimäki, Mustila, Alanko 17676. Del. Marja 
Koistinen. 

P. sachalinense (F. Schmidt) Sarg. (P. 
amurense var. sachalinense F. 
Schmidt). Per iaa tt eessa se on verrate n 
helppo erottaa kahdesta edellämaini
tusta ohuen, heikosti korkkimaisen, 
tummemman kaarnansa perusteella. 
Mutta käytäntö on toista, mm. koska 
herbaarionäytteissä tai kirjallisuustie
doissa ei useinkaan ole minkäänlaista 
mainintaa kaarnan laadusta. Muut 
erot edellämainittuihin ovat vähäisiä. 
P. sacha/in ensen nu oret versot kuva
taan punaruskeiksi ja silmut kaljuiksi, 
lehdykät ovat isohkoja, melko lyhyt
suippuisia, päältä himmeänvihreitä, al
ta sinertäviä, kaljuja tai melkein kalju
ja ja kukinnot ovat lähes kaljuja. Lajin 
alkuperäisalueeksi ilmoitetaan Sahali-

nin saari, Länsi-Kiina, Pohjois-Japani 
ja Korea. 
Viljeltyjen korkkipuitten tunnistami
sen hankaluutta lisää vielä eri lajien vä
li sen risteytymisen mahdollisuus. 
Usein on epäilty lajienvälisen pölytyk
sen seurauksena syntyvän itävää sie
mentä ja eräiden puistopuiden olevan 
risteymiä. Murbeck (1912) kuvasi 
Lundin kasvitieteellisestä puutarhasta 
P. amurensen (emipuu) ja P. japoni
cumin (hedepuu) välisen risteymän, 
jonka siemensato oli a lentunut, mutta 
siementen itävyys hyvä. Puut olivat 
mm. lehtien karvaisuudelta kantala
jiensa väliltä. Taimia mainitaan levite
tyn ainakin Saksan dendrologisen seu
ran jäsenille . 
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Kuva 3. Korkkipuun lehden lehdykän tyviosan ala pinta. 
Fig. 3. Lower surface of leaflets of corktrees. 
A. P. amurense. U, Eli mäki , Mustila, Alanko / 7676. B. P. cf. j aponicum. V, Karjal o hja , 
Tammisto, A/anko 28583. Del. Marja Koistinen. 

Korkkipuut Suomessa 

Korkkipuita on istutettu myös Suo
meen, tosin kaiken kaikkiaan valitet
tavan vähän. Useimmat lienee hankittu 
suoraan ulkomailta siemeninä tai pis
tokkaina - tuskin yksikään kuiten
kaan luonnosta kasvavista yksilöistä . 

Valtaosaa korkkipuista on Suomessa 
viljelty nimellä Phel/odendron amuren
se. Ja useimmat puut epäilemättä kuu
luvatkin tähän lajiin. Melko kiistatto
mia P. amurense -näytteitä on kerätty 
Turun Brahenpuistosta (1922 Kangas
niemi, TUR; 1982 Järventausta, H), 
Paimion Oinilasta (1985 Alava 21165, 
TUR), Inkoon Fagervikistä (1898 Hi
singer, 1967 Manner, 1985 Uotila 
34630; H), Elimäen Mustilasta (1971 
Alanko 17167, 17676, 1985 Uotila 
33709; H), Nokian (Pirkkalan) Pitkä
niemestä ( 1934 Saarnijoki, H) ja Hel
singin yliopiston kasvitieteellisestä 
puutarhasta (useita näytteitä, ensim
mäinen v. 1909 Buch, H). 

Turun Brahenpuistossa kasvaa kaksi 
korkkipuuta, joista suurempi on ny
kyään 11-12 m korkea, kaksihaarai
nen. Haaroista paksumpi on 125 cm 
ympärysmitaltaan (kuva puusta: Kal
lio & Rousi 1980:892). Pienempi puu 
on lähes vaakasuoraksi taipunut, 8-
metrinen (rym n. 95 cm; kuva 5). Aina
kin suurempi puu lienee istutettu v. 
1896 korkkitehtailija Vilenin lahjoi
tuksesta (Unto Laine). 

Aikaisemmin Turussa kasvoi korkki
puu myös Åbo Akademin kasvitieteel
lisessä puutarhassa. Kun puutarha hä
vitettiin, katosi myös tämä puu. Sen 
jälkeläinen kasvaa kuitenkin Paimios
sa, Oinilassa, minne se istutettiin 1947-
1950 (Reino AJava). Puu on tätä nykyä 
n. 4.5 m korkea (rym yli 50 cm), hyvin
voipa ja kukkinut jo monena kesänä, 
ja sen alle on syntynyt uusia vesoja. 

Inkoon Fagervikin puu on Hisingerin 
näytteen esitetiedon mukaan hankittu 
Tukholmasta v. 1893. Puu oli raihnai-
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sena hengissä vielä kesällä 1985: van
ha, 135 cm ympärimitaten oleva runko 
oli lähes pitkin pituuttaan maahan tai
punut ja nahakan vaurioittama, mutta 
sen tyvellä oli elinvoimainen vesaikko. 
Kerättyjen näytteiden lehtien karvai
suus vaihte lee oudon paljon - ehkä 
kyseessä onkin kaksi eri puuta? 

Kesällä 1985 M ustilassa kasvoi 4 alle 
JO-metristä P. amurensea, jotka kaikki 
olivat jo hieman huonokuntoisia. 

Pirkkalan puu on hävinnyt jo vuosia 
sitten (Kari Järventausta). 

Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kasvaa neljä P. amuren
sea. Suurin on 12m korkea, leveälat
vuksinen ja paksurunkoinen (rym 
192 cm; kuva 4). Alunperin se on ollut 
tyvestä kaksihaarainen, mutta toinen 
haara poistettin jo lähes 50 v. sitten. 
Puu on kasvatettu v. 1892 Leningradis
ta saadu ista siemenistä (Elfving 1913). 
Noin 25 vuoden kuluttua se oli 4-met
rinen (Cajander 1917), 1936 1 0-metri
nen ja tyveltä 170 cm ympärimitaten 
(puutarhan puitten kortisto) ja v. 1947 
II-metrinen, runko 27 cm läpimitaten 
(= rym 85 cm) (Puukko & Numminen 
1948). Lähellä tätä kasvaa pahoin kal
listunut hieman lyhyempi puu (rym 
126 cm; 1936 rym 49 cm ja 1947 rym 
60 cm), joka lienee isoa puuta hieman 
nuorempi. Kummankin puun lähellä 
on pieni, tiettävästi juurivesana synty
nyt puu. 

Kaikki Suomessa viljellyt korkkipuut 
eivät kuitenkaan ole P. amurensea. Mi
tä ne sitten ovat, on jo paljon vaikeam
pi kysymys vastattavaksi . Seuraavassa 
esitän alustavia arvioita niistä - riit
tävästi luotettavaa vertai luaineistoa en 
ole vielä nähnyt. 

Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kasvaa kaksi 13 vuotta sit-
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Kuva 4. Runsaasti marjova P. amurense 
Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puu
tarhassa syksyllä 1984. Valok. P. Uotila. 
Fig. 4. Phellodendron amurense with lot of 
fruits in the Botanical Garden of the Uni
versity of Helsinki, autumn 1984. 

ten siemeninä hankittua, nyt viisimet
ristä Phel/odendron sachalinenseksi ni
mettyä puuta ( 1985 Lempiäinen, TUR), 
mitä ne vallan hyvin voivat ollakin. 
Sama laji mainitaan Kustavista, Sarvi
linnan arboretumista (anon.) sekä Kar
jalohjalta, Tammistan arboretumista 
(Alanko 1972), mutta kummastakaan 
ei ole näytettä. 

Sen sijaan Tammistan ja Mustilan ar
boretumeista Phellodendron japonicum 
-nimellä ilmoitetuista korkkipuista 
(Alanko 1972, Cajander 1917, anon. 
1982) on kerätty näytteitä (Tammisto 
1975 Alanko 28582, 28583; Mustila 
1971 Alanko 17172, 17674, 1985 Uotila 
33708; kaikki H). Lehtimuoto, lehtien 
koko sekä kaarnan laatu ovat kuten P. 
japonicumilla, mutta lehtien alapinta 
on kovin niukkakarvainen (kuva 3B), 
jotta näytteitä voisi varmuudella pitää 
P. japocicumina semminkin kun P. Ia-
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Kuva 5. Turun Brahenpuiston pienempi, lähes vaakasuoraksi taipunut korkkipuu. Valok . 
24.9.1984 P. Alanko. 
Fig. 5. Phel/odendron amurense in Park Brahenpuisto, Turku. 

val/ein ja P. sachalinensen lehtien kar
vaisuus ja muoto vaihtelevat melkoi
sesti. 

Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa P. amurense -nimellä kas
vava vielä hyvin pieni puu (1985 Lem
piäinen, TUR), samoin kuin Kirkko
nummen Hvittorpin puu (1982 Uotila 
31585, H), ovat muutoin P. amurensen 
näköisiä, mutta lehtien alapinta on lä
hes kauttaaltaan harvakarvainen. Ky
seessä voisi olla P. laval/ei. 

Myös Helsingin yliopiston kasvitieteel
lisestä puutarhasta on kerätty muuta
mia lehdiltään melko karvaisia kork
kipuunäytteitä (ainakin 1908 anon., H, 
ja Brofeldt, TUR, ilmeisesti myös 1901 
Kihlman, H). Näyttää siltä, että 1800-
luvun lopulla puutarhaan tuli P. amu
rensen nimellä kahdenlaista siementä 

Leningradista. Myöhempien vuosien 
istutuksista ei ole tätäkään vähää al
kuperätietoja, ei myöskään niistä kah
desta noin 10-metrisestä puusta, jotka 
puutarhassa kasvavat P. amurense X 
japonicum -nimellä (rym 76 cm ja 
104 cm) . Kumpaakaan ei mainita v. 
1936 kortistossa puutarhan puista eikä 
Puukon ja Nummisen (1948) luettelos
sa, vaikka kokonsa perusteella puiden 
voi arvella olevan yli 50-vuotiaita. 
Tumman, heikosti korkkimaisen kaar
nansa puolesta nämä puut muistutta
vat P. sachalinensea, mutta lehdet ovat 
jonkin verran karvaisia. Voisi tietenkin 
myös otaksua, että kaljulehtisen P. 
amurensen ja lehdiltä karvaisen P. ja
ponicumin risteymä olisi juuri tällä ta
voin karvainen, ja siten tuo nimikyl
teissä oleva määritys oikea. 
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Suomen kookkain hevoskastanja Ec
kerössä? (Does the tallest common 
horse-chestnut of Finland grow in 
Eckerö?) 

Eckerön kunnassa Ahvenanmaalla 
kasvaa mitä todennäköisemmin Suo
men kookkain hevoskastanja (Aesculus 
hippocastanum L.). Kasvupaikka sijait
see Storbyn lauttasatamaan vievän tien 
varrella, lähellä Eckerön kuuluisaa 
vanhaa postitaloa. Valitettavasti kos
kaan ei ole o llut a ikaa ottaa selvää 
puun iästä tai arvioida pituutta tar
kemmin . Puun pituus ylittää varmasti 
20 metriä, sen voi päätellä vertaamalla 
puun kokoa taloon, jonka nurkalla se 
kasvaa. Oikeastaan paikalla kasvaa 
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kaksi erikokoista monirunkoista he
voskastanjaa, joilla näyttää kauempaa 
katsottuna o levan yhteinen pyöreä lat
vus. 

Hevoskastanjan kasvattamisesta Suo
messa on tietoja jo 1600-luvulta, jol
loin niitä tiedetään olleen ainakin Tu
russa. Kirjallisuudesta ei sen sijaan 
löydy tietoja siitä kuinka suureksi he
voskastanja on Suomessa kasvanut. Jo 
viisitoistametristä puuta voinee pitää 
kookkaana. Hevoskastanjat näyttävät 
Suomessa jäävän suhteellisen matalik
si, vaikka kasvattavatkin järeän run
gon. Ilmeisesti hevoskastanjat eivät 
Suomen olosuhteissa elä vanhoiksi. 
Kaikki nykyiset yksilöt lienevät alle sa-
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Kuva 1. Suuri hevoskastanja Eckerön van
han postitalon lähellä. Kuvan otti 6. 7.1984 
Olavi Suominen. 
Fig. 1. Aesculus hippocastanum near the old 
post office in Eckerö parish, Aland. Photo
graph by Olavi Suominen. 

tavuotiaita. Etelämpänä, esimerkiksi 
Englannissa on yli 300-vuotiaita puita, 
ja myös todella kookkaita puita, pisin 
on 38-metrinen. 

SORBIFOLIA 16(3) 1985 

Olen monena vuonna sattunut ole
maan Eckerössä heinäkuun alkupäivi
nä ja voinut seurata hevoskastanjoiden 
kukintaa. Niiden kukinta-aika on osu
nut yleensä heinäkuun alkupäiviin, 
poikkeuksena oli kesä 1984, jolloin 
varhaisen ja lämpimän kevään ansiosta 
kukinta ajoittui jo kesäkuun lopulle . 
Esimerkiksi vuonna 1982 puut olivat 
heinäkuun ensimmäisellä viikolla to
della komea näky tuhansine kukki
neen. Kukinta-ajankohdan myöhäi
syys johtuu Ahvenanmaan merellisestä 
ilmastosta. Turussa hevoskas tanjat 
kukkivat kesäkuun puolenvälin paik
keilla, kolmisen viikkoa aikaisemmin. 

Ehkä joku asiantuntija voisi Eckerössä 
käydessään mitata tämän komean 
puun pituuden . Eckerön luontoon 
kannattaa tutustua muutenkin. Sieltä 
voi löytää mm . Sorbus suecican, S.fen
nican, Prunus spinosan ja Rhamnus cat
harctican muiden tavanomaisempien 
puuvartiskasvien joukosta. Myös ko
ristepuita on Eckerössä; yllä kuvattu
jen hevoskastanjoiden lähellä on pen
sionaatti, jonka erityisen rehevässä pi
hapiirissä kasvaa suuria hopeapoppe
leita . - Olavi Suominen, Hämeenkatu 
7 C 54, 20500 Turku. 



SORBIFOLIA 16(3) 1985 139 

Dendrologian seuran kesäretki 19.-21.7.1985 
Hannele Lankia 

Lankia, H. 1985: Dendrologian seuran kesäretki 19 .-21.7.1985. (Report 
of the Dendrological Society's summer excursion in Finland.)- Sorbifo
lia 16(3): 139-142. 
H. Lankia, Säästöpankki B 7, 71310 Vehmersa1mi. 

Dendrologian seuran 3-päiväinen ke
säretki tehtiin Pohjois-Savoon ja Kai
nuuseen. Ensimmäisenä päivänä tutus
tuttiin Kuopioon ympäristöineen. Toi
sena päivänä kuljettiin retkikohteissa 
välillä pysähdellen Siilinjärven Toiva
lasta Kuhmon Lentiiraan ja kolmante
na päivänä matkustettiin Lentiirasta 
Kajaaniin. 

Noustuamme linja-autoon Kuopion 
rautatieasemalla ajoimme Iloharjun 
puulajipuiston tuntumaan. Puulaji
puisto on perustettu Pohjois-Savon 
metsänhoitajat ry:n aloitteesta 1970-
luvulla. Puistoon on istutettu 40 Poh
jois-Savossa taloudellista tai maisemal
lista merkitystä omaavaa puu- ja pen
saslajia. Siellä kasvaa mm.: Viburnum 
opulus, Pinus peuce, Pinus cembra, Pi
cea engelmannii, Picea mariana, Abies 
sachalinensis, Abies /asiocarpa, Salix 
fragilis, Acer ginnala ja tuulenpesä
mäntyjä. Erikoisesta käärmekuusesta 
ei saatu selvää, ei se ainakaan kotimai
nen kuusemme ollut. Puulajipuistosta 
kävelimme Kuopion yliopistoon kah
vitauolle. 

Seuraava kohteemme oli Savilahdessa 
luonnonkauniilla paikalla SIJaitseva 
Kuopion yliopiston puutarha. Puutar
han 600 m 2:n kokoiset kasvihuoneet 
huoltorakennuksineen ovat kahden 
vuoden ikäiset. Kokoelmakasvihuo
neissa kasvatetaan noin 800 lajia tai Ia-

jiketta. Avomaalla on 200 erilaista 
hyötykasvia, 100 Iääkekasvia ja 100 
perennaa. Harjuun ja kivikkoryhmiiin 
on istutettu melkoisesti Suomessa 
luonnonvaraisia lajeja. Puutarhan ra
kentaminen on vielä kesken, esimer
kiksi systemaattisen kokoelman istu
tukset aloitetaan ensi keväänä. 

Yliopiston puutarhasta ajoimme kat
somaan Rauhalahden kartanon puis
toa. Siellä kasvavat Kuopion ko
meimmat kynäjalavat (2 kpl) ja Kuo
pion suurin pähkinä pensas, jonka ver
sojen kärjet olivat kärsineet viime tal
ven kovista pakkasista. Kartanon 
muista puista erottuivat edukseen ko
meat siperian-ja euroopanlehtikuuset. 
Kuopion kaupunki omistaa Rauha
lahden kartanon ja se on tehokkaassa 
virkistyskäytössä ratsastuskouluineen, 
taidenäyttelyineen ja leirintäalueineen. 

Syötyämme Kuopion kaupungin tar
joaman lounaan kaupungintalolla ja 
nähtyämme vilauksen Kuopion torielä
mästä siirryimme Kuopion vanhalle 
hautausmaalle. Hautausmaan puita ja 
pensaita ovat mm.: Acer ginnala, Acer 
rubrum, Cotoneaster integerrimus, Fra
xinus pennsylvanica, Larix decidua, Pi
cea omorika, Pinus cembra ja Pinus 
peuce. 

Kuopion kaupungin tuntumassa sijait
sevassa kasarmialueen puistikassa teh
tiin päivän mielenkiintoisin löytö: upea 
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Kuva 1. Mahtava Populus berolinensis kas
vaa Kuopion kasarmialueen puistossa. Tä
hyilijä on Johan Bäckström. - Kuvat 1-2 
otti Anne Mäkynen. 
Fig. 1. A giant Populus berolinensis grows in 
the garrison district of Kuopio city. 
Photographs 1-2 by Anne Mäkynen. 

omenapuumainen Populus suaveolens. 
Tämä tuoksupoppeli on noin 15m 
korkea ja kuulemma ainutlaatuinen 
Suomessa. Kasarmialueen Populus lau
rifoliat olivat myös komeita ja ennen
kaikkea terveitä. 

Tehtyämme Väinölänniemellä kävely
kierroksen ja katseltuamme linja-au
ton ikkunoista muita Kuopion puistoja 
lähdimme ajamaan kohti pohjoista. 
Kohteemme oli Karhonsaari. Pohjois
Savon järvimaisemasta saimme tun
tuman ylittäessämme Toivalan salmen 
Veljmies-laivalla. Kuopion kaupunki 
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Kuva 2. Pörsänmäen kylän Haukimäen 
metsälehmuksen mittakaavana on Pentti 
Alanko. 
Fig. 2. Pentti Alanko is standing near the 
biggest Tilia cordata of Pörsänmäki village 
in Iisalmi. 

tarjosi mansikkaleivoskahvit Karhon
saaren vanhassa huvilassa. Sitten avat
tiin juhlallisesti Karhonsaaren puulaji
polku. Saarelle on laitettu kaupungin 
toimesta 22 eri puulajia esittelevä tau
lua ja tauluja on tarkoitus vielä lisätä. 
Karhonsaaren puista ja pensaista mai
nittakoon: Thuja koraiensis, Abies lasi
ocarpa var. arizonica, Amelanchier lae
vis, Crataegus sanguinea, Populus X 
rasumowskina, Popu!us laurifolia, Larix 
sibirica ja Larix decidua. Ulkomaiset 
puut ja pensaat on istutettu saarelle 
1900-luvun alkupuoliskolla Kymi-yh
tiöiden metsänhoitajien toimesta. 



SORBIFOLIA 16(3) 1985 141 

Kuva 3. Kuhmon Jauhovaaran hoitometsää esittelee metsänhoitaja Pentti Sipiläinen. -
Kuva: Hannele Lankia. 
Fig. 3. Participants of the excursion in the forest plantations in Jauhovaara, Kuhmo 
parish. - Phototograph by Hannele Lankia . 

Ennen lä htöä Karhonsaaresta Leena 
Hämet-Ahti kiitti kuopiolaista isäntä
väkeä: Pirkko Laitista, Eila Pulkkista, 
Heikki Koivuniemeä ja Erkki Oinosta 
opastuksesta ja sanoi mm., että ret
kemme tähänastinen osa on ollut niin 
antoisa, että paatuneintakin dendrolo
gia on jossain kohdassa hievauttanut. 

Illansuussa, Toivalan metsäkoululle 
majoittumisen jälkeen kävimme tutus
tumassa Pohjois-Savon piirimetsälau
takunnan Haapamäen havaintotilaan. 
Tilalla muodostavat pieniä metsiköitä 
mm.: Pinus peuce, Pinus cembra, Larix 
sibirica, Abies sibirica ja Abies balsa
mea. 

Toisena retkipäivänä matka jatkui 
pohjoista kohti. Ensimmäinen tutus
tumiskohde oli Hannes Jauhiaisen tai
mitarha Lapinlahdella. Jauhiainen oli 
eläkepäivillään muuttanut omakotita
lonsa keittökasvimaan taimitarhaksi . 
Puutarhassa kasvoi 25 puulajia, joista 
vanhimpia on kasvatettu 7 vuotta. 
Saimme seistä mm. 10 cm korkean 
mammuttipetäjän vieressä. Muista 
puista sattui silmään Pinus pumila, 
Abies ba/samea, Picea pungens ja Abies 
/asiocarpa var. arizonica. Tämä pieni
mittakaavainen taimitarha on erittäin 
siisti ja huolellisesti hoidettu. Paikalli
nen väestö saa taimistosta juuri sillä 
paikkakunnalla menestyviä puita. La-
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pinlahden toinen kohteemme oli kun
nan omistama Kukkuran tila, josta on 
kirjoitus Sorbifolian tämän vuoden 
numerossa 2. 

Nyt olimme ehtineet matkallamme jo 
Ylä-Savoon, Iisalmeen. Ylitettyämme 
AkkaJansalmen lossilla ja istuttuamme 
vielä jonkin aikaa linja-autossa tulim
me Pörsänmäen kylän Haukimäkeen. 
Siellä näimme Iisalmen suurimman 
luonnonvaraisen metsälehmuksen. 
Puu on viisirunkoinen. Kaksi suurinta 
runkoa ovat arviolta noin20m korkei
ta. Lehmusten alta on otettu siemen
taimia, joita on annettu kylän asuk
kaille. 

Iisalmen kaupungin keskustassa meille 
esiteltiin kaksi suurta tammea, joiden 
tyvellä kukki sinikukkainen Campanu
la latifolia. Tammista on otettu sie
mentä, joista on kasvatettu hyvin tal
venkestäviä puistopuita Iisalmen kau
pungin alueelle. Iisalmen Pohjolanka
dun koivukuja on istutettu 1890-luvul
la. Kujaa uusitaan vähitellen. Iisalmen 
asemapuiston mielenkiintoisin löytö 
oli Lonicera nigra. 

Saavuttuamme Kuhmoon meillä oli 
tunnin verran aikaa harrastaa dendro
logiaa ennen kamarimusiikkikonsertin 
alkua. Rantapuistosta löytyi mm. aito 
Syringa josikaea. Retken toisen yön 
olimme kainuulaisten maisemien ym
päröimänä Lentiirassa. Aamupalalla 
tarjottiin mm. rönttösiä. Rönttösen 
kuori muistuttaa karjalanpiirakan 
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kuorta ja täytteenä on puolukkahillol
la maustettua perunasosetta. 

Kainuulaista vaaramaisemaa ihailim
me Kuhmon Jauhovaaralla, joka oli 
kolmannen päivän ensimmäinen retki
kohde. Jauhovaaran hoitometsän pin
ta-ala on 209 hehtaaria . Vaaralie on is
tutettu vuosina 1926-1942 seuraavia 
ulkomaisia puulajeja: Pseudotsuga 
menziesii, Picea enge/mannii, Pinus 
cembra, Larix sibirica ja Pinus contorta. 
Jauhovaaran kolmen kilometrin pitui
sen luontopolun varrelta löytyi mm. 
Corallorhiza trifida, Listera cordata ja 
Dactylorhiza maculata. Alueen pohjoi
suutta osoitti juolukan ja suopursun 
esiintyminen kangasmaalla. 

J auhovaaralta matkustimme Kajaa
niin, jonne retken oli määrä päättyä. 
Kiireisesti vilkaisimme Kajaanin kau
punkia ja puistoja tehokkaiden oppai
den avulla. Parhaiten Kajaanista jäi 
mieleen kaupungin toimesta vuonna 
1979 yleisölle opiksi perustettu Äm
mänpuron näytekasvimaa. Näytemaal
la oli nimilappuineen 200 perennalajia. 
Vilkaistuamme vielä Kajaanin terva
kanavaa ja Karolineborgin maastoa 
ajoimme Kajaanin rautatieasemalle, 
jonne osa retkeläisistä jäi odottamaan 
Helsingin junaa, osan jatkaessa vielä 
linja-autolla Kuopioon. 

Retken tomera johtaja oli Anneli Vihe
rä ja hänen tehokas apulaisensa Anne 
Mäkynen. Molemmat ansaitsevat sy
dämelliset kiitokset vaivannäöstä on
nistuneen retken hyväksi. 
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Kansikuva 
Pärmbilden 

Syysväreissä korkkipuut ovat varsin kauniita . Kuvas
sa Phellodendron amurense Helsi ngin yliopiston kasvi
tieteellisessä puutarhassa syyskuussa 1984. Valok. P. 
Uotila. 
Ett vackert, höstfårgat korkträd Phellodendron amu
rense i Helsingfors universitets botaniska trädgård, 
fotograferad i september 1984. 
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Vihervuoden päättyessä 

Tämä vuosi on ollut maassamme Vihervuosi. Sanoin "terve, vih
reä, viihtyisä ympäristö" kutsuttiin kansalaisia elinympäristömme 
parantamiseen ja rikastuttamiseen vihreyttämällä. Vihervuoden 
tapahtumia on vietetty monella paikkakunalla eri yhteisöjen voi
min ja ympäristöministeriön ja ympäristönsuojeluneuvoston suo
jeluksessa. Toimintaa vauhditettiin mm. Vihervuoden viestillä, jo
ka kuljettiin Hyvinkääitä Mikkeliin, sekä neuvontatilaisuuksin, 
näyttelyin, istutustempauksin ja pitämällä lukuisia ympäristön 
parantamiseen liittyviä seminaareja. 
Vihervuosi on ehkä osaltaan auttanut edistämään eräitä tämän 
alan tutkimuksia. Dendrologian kannalta keskeisin tutkimushan
ke on meille jo tuttu KESKAS-tutkimus. Se pyrkii kestävien, kau
niiden ja terveiden koristepuiden ja pensaiden kantojen saamiseen 
viherrakentamisen tarpeisiin. Lisäksi on meneillään Pohjoismaisen 
ministerineuvoston rahoittamana pohjoiskalotin aluella kestävien 
koristekasvikantojen keruu ja niinikään pohjoismainen koriste
kasvien geenipankkitoiminta on suunnitteilla ministerineuvoston 
tuella. Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että parhaillaan Työ
tehoseura kerää kokemuksia viherhuoneista. 
Luonto omalta osaltaan ravisteli kansalaisia vihervuoden viet
toon. Kovat pakkaset talvella ja niitä seuranneet näkyvät puiden 
vauriot keväällä aiheuttivat sen, että tänä vuonna on ympäris
tömme tilaa seurattu tavallista tarkemmin. Niinpä Sorbifoliankin 
lukijoilla oli tilaisuus avustaa koristekasvien pakkasvaurioiden 
kartoituksessa. Puuvaurioista on valmistunut jo ainakin yksi yh
teenveto: Eero Kubin & Hannu Raitio: Puustovauriot keväällä 
1985 Suomessa. Metsäammattimiehille osoitetun kyselyn tulokset. 
- Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 198. 
Dendrologian harrastajille jokainen vuosi on vihervuosi. Ensi 
vuonna meillä on taas uusi vuoden puu , tammi, johon keskitymme 
julisteen ja Sorbifolian kirjoitusten avulla unohtamatta muita jo 
perinteisiä toimintojamme. Hyvää uutta vuotta Dendrologian 
Seuran jäsenille. 

Helsingin Yliopiston 
Metsäkirjasto 

Aune Koponen 
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VUOSIKOKOUS 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömää
räinen vuosikokous pidetään Helsingissä, Tieteellisten Seurain Ta
lossa (Snellmaninkatu 9-11), torstaina, 20.2.1986 alkaen klo 
18.30. 

Ohjelma: 
Vuosikokousasiat, 
Vuosikokousesitelmä, aiheena Espanjan matka, 
Vuoden puu -juliste 

Tervetuloa 

DENDROLOGIAN SEURAN ULKOMAANMATKA 
SAKSAAN 31.5.-8.6.1986. 

Matkareitti: Hampuri - Ltineburg - Hannover - Göttingen -
Kassel - Dortmund - Essen - Mtinster - Hampuri. 

Matkan hinnaksi on arvioitu n. 4500 mk, joka kattaa lentomatkan 
Helsinki- Hampuri- Helsinki, bussikuljetuksen, oppaan ja majoi
tuksen Saksassa. Aamiainen ja illallinen sisältyvät hintaan. Matka 
on suunniteltu 20-30 hengelle. 

Ennakkoilmoittautuminen Anne Mäkyselle tammikuun loppuun 
mennessä. 

Ilmoittautumismaksu 450 mk (Seuran PS-tilille 41992-1). 

Matkalla noudatetaan Dendrologian Seura ry:n matkustussääntöä. 



SORBIFOLIA 16(4) 1985 149 

Katajan lisäämisestä ja viljelystä 
Jouni Mikola 

Mik o la, J . 1985: Ka taja n lisäämisestä ja viljel ystä. (Propagatio n and cultiv
a tio n o f junipers. ) - So rbifo lia 16(4): 149-156. 
Junipers are popular as ornamentals all over the world but not much 

planted for other purposes. The materia! in cultivation comprises mainly 

selected forms of garden varieties, and their propagation takes place al
most exclusi vely by vegetative means. Seed may be used to propagate 

"pure" species and to produce rootstocks for grafting. Prior to sowing the 

seeds must be washed out of the berry-like cones and stratified. Themost 

common method of vegetative propagation in commercial nurseries is 

rooting from cuttings. With slightly differing techniques, a good success in 

rooting may be obtained with cuttings taken at midsummer, in late sum

mer, and late autumn or winter. In a small scale, all prostrate types are 

easily propagated by layering, and the most difficult-to-root types are 

generally grafted. Also amateur gardeners can attempt to progate junipers 

by vegetive means. Many forms can be rooted with quite modest facilities, 

and layering is generally a handy method for private needs. Finally, the 

easiest and fastest way to collect a variety of hardy and decorative juniper 

forms in Finland is to transfer selected seedlings from the wild brush
woods of Juniperus communis. 
Jouni Mikola, Metsäntutkimuslaitos, Metsänjalostuksen tutkimusosasto, PL 
18, 01301 Vantaa. 

Kotoiselle katajallemme (Juniperus 
communis) samoinkuin muillekin kata
jalajeille on ominaista laaja geneettinen 
monimuotoisuus. Sen ansiosta katajat 
ovat kaikkialla maailmassa saaneet 
tärkeän sijan puistojen ja puutarhojen 
koristekasvivalikoimissa . Eri lajeista 
on valittu ja nimetty suuri joukko kas
vutavan, neulasten vä rin, ym. perus
teella erottuvia puutarhamuotoja tai la
jikkeita. Esimerkiksi hollantilaiset den 
Ouden ja Boom ( 1965) luettelevat J. 
communiksesta, J. chinensiksestä ja J. 
virginianasta kustakin yli 60 eri puu
tarhamuotoa! Jotta lajikkeiden erikois
ominaisuudet saataisiin sellaisenaan 
siirrettyä vanhemmilta jälkeläisiin, ko
ristekatajien taimet tuotetaan lähes 
poikkeuksetta suvuttomasti, kasvullis
ta monitusta käyttäen. Siemenestä syn
tyvä taimiaines sisältäisi aina myös 

muita kuin vanhemmaisyksilöiden 
muototyyppejä. Lisäksi monet koris
temuodot ovat epänormaalisuuksia, 
jotka eivät edes kykene muodostamaan 
itävää siementä. 

Katajien sitkeä ja erittäin kestävä, mut
ta suhteellisen pehmeä ja helposti työs
tettävä puuaines sopii moniin käyttö
tarkoituksiin. Varsinkin subtrooppisil
la alueilla, missä luonnonkatajat kas
vavat suuriksi puiksi ja muodostavat 
todellisia metsiä, niillä on suuri metsä
taloudellinen merkitys. Katajan viljely 
puuntuotannollisessa mielessä on kui
tenkin harvinaista. Syynä lienee kata
jien hidaskasvuisuus ja ehkä myös se, 
että geneettisesti tasalaatuisen runko
puuta muodostavan taimimateriaalin 
aikaansaaminen on vaikeaa. 
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Pohjoisamerikkalainen J. virginiana oli 
aikaisemmin tärkein lyijykynien raaka
aine ja sitä viljeltiin mm. Saksassa tä
hän tarkoitukseen. 

Katajan lisääminen siemenestä 

Suvullise n eli siemenen kautta tapah
tuvan lisäämisen merkitys katajan 
kaupallisessa taimituotannossa on vä
häinen . Sen avulla tuotetaan lähinnä 
perusrunkomateriaalia puutarhamuo
tojen varttamiseen. Jos katajan käyttö 
esim. viherrakentamisessa lisääntyy 
paljon nykyisestään , myös istutustai
mien kasvattaminen siemenestä saattaa 
tulla aiheelliseksi. Maisemanhoitoistu
tuksissa siemensyntyiselle taimiainek
selle ominainen ja luonnonmukainen 
vaihtelevuus olisi varmaan suotavaa
kin. Suvullisesta lisäämisestä on taval
laan kysymys myös silloin, kun kau
nismuotoisia luonnontaimia siirretään 
pihojen koristukseksi. 

Kotikatajan (J. communis) siemen on 
kypsää , kun marjakävyt muuttuvat si
nisiksi ja pehmeiksi, yleensä vasta kol
mantena kukkimista seuraavana syk
synä (Sarvas 1964). Siemen säilyttää 
itävyytensä kuivatuissa marjoissa ai
nakin muutaman vuoden. Ennen kyl
vövalmisteluja marjat on liotettava ve
dessä 1-2 vrk ja siemen pestävä puh
taaksi marjamallosta, joka ilmeisesti si
sältää itämistä estäviä aineita. Siemen 
voidaan puhdistaa myös tuoreeltaan 
ennen varastointia. 

Luonnossa katajan siemen leviää mar
joja syövien lintujen välityksellä. Ilmei
sesti linnun ruoansulatuskanavan läpi 
kulkeminen edusauttaa suuresti paksu
ja kovakuorisen siemenen itämistä. 
Taimitarhakylvöä varten katajansie
men on stratifioitava (Hartmann & 
Kester 1969, Krtissmann 1978, Tiger-
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stedt 1971). Yleensä tehdään sekä läm
pö- että kylmäkäsittely. Aluksi puhdis
tettu siemen sekoitetaan kasteaan 
hiekkaan ja asetetaan suljetussa muo
vipussissa n. 25°C:n lämpötilaan 2-4 
kuukauden ajaksi. Jos itämisen merk
kejä ei ilmene, jatketaan stratifiointia 
+2- +4°C:ssa samoin 2-4 kuukautta. 
Kylmäkäsittely saattaa olla tarpeeton, 
mutta yleensä siitä ei ole mitään hait
taakaan. Lämpöstratifiointi voidaan 
korvata puolen tunnin liotuksella 10 % 
rikkihapossa. Stratifioinnin sijasta voi
daan myös käyttää syys- tai kesäkylvöä 
avo maalle; silloin siemen saa luon
nonmukaisen lämpö- ja kylmäkäsitte
lyn. 

. Stratifioitu siemen kylvetään keväällä. 
Krtissmann ( 1978) suosittelee tasaisen 
kosteuden säilyttämiseksi kylvösten 
peittämistä 0.5 cm:n hiekkakerroksella 
sekä havunneulaskarikkeella . Itämi nen 
tapahtuu 5-6 viikossa. Hyvä siemen 
voi itää 60-90 %:sesti, mutta usein itä
vyys jää alle 50 %:n. J os stratifiointi on 
puutteellinen, siemen saattaa itää vasta 
kylvöä seuraavan vuoden keväällä. 
Keski-Euroopassa kylvöt tehdään avo
maalle tai kylmälavoihin (Krtissmann 
1978), mutta Suomen oloissa lienee 
syytä käyttää hyväksi kaikki kasvihuo
netekniikan tarj oamat mahdollisuudet 
tai mien kehityksen nopeuttamiseksi. 
Pikkutaimet ovat arkoja kuivuudelle, 
mutta sietävät hallaa. 

Pistokasmonistus 

Useimmat koristekatajamuodot lisä
tään oksapistokkaita juurruttamalla, 
vaikka niitä pidetään kaupallisen pis
tokastaimituotannon kannalta vaikei
na kohteina (Krtissmann 1978). 
Useimpiin muihin havupuusukuihin 
verrattuna katajat kuitenkin juurtuvat 
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Kuva 1. Göteborgin kasvitieteellisen puutarhan katajakokoelmia. Kuvat: Jouni Mikola 
V. 1973. 
Fig. 1. Juniper collection in the Bota nical Ga rden of Gothenburg. Photographs by Jouni 
Mikola in 1973. 

suhteellisen helposti. Matalakasvuisia 
muotoja on yleensä helpompaa monis
taa kuin pystyjä , ja mahdollisimman 
nuorista ja kasvuisista yksilöistä otetut 
oksat juurtuvat parhaiten. Pistokkaina 
käytetään 5-15 cm:n pituisia !-vuotiai
ta oksien sivuhaaroja, jotka pyritään 
repäisemään tai leikkaamaan oksan 
pintaa myöten siten, että pistokkaan 
tyveen jää selvä laajentuma sekä mah
dollisesti palanen 2-vuotiasta puuta. 
Ennen pistämistä tyviosa puhdistetaan 
neulasista. 

Vanhin ja ilmeisesti yhä yleisin tapa 
Keski-Euroopan taimistoissa on aloit
taa katajan pistokaslisäys loppukesäl
lä, kun versot ovat puutuneet. Pistämi-

nen suoritetaan perinteisesti lasin alle 
lavatarhaan. Juurrutusalustana käyte
tään kompostimullan päälle levitettyä 
turpeen ja hiekan seosta (1: 1) . Esimer
kiksi monet J. 'Pfitzeriana'n muodot 
juurtuvat syksyn kuluessa hyvin, kun
han kastelusta ja varjostuksesta pide
tään huoli. 

Useimpien katajalajikkeiden keskike
sällä pistetyt "pehmeät" eli puutumat
tomat versot saadaan juurtumaan kas
vihuoneessa, kunhan ilman kosteus pi
detään automaattisen sumukastelujär
jestelmän avulla jatkuvasti 95-
100 o/o :ssa. Kesämonistuksessa on li
säksi tärkeää käsitellä pistokkaiden ty
vet juurtumista edistävillä kasvunsää-
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teillä. Krtissmann ( 1978) suosittelee 
1.6 % indolyylivoihappoa sisältävää 
talkkipulverivalmistetta. 

Monilla lajeilla ja muodoilla pistokasli
säys onnistuu parhaiten talvimonistuk
sena kasvihuoneessa (Hartmann & 
Kester 1959, Snyder 1954). Tästä mene
telmästä on saatu kohtalaisen hyviä 
kokemuksia myös Suomessa, ainakin 
Mustilan taimitarhoilla (Pitkänen 
1970) ja Metsänjalostussäätiössä (Le
pistö 1970). Pistokasoksat leikataan le
potilassa olevista emotaimista talvella 
tai myöhäissyksyllä. Juurtuminen edel
lyttää pohjalämmitystä; kasvualustan 
tulisi olla lämmin (20-25°C) ja kasvi
huoneen ilman suhteellisen viileä 
(n. l5 °C). Lisäksi tarvitaan luonnolli
sesti tasainen, lähes 100 % suhteellinen 
ilmankosteus. Runsas valo ja kasvun
sääteiden käyttö edesauttavat juurtu
mista. Joissakin tapauksissa pistokkai
den tyviosan kuoren haavoittaminen 
on antanut hyviä tuloksia. 

Taivukkaat 

Taivukkaiden teko on nopea ja helppo 
tapa lisätä pienessä mitassa kaikkia 
matalia ja etenkin ryömiväkasvuisia 
katajamuotoja. Oksia taivutetaan 
emoyksilön viereen kaivettuun kuop
paan tai sopivasti asetettuun ruuk
kuun, peitetään mullalla ja ankkuroi
daan tukevasti paikalleen siten, että 
oksien kärkiosat jäävät maanpinnalle . 
Taivukkaita voi tehdä milloin vain su
lan maan aikana. Peitettävän oksan
kohdan kuoren haavoittaminen no
peuttaa juurtumista. Tasainen runsas 
kosteus on perusedellytys nopealle 
juurtumiselle. Juuriston synnyttyä ok
sat katkaistaan emoyksilön ja peittä
miskohdan välistä ja taivukastaimet 
siirretään muualle jatkokasvatukseen. 
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Katajan maata vasten painuneet oksat 
juurtuvat usein luonnossakin. Tällä ta
voin katajayksilö saattaa vähitellen le
vitä kasvullisesti kymmenien neliömet
rien alalle. Varsinkin tunturi- ja saaris
toalueilla , missä kataja usein muodos
taa laajoja yhtenäisiä kasvustoja, ok
sien juurtuminen on vallitseva uudis
tumistapa. Suvullisen lisääntymisen 
merkitys rajoittuu näissä oloissa varsi
naiseen leviämiseen uusille kasvupai
koille (Sarvas 1964). 

Varttaminen 

Viimeinen keino vaikeasti juuruutetta
vien katajalajien ja -muotojen lisäämi
sessä on varttaminen. Sitä käytetään 
etenkin 1. squamata 'Meyeri'n ja hidas
kavuisimpien J. communis- muotojen 
monistukseen. Varttaminen tehdään 
talvella viileässä kasvihuoneessa, ruu
kutettuihin lyikykynänvahvuisiin pe
rusrunkoihin. Varteoksien on oltava !
vuotiaita lepotilaisia versoja, juuri lei
kattuja tai kylmässä varastoituja. 
Yleensä vartetut taimet jäävät melko 
lyhytikäisiksi. Perusrunkoina käyte
tään tavallisimmin J. communis- tai J. 
virginiana-siementaimia sekä J. chinen
sis-pistokkaita. Kiinassa J. squamata 
'Meyeri' on ollut tapana varttaa Thuja 
orientalikseen (Hartmann & Kester 
1959, Krtissmann 1978). 

Taimikasvatus ja istutus 

Monistus ei ole katajan toimituontan
non ainoa vaikeus. Tavalla tai toisella 
syntyneet taimet olisi saatava nopeasti 
istutuskokoon, mutta katajien kavu on 
tunnetusti hidasta. Taimien vaatimuk
set sinänsä ovat vähäiset, mutta parhai
ten ne kasvavat läpäisevällä, ravinne
rikkaalla ja kalkkiperäisellä maalla. 
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Kuva 2. Kasvullisesti leviäviä matalia katajakasvustoja Ruotsin länsirannikolla. Hous Hal
lar Halmstadin lähellä . 
Fig. 2. Low juniper vegetation which propagates vegetatively. The locality is Hous Hallar 
nea r Halmstad on Swedish west coast. 

Kasvihuonetekniikkaa ym . tehokeinoja 
hyväksikäyttäen katajantaimien kas
vua voidaan luonnollisesti nopeuttaa, 
mutta reheväkasvuisten taimien latvat 
ja neulaset vaurioituvat usein talvipak
kasissa . 

Katajantaimet myydään yleensä ruu
kutettuina. Sellaisina niiden istutuk
seen ja kasvuunlähtöön ei liity mitään 
erityisongelmia. Varminta istutusaikaa 
on aina kevät, ja istutuksen jälkeinen 
kastelu on luonnollisesti tärkeää. 

Kasvupaikan suhteen katajat ovat vaa
timattomia . Ne tulevat toimeen hyvin
kin karuilla ja kuivilla paikoilla niille 
kerran juurruttuaan, mutta parhaiten 

ne kasvavat ja menestyvät runsasravin
teisilla tuoreilla mailla. Matalat ja 
ryömiväkasvuiset muodot sopivat eri
tyisesti karuihin rinteisiin, kivikko
ryhmiin ja polkujen varsille, missä ne 
ovat parhaiten nähtävillä ja turvassa 
ruoho-ja heinäkasvillisuuden kilpailul
ta. Pystyt muodot tulisi istuttaa rehe
vämmälle maalle, varsinkin jos niiden 
toivotaan kasvavan nopeasti tuuheiksi 
ja komeiksi yksilöiksi. Puumaisten ja 
pylväsmäisten katajien pituuskasvu on 
nopeinta nuorella iällä , 5-20-vuotiaana 
(Sarvas 1964). Parhaimmillaan se on 
ehkä 30 cm vuodessa, mutta yleensä 
paljon vähemmän. Myöhempää hidas
ta kasvua voidaan pitää suurena etu-
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Kuva 3. Luonnonkatajan monimuotoisuutta Hous Hallarissa. 
Fig. 3. Common juniper of different shapes in Hous Hallar. 

nakin koristeellisuuden säilymisen 
kannalta, kunhan istutetut puut ja pen
saat ensin saadaan kehittymään halut
tuun "normaalikokoon". 

Hyvin menestyäkseen kaikki katajat 
kaipaavat runsaasti valoa. Aukeilla ja 
tuulisilla paikoilla niiden neulaset kui
tenki usein ruskettuvat ankarina talvi
na, varsinkin latvuksen eteläsivulla . 
Niin kuin juuri tänä vuonna on monin 
paikoin Suomessa voitu todeta, luon
nonkatajat toipuvat yleensä hyvin 
pakkasen, auringon ja ahavan aiheut
tamista vaurioista, mutta varsinkin vie
rasperäisille viljellyille katajille ne voi
vat muodostua kohtalokkaiksi. Koris
tekatjat olisi varminta istuttaa valoisil
le mutta tuulensuojaisille paikoille, 
aremmat muodot ehkä puolivarjoon
kin. Matalakasvuisten ulkomaisten la
jien ja muotojen sijoittelussa on aina 

muistettava, että parhaan talvisuojan 
tarjoaa paksu ja pitkään viipyvä lumi
peite. 

Harrastelijan keinot 

Katajamuotojen keräilystä kiinnostu
neelle pihatarhurille tai yksityisen ar
boretumin rakentajalle kotimaisten 
taimistojen tarjoama valikoima on ko
vin suppea. Keski-Euroopassa vali
koimaa olisi yllin kyllin, mutta monis
tuksen vaikeudesta ja kasvatuksen hi
taudesta johtuen taimet ovat joka ta
pauksessa kalliita. Innokas harrastelija 
voi kuitenkin kotitarvemitassa yrittää 
itse monistaa vähiä ostotaimiaan jako
risteellisia luonnonmuotoja, ehkä myös 
kokoelmien erikoisuuksia. Aikaa ja 
kärsivällisyyttä se vaatii, mutta rahaa 
varmasti säästyy. 
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Omien kokemusteni mukaan monet 
katajat saa pistokkaina juurtumaan 
hyvinkin alkeellisin menetelmin. J. 
communiksen pystykasvuisista luon
nonpuista ja pilarimaisista pensasyksi
löistä kevättalvella ottamani oksat ovat 
usein juurtuneet yli 50 % :sesti kaupun
kiasunnon ikkunalaudalla, muovipus
silla suojatussa kukkaruukussa. Kas
vualustana olen käyttänyt vihreällä 
rahkasammaleella höystettyä karkeaa 
soraa. Jopa monimetristen puiden hi
daskavuisten alaoksien kärjet ovat 
juurtuneet. Samalla mentelmällä on 
onnistunut myös J. 'Pfizeriana Aure
a'n, J. procumbensin , J. sabinan ja J. 
squamata 'Meyeri'n monistus. Hei
kommalla menestyksellä olen saanut 
katajia juurtumaan myös joulukuussa 
(ikkunalaudalla) ja kesäkuussa (kylmä
tavassa) otetuista pistokkaista. Totuu
den nimessä on lisättävä, että suuri osa 
eksoottisten katajien pistokastaimista 
on myöhemmin sortunut taivien anka
ruuteen tai hoidon puutteeseen ja koti
katajat ovat kasvaneet erittäin hitaasti. 

Myös keskieurooppalaisten taimistojen 
perinteinen menetelmä (ts. pistäminen 
!avaan elokuussa) saattaisi olla Suo
meen ja harrastajan resursseihin sovel
lettavissa. Syysmonistus näyttää onnis
tuvan ainakin kasvihuoneessa ilman 
hienoja automaattisia kosteudensääte
lyjärjestelmiä. Esimerkiksi Amurin 
siemenkeräysmatkalta (Luukkanen 
1976 ja 1977) tuodut, syyskuun alussa 
leikatut ja 2-3 viikkoa muovipussissa 
halki Siperian matkanneet J. dahuri
can, J. sargentiin ja J. sibirican oksat 
juurtuivat lämmitetyssä kasvihuonees
sa Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsin
kylän jalostuskoeasemalla. Sen sijaan 
kaikki !avaan pistetyt ja talveksi lumen 
alle jääneet oksat kuolivat. 

Taivukasmonistus on erityisen helppo 
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ja varma tapa lisätä pienessä mitassa 
omassa tai harrastelijatoverin puutar
hassa kasvavia yksittäisiä katajamuo
toja. Jos alunperin taivutetaan riittä
vän isoja oksia, saadaan muutamassa 
vuodessa istutuskokoisia taimia. Vart
taminen taasen tuskin tulee kysymyk
seen kotitarvemonistuksessa. 

Luonnonkatajien siirtäminen 

Houkutteleva vaihtoehto katajien 
hankkimiseksi kotipihan koristukseksi 
on käyttää luonnossa valmiina olevia 
kaunismuotoisia yksilöitä. Perinteinen 
usko luonnonkatajien siirron vaikeu
desta on paljolti harhaluuloa. Se perus
tunee siihen, että katajien siirtoa on 
niin usein yritetty, mutta on ahnehdittu 
liian suuria yksilöitä ja unohdettu nii
den jälkihoito. Samoin edellytyksin oli
si tulos myös luonnonmäntyjen tai 
-kuusten siirrossa jäänyt heikoksi. Raa
tikainen ( 1985) on jo tässä lehdessä an
tanut hyvät ohjeet katajan siirtoistu
tuksia varten. Oman käsitykseni mu
kaan tärkeintä on istutuksen jälkeinen 
runsas ja säännöllinen kastelu. Juur
tumisvaiheessa myös suojaus suoralta 
auringonpaahteelta voi olla tarpeen. 
Niin kuin pistokas- ja taivukasmonis
tuksen mahdollisuudet osoittavat, ka
taja kehittää nopasti uusia juuria kun
han se ei vain pääse missään vaiheessa 
kuivumaan. 

Puumaisten ja pilarimaisten luonnon
katajien kauppaaminen koristetarkoi
tuksiin on asetuksella kielletty. Omalta 
maalta tai maanomistajan luvalla niitä 
voi kuitenkin esteittä siirtää pihakas
veiksi. Tällaisesta käytöstä tuskin on 
luonnonsuojelun kannalta pahaa sa
nottavaa, jos siirretään pieniä yksilöitä 
metsistä ja entisiltä hakamailta, missä 
katajien elinedellytykset joka tapauk-
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sessa heikkenevät muun puuston kehi
tysken myötä. Suuret katajat olisi kui
tenkin jätettävä rauhaan jo siksi, että 
niiden siirto aniharvoin onnistuu . Sa
moin jäljellä olevat, vielä elinvoimaiset 
kivisten laidunmäkien kataji kot sopisi 
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Katajan kukinnasta ja runsaudesta jääkauden jälkeen 
Mikko Raatikainen & Tuula Tanska 

Raatikainen, M. & Tanska, T. 1985: Katajan kukinnasta ja runsaudesta 
jääkauden jälkeen. (The tlowering and abunda nce of juniper, Juniperus 
comm unis in Finland after ice age.)- Sorbifolia 16(4) :157- 160. 
Juniper is abundant in coastal area and the archipelago. More junipers are 
found in moist forests than in drier ones. Flowering occu rs in late May or 
early June and begins a few days earlier in the open areas as compared to 
dense forests. There are more tlowers in the upper parts of the crown than 
in the lower parts, and male junipers have much more tlowers in the open 
areas than in the forests . Most abudant pollen production is found in open 
areas. 
M. Raatikainen ja Tuula Tanska, Jyväskylän yliopisto, Biologian laitos, 
Yliopistonkatu 9, 40100 Jyväskylä. 

Katajan siitepölyhiukkaset ovat hel
posti tunnistettavissa· monia tuhansia 
vuosia sitten muodostuneista kerros
tumista . Siitepölyjen määrien perus
teella on tehty monia päätelmiä eri ai
kakausien ja eri alueiden katajien run
saudesta (esim. Vasari 1977, Huttunen 
1980, Ktittel 1981). 

Huttunen (1980) on laatinut kuva n 
kaskikautisen kylän ympärillä olleiden 
metsien sukkessiovaiheista ja vyöhyk
keistä. Siinä kylän lähellä on katajan, 
lepän ja laidunten vyöhyke. Hän mai
nitsee tehneensä piirroksen Heikinhei
mon ( 1915) mukaan. Heikinheimo 
( 1915) kuitenkin mainitsee katajan täl
laisen vyöhykkeen kasvina vain muu
tamilla seuduilla, ja Linkolan (1921) 
aineistossa katajaa ei ollut Laatokan
Karjalassa kaskiviljelyksillä eikä vielä 
1-15 vuotisilla aloillakaan. 16-35 vuo
tisissa metsissäkin sitä oli vain paikoi
tellen . Myöskään vanhoissa maisema
maalauksissa ja valokuvissa (esim. 
Anon. 1981) ei ole mainittavasti katajia 
1800-luvun ja 1900-luvun alun laidun
ja viljelyalueilla. Pihtiputaallakin oli 
1930- ja 1940-luvuilla vähemmän kata-

jia vuosisadan vaihteessa kaskiviljelyk
sille muodostuneissa metsissä kuin 
vanhoissa kangasmetsissä. 

Mistä edellä mainittu ristiriita aiheu
tuu? Millainen on katajan kukinta eri 
paikoilla? Siitä meillä on hyvin vähän 
tietoja. 

Kukintahavaintojen teko 

Katajan esiintymiseen ja ekologiaan eri 
osissa Suomea olemme kiinnittäneet 
huomiota jo 1960-luvulta alkaen (Raa
tikainen 1983, 1985). 

Katajan marjontaan ja kukintaan 
huomiomme kiintyi 1970- ja 1980-lu
vuilla Suomenlahden saaristossa, Väli
Suomen alueella ja Enontekiön tuntu
rialueella . V. 1984 ja 1985 sitä tutkittiin 
Kouvolassa ja Petäjävedellä. 

Kouvolassa tutkimus keskitettiin eten
kin metsissä ja pensaikoissa olevien 
koiras- ja naarasyksilöiden kukintaan 
ja marjontaan . Petäjävedellä tutkittiin 
marjontaaja naaras - koirassuhdetta. 
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Kuva 1. Katajan hedekukintakausi Kouvolassa varhaisena (1984) ja lähes normaalina 
( 1985) kevätkesänä. 
Fig. 1. The flowering period of male junipers in Kouvola during an early ( 1984) and nearly 
normal ( 1985) summer. 

Tulokset 

Kataja on yleinen meren saaristossa ja 
rannikkoalueen pensaikoissa. Myös 
tuoreilla ja lehtomaisilla kankailla se 
on yleinen. Kuivahkoilla kankailla ka
tajaa on vähemmän kuin tuoreilla, ja 
kuivilla kankailla sitä on vielä vähem
män kuin kuivahkoilla kankailla. Tun
turialueella katajaa on vähän. Letto
rämeillä ja eräillä korpityypeillä kata
jaa on melkoisesti. Tällä vuosisadalla 
katajaa aletiin suosia ja suojella viljely
ja asuma-alueilla. Kauniita pylväskata
jikkoja on etenkin Hämeessä. 

Katajan naaras- ja koirasyksilöiden vä
linen suhde oli yli 40 vuotta vanhoilla 
voimajohtoaukeilla lähes 1: 1. Suurim
mat ja upeimmat katajat näyttivät ol
leen etupäässä koirasyksilöitä tai sterii
lejä. 

Kataja kukkii Etelä-Suomessa touko
kesäkuussa (kuva 1). Aukeilla kukinta 
alkoi muutamaa päivää aikaisemmin 
kuin metsissä . Hedekukat näyttivät 
aukeavan vähän aikaisemmin kuin 
emikukat. Varhaiskukkijana kataja eh
ti kukkia tunturialueillakin, mutta si
käläiset katajat (Juniperus communis 
ssp. nana Syme) olivat matalia ja kuk
kia oli pinta-alaa kohden vähemmän 

kuin etelämpänä. 

Hedekukkien määrässä eri puolilla ka
tajia ei todettu eroja (taulukko 1). Sen 
sijaan pensaan latvaosassa kukkia oli 
huomattavasti enemmän kuin alaosas
sa. (kuva 2). Kukkia oli myös aukeilla 
olevissa katajissa kaikilla korkeuksilla 
selvästi enemmän kuin metsissä olevis
sa (kuva 2). 

Heteiden määrä ja heteessä olevien sii
tepölyhiukkasten määrä vaihteli suu
resti katajan eri hedekukinnoissa ja ka
tajayksilöiden välillä. Yksittäisen he
teen siitepölymäärä saattoi olla suu
rempi aukeilla kuin metsissä kasvavissa 
katajissa. Aukeilla kasvavat katajat 
tuottivat huomattavasti suuremman 
siitepölymäärän kuin metsissä kasva
vat. 

Pohdiskelu 

Katajan ekologian ja hedekukinto
havaintojen perusteella kvartäärikasvi
tieteilijöiden päätelmät katajan melko 
varhaisesta leviämisestä jäästä vapau
tuneille alueille ovat todennäköisesti 
oikeita. Katajan esiintyminen run
saimpana mereisillä alueilla (Vasari 
1977) lienee myös oikea, mutta koska 
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Kasvin keskiosa - Middle crown 
pohjoinen, N 
itä, E 
etelä, S 
länsi, W 

Kasvin alaosa - Lower crown 
pohjoinen, N 
itä, E 
etelä, S 
länsi, W 

Aukea - Openarea 
1984 1985 

103 62 
55 29 
99 70 

102 78 

27 50 
34 35 
19 33 
32 23 
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Metsä - Forest 
1984 1985 

6 1 
7 6 

10 4 
17 2 

2 0 
3 1 
1 0 
2 0 

Taulukko 1. Katajan hedekukintojen määrä oksissa 10 cm:n matkalla eri puolilla kasvia 
sen keski- ja alaosissa v. 1984 ja 1985. 
Table 1. Number of inflorescences on 10 cm Iong branch sections on different faces of ma1e 
juniper crowns in 1984 and 1985. 

katajan siitepölytuotanto on runsaam
paa aukeilla kuin metsissä, niin katajan 
runsausero mereisen ja mantereisen 
alueen välillä ei liene niin suuri kuin 
ero siitepölyjen määrissä. 

Katajalla on ollut kaksi esiintymismak
simia. Ensimmäinen oli myöhäisjää
kaudella marunan (Artemisia), hiera
kan (Rumex) ja variksenmarjan (Empe
trum) jälkeen ennen koivun (Betula) 
maksimia (Vasari 1977 ja Kiittel 1981). 
Tuo maksimi lienee todellinen, mutta 
ilmeisesti tuolloinkin katajayksilöiden 
siitepölytuotanto saattoi olla suurempi 
varpu- ja pensaikkokasvillisuudessa 
kuin se oli sen jälkeen puiden levittyä ja 
metsien tihennettyä. Varsinkin havu
puiden tultua alueelle siitepölytuotanto 
lienee alentunut huomattavasti . 

Toinen katajan siitepölymaksimi oli 
kaskikautena (esim. Tolonen 1978 ja 
Huttunen 1980). Tuo maksimi lienee 
ollut etenkin kukintamaksimi eikä 
niinkään katajan runsauden maksimi. 
Katajan kukinta lienee runsastunut 

huomattavasti kaskikauden reunaosis
sa ja laiduinmailla vaikka kataja vähe
ni kaskiviljelyksiä raivattaessa. Täten 
kasvipaleontologien tulisi ilmeisesti 
kirjoittaa ja puhua katajan siitepöly-tai 
kukintamaksimista eikä katajan esiin
tymismaksimista. 

Kasvipaleontologien ja kasvistatutki
musten tekijöiden erilaiset tulokset ka
tajan runsaudesta ovat täten näennäi
siä ja näyttävät selittyvän aukeilla kas
vavien katajien suuren siitepölytuotan
non avulla. Katajan siitepölyn runsas 
esiintyminen sedimentti- ja suokerros
tumissa näyttää kuvastavan etenkin va
loisia , vähäpuustoisia ympäristöjä , 
joissa katajan siitepölytuotanto on pal
jon suurempi kuin tiheähköissä metsis
sä. 

Tutkimuksemme on herättänyt myös 
kysymyksen, ovatko suurimmat rau
hoitetut katajat etupäässä koiraskata
jia? Jos tilanne on tälläinen, myös naa
raspuolisten katajien rauhoittamiseen 
tulisi kiinnittää huomiota. Toisaalta 
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metsä aukea 
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Ku va 2. Ka tajan hede- ja emiku
kintojen tiheys katajan a la-, kes ki
ja yläosissa v. 1985. 
Fig. 2. Density of male and fema
le inflorescences in the lower, 
middle and upper parts of male 
and female juniper crowns . 

60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 
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englantilaisten tutkimusten mukaan yli 
60 vuotta vanhoista katajista 20-60 % 
on steriilejä (Ward 1982). Koska rau
hoitetut katajat ovat pääasiassa kook
kaita vanhoja yksilöitä, on siten toden-
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Katajakedot - osa katoavaa maalaismaisemaa 
Risto Murto 

Murto , R. 1985: Katajakedot- osa katoavaa maalaismaisemaa. (Juniper 
meadows - a pa rt of disappearing landscape.)- Sorbifolia 16(4): 161-
168. 
The culture landscape created by traditionai agricu1ture, in the form of 
pastures and meadows, is disappearing in Finland. In the same way open 
juniper meadows and their diversified species of plants and animals have 
also became rare. When grazing is discontinued the open juniper meadows 
become thickets or they are planted with trees or converted to arab1e land. 
This is what was happening in the juniper meadow belonging to Tenhola
farm which is located in the municipality of Hattula. On an area of a few 
hectares grew numerous ve ry large and beautiful junipers, the form of 
which has like a tree or a cypress. Brushwood and tali grasses and herbs 
were occupying the field and the ground vegetation of the meadow faced 
extinction. At the sa me time , soi! moi sture and shade had also increased 
markedly in the meadow. For this reason a fungus disease had also be
come a threat to juniper and very many junipers were dead or damaged. 
In the summer of 1983 rehabilitation of the juniper meadow was started 
by work camp volunteers of the Finnish chapter of the World Wildlife 
Fund and by students of Evo forestry College. As a first measure the 
meadow was cleared and mowed. A future aim is also to study the effects 
of different measures on the covery of the meadow vegetation and on the 
growth and thriving of junipers. 
Risto Murto, Helsingin yliopiston kasvimuseo, Unioninkatu 44, 00170 Hel
sinki. 

Ihminen on muuttanut ja muuttamassa 
suomalaista maisemakuvaa. Perintei
set, vanhan maatilatalouden luomat 
kulttuurimaisemat ovat katoamassa. 
Etenkin laiduntaminen löi merkittävän 
leiman suomalaiseen maalaismaise
maan, ja sen vaikutus näkyi erityisen 
selvänä maalaistalojen lähistön metsis
sä. Syntyivät hakamaat: niittyhaat, 
metsähaat ja lypsyhaat. Tyypillisiä niit
tyhakoja ovat ahot ja kedot -joihin 
myös katajaketojen voidaan katsoa 
kuuluvan. Tärkeitä laidunmaita olivat 
myös niityt, kuten tulva- ja suoniityt 
sekä kuivat maan nurminiityt (mm. 
Maisematoimikunnan mietintö 1980, 
Borg 1983). 

Laiduntaminen vaikutti varsin ratkai
sevasti alueen kasvillisuuteen ja kasvis
toon. Tallaten, ruokaillen ja lannoitta-

en karja loi avoimia kasvupaikkoja, 
muokkasi maata sekä edisti tiettyjen 
kasvilajien uudistumista samalla, kun 
esti toisia kasvamasta. Näin kehittyi 
oma monilajinen ja värikkäästi kukki
va niitty- ja ketokasvillisuus. Tämä 
puolestaan houkutteli alueelle runsaan 
perhos- ja muun hyönteiskannan. 

Mutta nyt tilanne on muuttumassa, sil
lä maatilatalouden uudistukset ovat 
hävittämässä perinteistä maalaismai
semaa. ykyaikaiseen tehomaatalou
teen eivät enää sovi luonnonlaitumet. 
Hakamaat ja niityt, luontomme perin
teiset kukkatarhat - karjan ja viikat
teen jäljet - ovat häviämässä. Lisäksi 
peltojen salaojitukset ja rikkakasvi
myrkyt ovat tuhonneet pientareidenkin 
kukkakasvit. Maatalojen ja navettojen 
ympäristöt ovat muuttuneet ja niiden 
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kasvilajista köyhtynyt. Puhdistetuista 
siemeneristä ovat hävinneet monet vil
jojen oheiskasvit. 

Katajakedon synty 

Karja rikkoo ja muokkaa tallauksel
laan maaperää ja luo siten avoimia, 
kasvittornia a lueita . Katajan siemenet 
leviävät niihin ja pienet taimet saavat 
niissä jalansijaa. Karja karttaa pistäviä 
ja kovia taimia, ja siten kataja ru~s.as
tuu laidunmaalla. Näin kehittyy hiljal
leen katajaketo, jota lisäksi komistavat 
muut kauniit ketokasvit Ketokasvilli
suuden menestyminen laidunmaalla 
vaatii oikeaoppiset laiduntavat. On 
huolehdittava mm. karjan kierrätyk
sestä sopivin aikavälein eri laidunaloil
la sekä varottava ylilaidunnusta. Näin 
varmistetaan ketokasvillisuuden uudis
tuminen ja lisääntyminen laidunkedol
la. Kataja vaitaisi kuitenkin vähitellen 
koko kedon , ja siksi on ollut tapana 
poistaa katajat kedoilta tietyin väli
ajoin. Sentähden vielä laidunnuksessa 
olevien katajaketojen katajat ovat var
sin nuoria, pieniä ja jokseenkin saman
ikäisiä. 

Katajan siemen voi levätä maassa pari
senkin vuotta ennen itämistä, ja itse 
itäminenkin on varsin hidasta . Nuo
ruusvaiheen aikana taimi tarvitsee riit
tävästi valoa ja tilaa kasvaakseen eikä 
selviä korkeassa ja tiheässä heinikossa. 
Hitaan alun jälkeen katajan kasvu on 
parhaimmillaan 5-20 vuode? _välil!ä 
hidastuen sitten voimakkaasti, JOIIom 
myös katajan ränsistyminen alkaa. 

Hattulan Tenholan tilan katajakedot 

Maatilatalouden muutoksen yhteydes
sä ovat katoamassa myös laiduntami
sen vaikutuksesta syntyneet katajake-
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dot. Peltolaidunnukseen siirryttäessä 
oli laitumina käytettyjen katajaketojen 
yleisenä kohtalona metsittyminen -
joko umpeenkasvun myötä tai istutta
malla. Toisinaan ne raivattiin myös 
pelloiksi. Katajakedon säilymi_nen 
avonaisena laidunnuksen loppumisen 
jälkeen vaatii aina hoitotoimenpiteitä. 

Varsinkin Hämeessä katajaketoja oli 
maaseudun pihapiirien ympäristössä ja 
peltojen välisillä kumpareilla._ Tenh_o
lan tilalla Hattulassa on kataJaketoJa, 
joiden laiduntamisesta luovuttiin 1960-
luvun loppupuolella (kuva 1). Isäntä
väki halusi kuitenkin säilyttää alueen 
avonaisena ketomaisemana kauniine 
kukkineen ja tyypillisine eläinlajeineen 
eikä metsittänyt tai raivannut niitä pel-

· loiksi. Nämä upeat katajakedot sopivat 
erinomaisesti koko Tenholan tilan kar
tanoalueen kulttuurimaisemakokonai
suuteen, johon kuuluvat lisäksi raken
nustaiteellisesti arvokas päärakennus 
ympäröivine navettoineen, latoineen ja 
torpparirakennuksineen, vanha karta
nopuisto suurine tammineen sekä vielä 
viljelyksessä olevat tilan pellot. -~ämä 
ainutlaatuinen kartanomiljöö ohs1 ko
konaisuudessaan säilytettävä tuleville 
sukupolville esimerkkinä vanhan pe
rinteisen maatilatalouden kuvasta. Ky
seistä aluetta on jo nyt käytetty Helsin
gin yliopiston opetuskohteena. 

Laiduntamisen loputtua oli kedon 
maaperä varsin ravinnepitoista karjan 
lannoituksen ansiosta, joten alueen 
kasvillisuus pääsi nopeasti hyvään kas
vuun . Etenkin kedon katajat kehittyi
vät kookkaiksi ja näyttäviksi. Tilan 
kedolla kasvaa harvinaisen runsaasti 
suuria, sypressimäisiä ja pensasmaisia 
katajia joko yksitellen tai suurissa 
ryhmissä muutaman hehtaarin alalla. 
Alueella on myös eri katajamuotoja. 
Suurin osa katajista on leveän kartio-
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Kuva 1. Tenholan tilan katajaketoa, jossa laudunnuksen loputtua korkea heinä- ja ruoho
kasvustot olivat valtaamassa alaa . - Kaikki kuvat kirjoittajan. 
Fig. 1. The juniper meadow belonging to Tenhola farm. When grazing was discontinued, 
tali grasses and herbs began to occupy the land. - Ali photographs by the author. 

maisia haarautuen tyvestä useammiksi 
yhtä vahvoiksi kaareviksi haaroiksi, it
se päärangan jäädessä lähes haarojen 
paksuiksi (Kujalan (1958) mukaan Ju
niperus communis var. frutescens). Osa 
katajista on taas selvästi puumaisia, 
komeita, suoria ja yksirunkoisia puita, 
joiden latvus on tiheä, kartiomainen 
(Kujalan (1958) mukaan J. communis 
var. suecica). Kedolta voi myös tavata 
hyvin kauniita, pehmeäpiirteisiä kata
jia, joiden hennot oksankärjet ovat 
alaspäin kaartuneita. Näiden vastakoh
tana ovat suoraan ylöspäin sojottavat, 
kärkeen asti jäykkäoksaiset, terävälin
jaiset katajat. Lisäksi toiset katajat 
ovat hyvin tiheäoksaisia ja tuuheita, 
toiset taas vähäoksaisia ja harvoja. 
Joukossa on luonnollisesti myös taval-

lista katajaa (J. communis subsp. com
munis, Hämet-Ahti ym. 1984). Katajien 
vaihteleva ulkonäkö saattaa osittain 
johtua myös katajan kaksikotisuudes
ta , sillä koiras- ja naarasyksilöiden on 
havaittu olevan erinäköisiä ja -muotoi
sia (Tigerstedt 1985). Suurimmat puu
maiset yksilöt ovat yli yhdeksän metrin 
korkuisia ja tyven paksuus lähes 20 cm 
halkaisijaltaan (kuva 5). Iältään kedon 
vanhimmat katajat ovat vain n. 50-
vuotiaita , koska kedolta on aika ajoin 
poistettu katajia. 

Kedolla kasvaa myös runsaasti muita 
pensaita, mm. taikinanmarja, lehto
kuusama, koiranheisi, punaherukka 
sekä kulttuurin seuralaislajina terttu
selja. Muista puuvartisista kasveista 
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Kuva 2. Evon metsäopiston oppilas rai
vaamassa sienitaudin vioittamia katajia. 
Fig. 2. A student of Evo Forestry College 
clearing away junipers damaged by disease. 

mainittakoon paatsama, tuomi sekä 
pihjala, joka on varsin kaunis sekä 
kukkiessaan että marjoessaan hyvinä 
marjavuosina ja sopii mielestäni erit
täin hyvin kedon komistukseksi. 

Katajaketo tuhoutumassa 

Kedon tila a lkoi kuitenkin huonontua 
1980-luvun vaihteessa. Laidunnuksen 
loputtua keto alkoi kasvaa hiljalleen 
umpeen. Vesaikot ja lepikot valtasivat 
alaa työntäen versojaan joka puolelta. 
Samoin korkeat heinät ja ruohot valta
sivat yhä enemmän tilaa tukehduttaen 
allensa matalan ketokavillisuuden sa
malla estäen sen uudistumisen (kuva 
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1). Ravinteisessa maassa varsinkin juo
lavehnä työntyi voimakkaina yhtenäi
sinä kasvustoina multavimmille ja ta
saisimmille alueille. Nokkonen, vadel
ma, koiranputki ja pelto-ohdake sekä 
sananjalka muodostivat myös useissa 
paikoissa suuria yhtenäisiä kasvustoja. 
Ketokasvillisuutta oli jäänyt vain vii
meisiin turvapaikkoihinsa kivien ja ka
tajarykelmien ympärille . Niissä viihty
vät vielä monet kauniskukkaiset lajit, 
kuten ketoneilikka, mäkitervakko, 
metsäapila, aho-ja niittyleinikki, aho
ja keltamatara , päivänkakkara, pukin
juuri sekä useat eri kellokasvit Harvi
naisemmista lajeista mainittakoon mä
kikaura ja hoikkaängelmä. Nämä vielä 
jäljellä olevat kasvupaikat ovat riittä
vän hyviä potentiaalisia ketokasvien li
sääntymispaikkoja, joista ne voivat 
taas levittäytyä takaisin kedolle, kun
han kedon olosuhteet palautettaisiin 
entisen kaltaisiksi. 

Umpeenkasvun myötä muuttuivat 
myös kedon pienilmasto-olosuhteet 
olennaisesti mm. varjostus ja kosteus 
lisääntyivät huomattavasti. Uusissa 
olosuhteissa katajan sienitauti (Stigmi
na juniperina, kts. Kurkela (1985) toi
saalla tässä lehdessä) pääsi otollisesti 
leviämään ja iskeytymään katajiin. 
Huomattava osa katajista oli sienitau
din vaivaamia tai kokonaan sen tap
pamia. Katajaketo oli eittämättä tu
houtumassa. 

Taikoin pelastustoimiin 

Tällaisten yksityismaalla sijaitl)evien 
arvokkaiden luontokohteiden hoito- ja 
kunnostustyöt on laiminlyöty maas
samme. Jos maanomistaja haluaa sääs
tää kohteen , sen hoito- ja kunnostus
toimiin pitäisi järjestyä apua kunnan 
tai valtion taholta. Tenholan katajake
don huono tila oli tiedossa , ja isäntävä-
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Kuva 3. Maailman Luonnon Säätiön taikooleiriläisiä niittämässä katajaketoa. 
Fig. 3. Work camp volunteers of the Finnish chapter of the World Wildlife Fund mowing 
the juniper meadow. 

en myötävaikutuksesta ryhdyttiin ke
don hoito- ja kunnostustöihin Maail
man Luonnon Säätiön Suomen Rahas
ton talkooleiriläisten ja Evon metsä
opiston kurssilaisten voimin kesällä 
1983. Työt aloitettiin raivaamalla kata
jia varjostavat lepikot ja vesaikot. Yli
tiheitä katajapöheiköitä harvennettiin 
sekä kuolleet, huonokuntoiset ja sieni
taudin vaivaamat katajat poistettiin 
(kuva 2). Näin katajille saatiin lisää va
loa ja kasvutilaa sekä toisaalta pyrittiin 
estämään sienitaudin leviämistä vielä 
terveisiin yksilöihin. Lisäksi kedolta 
niitettiin korkeat heinä- ja ruohokas
vustot, jotta alkuperäiselle ketokasvil
lisuudelle saataisiin paremmat kasvu
olosuhteetja uutta kasvutilaa (kuva 3). 

Ennen raivaustöitä kedon kasvillisuus 
ja kasvilajista kartoitettiin sekä alueelle 
perustettiin pysyviä näytealoja kasvilli
suuden seurantatutkimusta varten (ku
va 4) . Kedolla pyritään tutkimaan eri 

hoito- ja kunnostustoimenpiteiden vai
kutusta ketokasvillisuuden palautumi
seen ja uudistumiseen sekä katajan ke
hitystä kedolla. Kedolla suoritetaan 
erilaisia niittokokeita, käsinperkausta 
ja maanmuokkausta sekä kylvö- ja is
tutuskokeita. Esimerkiksi vadelmaa, 
sananjalkaa ja koiranputkea on kiskot
tu käsin juurineen ylös. Työn tuloksia 
verrataan pelkkään niittoon. 

Katajien hoitoa 

Kedon katajia on myös pyritty hoita
maan eri tavoilla. Osista katajia on 
poistettu vain kuolleet ja sienitaudin 
tappamat osat, jolloin katajat on jou
duttu karsimaan alaosastaan koko
naan (kuva 5). Samalla seurataan kar
simisen vaikutusta katajiin: mm. miten 
kataja toipuu karsimisesta, pysähtyykö 
sienitaudin leviäminen, kestääkö kata
ja muiden tuholaisten iskut? Osasta ke-
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toa katajikkoa on vain harvennettu ja 
tehty ns. tuulitunneleita, jolloin tuuli 
pääsee kuivattamaan katajia ja kosteus 
pienenee ja siten sienitaudin lisäänty
misen ja etenemisen toivotaan estyvän. 

Kedolla on katajien lisääntyminen ja 
uudistuminen käytännöllisesti katsoen 
pysähdyksissä. Nuoria katajantaimia ei 
juurikaan kedolta löydy. Osittain syy
nä on se, että katajantaimi ei pysty 
itämään, kehittymään ja kasvamaan 
tiiviissä yhtenäisessä korkeassa heini
kossa tai ruohikossa, jossa elintilasta ja 
valosta on kova kilpailu. Karjan ruo
kailullaan ja tallauksellaan synnyttä
mää vapaata kasvutilaa ei enää kedolla 
ole. Sentähden katajan lisääntymistä 
kedolla on pyritty edistämään istutuk
silla sekä kylvö- ja maanmuokkausko
keilla. 

Katajien siirto 

Keväällä 1985 kedolle siirrettiin viiti
senkymmentä 20-100 cm korkeata ka
tajantainta ketoa ympäröivien peltojen 
reunamitta ja metsäsaarekkeista (kuva 
5). Siirto näyttää onnistuneen varsin 
hyvin, sillä vain muutama taimi näyt
tää menehtyneen, vaikka osalla siirret
tävistä katajista oli suhteellisen run
saasti kuivuneita neulasia edellisen tal
ven kovien pakkasten jäljiltä. Mieles
täni yleinen käsitys katajan siirtämisen 
vaikeudesta tuntuu keväisen siirtoistu
tuksen valossa hiukan liioitetulta . Ka
tajien siirtäminen suoritetttiin seuraa
vasti: Katajat kaivettiin pistolapiolla 
ylös juuripaakkuineen. Paakun koko 
oli suurimmillaankin n. 30 X 50 cm, 
joista pitempi sivu oli katajan pääjuu
ren suuntainen, koska näin pyrittiin 
varmistamaan tärkeimpien juurien 
mukaantulo. Katajat paakkuineen istu
tettiin kedolle kaivettuihin kuoppiin 
pa~naen jaloilla maa tiiviiksi katajien 
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Kuva 4. Taikooleiriläisiä tutustumassa ke
tokasvillisuuden seurantatutkimukseen. 
Etualalla ja keskellä ensimmäisinä hoito
vuosina kedolla runsaasti lisääntynyttä 
metsäkurjenpolvea . 
Fig. 4. Work camp volunteers studing the 
results of the vegetation monitoring rese
arch on the juniper meadow on which gera
niums already have increased in number. 

ympäriltä. Katajan tiedetään olevan 
verrattain oikukas siirron yhteydessä 
valon muutokselle. Sentähden istutet
taviin katajiin laitettiin merkki sille 
puolelle katajaa , jolta se saa eniten va
loa. Uudessa kasvupaikassa kyseisen 
katajan merkinpuoleinen sivu asetettiin 
myös voimakkaimman auringonvalon 
suuntaan , jolloin valon enimmäismää
rän tulosuunta ei muuttunut. Lisäksi 
istutettavat katajat oli valittu suhteelli
sen avonaisilta paikoilta, koska ne istu
tettiinkin aukealle kedolle . 
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Kuva 5. Evon metsäopiston kurssilaisia istuttamassa katajantaimia. Taustalla suuria, 
puumaisia yli 9 metrisiä katajia, joista on sienitaudin tappamat alaoksat karsittu . 
Fig. 5. Students of Evo Forestry College planting juniper seed lings. In the background, 
junipers exceeding 9 m in height are seen (lower branches damaged by disease have been 
pruned) . 

Kedon tulevaisuus 

Katajakedolla on hoito- ja kunnostus
töitä jatkettu myös kesinä 1984 ja 1985. 
Kedon hoitoa tullaan edelleenkin jat
kamaan tulevina vuosina. Raivaustyöt 
on kedolla saatu päätökseen ja niiden 
uusimisen tarve lienee vasta useiden 
vuosien kuluttua. Sensijaan keto on 
niitettävä joka vuosi, ja alussa parikin 
kertaa vuodessa, sillä muuten korkei
den heinien ja ruohojen valta jatkuu ja 
ne tulevat tukahduttamaan ketokasvil
lisuuden kokonaan. 

Tulevina vuosina kedon niittäminen 
pyritään toteuttamaan talkoina paika l-

Iisen luontoväen voimin . Tänä vuonna 
alueella oli jo niittäjiä Hämeenlinnan 
seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä, 
Kanta-Hämeen lintumiehistä sekä Sal
pausselän luonnonystävistä. Maailman 
Luonnon Säätiö on toimittanut edel
leenkin talkoolaisille työvälineet ja 
huolehtinut muonituksesta. 

Kannustava esimerkki 

Tämäntapaisia ketojen hoito- ja kun
nostustoimenpiteitä ei näin mittavasti 
ole maassamme aikaisemmin tehty. 
Tenholan tila on siis oiva esimerkki 
kannustamaan muita tilan- tai maan-
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omistajia vastaaviin kulttuurimaise
mien säilyttämis- ja suojelutoimenpi
teisiin. Kunnostustyöt voi aloittaa 
vaikkapa yhdessä paikallisten luon
nonsuojeluyhdistysten, luontokerho
jen, kunnan tai kyläläisten talkoohen-
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Syyskokouksen antia 

Torstai marraskuun 26. pa1va Ja olen 
taas Karjala talolla. Onko siitä jo vuosi 
kulunut, kun olin täällä viimeksi sa
moissa merkeissä Dendrologian seuran 
syyskokouksessa ja pikkujouluissa? 
Ympärilläni on jälleen kerran samoja 
tuttuja kasvoja ja tälläkin kertaa 43 
henkilöä. 

Puheenjohtaja toivotti meidät tervetul
leiksi samalla, kun meille tarjoiltiin 
kahvia ja puolukkapiirakkaa. Alkajai
siksi saimme nähdä Anne Mäkysen ot
tamia kuvia Pohjois-Savoon ja Kai
nuuseen suuntautuneelta seuran kesä
retkellä (ks. tarkemmin Sorbifolia 
16: 139-142). Retki näytti olleen varsin 
antoisa ja onnistunut. 

Illan toisesta esitelmästä vastasi Bo 
Knape. Hän näytti kuvia Intiaan Län
si-Himalajalle tekemästään matkasta. 
Saimme nähdä Himalajan lum ipeittei-
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miteanmietintö 1980: 40, Helsinki. 
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siä , teräviä vuoren huippuja , pai mento
laisia lampaineen sekä ti etys ti tunturi
niittyjen kukka loistoa , jonka muodos
tivat monet upeasti kukkivat Primulat , 
Genrianat, Anemonet, Saxifragat ym. 
Olivatpa he nähneet Himalajan hel
meksi kutsutun si nisen unikon , Meco
nopsis aculearan. Dendrologiaa oli var
sin niukasti, koska pääosa retkestä oli 
puurajan yläpuolella, mutta löytyi siel
tä sentään muutamia Rhododendronei
ta, Salix ca/yculara ja useita katajalaje
ja mainitakseni . Mieleni haikaili Hima
lajalle, siksi upeat olivat maise mat. 
Ehkäpä itä joskus pääsee maistamaan 
teetä paimentolaisten tapaan : Tiibetti
läistä teetä , johon on sekoitettu voi ta ja 
hapanta maitoa! 

Illan päätteek i j ulki stettii n JO. kerran 
vuoden puu, joka ensi vuonna on 
tammi. 

- Risto Murto. 
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Kurkela, T. 1985: Ka tajan sienitautcja. (Fungal discases of common juni
pcr). - Sorbifolia 16(4): 169- 172. 

The paper prese nts some fungal diseases of co mmon juniper occurring 
in Finland. Heterobasidion annosum causes root rot and kills junipers in 
diseased pine stands . Gy mnosporangium cornutum and G. tremel/oides are 
common rusts which have telial a stage on the bark or needies of juniper. 
Usually they do not kill stems. The most serious needle pathogen is Stig
mina juniperina. This fungu s may kill junipers which grow on moist, shady 
sites. Herpotrichia juniperi and Phacidium infestans are common snow 
mold fungi on juniper in northero Finland. 
Timo Kurkela, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa 30. 

Kataja , Juniperus communis L. , on 
maassamme kaikkialle levinnyt. Sitä 
tavataan yhtä hyvin reheviltä kasvu
paikoilta kuin karuilta kallioilta. Se 
viihtyy saariston luodoi ll a ja tunturi
paljakoilla. Puuainekseltaan kataja on 
sitkeä ja lahonkestävää. Näiden omi
naisuuksien ansiosta sitä on vanhoina 
aikoina pidetty erinomaisen soveliaana 
monenlaiseen hyötykäyttöön (Pyykkö 
1985). Maamme vanhimmat elävät puu
yksilöt li enevät Lapin suojametsien tai 
tunturien katajia (Hallikainen 1985). 
Kaiken kaikkiaan katajasta on muo
dostunut sitkeyden ja perä änantamat
tomuuden vertausk uva , johon oma 
kansamme ominaisuuksiltaan mieluus
ti rinnastetaan. 

Kaikesta kestävyydestään huolimatta 
katajalla on kuitenkin bi ologiset viho l
lisensa. Katajaa käyttävät ravinnok
seen monet eläinlajit, mm. hirvi. Lu
kuisat sienitaudit ovat myös katajan 
vaivana. Tosin tietot katajamme tau
deista ovat varsin puutteelliset, koska 
aihepiiriä koskevaa systemaattista tut
kimusta ei ole o llut. Käytettävissä ole
va tieto on kertynyt muiden tutkimus
ten sivutuotteina. Kataja ei ole metsä
taloudellisesti merkittävä puulaji. Ka
tajan taudeilla voi olla kuitenkin huo
mattava botaaninen merkitys . Talou-

dellinenkin merkitys lisääntyy, kunhan 
katajaa opitaan arvostamaan ja kasvat
tamaan koristetarkoituksiin. 

Sienitauteja katajalla voi olla juuristos
sa, rungossa ja oksissa sekä varsinkin 
neulasissa. Tässä kirjoituksessa esitel
lään näistä sienitaudeista muutamia 
tärkeimpiä. 

Juurikääpä 
Juurikääpä, Heterobasidion annosum 
(Fr.) Bref. , aiheuttaa männiköissä tyvi
tervastautia. Etelä-Suomen harjumailla 
ja erityisesti Kaakkois-Suomessa tautia 
on runsaasti. Samoissa männiköissä 
juurikääpä tappaa myös katajia. Tauti 
esiinty metsiköissä laikuittain. Katajan 
kuoleminen männikön alla on tärkeä 
merkki juurikääpätartunnasta (Laine 
1976), vaikka männyt olisivatkin vielä 
melko hyvässä kunnossa. Ilmeiseti pie
nialaisen juuristonsa takia kataja kuo
lee varsin pian tartunnan tapahduttua, 
mutta laajajuuristoinen, yleensä juuri
yhteyksiä omaava mänty pysyy usein 
elävänä vuosikausia juurien lahovikai
suudesta huolimatta. Männikössä 
kuolleen katajan tyveltä tai juurista 
löytää helposti juurikäävän kääpämäi
siä itiöemiä. Ne ovat tavallisesti ylä
pinoaltaan juureen kiinnittyneitä. Va
paa yläpinta on ruskea. Alapinnalla on 
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sienen kantaitiöitä tuottava valkea tai 
kermanvärinen pillistö. Juurikäävän 
tappamien katajien juuristo on yleensä 
täysin la honnut, joten tälläiset katajat 
on helppo kiskaista irti maasta. 

Juurikäävästä tavataan meillä ka hta 
eri rotua. Näistä toinen on pääasiassa 
kuusen tyvilahon aiheuttaja. Toinen, 
männyntyvitervaksen aiheuttaja on 
moni-isäntäinen. Kataja kuuluu män
nyn ja kuusen ohella sen pääisäntäkas
ve ihin (Korhonen 1978). 

Katajan ruostesienet 

Meillä on tavattu kolme Gymnosporan
gium-sukuun kuuluvaa katajan ruos te
sientä (Hylander ym. 1953). Nämä ovat 
yleisiä kaikkialla Euroopassa (Gäu
mann 1959) sekä laajoilla alueilla Poh
jois-Amerikassa (Parmelee 1971). Ne 
ovat isäntäkasvia vaihtavia. Sienet tal
ve htivat rihmastona kataja n kuoren tai 
neulasten solukossa. Alkukesällä sieni 
muodostaa tartunnan saaneissa koh
dissa limakkomaisia ruskeita tai keltai
sia telio iti öpesäkke itä (kuva l ). Teli o
itiöt muodostavat pian kehityttyään 
kantaitiö itä, jotka aiheuttavat ruoste
tartunnan sienen toisessa isäntäkasvis
sa. 

Katajanpihlajaruoste , Gy mnosporan
gium cornutum (Pers.) Arth., näistä 
ruosteista yleisin, siirtyy katajasta pih
lajaan muodostaakseen sen lehdillä 
loppukesällä roestelia-muotoiset sa r
vimaiset helmi-itiöpesäkkeet. Helmi
itiöiden avulla ruoste tarttuu jälleen 
katajaan. Katajan kuoressa ruoste voi 
säilyä monivuotisena . Katajan run
koon tai oksiin muodostuu sukkula
maisia pahkoja, kun ruos te ärsyttää 
kuoren soiukon kasva maan epänor
maalisti paksuutta (Grasso 1956). 

Katajanomenaruoste, G. treme/loides 
Hartig, on myös va rsi n yleinen. Sen 
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hel mi-itiöas teen isäntäkasveina ovat eri 
omenapuulajit. Helmi-itiöpesäke ei ole 
yhtä selvästi sarvimainen kuin edellisel
lä ruosteella. 

Katajanorapihlajaruoste, G. clavarii
forme (Pers.) DC. , muodos taa helmi
itiönsä orapihlajilla. Tällä siene llä ei 
ole yhtenäistä telioitiölimakkoa, vaan 
tieteellisen nimensä mukaisesti erillisiä 
nuijamaisia limakoita tiheinä ryhminä 
katajan kuorella. 

Gymnosporangium-ruosteiden telioitiö t 
ovat kaksisoluisia. Tässä esitetyt kolme 
lajia eroavat myös telioitiöiden muo
don perusteella. G. clavariiforme-sienel
lä itiöt ovat kapeita, n. 5-6 kertaa le
veyttään pitempiä , G. treme/loides- sie
nen itiö t ovat leveän sukkulamaisia ja 

· G. cornutum-sienen leveitä ja ai nakin 
päästään va hvasti pyöristyneitä (Par
melee 1971 ). 

Monivuotisena katajan kuoressa elävä 
ruoste ei tapa solukkoa. Tartunnan 
saaneisii n kohtiin voi kuitenkin iskey
tyä muita patogeenisia organismeja , 
jolloin varsi kuolee ruosteisesta koh
dasta ylöspäin. 

Katajan neulastauteja 

Stigmina juniperina (Georgescu & 
Badea) M. B. Ellis 

Viimeisten 10-15 vuoden aikana meillä 
on esiintynyt huomiotaherättävän run
saana katajan neulasistoa tuhoava tau
ti , jonka aiheuttaja on mitä ilmeisem
min vaillinaisssieniin kuuluva Stigmina 
juniperina. Kaikista lähemmin tutki
tuista ko. tautia edustavista näytteistä 
on löydetty tätä sientä. G eorgescu ja 
Badea (1937) kuvasivat sen Romanias
sa. Kujala ( 1950) löysi ilmeisesti samaa 
katajan tautia , mutta esitti taud inai
heuttajan nimellä Exosporium juniperi
num (Ellis) Jacz; sen nykyisin käypä 
nimi on S. glomerulosa (Sacc.) Hughes. 
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Kuva . 1. Gymnosporangium treme/loides 
-sienen hyytelömäinen telioitiöpesäke kata
jalla. Valok . T. Kurkela. 
Fig. 1. Gelatinous telium of Gymnosporan
gium treme/loides on Juniperus communis. 
Photograph by T. Kurkela. 

Suomesta o n edelleen katajalta löydet
ty Karstenin ( 1888) kuvaama sieni S. 
dejlectans (Karst.) M. B. Ellis. Ellis 
(1959) on tehnyt selvityksen Stigmina
sienten taksonomiasta . S. juniperina 
muodostaa nystypintaisia pitkänomai
sia kuromaitiöitä ilmaraoista ulos tun
keutuvissa rihmastopahkoissa, jotka 
tavallisesti erottuvat kahtena rivinä 
neulasen alapinnalla. 

S. juniperina-tartunta on aina voimak
kainta katajan alaosassa, joka voi pian 
tulla neulasettomaksi (kuva 2). Varjos
sa kasvavat katajat kuolevat menetet
tyään kaikki neulasensa. Sieni menes
tyy hyvin kosteassa ympäristössä. 
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Kuva 2. Stigmina juniperina-sieni tuhoaa 
varjoisilla paikoilla katajan neulasistoa. 
Valok. Matti Jussila. 
Fig. 2. Stigmina juniperina destroys juniper 
needies on shady sites. Photograph by Mat
ti Jussila. 

Aiemmin avoimilla hakamailla kasva
neet katajat ovat alkaneet kärsiä neu
laskadosta , kun laiduntamisen loput
tua ympäröivä ruohokasvillisuus ja 
nouseva puusto on lisännyt varjoa ja 
pidättänyt kosteutta. S. juniperina lie
neekin pahin luonnon taholta tuleva 
uhka kataja-ahojen säilyttämiselle Ete
lä-Suomessa. Kujalan ( 1950) mukaan 
sieni (=E.juniperinum) on yleisin ja va
kavin neulastuhon aiheuttaja katajalla. 
Sienen toistaiseksi pohjoisin löytö
paikka on Vieremällä. Jos koristeellisia 
katajia halutaan säilyttää, on pahim
min varjostava puusto poistettava ja 
aluskasvillisuus pidettävä matalana. 
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Talvituhosienet 

Talvituhosieniä eli lumihameita kata
jalla esiintyy runsaimmin Itä- ja Poh
jois-Suomen lumisimmilla alueilla. 
Mustalumihome, Herpotrichia juniperi 
(Duby) Petrak, kasvaa joinakin talvina 
erityisen voimakkaasti. Sienen rihmas
to on tummaa, miltei mustaa. Usein 
rihmasto muodostaa oksiin tiiviin seit
timäisen huovaston, jossa neulaset py
syvät kiinni koko kesän ajan. Syksyllä 
näihin neulasiin kehittyvät sienen kote
loitiöpullot. Itiöt levittävät sientä ter
veisiin katajiin tai muihin havupuihin, 
esim. kuuseen ja vuorimäntyyn. Edelli
senä talvena kuolleista neulasista sie
nen rihmasto lähtee kasvamaan lumen 
läpi vallatakseen ympärillä mahdolli
sesti vielä olevaa vihreää neulasistoa. - --
Männynlumihomeen eli- lumikaristeen 
aiheuttaja, Phacidium infestans Karst. , 
voi Pohjois-Suomessa tappaa talvisin 
myös katajan neulasistoa. Sienen bio-
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Kataja-aiheiset postimerkit 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1985: ka taja-aihe ise t postimerkit (Junipers o n stamps). -
Sorbifo lia 16(4): 173-174. 
There have been issued ten stamps portraying five species of Juniperus in 
the world. Common juniper (J. communis) is shown on five stamps, Ber
muda cypress (J. bermudiana) o n two stamps a nd J. brevifolia, J. procera 
(East African cedar) a nd J. rhurifera (Spa nish juniper) each on one stamp. 
The junipers mentioned above are briefly discussed . A photograph of the 
sta mps is fo und o n p . 174. 

Tämän vuoden puuta,kotikatajaa, on 
käsitelty monissa kirjoituksissa niin 
Sorbifoliassa kuin muissakin lehdissä. 
Toivottavasti suhteemme katajaan on 
entisestäänkin syventynyt ja tietämyk
semme laajentunut ja nam ollen 
osaamme arvostaa katajaa entistä 
enemmän niin luonnossa kuin piha
maisemassa. 

Katajan sukuun kuuluu 60 lajia, jotka 
kasvavat pohjoisella pallonpuoliskolla , 
eräät lajit kuten kotikatajamme jopa 
arktisilla alueilla ja toiset lämpimässä 
subtrooppisessa vyöhykkeessä . Euroo
passa kasvaa luonnonvaraisena 10 ka
tajalajia, joista vain yksi laji, kotikataja 
(Juniperus communis) kasvaa maas
samme. Puutarhoissa tapaa lisäksi 
kuuteen lajiin kuuluvia puutarhamuo
toja. Postimerkeissä on kuvattu viisi la
jia yhteensä kahdeksana merkkinä . 
Seuraavassa esitellään julkaistuissa 
merkeissä kuvattuja katajalajeja hie
man lähemmin. Kustakin merkistä on 
mainittu arvo, ilmestymispäivä ja jon
kun postimerkkiluettelon numero 
(Michel, Yvert tai LaPe). 

"Bermudankataja" (1. bermudiana L) , 
"Bermuda cypress", on Bermudasaaril
le endeeminen katajalaji, jota ei siis 
kasva muualla luonnonvaraisena . 

Kahden kilpikirvalajin leviäminen saa
relle sekä lisääntynyt rakentaminen on 
lyhyessä ajassa saanut aikaan tämän 
katajalajin vähenemisen, niin että siitä 
on tullut luonnonvaraisilla kasvupai
koillaan uhanalainen laji . Se tulee jopa 
20m korkuiseksi ja metrin paksuiseksi. 
Sitä on istutettu eri puolille maailmaa, 
ja paikoin, kuten St. Helenan ja Aseen
si on saarilla se on villiytynytkin. Jo 
Keski-Euroopassa se on talvenarka ja 
vaatii talvisuojauksen. - Bermuda, 
10 c. 3.IX.l973, M. 289. Kuuluu "Puun 
vuoden" johdosta julkaistuun posti
merkkisarjaan. Merkissä on kehoitus 
"plant a tree", istuta puu (n:o 1). -
Ascension, 7 p. 8.III.l985, M.372. Kuu
luu puita esittävään viiden merkin eri
koispostimerkkisarjaan (n:o 2). 

"Azorinkataja" (1. brevifolia (Seub.) 
Ant.) . Tämä kotikatajaa muistuttava 
katajalaji on endeeminen Azoreille, 
jossa sitä tavataan vuoristossa 600-
1500 m korkeudessa. Se on pieni puu 
(5-6 m) tai korkeammalla vuoristossa 
vain pensasmainen. Myös tämä laji on 
vähentynyt luontaisilla kasvupaikoil
laan suuresti vaikka ei olekaan vielä 
suorastaan uhanalainen. Aikaisempien 
metsien asemesta on enää yksittäisiä 
puita jäljellä. Azorit, 100, 
16.VI.l983, M. 361 (n:o 3). 
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Kuva 1. Kataja-aiheiset postimerkit. 
Fig. 1. Junipers on stamps. 

Kotikataja (1. communis L.). Kotoista 
kotikatajaa esittäviä postimerkkejä on 
ilmestynyt 4, joista viimeisin on niin 
uusi, ettei siitä ole ehditty ottaa tähän 
kuvaa (Andorra, 1 Fr., 2l.X.l985). Ko
tikataja on Jaaaja-alaisin katajalaji , sil
lä sitä tapaa koko pohjoisen pallon
puoliskon alueella, tosin hyvin moni
muotoisena. Kaikki merkit ovat silti 
eurooppalaisia. - Liechtenstein, 30 R, 
19.1X.l960, M. 400. Merkki on ilmes
tynyt sarjassa "Kotimaan puita ja pen
saita" esittäen jotain tiettyä katajaa, li
säksi reunassa on kuvattuna marjoja ja 
neulasia (n:o 4). - Suomi, 0,20+0,03 
mk, 12.V.l969, LaPe 657. Sarjasta 
"Tuberkuloosin vastustamisen hyväk
si" (n:o 5). - Jugoslavia, 350, 
25.V.l969, M. 887. Kuuluu erikois
merkkisarjaan "Jugoslavian kasvisto 
111" (n:o 6). Jugoslavia on muuten 
huomattava katajanmarjojen viejä. Si
käläinen Klekovaca-katajanmarjaviina 
on maailmankuulu. 
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"Afrikankataja" (1. procera Hochst.). 
Tämä Itä-Afrikassa Keniasta Etiopi
aan ulottuvalla alueella esiintyvä kata
ja tulee 20-30 metrin korkuiseksi , suo
rarunkoiseksi puuksi. Sen puu on ar
vokasta ja haluttua rakennuspuuta, sil
lä termiitit eivät syö sitä. Lisäksi se 
kelpaa paperin valmistukseen. - Eti
opia, 25c, 26.1V.l979, Y. 928. Merkissä 
on kuva puusta ja lähikuva oksasta. Se 
on ilmestynyt paikallisia puita kuvaa
vassa sarjassa (n:o 7). 

Espanjankataja (1. thurifera L.). Tämä 
pääasiassa Iberian niemimaalla kasva
va kataja tulee jopa 15-20 metrin kor
kuiseksi , kartiomaiseksi puuksi. Lisäk
si sitä on Pohjois-Afrikassa ja pienellä 
alalla Etelä-Ranskassa. Tässä hienossa 
merkissä on lähikuvan lisäksi taustalla 
puita ja kasvupaikkoja kuvaava mai
sema. -Espanja, 8p, 2l.IV.l972, M. 
1984. Merkki on ilmestynyt erikois
merkkisarjassa " Kasvisto" (n:o 8). 
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Dendrologian seuran retki Pohjois-Espanjaan 
Ritva Hiltunen & Mirja Siuruainen 

Hiltunen, R. & Siuruainen, M. 1985: Dendrologian seuran retki Pohjois
Espanjaan. (The excursion of the Finnish Dendrological Society to nor
thern Spain .)- Sorbifolia 16(4): 175- 184. 
Nineteen members of the Society participated in the excursion June 5-15 
1985. Natural vegetation and reforested areas in northern Spain were seen 
during the excursion. The route of the excursion in Spain included: Barce
lona, Lerida, Ordesa National Park, Pamplona, Bilbao, Santander, Bur
gos, Logrono , Soria, Zaragoza, Tarragona , La Cenia, estuary of the River 
Ebro, Barcelona, Blanes , Arbucies and Barcelona. 
R. Hiltunen & M. Siuruainen, Kasvitieteellinen puutarha, Oulun yliopisto, 
90570 Oulu. 

Seuran ulkomaanretki suuntautui Es
panjaan. Sen pohjoisosiin lähti tutus
tumaan 19 matkalaista, joista kauim
maiset tulivat Oulusta, missä lämpötila 
lähtöpäivänä oli alle 10 oc ja koivut 
vasta hiirenkorvalla. Keski-Suomessa 
kukki tuomi ja Tampereen eteläpuolel
la olivat omenapuutkin jo kukassa. 

Keskiviikkona 5.6. lensimme Kööpen
haminaan ja sieltä edelleen Geneven 
kautta Barcelonaan. Lentoasemalla 
meitä odotti bussinsa kanssa Jose, joka 
toimi kuljettajanamme seuraavan 
kymmenen päivän ajan. Heti bussissa 
alkoi innokas botaniseeraus. Matkalla 
hotelliin näimme mm. alepanmännyn 
(Pinus halepensis), atlasseetrin ( Cedrus 
atlantica), välimerensypressin ( Cupres
sus sempervirens), hopeapoppelin (Po
pulus alba 'Pyramidalis'), pyra midi
poppelin (P. nigra 'Pyramidalis'), Sa
lix baby lonican, keltiksen ( Celtis) sekä 
aaloeita (Aioe). Plataani (Piatanus) 
näytti olevan suosittu katupuu. 

Illan kohteena oli Katalonian kuulun 
arkkitehdin, Antonio Gaudin (1852-
1926) suunnittelema puisto Parc Gtiell. 
Kreivi Gtiellin rahoittama ja hänen 
nimeään kantava puisto istutuksineen 

ja rakennelmineen, mm. kuuluine va
paakaarisine penkkeineen, loi mieleen
painuvan elämyksen. Puiston puuvarti
sista kasveista mainittakoon laakeri
kirsikka (Prunus laurocerasus), persik
kapuu (P. persica), johanneksenleipä
puu ( Ceratonia siliqua) ja espanjanpih
ta (Abies pinsapo). Kaupungilla kat
soimme Gaudin suunnittelemista ta
loista Casa Mihin ja Casa Batll6n ja 
Gaudin päätyönä pidetyn Sagrada 
Familian. 

Ensivaikutelma n. 2 miljoonan asuk
kaan Barcelonasta oli myönteinen. Ta
korautaiset parvekkeenkaiteet, niiden 
takana olevat maalatut kukkaruukku
rivistöt ja koristeelliset ikkunaluukut 
toivat suureen kaupunkiin kodikkuu
den tunnun. 

Torstaina 6.6. jätimme parituhatta 
vuotta vanhan, autonomisen Kataloni
an pääkaupungin ja suuntasimme mat
kamme länteen (kuva 1). Heti Barce
lonan ulkopuolella on laajoja hedelmä
tarhoja , mm. persikkaa, kirsikoita, öl
jypuita ja matalaksi leikattuja viini
köynnöksiä. Teiden varsilla on jätti
ruokokasvustoja (Arundo donax). Talvi 
oli ollut poikkeuksellisen kylmä täällä-
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Kuva 1. Matkareitti Pohjois-Espanjassa. 
Fig. 1. The route of the excursion in northern Spain. 

kin; patmuissa ja aaloeissa pakkasen 
vaikutus näkyi selvästi. Keltaisina väri
läikkinä maisemassa olivat monet her
nekasvit, mm. vihmat ( Cy tisus) . Si
sämaahan mennessä viljapeltojen ja 
mäntymetsien osuus lisääntyy ja he
delmätarjojen määrä vähenee. 

Ensimmäisen kerran pysähdyimme Se
gre-joen rannalla sijaitsevassa Leridas
sa, joka on viljelyalueiden ympäröimä 
n. 100 000 asukkaan kaupunki. Rien
simme lähimpään kirjakauppaan täy
dentämään kasvikirjavalikoimaamme. 
Mulperipuu (Morus), Catalpa, juudak
senpuu ( Cercis siliquastrum), meelia 
(Melia azedarach), hedelmällä oleva he
voskastanja, saarnivaahtera (Acer ne
gundo 'Variegatum') ja hopeapoppeli 
jäivät mieleen kaupungin puistosta. 

Matka jatkui kohti Aragonian Pyrenei
tä ohi ohra-, kaura- ja alfalfapeltojen 
sekä omena- ja päärynätarhojen. Ain-

sasta (540 m mpy) alkavat vuoristo
maisemat. Olimme siis saapuneet Py
reneitten vuoristoon, joka n. 450 kilo
metrin pituisena ulottuu Välimereltä 
Biskajanlahdelle. Vuoriston korkein 
huippu on Aragonian Pyreneillä oleva 
Aneto (3404 m). Yhä kapeammiksi ja 
mutkaisem miksi muuttuvia teitä pit
kin saavuimme illansuussa Toriaa n 
( 1033 m) ja majoituimme kylän lähis
töllä olevaan hotelliin. Iltakävelyllä 
näimme mm. ramondan (Ramonda 
myconi), Gesneriaceae-heimoon kuu
luvan Pyreneitten endemiitin, euroo
pantuomipihlajan (Amelanchier ovalis) 
ja mannasaamen (Fraxinus ornus). 

Perjantaina 7 .6. metsähallitus (ICO
NA) oli järjestänyt neljä henkilöä op
paiksemme. Ajoimme Ordesan kansal
lispuistoon (kuva 2), jossa katselimme 
alueen luonnonvaraista kasvillisuutta 
Arazas-joen var relta . Tres Sorores 
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-vuoriin kuuluvan Monte Perdidon 
(3355 m) varjossa sijaiseva Ordesan 
kansallispuisto on Espanjan toiseksi 
vanhin ja yksi sen kolmesta vuoristo
kansallispuistosta. Se perustettiin vuon
na 191 8 2000 hehtaarin laajuisena, sitä 
laajennettiin vuonna 1962 ja pinta-ala 
on nyt 15000 hehtaaria. Puiston metsät 
ovat aluksi pyökkiä (Fagus sylvatica), 
joka rinteillä erottui heleämpänä sak
sanpihdan (Abies alba) joukosta. Met
sämänty (Pinus sylvestris) on yleinen 
rinteen alaosissa, sen yläpuolella saa
vuttaa saksanpihta korkeusrajansa, sit
ten pyökki, ja ylimpänä puuna kasvaa 
alppimänty (Pinus uncinata). Luonnol
linen metsänraja on Ordesan alueen 
etelärinteillä 2100 metrin ja pohjoisrin
teillä 1400-1800 metrin korkeudella . 
Puksipuu (Buxus sempervirens), rau
duskoivu (Betula pendula) , haapa (Po
pulus tremula), tylppäliuskaorapihlaja 
( Crataegus monogyna), montpellierin
vaahtrera (Acer monspessulanum), 
saarni (Fraxinus excelsior), saksanpih
laja (Sorbus aria) ja Genista horridum 
kuuluivat retkellä tavattuihin lajeihin. 
Ihailimme komeita putouksia, tarkas
telimme männyssä loisivaa misteliä 
( Viscum album) ja kummastelimme 'ku
tojalinnun pesiksi' nimittämiämme 
toukkapusseja männyissä. Myöhem
min selvisi, että kyseessä on todellinen 
metsätalouden vitsaus , kehrääjäperho
siin kuuluvan Thaumetopoea pityocam
pan toukka. Lounaan jälkeen ajoimme 
maastoautoilla n. 200 metrin korkeu
della olevan glasiaalisen järven lähelle. 
Siellä koimme retken ainoan sadekuu
ron. Ihastelimme alppiniittyjen kau
neutta ja lumipeitteisiä rinteitä. Ihmi
sen vaikutuksesta alueen alppimännyt 
ovat hävinneet. Illalla monet kävivät 
vielä tutustumassa Ara-j oen rannalla 
sijaitsevaan kuvaukselliseen TorJan ky
lään. 
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Kuva 2. Näkymä Ordesan kansallispuistos
ta Pyre neiltä . Etualalla pyökkiä ja metsä
mänt yä. Ylempänä rinteellä pyökin lisäksi 
myös saksanpihtaa . 7.6.85. 
Fig. 2. A view from Ordesa National Park · 
in the Pyre nees . Fagus sylvatica a nd Pinus 
sylvestris in the foreground. Higher on the 
slopes Fagus and Abies a/ba are seen. 

Lauantaina 8.6. jätimme kauniin sään 
vallitessa Ordesan puiston, jossa vuo
sittain käy n. 50 000 matkailijaa retkei
lemässä ja harrastamassa murtomaa
hiihtoa tai vuoristokiipeilyä. 

Biescasin eteläpuolella saimme oppaan 
mukaamme. Hän kertoi alueelle istute
tusta amerikanmustapoppelista (Popu
lus deltoides). Toisenkin oppaan tultua 
mukaamme suuntasimme pitkin mut
kaista ja kapeaa tietä kohti Area de 
Recrea Jacaa. Kohteemme oli esimerk
ki vaikeitten ekologisten olojen metsis
tä: alarinteellä metsämäntyä ja ylem
pänä saksa npihtaa. Tammista täällä 
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Kuva 3. Retken vetäjä Aulikki Kauppila 
aleponmäntymetsässä. Takana oleva lin
noitus rakennettu 1400-luvulla. 9.6.85. 
Fig. 3. Excursion Leader, Aulikki Kauppila 
in a Pinus halepensis forest. The building in 
the background was built in the 15th centu
ry. 

kasvavat vain valkotammi ( Quercus al
ba) ja Q. pyrenaica. Alueen sademäärä 
on 1500 mm vuodessa. Talvella lämpö
tila laskee -16°C:eenja lunta on metrin 
verran. Heinäkuun keskilämpötila on 
alueella 25 °C. 

Matka jatkui San Juan de Ia Penan 
luostariin. Se on 900- ja 1100-luvuilta 
peräisin; rakennukset ovat osittain kal
lion sisään rakennettuja. Teimme käve
lyretken luostarin lähistöllä ja ihailim
me maisemia, etenkin lumihuippuisia 
vuoria. Vallitsevina puulajeina ovat 
pyökki ja euroopanmustamänty (Pinus 
nigra). Aluskasvillisuudessa on mm. or
janlaakeria (llex aquifolium) ja monia 
ruohovartisia lajeja. 

Viljelyalueiden ja metsänistutukseen 
kunnostettujen terassien halki kulkeva 
reitti vei meidät illansuussa Pamplo
naan, Arga-joen rannalla sijaitsevaan 
Navarran Pyreneitten tärkeimpään 
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Kuva 4. 55-vuotiasta lawsoninsypressi-istu
tusta ja retkeläisiä Barazarissa 10.6.85. 
Fig. 4. Participants of the excursion on the 
way to see the 55 years old Chamaecyparis 
!a wsoniana stand. 

kaupunkiin. Kaupungissa vietettiin si
nä iltana baskikulttuurin juhlaa. Hotel
limme sijaitsi huvikentän tuntumassa 
ja monilla olikin oiva tilaisuus perehtyä 
koko yön kestäneisiin bas kimusiikkiin 
ja tanssiin. 

Sunnuntaina 9.6. saimme Pamplonasta 
oppaaksemme paikallisen metsähalli
tuksen johtajan. Ajoimme Puente Ia 
Reinan pohjoispuolelle, missä tutus
tuimme aleponmäntymetsään (kuva 3). 
Kylmän talven aiheuttamia pakkas
vaurioita näkyi muutenkin huonokun
toisesa metsässä. Sanottiin, että ale
panmänty on yleensä kestävä sekä sie
ni- että hyönteistuhoja vastaan. Puuta 
viljellään selluloosateollisuuden tar
peeksi ja sahapuuksi. Alueella kasvaa 
myös montereynsypressiä ( Cupressus 
macrocarpa) ja euroopanmustamäntyä. 

Estellan kaupungin ohitettuamme 
aloimme nousun kohti ylätasankoa. 
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Alempana kasvaa rautatammea (Quer
cus ilex) , joka ei kelpaa juuri muuhun 
kuin polttopuuksi, sekä Q. pyrenaicaa. 
Ylempänä kasvaa pyökkiä, jota Navar
ran alueella on 100 000 hehtaaria. Suu
rin osa pyökistä käytetään huonekalu
teollisuuden raa ka-aineeksi. Mutkik
kaan serpentiinitien päässä ylhäällä 
vuorella avautuu ylätasanko, jonka 
laajuus on 15 000 hehtaaria. Siitä 
12 000 hehtaaria on pyökkimetsää ja 
loput erilaisia niittyjä . Ylhäällä kasvaa 
myös metsä mäntyä . Laaksossa Alsasu
an kaupungissa on ilmaasaastuttava 
sementtitehdas. Menimme kaupungin 
lähistölle katsomaan euroopanmusta
mäntyistutusta. Sen ja talvitammen 
(Quercus petraea) muodostama metsä 
on alueella luontaista . Kaupungin vir
kistysalueena olevaan puistometsään 
on istutuettu kokeeksi ja maiseman 
elävöittämiseksi eri puulajeja ruuduik
si. Puistossa kasvaa punatammea 
( Quercus rubra), metsätammea ( Q. ro
bur) ja Q. palustrista . Siellä näimme 
myös mustasaksanpähkinää (Juglans 
nigra) , rauduskoivua , niverävaahteraa 
(Acer campestre) sekä itsestään kylväy
tyvää metsä mäntyä , jolla tämän alueen 
männyistä on eniten tuholaisia. Kä
vimme tutustumassa myös San Pedron 
kirkkoon (erakkomajaan), missä en
simmäisen Navarran kuninkaan kruu
nauksen v. 1617 sanotaan tapahtuneen. 

Barazarissa saimme jälleen uuden op
paan. Hän esitteli meille 1 000 hehtaa
rin laajuista, 1920-luvulla istutettua 
metsää, joka sijaitsee 600-750 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Sinne on is
tutettu myös useita Tyynenmeren ran
nikon puulajeja. Alueella on harmaa
pihtaa (Abies concolor), metsäkuusta 
(Picea abies), lawsoninsypressiä 
( Chamaecyparis lawsoniana) (kuva 4), 
japaninlehtikuusta (Larix kaempferi) , 
douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii), 
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Kuva 5. Montereyn männ ynkäpyjä 10.6.85. 
Fig. 5. Pinus radiota cones. 

ponderosamäntyä (Pinus ponderosa), 
joka oli kärsinyt pakkasista samoin
kuin montereynmänty (P. radiata, kuva 
5) , lyhytneulasmäntyä (P. echinata) , 
amerikanpunamäntyä (P. resinosa) , eu
roopanmustamäntyä P. nigra v. cor
sicana -variatioineen sekä punatam
mea ja saarnea. Euroopanlehtikuusi 
(Larix decidua) on tälle alueelle liian 
mantereinen laji. Kuusista parhaiten 
menestyy alueella meikäläinen kuusi. 
Lawsoninsypressi ja douglaskuusi uu
distuvat alueella hyvin luontaisesti. Pi
nus nigra v. corsicana tuottaa hyvin, 
mutta sen luontai nen uudistuminen ei 
ole vielä alkan ut. Tässä kohteessa 
näimme retkemme komeimmat metsät. 

Lännenhemlokkimetsän (Tsuga hete
rophy lla) takaa näimme baskeille tär
keän , romanttisen Gorbea-vuoren. 
Kävimme vielä douglaskuusimetsikös
sä ja tarkastelimme sitkankuusi (Picea 
sitchensis) -istutusten menes tym istä. 
Luonnontilaisena metsä olisi alueella 
pyökkiä, tammea ja kastanjaa. Kaunii-
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K.uva 6. Metsänistutusaluetta. Montes de Sancholosa 14.6.85. 
Ftg 6. Reforested slope on Montes de Sancholosa, Spain. 

den vuoristomaisemien halki ajoimme 
yöksi Bilbaoon. 

Maanantaiaamua 10.6. toiset viettivät 
botaniseeraten, toiset jonottivat pank
keihin. Saimme oppaan jälleen mu
kaamme. Hän kertoi Bilbaossa olevan 
~50 000 asukasta. Kaupunki on Espan
Jan teollistuneimpia. Autonomisen 
Baskimaan keskuksena Bilbao on meil
le tiedotusvälineistä tuttu , etenkin soti
laallinen separatistijärjestö ETA, jonka 
iskulaiseita ja järjestön kirjainlyhennet
tä olimme nähneet maalattuina seiniin 
ja muistomerkkeihin kautta koko bas
kialueen. 
Ajoimme Montes de Sancholosaan 
missä tutustuimme lentoruiskutuksi~ 
varten raivatulta kiitoradalta monte
reynmänty-, lawsoninsypressi- ja kuu
mepuu (Eucalyptus globulus) -istutuk
siin (kuva 6). Luonnontilaisena täällä
~in olisi tammimetsiä. Luonnonsuojeli
Jat suhtautuvat seudun montereynmän-

tyistutuksiin penseästi, koska laji on 
tuotu alueelle ja koska se erittäin tuho
laisherkkänä tarvitsee toistuvia kasvin
suojelutoimenpiteitä. Thaumetopoea pi
tyocampan toukkapusseja näkyikin 
puissa. Muista metsää tuhoavista 
hyönteisistä mainittiin mm. tukkimie
hentäi ja kolme muuta kovakuoriaisla
jia sekä Schirria pini -niminen sieni. 
Puiden suojeluun käytetään dimiliiniä 
jolla hyönteiset saadaan torjutuiksi 2-3 
vuodeksi. Metsityksen ongelmana on 
eroosio. Siksi rinteille tehdään , talven 
sateiden vuoksi kaltevia , terasseja. 

L.?h?utto~an näköinen kuumepuu oli 
karsmyt enttäin pahoin viime talvena. 
Tavallisesti tällä alueella ei ole pakka
sia; viimeksi yhtä kulmää oli ollut 
1_940-luvulla: Kuumepuuta käyttää yk
SI tehdas kUltupuuna ja viljelmät ovat 
sopimusviljelmiä. 

Metsänhoitoyhdistyksen taimitarhalla 
tutustuimme taimikasvatukseen ja tai-
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miston viereisiin Pinus patula- ja sit
kank uusi-istu tuksiin. 

Ampuerossa näimme lisää pakkasen 
vaunotttamaa eukalyptusmetsää ja 
sienitaudin keilastamaa montereyn
mäntyä. Eukalyptuksessa ei ole tauteja 
ja paleltumista se toipuu hyvän veso
miskykynsä ansiosta. Tienoo on paras
ta eukalyptuksen kasvatusaluetta Es
panjassa ja siellä ovatkin monet luopu
neet karjataloudesta ja perustaneet eu
kalyptussopimusviljelmiä. Alueella hae
taan myös kastanjatautia vastaan resis
tenttiä kastanjakantaa. 

Illansuussa saavuimme Atlantin ran
nelle 171 000 asukkaan Santanderiin. 
Pakkasen jälki näkyi rannan palmuis
sa; eukalyptukset olvit säilyneet vahin
goittumattomina. Ajoimme pitkin ta
mariskien (Tamarix) reunustamaa ka
tua hotelliin hiekkarannan ja kasinon 
tuntumaan. Illan useimmat viettivät tu
tustumalla kaupungin erittäin kaunii
siin istutuksiin. Kaupunki on vehreä, 
parvekeistutukset ovat pursuavan run
saita. Se onkin suosittu kesänvietto-ja 
turistikaupunki ja koko maakunta on 
kuulu luonnonkauneudestaan. 

Tiistaina 11.6. suuntasimme matkam
me Santaderista etelään, takaisin sisä
maahan. Burgosin maakunnan rajalla 
on kuolleita mäntyistutuksia. Ohitim
me järven, josta Ebro saa alkunsa. 
Nautimme erittäin kauniista maisemis
ta . Näimme erosioituneita kallioita ja 
punaista maannosta , terra rossaa . 
Vanhaan Kastiliaan kuuluvassa Burgo
sissa tutustuimme kaupungin katedraa
liin, jota pidetään Espanjan gotiikan 
ehkä komeimpana rakennuksena. Bur
gosista ajoimme kohti Logronoa, joka 
on Espanjan tärkeimpiin kuuluvaa vil
jelyseutua ja La Riojan viiniviljelyalu
een keskus. Näkyi sokerijuurikas- ja 
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vehnäpeltoja, viinirypäleviljelmiä, öl
jypuu-, kirsikka- ja persikkatarhoja se
kä betonisia kasteluputkia. Kuivina ai
koina keinokastelu on välttämätöntä 
suurimmassa osassa maata . Siellä on 
myös laajoja asumattomia alueita. 
Mänty- ja lehtikuusi-istutuksia sekä 
hyönteistuhoisia Quercus pyrenaica 
-metsiä on tien varsilla. Serpentiinitie 
nousee yli 1 700 metriin ennenkuin las
keutuu Duero-joen laaksoon. Ylhäällä 
kasvaa pyökkiä ja mäntyä ja aluskas
villisuutena on erilaisia kanervia. Hel
teisen ajopäivän jälkeen majoituimme 
Soriaan. 

Keskiviikkona 12.6. oli aamuvirkuilla 
mahdollisuus käydä katsomassa Sorian 
nähtävyyksiä, sen lukuisia kirkkoja ja 
historiallisia rakennuksia , sillä mat
kaan kohti Zaragozaa lähdettiin vasta 
klo 10 aikaan. Aurinko paistoi jo tuol
loin kuumasti. Seudulla on laajoja vil
jelyalueita. Loivilla kukkuloilla kasvaa 
tammea. Niityillä oli lammaspaimenia 
koirineen. Viljelmien punaiset unikot 
laikuttavat maisemaa. 500 000 asuk
kaan Zaragoza sijaitsee Ebron rannal
la. Useimmat käväisivät basilikassa, 
jossa on mm. Goyan maalauksia. No
peimmat ehtivät nähdä myös kaupun
gin katedraalin ja Francisco Goyan 
( 1746-1828) muistomerkin. Kaupungin 
ympärillä on käytetty valkoista ja vaa
leanpunaista oleanderia (Nerium olean
der) teiden varsien viheristutuksissa. 

Idempänä maisemat muuttuvat puoli
aavikkomaisiksi; sademäärä onkin siel
lä vain 300 mm vuodessa. Talvella 
lämpötila laskee jopa -l6°C:een. Kyl
mä ilma saattaa aiheuttaa myös mis
traalin kaltaisia voimakkaita tuulia. 
Rannikkoa lähestyttäessä maisemat 
rehevöityvät jälleen. 

Pobletin benedi ktii ni käisl uos tarissa 
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tapasimme oppaamme, alueen metsän
vartijan ja !CONAn edustajan. Poblet, 
jonka tunnus on hopeapoppeli, on Ka
talonian historian tärkeimpiä luostarei
ta. Sen pihalla kukkivat isojukat ( Yuc
ca aloifolia), istutuksissa on myös pa
perimulperipuu (Broussonettia papy ri
fera) ja juudaksenpuu sekä espanjan
pihta. 

Luostarista jatkoimme metsäkohtee
seen, nykyisin virkistysalueena olevaan 
metsään, joka on ollut 1900-luvun al
kupuolella laidunta ja sitten muutettu 
tuottavaksi metsäksi. Alueelle istutet
tiin metsämäntyä ja rautatammi tuli it
sestään. Nykyisin siellä kasvaa useita 
tammilajeja ja euroopanmarjakuusta 
(Taxus baccata) sekä orjanlaakeria. 
Pähkinäpensas ( Corylus avellana), jota 
alueella kasvaa luonnonvaraisena, kil
pailee viljeltynä tärkeydessä viininvilje
lyn kanssa. Männyistä siellä on myös 
aleponmäntyä, rannikkomäntyä (Pinus 
pinaster) ja pinjaa. Kasvillisuus on 
macchiaa; Ruscusten ja Smilax asperin 
jäljet iholla muistuttivat tästä retkestä 
vielä päivienkin kuluttua. Illalla saa
vuimme Tarragonaan ja näimme Väli
meren ja vihdoinkin pääsimme ui
maan, tosin vain hotellin altaaseen, 
mutta tämä oli ensimmäinen kerta päi
vänvalonaikaan. 

Torstaina 13.6. oli Tarragonan aamu 
aurinkoinen. Lähdimme oppaidemme 
kanssa autopistaa etelän. Kaupungin 
laitamilla leijui savusumu (smog). 
Etäämpänä Tarragonasta on viljapelto
ja ja hedelmätarhoja, moottoritien 
kaistojen välissä kukkivat oleanterit ja 
tienvierillä kasvaa pinjoja ja sypressejä. 
Ohitimme Espanjan vanhimman ydin
voimalan, jonka viereen on uusi raken
teilla. Oppaamme kertoi meille metsit
tämisen vaikeuksista. Jos erosioituneil
le rinteille onnistutaan saamaan kaik-
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kialla yleinen piikkiherne ( Ulex) niin 
voidaan sitten saada mäntykin menes
tymään. Tuulen nopeasti levittämät 
metsäpalot ovat sielläkin ongelma. 

Ajoimme öljypuuviljelmien, latva-arti
sokkapeltojen, appelsiini-, persikka-, 
manteli- ja aprikoosiviljelmien halki. 
Polttavassa helteessä siirryimme maas
toautoilla La Ceniaan, jossa näimme v. 
194 7 löydettyjä luolamaalauksia, joi
den iäksi arvioitiin 8 000-15 000 vuotta . 
Kävimme 20 vuotta sitten istutetussa 
arizonansypressimetsässä ( Cupressus 
arizonica), jossa kasvaa myös alepon
mäntyä, rannikkomäntyä ja ylimpänä 
rinteessä metsämäntyä. Muu kasvilli
suus on tyypillistä macchialajistoa mm. 
rosmariinia (Rosmarinus officinalis) ja 
kistuksia ( Cistus). 

Näillä seuduilla oli ollut arabivallan ra
ja . Maureilla oli ollut ylempänä vuoril
la linnoitus. Korkein huippu kohoaa 
alueen vurostossa 1 307 metriin. 

Vuorilta laskeuduimme Ebron suisto
alueelle, jossa on mm. riisiviljelmiä, 
latva-artisokka-, maissi- , vesimeloni- ja 
tomaattipeltoja. El Pueblo Nuevossa 
nautimme monenmoisia merenantimia. 
Ravintolarakennus on tehty Kanadassa 
Pinus ponderosasta ja saatu sieltä lah
joituksena. Tehtyämme pikaisen tutus
tumiskäynnin luontomuseoon ja pai
kallisiin veneisiin palasimme vihertä
vänsinistä Välimerta seuraten Barcelo
naan. 

Perjantaina 14.6. ajoimme savusumun 
verhoamasta Barcelonasta Costa Bra
van rannikkoa pohjoiseen. Rannikolla 
on pieniä pinjametsiköitä ja palmu-is
tutuksia, Araucariaa, Agaveita ja Opun
tiaa. Vielä 50-luvulla Costa Brava, 'villi 
rannikko', oli kehitysalueena, mutta 
nykyisin se on maan tärkeimpiä mat
kailualueita . 
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Kuva 7. Pinjametsikkö ja sukkulenttiosas
toa Bla nesin kasvitieteelli sessä puuta rhassa 
14.6.85 . 
Fig. 7. Pinus pinea forest and collection of 
succulent plants in Blanes Botanical 
Garden. 

San Juan -vuoren rinteellä olevaan 
Blanesin kasvitieteelliseen puutarhaan 
(kuva 7) tutustuimme melko nopeasti . 
Sielläkin oli pakkasen aiheuttamia 
vaurioita kaveissa. 

Puutarhalta jatkoimme oppaiden kans
sa matkaa vielä hieman pohjoiseen ja 
käännyimme rannikolta sisämaahan. 
Alhaalla kasvatetaan rannikkomäntyä 
ja ylempänä rinteillä pinjaa, jota siellä 
kasvaa luonnostaankin korkki- ja rau
tatammen kanssa. Istutuksissa käyte
tään korkkitammi-rannikkomänty yh
distelmää, koska rannikkomänty kas
vaa 2-3 kertaa nopeammin kuin pinja. 
Pensaikot pyritään poistamaan, koska 
ne ovat arkoja metsäpaloille. Valtio 
avustaa yksityisiä maanomistajia met
sittämisessä ja metsien kunnostamises
sa, koska puuta tarvitaan ja eroosio ha
lutaan estää. 

Seuraava kohteemme oli 5-vuotias Eu
calyprus dalrymplenana -kokeilumet-
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Kuva 8. 5-vuotiasta Eucalyptus dalrymple
ana metsikköä 14.6.85. 
Fig. 8. 5 years old Eucalyptus dalrympleana 
stand N. of Barcelona. 

sikkö (kuva 8). Puut ovat nopeakasvui
sia ja hakkuu suoritetaan joka 20. vuo
si . Hakkuut toistetaan 5-6 kertaa. Laji 
ei pidä kilpailusta ja siksi puiden välit 
joudutaan muokkaamaan vuosittain. 
Näimme myös plataaniviljelmiä. Puuta 
käytetään mm. hedelmälaatikoiden 
valmistukseen. Kasteammille paikoille 
on istutettu montereynmäntyä. Alueen 
luonnontilainen lajisto olisi pähkinä
pensas, kastaoja ja vuorijalava ( U/mus 
glabra). 

Primado de Cazassa meille esiteltiin ge
ronalaista korkkitammen tuotantoa 
(kuva 9). Lajihan kasvaa lähes kaikki
alla Espanjassa, mutta metsiä on vä
hän. Toinen maan päätuotantoalue on 
Andalusiassa. Espanjan osuus maail
man korkin tuotannosta on 20 %, naa
purimaa Portugali tuottaa 50 %. Kork
kitammi ei viihdy kalkkipitoisella 
maalla. Geronan alueella uusiutumi
nen tapahtuu luontaisesti. Korkki kuo
ritaan puista joka 14. ja 15. vuosi , mut-
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Kuva 9. Korkkitammi ja kistuksia Gero
nassa 14.6.85. 
Fig. 9. Quercus suber and Cistus sp. in Ge
rona area. 

ta alueen kaikkia puita ei käsitellä sa
mana vuonna. Puun läpimitan on olta
va vähintään 20 cm ennenkuin korkkia 
otetaan. Korkkitammen tuholaisia 
ovat pari lehtiä tuhoavaa kovakuori-
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aista, kuoren alla elävät muurahaiset ja 
yksi sienitauti. 

Iltapäivällä tututuimme kastanjamet
sikköön ja pyökkimetsään . Kohtee
namme olleeseen tammimetsään on is
tutettu mm . mammuttipetäjä (Sequoia
dedron giganteum), douglaskuusi , Abies 
nobilis, harmaapihta (A. concolor) ja 
ussurinpihta (A. holophy lla) . Ilta oli jo 
myöhäinen kun palasimme Barcelo
naan. 

Lauantaina 15.6. oli aikaa muutama 
tunti Barcelonan katseluun ennen ko
timatkaa. Useimmat ehtivät Ramblasil
le, plataanien reunustamalle puistaka
dulle ja sen varrella oleviin halleihin, 
joissa näimme paljon kukkia, hedelmiä 
ja vihanneksia sekä monenmoisia me
reneläimiä. Zurichin kautta palasimme 
keskellä yötä Helsinkiin. 

Matkasta jäi mieleen pohjoisen Espan
jan vaihteleva ja monipuolinen luonto 
ja erosioitumisesta aiheutuvat vaikeu
det maan metsittämisessä. Metsätalou
den monista ongelmista matmttun 
usein tuli , laidunnus, hyönteiset ja 
luonnonsuojelijat. Siellä tehdään kui
tenkin metsittämisen eteen kovasti työ
tä ja rohkeasti etsitään uusiakin lajeja, 
jotka parhaiten sopeutuvat sikäläisiin 
ilmasto-oloihin. 
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Pienoispalsamipoppeli löytyi Hel
singistä. (Populus balsamifera var. 
michauxii is growing in Helsinki.) 

Suomesta löytyvien poppelien vali
koima- lajit, muunnokset, määritetyt 
risteymät ja lajikkeet yhteenlaskien 40 
erilaista - on siinä määrin tunnettu, 
että uuden poppelin löytyminen on 
varsin epätodennäköistä. Niinpä sain
kin kokea mieluisan yllätyksen, kun 
Helsingin poppelikartoitusta suorittaes
sani 26.4.1984 löysin Tapaninkylän 
kaupunginosassa eräästä pihasta pie
nikokoisen poppelin, jota en pystynyt 
tunnistamaan. 

Korkean orapihlaja-aidan takaa esiin
pistävä leveä latvus toi ensin mieleen 
tyrnin (kuva 1 ), mutta aidan takaa löy
tyi selvästi palsamipoppeliin viittaava 
runko, eikä tuoksustakaan voinut ereh
tyä. Kyselemällä onnistuin jäljittä
mään tämän matalan puun alkuperän 
Vantaan Sotunkiin, mistä löysin 
6.6.1984 viisi täydessä lehdessä olevaa 
ja varsin erikoista puuta (kuva 2) ja 
niiden ympäriltä runsaan juurivesa
kasvuston. Puut olivat noin 5-metrisiä , 
rungon ympärysmitta 40 cm rinnan 
korkeudelta ja ikä noin 35 vuotta. Puut 
on istuttanut kesämökilleen vuoden 
1950 paikkeilla vanginvartija Emil 
Saarinen, joka kuoli 1979. 
Siihen sitten jäljet katkesivatkin, mutta 
voitaneen pitää varmana, että tämä 
Satunkylän kasvusta on syntynyt 
Suomesta peräisin olevista juurivesa
taimista. Ilmeisesti näitä puita siis kas
vaa (tai on ainakin kasvanut) meillä 
vielä kolmannessakin paikassa, minkä 
arvelen löytyvän jostakin Uudelta
maalta tai Lounais-Suomesta. Jos joku 
Sorbifolian lukijoista on nähnyt oheis
ta lähikuvaa (kuva 3) muistuttavan 
poppelin, jota jäljempänä kuvailen , 
pyydän löydöstä minulle ilmoitta
maan. 
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Kuva 1. Populus balsamifera var. michau
xiin Farwell pitkäversoissa on erittäin run
saasti tiheässä olevia silmuja. - Kaikki 
kuvat kirjoittajan. 
Fig. 1. The buds are situated very densely in 
the Iong shoots . - Ali photographs by N. 
Karhu. 

Kirjallisuustiedot tästä pienoispoppe
lista ovat varsin niukat, mutta niiden 
perusteella on epäilyksittä todettavis
sa, että puu on pohjoisamerikkalaisen 
palsamipoppelin muunnos eli Populus 
balsamifera var. michauxii Farwell 
(var. michauxii (Dode) Henry; P. mi
chauxii Dode). Suomenkielistä nimeä 
muunnoksella ei tietenkään ole, joten 
lajista ja ulkonäöstä otsikkoon vedetty 
pienoispalsamipoppeli saa toistaiseksi 
kelvata . 
Sargent ( 1922) mainitsee muunnoksen 
olevan yleinen levinneisyysalueella 
USA:n Mainen osavaltion Aroostoo
kin piirikunnasta Quebecin maakun
taan, Newfoundlandiin ja Hudson Ba
yn rannikolle Kanadassa. Schenken 
( 1939) mukaan muunnos on kotoisin 
palsamipoppelin levinneisyysalueen 
pohjoisosista. Sitä on käytetty suoja- ja 
koristeistutuksiin. 
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Kuva 2. Pienoispalsamipoppeli on täydessä 
lehdessä tuuhea puu. 
Fig. 2. When in fully leaf the crown is den
se. 

Beanin (1980) mukaan var. michauxiin 
lehdet ovat puikeat, pyöreä- tai hertta
kantaiset, alapuolelta suonia pitkin 
vähän karvaiset sekä lehtiruodit ja ver
sot heikkokarvaiset. Anon. toteaa var. 
michauxii -muunnoksen palsamipoppe
lin pienikokoiseksi muunnokseksi. -
Sen esiintymisestä meillä Suomessa ei 
ole aikaisempia tietoja. On kuitenkin 
todennäköistä, että muunnos on hyvin 
kestävä ja arvokas lisä viherpuuvali
koimaamme. 
Edellä olevien niukkojen kuvausten 
täydennykseksi todettakoon pitkäver
sojen huomattavan runsas silmumää
rä: 5 cm matkalla peräti 9 silmua. Sil
muvälin pituus on enintään silmun pi
tuus, kuitenkin vain 1/2 tai 114 silmun 
pituudesta, mikä on 9-12 mm. Silmut 
ovat muuten versonmyötäiset mutta 
kärjet ovat vähän ulkonevat, tahmeat, 
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Kuva 3. Lähikuva metrin korkuisen juuri
vesan latvuksesta. 
Fig. 3. Top of a one meter high root shoot. 

suippokärkiset ja muodoltaan jyvä
mäiset. Verso on tummanruskea (!
vuotinen tumman oliivinvihreänrus
kea), karvainen, liereä, melko ohut ja 
jäykkä. Kääpiöversot ovat lyhyet ja 
hennot. Kuori on suhteellisen paksu 
nuorissakin oksissa. Puuaines on val
keaa, ydin leveä , vaaleanruskea ja 
kulmikas. 

Kirjallisuutta 

Anoo.: H illiers' manual of trees and 
shrubs. - 576 s. Newport. 

Bean, W.J . 1980: Trees and shrubs hardy in 
the British Isles III. XVI + 973 s. Lon
don. 

Sargent, C.S. 1922: Manual of the trees of 
North America . - 934s. New York . 

Schenke, C.A. 1939: Fremdländische 
Wald- und Parkbäume III. 

Niilo Karhu, Näyttelijäntie 1 B 5, 00400 
Helsinki. 
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Kokemuksiani puiden hoidosta. 
(Experiences in tree surgery.) 

Olen ollut Dendrologian seuran jäse
nenä kolme vuotta ja ammatissani olen 
saanut paljon hyötyä monista Sorbifo
lian artikkeleista . Olen nimittäin vuo
desta 1981 alkaen toiminut yksityisyrit
täjänä erikoistuen yhä enemmän pui
den hoitoon, mitä ulkomailla kutsu
taan puukirurgiaksi, englanniksi ~yös 
nimellä "arboriculture" . Kun ptkku 
liikkeeni nimi on "Puutarhaneuvonta 
ja -myynti J. Kuittinen", joudun usein 
vastaamaan mitä erilaisempiin kysy
myksiin. Onhan monissa puutarhaki~
joissa paljon tietoa, mutta suurella y~~~
söllä on ilmeisiä vaikeuks ia löytää nns
tä juuri tarvitsemansa tiedot. 

Olen koettanut vältää puutarhanperus
tamistöitä, koska ne vaativat toisenlai
sia koneita ja myös enemmän työnteki
jöitä. Puutarhojen myöhemmässä huol
lossakin on paljon tekemistä ja se on 
usein tuiki tarpeellistakin. Virheistä 
opii - niin sanotaan -ja monilla uu
silla omakotipuutarhureilla alku on va
litettavan usein "yritys-erehdys"
luontoista. Pahin virhe yleensä on se, 
että puutarhaa pyritään tekemään liian 
halvalla ja ilman suunnitelmaa. Raken
tajalie ja asunnon myyjälle . ist~tu.ks.~t 
ovat ylimääräinen menoerä Ja stkst sn
nä usein pyritään säästämään. Mullas
sa, taimien laadussa ja koossa, työn 
laadussa ym. pihistetään, urakan saa 
yleensä halvimman tarjouksen esittäjä. 

Puutarhan perustamisen yleisimpiä 
virheitä ovat luettelomaisesti esitettynä 
mm. seuraavat : Kasvualustaa on liian 
vähän tai se on virheellistä ja siinä on 
usein liian paljon monivuotisten rikka
kasvien juuria. Väliäkö sillä kun vain 
lopputarkastuksessa taimet ovat hen
gissä; vihreätä on tarkastajien mielestä 
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Kuva 1. Tähän vaahteraan on jätetty liian 
pitkä tappi. Kasvualusta . on. märkä.ä savi
maata , siksi kö tynkään ptan 1skeyty1 puna
pahkasieni? 

niin juolavehnä kuin lesk.enlehtiki~. 
Taimien lopullista kokoa et ole usem 
lai nkaan ajateltu tarpeeksi. Puita ja 
pensaita joudutaan sen v~oksi m~ö
hemmin leikkaamaan usem. Kasvila
jien ekologisia vaatimuksia ei oteta 
huomioon. Yleisimmin tämän näkee 
metsävaahteran kohdalla , jota on tur
ha istuttaa jäykkään savimaahan tai 
paikkaan, jossa pohjavesi on liian kor
kealla. Monet kasvit ovat sopimatto
milla kasvipaikoilla tavallista alttiim
pia tuholaisille ja kasvitaud~ille (ku~a 
1). Esim. koiranheistäja lumtpallohet~
tä istutetaan vääränlaisille kasvupat
koille. Niiden taimia ostettaessa voisi 
samalla suositella ostettavaksi myös 
myrkkyruiskun. Ja esim. kerrostaloissa 
on yleensä aina joku, joka suhtautuu 
myrkyn käyttöön varsin "luonnonsuo
jel umaisesti". 

Kasvivalikoiman suhteen olisi paljon
kin huomauttamista. Esim. ruhtinaan-
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poppelin (Populus X rasumowskiana) li
säys pitäisi kieltää. Se on arka Marsso
nina-laikkusienelle, joka aiheuttaa leh
tien varisemiseenjo aikaisin elokuussa. 
Lisäksi se on tyttöpoppeli, jonka sie
menhaituvat eivät ole naisväen mieleen 
tunkeutuessaan avoimista ikkunoista 
joka paikkaan. Sembramänty (Pinus 
cembra) ja pihdat (Abies) ovat varsin
kin rannikkoseuduilla usein villakirvan 
vaivaamia ja sitä on melko vaikeata 
torjua. (Edesmennyt Helsingin kau
punginpuutarhuri Bengt Schalin tiesi 
tähän riesaan tepsivän keinon: Kevääl
lä seurataan tarkoin, kun uudet kirvat 
kuoriutuvat villan alla olevista munista 
ja lähtevät liikkeelle. Silloin ne ovat 
suojattornia ja torjuttavissa millä ta
hansa lehtikirvoja vastaan käytetyllä 
torjunta-aineella. Toimituksen huo
mautus.) Makedonianmäntyä (Pinus 
peuce) eivät kirvat vaivaa ja isona puu
na se on usein kauniimpikin kuin sem
bra. 

Mitä sitten suomalainen "puutohtori" 
tekee? Nyt on alettu vähitellen ymmär
tää puunhoidon tarpeellisuus ja töitä 
alkaa olla vuodenajasta riippuen jos
kus liikaakin. Meillä on yleensä totuttu 
ajattelemaan, että vain omenapuita pi
tää leikata, muut puut saavat kasvaa 
itsestään. Kuitenkin kaikkia istutettuja 
puita pitäisi hoitaa tai ainakin antaa 
asiantuntujan tarkastaa niiden kunto 
silloin tällöin. Puiden leikkaus on suur
ta ammattitaitoa ja kokemusta vaati
vaa työtä ja turhien kustannusten vält
tämiseksi myöskin turhia leikkauksia 
pitäisi välttää. Nuorista puista on tär
keintä poistaa alaoksat liikenteen ja 
ruohonleikkurin tieltä ja kiipeilevien 
lasten vuoksi. Myös kaksoislatvat ja te
rävän oksakulman vuoksi myöhemmin 
helposti repeävät oksat on syytä pois
taa mahdollisimman aikaisessa vai
heessa. Näitä on varsinkin metsävaah-
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Kuva 2. Tätä vaahteraa on liian myöhäistä 
korjata leikkaamalla, tarvitaan terästä . 

teralla ja lehmuksilla (kuva 2). 

Oikein suoritettuna oksan poistaminen 
puusta ei suinkaan ole niin yksinker
taista kuin luulisi. Tästä on amerikka
lainen "puutohtori" Alex L. Shigo kir
joitellut paljon. Pienen oksan leikkaus
haava kylestyy yleensä helposti, mutta 
asia on toinen, jos potilaana on varttu
neeseen ikään päässyt puu, jota ei ole 
aikaisemmin leikattu ja josta pitäisi ot
taa pois isompi oksa . Silloin tulee ku
vaan "puukirurgia": oksaa ei poisteta
kaan, koska leikkaushaavasta tulisi 
liian iso, vaan se voidaan tukea teräs
tangoilla ja vaijereilla (kuva 3). Ison 
leikkaushaavan peitteeksi voidaan nau
lata kuparipelti, jolloin reunailta kas
vava kuori peittää peliin reunat ja 
ikäänkuin sinetöi haavan. 
Haastavin ja mielenkiintoisin potilas 
on usein ontoksi lahonnut lehmus, joka 
vanhana ja raihnaisenakin komeasti 
viheriöi . Tähän mennessä "arvokkain 
potilaani" on ollut Munkkiniemessä 
Kadetti- ja Riihitien kulmassa oleva 
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lehmus, jonka hoitamiseen meni pari 
päivää. Siinä oli paikoin puuta vain pa
ri senttiä. Sammatissa Elias Lönnrotin 
vanhuudenkodin, Lammin talon pihas
sa on iso lehmus, jota sanotaan hänen 
istuttamakseen. Paikallinen väestö kut
suu sitä koivulehmukseksi - sen leh
det ovat kovin pieniä ja miltei koivun
lehden muotoisia . Puu on todennäköi
sesti puutarhoissa ja puistoissa harvoin 
tavattava kotimainen metsälehmus. 
Tämä komeakasvuinen, yli ka hden
kymmenen metrin korkuinen lehmus 
oli kasvanut kaksihaaraiseksi ja runko 
oli viime vuosina vähitellen haljennut 
alas asti . Se piti tukea terästangoilla ja 
-vaijereilla. 

Kiljavan sairaalassa Nurmijärvellä 
leikkasin pari vuotta sitten n. 40 vuo
den ikäisiä lehmuksia ja jo silloin ih
mettelin niiden peräti huonoa kuntoa, 
rungoissa kun oli yllättävän paljon leh
tipuusyövän (Nectria gallicena) syöpä
haavoja. Kaikkien sääntöjen mukaan 
leikattujen haavojen uusi kallus palel
tui ankaran talven vuoksi. Näiden leh
musten, jotka Pentti Alanko määritti 
isolehtilehmukseksi (Tilia platyphy /los), 
hyväksi ei enään kannata uhrata pal
jon. Väleihin istutetiin metsävaahteraa 
(kotimaista kantaa) ja lopuksi pienen
sin sairaiden lehmusten latvuksia valon 
saamiseksi metsävaahteroille. 

Muista töistäni kannattaa mainita vielä 
pensasaitojen leikkaus. Se sujuu nope
asti hyvillä koneilla . Valitettavasti poti
laat ovat usein "hankalia" ylikorkeita, 
joka vaikeuttaa työtäni. Normaalin
korkuista aitaa olen leikannut 100 me
triä tunnissa (sekä päältä että sivuilta). 
Mutta usein aita on saanut kasvaa liian 
korkeaksi ja leveäksi . Usein aitaa pitää 
vielä leikata tien puolelta ja ojan poh
jalta tai kaltevalta penkereeltä. Orapih
laja-aida n leikkaamisen lisäkiusana 
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Kuva 3. Lehmuksen runko on tuettu kierre
teräksellä. Laho on saanut alun hoitamat
tomasta oksantyngästä. 

ovat orapihlajakempit, jotka pitäisi ja 
olisi helppo torjua ennakolta. 

Työn rationalisoimiseksi olen pyrkinyt 
hankkimaan työtä helpottavia koneita 
ja laitteita. Uusin hankintani on Uni
mog-maasturi, jossa on kaukoohjatta
va henkilönnostokori. Sen avulla voi
daan pensasaitojen ja puiden leikkaus
ta paljon nopeuttaa ja tehdä turvalli
semmaksi (kuva 4). Nostokorissa on 
hydrau livo iman ulosotto erikoistyöka
luja varten. Monia työkaluja olen saa
nut itse kehittää, esim. pisin poranterä 
on puolitois tametrinen. 

Palj on työtä olisi myös uudisrakennus
työmaiden säilytettävien puiden suoje
lemisessa. Nythän tilanne on useimmi
ten se, että työmaan "mestari" määrää 
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Kuva 4. Ilmeiän puutarhan orapihlaja-aita on Suomen korkeimpia . Sen leikkaus tehtiin 
nosturiautosta. 

rungot laudoitettaviksi. Sitten ajael
laan raskailla rekoilla ja koneilla pui
den juuristoalueella maa tiukkaan, ja 
puitten juuret menevät poikki. Maata 
saatetaan vielä poistaakin tai lisätä 
juuristoalueella. Rakennuksen valmis
tuttua voikin sitten nopeasti kuolleen 
puun kaataminen hankalasta paikasta 
maksaa huomattavasti enemmän kuin 
sen asiallisesti tehty suojeleminen olisi 
tullut maksamaan. 

Työni on kuitenkin vaihtelevaa ja mie
lenkiintoista, vaikkakin usein likaista 
ja raskasta käsityötä. Asiakkaiden 
hankkimiseksi olen kirjoitellut lehtiin 
puiden hoidon tarpeellisuudesta ja jos
kus olen kutsunut toimittajia tutustu
maan potilaisiini. Lehdistä tärkein on 
"Suomen kiinteistö lehti" , sillä se tulee 
kaikille talojen isännöitsijöille. Kerros
taloissa ei isännöitsijä suinkaan ole ai
noa vaikuttaja ja siksi tiedoittamista 

pitäisi kohdistaa kaikkiin asukkaisiin 
Liian usein puut "leikkaa" talonmies 
tai maalausliikkeen edustaja, joilla on 
käsillä nosturi tai tikkaat ja tuloksena 
on yleensä aina kammottavia tappeja, 
joista puiden lahoaminen alkaa. Alalla 
olisi töitä monelle muullekkin puun
hoitajalla , jotta puiden hoito saataisiin 
meillä samalle tasolle kuin mitä se on 
esim. Keski-Euroopassa. 

Tässä olisi siis työkenttää muillekin 
seuran jäsenille. Jos ei nyt aina leik
kaamissa niin ainakin tiedon levittämi
sessä. Katsokaapa vain kuinka helppoa 
on löytää asuinympäristöstänne puita, 
joissa on kenties kauankin ollut oksa 
tai oksan tynkä, joka pitäisi poistaa 
puun pitkää ikää ja tervettä tulevai
suutta ajatellen. Siitä on hyvä aloittaa! 

Jorma Kuittinen, Ylitilantie 44, 01800 
Klaukka/a. 
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puutarha-uutiset 
KERTOO UUTISET ENSIMMÄISENÄ 

Ammatti-ihmiselle 
on tärkeää pysyä 
alan kehityksessä 
mukana. P-U kertoo 
viheralan tuoreimmat 
uutiset viikottain, 
haastattelee alan 
ammattilaisia, tekee 
reportaaseja, julkaisee 
laite- ja koneuutuuksia . 
Vuosittain ilmestyy 
lisäksi kaksi viher-
alan er ikoisnumeroa. 

TILAAP-U 

viikottain ilmestyvä alan uutis- ja ammattilehti 

Tilaushinnat: 
• kestotilaus 240:-
• vuositilaus 270:-
• puolivuositilaus 155:-

Tilaus: 
• 90-722 611 
• os . Puutarha-Uutiset 

Larin Kyöstin tie 6 
00650 HELSI KI 
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Dendrologian Seura Suomi 
kukoistaa -messuilla 

Keskiviikkoilta 25.9.1985. Seuran halli
tuksen kokous on pidetty Messukes
kuksen kongressisiivessä ja osanottajat 
ovat siirtyneet näyttelytilan puolelle 
pystyttämään Dendrologian Seuran 
neljän neliömetrin osastoa torstaina 
aikaville Suomi kukoistaa -messuille: 
Vuoden puu -julisteita seinällle ja seu
ran lehtiä pöydälle. Pystytys jatkuu 
messujen avajaispäivän aamuna, jol
loin osastoa komistamaan tuotiin kata
ja ja pihlajia Ruotsinkylästä, puolitois
tametrinen neidonhiuspuu ( Ginkgo bi/o
ba) sihteerin kotoa ja muutamia suo
myrttejä (Myrica ga/e) sekä kiinalaisen 
pihlajalajin, Sorbus forrestii taimi kas
vitieteellisestä puutarhasta. Sitten osas
to olikin aika kodikkaan näköinen. 

Torstaiaamuna kello II messut avattiin 
torvisoiton säestykellä, ja yleisö alkoi 
virrata sisään. Bo Knapen kanssa vuo
rottelin vastaamassa kysymyksiin ja 
kysyjiä oli. Ensimmäisinä, jo ennen 
avajaisia hallin siivojat ja järjestysmie
het utelivat, että mitä se sellainen dend
rologia oikein on . Katajaa mainostim
me vuoden puunaja siksi meiltä kysel
tiin, miten katajan saisi siirrettyä pi
haan tai mistä johtuu katajan neulasten 
ruskettuminen. Liekö tänä vuonna syy
tä haettava talven pakkasista tai ehkä 
neulasia tappavasta sienitaudista -
kuivuudesta nyt tuskin lienee ollut kyse 
ainakaan suurimmassa osassa Suomea. 

Joku kysyi metsäomenapuusta, joksi 
otaksui Rantasalmelta löytyneet muu
tamat hapanomenaiset puut. Kyse lie
nee kuitenkin ollut metsään heittetty-
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jen omenien siemenkodasta alkunsa 
saaneista puista niinkuin muuallakin 
manner-Suomessa . 

Monet paikalle pysäh tyneet olivat tai 
olivat joskus olleet Dendrologian Seu
ran jäseniä. Tässä heille oli sopiva tilai
suus kysellä seuran tulevista toimin
noista, todeta, että jäsenmaksu oli jää
nyt maksamatta ja kerjätä uusi maksu
kuitti tai ostaa Vuoden puu -julisteita, 
merkkejä ja lehtien vanhoja vuosiker
toja. Puisto-oppaita kehuttiin ja niitä 
kaivattiin li sää, joku halusi kaikki Hel
singin puistot kattavaa opasta. Erään 
aktiivijäsenen huolenaihe oli, tuleeko 
Sorbifolian kolmas numero ajoissa 
niin, että syyskokouksen ilmoittaminen 
jäsenistölle onnistuu. Huoleen oli pe
rusteensa - tämän vuoden numerot 
ovat viivästyneet luvattoman paljon. 

Samat kysymykset toistuivat perjan
taina, jolloin päivystin Anneli Viherän 
kanssa. Muuan mies o:.~i Kaisaniemi
oppaan ja uteli , että millainen seura 
tämä oikein on, mitä se tekee ja keitä 
siihen kuuluu. Vaimonsa oli liittynyt 
äskettäin jäseneksi. Kyseltiin mm. he
voskastanjan lannoituksesta ja menes
tymisestä. Puu on kasvanut Karjaloh
jalla siemenestä jo puolitoistametrisek
SL 

Puoli kahdeksalta väki alkoi vähetä, 
sulkemisaika läheni . Oli aika kastella 
suomyrtit ja muut kasvit, joiden lehdet 
hieman käpertelivät. Edessä oli vielä 
lauantain ja sunnuntain ryntäys . Mutta 
jo nämä kaksi arkipäivää osoittivat, et
tä tälläinen pienikin osasto on sangen 
hyödyllinen sekä Dendrologian Seuran 
että koko dendrologisen harrastuksen 
tunnetuksi tekemiseksi . 

Pertti Uo tila 
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Havat Ha'noi, ett "annorlunda" arboretum 
Thure Strandström 

Strandström, T. 1985: Havat Ha'noi , ett "annorlunda" arboretum. (Ha
vat Ha'noi, an arvoretum of "another kind" in Israe l.) - Sorbifolia 
16(4):193-197. 
Havat Ha'noi is an arboretum of 50 dunams (a dunam is IOOO sq. meters) 
situated in Israel near the summer resort Natanya. There are some 900 
species of trees and bushes. The arboretum was founded in 1949 as an 
experimental garden and nursery for foreign plants . Israel , situated on the 
border between the Mediterranean lands and the Afro - Asiatie desert, 
offers thus a great variety in climates, the mean summer temperatures 
ranging from +20 to +38°C, the mean winter temperatures from +7 to 
+ I6°C , and the annual rainfall between some 1000 mm and under 25 mm. 
That causes a vast difference in plant geographic zones, cf. Fig. 1. At first 
the plants were obtained from European botanical gardens, but the differ
ences in the Israeli climate made the authorities to look for plants in 
similar climates e.g. Australia, the NW parts in North America, the drier 
parts in South America and South Africa. In some respects the results 
have been surprising, e.g. Pterospermum acerifo/ium Willd . originally 
from humid India has survived for ten years without irrigation. Aust
ralian plants seem to succeed extremely well in Israel, if from similar 
climates, despite "opposite seasons" and occasional frosts. The gardens 
include a nursery and some greenhouses. Except merchandising of plants 
the nursery offers advice to gardening people. In the greenhouses, propa
gation experiments e.g. with junipers, are carried out. 
The differences in plants and problems can be expressed by the following 
examples: a small graft of Juniperus communis L. growing next to a Coffea 
sp.; Koelreuteria bipinnata Franch. and Liquidambar Jormasana Hance, 
the former from China , the latter from Taiwan (the first one has given 
offsprings in many parts in Israel , the second tree was a five-year-old 
seedling, the only one of its kind in the country). 
For 35 years the gardens have been administrated by the Ministry of 
Agriculture. In 1984 The Israel Landscape and Gardening Association 
took over the arboretum . The garden then has been run on a rather low 
budget, partly depending on donations. 
My chief informers were: Sydney Ivker, employee and botanist, and Yitz
hak Stein "full-time volunteer", to whom I am very grateful. 
Thure Strandström. Skolhusgatan 57-61 B 28, 65120 Vasa. 

I Israel, på vägen mellan Tel Aviv och 
Haifa, nära semesterorten Natania 
finns Havat Ha'noi, ett "annorlunda" 
arboretum. Enklast når man platsen 
om man tar en buss från Tel Aviv mot 
Haifa, eller tvärtom, man ber chauffö
ren stanna vid Rupptn , öster om buss-

hållplatsen finnsen bensinstation, man 
går förbi denna, mot en lantbruksskola 
som heter Midreshet Ruppin, fortsätter 
500 m förbi skolans port tills man ser 
en anspråkslös skylt med texten "Ha
vat Ha'noi" både med latinska och heb
reiska bokstäver. Är man osäker om 
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vägen kan man kontakta "The Israel 
Landscape and Gardening Associ
ation", 8 Sderot Shaul Hamelech , Tel 
Aviv, te!. 03-252171 (1984 ). 

Havat Ha 'noi grundades 1949 som en 
plantskola och försöksträdgård för att 
undersöka olika prydnadsträds och 
-buskars lämplighet i israeliska förhål
landen. 

Israelligger dels inom medelhavsområ
det, dels vid den afro-asiatiska öknens 
rand, en del av landet kommer att vara 
en tili bredden varierande gräns mellan 
dessa områden. I princip är klimatet 
mediterrant med två årstider; en mild 
regnrik "vinter" som börjar med de 
första regnen i oktober, och en torr 
sommar med början i maj . Årstiderna 
varierar förutom enligt latitud och alti
tud även från år tili år. 

Trots landets relativa litenhet växlar 
årsnederbörden från c. 1000 mm i övre 
Galileen, 700 mm i Samarien och norra 
Judeen, 200 mm i södra Judeen och 
norra Negev tili 25 mm i södra Negev. 
Endel år kan nederbörden helt utebli i 
Negev, andra år kan det regna "åtskil
ligt",- "öknen blommar"- andra år 
kan områden som får normalt 200 mm 
få endast 50 mm. Tili humiditeten bi
drar den nästan årliga snön på Judeens 
och Galileens berg, samt den hos oss i 
allmänhet obeaktade daggen. 

Temperaturen varierar enligt följande : 
Den kallaste månadens medeltempera
tur är i Galileen och Jerusalem mellan 
+7 och +8°C, i Ber sheva och vid Dö
da ha vet + 11 °C respektive + 16°C. 
Under den varmaste månaden varierar 
medeltemperaturen mellan +20°C och 
+ 38°C beroende på ort (Zohary 1982). 

De växtgeografiska områdena framgår 
av kartan, fig . l . 
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Ha'noi 

:: Medtterrant 
·: Medtterranean 

rrano - turanskt 
[ rano-Turan tan 

Saharo-arab1skt 
Sahdro- Arabtan 

Sudanskt 
Sudantan 

Ener Zo~ry 1966. 191Z, 
Fe:mbrun - Dotha n 1978. 

Bild 1. Havat Ha' nois läge . 
Fig. 1. Location of Havat Ha'noi. 

Av den naturliga skogsvegetationen 
återstår synnerligen litet , de skogar 
man ser längs vägarna är planterade, 
huvudsakligen genom Judiska natio
nalfondens försorg . 

Av de mediterrana skogstyperna har 
aleppotallskogarna överlevt som dun
gar i endel bergsområden och på kust
slätten, det dominerande trädet är 
aleppotallen Pinus halepensis Mill. Av 
maquis- och garigueformationerna 
återstår rikligast Quercus calliprinosis
Pistacia palaesrina -associationen som 
förutom dominanterna Quercus calli
prinosis Webb . och Pistacia palaestina 
Boiss . innehåller smultronträdet Arbu
tus andrachne L., johannisbrödträdet 
Ceratonia siliqua L., lager Laurus nobi
lis L. och en hagtornsart Crataegus 
aronica L. vars frukter brukar finnas 
tili salu. 
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Bi1d 2. En grupp sucku1enter. 
Fig. 2. A group of succu1ents. 

Av det sudanska områdets träd kan 
nämnas, förutom endel akacior som 
här har sina nordligaste förekomster , 
jerikobalsam Balanites aegyptiaca L., 
kapris Capparis spinosa L. viiken lik
som den tertiära relikten A cacia albida 
Del. påträffas utanför området. 

Längs vattendrag påträffar man för
utom olika Salix-arter och tamarisker, 
dungar med den irano-turkmenska 
Populus euphraticus Oliv., den ostmedi
terrana-asiatiska Platanus orientalis 
L., en björnbärsart Rubus sanguineus 
Frivaldszk. (Feinbrun & Zohary 1949, 
Feinbrun-Dothan & Zohary 1978, Zo
hary 1966, 1972, 1982). 

1 början av Havat Ha'nois verksamhet 
koncentrerade man sig på en import 
och odling av europeiska växter via 
kontakter med olika botaniska träd-
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gårdar i Europa, även i Finland. Mång
falden av klimatområden i Israel väck
te intresse för träd och buskar i mot
svarande klimat såsom i Australien, 
Nordamerikas sydväst ra delar, och de 
torra delarna i Sydamerika och Syd
afrika. 1 endel fall har resultatet varit 
överraskande: ett exemplar av Ptero
spermum acerifolium Willd. med ur
sprung i indiska humida områden har 
klarat sig utan bevattning under tio år. 

1 detta nu omfattar Havat Ha'noi 5 ha 
mark, antalet träd- och buskarter är 
ungefår 900 . Det är givetvis svårt att 
ploeka ut en representativ "artkata
log" ur denna mångfald. Australiska 
växter tilldrar sig en nordbos intresse, i 
synnerhet vintertid, då de står gröna 
och i blom. Förutom olika eukalyptus
arter fanns här några exemplar av Pro
rea sp. De större såg ut att klara sig 
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Bild 3. Två sydamerikanska träd , tili vänster Chorisia insigna, ett "Oaskträd" från caatin
gan, tili höger Enterolobium contorriciliquum, en Acacia. 
Fig. 3. Two South American trees, to the left Chorisia insigna, to the right Enterolobium 
contorticiliquum. 

utmärkt, de mindre slokade, detta be
rodde dock på att regnen uteblivit 
( 1984 ), med regnen skulle de repa sig. 
Australiska växter klarar sig utmärkt i 
Israel, bara de kommer från liknade 
klimat. Enligt Yechiel Barras (muntl. 
medd.) vid Hebreiska universitetet i 
Jerusalem, botaniska institutionen i 
Givat Ram , hade man där under åren 
1966-1968 planterat 200 australiska 
växter, av dessa återstod 1984 180 
exemplar av olika arter. Orsakerna tili 
att endel plantor dött var enbart me
kaniska, i huvudsak åverkan; sjukdo
mar eller klimat hade inte bidragit , inte 
ens frosten. 

Av övriga växter kan nämnas ett par 
exempel ur var sin ända: några meter 
från en liten oförgrenad ymp av ]uni-

perus communis L. växte en Coffea sp.; 
enen växte tillsammans med andra 
enar, kaffeplantan med endel tropiska 
nyttoväxter. 

Koe/reweria bipinnata Franch., ett 
vårligt blommande kinesiskt träd som 
distribuerats tili olika delar av Israel, 
ett exemplar av Liquidambar Jormasana 
Hance, det enda i Israel, ett litet ur frö 
uppdraget femårigt träd som man för
sökte få att ge sko tt . 

I arboretumet är träden inte planterade 
enligt taxonomiska grupper eller enligt 
ursprungsområde, förutom endel plan
teringsgrupper. Detta kan ses mot 
bakgrunden av att funktionen hos det
ta arboretum enbart är att undersöka 
olika träds och bu kars lämplighet i is
raeli ska förhållanden och förse publika 
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Bild 4. En blommande Protea sp. från Aus
tralien. 
Fig. 4. A flowering Australian Protea sp . 

och privata anläggningar med för lan
dets olika delar lämpliga och säkra ar
ter. 

Förutom själva arboretumet omfattar 
Havat Ha'noi en plantskola och några 
växthus. I plantskolan driver man 
plantor ur utländska frön, där pågick 
t.ex. odlingsförsök med Sequoiaden
dron giganteum (Lindl.) Buchheim. 
Man har även rådgivning och försälj 
ning. I växthusen försökte man få olika 
juniperusarter att ge skott. 

Under trettiofem års tid har Havat 
Ha'noi administrerats av lantbruksmi
nisteriet, men då trädgårdens syften 
varit och är enbart att befatta sig med 
prydnadsträd och -buskar och deras 
lämplighet i trädgårdar och landskap 
- i intet fall med agrikulturella eller 
komersiella aspekt - har "Havat" 
tilldelats en undanskymd position. 
1982 beslöt man sig för att bli av med 
inrättningen . I början av 1984 övertog 
Landskaps- och trädgårdssällskapet i 
Israel anläggningen. Säliskapet är en 
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ideell organisation som erbjuder råd
givning och skolning åt både professio
nella och icke professionella trädgårds
odlare. Det är alltså lättförståeligt att 
trädgården har haft en blygsam, dels 
med privata bidrag stödd ekonomi. 
Man saknar t.ex. traktor och bevatt
ninganläggningar. Man har givetvis in
te heller bedrivit forskning om t.ex. 
sjukdomar eller mykorrhiza. 

De anställda uppgår tili en "handfull", 
arbetet sker tili stor del med frivillig 
arbetskraft såsom skolklasser, pensio
närer, semesterfi rare och turister. Av 
de två huvudsakliga uppgiftslämnarna 
var en anställd: Sydney I vker, botanist; 
den andra var en "heldagsfrivillig ama
tör": Yitzhak Stein, som skötte träd
gården . 

För att få arboretumet att bära sig har 
man tänkt sig en viss grad av kommer
sialism, bl.a. genom att ta annueller i 
försäljningen. 

Mångfalden av träd inom ett litet områ
de, dessutom träd från mycket olikar
tade områden, vidare stå r alltid en hei 
del träd i löv eller blom, under alla 
årstider, förutom att arboretumet är 
lätt att nå under en turistresa i Israel, 
gör Havat Ha'noi tili ett på sitt sätt 
annorlunda arboretum. 
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