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Tammen ja rakentamisen vuosi 

Vuoden vaihtuessa muuttui katajan vuosi ja vihervuosi tammen ja 
rakentamisen vuodeksi . Toivottavast i rakentamisen vuosi ei mer
kitse sitä, että vihervuoden pui stot rakennetaan nyt asunto- ja 
teollisuusa lu eiksi. Muutoksia tapahtui myös Sorbifolian toimituk
sessa . Aune Koponen, joka on toimit tanut lehteä numerosta 
3/ 1983 alkaen, on jättänyt tehtävän. Hyvi n hän on lehden hoita
nutkin. Uuden toimituk se n ei tarvit se tulla "tyhjään pesään", sillä 
Sorbifolian ensimmäiseen numeroon jutut olivat lähes valmiina ja 
monista lehden myöhempiin numeroihin tulevista vuoden puuta 
koskevista kirjoituksista o n sovittu kirjoittajien kanssa. Lehden 
tekourakka on taasjaettu kahdelle henkilölle. Teknises tä toimitus
työstä vastaa uusi toimitussihteeri. Leena Hel ynranta. joka hoitaa 
myös kasv imu seo n Lutukka-lehteä. Sen kummempia uudistuksia 
ei lehden toimittamisessa o le näköpiirissä (tosin lehden koon suu
rentamises ta oli taas puhetta - si lloin siihen mahtuisi enemmän 
tekstiä) . Värikannet ovat tulleet jäädäkseen, mutta paperi ohenee 
entisenlaisekseen - joulukuun "pahvi" oli kirjapainon joululahja 
seuralle. 

Kirjoituksia onkin tullut ilahduttavasti: toivotaan niitä runsaas
ti vastaisuudessakin. Vielä enemmän tarvi taan myös lyhyitä " si
vuntäytejuttuja", tiedonantoja hienoista löydöistä, kasva tusnik
seistäja -kokemuksista , lisäysvinkeistä ym. puihin tavalla tai toisel
la liitt yvästä ni in koti- kuin ulkomailta. Toimitus omalta osaltaan 
yrittää myös täyttää aukkoja uuti si lla mm. hallituksen päätöksistä 
ja uuden kirjallisuuden sekä alan ulk o laisten yhdistyste n ja niiden 
toiminnan esittelyllä. Vihjeitä lehden sisä llön su hteen otetaan kii
tollisuudella vastaan. 

Kiitokse t Aune Koposelle lehden toimittamisesta. Ei hän sen
tään kokonaan Sorbifoliaa hylkää, vaan jatkaa lehden toimitus
kunnan jäse nenä. Lisäks i Aune on lupautunut hoitamaan seuran 
kirjastoa ja julkaisuvaihtoa. 

Penni Alanko 
Vaswava toiminaja 

P.S. Myös viherrakentaminen, puistojen , pihapuutarhojen ym. vi
heralueiden perustaminen, on rakentamista - toivottavasti se on 
tuntuvasti esillä rakentamisen vuoden 1986 teemoissa ! 
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VUODEN PUU 1986 - ÅRET TRÄD 1986 

TAMMI 
EK 

(Qucrcus robur) 
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Dendrologian seuran juliste 

Julis te vuoden puusta , tammesta (Quer
cus robur), o n ilmestynyt. T ämänvuo
ti sena yht eis työkumppanin a o n H el
si ngfors Sparbank- H elsing in Säästö
pankki. Ulkoasultaan juliste o n perin
teinen piirrosjulis te (koko 59 X 42 cm. 
vä ri kellan vihreä). Vu oden puu -juliste
sa rjassa o n nyt esite lt y 8 puulajia : ky
näja lava. visakoivu. mä nt y. vaahtera. 
kuusi. m etsäo menapuu , kat aja ja tam
mi . Ko ko na isuudessaa n sa rja on varsin 
näyttävä ja sopii hyv in mm. julkisten 
rakennusten. koulujen ja erilaisten lai-

tosten seini lle . Juli steen hinta o n 12 
mk. koko sarjan saa 75 mk:lla. Juli s tei
ta m)) dään Dendrologian Seuran tilai
suuks issa . H elsingin ) li o piston kasv i
mu eossa ( Risto Murt o). kasv injalos
tustieteen laitok elia (Päivi Ryö ppy) ja 
puut arha ti eteen laitoksel la ( Pentti 
Alanko). iitä 'oi myös til a ta seuran 
, ·arainhoitajalta ( nne Mäkynen. puh 
90-839 26 0 t) ö. 90-490 113 ko ti). Li
sä k i juli teit a 'oi os taa yks inäin Su o
men Lu onnonsuojelun Tuen mn mä
löi . tä . 
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Tammi, Varsinais-Suomen maakuntapuu 

Paavo Kallio 

Kalli o, P. 1986: T ammi, Var;inai;-Suom~n maakuntapuu. (Quercus robur. Provin
cial trcc of th~ Turku Region.)- Sorbifolia 17( 1 ):5-8. 

The hcmibo rea l zo nc of broad-kaf forests barely cx tends in 10 sou th western 
Finland . wit h Quercus robur as a charact~rist i c trec s p~cics. These rich forests with 
lu xurianl llora and vcgc ta tion are bc;t r~prö~n tcd al Rui ssa lo ncar Turku. 

Quercus robur is accompanicd by many fungu, ;pccies . Thesc include wood
ro tting fungi and para;i tc; on lcave;. ao. wcll a; mycorrhizal fungi of thc oak. 

B~ca u sc oak is closc ly linkcd with the hi ;10ry of Finland, wi th tal i trcc; 
rcpca tcdl y cul for var io u; rcao.o n; rca lly o ld trce> arc infrcqu cnl. The gin h of th c 
la rgcst oa k kn own from Finland i; 7.2 m. and th at tree may bc 600 yca rs o ld . 

Scvcrc diffi culti cs a rc cau;ed 10 ~oung oak ;hoots by vo lcs, hares, elk and 
whit c- tailcd dccr. On thc 01hcr hand. il'> nuts arc ;prcad by ;qu irrcb a nd jays, and 
!he trcc is commo nl y plantcd. Thcrcforc oak ;ccm; 10 bc becoming morc frcqucnl 
in o.ol!lhcrn Finl and. 

P. Kallio. Turun y liopisto. Biologian laitos. 20500 Turku. Finland. 

Suomi ul ottuu juuri ja juuri keski eu
rooppalaiseen C arpinus-Quercus -vyö
hykkeesee n (mm. Ahti et al. 1968). 
Suomalaisessa tammimetsässä ei o le 
valkopyökkiä. Carpinusta. mutta muu
ten se on varsin keskieurooppalais
tyyppinen. Tammimetsä t ova t kuiten
kin maaperäi tään sange n erilaisia. Var
sina isia kalliotammistoja on eri pu olil
la Varsinais-Su omea. e ova t osaksi 
va rsin yleisiä jäkälätammistoja , jo iden 
ka ru kasvillisuus muistuttaa karuja 
kangasmetsiämme. Suuri osa on kui
tenkin jopa varsin rehevääkin !ehtoa. 
jo nka aluskasvillisuu teen kuulu vat si
ni vuokko, valkovuokko. leht o tes ma ja 
imikkä . Suomessa on myös se llaisia 
englantilais- tai irlantilaistyyli siä niitt y
jä. jo illa tammet kasvava t yksit ellen ja 
varsin suurina. Näin on esimerkiksi 
Ruissa lon go lf-k en tä llä . 

Tammen seuralaiset 

Tamm en o mista se uralaislajei5ta osa 
on epifyy tt ejä. osa loisia ja osa saa 

tamm esta rav int onsa muulla tava lla . 
Muin oin o li va t ko ko Ruissal on tam
menrungot kauttaaltaan keuhkojäkä
län (Lobaria pulmonaria) peitossa. 
Koska keuhkojäkälä o n kuitenkin 
herkkä ilm an saas tumiselle , on se nyt 
lähes hävi nn yt tammimetsistamme. 
J onkin ver ran löytyy vielä Leucodon 
sciuroides -sa mm alta , mutta se kin on 
ko\'asti vähent ) nyt. 

Ta mmella kasvaa mon ia joko ter
veessä puussa Ioisivia tai kuollutta 
puu aines ta la hottavia kääväkkäitä . 

äistä sien istä kerrotaan Sorbifoliassa 
myöhemmin (Kotiranta 1986), joten 
niit ä ei käsitellä tässä. Tammenlehdillä 
o n mo nia er ik ois tuneita mikros ieniä, 
mm. eräitä härmäsieniä. 

Myko rit sasieni o n usei n va rsin isän
täspesifinen . Tammen mykorit sas ieniä 
ova t mm. ruskea ja hiukan vöinen 
tamm enrousk u (Lacrarius quierus) , 
tammen punikkit atti (Leccinum querci
num ). ruututalli (Xerocomus chrysenr
heron). ver it a lli (Bo/erus ery rhropus), 
sill e läh einen häräntalli (B. quelerii) , 
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tammenherkkur atti (B. aesrivalis).juur
to tatti (B. radicans) ja ta uri ontatti (B. 
!uridus). Kos ka tammi mi elellää n kas
vaa paikoissa . jo issa maa on vähem
män hapan kuin keskimäärin Suomes
sa, seuraa ta mm ea korkea mm an 
pH:nkin johdos ta muutama mykorit
sas ieni . Täll a inen on mm. Paraisi ll a. 
Ruissa lossa ja mo nissa muissa Varsi
nais-Suomen tamm ik o issa yleinen jy
västa tti (Sui!!us granu!arus). ehkä myös 
kastanja ratti (Gyroporus casran eus) . 
Myös harmaatorv isieni (Pseudocrare
re!!us ( Crarere!!us) sinuosus) on tästä tai 
jostakin muusta syystä tammikoissa 
yleisempi kuin muissa metsissä. 

Tammell a on myös omat hyöntei
se nsä. Näitä on Ia mmik ääriäinen (Tor
rrix viridana), joka syö joi nakin vuosi
na ta mmet lehdett ömiksi. Tällain en 
tammi ei kuitenkaan ylee nsä ku ole. 
Vain nuoret ja vastasii rretyt taimet 
vo iva t menehtyä, kuten Ru issalon 
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KU\a 1. Vain aidmsa k~'ki~u
rooppalai,c;,;.a khtimct>ä' yö
h~ kkcc-,,ä on \ar,inain~n kuk
ki,·a kc\äla>pckti. Ku\a '>>a 
\ alko\ uokon kukinta-aika 
Ajatinnicm~>>ä. Rui ;.,almsa. 
- \'alokU\al P. Kallio 

Fig. 1. Flo\\cring ;pri ng as
pccl i, charactcristic 10 the 
Central Europcan broad-kaf 
foröt;.: Anemone nemorosa 
llowcring in Rui s;.a lo. Turku. 
SW Finland. - Photographs 
by P. 1-..allio 

H ekka-niit~ IIe istutettujen tammien 
kävi. Ru issalossa o n kuitenkin monia 
muitakin jotenkin tammesta riippu
vuussuhteessa olevia hyönteisiä ja pien
eliöi tä . mm. muutamat kultakuoriaiset 
(Lioco!a !ugubris ja P!agiono rus ar
cuarus). 

Tammen ikä 

Koska tammi kasvaa hyvin monenla i
silla paik oilla . ei sen kokoa juuri voi 
kä) ttää iän määrit) kseen. Yleinen il
miö näyttää o levan puiden iän lisään
tyminen pohjoiseen päin. Mahdollisesti 
lämpösu mmalla ja puiden iällä on jo
kin positiivinen korrelaatio. Tammella 
ei ~ hteyttä tosin välttämättä huomaa. 
Tämä johtuu tammen historiastakin: 
vanhimma t puut ovat hävinneet. Ensin 
kirkko kaatoi pakanalli et tammileh
dot. itten Ruotsin vallan aikana tam-
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mea kä~ tettiin pa ljon laivanrakennus
ja mas topuuna. Koska \'ait io o misti 
tammet. kaatoivat maanviljelijät niitä 
joskus ta ha ll aa nkin . Isonvihan kurit
to muus näk yy myös tammik o issa. Ve
näjän vallan aikana paalut ett iin Pi eta
rin kaupunki Ruissa los ta ja muu alta 
Suo mesta tu oduilla ta mmilla. 

Vaikka ta mmien ko ko ei si nän sä ole 
iän mitt a. o n Suo men kansa mit annut 
mi elellää n suuri a tam mi a: ova th an ne 
joka ta pauksessa Suo men suurimp ia 
puit a . Ro bert Raini o a rvi oi Ruissa lon 
vanhimmat tam met noi n 400-vuotiaik
si. Tosi n ta mmi kasvaa mm. Rui ssalon 
ka rt a non maill a niin ka ru ssa maassa. 
että juuri täältä \'Oi löytää vanhimmat. 
mutt a jokseenkin pi enet puut. Lyyky
län ta mmi. no in 7.5 metriä ympärys mi
taltaan. li enee Suomen paksuin tammi. 
Kos ka se o n ontt o ja kasvaa vilje ly
maa n vie ressä. ei se välttämättä o le 
maan vanhin t a mmi~ ksilö. Ehkä sit ä 

Ku va 2. Ru i>>a lon niittymäi
ncn tammi -alue kaw itict cclli
;e n puutarhan pohjo i;puolc l
la mui,lllttaa englantilai~ta 
mai~~maa. 

Fig. 2. Mcauo\" '' ith ''attc
rcd largc oa l,.., in Rui"alo. 
Turku . -S \\' hnlanu . remind 
thc Engli>h lanu,capc. 
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\'Ollaislln pitää 600-vuotiaana. Tämän 
mukaan o li si koko Suomen historia 
\ am kahden tammisukupolven mittai
nen. 

Tammen tulevaisuus 

Tammella on uudistumisva ikeutensa . 
Sen lehdet ja kuori kelpaavat monien 
j~ rsijöiden ruuaksi . Erilaiset hiiret ja 
m~ yrät s~ övät se n terhoja. jänis pitää 
herkkuna pikku tammi en o ksia. jo ita 
se katkoo tai joista se jyrsii ku oren 
muttei s~ö kaikkea. Rusa kk o lieneekin 
pahin este tammi en uudi stumi selle 
es im erkiksi Ruissa lossa. Kun tammi 
ulottuu jäniskorkeuden yläpu olelle. 
jatk ava t hirvi ja va lk ohäntäpeura. 

Toisaa lt a ora va t ja närhet näyttävät 
levitt ävän terhoja tam mimetsien ulko
puolellekin. Täte n taimi a vo i olla va r
si n kaukana isompien tammien kasvu-
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paikoista. Siten myös pihojen yks inäi
set tammet voivat olla lähtökohtana 
puun levittäytymiselle tavalli siin suo
malaisiin metsiin. Kun lisäksi tammea 
on Lounais-Suomessa yleisesti istutettu 
syntymäpäivän, ylioppilaaksitulovuo
den, jne. muistoksi, on puu päässyt le
vittäytymään varsin laajalle varsinaisen 
tammivyöhykkeen ulkopuolelle. Eten
kin se viihtyy paikoilla. missä kasvaa 
pähkinäpensasta. Pähkinäpensas on 
Sakari Hinnerin mielestä parhaita 
tammelle sopivan maaperän muodosta
Jia. 

Tammen valinta Varsinais-Suomen 
maakuntapuuksi aiheutti jonkinlaisen 
uusien tammikujien ja tammi-istu tus
ten aallon Turun ym päristössä. On 
mm. kaavailtu uutta siltaa Ruissa loo n 
Pan ion kautta , jollo in koko Pansion 
rantaan tulisi varsinainen tammikuja . 
Satakuntaan johtavan pika ti en varteen 

SORBI FOLIA 17( 1) 1986 

Kuva 3. Ruissa lo n tammet ei 
vät kelpaa tukkipuiks i. Tuk
kipuut kaadettiin jo ainakin 
kabi 'uos isa taa s itt en. Ku va 
lä hdt ii Ruissal o n puutarhaa 
ja T a mmista n tilaa. 

F ig. 3. Oaks in Ruissalo. Tur
ku. sw Finland. a rc too small 
for logs. Good. tali trccs wcrc 
cut al rcady two hundred yca rs 
ago. 

Pukkilan tehtaan ja Muhkurin vä liin 
on myös suunn iteltu tammikujaa. J os
takin syystä tämä ei o le vielä toteutu
nut. Tuntuu kuitenkin siltä. että tammi 
tulee Etelä-Suomen maisemassa yleis
tymään. 
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Tammen viljely 

Ro bert Rainio 

Ra in io. R. 1986: T a mm en viljel y. (C ul ti \ atio n o f co mm o n oak , Quercus robur. in 
Finl a nd .)- So rbifo li a 17( 1 ):9-1 9. 

In fo res t sta nds co mmo n oa k has bee n culli va ted in Finland o nl y during thi s 
cc ntury a nd in min o r q ua ntiti cs. Thus thc practi ca l ex pcri cnces o n refo restatio n 
w ith co mmo n oa k a re a lm ost lac k ing. Apa n fro m some ex perimenta l fo res l sta nds 
co mmo n oa k is a pprec ia tcd o nl y because its va lue in the la ndsca pe. H owever, if 
a ny increase in the a rea of oa k cult iva tio n is wa nted the econo mic viewpo int sho uld 
a lso be ta ken in to con~ i dc ra ti o n . 

As co mpa red with o the r na tive trecs co mmo n oa k needs much mo re a tt cmio n 
during refo res ta to n. The cl im a te causes no d iffic ulti es fo r oa k culti va ti o n , no l even 
when thi s spec ics is gro wn 100-200 km no rth of th e na tura l no nhern limil o f its 
ra ngc o f di st ributio n. On thc o the r ha nd thc ovcr-densc po pula ti o ns o f vo lcs. ha res 
a nd c lks ha ve ca uscd much d isas tro us da magc lO co mmo n oa k pla nta tio ns. 

A ncw so wing a nd pla nting method no w presented a ims a t pass ing the sa pling 
stage under severe dam age circumstances with o ut spec ia l need fo r expensivc mea
surcs such as fences. La ter ma nage ment of pla m a tio ns as we ll as the management 
o f natural co mmo n oa k in mi xed fores ts is a lso d iscussed . H o pefull y the cc lebra
ti o n o f " the Yca r o f Co mmo n Oa k" sha ll encourage oa k culli va ti o n in Finla nd . 

Robert Rainio. Salomie 4 A A. 15500 Pem iö. Finland. 

Tammen viljelyn historiaa Suomessa 

Näin tam men nimikkovuonna on täh
dellistä tarkas tell a ta mmea myös käy
tännö n ka nn a lta: miten ta mmen ys tävä 
vo i puun a laa li sä tä ja miten tamm ista
ja pitäisi hoi taa. Tammenviljely o n pal
jon vaikeampaa kuin tavanomaisten 
metsäpuittemme kasvatus ja esimerk
kejä epäonnistumisista on yllin kyllin. 
J o tammenviljelyn historia ke rtoo sen , 
että onni stuja aa laskea it sensä ylen 
harvalukui een seurapiiriin. 

Ruissalon hertluallinen valhe 

Jokainen, joka on käynxt läpi kirjalli
suusmainintoja kotimaisesta tammes
tamme , on nähnyt väitteet laajimma n 
tammistomme Turun Ruissalossa ole
van Juhana Herttuan istuttaman "lai-

vanrakennustarpeita varten" ( 1550-lu
vulla) . Hänen aikakautensa kirjallises
sa jäämistössä ei kuitenkaan löyd y viit
taustakaan tä llaiseen toi mintaa n , ei
vä tk ä Turun linn a n säilyneet tilikirjat 
mitenkään tue o letusta . Rui ssa lo n ku
vailijat (mm. Topelius) 1800-lu vulla ei
vät kerro asiasta mitään. Ensimmäisen 
kerran "tieto" ilmes tyy v. 1907 (si is 
vuosisatoja myöhemmin!) eraaseen 
kansak oulun kirjaseen ilman lähde
mainintaa tai selitystä. Linko ( 1914) 
ihmettelee em. vä itettä, mutta sen kui
tenkin mainitsee. Sen jälkeen "tie to" 
o n sitten kopioitu kirjoituksesta to i
seen ja joka kopioita se käy enti stä 
varmemmaksi. 

Pait si että todi steiden vihjeetkin 
puuttuvat , on o lemassa myös varmoik
si kat ottavia epäsuoria vastatodis tei
ta . Missään Ruo tsi-S uomessa ei Hert
tuan aikaan eikä pariin vuosisa taan 
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sen jälkeenkään tiedetä tammimetsää 
istutetun. Kuinka ensimmäinen o li s i 
perustettu pe riferiaan, merensaa reen , 
josta strateginen tavara oli viho lli se n 
merikuljetuksin he lppo ryöstää (kuten 
kävi Isonvihan aikana)? Kun to isaa lta 
tiedämme tammenviljelyn vaikeudet 
nykyään , kuinka viljely olisi onnistu
nut Juhana Herttua lle , kun hänen sa
manaikaisesti tiedetään tuoneen saare l
le vahvat laumat taimia syöviä sak sa n
hirviä?? 

Kaikki tammiviljelmämme perustelTu 
1900-/uvu//a 

Luonnonsuojelun ja metsänviljel yn 
ajatus alkoi itää vasta viime vuosisa
dalla , ja jossain harvassa kartanossa 
yleensä kai originellina pidett y isä ntä 
saa tto i perustaa puiston , joten ensim
mäiset tammikot on varmasti is tut et tu 
jo viime vuosisadalla. Ensimmäinen 
kirj o ittajan ti etoon tullut metsikkö
istutus on vuosilta 1905-1910 (Tammi
saaren Brö tet) , mutta seuraava tai taa 
olla jo itse näisyytemme ajalta. Valta
osa istutetuista tammimetsistämme o n 
1920-ja 1930- luvuilta ja kaikki viljel
mät liittyvät tavall a tai to ise ll a jo 
edesmenneen kunniajäsenemme T o rs
ten Ranckenin nimeen, ja s ijoi ttu va t 
hänen vaikutuspiiriinsä Länsi-Uudel
lemaa lle ja Turunmaan kaakk oisos iin . 
Luo nta inen ta mmi o n yleis in Turun 
ka upungin ympäristössä, mutta is tu
tukset ova t s iellä ha rvassa ja Ruissa
lossa kin on va in pari istu tettua pientä 
tammikkoa. Sot:on jälkeen is tutusi nto 
on taas o llut huomattavas ti vä hä isem
pää ja li enee nykyään kahden harrasta
jan varassa Lä nsi-U!.!dellamaalla . 
Toivottavasti ta mmen vuosi saa uinu
vat silmut puhkeamaa n Ruususen 
unestaan Ra nckeni n va nhaan run
koo n . 
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Tammenviljelyn filosofia 

Tammen viljelyyn liittyy si ksi paljon 
haas teita, että vi ljelmää perustettaessa 
o n se lväs ti tiedostettava, mihin pitkällä 
tähtäi mell ä pyritään. "Kuninkaalli
nen" ta mmi o n va rsi n yleises ti puula
je ista mme se, jota pidetään kaikke in 
jaloimpana ja tammimetsää kaikkein 
hienoimpana, harvoin vai n o n po hdit
tu miksi. Taustalla on tam me n puh
taas ti es tee tti s ten arvoje n o hel la va r
mas ti myös mietteitä sen trad itio ista ja 
taloudellises ta arvosta . 

Kirjoittajan mielestä on varsi n tär
keä tä jakaa ta mmenvi ljel yn pää mää rät 
ka hti a: toisaal ta estee tti s iin , maise
manhoidollisiin, to isaa lta puhtaasti ta
lo udelli s iin , kuitenkin muis taen , että 
mo lemmat näkökannat o n voitava yh
distää. T ä tä filosofiaa edusti ai ka naan 
myös T ors ten Rancke n (ks. Ra ini o 
1979b). 

Viljelyn maisemanhoidolliset päämäärät 

Tammi voi esiintyä luonteenomaisena 
puul aj ina monenlaisessa maise massa . 
Kaikk ein kauneimpana pidetään van
hastaan lehton iitt yjä, joissa ta mmet 
ko hoava t yksittäin tai pieninä ryhminä 
pensastojen keskeltä välia lojen ollessa 
kukkaisniittyinä. H akamaa t ovat leh
toniittyjen köyhempi serkku ja ne pitää 
maisemanhoidollisesti osata erottaa 
toisistaan (k . Rainio 1975). Nyky
o loissa tosin laiduntaminen usei n jää 
ainoaksi ratkaisuksi, vaik ka ehdotto
masti kielletty se ti e tenkin o n taimi
kassa ja nuorissa mets issä. Ko lmas 
viehättävä päämäärä on pyrkiä jäljitte
lemään luontaisten tammistojen ra
kennetta. Se tarkoittaa si tä ett ä laita 
mille ja sekapuuksi istutetaan ta mmi
metsissä luontaise ti e iintyviä pensai
ta ja puita, ensi ijassa pähkinäpensa ta 
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ja niinipuuta. Myös vaahtera, tuomi ja 
koiranheisi , Ruotsin puolella vielä 
orapih lajat, ora tuomi ja linnunkirsik
ka, kuuluvat samaan luontaiseen bio
tooppiin. Varsin näyttävän tuloksen 
tämä hoitomalli antaa metsäsaarek
keissa peltojen keskellä. Näyttäväksi 
muodos tuu myös puhdas talousmetsä , 
kunhan se saavuttaa järeämmän koon 
ja kunhan sen rajoja muuhun metsä
luontoon ei tehdä liian keinotekoisiksi. 
Viidenneksi aspektiks i voisi lisätä kos
kemattoman tuntuisen, sadunhohtoi
sen ikivanhan tammiaarnion , siihen 
tavoitteeseen palatrakoon kuitenkin 
sadan vuoden kuluttua. Tästäkin pää
määrästä olk aa mme kuitenkin tietoi
sia : vai n tammi ja ehkä niinipuu voivat 
meidän ilmastossamme saavuttaa tu
hann en vuoden iän ja vastaavan järey
den. 

Kannattavuusfilosofia 

Kuten Rancken toi esiin, pilaiSI tam 
men yleis iin tuottolaske lmiin oikeas
taan li sä tä kauniin ja va ihtelevan mai
sema n tuottoarvo, jolloin vilj ely jo ny
kynäkymi llä o li si tal oude llisestiki n 
kannattavaa. Toisaalta on muistettava, 
että tänää n perustettujen tammistojen 
kannattavuuden ratkaisee vasta tilanne 
100-200 vuoden kuluttua, ja on si ten 
täysin mahdollista, että nyt perustetut 
ja asianmukaisesti hoidetut tammivil
jelmät osoittautuva t niitä korjatessa 
erinomaisen kannattaviksi jo ilman 
tuota maisemantuottolisääkin . Ei edes 
periaatteelliselta kannalta pitäisi tam
men ystävä ll ä o lla mitään ujostelemis
ta puheissa tammen taloudellisuudes
ta, si ll ä onhan se lvää, että puhtaasti 
maise ma nho ido llisia tamm istoja voim
me istu ttaa ja va rj ella vain hyvin ra
joitctuilla maa stokuv ioi lla, mutta jos 
otamme huomioon myös tu ottomah-

ll 

dollisuudet, on mahdollista perustaa 
tammistoja paljon laajem mille aloille. 

Tammen biologiset ja eko logiset ominai
suudet 

Tammen viljely on paljon va ikea mpaa 
kuin tava nomaisten havupuumono
kulttuurien perustaminen Ja siksi 
tammenviljelijän on tarkoin oltava se l
vi llä tämän puun ominaisuuksista. 
Epäonnistumisista on maassa mme ai
van kylliksi esimerkkejä ja harvoin 
niistä on otettu op pia. Onpa omia vi r
heitä esitett y todisteinakin tammenvil
jelyn muka totaalisesta mahdotto
muudesta maassamme. 

Ilmasto/linen kestävyys 

Vaikka tammi esiintyy luontaisena 
va in aivan etelä-lounaiselia rannikko
kaislalla, ei se n pohjoisrajaa määrää 
ilmasto yksinään , vaan pikemminkin 
kyseessä on kilpailuraja muihin puula
jeihin nähden. Viljeltynä tammi menes
tyy paljon pohjoisempanakin, kuriosi
teettina aina Iisa lmessa ja Torniossa 
saakka . Taloudellisessa mielessä viljely 
on rajoitettava I ja II vyöhykkei lle ja 
mahdollisesti Kymen lääni in. Mitä ka
uemmas pohjoiseen mennään, sitä tar
kemmin kuitenkin on otettava huomi
oon tammen kasvupaikkaoptim it. 

Maaperäl'aatimukset 

Tammi on suhteellisen vaatimaton 
puulaji ja pysyy hengissä kaikilla kas
vupaikoilla turvemaita lukuunotta
matta, kunhan si tä vain hakkuissa au
tetaan. Kui vu utta se näyttää kestävän 
paremmin kuin muut puulajit mäntyä 
lukuunottamatta. Maisemanhoidossa 
tammen vaatimattomuutta voi käyttää 
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hyväksi, jotta lehtokuviot saadaan yh
teneväisemmiksi ja maisema muistut
tamaan enemmän luontaista tammis
toa. 

Aivan eri po hja lta on lä hdettävä, 
kun haluaa saada ta mmen kasvatuk
seen taloudellisuutta. Eteläran nik olla 
tammi kasvaa varsin hyvin vielä leh
tomaisella kankaalla, mutta pohjoi
sempana tuskin kanna ttaa tammimet
sää perustaa muualle kuin täyslehto
pohjalle . Tätä yksinkertais ta kaa·vaa 
modifioivat eräät tammen erikoisomi
naisuudet. Tammen juuri sto tunkeu
tuu syvä lle. Ilmeises ti siksi se sietää 
suhtee llisen hyvin jäykkiäkin sav imai
ta. Samoin se jos kus voi kasvaa y ll ä t
tävän hyvin harjurinteillä , jo ill a sen 
juuristo pystyy hakeutumaan ravi ntei
sempiin kerrostumiin. 

T a mmi sietää use impia muita puula
jeja pa rem min lyhytaikaisia tul via. 
Siksi si tä voi kasvattaa esim. ran noi ll a 
terva leppävyö hykkeen yläos issa. Il
meisesti tammi a lunperin o n meillä o l
lut tulvalaaksojen puulaji, mutta nämä 
aluee t on nykyään tarkkaa n raivattu 
pelloi ksi. 

Hallankestävyys 

Vuoden kriittisin vai he tammella on 
to uko-kesä kuun vaihteessa ve rsojen 
juuri puhjettua. Va ikka tam mi tulee 
lehteen myö hemmin kuin use immat 
muut puulajimme, sat tuu silti va rsin
kin ta imistovaiheessa, että keväthalla 
palelluttaa versot. Tos in tammi kasvat
taa uudet versot myö hemmin , mutta 
vuoden pituuskasvu on menetett y. Sik
si on tarkoin katsottava , ettei ta mmis
toa lähde perustamaan hal lanaroil le 
paikoi lle; jo puo li aroi llekin a loille suo
sitellaa n uojuspuustoa. Vaikeudet hal
lan suhteen ovat pitkälti samanlaiset 
kuin kuusella, sa moin vastatoimet. 
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Varhaiset syyshallat eivä t ai nakaan 
etelässä vioita normaalisti kasvaneita 
ve rsoja, mutta myöhään heinäkuussa 
puhjenneet ei ät aina ehd i ajois a puu
tu a. Tal ve n kylmyyskään ei ta mmea 
yleensä vioita, mutta aiheuttaa rungos
sa joskus ns. pakkashalkeamia, jolloin 
rungosta ei enää ole arvopuuksi. Tämä 
li enee tärkein se ikka , miksei tammen 
ta loudellis ta viljelyä kanna ta viedä ko
vin kauas etelärannikoltamme. 

Tammen eläintuhot 

Edellä on käsitelty tammen vi lje lyyn 
liitt yv iä e rik ois piirtei tä siks i, ett ä vain 
ne ymmärtämä ll ä vo i suo riutua ta m
men vi ljelyn haastavasta tehtävästä. 
Mutta kaikkein pahimman es tee n 
tammenviljelyn onnistumiselle muo
dostavat myyrät, jänikset ja hirvet. 

iiden vahinkojen torjuminen o n 
tammenviljelyssä keskeistä aivan al us
ta alkaen. äistä eläintuhois ta tulee 
erillinen katsaus myöhemmin Sorbifo
liaan (Rainio 1986). 

Tammimetsikön perustaminen 

Seuraavassa esitettävät mallit tammen 
opti miviljelytoimenpiteistä pohjautu
vat oletukseen, että tuhoeläintilanne 
o n koko ajan vaikea. Toki maassamme 
on alueita, joilla ei esim. hirvituhoja 
tarvinne pelätä. Viljelmät onnis tu vat 
myös paljon paremmin ihmisten 
asuinpiireissä kuin jossakin metsien 
umpioissa. J onkun verran kaikki on 
kiinni myös siitä, sattuvatko jänis- ja 
varsinki n myyräkannat o lemaa n h'ui
pussaan vai minimissään ja millaiset 
ovat talven rou ta- ja lumiolosuhteet. 
Paljoa ei kannata onneen a luo ttaen 
lähteä huolelli i ta viljelytoimis ta kui
tenkaan poikkeamaa n; e ll ai ista vi l-
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Kuva 1. Jänistcn ja hirvien hirvitt ävästi purck
s ima . runsaan metrin korkuinen. arviolta puoli
vuosisatainen tammi. Se on säi lyn) t hengi;sä 
kallionhalkeama;sa. jos;a muita puita ei ole kil
pailemassa. - Valok. 1-3 R. Rainio 

Fig. 1. An oak bruiscd by hares and elks: age ca. 
50 yea rs. hcight a littlc more than onc metcr. lt 
has survivcd in a rock crcvice free of compctition 
by other trees.- Photographs 1-3 b) R. Rainio 

jelmistä on kylliksi varoittavia esi 
merkkejä. Viljelytekniikkaa ei seuraa
vassa perusteta kovin kalliiden erikois
järjestelyjen varaan, vaikka niiden 
avu lla tietenkin voi tilanr]etta ratkaise
vastikin helpottaa. Kokonaan ei tam
men biologialle kuitenkaan voi viitata 
kintaalla edes panssariesteiden suojas
sa, mistä siitäkin on maassa mme va
roittavia esimerkkejä (lnkoo). 
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Kylvö vai istutus? 

Yleensä tammi on aina istutettu ja 
Suomessa lienee vain kaksi onnistunut
ta kylvömetsikköä. Kylvö onkin istu
tusta vaikeampaa. Kuitenkin kylvöllä 
on monia etuja puolellaan, kunhan sen 
tekniikan vain hallitsee. Hankala ja 
työläs taimenkasvatus ja istutus jäävät 
pois, mutta ei siinä kaikki - tammen 
kasvatuksessa niin tärkeät, ainakin 
laikuttain suuret taimitiheydet on 
huomattavasti helpompaa saavuttaa 
kylvöllä. Siksi tammen kylvön tekniik
kaan kannattaa perehtyä. Tammen vil
jelyä kylvämällä ei liene suomalaisessa 
kirjallisuudessa ennen esite lty enkä ole 
nähnyt sitä tässä muodossa muualla
kaan ehdotettavan. 

Tammen kylvön tekniikka 

Tammi eroaa siemeneltään useimmista 
muista puista siinä , että se varaa tai
melleen mahtavat alkueväät, mikä 
myös merkitsee sitä, että siemenvarkai
ta on viljalti. Jos taimitarhalinjalle itse 
lähtee, kannattaa tarha suojata ver
koilla ja huolehtia myyrätorjunnasta: 
kylvö syksyllä loka-marraskuussa ja 
kylvöpenkkien suojaus terhovarkailta 
verkolla tai laudoilla. 

Syksyllä monet eläimet elävät keräi
lymanian vallassa, joten ne kylvöksen 
kerran löydettyään kuluttavat sen jäl
keen kaiken aikansa lisää terhoja va
rastoihinsa etsien. Pahimpia ovat när
het; niitten lisäksi voisi luetella monia 
muita joille terhot maistuvat erinoma
isesti , oravat ja myyrät listan alkupääs
sä. Siksi terhojen kylvö maastoon pi
täisi tehdä mahdollisimman myöhään, 
juuri ennen lumentuloa tai mieluiten 
vasta keväällä. Varminta o li si kylvää 
puo let terhoista syksyllä ja toinen puo-
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Ii vasta keväällä. Se edellyttää kuit en
kin terhojen sä il ytystä yli talven , joten 
ensin jokunen sana terhojen käsittelys
tä . 

Poimitut terhot kannattaa aluksi 
kaataa ves isankoon, jolloin vialliset 
nousevat pintaan ja ne kerätään po is. 
Muitten annetaan kuivahtaa pinnalta 
sen verran, etteivät ne lähde itämään , 
ja terho t säilytetään ulkoilmassa . Ylei
nen virhe on pitää terhoja s isä til assa, 
missä ne saattavat kuivaa käyttö kel
vottomiksi yhdessä vuorokaudessa. Yli 
talven säi lytettäessä yksinkert a is in 
keino on kaivaa terl1ot maa ha n. Vialli
se t ja jo itäneet terhot po istetaan ta rk
kaan , terhojen annetaan kuivahtaa ja 
ne lev itetään sitten reikäpohjaiseen as
tiaan vuorokerroksin karkean hiekan 
kanssa. Astia kaivetaan hiekkaiseen 
törmään , mihin ves i ei kerry , ja pei te
tään eläimiltä . Keväällä te rl1 o t pitää 
kaivaa ylös ja kylvää niin pian kuin 
su inkin mahdo lli sta, s illä ne itävät hy
vin nopeasti heti roudan hellittäessä, ja 
idut vahingoittuvat helposti ja ha nka
loittavat kylvöä huomattavasti. 

Todettakoon tässä vielä se it sestää n
selvyys, ett ä kylvää ei tiet enk ää n kan
nata muualle kuin rikkaru o ho tt o maa n 
maahan , ts . joko kynnett yy n ja äes tet 
tyy n peltoo n tai metsäm aa ha n juuri 
paljaaksihakkuun jälkeen ; kaikk i ns. 
ros ka puu kannattaa paljaaksiha kkuun 
yhteydessä sääs tää kylvö ksen a lkusuo
jaksi. Kylvöä voi yrittää m yös vanhan 
metsän alle muutamaa vuotta ennen 
päätehakkuuta. T erh ova rkaiden har
hautta miseksi pitäis i kylvö laikut käy
dä kuo pa isemassa paria vi ikk oa aika i
semmin, jot ta niitä ihm ett elemässä 
kä yvä t eivät löy tä is i mit ää n ja menet
täis ivät miel enkiint o nsa . Samanaikai
sesti aluee ll a pitäis i suo ritt aa m yös 
myyränto rjunta . Kylvö tehdän melko 
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pintaan, mutta niin ett ä terho peittyy 
näkymättömiin. Kylvöpäivä nä o n 
a lu ee ll e myös vietävä va riksenpelätin , 
jonka teho on parhaimmillaan a lussa; 
pysyvän lumen tultua se on korjattava 
pois , jot ta saata isiin tehoa jä ll een ke
vä tk ylvö n yht eydessä. Kylvör ivi t kan
nattaa merkitä a lkuh o ido n helpotta
miseksi. Kylvöti heydes tä sanott akoo n 
vain, että m it ä suure mpi se n pa rempi , 
kylvökuvioi s ta pätee se, mit ä istutus
ten yht eydessä myöhemmin sa notaan. 

Kylvöksen jatk oho it o on yhtä kuin 
kilpa heinikon voim istu misen ka nssa. 
Ainoa tapa joud uttaa ta mme nta im en 
kehitystä on lannoi tus, joka on te htävä 
taiten: ei lii a n pa lj o n , va in muutamia 
jyväsiä aiva n taimien tyve ll e, muut o in 
va in rehevöitetään rikkaru o hoja ja 
hai tt a o n hyö tyä suurempi. Ko htia , 
joilla kylvö o n epäonnistunut vo i vuo
den parin pääs tä pai kka ilt a istutuk sin. 

Tammen provenienssikysymys 

Siemena lkuperän merkitystä tava llisil
la metsäpuill amme o n paljo n tutkittu, 
ta mmella tusk in lainkaan. T odennä
köisesti sillä o n merkitystä ta loudelli
seen tulokseen pyrittäessä, joskin on 
sanott u hoitotoimenpiteiden merkit yk
sen olevan alk uperää tärkeämmän. 
Siemen on kuitenkin hae tt ava Suo men 
tai Ruo ts in hemiboreaalises ta vyö hyk
kees tä, keskieurooppalaisia a lkupe ri ä 
ei tul e hyväksyä. Terhoja ei pidä kerätä 
va in yhdestä puusta , ei myöskään pie
nestä erill ises tä ryhmästä , s illä jälke
läistö saa ttaa kärsiä sukusiitosdepres
sios ta. Eri alk upe rillä o n se lväs ti eroja 
taipumuksessa mutkarunkoisuuteen , 
rungon varhaiseen haarottumiseen ja 
teräviin oksakulmii n . On väi tett y että 
myös hida kasvuisuus ja tai pumus 
muodostaa runkoversoja o li s i osi ttain 
perintötekijöistä johtuvaa. Siksi kan-
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Ku va 2. Onnis tuneentasainentammi-i,tutus Ruobi>sa (Skaraborgin lääni. Eahagarna) maise ma nhoi
toa luee lla. Taimet on istutellu melko tiheään \anhallc laidunmaalk kyntövakoihin. Taloudellisen 
jatkokasvalllksen mahdollisuudet ovat ilmeiset. 

Fig. 2. A s ucccssful. even oak plantation a t Eahagarna. Pro\ incc or Skaraborg. S Sweden. The trees 
wc rc plantecl in pl o w furrows on an o lcl pa>ture. The possibilitics for commercia l growing o f oaks arc 
obvio us. 

nattaa hakea te rh o t rod ulli ses ti hyväs
tä metsik östä , varsinkin jos tähd ä tää n 
taloudelliseen tulo kseen. Turun Artu
kai sissa o n metsikk ö, joka o n valittu 
rodunja los tuk se n kantametsiköksi 
monie n suo rarunk o isten ta mmiensa 
vuoksi, mutta 20 vuoden a lkuk asva
tuksessa eivät tä mä n metsikön jälke
läis ta im et o le osoittaneet e rit yise n hy
vää runko muo toa. Rancke n piti a ik a
naan Tammisaa ren " Brö tet" metsää 
Suo me n parha impa na . Se tuottaa hy
vää sie me nt ä ei kä tammikääriäinenole 
si tä kos kaa n kiusa nnut , joten terhoja 
voi joskus muodostua jopa perättäisi
nä vuosina. Suomeen kannattai si ehkä 
koem ielessä tuo ttaa terhoja myös 
Ru o tsi n pa rh ais ta puis ta (vrt. ku va 4) . 

Tammen istutus 

Eron tava noma iseen puitten istutus
tekniikkaa n ai heuttaa läh innä ta mmen 
vahva paalujuuri, joka vaatii tavallista 
syvemmän istutuskuo pan . Kuoretto
mik i va hingoi ttuneet juurenkärjet pi
tää leikata siistis ti po is. Auringolle ei 
juuria saa koskaan altistaa. Mitä suu
rempia taimia käyttää, sen parempi 
jatkokasvatuksen kannalta, mutta sitä 
enemmän työtä ja vaivaa o n it se istut
tamisessa. 

Alkaviin vaa ra n vuosi in on jo istu
tettaessa varauduttava eli jo enna lta on 
etsittävä keinoja e läi nten tuhojen mi
nimoimiseksi. On siis saa tava taimikko 
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Kuva 3. Tammen, haavan ja männyn sc kataimis
toa paljaaksi hakatulla tammen luontaisella kas
vupaikalla Länsi-Inkoossa. Tässä vaiheessa olisi 
tammenvesoja pistelannoitettava , käytettävä 
lippusiimoja ja hajusteita se kä lcikattava muista 
puista tammia pahiten piiskaavat oksat; muu 
raivaus on vain haitaksi. 

Fig. 3. A mixed stand of sa plings of Quercus 
robur, Populus tremula and Pinus sy/vestris on a 
clear cut growi ng site of nativc oaks in lnkoo. S 
Finland. At this stage the sap lings of oak should 
be manured and protectcd against harcs. elks. 
etc. The twigs of other saplings disturbing the 
growth of the oaks should bc cut off. 

mahdollisimman nopeasti niin tiheäksi 
kuin suinkin. Ensinnä on varsinkin 
heinäkasvit saatava tapettua minkä ta
ha nsa taimien varjoon nopeasti, jonka 
jälkeen myyrä tuhoja ei enää ole pelät
täv issä. Sama lla ku oleva t myös sanan
jalat ja vadelmikko, jotka myyrätuhoja 
aja tellen eivät olisi yhtä haitallisia , 
mutta hyötynä on näiden kaikkien 
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kasvien aiheuttaman juuristakilpail un 
poistuminen . Toiseksi on saatava lu o
tua tiheitä takkuisia ryhmiä ja rivistö
jä, joissa hirven ja peuran on vaikeata 
liikkua ja joissa jäniksettäk in saa ttaa 
jokin verso unohtua. Seuraavassa eh
dotettu istutusmalli soveltu u ti etenk in 
yhtä lailla myös kylvöksillä noudatet
tavaksi. 

Tammentaimia et tstuteta maarava
lein vaan tiheiksi ryhmiksi tai rivistöik
si parhaiten kolme riviä aiva n rinna k
kain , 10-30 cm päähän toisistaan. Ri
veissä taimet istute taan yhtä läis in , 
vaihtelevin välein; siellä täällä 1-2m 
välei n voi olla kohtia , joissa on vain 
yksi tai kaksi riviä ja taimitiheys vä
hempi. Ri vistöjen välit taas voivat o lla 
taimien saannista riippuen suu retkin , 
yksinomaan taloudelliseen kasvatuk
seen tähdä tessä aina l 0-12 m saakka. 
Keski-Euroopassa on usein suositettu 
malleja, joissa tammenkasvatuksen al
kuekonomian parantamiseksi näillä 
kohdin kasvatetaan kuusipaperipuuta 
tai miksipä ei kontortamäntyä lyhye llä 
kiertoajalla. Ellei alueella ennes tää n 
ole hakkuun jälkeistä vesaikkoa ja 
pikkukuusta , on nämä aukkokohdat 
nopean sulkeutuneisuuden saavutta
miseksi joka tapauksessa istutettava 
puulajeilla , jotka säilyvät eläintuhoi lta. 
Kyseeseen tullee lähinnä vain kuusi, 
vaikka monesta syystä harmaaleppä 
olisi ihanteellinen. Täytepuuta pitäisi 
istuttaa sinne tänne myös tammirivien 
harvempiin koht iin ja tammirivistöjen 
reunaan . Kylvöksillä ehdotettu taimi
tiheys on helppo saavuttaa, mutta mi
käli taimimateriaalia ei ole riittävästi , 
täytyy istuttaa vain 1 tai 2 riviä ja jät
tää väliin tyhjiä kohtia, jotka kuitenkin 
pitäisi täyttää kuusella , ja taimirivin 
viereen pitäisi Vaih televalle etäisyydelle 
istuttaa kuu irivi. 
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lstutustaimiston alkuhoito 

Ku va tull a tava ll a pe rustetun ta im isto n 
ja tko kehit ys r iippuu sitten t ihu työnte
kijöide n viera ilujen tiheydes tä, mutta 
pa ho issa kin ta pa uksissa ryteikk ö i
simmistä kohdi sta jo tkut ve rso t o nn is
tu va t puskemaa n joka vuos i vä hän 
ylös pä in . Ka ikkein pa himmissa pa i
ko issa täy tyy sitte n käy ttää a pukei noja 
hirviä vastaa n; joko haj usteita tai kuu
ses ta to iseen vedet tyjä na uhoja tai lip
pusiimaa. Selvää o n , että ka ikkea ra i
va usta se kap uustossa pitää vä lttää ni in 
pa ljon kuin suin kin lukuu not tamatta 
ehk ä paj ujen ja pihlaj ien poistamis ta 
- ne houkutteleva t tuh oelä im iä pa i
ka ll e vielä ta mmea kin enemmä n. Kuu
set kasvava t vä hitell en yli ta mmenta i
mien , joten kuusia täytyy käydä ka t
ko massa ja po ista massa o ksia a iva n 
ta mmenla tvojen ylä puo lelta. Vä hitel
len seka puita sitten tietenkin täy tyy 
lä hteä ko ko naa n kaa ta maa n lukuuno t
ta ma tt a niit ä, jo tka ova t vä lt tä mättö
miä ta imiko n uude ll ee nhe in itt ymi sen 
es täj inä. Vuos itta inen la nn oi tus o n 
muistett ava a rvo kk aa na keino na vaa
ra n vuos ien lyhentäjä nä . 

Tammiston hoito 

Kun vilje lmä mme o n sul ke utu nut ja 
saavutta nut y li ka hde n met ri n korkeu
den , a lk ava t huo lemme o ll a o hi , mu tta 
ho ido tt a eivä t suoja ttimm e silti se lviä. 
Vie lä vo i jäni s vierai ll a syvä lumisin a 
ta lvina ja ka luta run koa melk o ko rkea l
ta. A rvo puu kasva tukseen pyri tt äessä 
vo iva t runk osuoj ukse t o ll a tarpeen eri 
tyise n ka uniill e rungo ill e . Muu toin on 
ho ito to im et suunn a ttava a ivan m uua l
le kuin a ika isem min . T a m m ista n jat-
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kokasvatu ksen pro blematiikkaa ta r
kas tellaa n kuitenkin tässä yhteyd essä 
lyhye hk ös ti ja kiinnitetään hu o mi o ta 
lähinnä seik ko ih in , joissa nä kee tehtä
vän eniten virhe itä. 

Nuoren tammiviljelmän hoito 

Puhdas tam mim etsikk ö vo isi a lkuun 
kasvaa o missa o lo issaan melko tiheä
nä , mutta kos ka käytännössä a ina on 
kyse se ka metsästä , täytyy tammea 
käydä a utta massa no pea kasvuisempia 
ta i tuho la isten vuo ksi etumatka n saa
ne ita naa pure ita vastaa n. T ä rkeintä o n 
ymmä rtää, ett ä ra tkaisut pitää tehdä 
yksino maa n la tvustaso lla, eikä sortua 
nykertelyy n a luspensa iko n pa ri ssa, 
m istä o n enemm ä n ha ittaa kuin hyö
tyä. Ta mmi ta rvitsee " suka n runk o nsa 
ym pä ri ", mutta la tvukse lleen tä yttä 
a urinkoa, sivusuunnassa kyll ä saa 
a lussa o ll a tungos ta. Käy tä nn össä jo u
tuu seka ta imisto issa ko htelemaan mui
ta puulajeja kuten susipuita tava lli ses
sa metsän hoid ossa . Niistä jä tetään 
hei ko imma t yksilö t jä ljelle j a va hvim
mat kaadetaa n ta i typistetää n . 

It se tammen ho idossa ja ha rvennuk
se sa o lisi t iete nkin hyöd yksi heti a lkaa 
a uttaa no peim pi a ja suo ra runko isem
pia , sa ha ta po is ylimäärä isiä runko
haa roja ja a laoks ia. Tässä o n kuitenkin 
vie lä a lkuu n pakko tehdä ko mpro mis
seja hirvie n ja peurojen puskentavaa
ran vuoksi. Yleensä kyll ä ka tsotaan 
tammen nuorena suo ras taa n vaa ti va n 
tiheikk öva ihe tta, jotta o ksa t ka rsiutui
siva t ja latvu kse t veny isivä t ko rkeutta. 
Koskaan ei val ta puide n elävä n o ksis
to n osuuden su hde ko ko ko rkeuteen 
sa isi kui tenkaan jäädä a ll e 1:2 ja tä tä
k in uhdett a pi detää n mo nasti lii a n 
pienenä . 
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Kuva 4. Kyl lä tammi o ik~a lla ho ido lla ka"'attaa 
ensi lu okkaise n rungon' Vas~n puu o n 28m ko r
kea ja se n rungos ta 13m o n oksatonta. Tällai
se~ n päämäärään on arvopuun kasvatuk sessa 
määrä ti~t o ises ti tähdättävä. Mis terhult, Smoo
Ianti 1954. - Valok. T. Ranck~n. 

Fig. 4. Wh~n prop~rly carcd. oaks produ c~ ~xcci

Icnt trunks ' Th~ height o f th~ trcc on th~ Icft is 
28m; its branchless trunk is 13m Iong. This 
s ho uld bc th~ aim of ra ti o nal grow ing o f valu
ab le timb~r tr~es. Mis tcrhult. Små land. SE Swe
den. - Pho tograph by T . Ranck~n. 

Arvopuutammiston kasvatuksen pää
piirteet 

Kaksi perusasiaa on tiedostettava: lä
hes koko taloudellinen lltotto syntyy 
päätehakkuussa, mutta siihen tähtäävä 
hoito on aloitettava varsin varhain. 
Kaikkien ho itotoimien on tähdättävä 
tuohon lopp·upäämäärään ja vain sii-
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hen. Vain näistä lähtökohdista voim
me joskus toi voa pääsevämme niihin 
viisinumeroisiin hintoihin , joita par
haimmista rungoista on Keski-Euroo
passa ma ksettu. Ranteen vahvuisesta 
lähtien pitää tammen kasvaa täysin 
Oksattornana ja mahdollisimman tasai 
sin vuosirenkain, eräitten lausuntojen 
mukaa n pitäisi suuremmmat oksat 
poistaa jo sitäkin ohuemmista rungois
ta, koska arpi muuten näkyy myö
hemmässä puuaineksessa epätasaisuu
tena. Nuorissa taimistoissa tulee valita 
parhaat rungot ja sahata niistä alkuun 
alhaalta, vähitellen kasvun mukana 1-
2 tukin mitalta kaikki oksat siististi 
rungon m yö täisesti ja a uttaa näitä pui 
ta kilpailussa naapureitaan vastaan. 
Tiheässä ei näitten valittujen tarvitse 
olla, s illä loppuhakkuuvaiheessa puut 
seisovat suositusten mukaan 12m vä
lein; varapuiden tarve huomioonottaen 
(myöhemmät kaatovauriot, pakkas
halkeamat yms.) riittänevät a lkuva i
heessak in 4 m:n välit. 

Puolen vuosisadan iässä tammimet
sikköä on lähdettävä harventamaan 
voimakkaammin niin etteivät latv ukset 
harvennuksen jälkeen enää kosketa 
toisiaan . Vaikka tammen runko jo 100 
v. kuluttua hyvällä maalla ja hyvällä 
hoidolla on arvopuu, kannattaa jo 
olemassa o levaa kultapossua edelleen 
lihottaa . Arvotammistan kiertoajaksi 
Saksassa laske taan 200-300 vuotta. 

Kaikessa hoidossa on aina visusti 
varottava liian rajuja ja äkillisiä toi 
menpiteitä , s illä sellaisiin tammi hyvin 
helposti reagoi kasvat tamalla rungos
taan ns. vesaoksia, jotka näkyvät puu
aineessa ja vähentävät sen arvoa. 
Tammistoon kehotetaan menemään 3-
5 vuoden välein ja poistamaan vain 
runko sieltä toinen täältä. Aluskasvilli
suutta pitäisi sääs tää, ja jos sitä ei ole, 
pitää sellaista istuttaa. Parhaita ovat 
niinipuu ja pähkinäpensas, jotka sa-
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ma il a ko ho tt ava t myös tammiston es
teettis iä arvoja. Tammistan reunat täy
tyy sääs tää tiheinä , vars inkin aukko
paikkojen reuna puihin kajoa minen on 
tyys tin kielletty. 

Luontaisen tammisekametsän käsiuely 

Tällais issa kin metsissä näkee Suomes
sa valitettavasti tehtävän mitä kar
keimpia virheitä , joiden seurauk sena 
vanhat ta mmet menettävät puol et la t
vuksestaan, kituvat sitten vuosikym
me niä ja usein lo pulta sortuvat no use
van kuus ik o n varjoon. Pit äisi ehdot
to masti ymmärtää, että tammi on van
hempana va rsin herkk ä äkillisille va 
laistuksen muutoks ille se kä m yös poh
javeden ptnnan pitempiaika isi ll e 
muutok sille , joita ympäristön pa lj aak
sihakkuu ja sii hen usei n vielä liitetty 
oji tus aiheuttaa. Vanhempaan tammi
seka metsään sa is i men nä kuten yllä on 
suos iteltu varovast i no in 3 v. vä lein . 
Mik äli tämä e i o le ma hdo llista pitä is i 
alkuun pois taa vain a rvosekapuut ja 
jättää kaikki ns. ros kapuu jäljelle . 
Metsä n !aito ihin ei saa koskea , eik ä lä-
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histö llä saa tehdä oj ituk sia . Lievä, 
hakkuun kanssa sa manaikainen lan
noitus luultavasti autta is i tammia se l
viytymää n a lkushok ista . 

Lu o ntaisia ta mmisekataimistoja 
ho idettaessa pitäisi olla se lvill ä si itä, 
mihin pyritään ; kasvatetaanko ensisi
jassa tammimetsää vai ei. Mo net esi
merkit oso ittavat, että tava no mai si lla 
tai m iston hoito toimenpiteillä seka tai
misto muuttuu vä hitellen tavalliseksi 
tammetto maksi sekametsäksi, sill ä 
tammi ei kertakaikkiaan o le erik o istu
nut kilpailemaan pio neeripuuna esim . 
ko ivun tai haavan kanssa. Viitatta
koon siksi luo nta isten ta mmitaimisto
jen hoidossa kaikkeen siihen mitä ai
kai se mmin se kata imi-istutusten käs it
telyn yhteydessä o n sa nottu. 
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neempaa. Muistan aina 90-vuotiaan 
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Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puistokävelyt keväällä 

Ti 13 .5 . Hietanieme n ha uta usmaa 
("talvidendrologiaa ja havupuita"). 
K o koo ntuminen klo 16.30 M a rian sa i
raalan puo leise lla portilla. 

Ti. 17.6. Pohjois-Haaga ("Rodot kuk
kivat"). Kokoontuminen klo 16.30 
Huopa la hden ase ma ll a. 

Kotimaan retki 4.-6.7.1986 

Reitti Forssa - Jokioine n - K o ke
mäki (Karimaa) - Po ri - Ra uma, 
Ra um a lla , Po rissa ja ympä ris tössä tu
tustutaa n se kä julkisiin että yksityisiin 
viheralueisiin. Hinta n. 500 mk . 
Ennakkoilmoittautuminen Seuran ra
hastonhoitaja Anne Mäkyse ll e tai si h
teeri Päivi Ryöpylle (osoitteet / puhel i
met etusisä kannessa) . 
Ilmoittautumismaksu 200 mk Seuran 
PS-tilill e 41992-1 to uk o kuun loppuu n 
mennessä. Lähemmin Sorbifolia no 
2:ssa. 

Kasvipörssi 

Siperia nkärh ö n (C/em01is a/pina su bsp. 
sibirica) ta imi a saatava na. Ot a yhteys: 
Erkki Aalto. puh. 90-445 45 8. 

Lounais-Suomen kerho 

Kevä tkokouksessa 2.2.1986 va littiin 
toimikunnan jäsen iks i Arno Kasv i 
(puheenjohtaja). Juhani Piirainen, 
M a tti Yli-Rek ola . Robert Rainio, T eu
vo Frändilä. Harry Eklund ja Reetta 
Koivisto . 

Turun seudun jäsenet vo iva t soittaa 
yli opiston puutarhaan ja tarkastaa 
osoitteensa ja puhelinnumeronsa o i
keelli suuden rekisterissä toimik unnan 
työn helpo ttamise ksi. Numerot ova t 
921-306618ja 3067 17 (Arno Kasv i). 

Kevään tapahtumat: 

Sunnuntai 9.3. klo 14. Ylipuutarhuri 
Arno Kasvi esittää diakuvia J aava lta . 

Sunnu ntai 13.4. klo 14. Ke väi nen puis
tokävely Kupittaan puistossa. Ko
koontuminen Seikkailupuistossa, Ku
pittaankatu 2. 

Sunnuntai 25.5. klo 9. T ammi ki erros 
Turun länsipu o lella: T aivassalo . Oh
densaari. M ynämäki . Iso Särkelä. 
Louhisaari ja Lempisaari. Kokoo ntu
minen tuomiokirkon edessä. Il moit tau 
tumi se t 20.5. mennessä, puh 921-
337 370. (Autottomien jäsenten mu
kaantulon helpotta miseks i on aja teltu 
auton omistajille maksettavan kor
vausta 1,20 mk/km, joka jaetaan mat
kustajien kesken). 
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Tammi pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

R aa t ikain~n. M. 1986: Tammi pihapuuna (Oak. Quercus robur. as a ho mestead tree 
in F inl a nd .)- So rbifo lia 17( 1 ):2 1-25. 

Oak was found 10 b~ growing on 0. 7 p~r ccn l of !he h om ~ co mpo unds. The 
rr~qu~ncy of oak in !he 16 g~ographic ar~as and the avcrage numbcr of oak o n 

homcs!~ads a rc pr~scn!~d in figure>. 

M. Ramikainen . .ll'l'äskrlän rliopi.Ho. Biologian lai1os. Y/iopis!Onka/11 9. 40100 
Jyl'äskylä. Finland. 

Tammi , vuoden 1986 puu , o li jo mui
no in arvostettu puu. Ka leva la n mu
kaan Sampsa kylvi se n virra n vieremil
le, mutta tuo Jumalan puu a lk oi kas
vaa terhos ta vas ta paloalueel1a. A voi
mella pa ika lla se 

Ojenteli oksiansa, 
levineli lehviänsä. 
Lat va räy ni raivahalle, 
lehvär ilmoille levisi: 
piäni pilvet juoksemasra, 
hanarar harisemasra, 
päivän peini paisramasta, 
kuuhuen kumonamasra. 
Tuollainen sa tala tva inen puu kaa

dettiin. 
Kaleva n kansa käytti ta mmea. Siitä 

tehtiin nu o li a, nau loja, ve neit ä, tynny
rei tä, ta ppeja ja voiteita. Siihen kirjo i
tettiin ja hirtettiin . 

Ka leva n kansa piti ja a rvos ti tam
mea pihapuuna kin. Se käy ilmi esi 
merkiksi Lemminkäisen töistä olles
saa n saa rella. Siellä hä n 

Lauloi pihlajar pihoille, 
tammet keskiranhu'ille, 
rammelle tasaiset oksat, 
joka oksallen omenan, 
omenalle kulrapyörän, 
kultapyörälle käkösen. 

Kaleva lan loppupu o lelta käy vielä 
ilmi, ett ä tam mi ilmeises ti kasvo i pihan 
perillä o levassa metsikössä, koska se 
ol i pitkä. Siellä mainitaan 

Kasvoi tammi ranhualla, 
puu pitkä pihan perällä, 
rammessa tasaiset oksat, 
joka oksalla omena, 
omenalla kulrapyörä, 
kultapyörällä käkönen. 
Tuo ta mmi ei ollut pelkästään koris

tepuu, sii tä otettiin puuta kanteleen 
nauloiksi. 

Tammen esiintymisestä ja arvostuksesta 

Tam mi levisi Suomenniemelle yli 6000 
vuotta sitten . Se saapui tänne lounaas
ta , etelästä ja kaakosta (Ollinmaa 
1952). Laji muodos ti lämpimänä ja 
kosteana atlanttisena kautena tammi
seka metsiä mm. pähkinäpensaan, jala
van ja lehmuksen kanssa. Eri suunnilta 
levinnee t tammet eivät ilmeisesti ole 
saavuttaneet toisiaan , sillä Porvoon ja 
Viro la hden välillä o n vieläkin aukko, 
jossa ei kasva luo nnonvaraista tam
mea. Muino in tammea kyllä kasvoi 
laaje mmalla alueella kuin nykyään. 

ykyinen po hjo israja on klimatologi-
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nen , ekologinen ja ihmisen aiheuttama 
(Ollinmaa 1952, Tapana 1958). 

T am mi on o llut kautta aikojen mer
kittävä puu. Sitä todistaa seki n , e tt ä 
esi-isämme oppivat tuntemaa n sen il
meisesti jo Volgan alueella, si llä noin 
4000 vuotta vanhasta suomalais-volga
laisesta kantakielestä peräis in olevissa 
kieli ssä tammella on samankaltainen 
nimi. Noin 3000 vuotta vanhasta kan
tas uamesta juo ntuvissa suomen, karja
la-aunuksen, lyydin ja vatjan kielissä 
nimenä on tammi ja viron kielessä 
ta mm . 

Tammea hyödynnettiin monella ta
valla kuten jo edellä o levista ilmeisesti 
hyvin etelässä syntyneistä Kalevala n 
runoistakin käy ilmi. Varsinkin laiva n
rakennusteolli suus käytti tammea a i
koinaan paljon, ja sitä varten laji rau
hoitettiin v. 1746. Siitä tuli valtion 
omaisuutta. Seuraus oli samankaltai
nen kuin monissa tapauksissa tälläkin 
vuosisadalla. Rauhoitetut kasv it y ritet
tiin tuhota Suomesta , ja hyvin s iinä 
onnistutt iinkin. Tammimetsikö istä tuli 
harvinaisuuksia , joiden säilyttämisestä 
kiistellään vie läkin. 

Ensimmäiset tammet lienevät jää
neet a ikoinaan pihapiiriin tarve puiksi, 
ja varhain niitä ilmeisesti m yös istutet
tiin. Esim. 1500-luvulla istutettiin ko
timaisia jaloja lehtipuita eräiden kar
tanoiden ympärille (Parvela 1930), 
mutta varhais immista istutuksista ei 
ole säi lynyt lajiluetteloita. Varhaisim
mat istutukse t tehtiin Etelä-Suomeen. 
Kokkolassa tammea kasvatettiin 1700-
luvulla . Tornion ensimmäinen tammi 
lienee istutettu 1863 ja Rovaniemen 
1900-luvun alussa (Parvela 1930, Ol
linmaa 1952). Tammea on pidetty aina 
arvokkaana puunaja siksi esim. Uno 
Cygnaeuksen sa tavuotismuistoksi istu
tettiin 12.10.1910 Jyväskylään semi
naarin alueelle pitkän iän ja lujuuden 
perikuvaksi sopiva tammi . 
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Tammen yleisyys pihapuuna 

Tutkituista 6335:stä (Raatikainen 
1983) pihasta ainakin 47:ssä el i 
0, 7 % :ssa oli tammi pihapuuna. Koska 
varsinkin pienet yksilöt jäivät havait
se ma tta oli tam mia ilm eises ti vä hän 
useammassak in pihassa. 

Tammi o li yleisin pihapuu Saaristo
Suomen alueella, joka o n sen luonnon
varaista levinneisyysaluetta. Sielläkin 
se oli jokseenkin harvinainen pihapuu 
tämän aineiston mukaan (kuva 1). 
Harvinaisena sitä oli Lounaisella vilje
lysmaalla, Lounais-Hämeen viljelys
maalla ja Eteläisellä rannikkomaalla. 
J ärvi-Suomessa se oli hyvin harvinai 
nen pihapuu, ja muissa maantieteelli
sissä maakunnissa s it ä ei tavattu. 

Tammi o li pihapuuna yleensä asuin
rakennusten pihoissa. J oskus sitä kas
vo i myös julkisten rakennusten pihois
sa. Seurantalojen, koulujen, myymä
löiden ja huoltoasemien pihoissa s it ä ei 
tavattu tata aineistoa koottaessa. 
Tammi o li varsinki n pohjoisosissa 
kaupunkipihojen ja kaupunkipuistojen 
puu, mutta kun näistä ei kerätty aineis
toa tähän tutkimukseen, jäi tammi-is
tutusten pohjoisraja kartoilla l ja 2 ete
lämmäksi kuin e todellisuudessa o li 
(vrt . Hulten 197 1). 

Tammi on luonnonvaraisena hemi
boreaalisen vyöhykkeen kasvi, ja kas
vaa siellä 15-30 m korkeaksi puuksi. 
Pu i toissa ja pihoissa si tä kasvatetaan 
myös eteläboreaali elia vyöhykkeellä. 
Keskiboreaa lisella vyöhykkeellä se ol i 
niin harvinainen, että tämän tutkimuk
sen aineistoo n sitä ei osu nut. Keskibo
reaalisella vyö hykkee ll ä tammi pa leltui 
toisinaan loppukesästä ennen kuin 
vuosikasvaimet ehtivät puutua. Siellä 
se jäi usein pen asmai eksi, koska va r
sinkin pohjoisosassa lumipeitteen ylä
puolelle kohoavat o at kuolivat usein 
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Ku va 1. Tammen yle isyys (o/c ) pihapuuna. 

Fig. 1. The occur rence (o/c ) of oak as homestead 
specics. 

talve lla. Kun o ksa t o hittiva t nuo ruus
vuo tensa ne talvehtivat parem min . 

Tammien määrä ja sijoittelu 

T am mea kasvav issa pih oissa niit ä o li 
kesk imää rin 1,6 kpl / piha. Etelässä 
tammiyksilöitä saat toi ol la piho issa 
vähä n enemmän kuin keskiosassa 
maata . J os tammi o li pihassa sitä oli 
hyv in yle isesti (77 % tapauksis ta) va in 
yks i yksilö. Ka ksi yks il öä o li jo jok
seenkin ha rvo in ( ll % tapa uksista). 
H yvin harvoin tapasi pienehkön ta m
mimetsik ön pihas a. 

Ko ka tammi saa ttoi kasvaa mo nen 
sada n vuoden ikäiseksi ja aukeahkolla 
pihalla lyhytrunk o ise ksi mutta laaja-
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Ku va 2. Tammen kappalemäärä tammea kasva
vissa pihoissa. 

Fig. 2. umber of oaks on oa k-growi ng ho me
sleads . 

latvuksiseks i, se vaa ti suuren tilan ja 
pitkäaikaisen kasvupaikan. Kun mo
net oma koti taloje n pihat o livat pieniä , 
niill ä ei voi nut kasvaa tammea , ja kes
kik o ko isiinkin ma htui yleensä vain yk
s i tammi . T ämä se littää miksi tammi
yk il ö itä o li piho issa tavallises ti vain 
yksi. Mon ia tammia saa ttoi kasvaa 
yleensä vai n kartanoiden, van hojen 
pappiloiden ja muiden vastaavien 
paikkojen pihoissa ta i pihaan jo htavis
sa kujissa. 

Tammi ol i sijo itettu yleensä näkyväl
le, arvo nsa muka ise lle pa ikalle . Tam
met o li vat is tutett uja tai s iemenes tä 
kasva tettuja. Ylee nsä kä ytettiin ko ti
maista puuta , mutta joukossa o li ul
ko ma iltakin tuotuja tammirotuja tai 
tammilajeja. 
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Tammen soveltuvuus pihapuuksi 

Tammen voi ostaa taimena tai sen voi 
kasvattaa siemenestä, joka itää ulkona 
jo seuraavana kesänä . Lyhyinä kesinä 
tammen siemenet eivät ehdi kypsyä 
varsinkaan kasvatusalueen pohjois
os issa, mutta suotuisina kesinä tam
men siemeneilistä lisääntymistä on to
dettu jopa Pietarsaaressa ja Ii sa lmessa 
(Erkamo 1956). Tammen tulisi olla ko
timaista alkuperää. Ulkolaistakin vo i 
käyttää , mutta sen menestyminen on 
epävarmaa. 

Tammi ( Quercus robur) ri s teyty y tal
vitammen (Q. petraea) kanssa , jota 
kasvaa jo Etelä-Ruotsissa ja Norjassa 
noin Mikkelin leveyspiirille saakka 
(Hulten 1971 ). Talvitammea ja sen se
kä tammen risteytymää on kulkeutu
nut Suomeen mm . turis tien mukana. 
Talvitammen lehtiruoti on lyhyempi ja 
lehti karvaisempi kuin kotoisen tam
memme . Lisäksi talvitammen lehdet 
jäävät usein ruskettuneina puuhun ke
vääseen saakka. Jyväskylässäkin on 
kaksi vierekkäin kasvavaa tammea ; 
toinen varistaa lehtensä talveksi , toi
nen ei . Lehtensä pudottavan tammen 
koristearvoa pidetään yleensä suurem
pana kuin lehtensä varist a mattoma n. 

Tammi soveltuu I-IJI jopa IV vyö
hykkeenkin kasviksi eli sitä voidaan 
kasvattaa noin Iisalmen leveysvyö hyk
kee lle saakka. Pohjoisimmilla vyöhyk
keillä se tulee suojata nuorena ta lvi
kaudeksi. Tuolloin siitä saa todennä
köisemmin puun kuin pensaan. Kas
vupaikan tulee olla syvämultainen, ra
vinnepitoinen ja riittävän tuore . Esim. 
hiesuinen moreenimaa on sopiva kas
vualusta. Tällaisella paikalla tammi o n 
lähes yhtä nopeakasvuinen kuin monet 
muutkin jalot lehti puut. 

Tammea istutettaessa o n ennakoila
va tilan tarve .. Jos ta mmi kasvatetaan 
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nuorena tiheässä metsikössä, siitä tulee 
suo ra runkoi nen ja pienehkölatvuksi
nen. Pihoissa se jo udutaa n kasva tta
maan tavallisesti va lo isa li a paikalla ja 
silloin siitä voi tulla lyhy t- ja mutk a
runkoinen sekä laaja la tvuksinen puu . 

J ykeväoksainen puu saattaa varjos
taa muita tont in kasveja, ja oksat saa t
tavat ulott ua häiritsevästi naap urinkin 
puolelle. H änellä on niihin om istus- ja 
katkomisoikeus. Puun tulee o ll a o ikeas
sa suhteessa ton tin ko koon. Liian 
kookas puu vo i ottaa liian ha llitseva n 
aseman. Tällaisten syiden takia ta mmi 
soveltuu yleensä va in kookkaiden ko
tipuutarhojen, puistojen, kujanteiden 
ja metsien kasv iksi. 

Tammi kestää leikka usta ja s itä voi 
käyttää myös pensasaitakasvina. Pila 
rima ista, hidaskasvuista kartiotammea
kin (Q. robur 'Fastigiata') voi käyttää 
ahtaissa til oissa. 

Tammen taimissa o n tois inaan Mic
rosphaera alphi10ides -härmää, jonka 
takia lehdet kuivavat ja ve rso t käyri s
tyvät. Vanhoissa, pakkasvaurioista 
kärsineissä ta mmissa o n monia lahot
taj asien iä, mm . kääpiä (Pohjakallio 
1963). Tammi on myös mon ien hyön
teisten mm . kovakuoriaisten, perhos
ten ja pistiäisten suosima puu (Saalas 
1949). H arvo in hyönteiset kuitenkaan 
ai heu tt ava t pahoja tuhoja. Ajoittain 
kuitenkin Iam mik ääriäinen (Tonrix vi
ridana) syö suuretkin tammet lehdet
tö miksi, ja ta mmik o in (Tischeria eke
b/ade/la) toukat nake rtava t lehden si
sustoja ontoiksi, vaale iksi, ra kk omai
siksi miinoiksi eli koverteiksi. 

Tammi on kaunismuotoinen, mah
tava, pitkäikäinen ja saas tei ta kes tävä 
puistojen , kujanteiden ja puutarhojen 
valiopuu . Kookkailla omakotito nt eil
lakin voi olla yksinäi tammi. Lehdet 
puhkeavat myöhään , joten a lkukesästä 
puun a lusta saa auri ngonva loa. T a m-
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men kesävihreä, tumma lehvästö ko
hoaa hyvin näkyvi in taustalla olevista 
vaalealehtis istä puista, esim. koivuista . 

Lehdet ovat koristeelliset, kukinnot 
vaatimattomat, hedelminä olevat ter-
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"Jalopähk inät Su o messa - mitä lajeja 
viljellään ja missä?" on otsikkona An
nikki Pa lmenin artikke li ssa Dendrolo
gian Seuran Tiedo tuk sia-lehdessä 1/78. 
Lehteä nyt uudelleen se laillessani tuli 
mieleen kertoa jotakin Jug/ans nigrasta 
Su o messa . 

Syksy llä 1977 teimme puutarhaneu
vos Martti H almeen kanssa yhtei se n 
matkan Kan adaan ja Yhd ysva ltoihin 
tutkiakse mme parin viikon ajan puu
tarha-asioi ta. Retkeilimme tällöin 
myös Minnesolassa ja kävimme sikä
läisen yli opis to n tutkimuslai toksilla 

Minneapo liin lähellä. Siellä kasvavasta 
suures ta Juglans nigrasta (prof. Arvo 
Kalli on tunnistama) otti Martti H alme 
muutamia pähkinöitä, jotka s itten kyl
vi saavu ttuaan kotimaahan. Tästä kyl
vöstä kasvaneista taimista (yhteensä 
seitse män) sain keväällä -79 kolme, 
jotka istutin kesämökillen i Lohjan 
Pensaareen. Yksi näistä taimista siirret
tiin keväällä -84 Po hjan pitäjän M el
langårdiin opetusneuvos Eino Tah vo
sen arbore tumiin. Neljä tainta kasvaa 
Martti Halmeen luo na urmlJarven pi
täjän Perttulan kylän Tapo lassa. 



26 

Kaikki ta imet ovat menestyneet yl
lättävän h yv in . Kolmessa ilmeni ke
vää llä -80 latvaverson paleltumista. 
minkä seuraukse na ne haaro ittui va t 
h yv in alhaalta . Muut mu o d ostuiva t it
ses tään rungo llis iksi. leveä la tvu kselli
s iks i puiks i. Kasvu o n o llut rehevää. 
esi m. viime kesänä 60- 85 cm. Runko
puiden k o rkeus o n nyt n. 3,5 m ja le
veys milt e i sa m a. Kasv u o n epäsään
n ö lli se n rent oa. vaikka oksat ovatkin 
melko paks uja. Kesäks i oksat painuvat 
alas. mutta n o useva t taas pystympään 
lehtien varistua. 

Taim et , jotka ~ii~ nyt ovat seitsemän 
vuoden ik ä isiä. eivät ole vielä kukki-
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K u\·a t . 7-vuotias Jug!ans 
nigra Lohjan Pensaa rcssa. -
\' alok. 0. Larsson. 

Fig. 1. 7-ycar-o ld Jug!ans 
nigra in Pcnsaari. Lo hja. S 
Finland. - Ph otograp h by 0. 
Lar>son. 

neet. Kirjalli su udessa o levien tietojen 
mukaan siementaimet kukkivat ja te
kevät hedelmää vasta n . 15 vuode n iäs
sä. vartetut kuitenki n jo aika isemm in . 

Tuleek o Juglans nigra menesty mään 
Suomessa? Seitsemän vuot ta. jonka 
ajan ko. taimet nyt ova t säi lyneet , on 
tietenkin kovin lyhyt aika . mutta kun 
tähän kauteen sen tään sisä lty y yksi an
karakin talvi. niin lienee aihe tta tie t
tyyn toiveikkuuteen. Mahdol lises ti tä 
mä J. nigra -kanta saa ttaisi osoittau tua 
ilmastoomme soveliaaksi. Ti etoo ni ei 
ole tullut muita kunnolla menest y neitä 
J. nigra -yksi löitä. 
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En vandring i Lahoul. Sommarblomster Västra 
Himalaya 

Bo Knape 

Knapc . B. 1986: En vandring i Lah o ul. Sornmarb lo mster i Västra Himalaya . 
(Trckkns in Lahou l. Western H imalaya.)- Sorbifolia 17( 1 ):27-33. 

Jn Jul y 1985 a botanical cx pcdition with one Finnish participant a nd Chris Chad
well. a freelance botani;t a> the guide took place in the West 1-1 imala yas . The 
expedition ' ta rted from M anali and conti nucd via Ro hta ng Pass and Uidapur to 
Lah o ul. Foll owin g thc Mi ya Ri vn thc hik crs wa lk ed with thc hclp ofso mc porte rs 
and muks up thc valky to thc highmotJntain. to Ka nja. the la;t vi ll agc at !!700ft 
and to thc hi ghest camp si te of the trip a t 12500 ft. Fro m thc rc the co ll cction trips 
sprcad to thc mountain slo pes up to a n a ltitudc of 14200 ft. 

B. Knape. 10420 Pohjankuru. Finland. 

Den 2 juli 1985, i god tid före kl. 07, 
sammanstrålade de blivande medlem
marr.a av exped itionen, tvenne damer 
och fyra herrar sa mt reseledaren, fri
lansbotanikern och planthuntern Chris 
Chadwell , äve nså resebyråns represen
tant Kranti Singh, vid terminai 3 på 
H ea throw. Presentationen och övriga 
formaliteter var snabbt över och flyg
färden med Pa nAms jumbojet tili In
dien kunde börja. Ursprungl igen skulle 
expeditio nen ledas av den kända bota
nikern och Hima laya-k än na ren Oleg 
Polu nin , men han insjuknade och blev 
förhindrad. 

Efter 14 timmar i luften landade vi i 
Delhi , för att efte r minutiösa gra nsk
ningar fortsätta flygledes tili Chandi
garh. Efte r att vi hade sovi t ut en natt 
sta rt ade vi i morgongryningen med 
buss tili Manali vid foten av Himalaya. 

Det var här resan skulle börja , d .v.s. 
för mig, för här hade rriin första kon
takt med Hima laya slutat våren 1984. 

Manali ä r huvudorten i Kulu-dalen 
och genomfartsort på den urgamla Ti
bet-Hindustanvägen , samt en bety-

dande marknadsplats med ota liga ba
sarer och "rest houses". I dag växer 
staden i rasande fart och nya hotell 
uppenbarar sig som svampar ur jor
den . Turismen blomstrar. Den gamla 
staden ligger orö rd litet på sidan och 
ha r blivit ett tillhå ll för hippies och and
ra liknande individer, och de är inte 
så få . 

Trots att snön om vintern kan ligga 
4-6 fot djup, växer där fina 1000-åriga 
cedrar, Cedrus deodara, ävenså utanfö r 
vårt hotell Gingko biloba, vä l 15m 
högt, präktiga blå ho rtensio r och mur
grönan, Hedera sp., klänger längs 
stammar och stenblock. I cederskogen 
bakom hotellet hittade jag bl.a. Aris
rema flavum . Orobanche alba, Roscea 
purpurea samt Anemone rerrasepala. 

Ovanför staden ligger det gamla 
hindutemplet från 1500-ta let, tillägnat 
Manalis gudinna H ad imba i en fantas
tisk cederskog med träd upp tili 80 m 
och med närmare 2m i diameter på 
brösthöjd . 
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Bild 1. Hi111alaja s höga (4360 111) toppar vid l'äg~n tili Roh tang Pass.- \'aloku\at B. Knap~ 

Fig. 1. The high H i111a la ya ( 13200 fl) o n th~ road 10 Rohtang Pa". - Phmograph' b\ B. K nap~ 

Bild 2. Vå n l äg~ r i Pinus •mllichiana <,kog (3300 111). 

Fig. 2. Our camp a mong Pimu " ·al/ichiana at Chaling ( 10000 f!). 
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6 ju/i. Tidig väc kning och avfä rd öve r 
Ro htang Pass ( 13200 f) tili Lah o ul. 
Vädret var fint och utsikten mo t de t 
höga Hima la ya var praktfull . Hanu
ma n Tibba ( 18500 f) strå lade blä nda n
de vit i so lskenet. En ko rt paus unna
des vi fö r att fo tografera och bo ta ni se
ra . D endrol ogiskt fann s det ej så myc
ket a tt se fö r vi hade ju passe ra t träd
grä nsen , men vä l hittade jag Salix caly 
culara och Rhododendron lepidorum. 
Bla nd ö rterna ka n nä mnas Primula 
reprans. Androsace sempervivo ides, 
Genriana carinara, Lagoris cashmiriana, 
gul Porenril/a arrosanguinea, Anaphalis 
sp., och Anem one poly anris va r. alba. 

Fä rden fo rtsatte ned tili Cha ndra 
Ri ve r och dess sa mma nO öde med Bha
ga ti li Uidapur (8500 f) varifrå n vi fö l
ja nde d ag fo rt sa tte tili fo ts. Dä r lä m
nades ci vili sa ti o nen fö r de ko mma nde 
12 daga rna. 

7 juli. Speciellt riklig va r inte de n d en
dro logiska n o ra n här i Uida pur. Fö r
uto m pla ntera de Robinia sp., Salix alba 
(?) och Populus nigra va r. iralica väx te 
d ä r Alnus nepalensis, Berula urilis, 
Quercus semicarpinifolia och Pinus wal
lichiana samt en Abies pindrow . 

Vi fö ljde nu Mi ya-Ooden lä ngs en 
stig uthuggen ur klippa n och fra mk o m
li g endas t tili fo ts e ll e r med mul o r. En 
va rm men i de t sto ra hela en enk el 
pro menad c . 1000 f uppå t. Vi tog det 
lug nt och bo ta nise rade Oitigt. S curella
ria prosrrara. Cousinia rhomsonii, S ile
ne edgeworrhii, Dianrus angularus, Ere
murus himalaicus (utbl o mmad ). Av 
dendro logiska arter må nä mnas Ela
eagnus parvifo/ia , Juniperus macropoda, 
J. squamara. J. communis, Pinus wal/i
chiana, Rosa webbiana, Prunus cornura, 
tyvä rr a ll a frukt er inse kta ngripna , Ri
bes orienrale och R. alpesrre, Lonicera 
quinquelocularis, Co roneasrer fa lconeri 
och Spiraea sp. 
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ä ra byn Cimra t (9500 f) va ndrade 
vi över en blo mmande äng d ä r vi fann 
bl. a. Pedicularis py ramidata, Anemone 
rivularia, Euphrasia sp. , Dacty lis glo
merara, Tarax acum sp., S enecio crys
anrhemoides, M edicago lupulina, Phlomis 
bracreosa, Equiserum sp., Rumex 
acerosa sa mt 3 glada Oicko r. 

Lägret slogs N o m byn Chimrat högt 
ova n Oo den i en Pinus wal/ichiana
sluttning . 

8- 9 j uli. Ti d ig väckning med " good 
mo rning, Sir, bla ck tea or with milk?" 
Mo rgontoa lett med varmt va tten och 
fö rsta fruk os t bes tående av te ell er kaf
fe med stekt ägg ell e r äggrö ra med 
skink a, grö t med mj ö lk och c ruska, in
di skt nyba ka t n a tbröd, smör och 
ma rmelad. Vid 8-tiden efter det lägret 
brutits och med a n po rters lastade mu
lo rna, sta rtade vi fö r vandring som 
skull e fö ra oss upp o ch ned, fö r a tt ef
ter 5-6 timmar uppnå en höjdvinst på 
300 f. Den d age n blev en a v de tyngsta . 
Väge n sma l och stenig, gick dessutom 
över n ere bäcka r på vingliga broa r där 
de t gä llde a tt ha tunga n rätt i mun. En 
del nya väx te r a nno te rades s. s. Cirsium 
f alconeri, Hy oscyamus niger, Calrha pa
lusrris va r. himalensis, Morina coulre
riana. Aquilegia f ragrans, Malva neglec
ra och S corzonera laevigara . Lägret 
log i en Juniperus macropoda-dun ge 

några meter ova nfö r Ooden. 

9 j uli. Vi ha r nu lä mn a t Ooden Mi ya 
och fö lj e r en biO od . So len kä nns brän
nade het och stigningen känns i benen . 
Vå rt må l i dag ligge r på över 10500f. I 
s to rt se tt sa mma vä xte r som i gå r, men 
ny va r Orobanche cernua. Sluttningar
na är full a av Arremisia sp. och R osa 
webbiana, Thy mus linearis, Anaphalis 
rrip/inervis va r. monocephala, Epilo
bium larifolium och Codonopsis c/ema
ridea. 
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Bild 3. Fig. 3. Pinus "·al/ichiana. 

Vid middagstiden blev vi inbjudn a 
tili en av våra porters föräldrahem där 
vi undfägnades med kefir gjort av 
getmjölk, te a Ia Lahoul , d .v.s. te med 
vassle, salt och het mjölk. Verklig t 
smakligt. Medan vi satt som skräddare 
på golvet hos våra värdar börj ade det 
regna. Tili all lycka bl ev det ej lå ngva
rigt så vi kunde resa tälten och få våra 
saker torra instuvade ty här skulle vi 
stanna två nätter. 

JOjuli. Vi var nu uppe över l0500f och 
natten kändes rätt kall, + 5°. Bla nd 
stenskravlet under berget hittades det 
första exemplaret av Meconopsis acule
ata. En utO ykt fr å n läg ret upp längs en 
för tillfället rätt uttorkad fjällbäck för-
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de oss mot is och snö. Mella n stena rna 
sågs bl.a. Epilobium larifolium, Rhodo
dendron anrhopogon. Saxifraga sreno
phylla. Androsace sarmenrosa och Poren
rilla cuneara, samt Rurnex nepalensis. 
För övrigt fördrevs dagen med vila och 
läsning. 

II j uli. D age n grydde klar och lovade 
bli het, i all synnerhe t som vi nu sk ull e 
lä mna träden bakom oss. Tili en bör
ja n va ndrade vi vä l i två timm a r över 
det värsta stenras jag sett , öve r och 
mellan stenar av a ll a sto rl eka r från 
hönsägg tili sto ra so m husvagnar. Rätt 
s teri lt , endas t här och där en Myosoris 
sp. och Thymus /inearis sa mt Rumex sp. 
Reda n vid ll-tiden hade vi nå tt upp tili 
den bli vande lägerp latsen , en helt na
ken , vä l avbe tad äng. Men ova nfö r lä
gret höjde sig bergen och där på slutt
ningen, som va r öve rvuxen av Bergenia 
sracheyi, väx te det sista träd vi sk ull e se 
på en tid, en Berula urilis, ynk lig och 
krokig. H ögre upp längs bergsbäcken, 
som rann genom lägret, fanns fina fjäll
ängar med Leonropodium sp., Genriana 
carinara och rödbl o mmig Porenrilla 
atrosanguinea. Även rätt stora bestånd 
av Rhododendron anrhopogon liksom en 
del Salix sp . buskar. Bland stena rna 
syntes Waldheimia glabra och Saxifra
ga sibirica ävensom Jun iperus commu
nis och 1. indica. 

12 juli. Start som va nligt vid 8- tiden 
efter en riklig frukost. D en hä r dagen 
blev utan jämnföre lse den hittills 
tyngsta. U pp och ned, över två strida 
ström m a r, över den ena på två pa ra lel
la stockar och den andra på ridm.ula ns 
rygg, med va ttnet forsande upp tili 
kn äna. Även mulorna hade det svå rt 
a tt komma över, för en höll det på att 
gå il la , när den kom helt under va tten 
men klarade sig. 
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Bild 4 . Ett trad itionc llt h us av träd och stcn . Fig. 4 . Traditi o na i wood and stone bui lding. O ld Manali. 

Vid 12-tiden va r vi fra mme vid de n 
sista och högs ta läge rpla tsen , en pla tå 
full av ja ka r och få r på 12500 fo ts höjd . 
H ä r skull e vi sta nn a tre daga r oc h gö ra 
utnykter i o mgivninge n. 

13-1 4 juli. T yvä rr visa de de t sig at t lä
ge rpl a tå n va r helt av betad . Uppe på 
bergss luttninga rna i tvä rda la rna kunde 
ma n ä ndå finn a en hei del in tressa nta 
väx ter s.s. Iris k em aonensis, fortfa ra n
de i bl o m , Meconopsis aculeara. Jurinea 
dolomiaea, Bisrorra affinis, Viola biflo
ra, Saxifraga sibirica, äve nso m en ha lvt 
krypa nde buske, tro lige n Lonicera spi
nosa, oc h uppe under den ev iga ise n 
bl. a. Primula rosea. 

Viste lsen vid den hä r läge rpl a tse n 
bl ev i sjä lva ve rk et en besvike lse på 
grund av a tt a llt g rö nt bli vit mer ell er 
mind re avbeta t av bos ka pen. 

Söndage n de n 14 juli nådde vi på en 
av vå ra strövtåg upp tili 14200 f ell er 
4650 m, den högsta punkten på vå r ex
ped it io n . Fa ntast isk u tsikt mot kring
liggan de snö hö ljda berg. Men inte ens 
hä r uppe fa nns de t myc ket a tt se vad 
no ra n beträffa r , a llt var o msorgsfullt 
avbe ta t. 

15 j uli. Na t te n va r ka ll , och inna n 
solst rå larna nådde vårt lägero mråde 
va r marken stä ll vis vit av fros t. Lä nge 
dröjde de t i a ll a fa ll inte inna n tempe
ra turen steg och till va ro n blev dräglig . 
Mul o rna infå ngades och vi fö rberedde 
oss fö r å te rtåge t. Det va r uta n stö rre 
sa kna d vi lä mn ade de nna pla tå med si
na o ta liga beta nde få r och ja ka r. T yd
ligen hade det va rit so ligt och varmt de 
s ista daga rna uppe i bergen fö r a ll a 
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bäckar som vi skulle över, var nu strida 
älvar med skummande grått vatten. 
Vid pass 15-tiden var vi framme vid 
lägerplatsen och kunde vila ut efter en 
ansträngande dagsvandring. 

16ju/i. Jag vaknade ett par gånger un
der natten av att regnet trummade på 
tältet , och när vi steg upp låg dimman 
som en mur runt oss. Ingen sikt mer än 
100m i någon som hei1st riktning. Mu
lorna hade klättrat upp i bergen och 
var borta. Kloekan hann bli närmare 
10 innan de voro infångade och vi 
kunde starta. 

Vid 12-tiden gjorde vi ett besök hos 
laman i byn Urgos med dess Iilla gom
pa . Han sköter ensam om bönen och 
andra rituella ceremonier i byn , liksom 
för nere andra byar här inne bland 
bergen . lnredningen i gompan, som är 
från senaste århundradet, var en 
blandning av gammalt och nytt men 
intressant. 

På grund av förseningen med starten 
på morgonen och det ihå llande regnet 
som gjorde stigen hal och tung att gå, 
blev vi tvungna slå läger för natten 
utan att ha uppnått det uppsatta målet 
för dagen. Ovanför lägerplatsen upp
täcktes en Acer caecium med välutveck
lade näsor samt Ribes orienta/e med 
mogna bär samt likaså moget frö av 
Bergenia stachyi. Viburnum cotinifo/ium 
fanns också men tyvärr inte med moget 
frö. Höjd IIOOOf. 

17 juli. Regnet hade upphört under 
natten och dimman hade försvunnit , 
men bergen gömde sig inne i moinen, 
som fortfarande hängde regnsjuka 
över oss. Starten skedde vid halv åtta
tiden och gick som vanligt uppför 
backe. Den här dagen som var den si -
ta på vår vandring, blev tackvare 
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Bild 5. En gamma! k\ inna i Chimrat b~ n. 
Lahoul. 

Fig. 5. An old \\ Oman. Chimrat ,jJJagc. Lah o ul. 

gårdagens försening extra tung. Det 
gällde ju att ta igen vägförlusten frå n i 
går. Vid 15-tiden var vi i alla fall 
framme vid Uidapur resthouse, och 
kunde vila våra nog så styva ben och 
konstatera att alla klarat dagarna i 
bergen utan större skavanker eller 
andra men . Ännu återstod bussresan 
tili Manali. Det blev tidig s tart i mor
gongryningen den 18 juli, och resan be
räknades ta dryga 9 timmar. 

Under bussfä rden upptecknade jag 
en hei del nya växter s.s. A escu/us indi
ca, Sorbaria tomentosa. Popu/us nigra 
var. italica, P. caspica, bägge plantera
de i och utanför byarna, Rosa 11•ebbiana 
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Bild 6. Fi g. 6. Rosa ll'ebbiana. 

och R. foetida, E!aeagnus parvifo!ia, As
ter sp., Iris sp., Verbascum thapsus. Lo
tus cornicu!atus, Convo!vu!us arvensis 
m.m . Odlingarna var små och delvis 
terrasse rade och innehöll vete, po tati s 
och lök sa mt Saussurea costus, en me
dicinalväxt kallad "kuth". 

19-20 juli. 1 Manali. Regn och ås ka , 
och uppe i bergen föll 10 cm snö , så vår 
på tänkta expedition tili Ro htang för
sköt s tili fö ljand e dag. Lämpligt vä der 
att o rdna pac kning och byka. 

Under natten klarnade det upp , och 
dagen grydde strålande klar. Ä ven 
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snön hade i stort se tt smultit så vi star
tade strax efte r mo rgonmålet. Tili en 
början gick färden helt programenligt. 
Men högre upp vid trädgränsen börja
de motgångarna. Vägen som ingalunda 
alltid var den bästa, trots asfaltbelägg
ning, va r på sina ställen nästan bortflu
ten av det plötsliga "vårflödet" efter 
gårdagens regn och snö. Ä ven stora 
stenbl ock spärrade vägen och vi blev 
tvungna vänta medan diken fylldes och 
stenar sprängdes så att bussen kunde 
kom ma fram. Medan vi väntade pas
sade vi på att närmare undersöka 
bergss luttningarna. Där hittade vi bl.a. 
Sorbus lanata, Rhododendron campanu
!atum, Viburnum grandijlora, Syringa 
emodi och Impatiens g!andu!ifera. Så 
små ningom ko mm vi doc k upp tili 
själva passeL Marken där uppe var 
täckt av en riklig örtvegetation med 
bl.a . Primula invo!ucrata var. sibirica, 
Corydalis govaniana, Anemone obtusi
!oba med smörgula blommor, specifik 
för höga höjder i W. Himalaya, Geum 
e!arum, Pedicu!aris hoffmeisreri föru
tom många andra tidigare bekanta. 
D en enda buske jag såg var Rhododend
ron lepidotum , knappt 15 cm hög med 
cremegula blommor. 

Den här dagen , den sista uppe i Hi 
malaya , på drygt 4000 m, var nog den 
mest lyckade och en god avslutning på 
en i allo lyckad expedition. 

Den följande dagen, den 2 1 ju li, sade 
vi farväl tili Manali och Himalaya och 
hemfärden via Chandigarh och Delhi 
in ledde i tidig morgongryning. 

Litteratur 

Polunin. 0. & Stainton. A. 1984: Flowers of the 
H imalaya. - 580 ; , ew Delhi . 
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Kirjallisuutta 

Årskrift for planteskoledrift og dendrologi. 1983-
1984-1985. 30-31-32 å rgång. - 178 s. O slo 1985. 
- Saatavissa: Norsk Planteskolelag. Motzfeldt gt. 
1, Oslo 1, No rge . Hinta Nkr. 100:-. 

Tämä jo kauan odo tettu vuosi ki rja ilmestyikin 
nyt kolmen vuoden yhtei sn umerona. Tällä ker
taa vuos ikirja sisä ltää use ita kirjoituk sia Norjan 
edesmen neestä dendrologian ja taimiswviljelyn 
suurmiehes tä Oddvin Reisae terista. Kun vuonna 
1947 Norjan Maatalou skorkeakouluun perustet
tiin dendrologian ja ta imiswviljelvn laiws. wli 
Reisae teri sta sen ensimmäinen johtaja. (Meillä 
täytyis i perus taa ens ik si maata louskorkeakoulu. 
jolla jos kus saa tai siin vas taava laitos - nykyisen 
kaltaisessa yli opisw-o rgan isaatiossa se ei li ene 
koskaa n mahdo lli sta.) Kun Reisaeter vuonna 
198 1 jä i eläkkee ll e. o li la itokse lla töi ssä 18 hen
keä. kirjastossa 2500 kirj aa ja sinne tul i 100 alan 
julkaisua . herbaa riossa 16 000 näy tettä. ko koe l-
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missa 35 000 'a lokuvanegatiiv ia ja 58 000 diaku
vaa: oli kasvi huoneet. k) lmävaras!Ot. taimitarha 
ja arboretum opetusta ja llltkimusta varten. 

Vuosikirjassa on myös pari Reisaeterin kit:joi 
tusta. mm. artikkeli suurista puista (Trea sin 
s torlek og alder). Poul Söndergaard in "De nors
ke arbore tet er blitt 14 år" . jossa hän antaa hy
vän kll\ an arboretumin perustamisvaiheista ja 
tuleva isuuden suunnite lmi sta - hyöd ylli stä luet 
tavaa arboretumi n perustamista suunnitt eleville 
ja rakentajille. Julkaisussa esitellää n tui vio 
(Microbiow decussaw) lupaavana maanpeitekas
vina. Volvymissa on myös usei ta (10') laitok sen 
assistentin Arne Lundstadin kirjoituksia mm. eri
laisista taimitarhakasvien lann oituskokeista. 
ruusukokeista ja uusista norjalaisista ruusulajik 
keista. 

Toivo tt avasti vuos ikirjan ilmestymis tahti no
peutuu, eikä se uraava n nit een ilmestymistä ta r
vitsisi odollaa ko lmea vuo lla. - Penui Alanko 

Vielä mahtuu mukaan Saksan retkelle! 

Matkasuunnitelma 31.5.- 8.6.1986 

La 31.5. Saavutaan Hampuriin klo 8.55. Ylio piston kasvitieteellinen puuta rha. Arbore ll!m 
Ti ensen. mahdo lli sesti puuntutkimusase ma. 

Su 1. 6. Schneve rdin ge n. H ors tm anni n taimitarha. kääpiöpuu- ja lllulenpesäkokoelmat -
Liineburgin nummet - H annover. 

Ma 2.6. Kasv itiet ee llinen puut a rha Berggarten. H errenhäuser Garten ja ajan sall iessa jo kin 
yksit yispuutarha - Bad G rund am H arz. 

Ti 3.6. Metsäarboretum Bad Grund - Göllingen. viio piston kasvitieteellinen puutarha ja 

Ke 4.6. 

To 5.6. 

Pe 6.6. 

La 7.6. 

Su 8.6. 

Fo rstbo tani scher Ganen. 
Tutustumis ta Göllingeniin - Kassel. Karlsaue-Park. Wilhelmshöher Park -
Sa ba burgin tammim etsät - D o rtmund . 
Kasv itie tee llinen puutarha Ro mbergpark - Essen. Grugan kasvitieteellinen puutarha 
ja Villa Hiigel. 
Miinster . ylio pisto n kasv iti eteellinen puutarha. linnan puis10 . H attin taimitarha -
lbbenbiiren-Tecklenburg. Lo ismannien ) ksitvispuu tarha. 
Pa luu Hampuriin ma hdollisesti Bremenin Rh ododendronpuiswn kautta n . klo 14. 
Ilt apä ivä oswsa ik aa. 
Pa luu Hels inkiin . 

Lisätietoja saa Anne Mäkyseltä. 
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Kaukasianpihta syrjäyttämässä metsäkuusta ruotsalaisten 
joulupuuna 

Ol av i Suo min en 

S uo m inen , 0. 1986: Kaukas ianpiht a syrjä yttä mässä me tsäku usta ruo tsa la isten 
jo ulu puuna (Abies no rdmanniana ta king thc place o r o rwa y s prucc as the 
C hri s tmas-tree o r the Swcdc;, ). - So rbifo li a 17( 1 ):35-36. 

0 . S uominen. 1/ämeenkaru 7 C 5-I. :!0500 Turku. Finland. 

Do mänverk et on suuri ru otsala in en 
va lt io nyhtiö . jonk a tehtävänä on liike
ta loudelli sin ehdoin hoit aa Ruo tsin 
va ltio n omistami a metsiä . Yht iö on 
Ru otsi n suurin maa nomistaja, se n 
o mistamat a lu eet käsittävä t 10 miljoo
naa heht aa ria , jo ista noin 4 milj oo naa 
heht aa ri a o n tu ottavaa metsämaa ta. 
to isin sa noen viidesosa koko va lt akun
nan tu olt avas ta metsä maas ta. 

Ka ksit oista vuotta sitten Do män
ve rk et a loi tti laajamitt a isen joulu kuus
Ien kasva tta misen Etelä-Ru otsissa . Tai
mik asva tus tapahtuu Ljungbyhedissä. 
jos ta ta imet si irretään Domänverketin 
kolment oista Sk oo nessa ja Hallannissa 
sij a itsevan tytäryhti ön kasva tettav ik si. 
Esim . Vemm erl övissä, Simrisha mnin 
lähistöllä , on 800 000 kuusta kasva
massa jo ulupuiksi. Viim e jouluksi o li si 
yhti öllä ollut 2 milj oo naa myynt ikel
poista joulu puuta. 

Metsäkuuse n (Picea abies L. ) sijasta 
kasva tetaa n joulupuiksi pelkästään 
kauk as ianp iht aa (A bies nordmanniana 
Stev.) . Kauk as ianpiht a on kotoisin Poh
jois-Turkista ja Kauk as uk sen al uee lt a. 
josta se tu otiin Eurooppaa n vuoden 
1840 paikk eill a . Nimensä se on saa nut 
suomalaissynt yisen 1 uo n nont ieteilij än 
Al exa nder vo n Nordmannin (1803-
1866) muk aa n. Kaukas ianpihtaa vilj el
lään Euroo passa koht a la ise n pa ljon. 
esi m. Tanskassa, jossa sitä o n jo vuosi-

kym meni en ajan kasva tettu joulupuuk
si. kos ka maassa ei ole lu onn onva raista 
kuusikantaa . Ruo tsissa se on menesty
nyt maa n etelä- ja kes kios issa. Menes
tym iseen o n myö tävaikuttanut puun 
silmujen myöhä in en auk eaminen ke
vää ll ä . jo ll o in se on väh emmän arka 
myöhäiste n kevä th all ojen tuhoille. 
Kaukas ianpih ta on nopea kavuin en 
pu u. joka menestyä ksee n vaa tii kos
teutt a ja hyvän maape rän. Taimi va i
heessa on eduksi, jos kasvupaikk a o n 
lieväs ti va rjoinen. 

Kauk asia npihtaa joulupuuksi mark
kino itaessa se on saanut uuden, myy
vä mmän nimen kungagran (kuningas
kuusi). Entisistä nimistä nordmanns
gra n ja kauk as usgran on lu ovuttu. 
Viim eksi mainittu o li si kenti es ollut 
lii an eksoottinen joulupuun nimeksi. 

Metsä kuu seen ve rrattun a kauk asi
an pihdall a o n joulupuun a monia selviä 
etuja. Neulaset ova t kauniin tumman
vi hreitä. ki iltäviä. pehm ei tä ja hyvän
tuo ksu isia . Oksa t ova t va hvemm at, jo
ten ne kes tä vät pa remmin kori steiden 
pa ino n. Paras o min aisuus on kuitenkin 
neul asten vari sematt omuus. Ensim
mäinen joulukuu si, jo ll e vo i antaa neu
las ta kuun . sa nottiin main oksissa. Li
säks i kaukas ianpiht a ei a iheuta vahin
koa kodin ruukkuk asveille . Täys in on
ge lm aton ei kauk as ianpihtakaan jou
lupuuna ole. Pysyä ksee n kauniina se 
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Spar den svenska skogen. 
Köp en Kungagran tili jul! 

(Abie> 1ordmonniono) 
Kungogronen ör en gron som odlos ov Oomönverker p6 speoel'oa 
JVIgroniplontoger i Sl6ne oc:h Hollond. Vi hor Over '2 m.lt-:lner 
groncr, ovseddo ~bon som jvlgronor. 
Dorfor f6r du den levet"l!'fod som forskvoro. Oei lor oJdrig IOngre 
tld ön l-1 dogor fr6n det an Y1 t>,.,gger din grcn rills de11 du kan 
k0po den. 
Kungogronen hor m6ngo uppenboro förddor. Det ör oc:OO den 
fonto jVIgr~ n6gonsin i Sverige med borrgoronh.. Heh enleh 
dorfor otl den inte borror - boro den för hllrOc t m~ YC11en 
cxh den cir gomko tOtmg. Gronen ör vOnf.g moi d•no krukvoxter. 
De kraftlgo greoomo orl:or böro upp lius och dekorot.oner bottre 
on en konvenriondl iu'gon. 
Kungogronen ör vodert slömonde nd mfuka, divpgröoo bcrr. 
Kor1 wgf, Pfecis en s6&m gron du olfhd letot ef-er, rnen hoft svårt 
on fiMa. 

Kvngogrcnen finns p6 Domönverkets försö!jningsstönen vid: 

Storö ngsbotten 

~~ .... ~•M 
i-.CI..,&IO...;Jlll 

Gallerian -11-nm 

Soro-tSlt~~<::Oien·Siod.~ 

Dclby ----!.IQ.I6:0 U" 

Oalagoton HumlegOrden Korloplon Kommendön.gotcn 
Polhenugoton Sc:he.legoto" Sr:Erilu.gaton Sln:lndvOgen 

Genom ditt köp av en Kungogron på oven ongivna försölj
ningutöllen bidrog~r du m~d 10 kr, som oavkortot går tili 
Röda l.:or1~h kamponj ~ 000 000 Tram•_ 
Pengor som anvOndes ti li böttre morkyård i tredje vOrlden. 

Ku va 1. Domä m·crke t i n joulupuu mai no'> s , emka Dagbladeti"a 15. 12. 1985 lupaa neu la,takuun kau
ka; ia npihda ll e. 
Fig. 1. Th e S\\·ed i; h fore;t r> co mpan\ Do mämerket gi'e' a needle guarantee for Abic' no rdmanniana 
as a Chri;tmas-tree. Advenisement in S\ emka Dagbladetin 15. 12. 19 5. 

vaa tii runsaasti vettä. muuten sen neu
lase t muuttuvat nopeasti ruskeiksi. 
Kuningaskuu sista os taja joutui mak 
samaan moninkertaisen hinnan metsä
kuuseen verrattuna. Viime jouluksi 
saa tt o i metsäkuuse n saada jopa alle 50 
kruunulla . Ja ostamalla kuningask uu
sen tietyiltä myyntipaik o ilta meni puun 
hinnasta 10 kruunua Punaise n Risti n 
" 1 000 000 puuta"' -kampanjan hyvä k
SI. äin sa adut varat käytetään maa pe
rän hoitoon ko lmannessa maailm assa. 

Do mänverket on myös aloittanut 
joulupuiden viennin. Vienti on su un
tautunut Länsi-Saksaan. Irl antiin . 
Arabiemiirikuntien Liitt oo n sekä kol
meen Afrikan maahan. Länsi-Berliiniin 
oli jo uluk si viety 5 000 puut a. vuonna 
1984 2 500 puuta. Länsi-Sa ksan mark
kinoilla ruotsala ise t joutuvat kilpaile-

maa n tanskalaisten kanssa . Tanska on 
edelleenkin suurin jou lupuiden viejä 
maai lmassa. eljä n vu oden kuluttua 
o n Do mäm·erketi n viennin arvioitu 
kohoava n jo 90000 joulupuuhun. 

Suomessa ei kaukasianpihdasta o le 
metsäk uu~elle kilpailijaksi joulupuu na. 
koska sen talve nkes tävyys o n hu ono. 
Etenkin k~ !minä tal\'ina (k ut en 1984-
85) kaukasianpihdat kärsivät pakkas
\'aurioi ta koko Etelä-Su omessa. 

Kirjallisuuna 

Domämerket 19 -l. 19 5: Verk,amhet , beräl!el,e 
19 3 & 19 4. 

Landq' i'l. P.E.: :-.; , marknad för Domämerkel. 
Ju lgran,e \pon tili Arab\ärlden.- s, e,hk a 
Dagbladet 19. 12. 19 5. 

i\ l ikola. J. 19 3: J oulu puu- kuu'i ja moni muu. 
- Sorbifolia 14(-l ): 159-1 66. 

l\' it7eliu'. T. & \\"edel. H. 1980: Skoge n' träd och 
bu,kar i rarg. 4. uppl. - pp,ala. 
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Villa Nybackan puutarha 

Hannele Lankia 

Lank ia. H . 1986: VillaN~ backan puutarha. (\'illaN~ backa Garden.)- Sorbifolia 
17( 1 ):37-39. 

On theVilla N) backa compound in !he re;idcntial area of Mcilahti. Hcbinki, the 
gar(kn pl;tn wa' made in 1892 by M5nen Gabriel Steniu!>. Thegarden wa; invc;ti
gatcd in 19 75 and chcckcd again in 1983. lt \\a' found thai theoldpian i; ba;ically 
, tili holding good. The old \\ooden röidcncc ha; bcen movcd away ;incc the 
oflic ia l re, idL·nce of !he Pre;idetll of the Republic \\ ill be buih on thi; compound. 

II. Lankia. Säii.IIÖpankki B 7. 71310 l'ehmersa/mi. Finland. 

Tänä vuonna a letaan Helsi ngin Mei
lahden Nybackan tontille rakentaa ta
saval lan presidentin virka-asuntoa 
Mäntyniemeä, jonka ovat piirtäneet 
arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Kir
joittaessani tätä puretaan tontin alku
peräistä , lähes satavuoti asta puuhuvi
laa ja se siirretään toiselle tontille Mei
lahteen. Sen, minkälaiseksi Mäntynie
men puutarha rakennetaaan, näyttää 
tulevaisuus. 

Tehdessäni pro gradu -työtäni Hel
si ngin Meilahden puista ja pensaista 
vuonna 1975 tutkin myös Nybackan 
tontin vierasperäisen puuvartisen kas
vilajiston. Kahdeksan vuotta myö
hemmin keväällä 1983 tein perusteelli
sen kävelykierroksen Nybackan alueel
la ja totesi n, et tä to ntin puu- ja pensas
laj ista on sama kuin vuonna 1975. 
Syyskesällä 1985 kävin tontilla pikai
sesti enkä havainnut muutoksia edelli
si in käynteihini verratttuna. 

Tontille suunn itteli englantilaistyyli 
sen puutarhan M. G. Stenius vuonna 
1892 (kuva l) . Suunnitelman a lareu
naan on kirjoitettu ruotsiksi: toteutettu 
tämä n piirustuksen mukaisesti vuoden 
1890 elokuun myrskyn jä lk een. Simo
sen (1961) mukaan Mårten Gabriel 
Steniusta pidetään Suomen kauppa-

puutarhuri-ammattikunnan perustaja
na . Stenius opiskeli puutarhataloutta 
Kööpenhaminassa, ja Opiskeluajan 
jälkeen hän työskenteli 1870-luvulla 
Pietarissa sekä kasvitieteellisessä puu
tarhassa että keisarillisessa pomologi
sessa puutarhassa. Stenius laati useita 
puutarhasuunnitelmia eri puolella 
maatamme, joten hänelle on annettu 
myös ensimmäisen puutarha-arkkiteh
din nimi. 

Vertailtaessa Steniuksen piirustusta 
ja Nybackan puutarhaa toisiinsa voi
daan todella havaita , että Steniuksen 
suunnitelma on pääpiirteissään toteu
tettu. ybackan tontti on puutarhansa 
kannalta yksi Puu-Meilahden mielen
kiintoisimmista a lu eista. Tontti on 
maisemallisesti va ihteleva kallioiden 
lehti- ja havupuumetsiköiden sekä me
renrannan ansiosta. 

Tontin etelä- ja länsiosassa sijaitse
van puistometsän (kuva 1, n:o 15) vi lj e
lyperäiset puulajit ovat Pseudotsuga 
menziesii, Quercus robur var. puberula, 
Acer platanoides, Ti/ia x vulgaris ja 
Fraxinus excelsior. Puistometsässä on 
runsaasti douglaskuusen sie mentaimia. 

Huvilan lounaisku lmalla sija itseva n 
vanhan koristepensasryhmän (kuva 1, 
n:o 8) kasvit kuulunevat puutarhan al -
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Meilahden niemi. 
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3 . Ulko raken -

~ nus 

j 
Huvtmaja 

5 . rstuma -
pa1.c..coja 

i 6 . KroKett: -
ken:tå 

~ - KuKkaryhmta 
'-' 9. Kottst e -
i pensa:. :a 
1 9 . Korts:e -

;>u 1 ~ a 
~ . :ieae_::a -

;>u.!. ta 
11 . ~ar~ai)en -

satta 
~ 1 2 . Marj3maa 
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16. Laicur~ 

K U\ a 1. ybackan puutarha>. uunnitdm a. Hd,ingin kaupunginarki,to"a '>äil~ t ~t tä\ ä' tä all..up~räisö· 

tä piirustuks~sta jä ljcntänyt ja kääntän~ t ru o t>inkick-.tä suom~nkiddk Hann~k Lankw. 

Fig. 1. Pian for Vi ll a ybacka Garden . The o riginal dra\\ing is dcpo'll~d 111 the Cit) Archi\c' of 

H elsinki. Redrawn and translated from S\\edish b~ 1-1 . Lan kia . 
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Ku ,·a 3. N\backan tontin pui,tikkoa.- Valok. H . Lankia 

Fig. 3. \ ' i~'' to th~ N~backa park.- Photograph 11 . Lankia 

kuperäiseen laj istoo n: Berberis vu/ga
ris. Phi/ade/phus coronarius. Sy ringa jo
sikaea, S. vu/garis. Viburnum /enrago. 
Vanhan ko ri steryhm än länsi puo lelle 
o n sijo itet tu ilm eises ti myö hemmin is
tutetut Craraegus /aevigara ' Paul's 
Scarlet', Laburnum alpinum ja kaksi 
Forsyrhia x inrermedia -pensasta. 

Huvil an pohjo isenpuo leisessa pih as
sa tava taa n muutamia istutettuj a pui
ta: yksi ränsistynyt, kookas Abies con
co/or, yks i huono kuntoinen Aesculus 
hippocasranum ja muutama Fraxinus 
exce/sior. Hu vila n julkisivun edus ta lle 
o n istut ettu ka ksi Lonicera rararica 
-pensasta ja yks i Craraegus /aevigara 
'Paul's Scarlet'. Raja-aitana viereis tä 
Päi vä ranna n tonttia vas ten o n Caraga
na arborescens -pensa ikk o. 

Hedelmäpuita ja marjapensaita ta 
vataa n puuta rhasuunnitelman mukai
ses ti lo hkoilla 10 ja II (kuva 1~. He
delmäpuulajit ova t Prunus domesrica, 
P. cerasus, Pyrus communis ja Ma/us x 
domesrica. To ntill a kasvava t marja
pensaslajit ova t Ribes uva-crispa, R. 
rubrum s. str. , R. x pa/lidum se kä Rubus 
idaeus. 

Olisi kiinnostavaa ti etää, minkälai
sia uusia suunnitelmia on tekeillä Män
tyni emen puutarhaan. Olisiko syytä 
järjestää Mäntyniemen puutarhan 
su u nn i ttelukil pailu? 

Kirj a llisuus 

Lankia, H . 1975: H elsingin M ei la hden puut 
ja pemaat. Pro gradu - työ. He lsingin 
ylio pi ston Kasvitieteen la it os. 

Simonen. S. 1961 : Suomen puutarhatalou
den historia.- 527 s. H els inki . 
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Dendrologian Seuran vuosikokous 20.02.1986 

D endro logian seuran vuosikokous pidettiin Hel
singissä perint eises ti Tieteellisten Seurain (Sääty
talo n) juh lallisissa. joskin varsin kal se issa til ois
sa . Vu os ik o ko uk se n jo hti Mikk o Ylänen rutino i
tuun tapaan sa. Sihteerinä toimi Päi vi R}öpp). 
Viime vuoden toimintakertomus ja tilit osoiuiva t 
toiminnan o llee n vireätä. Ja näin näyuää toimi n
tasuunnitelman mukaan ja tku va nkin. Hallituk
sen vars inaisista jäsenistä o li va t erovuo rossa 
Pekka Markkula. Pentti Rit o niemi. Reino Saa r
nio ja Aune Ko po nen sekä varajäseni stä Penui 
Alank o. Sää nt öjen mukaa n ko lm ea ens inma init
tua ei voitu valita ko lmanneksi peräuäi seksi 
kaudeks i. Aune Koponen ja Penui Alank o val it
tiin uudelleen. Uus iks i va rsinais iks i jäseniksi va
liuiin metsä nh o itaja Mami Lepistö (toimipaik 
kanaan Met sä njal os tussäätiö). met sänhoitaja 

Ruotsalaisten dendrologien 

Ru o tsinmaalainen dendro logi nen yhdist} s 
FÖRENINGEN FÖR DE DROLOGI OCH 
PA RKVÅRD o n milt ei o man seuramme peru; 
tami ses ta lähtien o llut julka isuva ihdossa kans
sa mme. Saamme heidän jäsenkirjeensä ja vuosi
kirjan LUSTGÅRDEN . Viimeisessä jäsenkir
jeessä kerrotaa n seura n tulevasta toiminnasta. 
Vu osiko ko us pidwiin 9.3 .. jolloi n TOR NIT
ZELIUS puhui a ihees ta VÄXTINTROD U K
TION- VARFÖR OCH H UR? Seura ll a o n ol
lut jäsen ha nkint a ka mpanja . jo nka tulobena tä
mä jo 65-vuotias seura on saa nut kuulemma 
ilahduuavasti uusia jäse niä. \arsinkin nuoria. 

Seura o n perustanut rahast o n edesmenneen 
tunnetun jäsenensä SVE A. H ERM E LI in 
muistoksi (svem;k pos tgiro 16 07- 1 ). Kesän o h-

Maru i Venäläinen (Metsähallinnos ta) ja metsän
ho it aja Anneli Viherä Metsäntut kimuslaito kse l
ta . Varajäsenek i Anneli Viherän jäljellä o leva ksi 
kaksivuotiskaudeksi valiuiin o piskelija Matti 
Lu os tarinen. Hän to imii Metsäntutkimuslaitok
sella Anneli Viherän sija isena . Anneli o n jatko
opintojen merkeissä paraikaa 4 kk Lundissa. 

Vu osikokousasioillen jälkee n Pertti Uotila 
esiueli ihka uuden ja komean Vu oden puu -juli s
teen. josta on ku va toisaalla lehdessämme. Au
likki Kauppila nä}lli kuvia seuran vuoden 1985 
kesäretkehä. joka suuntautui Espa njaan . Olisipa 
voinut olla mukana. wli varmaan mo nen läs nä
olevan mieleen. Olisi ha n matkan aikana nähnyt 
sitä Espanjaa . jota ei aurinkora nnoi ll e suun tau
tuvilla matkoi lla koe. - Pen11i rllanko 

toiminnasta 1986 

jelmassa on puistokä' ei} itä T ukholma;sa ja lä
hi} mpäristössä 2. ja 9.6 .. 25.8. ja 1.9. ··ulko mail
la·· kä} dään orjassa 8.- 15.6. ja kohteena o n 
Lounais- o rj a (mm. s. Bergen. Stavange r). 
alue . joka meidänkin kannauaa pitää mielessä 
valiuaes a wlevien kesien retkikohteita. Jönkö
pingissä ja lähi euduilla (mm. Visingsö) o n tar
koitus retkeillä 1 .-19. ke~äkuuta. 4.10. kat se l
laan kesän ku,ia. Retkilie voivat osa lli stua m}ÖS 
o man ;euram me jäsenet. J os haluaa lii!l} ä jäse
nebi Ruotsin dendrologian seuraan. voi ;en teh
dä ilmoiuautumalla 'euran si hteerille (o'>. : o rr
land'>gatan 44 B. S-752 29 Uppsala. s, erige. puh . 
0 1 - 153500). Seuran jäsenma ksu on 85 Skr. per
hejäsen 30 Skr. o pis kelija 25 Skr ja ai naisjäse
nyys 1000 Skr.- Pen11i Ala11ko 
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Pohjaslahden jättiläiskuu esta ja muista ennätyskuusista 

iilo Söyrinki 

Söyrink i. N. 1986: Pohj a~la hd en jättiläi~kuusesta ja muista ennätysku usista . (The 
largest individu als of Norwa~ <,pruce . Picea abies. in Finland.) - So rbifo lia 
17{ 1 ):4 1-44. 

8 ) ginh the largest individual of orwa) spruce. Picea abies (L.) Ka rsten. in 
Finland o,eems to be a tree in Vilppula. inla nd S Finland. lt s gi nh at breast height 
\\as 440cm in 1941. B) height the tal lest Norwa) spruce of Finland is a plustree 
grO\\ing in a fenilized forest in Muu rame. C pan of th e country. lt s height was 
42.3 m in 1983. T en other indi\ iduals of Non\a. spruce exceedi ng a heigh t o f 36m 
a re knO\\ n from Finland. 

N. Söyrinki. TopeliuksenkaTu 10 A. 00250 Helsinki. Finland. 

Tammikuun 14. päivänä 1941 anne tul 
la Hämeen läänin lää ninhallituksen 
päätökse llä julistettiin rauhoi tetuksi jät
tiläiskuusi sill o isen Pohj as lahden pit ä
jän Po hjas la hden kylässä maanvi ljelijä 
Antti Pirttilahden tilall a (Söyrinki 
1954. Haapa nen & Rass i 1978). Haapa
sen ja Rass in ( 1978) luettelossa sa ma 
kuusi (n:o 60) o n sij o itettu Vilppulan 
pitäjään . Tämä johtuu siitä. että Ruo
vedes tä v. 1941 ero tettu Pohjas lahti 
lakkas i olemas ta it senäisenä kunt ana ja 
se n alue jaeuiin Vilppulan ja Virtain 
kesken. äi n Pirttilahden kuusi. jo ka 
oli sy nt ynyt Suur-Ruovedellä ja sitten 
siirret ty Pohjas lahdell e. joutui vielä 
elämänsä ehtoossa Vilppulaan. 

Luonnonsuojelu lain noja lla tapah
lllnuua rauho itusta ol i edeltänyt Suo
men Ku va lehdessä julkaistu puun va
lokuva. J äuikuusen ympärys mitaksi 
ilm oitettiin tyvessä 505 cm ja rinnan 
korkeudella 440 cm se kä läpimit a ksi 
168 cm. Eikä suott a kysyu y: " Onk o 
jos a in vielä suurempia?"' 

Käv in ensi kerran katsomassa tätä 
Suomen suurinta puuta 2.8 . 1948. Sain 
todeta. että sen ympärys todella yl itti 

kolme ihmisen sy limittaa. Latvus ja
kaantui toistakymmentä metriä korke
a lla neljäksi jotaku inkin sa manpitui 
seksi haaraks i ja ko hos i se lvästi ympä
röi vien puiden yläpu olelle . Rungon 
a laosas ta lähti o ksas ta lyhyt viides haa
ra : lat vustossa o li myös tuulenpesä. 
Oksistossa näky i a lkaneen kui vumisen 
merkkejä. Rauhoituksen todisteena 
oleva n kilven tank o oli katkennut. Kii 
tos tästä käynnistä kuuluu entiselle op
pilaalleni ja ansio ituneelle luonnonsuo
jelumiehelle metsä nh oitaja Väinö Koi
vis tolle. joka tuona iltapäi vänä tuli ha
kemaan minua Ruoveden Kukon
pohjasta katsomaan kotipitäjänsä Poh
jaslahden luonno ntietee llisiä erikoi
suuksia. 

Toi nen retkeni Pirt tilahden maise
miin tapahtui 29.7. 1975. siis runsas nel
jänne vuosisata myöhemmi n kuin en
simmäinen . J o sill o in havaittavissa ol
lut jättiläiskuuse n kui vu minen oli jat
kunut voimakkaasti . Vain joissa kin 
alimmissa oksissa o li enää vihreitä neu
la ia. ylemmät o ksa t o li vat jo täys in 
kui uneita. enemmän tai vähemmän 
jäkälien peittämiä . Latva n neljästä 
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runkohaarasta o li jäljellä ainoastaan 
yksi. sekin jo keloutunut. Toisista lat
vahaarois ta näkyi vain lyhyt. rosoinen 
tynkä -liekö myrsky sa ttunut kohdal
le? Vain uhkea tyvi runk o o li entisel
lään. mutta se nkin elinpäivät näyttivät 
jo luetuilta (kuvat 1 ja 2). 

Tilanteen ankeutta li säs i so tkuin en 
lähi ympär istö. joka ei oll ut sopusoin
nussa kuningaspuun arvon kanssa. 
Rauho itustaulusta ei tietenkään ollut 
enaa tangon tynkääkään jäljellä. 
Luonn onsu ojeluviranomaise t näyttivät 
puun kokonaan un ohtaneen. 

Pohjaslah den Pirttilahden jättiläis
puu on kantanut Suomen mahtavim
man kuusen arvonimeä. Suurimpana 
kuusena se esiintyy Erkamon (1946. 
1948) laatimassa tauluk ossa maamme 
suurimmista puu yks ilöistä. Muut en se 
on saanu t varsin vähän julkisuutta. Si
tä ei mainita Aarno KaleJan ja Heikki 
Väänäsen suomeksi tormittamassa 
Pohjolan Lu onnonkasvit -teoksessa 
(1958). jossa mainitaan Hämeenlinnan 
maalaiskunnassa ja Lammin Evolla 
kaadetut jättiläiskuuset. Edellinen oli 
kaadettaessa v. 1926 iältään 155 vuot
ta. sen pituus oli 4 1 m ja läpimitta kan
nolta 110 cm: sa hapuita siitä saatiin yli 
7m3

. Evolla aikoinaan kaadettu kuusi 
oli vie lä hieman pitempi. 41.3 m. mutta 
vähemmän varteva. 67.5 cm rinnan
korkeudelta. 

Tieto Evon pitkästä kuusesta o n pe
räi si n jo metsänhoitotutkimuksemme 
ansioituneella uranuurtajalta Anton 
Gabriel Bl omqvist ilta ( 1883). joka luet
telee muitakin harvinaisen kookkaita 
kuusiyksilöitä. Häntä ovat siteeranneet 
sitten mm. A. Osv. Kairamo ( 190 ). 
A.K. Cajander ( 1917) ja Reino Kalliola 
( 1936). 
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E\olta. Lampolan takamaalta. on 
Kalliola ( 1940) julkai~sut myö~ kuvan 
kume~ta. jonka) mpär~~mitta oli met
rin korkeudella 395 cm . läpimitta rin
nankorkeudella 1 m ja korkeus n. 36m. 
ja josta hän sanoo. että se saattaa olla 
Suomen sillä hetkellä korkein puu. 

Viime vuosikymmeninä metsänjalos
tajien toimesta toteutettu pluspuiden 
etsintä on kuitenkin tuonut esiin koko 
joukon evolaistakin pitempiä kuusia. 
Oskarsson ( 1975) luettelee kahdeksan 
yksilöä . jotka.\ littävät 38m. iistä pi
sin. Pielisjärvellä \'. 1971 mitattu. saa
vutti 40.7 m. Sekään ei vielä yllä Evon 
legendaarisen aarnipuun pituuteen . 
Samassa luettelossa toisena oleva plus
puu E 1222 Muuramesta metsähallin
non J) väsk:- Iän hoitoalueelta sen s i
jaan on myöhemmin sen ) littänyt. Os
karssonin (1975) taulukossa sen pituus 
oli 40.5 m. ja 18 vuotta myöhemmin 
kirjoittaa Jaakko Pajamäki ( 1983) sii 
tä: .. Ä~kettäin ilmoitti Arvo Leppänen. 
että hän ja Reijo 1ieminen sekä Ilkka 
Sallinen mittasi\at kuusen uudelleen 
1.11.1983 ja saivat seuraavat mittaustu
lokset: Puun pituus maanpinnasta lat
vasilmuun oli 42.3 metriä. Rinn ankor
keusläpimitta (D 1.3 m) oli keskimää
rin 60.2 cm ja kuuden metrin korkeu
delta läpimitta oli 56.7 cm. Sen ikä oli 
131 \'UOtta (1.3 m korkeudelta). Puun 
kuutiomääräk i laskettiin 6.6 1 m3 kuo
rineen ja teknilli eksi kuutiomääräksi 
19 .30{ .. 

Muuramen pluskuusi oli sii lisännyt 
18 \uodessa pituuttaan 180cmja voitti 
näin Evon aarnipuun ) hdellä metrillä. 
Ku utiomäärältään jälkimmäinen kui
tenkin ilmeisesti oli suurempi l,äpimi
ta taan päätellen. Joka tapauksessa 
\'Oitiin \'. 19 3. kuu. en ollessa Dendro
logian Seuran\ uoden puu. merkitä ai 
kakirjoihin uusi kuu en ennät)spituus 
noin adan \ uoden tauon jälkeen. 
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K uva t 1 ja 2. Vi lppula n P iru i!J hden jä ttikuw.i on rungohaan mah tava (m ittakaava na T a uno Linna). 
mull a !>e n la t\ a o n jo pa ho in rä n, i; tyn) l.- Va lokll\a t 29.7 . 1975 . Söyri n k i. 

Fig;. 1 a nd 2. B) ginh thc largcs t Picea abies in F inl and has a mas;i \ c t runk , butthc to p o f it is vc ry 
decaycd.- Ph owgraph; 29.7. 1975 N . Sö) rinki. 

Onk o ennät ys sitt enkään laillinen" 
Ka rm ea epäil ys hiipi mi eleeni . kun luin 
Paja mäen (1983) ilmi ann o n. ett ä met
sikk öä. jossa puu kasvaa, o li lann oitet
tu vuo nna 1977. Siis se lvä do pin gta
paus. Eihän täll a in en kaupalli sia rav in
te ita nauttinut puu a ina kaa n edu sta 
luo nno ntil a isissa oloissa kasvanutta 
suomalaista metsäpuut a ! Entä kuinka 
käy tulevaisuudessa? Onk o ko hta enää 
löydettävissä rehelli sesti . va in pelk än 
maan lu o nt a ise n kasvuvoim an avull a 
va rttunutt a puuta? Totuuden vuoksi 
o n mainittava . että Pohjas lahden Pirtti
la hden kuusiva nhuskin li enee ta lo n 
karja kujan suulla kasva neen a 5aa nut 

hieman ylimääräisiä piristeitä. mutta ei 
sent ään tehdas tu ott oisia . 

Ru otsissa mainitaan kaadetun Göö
tanm aa lla v. 1883 jättiläiskuusi. jo ll a 
o li pituutt a ko konaista 51 m ja jonka 
tyven ) mpärys mitta o li n. 5.3 m (Dahl
bäc k 1939). Li ekö sama Ru otsin ennä
t) spuu . jo ka Erkam on ( 1946) muk aan 
saavutti rinnank orkeudella 520 cm:n 
ympärys mit an? 

Kes ki - ja Etelä-Euroopassa kuusi 
kasvaa pa ljon ko mea mmaksi kuin Po h
JO t5maissa. iinpä Cajander ( 19 17) 
mai nitsee. ett ä Bos niassa ta va taan 1000 
metri n ko rk eu dell a 300-350-vuotiaita 
puit a. jotk a ova t n. 60 m pitkiä ; olipa 
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eräs v. 1895 kaadettu jättiläinen 68 m 
pitkä! Cajander (1917) on myös jul
kaissut ku va n Baijerissa kasvavasta 
kuuses ta, jonka pituus o li 51 .5 m, rin
nankorkeusläpim itta 1.45 m ja kuuti o-
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Helsingissä kasvaa 12 736 poppelia 

Niilo Karhu 

Karhu. N. 1986: Hcbingissä ka;vaa 12 736 poppdia. ( 12 736 poplars are growing in 
the city of Helsinki.)- Sorbifolia 17( 1):45-50. 

ln thc Helsinki City arca. i; lan tb includcd. 12 736 poplars a re found according to 
the irwcntory carricd out during 1979-1985. A total of 7623 of the poplars grcw in 
thc city parks and other public areas. whcreas 5113 trecs wcre found on private 
land. Thcsc poplars rcpre;cnt 30 differcnt specics, varicties. hybr ids and cultivars. 
Funhcrmorc thcrc wcrc 5 diffcrcnt natural h~ brids not yct determincd. A detailcd 
li>t i> cndo;cd. 

Niilo Karhu. Näyuelijä!llie 1 8 5. 00400 Helsinki, Finland. 

Helsingin kaupungin laajalla alueella. 
saaretk in mukaan lukien, vuosina 
1979-85 suorittamani poppelilaskenta 
antoi tulokseksi 60 liuskan luettelon 
poppelien kasvupaikoista ja lukumää
ristä kaupunginosittain ja samalla erit
tel yn puistoissa ym. julkisilla alueilla ja 
yksityisillä alueilla kasvav ista poppe
leista. Tämän luettelon loppusumma 
osoittaa. että Helsingin kaupungin alu
eella kasvoi laskennan paatt yessä 
12 736 poppelia. Hybridihaapa on las
kennassa mukana , samoin kuin pylväs
ja kartiohaapakin. 

Taulukossa 1 eri poppelit ovat run
sa usjärjestyksessä. Taulukosta se lviä
vät kaikki laskennan antamat numero
tiedot, joten en tässä puutu niihin. Sen 
sijaan on aiheelli sta selvittää järjestyk
seen vaikuttaneita seikkoja. Eräät 
muutkin täydentävät tiedot saat tava t 
olla mielenkiintoisia . Käytän tässä yh
teydessä poppeleiden suomenkielisiä 
nimiä. jotta niihin totuttaisiin. 

Hybridihaapa, haavan ja amerikanhaa
va n ri steymä . on runsain Helsingin 
kaupungin metsäosas to n suorittamien 
massa istutusten vuoksi, mutta ykkössi
ja saa ttaa olla jo mennyttä. sillä myyrä-

tuhot ovat suuret voimakkaasti heinit
tyneillä istutuspaikoilla ja tulevat vielä 
jatkumaankin. Laskelma 12 istutukses
ta vuosina 1977-84, taimimäärän vaih
dellessa rajoissa 120- 550 kpl, osoittaa, 
että 3755 istukkaasta oli elossa 1985 
vain 1959 kpl ja kuollut 1796 kpl eli 
47.8 %. Helsingin vanhimmat hybridi
haavat kasvava t Viikin opetus- ja koe
tilalla Latokartanossa. 

Pa/samipoppeli on pohjoisamerikkalai
se n palsa mipoppelin lajike (todennä
köisemmin risteymä). jolla on voima
kas taipumus kasvulliseen leviämiseen 
juurivesojen avulla. Esimerkiksi Suuta
rilan kaupunginosan Ala-Tikkurilas
sa on Kerava nj oen rannalla melkoinen 
poppelimetsikkö. jonka 33 vanhasta 
matalahkosta puusta on kasvanut 257 
erikokoisen palsamipoppelin metsä , 
missä on vielä uutta kasvua satamäärin 
juurivesoina . Pienempiä kasvullisesti 
syntynena palsamipoppelimetsiköitä 
on mm. Seurasaa ressa, Vallisaaressa, 
Vallilan iinolapuutarhan länsipuolella 
ja Pihlajamäe n itäreunassa alhaalla. 
Palsamipoppelin käyttö on lisääntynyt 
puisto- ja katupuuna. mihin tarkoituk
seen se o nkin piem:hkönä ja kiinteä-
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muotoisena hedepuuna eri tt äin sopi va. 
Helsingin kookkain palsamipoppeli -
rky 165 cm - kasvaa Pui sto lassa Au
rinkomäentien varrella yksityispihassa. 

Ruh 1 inaanpoppeli. pa lsa m i poppel i ri s
teymä, on ko lm antena kahden hu onos
ti harkitun massa istutuk sen seuraukse
na. Talin en ti sen kaatopaikan täyte
maahan istutettiin keväällä 1978 Ver
mon raviradalle joh tava n tien varteen 
940 ruhtin aa npoppelia. jo ista 6 14 o li 
elossa 1985. niistä 200 Espoon puolella. 
Kun tämä poppelimäärä kasvaa sie
mentävään ik-ään. raviradalle koituu 
siemenvillapi lvis tä paljon haittaa. joka 
so pivalla merituul ella yltää myös Tu
runtien va rren ja Leppävaa ran asun
toi hin. Toin en istutus on Kivihaan 
po hj oisnurkall a ra nt arada n tuntumas
sa. Sinne v. 1980 istut etuista 100 ruhti
naanpop peli sta 66 kasvaa edelleen. 

iiden tul evan sie menvillan ulottu\·issa 
on a ivan vieressä Kivih aan ja Etelä
Haagan taloja. Siemenvillan ja muiden 
haittojen vuoksi tämän risteymän kä) t
tö o li s i lopetettava ai nak in asuntojen 
läheisyydessä ja puistopui na. Helsingin 
suuri n puu . rky 238 cm. on Alppi puis
tossa. 

Berliininpoppeli on laakeripoppelin ja 
pyramidipoppelin risteymä. joka li
sääntyy voimakkaasti kas\·ullisesti juu
ri vesoilla. Iso Päss i Länsivä~ Iän ku
peella Ru ohola hdessa alkaa olla 14 
emopuusta kasvanut poppelimetsä . 
jossa on vie lä sa tamäärin juurivesoja 
jä lkik asvuna. To in en metsik kö nousee 
Pato lan Risupadon puistoon ja helpos
ti myös T ervasaa ren eteläosaan. jos ve
sojen annetaan rauhassa kehitt~ä. Hel
singis ä kasvaa useita suuria berliinin
poppeleita. niistä suurin ) ksirunkoi
nen. rky 395cm. on Korkeasaare. sa ja 
kaupungin mahtavin ) ksi lö Tähtit or-
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ninvuorella. Sen ) mpär)s metrin kor
keudelta on 463 cm. alimpien haarojen 
230cm ja 336cm ja niistä paksumman 
4haaran)mpär)k'>et 135. I50. ISOja 
200cm. 

Tsaarinpoppeli. amerikanmustapoppe
lin ja laakeripoppelin riste) mä. on ruh
tinaanpoppelin ta\oin listassa liian 
korkealla. sillä sen lukumäärään \ ksi
t) isillä alueilla ja vastaa\·asti kokonais
summaan sisält)) 381 puuta. jotka 
O\'at entisen KK:n taimiston jäännök
sinä Strömsin kartanon alueella ja 
Marjaniemen siirtoJapuutarhan vieres
sä. Taimet ovat kas\ aneet tiheissä ri
veissä puiksi ja osa kuolee vähitellen. 
Helsingin suurin tsaa rinpoppeli. rky 
430 cm. kasvaa ) liopiston kasvitieteel
li sessa puutarhassa. 

Laakeripoppeli. aasiala inen palsami
poppelilaji. on aikoinaan ollu t Helsin
gissä n) kyistä kä) tet) mpi. mutta sitä 
on jatku\asti kaadettu. aivan viime 
vuosi nakin . . illä \ anhana puu nä) ttää 
kieltämättä vähän rähjäiseltä. E ·i
merkkejä lö) t)) mm. Hakasal men puis
tosta. Eläintarhasta. Kul osaa resta ja 
Meilahdesta . mis~ä on myös kabi juu
rivesoista S) nt) n) ttä metsikköä. Toi
. aalta nuoret puut O\ a t h) \ ämuotoisia 
ja koristeellisia \ alkein.e runkoineen ja 
ok ineen. Lajin uudesta IJJ!emisesta 
kertoo mm. Lahnalahden puistoon 
Lautta aaressa istutettu 20 nuoren 
puun ri\ i. Helsingin . uunn laakeri
poppeli. rk) 290cm. lö)t)) Ahwlan 
pui tosta Kalli os ta . 

/sopoppeli. amerikanmustapoppelin Ja 
jättipoppelin riste) mä. on meillä \ ielä 
\ähän tunnettu poppeli. mutta Helsin
gin kaupungin puisto-o. asto o n sitä 
kä) ttän) t jo pitkään istutuksissaan. 
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joista es imerkk einä mainitta koo n mm. 
La hn alahden pui sto . Ka tri Vala n puis
to. Konalan puisto t, Kos kel an sa iras
koti. Kyläsaa ren ja Talin puhdistam ot. 
Yk sit) isp ih oista on mainitt ava Pihla
jamäen keskustasta kahden ta lon piha. 
jossa kasvaa 37 isopoppelia. äkemä ni 
iso poppelit ova t yhtä lukuun ott a matt a 
emipuit a . jo ista Hel singin suurin. rk y 
176 cm. kas,·aa Leninin puistossa . Suo
men a inut hedepuu. rk~ 152 cm. lö~ t~ i 
Vu osaares ta. 

Onrarionpoppeli on po hj oisa merikk alai 
nen musta- ja pa lsa mipo ppelin ristey
män laj ike , jo ka li sää nt yy kasv ulli ses ti 
juurivesoista helpos ti jopa metsik ö iksi. 
Helsingissä tästä on hyvä esimerkki 
Kaivopuiston länsiosassa. Yksit yisa lu
eilla ta va tta va t puut ova t pääosa ltaa n 
nu o ria ja kaiketi juurivesois ta kasva
tettuja. Helsin gin kesku sta ll e tyy pilli
siä ova t jo yli-ikäise t puut. Helsi ngin 
suunn yksilö . rk y 310 cm, kasvaa 
Suo menlinnan Susisaa rcssa. 

lällipoppeli. pohjoisamerikk ala inen 
palsam ipoppelilaj i. kasva ttaa juurive
soja. joista voi aikaa myö ten mu odos
tu a metsiköitäkin. Sellain en o n mu o
dostumassa Pitk äkos ken ves il aito ksen 
kohda ll e Vant aa n rant a törm ä ll e. M~ ös 
Taiiin Verm o n ti en varteen kevää ll ä 
1978 istut etuista 70 puusta jäljellä ole
' a t 60 ova t tehnee t juurivesoja. Su o
messa \'iljell) t po ppelit ova t - ilmei
sest i alku peristäj ohtuen- joko lajinsa 
hede- ta i emipuita. J ä ttipoppelin koh
dalla o len ta ,·annut ) ksinomaan hede
puita. mutta ta lvell a 1985 to tesi n Kan
teletta ren ti en viheristutubissa EKA
marketin kohdalla jä ttipo ppelin si lmu
ja halkoessani m) ös emikukintoja. 
Kaiken kaikkiaan 71 istut etun jä tti
poppelin jo uk o~ t a löy tyi 45 emipuut a . 
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jotka O\'a t ainoat Su omessa näkemäni 
emiyksi löt. Helsingin suurin yksilö , rky 
260 cm. kawaa Vel odromin puistik os
sa. 

Pr ll'äshaapa, haavan l ~jii<e. mu odos taa 
sek in juurivesoja. mi stä hyvä esimerkki 
on Uurnalehdossa. Massa istutuk ses ta 
on h) \'ä es im erkk i Muurimestarinti en 
ja Seppämestarintien välikaista . jossa 
on ~ ht eensä 170 pylväshaapaa . Suurin 
yhilö . rk y 85 cm. on Uurnalehdon 15 
puun kasvusto n emopuu. 

Kaniopoppeli . itäaasialaisen tu oksu
poppelin lajike. on yleisissä istutuksissa 
kä) tett) puistopuu kanta-Heisingin alu
eella . esim. Arkadian puistossa. Teh
taan puistossa ja Topeliuksen puistossa. 
Yksi t~ ispihoissa sitä näkee eri tyises ti 
Töölössä . Meil ahdessa ja Mannerhei
min tien \'arsilla se kä itäi sissä kaupun
ginosissa. Helsingin suurin yksil ö, rk y 
200 cm. kasvaa Talin siirtolapuutarhas
sa. 

Kananopoppeli o n pohjoisa merikkalai
sen pa lsa mipoppelin lajike (t odennä
köisemmin risteymä). joka o n saanut 
suomenki elise n nim ensä siit ä. että hy
vin mone n eteläs uo malaisen kartanon 
pui stos ta lö) tY) tämän po ppelin vanha 
ja jä reä) ksilö. Esimerkkeinä mainitta
koon Hert ton iemen. Kul osaa ren ja 
Kumpul an kartanopuistot. jo issa tämä 
poppeli on kasvu llises ti levinn yt juuri
\'esoista. Mw.tio n kartanossa ja pari ssa 
paikassa Ta mperee lla tälla ise t kasvus
to t ova t jo saavu tt anee t tiheän metsän 
mit at. Helsingissäk in o n iskalassa 
Vantaan 'arrella kaksi kartano po ppe
limetsikköä. Helsingin suurin kartan o
poppeli. rk) 2 Ocm. o n Kumpulan kar
tanossa. 
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Taulukk o 1. Hebingin kaupungin alueella ka;' a' at poppelit. 

Table 1. Po pl a r> "ithin the cit) area o f Hebink i. 

Laji/rnuunno;/ri>te\ mä/ lajike Julki,et 
a lu eet 

Specie;,h ar i eties/h ~ brid;/cultivar;, Publ ie 
area:. 

Populus L. 
rremu/a x rremuloides M ichx. 251 8 
ba/sam(fera L. 'E lo ngata' 1108 
x raSIIIIIOirskialla ( Rcgd) Dipp. 939 
x berolillellsis (C. Koch) D ipp. 7 14 
x pe1rowskia11a ( Rcgcl) Schncid . 248 
rrichocarpa Torr. & A. Gray cx Hoo k. 489 
rremula L. 'Ercc ta' 584 
suaveole11S Fisch . 'Pyramidalis ' 227 
/aurifolia Lcdcb. 195 
x ge11erosa H enry 203 
xjackii Sarg. 'G ilcadcnsis' 85 
balmmifera L. ' H o ncns is' 11 3 
a/ba L. 44 
X C011ade11SiS M Ocnch 43 
a/ba L.' IVt:a 4 
rrisris Fisch. 21 
nigra L. 26 
x ca/lesce/ls (Ait.) Sm. 10 
x woobsrii ( Rcgcl) D ode 13 
x call esce/ls (Ai t. ) Sm. "Pyra mida li s' 7 
de /roides Banr. cx Marsh. 5 
suaveo/ens Fisc h. 6 
simo11ii Carr. 'Fas ti gia ta' 5 
wilso11ii Schncid. 4 
1remula L. 'Pyra mida li s' 3 
x charkowiensis Schrocd . 
koreana Re hd . 2 
rremula x rremu/oides M ichx. 'Pcndula· 
alba L. 'Pyramida li s' 
balsamifera L. var. michauxii 

( Dode) H enry 
spp. (luonnonhybridejä / natural h) brid;,) 6 

30 lajia. muun nos ta. ri steymää ja laj ikett a 623 
Lisäksi 5 er ilai sta vie lä määrinämätönt ä 
Juonno nh ybricliä. 

30 ;, pecie;,. varietic>. h) bricb. culti\ ar:.. 
ancl besides thi :. 5 var io us. fo r thc pre:.c nt 
undetermi necl na tura l h~ bricl>. 
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Yhit~ i,et Yht ee n'ä 
a lueet 

Pri\ ate Total 
area' 

80 2598 
1177 2285 
59 7 1536 
6 5 1399 

1075 1323 
506 995 
353 937 
201 428 

92 287 
53 256 
94 179 
28 141 
95 139 
15 58 
41 45 

6 27 
26 

5 15 
1 14 
2 9 
2 7 

6 
5 
4 
3 
2 
2 

2 2 

1 
6 

5113 12 736 
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Harvinaiset poppelit 

Tauluk on loppu pu olella on toista
k) mmenta meillä Suomessa harvina is
ta poppelia ja muutama vähe mmän 
harvinain en. Niistäkin on lyhyt mai
ninta paikallaan. Hopeapoppeli o n eu
raasialainen laj i. Helsingin suurin , rk y 
4 12 cm. kasvaa Laajasa lossa Degerön 
kartano~sa. Kanadanpoppeli on mu sta
poppelin ja amerikanmustapoppelin ri s
tey mä. Hebi ngissä kasvavien puiden 
laj ikk ei ta ei o le \'ielä määrit elt y. Suurin 
yks il ö. rk y 350 cm . on yliopiston kasvi
ti eteelli sessä puutarhassa. Va/kopoppeli 
on hopea pop pelin va lk onukkainen la
jike. Tummapoppeli on pi enikasvuin en 
pohjo isa merikkalain en palsa mipoppe
lilaji. jonka suurin yksilö. rk y 133 cm. 
Hel singistä löytyy Suomenlinnasta . 
.Muswpoppe/i o n Helsingissä vain pui s
topuuna käytetty eurooppalainen laj i. 
Hels ingin suu rin puu. rk y 394cm. kas
vaa yliopisto n kasvit ieteelli sessä puu
tarhassa. Harmaapoppeli o n ho pea
po ppelin ja haa va n risteymä . Helsingin 
suurin yksilö. rk y 234 cm. kasvaa Sibe
liuspuistossa . Riippapoppeli on pa lsa
mipoppelilajien ri steymä. joka on py
sy nyt meill ä tuntematt omana . vaikka 
sitä o n jo kau a n viljelt y. Helsingin suu
rin yks ilö. rk y 203 cm. o n yli opisto n 
kasvitieteellisessä puutarhassa. Taulu
kossa seuraava na o leva 'Pyramidalis ' 
on harmaapoppelin pystyoksainen la
j ik e. Puut kawavat Pac iukse nrinteessä 
ja~ ksityispihassa Lauttasaa ressa. Ame
rikanmusrapoppeli o n nimen sä muk ai 
ses ti pohj oisa merikkalainen laji. Hel
singin suurin yksilö . rk y 350cm , o n 
yliopisto n kasvitieteellisessä puutar
hassa . Tuoksupoppeli on itäaa sia lai nen 
laj i. Pitk äkoske n vesi la it okse lla kasva
vat puut ova t nu oria. Piiskapoppe/i on 
kiinanpo ppelin pys tyo ksa inen laj ik e. 
Helsingi n puut kasvavat Meil ahden ar
boretumissa ja~ 11opi~ton kas\ itieteelli-
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sessä puutarhassa. Wi/soninpoppeli o n 
kiinalainen laj i. Hel singin su urin puu. 
rky 162 cm . on Tähtitorninvu oren puis
tossa. Seuraava na oleva n haava n lajik
keen nimeksi sop isi 'karti o haapa ' . Sitä 
o n istu tettu Malmin hautausmaalle. 
Harkol'inpoppeli on mu stapoppeliris
tey mä. Hel singin puut lienevät Suomen 
a in oa t. suurempi. rk y 280 cm. kasvaa 
yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa. Koreanpoppeli on itäa asia lainen 
palsamipoppelilaji. Helsingin puut 
ovat yliop iston kasvitieteellisessä puu
tarhassa. 'Riippahybridihaapa' vois i 
o lla nimenä seuraava na oleval le lajik
kee ll e, joka kasvaa Pohjois-Haagassa. 
Seuraava lajike o n hopea poppe lin pys
tyo ksa inen mu oto . Puu on Suomen ai 
noa yksilö ja kasvaa Hevossa lmessa. 
Tau lukon ainoalle muunnokse ll e, joka 
löytyi kevääll lä 1984, olen an tanut ni
mek si 'pienoispalsamipoppcli'. Se kas
vaa Ta panink ylän kaupunginosassa. 

Luonnonhybridit 

Tervasaaren po hjoisrannalla kasvaa 
la akeri poppelia suuresti muistuttava 
emipuu . joka ei kuitenkaan ole kasvu
tava ltaan P. !aurifolia. Eräs olettamus 
o n P. rrichocarpa x P. /aurifolia, mutta 
nämä molemmat ova t meillä hedepui 
ta. joten jät tipoppeli ei sovi emoksi. 
Puu on luonnonh) bridi . 

Yl iopiston kasvitieteellisessä puu
tarhassa on nuori ist uk as tai mi . joka on 
peräisin Tampereelta ekalan kana
nosta . Kart a no n alueella kasvaa kolmi
senk) mmentä poppelia ja niiden jou
kossa kaksi runsaasti juurivesoja tuot
tavaa emipuuta . joille ei löydy paikkaa 
tutkimuskaavoista. Ilm eisen se lviä pal
samipoppelien piirteitä nii ssä kuitenkin 
on. Ilmeises ti puut on istut ettu , joten 
paikan muista poppeleista- 1 laji ja 3 
risteymää - ei vanhempia löy tyne. 
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Kaisaniemenrannassa aivan Pitkän
sillan vieressä kasvaa kak si pienehköä 
5-runkoista emipuuta. jotka selvästi 
ovat Juonnonhybridejä. ilmeisest i P. 
charkowiensis x P. trichocarpa . Van
hemmatkin o li sivat sopivasti parin sa
dan metrin päässä kasvitieteellisessä 
puutarhassa. 

Alpp ipuiston pohjoisosassa radan 
varrella koira-aitauksen eteläpuolella 
on 6 poppelin ryhmä istutettuja puita 
ja siinä berliinin-. tsaarin- ja jättipop
pelien joL:kossa pohjoisimpana tunte
maton hedepuu, joka puhkeaa lehteen 
ja kukkaan muita myöhemmin ja jon ka 
palsa mintuoksu poikkeaa muista. Olet
tamukseni P. suaveo/ens x P. bero/inen
sis perustuu joihinkin tuntomerkkei
hin, mutta kaipaa tarkistusta. 

Helsingin viides Ju onnonhybridi -
tämä on sitä varmasti - löyt yy Si
poonkadun kulmauksen kallioilta, mi
hin on jostakin kylväytynyt palsam i
poppeleihin se lvästi kuulu va emipuu. 
Se on karulla kasvualustalJa saavutta
nut suurehkon pensaan mitat. mutta 
on kukkinut ja tehnyt itävää siementä 
jo monta vuotta, samoin myös levittäy
tynyt juurivesoilla . 

Yhden poppelin pihat 

Maastolaskentaa suorittaessa ni kiinnit
ti huomiotani se, että joillakin paik oin. 
erityisesti pohjoisissa kaupunginosissa. 
saattoi olla jonkin kadun varrrella piha 
pihan jälkeen 1 poppeli pihassaan ja 
tavallisesti vielä sa maa lajia . Tu o muis-
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tui mieleen tuumiskellessani. m!la 
kaikkea tästä poppelilaskennasta saa 
irti . iinpä laskin Helsingin yhden 
poppelin pihat nähdäkseni. käykö näin 
saatu suosituimmuus ~ hteen eri poppe
lien yleisyyden kanssa. Suosituimmuus
li stasta tuli tällainen: palsamipoppeli 
163 pihaa. berliininpoppeli 74 . tsaarin
poppeli 55. ruhtinaanpoppeli 49. jätti
poppeli 46. kartiopoppeli 34. pylväs
haapa 26. hopeapoppeli 16. ontarion
poppeli 11. laakeripoppeli JO. isopop
peli 4. hybridihaapa 4. tummapoppeli 
3. valkopoppeli 2. kartanopoppeli 2. 
harmaapoppeli 2. hopeapoppelin Py
ramidalis-lajike 1. pienoispalsamipop
peli 1 ja riippapoppeli 1 piha. Yhden 
poppelin pihoja löytyi 504. Järjestys 
käy melko tarkasti yksiin taulukon yk
sityisa lueiden loppusummien kanssa 
jopa hybridihaavank in kohdalla. Il
meisesti "suosituimmuus" listan a lku
päässä suurelta osalta perustuu naapu
rin pihasta aatuun juurivesaan tai pis
tokkaaseen. 

Tämän laskennan tulos ei tietenkään 
vastaa todellisuutta enää tällä hetkellä. 
sillä poppeleita on kaatunut ja kaadet
tu. mutta on niitä istutettukin. Til an
teen muuttumisella ei ole merkitystä. 
Tärkeää on se. mikä tilanne oli kevääl
lä 1985. mikä myös on tallennettu kas
vupaikkakartakkeina kasvitieteen lai
tokselle. 

Pisteeksi tähän selostukseen sopii to
teamus. että Helsingissä on yksi kau
punginosa. jossa ei kasva ainuttakaan 
poppelia: Vanhakaupunki. 
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Suomessa viljellyt hernepensaat (Caragana) 

Pentti Alanko 

Alanko. P. 1986: Suomessa viljdlyt hernepensaat (Caragana). (Caragana species 
cultivated in Fin land .)- Sorbifolia 17(1):51-58. 

Themost commonly cultivatcd caragana in Finland i; pca trce (C. arborescens) , 
which is ha rd y in thc who lc country up to 'o nhern Lapland (70° ). lt is vcry 
popular in shapcd hcdgc; . Lc;s co mm o nl y cultivatcd arc C. arborescens 'Lorbcrgii' 
and 'Pendula' and C. frutex. which are found up to Rovaniemi (66°30'N). C. 
pygmaea is known in Finland o nly from the Bot a nical Gardenin Hel;inki; all o ther 
; pecimcns collcctcd undcr thi ; name proved to be C. aurantiaca. 1t is hardy up to 
Oulu (65°N). There are record-, of 14 other taxa growing in Finland, but mostly the 
rccords arc from botanical gardens only . lt is possible to find othcr caraganas 
suitable ror conditiono. in Finland. 

P. Alanko. Puwarhatieteen laitos, Viikki. 00710 Helsinki, Finland 

Hern epensa ista tul ee monelle mi eleen 
vai n siper ianhernepe nsas (C arbores
cens). joka on koko Suomessa ylei sesti 
viljelt y ja kestävä pensas ja aitakasvi. 
Palj on harvemmi n täällä ta va taan vil 
jeltynä eu roopan hernepensas ta (C fru
rex). jota kannattaisi monien hyvien 
ominaisuuksiensa vuoks i kasvattaa 
paljon enemmän. Eräiden muittenkin 
lajien viljelyä on kokeiltu. mutta lähin
nä vain kasvitieteellisissä puutarhoissa. 
Meillä on vilj elt y vain kolmea lajia ja 
kahta lajike tta siinä määrin. että ne on 
mainittu viimeisimmässä vilje lykasvien 
nimistössä (Palmen & Alanko 1983). 
Kokeil tuaan parinkymmenen lajin vi l
jelyä Ki rkkonummella Schalin (1953) 
kirjoittaa. että "tunnetuin on suvun 
korkein ja vähemmän koristeellinen C 
arborescens. jota ei voida käyttää edes 
mittapuuna arvosteltaessa muiden la
jien koristeellisuutta". Hernepensaiden 
suku un kuuluu Willisin ( 1976) mukaan 
80 lajia. Niistä va in runsasta neljännes
tä vilje llään muualla Euroopassa. Reh
der (1977) mainitsee 23 lajia. 8 seka
muotoa. muunnosta ja muotoa. Bean 
( 1970) 20 lajia ja 6 lajiketta sekä 
KrUssmann (1976) 25 lajiaja 121ajiket-

ta. Euroopan kasvitieteellisissä puu
tarhoissa ja arboretume issa viljellään 
30 lajia (Bartels ym. 1981 ). 

Hernepensaitten luontainen levin
neisyysalue ulottuu Euroopasta Siperi
aan ja Kiinaan. Ne ovat yleensä kui
vien. hiekkaisten tai kivisten rinteitten 
kasveja. jotka tulevat näillä karuilla 
kasvupaikoillaan hyvin toimeen juuri
nystyröissä elävien typpibakteereitten
sa avulla. Euroopassa kasvaa luonnon
varaisina vain kaksi lajia, euroopan
hernepensasta (C frurex) Balkanilla ja 
Kaakkois-Euroopassa sekä C grandi
flora var. syrhica-muunnosta (Tutin 
ym. 1968) Ukrainassa. Hernepensaa t 
ovat yleensä piikkisiä pensaita, joitten 
korkeus vaihtelee aivan maanmyötäi
sistä seitsemän metrin korkuisiin (C 
arborescens). Hernepensaitten lehdet 
ovat parilehdykkäisiä. Kukat ovat 
yleensä keltaisia perhomaisia herneen
kukkia. ·jotka sijai tsevat joko yks ittäin 
tai muutaman kukan ryhminä lehti
hangoissa. Hernettä muistuttavien pal
kohedelmiensä takia suku on saanut 
niin suomen- kuin ruotsinkielisen ni
mensä. 
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Kuva 1. Sipcrianhernepetbas ta näk ee w,cimmi
tcn lcikauuna pcnsasaitana. muu a se on ~opiva 
pensas ryhmiin ja y ks itt ä is pcnsaaksikin. Ku van 
siperianhe rnepensas o n rak ennukse n sei nus tall a 
Limingan ti c ll ii Hels in gin Kumpulassa. Valok. 
29. V.l984: P. Alanko. 

Fig. 1. Pca trcc ( Caragana orborescens) is com
m o nl y culti va tcd in Finland in sha pcd hcdgcs . 
but it is s uitabl c for planting in shrubbc ri cs also. 
Pho tograph: 29 May 1984 by P. A lanko. 

Suomessa vilj elt yjen hernepensa itt en 
määrit yskaa va 

A Lehdet 4-6- pari;.et. lchd' köitä ta\ alli'>e'>ti 
8-12 

8 Lehd ' kät soikeat 
C Pyst) kasvuinen pen;.a<,- arborescen:. 
CC Versot renn ot. ka" a tc taa n usein run

gollisena riippa mu o to na - arbore.\ce!B 
' Pendul a· 

88 Lehdykä t kapealiuskaiset - arborescens 
"Lorberg ii ' 

AA Lehd ~ köitä 2-4. jotka lähekkäisiä. lehdet 
näytt ävät sormi o~a i ~i lt a 

8 Le hd ykät vastapu ik eit a. le,·eitä - fnl/ex 
88 Lehd ~ kät kapeita. otapäi.,iä 

C Kukat o ranss inkclt ai>ct. verhiö pituut
taa n leveä mpi . matala a n hammaslai
taincn - auranriaca 

CC Kukat keltai se t. vcrhiö lcvcyttliän pi
tem pi. ve rhi ö n liuska t ko lmioma i;.ct 
- pygmaea 
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Suomessa viljellyt lajit ja lajikkeet 

1. C. arborescens Lam. -
Siperianhernepensas. sibirisk änbuske. 
häckkaragan. Ku l'a l 1. 2. 

Siperianhernepensas o n aitaorapihla
jan o hella meillä suositui n pensasaita
kasvi leik atuissa aidan teissa . Se on ta l
venk estävä koko maassa a in a Enonte
kiötä. Mu o ni ota ja Ut sjokea m yö ten 
( Kallio 1966 ). Kestävyyden lisäks i sen 
nopeakasvui suus. vaatimattomuus kas
vupaikan suhteen ja h) vä ten·e)S se lit
tävät sen saaman su uren suosio n. T o
sin leika tui ssa pen asa ido issa tapaa s il
lä aina mustapa hk as ien tä (Cucurbi10ria 
caraganae). mutta se kasvaa ) leensä 
va in kuihtuvissa oksan t) ngi%ä. joita 
o n le ikatuissa pensaissa runsaas ti . Sen
SIJaan muilla hernekasvei lla yle inen 
apilanhärmä (Erysiphe Trijolii) o n viime 
vuosina nä yttän yt lisää nt yvä n. Kesällä 
1984 sitä tapas i yleises ti Etelä- ja Kes
ki-Su o messa leika tui ssa pensasa ido is
sa. Onneksi Po hj o is-Amerikassa tava t
tua hait a llis ta laikkusientä (Sep10ria 
caraganae) (Walker 1957) ei ole meiltä 
ta va ttu. Se aiheu tt aa lehtien ennenai
kai se n va ri semise n . 

Tuh o laisis ta hernepensask irvaa 
esiint)~ suotuisina kesinä runsaas ti 
mutta senkään aikaa nsaama tuho ei 
anna aihetta torjuntaruiskutusten suo
rittamiseen. Eräitä muitakin hernepen
sai ll a ta\'a tt av ia tuho hyö ntei s iä o n 
mainittu Mäkelän ja Ti ittasen ( 1976) 
kirj oi tuksessa. 

Siperianhernepensas kasvaa 4-7 met
rin korkuiseksi jä~ kkä- ja pys tykasvui
seks i pensaaksi. Vä riltään keilanvihre
ä t lehdet ova t 4-6-pariset ja 8-12-leh
d ykkäiset. lehd) kät ova t o tapäiset. 
Kelt aise t he rneen kukat sija it seva t 4-5 
kuk a n lehtiha nk ais issa r) hmissä ja au
keavat kesä- heinäkuussa. H edelmä o n 
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kypsänä ruskea palk o . Herneet eivät 
o le myrk ylli siä. Nu o ri a palk oja syö
dään paik oin Siperiassa vihanneksena 
(Kallio & 'Rousi 1980). 

Paitsi aitakasvina siperianhernepen
sasta näkee myös vapaasti kasvava na 
aidan nekasv i na ja pensasryhmissä 
taus ta- ja suoja pensaa na . Se on vaa ti
mat on maan laadun suh teen ja sietää 
voimakastakin nuorentamista . Sitä pi
täisi kä yttää tähänasti sta enemmän 
pensas istutuk sissa ja se on kä yttökel
poinen myös maisemanhoidolli sissa is
tutuk sissa . Lajikkeet sopivat erikoisuu
ten sa vuoksi vain hoidettuun pihapii
riin ja hyvin hoidettuihin edustuspuis
to ihin . 

2. C. arborescens"Lorbergii'. -
Sulkahernepensas. jjäderkaragan. Kuva 3. 

Sulkahernepensas eroaa siperianher
nepensaasta kapealiu skaisten lehtiensä 
vuoks i. Kasvu taval taa n se on renn o m
pi ja koristeelli se mpi . Se on yleensä 
ympätty siperianhernepensaalle. jonka 
vesoja tapaa use in pensaitten tyv illä. Se 
on myös päämuotoaan hidaskasvui
se mpi. Ilmavan kasv utapansa ja s iro n 
lehdistönsä takia se sop ii yksittäiskas
vik i nurmik on reu na-a lueelle tai mata
lien pensaitten joukk oon hyv in hoidet
tuihin puisto ihin ja pihapuutarho ihin. 
Sulkahernepensasta on pidett y pää
mu otoaa n arempana vain vyöhykkeille 
1-111 sopivana (Simberg 1955 ), mutta 
sitä on tavattu täys in kestävänä myös 
Oulussa ja Kuhm ossa saakka (Kallio 
1966). 

3. C. arborescens" Pendu/a '. -
Riippahernepensas. hängkaragan. 

Siperianhernepensaalle ympättynä la
jiketta myydään pikku riippapuunaja 
yks ittäiskasvi na käytettäväksi. Riippa-
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puuna tämä laj ike on harvoin kaunis, 
mutta aivan matalana kivikkopensaa
na se on lu o nnolli sen näköinen, va lit et
tavasti meillä erittäin harvinainen. Hel
si ngin ylio pisto n kasvi tieteelli sen puu
tarhan kivikkopuutarhassa kasvaa yksi 
kaunis yks ilö (Palmen 1985). Myö" tä
mä lajike on osoittautunut kestä vä m
mäksi kuin aikaisemmin on luultu 
(Kallio 1966). si llä sitä on tavattu hyvin 
menes tyvänä vielä Oulussa ja Pa lta
mossa saakka. 

Muitten siperianhernepensa an eri
koismuotojen viljelystä Suomessa on 
vain vähän tietoja. Kevää lllä keilan
valkealehtistä lajiket ta 'Albescens' 
kasvaa Tammiston arboretum issa Kar
jalohjalla (Alanko 1972), mutta sen ko
ristearvo on kyseenalainen. 'Cucu ll a
ta'-nimistä lajiketta on vilje lty Helsin
gin yli opiston kasv itieteellisessä puu
tarhassa. mutta s iinä ei nähty mitään 
eroa päämuotoon nähden ja o n myö
hemmin poistettu. Sensijaan kannattai
si meillä kokeilla matalakasvuista 'Na
na'-lajiketta se kä Kanadasta peräi si n 
olevaa riippa- ja sulkahernepensa itten 
ri steymästä synt ynyttä 'Walk er'-laji
ketta . Lehdiltään se on kuin su lkaher
nepensas. mutta oksa t ova t renno t, 
jonka vuoksi s itä kasva tetaan siperian
hernepensaa lle ympättynä . 

4. C. auram iaca K oelme. -
Oranssihernepensas. Ku va 4. 

Tämä laji ja kääpiöhernepensas (C. 
pygmaea) ovat hyvi n toistensa näköisiä 
ja kukattomina niitä on miltei mahdo
tonta erottaa to isistaan. Kumpikin laj i 
tulee noi n metrin korkuise ksi, kaare
vaoksaiseksi pensaa ksi. Oksa t ovat 
o huet . hennot. piikkiset. Lehdet ovat 
pienet. 4-lehd yk käise t ja lehdykät ovat 
kapeat. C. auramiaca-lajilla kukat ovat 
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Kuvat 2-6. Suomessa vi ljd tyjä hcrncpcnsaita. M itt akaa\a - cm. 
F igs. 2-6. Drawings of ca raganas growing in Finla nd. Scak 5 cm. 
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2. C. arborescens ( La ppajä rvi 1907 . Nys1röm: H). - 3. C. arborescens ·Lo rbergii ' ( Elimäki 197 1. 
Alanko 17671: 1-!).- 4. C. auramiaca (Helsi nki 1976. Alanko 2967_; H ). - 5. C.fnuex (Tampere 191 6. 
Grönblom; 1-! ). - 6. C. j uba10 ( Helsinki 1913. Kil·enheimo: H ). - Del. 1arja Koi; tinen. 
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o ranssinke lt aiset ~ijaiten yksiuäin leh
tihangois~a. Kri.issmann ( 1976) pitää si
tä ) htenä kauneimmista hernepensais
ta. Nähtävästi kaikki meillä kääpiö
hernepensaina viljellyt pensaat ovat tä
tä lajia. myös Kal li on tiedot vuodelta 
1966. Hän en mukaansa pensasta tava
taan Rauma-Tampere-Kouvola-linjal
le saakka sekä Pietarsaa ressa . Pensas 
sopi i hyv in aurinkoisille. kuiville pai
koille . Kauniita ovat mm. Helsingin 
Linnanmäen etelärinteellä kasvavat 
yksi löt. Pensasta voisi käyuää meillä 
enemmän. esimerk ik si japaninhappo
marjan asemesta. Ru otsissa sitä on ol
lut myynnissä myös runkomaisena 
ympä ll ynä siperianhernepensaalle 
( ilsson 1962). Ku va sivulla 51 Sim
bergin ( 1955) teoksessa ei esitä tätä la
jia. vaan kumpikin pensas esiuää eu
roopa nhernepensas ta Lepaalla. jossa 
sama iset pensaat kasvavat vie lä nyky
äänkin. Meillä on herbaari onäyueisiin 
perustuvia ti etoja tämän lajin esiinty
misestä se uraavasti (kaikki näyueet 
ovat Helsingin yliopiston kasvimuseos
sa. H): V. Turku: U. Helsi nki: EK. 
Vehkalahti : EH. HattuJa: LK. Parikka
la ja OP, Oulu. Lisä ksi Kirkkonumm en 
Jorvaksessa on ilmoitellu kasvavan 
'Erecta'-lajikeua (Anon. 1975). 

5. C. fnuex (L.) C. Koch. -
Euroopa 11 hemepe11 sas. /1 ·ck ob/ adbu sk e. 
Ku1•at 5. 7. 

Tämä laji tulee noin metrin korkuisek
si. pyöreähköksi. tiheäoksaiseksi pen
saaksi. Oksat ova t ohuemma t kuin s i
perianhcrnepensaan. Lehdet ova t 2-pa
riset. 4-lehdykkäiset. lehdykä t lähek
käiset. joten lehde t näyl!ävä t 4-sormi
silta (siitä kasvin ruotsinkielinen nimi. 
i)ckobladbuske). Kull anke ltaise t kukat 
ova t yksiuäin tai 2-3 kukan ryhminä 
lehtihangoissa. 
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Euroopanhernepensasta viljellään 
hyvin menestyvana Rovaniemelle 
saakka (Kallio 1966). Kaunisk ukkaise
na. terveenä. kestävänä pensaana sen 
käyttöä voisi meillä huomattavasti li <'i
tä. multa jostain syystä se p i vie tällä 
hetkellä suosiuu pens".S . .:ie sop ii hyv in 
aurinkoisille . kuiville paikoille pensas
toihin ja vapaas ti kasvaviin aidantei
siin. Lajikkeella ' Macrantha ' on iso m
mat kukat ja lehdet. Vaarama ( 1941) 
ilmoiltaa tämän lajikkeen Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisestä puutarhas
ta. jossa sitä ei kuitenkaan enää ole. 
Lajik etta 'Na na' kasvaa Helsingin yli 
op iston kasvitieteellisen puutarhan 
taimistossa (näyte vuodelta 1979). Eu
roopanhernepensaasta on näyueitä 
Helsingin yliopiston kasvimuseossa 
(H) seuraavista lu onn onhistoriallista 
maakunnista: V. U. St. EH. LK, EP, 
PS ja OP. 

6. C. pygmaea DC. -
K ääpiöhernepensas. dvärgkaragan. 

Kuten jo C. auramiaca-lajin kohdalla 
mainiuiin. ovat nämä kaksi lajia niin 
toistensa näköisiä. euä niitä tuski n voi 
erottaa toisistaan kukattomina. Tär
keimmät erouavat tuntomerkit on 
mainittu määrityskaavassa. Kri.iss
mann ( 1976) to teaa. euä tällä nimellä 
viljellyt pensaat ovat yleensä C. auran
tiaca-lajia. äin näyttää o levan myös 
Suomessa . Meillä tätä lajia näyttää 
kasvavan ainoastaan Helsingin yliopis
ton kasvitieteellisessä puutarhassa 
(Palmen 1985). Oikean kääpiöherne
pensaan siementä kerättiin 1985 Altaii
le suunta,utuneella Suomen kasvitieteel
listen puutarhojen sie menkeräys mat
kalla (Siuruainen 1985). Sieltä ke
rä ttiin myös toista hyvin sa mannä
köisiä. muna täysin kaljua C. a/taica
lajia. jota on pideuy myös kääpiöher
nepensaan muunnoksena. 
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Ku va 7. Euroopanhernepensasta (C. frwex) näkee hämmästyttävän vähän viljeltävä n, vaikka se o n 
kes tävä ja runsaskukkainen pensas. Helsinki , Kasvitieteellinen puutarha 28.V . 1984, valok. P. Alanko. 

Fig. 7. Caragana frurex is surpri s ingly seldom seen in Finnish gardens in spite of its hardi ness and 
showy nowers. Photograph 28 May 1984 in the Botanical Garden of Helsinki by P. Alanko. 

Muut S uomessa viljell yt 
hernepensaslaj it 

C. jubata (Pall.) Poir. - Ku va 6. Tätä 
erikoisen näköistä pensasta o n sill oin 
tällöin ollut myy nnissä. Viikin a rbore
tumiin se i tutettiin 1969, mutta o n sie l
tä sittemmin häv inn yt. Sen kasvupai
kalla kasvaa nyt mesiangervoa ja nok
kosta , joten tämä matalakasvui nen 
pensas on jäänyt näiden jalkoihin. 
Tammiston arboretumista se on myös 
hävinnyt. Pensaan varret ovat pa ksu
karvaiset ja -piikkiset. Schalin ( 1953) 
toteaa pensaasta , että "tuskin puut a r
hoi ssa mme viljellään erikoisempaa 
pensas ta , rumuus .on sen viehättävin 
ominaisuus". 

Kalli o (1966) mamttsee lisäks i laj it 
C. microphy lla ja C. tragacanthoides 
H elsi ngistä. iistä ensinma inittua pi
tää Schalin ( 1953) eräänä kaikkein 
pa rha immista, var inkin sen 'M egal
antha'-lajikett a, jolla o n uuret, jopa 
3 cm pituiset kukat. Laji muistuttaa si
perianhernepensa ta. mutta on kaare
vaoksainen. sirokukkaisempi ja lehdet 
ova t ta vallisesti 12-1 8-lehdykkäise t. C. 
microphy l/aa on kasvanut H elsingin 
y li opis ton kasvitieteellisessä puutar
hassa vuosina 1910 ja 1915 kerättyjen 
näytteiden mukaan. mutta Vaarama 
( 1941 ) ei sitä ieltä enää mainitse. Bar
tels ym. (1981) mainitseva t lajin Oulun 
kasvitieteellisestä puutarhasta ja C. 
traganthoides-lajin T urun kasvitieteelli-
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ses tä puutarhasta, mutta s ieltä v. 1985 
kerätty nä yte on C. microphy lla. C. rrag
anrhoides o n mata la, piikkinen pen
sas. 

C. spinosa (L.) DC.- Tätä helposti 
tunnettavaa piikkistä (piikit jopa 4cm) 
lajia o n kasva nut Helsingin yli opiston 
kasv imuseo n näytteiden mukaan Hel
singin Tu o marink ylässä 1915, Helsin 
gin y li op iston kasvitieteellisessä puu
tarhassa 1896 ja 1898 sekä Tammistan 
a rboretumissa vielä 1958. 

C. maximowicziana Komarov. - Tii
betistä kotoisin o le va pensas , jota 
Schalin ( 1953) o n kokeillut Kirkk o
nummella. Siellä sen la tva t ovat palel
tuneet vuos itta in , mutta si lti se on 
kukkinut. Tämä pensas o n kasvultaan 
tiheä , kaunis-ja runsaskukkainen, noin 
metrin korkuinen. T a mmistan arbore
tumissakin se o n o llut , mutta hävinnyt 
sieltä (A lanko 1972). 

C. grandiflora (Bieb.) DC.- Muis
tuttaa kääpiöhernepensasta. Bartelsin 
ym. ( 198 1) mukaan laj ia kasvaa Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa, mutta 
s ieltä v. 1985 kerätty näyte on C. micro
phy lla-lajia . 

C. fruricosa (Pall.) Steud . -Vaara
ma ( 1941 ) mainitsee tämän lajin H el 
s ingin yliop is to n kasvi tieteelli sestä 
puutarhasta . Se muistuttaa suuresti C. 
arborescens-lajia, mutta lehdissä o n 
lehdykö itä 10-1 4 ja kukat ovat suu
remmat. 

C. riberica (Schneid. ) Koma rov. -
Bartels ym . ( 198 1) mainitsevat lajin 
kasvavan Turun kasv itieteellisessä 
puutarhassa, mutta v. 1985 ei tätä lajia 
sieltä enää löyde tt y. 

C. sinica (Buchoz) R ehd. (C. chama
gu).- Elfvingin ( 1926) muk aa n laji on 
kasvanut H els ingin y li op iston kasvitie
teelli sessä puutarhassa, mutta näytettä 
s iitä ei ole säi lynyt. Pensas muistuttaa 
muuten euroopanhernepensasta, mutta 
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4-lehdykkäisten lehtien lehdykät ovat 
selvästi eri II iset. 

C. decorricans Hemsl. - Bartels ym. 
( 1981) ma init seva t tämän lajin Oulun 
kasvitieteellisestä puutarhasta. Pensas 
muistuttaa C. arborescens-lajia, mutta 
sillä o n pienemmät lehdet. Se kasvaa 
m yös Helsi ngin yliopiston kasvitieteel
lisen puutarhan taimis tossa . 

C. x sophorifo/ia Tausch. - Sipe
rianhernepensaan ja C. microphy //a-l a
jin väl inen risteymä on kuin hentokas
vuinen si perianhernepensas. Sitä kas
vaa Viikin arboretumissa Helsingissä 
sekä Turun kasvitieteellisessä puutar
hassa. 

Lisäksi kasvaa Turun kasvitieteelli
sessä puutarhassa C. boisii Schneid., 
joka muistuttaa suures ti siperianher
nepensasta, mutta tulee vai n korkein
taan puo lento ista metrin korkuiseksi, 
leveäksi pensaaksi. Saman puutarhan 
taimis tossa kasvaa myös C. conferra 
Benth. ex Barker sekä s iperianherne
pensasta muistuttava C. ambigua Sto
kes ja C. pekinensis Helsingi n yli o pis
ton kasvitieteellisen puutarhan taimis
tossa . Vielä ei voida sanoa näiden vä
hän kokeiltujen lajien merkityksestä ja 
mahdollisuuksista meillä. Monet niistä 
on istutettu sopimattomalle, yleensä 
liian varjoisalle kasvupaikalle tai yksit
täispensaaksi nurmikolle. Vasta kun 
niitä on kokeiltu laajempina istutuksi
na erilaisilla kasvupaikoilla, saadaan 
nii s tä riittävästi kokemuksia. Etenkin 
matala- ja tiheäkasvuiset, si perianher
nepensasta muistuttavat lajit o lisivat 
arvokkaita pensaita viherrakentami
sessa. 
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set retkeily!. savota t. ko koukse t ja lehden julkai
seminen. Myös "Vuoden Puuta" katajaa tehtiin 
tunnetuksi. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Halli tuksen puheenjohtajana toimi dosentti Pert
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Sampsa Aaltio. puutarha-arkkitehti C.J. Gott
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ho lm. hortonomi Pekka Markkula. metsäneuvos 
Pentti Ritoniemi. tutkija Päi\ i R) öpp). ) Ii met
sänhoitaja Reino Saarnio ja MMM Marjat ta Uo
sukainen. Varajäsenet olivat) lipuutarhuri Pentti 
Alanko. maisema-arkkitehti Anne Mäk )nen ja 
metsänhoitaja Anneli Viherä. 
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~ainhoitajana Anne Mäk ) nen. Kirja!.tonhoitaja
na ja s~)skuun alu!.ta lähtien hallituksen ·,ihtee
rinä toimi Anneli Viherä seuran sihteerin ollessa 
est)n)t. Juliste\a taa\ana jatkoi edellisen \UO

den tapaan Ri to Murto. 
Hallitu kokoontui' uoden aikana yhteen!.ä II 

kertaa: kolme kertaa ennen 'uo!.ikokousta ja 
kahdeksan kertaa sen jälkeen. 
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Seura n tiedotustoiminta 

Seura julkai;i jälleen "Vuoden Puu" -juli s teen. 
aiheena kataja. Juli ; tee n piir;i tuttuun tapaan 
Marja Ko is tinen . taittoi Ma rkku Tanttu ja käy
tännön järjestel~ is tä vas ta si Ri sto Murto. Sitä o n 
jaettu vapaakappaleina eri yhteisöille ja laitok sil
le se kä myy ty seura n er i tilai suuks issa ja postit se. 

Puut arhanävtte lyyn Helsingin m essukes kuk
sessa 26.-29 .8. osa lli s tuttiin o m a lla osasto lla . jol
la jaettiin tiet oa puuvarti ; is ta kasve i; ta . tehtiin 
tunnetuk si niin seuraa kuin vuoden puutakin se
kä m~) tiin julisteita ja lehtiä. 

Retkei ly!, savotat ja matkat 

Kevään ensimmäinen puisto kävely tehtiin 11.4. 
H elsingi n y li op isto n kasv itietee ll iseen puutar
haan. to inen 4.6. H elsingin kaupungin arbore
tumiin Meilahteen ja ko lmas. puistosuunnittelun 
merkeissä tehty. 12.9. T öölöön. Muk ana käve
lyillä o li yhteensä no in 70 henk eä. 

Savott oja tehtiin kaksi. joi sta ensimmäinen o li 
lehtikuusen istutu ssa vo tta Mustilassa 18.5. Mu
kana o li parisenk ymmentä dendrologia. paikal
lis ia parti o lai sia sekä kunniavieraina Kanadan 
s uurlähettiläs ja .. Re-Tree lnternationa lin" joh
taja Mr. Lock year. 

T o inen savotta o li 14.9. Tammistossa. missä 
raivaustöihin osa lli stui 17 jäsentä. 

Ko timaan matkalle Kuopio-Iisa lmi-Kajaani 
Kuhmo -suuntaan 19.- 2 1. 7. osa lli s tui 27 jäsentä. 
Matk a n järjestel yistä huo lehti Anneli Viherä . 

Ulk o maan matka suuntautui tällä kertaa Es
panjaan Pyreneille. Ajankohta o li 5.- 15 .6. ja 
matk a njohtaja na toimi Aulikki Kaup pila. Mu
ka na o li 19 jäsentä. 

Li sä ks i paikallis kerhoi ll a oli o maa ohjelmaa. 
mm . puisto kä\ ei) itä. savott oja ja ko ko uksia . 

Kokoukset, esitelmäti laisuudet j a näytt elyt 

Vu os ik o ko us pidettiin 26.2. Tie teelli sten seu rain 
talossa . Läsnä o li 35 jäsentä . Vars inai sten ko 
ko usas ioiden j älk een Max. Hagman kertoi Grön
lannista- 'ihreästä maasta ilman metsiä . Lisä k
si es iteltiin vuoden puu 1985. 

S) ys ko ko us/pikkujoulu järjestettiin tuttuun 
tapaan Karjalatalolla ja päi vä oli 26.11 . Läsnä o li 
43 jäsentä kat somassa kuvia kesän ko timaan 
matkalta se kä kuulemassa Bo Knapen Him a la
jan matkan kokemuk sista. 

Metsäv iik o lla pidettiin vuoden tau o n jälkeen 
taas esitelmätilaisuus. jossa Mikk o Raatikainen 
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kert o i ka tajasta metsä- ja pihapuuna sekä Maire 
Py) kkö kataja n käy töstä . Läsnä tä ssäkin tilai
suudessa o li 43 henkeä. 

Suurpuuo ppaa n to imittamista o n jatkettu 
Pentti Alangon johdolla. 

Sorbifo lia-leh ti ilmestyi neljä kertaa yhteissi
vumäärän o llessa 200. Lehteen kirjoitti 31 henki 
löä yhteensä 34 a rtikkelia . T o imitukses ta vastasi 
päätoi mittaja Aun e Ko po nen )hdessä to imitus
kunnan kanssa. johon kuuluivat Pentti Alanko, 
Tapi o Lindho lm . Ola' i Luukkane n. J o uni M iko
la. Ris to Murto. P .M .A . Tige rstedt ja Pertti Uoti
la . 

Lehti Ie' isi kaikkiaan 1 268 osoitteeseen, jo ista 
21 o li ulk o mailla. Painosmäärä o li 1 500 kpl: yli 
jää neet numero t o n va rattu m yy ntiin. mainon
taa n ja tiedo tukseen. 

Lisä ksi osa lli stuttiin edellä mainittuun puu
tarhanäyttel)yn. jossa jaettiin tietoa paitsi puu
vartisista kasveista. myös seu rasta ja sen toimin
nasta kaikille kiinnostuneille . 

Seura n jäsenistö 

31.12 .85 seuran jäsenmäärä o li yhteensä 1162. 
Näistämaksavia vuos ijäseniä oli 843, o piskelijoi
ta 258 . ainai sj äseniä 51 ja kunniajäseniä kaksi. 
Ulk o m ai lla maksaviajäse niä o li kahdeksan. Li
säk si lehdel lä o li 23 vuos itilaajaa. 

Seuran kunniajäsen Leif Simberg täytti 75 
vuotta 14. 10. H änelle luovutettiin seuran viiri 
numero yksi. jonka kävivät luovuttamassa Pertti 
Uotila ja Pekka Markkula. 

Viiri nro ko lme luovutettiin Sorbifolian pitkä
aikaiselle pa ino paikalle Painovalmis te ky:Jle , 
jonka pu o lesta sen vas taano tti va t Erkki ja Kari 
Lajaste. 

Talous ja varainhoilo 

Tilintarkastajat o livat Os mo Heikinheimo ja 
Mikk o Ylänen. varatilintarkastajat Kaj Friman 
ja A xel Tigerstedt. 

Tul os las kelma osoitti. että seura lla o li jäsen
maksu tuloja 41495 mk sekä korkotuloja 927.71 
mk . Kulujäämä o li 40 129.45 mk: ylijäämä o li 
näin o llen 1 793.26 mk. Osa lehden kuluis ta pei
tetti in Su omen Akatemian 8 000 mk:n avustuk
se lla . 

Suurpuuo pasra hastossa o li 31 . 12.85 rahaa 
22810.08 mk . 

Helsingissä 22. 1. 86 - Päivi Ryäppy. sihteeri 

T o im in takertomus o n hyväksytt y hallitukse n 
ko kou ksessa 22. 1. 6 . 



JO U KKOJ U LK , 
HELSINKGIN YLIOPISTO 
METSÄKIR.JASTO 
UNIONINKATU 40 B 
00170 HKI 

Sisällys - Innehåll - Contents 

F 

A la nk o, P.: Ta mm en ja ra ken ta misen vuosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Vu odenpuu 1986 ........ . . .. ............ 4 
Ka lli o, P .: T a mmi , Va rs in a is-Suomen maakun tapuu (Quercus robu r, 
P rov incia l tree o f the Turku Regio n) . . . . . . . . . . . . . 5 
Ra inio, R.: T a mme n vilj e ly (C ulti vat io n of co m mon oak, Quercus robu r, 
in F inla nd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Raa tika in en, M .: T a mm i piha pu tm a (Oak, Q uercus robur as a ho mes tead 
tree in Finla nd ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
La rsso n , 0 .: M e nes tyy kö Jug la ns nigra? ( Black Wa lnut , does it thrive in 
Finla nd?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Kn a pe, 8 .: En va ndring i La ho ul. Sommarblomster i Västra H ima laya 
(Trekk ers in La ho ul , W es te ro Hima laya) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Su o m inen , 0.: K a uk as ia np ih ta sy rj äy tt ämässä metsäk uus ta ruo tsa la isten 
jo ulupuuna (A bies no rdma nnia na ta ki ng the p lace of Norway spruce as 
the Christmas-tree o f the Swedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
L a nkia , H .: Villa N ybac ka n puut a rh a (Vi lla Nybacka Garden) . . . . . . . . . . 37 
Söyrinki , N .: Po hj as la hden jätt il ä isku usesta ja m uis ta ennä tysk uus ista 
(The la rges t indi vidu a ls of N o rway sp ruce, P icea abies, in F inland) . . . . . . 4 1 
K a rhu , N .: H els ingissä kasvaa 12 736 poppe lia ( 12 736 poplars a re 
growing in the cit y of H els inki ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
A la nko, P. : S uo m essa v ilje ll yt hernepe saa t (Ca ragana) (Caragana 
species culti va ted in F inl a nd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
D endro logia n Seura n kevää n j a a lku kesä n tapa h tumia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Kirj a lli suutt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
D endro logia n Seura n vuos ik okous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Ruo tsa la isten dendro logien toiminnas ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
U udet j äse net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
D endro logia n Seura n to imin takertomus 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Kansikuva: Ruissa lon tammi vaaht eran kukkim isen ai kaan. Ku1 a Ho nk a pirt in lä heltä. 

Pärmbilden: Eken i Ruissalo nära Ho nk,1pirtti . 



cSOOOIT= 
JrOLIIA 

1 
vol.l7(2) 

1986 

~ 

RJA 

DE DROLOGIA ' EURA
DE DROLOGI KA ' ÄLL ' KAPET r.). 



SORBIFOLIA 17(2) 1986 ISSN 0359-3568 

( 1970-1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia- Dendrologiska Sällskapets Notiser- Bulletin of 
the Finnish Dendrological Society) 

Julkaisija 
Utgivare 

Toimitus 
Redaktion 

Toimituksen osoite 
Redaktionens address 

Talous- ja jäsenasiat 
Ekonomi- och medlemsärenden 

Ilmoitukset 
Annonsavgifter 

Tilausmaksut 
Prenumerationsavgifter 

Toimituskunta 
Redaktionskommitte 

Painopaikka 
Tryckort 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y.~ 

Pentti Alanko (vastaava , ansvarande) , 
Leena Helynrama (toimitussih teeri, redaktionssekreterare). 

Kasvimuseo, Unioninkatu 44,00170 Helsinki 
puh. 90-650 188/ 50. 

Anne Mäkynen , Museokatu 31 A 2, 00100 Helsi nki . 
puh. 90-839 2680, (iltaisin) 90-490 113. 

1/ 1 s. 400 mk, 1/2 s. 250 mk, 1/4 s. 150 mk. Myynti, 
ombudsman: Pekka Markkula, puh. 90-166 2749, 
(illalla) 90-563 0277. 

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se jaetaan seu ran 
jäsenille jäsenmaksua vastaan. Muille tilausmaksu on 50 mk. 
Utkommer 4 gånger om året. Sällskapets medlemmar får 
tidskriften för medlemsavgiften. För utomstående är avgiften 
50 mk per år. 

Aune Koponen. Tapio Lindhol m, Olavi Luukkane n 
(English abst racts), Jouni Mikola, Risto Murt o, 
P.M.A. Tigerstedt, Pertti Uotila . 

Helsingin Liikekirjapaino Oy. 

DENDROLOGIAN SEURA- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y . 

Puheenjohtaja 
Ordförande 

Hallituksen jäsenet 
Medlemmar i styrelsen 

Varajäsen.et 
Suppleanter 

Sihteeri 
Sekreterare 

Varainhoitaja 
S kattmästare 

Jäsenmaksut 
Medlemsavgifter 

Dos. Pertti Uotila, Kasvimuseo, 
Unioninkatu 44, 00170 Helsinki, puh. 90-650188. 

Sampsa Aaltio, C.J. Gottberg, Bo Knape 
(varapuheenjohtaja, viceordförande) , Niilo Karhu , 
Aulikki Kauppila, Aune Koponen (kirjastonhoitaja , 
bibliotekare), Martti Lepistö, Tapio Lindholm, 
Päivi Ryöppy, Marjatta osukainen, Martti Venäläinen, 
Anneli Viherä. 

Pentti Alanko, Anne Mäkynen, Matti Luostarinen. 

Päivi Ryöppy, Kasvinjalostustieteen laitos, 
0-talo, Viikki , 00170 Helsinki, puh. 90-378011 / 477. 

Anne Mäkynen, Museokatu 31 A 2, 00100 Helsinki, 
puh. 90-839 26 0, (iltaisin) 90-490 113. 

Vuosijäsenmak u 50 mk , opiskelijat 25mk, 
ainaisjäsenmaksu 600 mk , yhteisöjäsenmaksu 600 mk 
seuran postisiirtotilille 419 92-1. Årsavgift 50 mk, 
studerande 25 mk, ständigt medlemskap 600 mk , samman
slu tt ning 600 mk på sällskapets postgirokanto 419 92-1. 



SORBIFOLIA 17(2) 1986 

Puolivuotisajatuksia 

Kädessäsi on vuoden 1986 Sorbifolian toinen numero. Asiapitoi
nen kuten ensimmäinenkin- koottu mm. tammipaketista, seuran 
kolmannesta puisto-oppaasta, puuvartistenkasvien näytteiden ke
ruuohjeista ja Unkarin suurimman kasvitieteellisen puutarhan 
esittelystä. Varsinkin vuoden puu -annos on muuttunut vuosi vuo
delta tukevammaksi -jokohan lukijoiden sietokyvyn rajat ovat 
lähestymässä? Seuran hallitus ja Sorbifolian toimitus olisivat kii
tollisia vuoden puu -tiedon levitykseen liittyvistä kommenteista, 
parannusehdotuksista ja ideoista. Samoin ajatukset puisto-opas
sarjasta ja sen jatkamisesta ovat toivottuja . 

Vuoden puu ohjelma on aiheuttanut myös toimituksellisia han
kaluuksia. Suunnitelma vuoden puusta julkaistavista artikkeleista 
on laadittu kerralla koko vuosikertaa varten. Eräiden kirjoitusten 
saam isessa on kuitenkin ollut vaikeuks ia. Tämä mm. o li osasyynä 
tämän vuosikerran ensimmäisen numeron tolkuttomaan myöhäs
tymiseen - tosin kirjapainonkin toimivuudessa (ja laadussa) oli 
varsin paljon toivomisen varaa. Kokemuksista kuitenkin viisastut
tanee. Niinpä mm. artikkelien kirjoittamiseen ja korjaamiseen an
netuista määräpäivistä tullaan pitämään tiukemmin kiinni: matti
myöhäisiä ei enää odotella. Vuoden viimeiseen numeroon tarkoi
tettujen artikkeleiden pitää olla toimituksessa 15.9. mennessä. 

Yksi tämän lehden artikkeleista herättää erityisiä mietteitä . Au
likki Alanen ja Matti Osara kirjoittavat laajasti tammen suojelus
ta. Jälleen sivutaa n suuria ja komeita puuyksilöitä, joiden inven
tointi, seuraami nen ja suoje lu on mitä ominta toimintaa juuri den
drologeille ja Dendrologian Seuralle. Tästä varmaan löytyisi yh
teistyömahdollisuuksia luonnonsuojeluviranomaisten ja dendro
logien välillä. Merkittävä dendrologinen kohde voidaan suojella 
lu onnonsuojelulain mukaisella rauhoituksella. Useimmat luon
nonmuistomerkkeinä rauhoitetut puuyksilöt ovat luontaisia, mut
teivät kaikki. Joukossa on monia istutettuja yksilöitä ja ryhmiä 
(esimerkiksi muutamat puukujat),joistajotkut ovatjopa maamme 
alkuperäiseen kasvistoon kuulumattomia lajeja. Luonnonsuojelu
aluerauhoituksen puolestaan ovat saaneet eräät ainakin osin ihmi
sen muokkaamat kohteet, parhaimpana esimerkkinä Mustilan 
Arboretum. 

Pertri Uotila 
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Dendrologian Seura Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Kesäretki 4.-6. 7.1986 

Kuten SORBIFOLIAN edellisessä numerossa ker
rottiin, suuntautuu D endro logia n seura n kesä
retki tänä suvena H ä meen kautta Satakuntaan. 
Lähtö o n perjan taina klo 8 perinteiseltä paikalta 
M etsä talo n "pihalta". Perjantaina o hjelmassa o n 
lyhyt tutustuminen FORSSAN kaupu ngin istutuk
siin kaupunginpuutarhurin johdolla. Sieltä jatke
taan matkaa J OKIOISII N, jossa ihmetellään Maa
talouden T utkimuskeskuksen uusia laitosraken
nuksia, syödää n ja pistäydy tään vielä kartanon 
vanhassa puistossa . 

Jokiois ista matka jatkuu KOKEMÄELLE Kari 
maan arboretumiin ja sieltä Porin kautta M ERI
KARVIALLE (35 km Pa rista), jossa yövytää n Poh
jan la hden ra nnalla Merikievarissa . 

Puistokävelyt Helsingissä 

Pe 22.8.1986 NiskaJan arboretum. Op
paana Niilo Karhu. Kokoontuminen 
Haitialan talon pihassa klo 17.30. Ks. 
puhelinluettelon kartta 45 , ruutu 
52/85. Kahden km päässä bussin 67 
päätepysäkki. 

Lauantaina tutu tutaan PORIN seudun moni
puolisiin dendrologisiin kohteisiin kaupungin
puutarhuri Matti Virtasen johdolla. Lauantain ja 
sunnuntain välinen yö nukutaan E URASSA Siera
vuoren lomakylässä laajaulappaisen Pyhäjärven 
länsirannalla. Sunnuntaina mennään RA UMALL E 
heti aamusta ja käydään läpi niin kaupungin vi
heralueita , seminaarin puistoa kuin vanhaakau
punkiakin. Iltapäivällä tutustutaan vielä Rauma
Repola Oy:n istutuksiin. 

Retken hinta on noin 500 mk (laskettu 20 hen
gen mukaan). H intaan sisältyvät yöpymiset, bus
si kuljetus, kaksi aamiaista ja kaksi päivällistä. 
Penui A/anko 

Ma 1.9. 1986 Alppilan puistot. Ohjel 
massa tutustumine n Linnanmäen hu
vipuiston istutuksiin, Alppipuistoon ja 
Lenininpuistoon. Kokoontuminen rai
tiova unu kolmosen pysäkillä lähellä 
Viipurinkadun-Karjalankadun kul
mausta ruhtinaanpoppelin (Popu/us x 
rasumo wskiana) juurella klo 16.30. 

Kolmen puisto-oppaan sarja 

Dendrologian Seuran puisto-opassarja on nyt saanut kolmannen osan
sa, tässä numerossa julkaistavan Alppipu isto-oppaan. Alppipuisto-opas
ta niinkuin v. 1983 ilmestynyttä Ka isaniemen puiston opasta ja v. 1986 
uusittuna painoksena julkaistua Kaivopuisto-apasta on saatavissa aina
kin Dendrologian Seuran tilaisuuksista , Helsing in yliopiston kasvinja
lostustieteen laitokselta, kasvitieteen laitokselta, kasvitieteell isestä puu
tarhasta, Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälö istä ja Maailman 
Luonnon Säätiön myymälästä. Oppaiden hinta on 5 mk/ kpL 
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Tammen suojelu 

Aulikki Alaneo ja Matti Osara 

Alanen, A. & Osara, M. 1986: Tammen suojelu . (Conservation of oak). -
Sorbifolia 17(2):65-76. 

Oak ( Quercus robur) is a valuable tree and it has been variously protected in 
Finland for hundreds of years. Since the 14th century a penalty fine followed the 
cutt ing of an oak and eventually a law was instituted in which all oaks belonged to 
the crown. 

Despite the conservation, and panly because of that , oak trees decreased and 
became more and more isolated. Since 1923 the nature protection law gave an 
op po rtunit y to preserve oak woods and olitary trees. 

In addit ion to the oak itself. a great number of cryptogams and invertebrate 
animals a re restricted to, or greatly benefit oak (see list on page 67). 

Protec tio n of oak and other noble deciduous trees and of rich forests is a t 
present studied by a group of specialists formed by the Ministry of the Environ
ment. The aim of this group is to list all valuable occurrences of such trees and rich 
forests and to obtain legal protection for the best. A good example is the law on 
deciduous fo rests in Sweden. 

Aulikki Alanen ja Matti Osara. Ympäristöministeriö. luonnonsuojelu toimisto. Kaiku
katu 3. 00530 Helsinki. 

Tammea voidaan pitää jaloista lehti
puistamme majesteetillisimpana. Tam
men "jalous" ei oikeastaan johdu lajin 
vaateliai uudesta, vaikka sen luontaiset 
esiintymät ovatk in meillä rajoittuneet 
tiukast i maan lounais- ja etelärannikon 
tuntumaan. Arvo perustuu pikemmin 
tammen kulttuurihistorialliseen merki
tykseen. Tammea pidetään hienona 
huonekalupuuna, linna- ja karta no
puistojen koristuksena sekä muutenkin 
maisemallisesti merkittävänä, ylväänä 
puuna. Tammen arvo tus o n peräisin 
Jo muinaisista jumaltaruista sekä myö
hemmästä kansanperinteestämme. 

Suojelun historia 

Tammea on pyritty uojelemaan kautta 
aikojen. Suojelumotiivit vain ovat 
Vaihdelleet, pai nottuen aluk i hyöty
käyttöön. Tammi o li aikoinaan tärkeä 

laivanrakennuspuu, jonka Iuvat tomas
la kaatamisesta sai sak koja jo 1300-lu
vulta lähtien. Metsälainsäädännös
sämme painotettiin 1500- ja 1600-lu
vuilla kaikkien "hedelmiä kantavien 
puiden", myös tammen, suoje lua . Lo
pulta säädetti in ns. tammiregaali, jon
ka perusteella kaikki tammet ol ivat 
kuninkaan omaisuutta. Tammen kaa
tami e ta saa ttoi saada sakot sekä 
kahden taimen istutusvelvoitteen. 
Säännösten tavoitteena o li säi lyttää 
riittävästi tammimetsiä toisaa lta si ko
jen terhoravinnon turvaamiseksi, toi-
aalta otalaiva ton rakennustarpeiksi 

(Granit 1935). 
Tammen lakisää teinen suojelu jatkui 

aina 1800-luvun loppupuolelle asti. 
Tämä oli maanomistajille kannattama
to nta ja epämieluisaa. Niinpä tammi
metsät tuona aikana vähentyivät enti
sestään. Suuri osa parhaista tammea 
kasvavis ta , kuivahkoista lehtomaista 



66 

Kuva 1. Karjaan Kohagenin rauhoitetun lehdon, 
aiemman laitumen, tammia . -Valokuvat 1 ja 4 
A. Alanen. 

Fig. 1. Oaks in a protected rich-forest area, a 
former pasture, in Karjaa, SW Finland . - Pho
tographs 1 and 4 A. Alanen. 

oli jo aiemmin raivattu vi ljelyksiksi . 
Viime vuosisadan loppuun mennessä 
tammiesiintymät hupenivat ja eristyi
vät huolestuttavasti toisistaan. 

Kuluvan vuosisadan aikana tammea 
on suojeltu jo puun itsensäkin vuoksi, 
ei vain hyötytarkoituksessa. Luonnon
suojelulain voimaantulo 1923 mahdol
listi tammimetsien säilyttämisen suoje
lualueina ja puuyksilöiden rauhoitta
misen luonnonmuistomerkkeinä. Jo 
1920-luvun lopulta lähtien useita tam
miesiintymiä onkin .suoje ltu luonnon
suoje lulain nojalla . Suojelukohteiksi 
on usein valittu kauniita, maisemalli-
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sesti tai kulttuurihistoriallisesti merkit
täviä esiintymiä. 

Suojelun biologiset perusteet 

Vasta viime vuosina on alettu korostaa 
myös tammen suojelun biologisia nä
kökohtia. Tavoitteena on toisaalta 
tammen oman perinnöllisen aineksen 
ja uudistuvien populaatioiden suojelu, 
toisaalta tammimetsäyhteisöjen moni
puolisuuden ja tammen seuralaislajien 
säi lyttäminen. 

Tammikoita on monentyypptsta: 
mm. karujen hiekkaisten mäkien ja 
kangasmaiden tai ravinteisten, usein 
kalkkipitoisten, lehtomaiden tammi
metsät taikka puoliavoimet, karjan 
polkemat ja lannoittamat hakamaa
tammikot (kuva 1). Kussakin erityyp
pisessä tammikassa elää sille ominai
nen kasvi- ja eläinlajisto. Yleisimpiä 
tammen seuralaiskasveja ovat lehmus 
ja pähkinä. Aluskasvillisuus on ka
ruimmilla paikoilla vähäistä, heinä- ja 
varpuvaltaista, kun taas rehevimmillä 
paikoilla ruohoja on runsaasti. Ylei
simmät kenttäkerroksen lajit ovat kie
lo, käenkaali , sini- ja valkovuokko, 
nuokkuhelmikkä, lehtonurmikka, o ra
vanmarja, lehtomaitikka, mansikka, 
kevätesikko, kevättähtimö jne. (J ahns
son 1929, Tapana 1958). 

Tammimetsiin on sopeutunut suuri 
joukko itiökasveja ja selkärangattomia 
eläimiä. Varsinkin vanhoissa, suurissa 
puissa sekä kannoissa, kuolleilla suuril
la oksilla ja muulla lahopuulla elää lu
kuisia lajeja. Monet niistä säilyvät vain 
tammen seurassa, osa voi hyödyntää 
myös muita vastaavia ympäristöjä. 
Tammimetsissä tavataan myös run
saasti kolopesijöitä. 

Erikoistuneimmat tammen seuralais
lajit ovat tammikoiden huvetessa taan
tuneet uhkaavasti. iiden esiintymät 
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ovat vähentyneet, populaatiot pienen
tyneet ja leviäminen vaikeutunut tam
men vähenemisen myötä. Maassamme 
on uhanalaisena jo n. 50 tammesta 
riippuvaista tai tammea selvästi suosi
vaa eläin- ja kasvilajia. Ruotsissa tam
mella eläviä selkärangattomia eläimiä 
on laskettu olevan useita tuhansia. 

Ainut uhanalainen tammen sammal 
Suomessa on katkokynsisammal (Dic
ranum viride). Sieniä on sen sijaan perä
ti 26, mm. juurtotatti (Boletus albidus), 
kalvastatti (B. impolirus), heloseitikki 
( Cortinarius cinnabarinus), tammenker
roskääpä (Perenniporia medulla-panis) , 
sokkelokääpä (Daedalea quercina), tal
vihiippo (Mycena rinrinnabulum) , ja 
nukkajuurekas ( Oudemansiella longi
pes). Uhanalais ista jäkälistä tammea 
suosivat etenkin harmaaneulajäkälä 
( Chaenotheca cinerea), härmäneulajä
kälä ( C. coniophaea) sekä lupporusto
jäkälä (Ramalina rhrausta). Tammea ja 
muita kulttuuripaikkojen vanhojajalo
ja lehtipuita suosivat muutamat muut
kin uhatut jäkälämme. 

Tammimetsien se lkäranganomista 
eläimistä erityisesti monet perhoset ja 
kovakuoriaiset (kumpiakin kymmen
kunta) ovat vaarassa hävitä meiltä. 
Tällaisia perhosia ovat pikkuvyömitta
ri ( Cyclophora quercimonrana), tam
menmiinaajakoi (Acrocerops brongni
ardel/.·,s), tammipikkumittari (Eupirhe
cia dodoneara), tammipiiloyökkönen 
( Conistra aeyrhrocephala) ja tammirita
riyökkönen (Catocala promissa). Uhan
a laisia tammen kovakuoriaisia ovat 
mm. meiltä ilmeisesti jo hävinnyt tam
mikiitäjäinen ( Calosoma inquisiror) se
kä erakkokuoriainen (Osmoderma 
eremita), kuusitäpläjäärä (Anoplodera 
sexgurrara) ja vennaJaarä (Mesosa 
myops). Hyönteisten lisäksi ovat uhan
alaisia iso- ja tammijuoksujalkainen (Geo
philus electrius ja Brachygeophilus trun
corum). 
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Tammella tai tammimetsissä elävien 
lajien biologia tunnetaan melko huo
nosti. Useimmat uhanalaiset itiökasvit 
tarvitsevat kasvaakseen vanhoja ja 
kookkaita , eläviä tai osittain lahoja 
puita . Selkäranganomien eläinten 
kannalta sen sijaan kuollut, kuiva puu 
on tärkeintä. Mahdollisimman moni
puolisen lajiston säilyttämiseksi tulisi 
tammikoissa olla kaiken ikäisiä, myös 
kuolevia ja lahonneita puita. Myös 
tammen seurassa tavallisesti kasvavat 
muut jalot lehtipuut ovat tärkeitä. Nii
denkin lehvästöissä ja rungoissa elää 
useita harvinaisia lahottaja- ja loissie
niä sekä hyönteisiä. 

Suojeltavan tammikon pinta-alakin 
vaikuttaa siihen , kuinka monta lajia 
alueella voi säilyä. Jotkut tammen 
eliöistä tarvitsevat kokonaista tammi
metsää, toiset pienehköä esiintymää ja 
osalle riittävät yksittäiset puutkin. Ne 
tammen eliöt , jotka elävät pitkään yh
dessä puussa, voivat säilyä yks ittäisen 
tammen tai pienenkin esiintymän tur
vin. Parhaana suojeluvaihtoehtona pi
detään suurten alueiden tai useiden lä
hekkäisten pienempien alueiden suoje
lua (Statens naturvårdsverk 1982). 
Näin estetään tammipopulaatioiden 
liiallinen pirstoutuminen ja eristyminen 
sekä mahdollistetaan lajiston leviämi
nen ja vaihto . Huonoimmassa tapauk
sessa joudutaan suojelemaan yksittäis
tä pientä tammikkoa kaukana muista 
esiintymistä. 

Luonnonmuistomerkit 

Luonnonsuojelulain (71/23) mukaan 
voidaan yksittäinen puu, puuryhmä tai 
puukuja määrätä maanomistajan ha
kemuksesta ja lääninhallituksen pää
töksellä luonnonmuistomerkiksi, joka 
on juuristoineen rauhoitettu kaikelta 
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vahingoittamiselta. Lisä ksi keskusvi
rastot voivat omalla päätöksellään 
rauhoittaa luonnonmuistomerkkejä . 

Luonnonmuistomerkiksi rauho itet
tavan kohteen täytyy olla koko maassa 
tai kyse isellä seudulla harvinaista laj ia 
tai tyyppiä taikka olla ikänsä , mitta
suhteittensa, rakenteensa , kauneuten
sa, maisemallisen arvonsa takia sä ilyt
tämisen arvoinen. Kohteeseen liittyvä t 
historialliset muistot voivat li sä tä sen 
suojeluarvoa. 

Vuoden 1984 lopussa oli maassam
me 84 tammea , tammiryhmää tai -ku
jaa rauhoitettu luonnonmuistomer
keiksi. Taulukossa 1 on näistä esitetty 
yhteenveto (Maa- ja metsätalo usminis
teriö 1978 , Ympäristöministeriö 1986 b 
ja luonnonsuojelutoimiston arkisto). 
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Valtaosa luonnonmuistomerkeiksi 
rauh oitetuista tammista on yksittäisiä 
puita . Suojelun perusteena on yleensä 
o llut puun huomattava koko ja mai
semallinen merkitys. Useimmiten rau
hoitettu tammi kasvaa yksinäisenä ja 
jykevänä puuna näkyvästi pellon reu
nalla taikka pihapiirissä (kuva 2). 

Rauhoitetut tammiryhmät muodos
tuvat yleensä muutamasta vanhasta 
puusta ja näiden nuo rennoksista. Mer
kittävin tammiryhmä sijaitsee Mietoi
sissa, Saaren virka talon maalla. Alu
eella kasvaa noin sata eri ikäistä tam
mea. 

Rauh o itetuill a tammikujilla on 
huomattava maisemallinen ja kulttuu
rihistoriallinen arvo. Usein teiden le
venn ys ha nkkeet ovat vaaranta neet 

Kuva 2. Rauhoitettu tammi Karjalohjan Kyrkössä. - Valok. A. Leivo. 

Fig. 2. A protected oa k in Karjalohja, SW Finland. - Photogra ph A. Leivo. 
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T a ulukk o 1. Lu o nno nmuistomerkeiksi ra uho itetut ta mmet vuod e n 1984 lo pussa. 
Sara kk eet : 1 =puita, 2 = puuryhmiä , 3= puu kuj ia. 

Lääni / Kunta 2 3 yht. 

U U DE MAAN 
Espoo 9 3 12 
H elsinki 3 4 
l nk oo 1 1 
Kerava 1 1 
Kirkko nummi 2 2 
Lo hja mlk 2 3 

urmij ä rvi 
Pernaj a 
Po hja 
Po rvoo mlk 
Samma tti 
Sipoo 
Siuntio 1 
T a mmisaa ri 1 2 4 
Tuusul a 1 1 
Vantaa 2 2 
Vihti 2 

TU R U N JA POR IN 
K ustav i 1 1 
La it ila 2 2 
Lemu 2 2 
Lieto 1 1 
Mas ku 3 3 
Mietoinen 1 
Muuri a 2 2 
M ynä m ä ki 

oorm a rkku 
No usia inen 
Paimi o 

nä iden olemassao lo n ja käy nnistäneet 
suoje lu to imet. 

Puide n a lkuperästä o n va litettava n 
Vä hä n t ie toja. T a mm ikujien li säks i 
mo net po hj o ise mma t yksi ttä iset ta m
met ja ta mm iryhmä t ova t is tutettuja. 
Perinteises ti va nhoja puita o n a ina suo
jeltu . Suuriin pih a pu ihin ja muihin 
kookka isii n ja eriko isi in pu ihin o n suh
ta ud ut tu tu nneperä ises ti , ja ne ova t si
ten säi lyneet. Osa Lo unais-Suo men 
rau ho ite tui sta ta m mista ja ta mmiryh-

Lääni / Kunta 2 3 yht. 

Perni ö 1 1 
Ra isio 3 3 
T a ivassa lo 2 2 4 
Uusik aupunki 1 
Ves ta nfjä rd 1 

AHVE ANMAA 
Sa lt vik 

HÄMEE 
Ka ivoJa 
La hti 
Mä ntt ä 1 

asto la 2 
Vilppul a 

KYME 
Parikk a la 
Suo m enni emi 1 
Vehk a la hti 1 
Viro la hti 3 4 

MIKK E LI 
H ein o la mlk 
Joro inen 
Mikkelin mlk 

KESKI-S UOME 
Kuhmo inen 

VAASA 
Al ajä rvi 

Yhteensä 57 24 3 84 

m istä on jäänteitä pai ka ll a ai ka isem
min kasvaneista ta mmimetsik ö istä. 

Ra uh o itusmää räysten mukaa n o n 
luo nno nmu isto merkiksi ra uho itetun 
puun , sen os ien ja juuriston va hingoit
ta m inen kie ll ett y. Va litettava n usein 
tä mä ei riitä puun menes tymiseen. 
Varsink in rakennetuill a a lueilla vo i 
puu n ym pä ris tössä ta pa htua muuto k
sia , jo tka muut tavat se n kasvuo losuh
tei ta. Teiden levennykse t , viemärö inti
työ t ja muu maankaivuu pu un ympä-
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Luettelo 2. Ta mmien suojelun kann alt a merkittävimmät luonno nsuojelualueet. - Lyhenteiden seli-
tykset: sulj ettu a lue= su, liikkuminen rajoitettu= ra. avoin alue= av: luo nno ntilassa sä ilytettävä 
alue = lt, hoidettava alue = ho. , 

Lääni kunta alue pinta-a la tyyppi rajoitus 
(ha) ja hoito 

UUDE MAAN Espoo Träskända 32.0 puistometsä av, ho 
Bjö rkö 0,9 pihapiiri av. ho 

Hanko Kadermo 3,1 pihapiiri av. ho 
Karjaa Koh agen 13.4 lehto av. ho 
Karjal ohja Karka li 100.0 leht o ra. ho 
Kirkkonummi Hokansholm 2.3 lehto av. ho 

Prästgården 1.3 lehto av. ho 
Vrångnäs 8.5 lehto av. lt 
Vols 3.8 lehto av, lt 
Tamminiemi 1,7 lehto av . ho 

Lo hja Osuniemi 1.9 lehto av. ho 
Lohja mlk Jalassaari 8,8 lehto su. ho 

Iso-Teu ta ri 1.5 puisto metsä su, ho 
Siuntio Parkberge t 17,1 puistometsä av. ho 
Tammisaari Offerlund 0.9 lehto av. ho 

Gullö 8.2 lehto su. ho 
Tenhola Framnäs 21.3 lehto av. ho 

Riilahti 19.6 puistometsä av, ho 
Vantaa Tammista 8,4 puisto metsä SU, ho 
Vihti T apiola 2.0 lehto ra, ho 

Juo tila 3.4 pihapiiri su, ho 

TURUN JA PORIN Halikko Märyn lehto 1,0 lehto su. lt 
Märyn mäki 1.1 lehto su, lt 
Vaisakko 62.0 lehto ra , ho 

Kaarina Karpanmäki 0.2 lehto av, ho 
Vaarniemi 10.7 puistometsä av, ho 
Karpanmäki 4 ,0 lehto av. ho 

Nousiainen Torainen 2,0 lehto av, ho 
Perniö Sahajärvi 23.5 lehto av. ho 

Teijonsaari 0,7 lehto av. lt 
Turku Ruissalo 55 , puistometsä ra, ho 

Marjaniemi 29,0 puistometsä ra , ho 
Katarinedal 17, 1 puistometsä ra, ho 
Toijainen 1.0 lehto av . ho 

AHVE ANMAA J omala Ramsholmen 13,0 lehtoniitty av. ho 
Ma riehamn Espholm 7,0 lehtoniitty av, ho 
Lemland Nåtö 111,0 lehtoniitty av, ho 

HÄMEEN Lahti Mukkula 12,3 puistometsä av, ho 
Loppi Laukkakallio 2,7 lehto ra , ho 

KYMEN Elimäki Mustil a 97, 1 puistometsä av, ho 

Yhteensä 40 aluetta 711.3 
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ristössä katkovat tammen juuristoa. 
Yleensäkin puiden suoje luun tontti
mailla on kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Luonnonmuistomerkkien 
suojelussa on käytetty tulkintaa , jonka 
mukaan puun päähaarojen juuriston 
ulottuvuus on sama kuin sen oksiston 
ulottuvuus. Tätä lähempänä suoritetut 
~aivuut tai läjitykset vah ingoittavat jo 
JUuristoa. 

Luonnonsuojelualueet 

Luonnonsuojelua lueen muodostami
nen tapahtuu maanomistajan hake
muk sesta. Lääninhallitus tekee rauhoi
tuspäätöksen saatuaan lausunnot, jois
sa arvio idaan alueen suoje lun yleinen 
merkitys ja yleisen edun mukaisuus . 
Maanomi staja voi nykyisin saada kor
vauksen luonnonsuojelualueen muo
dostamisessa menettämästään talou
dellisesta hyödystä. Luonnonsuojelu
alueen rauhoitusmääräykset laaditaan 
tapauskohtaisesti. Näillä turvataan 
alueen suoje lun tarkoitu ksen säilymi
nen. Tavallisesti määräyksissä anne
taan kieltoja ja rajoituksia sekä määri
tellään tapoja , joilla a luetta voidaan 
käyttää ja hoitaa . Maanomistaja voi 
varata itselleen jonkin käyttöoikeuden, 
joka e1 o le ristiriidassa suojelun tarkoi
tuksen kanssa. Ra uhoitusmääräyksistä 
voidaan lääninhallituksen luvalla poi
keta, mikäli se on alueen suoje lun kan
nalta tarkoituksenmukaista. 

Taulukkoon 2 on koottu tammen 
suojelun kannalta merkittävimmät vuo
den 1984 loppuun mennessä perustetut 
Yksityismaiden se kä kaikki valtion 
maiden luonnonsuojelualueet. Näitä 
on yhteensä 40 ja niiden yh teispinta
ala on 7 11 ,3 hehtaaria (Maa- ja metsä
talousministeriö 1978, Y mpäristömi
nisteriö 1986 b ja luonnonsuojelutoi
miston arkisto). 
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A lueet on tyypitelty lehtoihin, leh
toniittyihin , puistometsiin ja pihapii
reihin niiden lu onteen ja hoidon tavoit
teiden mukaisesti . Jaottelu ei o le tark
ka , sillä varsinkin laajemm illa alue illa 
on eri ryhmiin kuuluvia osia ja myös 
muunkinlaisia metsiä. 

Rauhoitusmääräyksissä olevien liik
kumisrajoitusten mukaan alueet voi
daan jakaa su ljettuihin (tau lukos
sa = su), rajoitettuihin (ra) ja avoimii n 
(av) alueisiin. Suljetuilla alueilla liik
kuminen on ko konaan kiellettyä , rajoi
tetuilla alueilla se voi tapahtua määrä
tyn ajankohdan ulkopuolella taikka 
vain merkityil lä poluilla tai alueen tie
tyllä osa ll a. Avoimilla aluei ll a liikku
mista ei o le rajoitettu. 

Alueet voidaan jakaa rauhoitusmää
räysten mukaan luonnontilassa säi ly
tettäviin (lt), hoidettaviin (ho) ja hyö
d ynnettäviin (hy) alueisiin. Hoidetta
vien alueiden rauhoitusmääräyksissä 
on määritelty tavat , joilla a luetta voi
daan hoitaa, jotta suojelun tarkoitus 
säily isi. H yödynnettävillä a lueilla 
maanomistaja on varan nut itselleen 
jonkin käyttöoikeuden , josta hän saa 
taloudellista hyötyä vaarantamatta 
kuitenkaan suojelun tarkoitusta . Ta
va llisimmin maanomistajalla on oikeus 
ottaa alueella kasvavaa puustoa. 

M yös nämä jaottelut on esitetty tau
lukossa 2. 

Lähes kaikilla alueilla ihminen o n 
vo imakk aasti puuttunut maisemaku
vaan. Pihapiirien ja kartanopuistojen 
tammet ovat yleensä istutelluja tai 
jäänteitä pelloiksi raivatuista tammi
metsi köistä. äitä alueita hoidetaan 
use in puistomaisesti tammen lisäksi 
muita jalo ja lehtipuita suosien. Monilla 
alueilla kasvaa vain muutamia, joskus 
hyvinkin kookkaita tammia sekapuu na 
tavanomaisten puiden joukossa. Joil
lakin alueilla ta mmi muodostaa pieni
alaisia metsikkökuvioita. Varsinaiset 
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tammimetsiköt ovat suhteell isen harvi
naisia. Tammi on valtapuuna vain 
muutamalla alueella. Näistä ovat mer
kittävimpiä Ruissalo, Katariinanlaak
so, Marjaniemi ja Vaisakko. Myös jois
sakin peltojen keskelle jääneissä saa
rekkeissa tammi on valtapuu . Arbore
tum Mustila on merkittävä myös tam
mien kannalta. Siellä kasvaa lukuisia 
vuosina 1915-1920 istutettuja tammi
metsiköitä ja myös pohjoisamerikka
laista punatammea (Quercus rubra) 
(Tigerstedt 1982). 

Luonnonsuojelualueilla olevien tam
mimetsikkökuvioiden pinta-alaa ei 
ole arvioitu. Tämä on tarkoitus se lvit
tää tulevina vuosina tehtävissä inven
toinneissa. Todennäköisesti se on 
huomattavasti alle 100 hehtaaria. 

Tammen suojelun kannalta merkit
tävät luonnonsuojelualueet keskittyvä t 

25 b 

21° 

• 0 . 
22° 
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se lvästi Kirkkonummen ympä ri stöö n, 
Lohjan ja Karjalohjan alueelle sekä 
Hangon ja Turun väliselle rannikolle 

'1kuva 3). Luonnonmuistomerkit täy-
dentävät suojelun kattavuutta. Lehto
jensuojelutyöryhmä pyrkii ehdotuksil
laan m o nipuol istamaan suojelualue
verkostoa ja pa ikkaamaa n sen aukko
ja . 

Lehtojensuojelutyöryhmä 

Lehtojen ja ja lojen lehtipuiden, myös 
tammen , suojelua selvittää parhaillaan 
ympäristömin ister iön kesällä 1985 aset
tama lehtojensuojelutyöryhmä. Työ ryh
mällä on kä ytössään kuuden vuoden 
aikana ko ko maasta mme koo ttu leh
toinvento intiaineisto (A lanen 1983), jo
ta tä ydennetään vielä kesä llä 1986. 

d 

24° 25° 2~ 

Ku va 3. Tammen suojelun kanna lt a merkitt ävien luon nonsuojelualueiden sijainti luonnonmaantieteel
li si ll ä a lu eill a (Ma a- ja metsätalousministeriö 1978, Ympäris tö ministeriö 19 6 b ja luonnonsuoje lu
to imiston a rki sto; a lu ee t Nordiska Ministe rrådet 1977). 

25 . It ämeren rannikko saa ristoineen 
a. Ahvenanmaa 
b. Turun saaristo 

58. J ä rvi-Suo mi 
a . T a mmela n ylänkö 
b. H ä meen järvialue 
d. Savo-Karjalan järvialue 

59. Eteläiset savilakeudet 
a . Lou nai nen viljelyalue 
b. Eteläinen rannikkoalue 

60. Suomen lounaisrannikon tammivyöhyke 
Kokoluokat: <I ha, pieni ympyrä 

1-1 0 ha , keskisuuri ympyrä 
> JO ha. i o ympyrä 
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T ä mä n jä lkeen suoje lusuunnittelu on 
ta rk o itus saa ttaa loppuun ja julka ista 
mietinn ö n muo dossa keväällä 1987. 

Lehtoja inve nto itaessa o n pyritt y 
ta rki sta maan ka ikki ja lo puues iinty
mä t , va ikka ne eivä t a ina o lekaa n va r
sina isia !ehtoja. Etenkin ta mmi kasvaa 
use in suhtee lli sen kui villa ja karuill a kin 
pa iko ill a. Tä hä nas tinen inve nto inti
a ine isto käs ittää yli tuha t kohdett a, 
jo ista ta mmea kasvaa ka ikk iaa n n . 120 
kohteessa . Esiintymä t ja ka utu va t ko ko 
ta mmen levinne isyysa luee ll e Uudes ta
kaupungista Po rvoon maa la iskun taa n . 
Va ltaosa nii s tä o n lu o nnollisesti keskit
tynyt Turun seudulle . T a mmirunk ojen 
mää rä ko hoaa use immilla a lueilla 
kymmeniin yksilö ihin ja yli sada n puun 
tammimetsiä kin o n n. 30 ka ppaletta. 
Kohteide n pinta-a la t ova t keskimäärin 
a lle 5 hehtaa ri a . A ineistoon sisä ltyy joi
ta kin jo ra uh o itettuja ta i ra uho itus
hankkeiden a la isia ko hteita . 

Lehtojensuojelutyöryhmä n ta vo it-
teena on saad a edustavimma t lehdot ja 
j a lopuumetsä t lu o nnonsuojelula in mu
kaisen suojelun p11nm. Ko hteiden 
edustav uus mää ritetää n etupäässä nii
den kasvilli suuden ja pu tkilo kasvil aj is
to n mo nipuo lisuuden perustee lla. Yh
tenä tä rkeä nä kritee rinä o n ja lojen leh
tipuiden es iintyminen (laji- ja yksilö
mää rä ). Alustav ien a rvio iden mukaa n 
invento iduista ko hteista suunnill een 
viidesosa o n va lta kunna lli sesti merkit
täviä . 

Suojelua lueiden muod os ta misen li
sä ksi ta mmimetsien sä il yminen edell yt
tää usei n kuu se nta imien ra ivaam ista ja 
ma hdo lli sia muita ho ito to imia. T ämä 
tul ee o ttaa huo mi oon ra uho itusmää
räy ksiä laadittaessa se kä ympäri stö ha l
linno n tehtävä kenttää uudell een jäsen
neltäessä. T yö ryhmä pyrkii edi stä mää n 
myös suoje lua lue iden ulko puo lis ten ja
lo puuesi intymi en sä il yttä mistä ja hoi 
toa lä hi nnä tiedo tuksen keino in . 
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Mallia Ruotsista 

Ru otsissa ja lo t lehtipuut , eri ty isest i 
ta mmi ja pyö kki , ovat ta lo udellisesti 
merkittäviä puulajeja. T a mmimetsien 
kokonais pinta-a la o n siell ä n. 50 000 ha 
(meillä muuta ma sata ha). T a mmen 
kasva tusta, ho itoa ja käyttöä o n myös 
ha rjo itettu , tutkittu ja o petettu Ruo t
sissa jo pitk ää n (A lmgren ym. 1984). 
Kä ytä nnössä ja lojen lehtipuiden suoje
lua ja ho itoa o n edi stä nyt metsäa la n ja 
ympä ri stö ha llinno n vä lipo rtaan o rga
ni saa ti o iden tii vis yhteistyö . 

Ruotsissa ja lojen leht ipuiden sä ily
minen o n pyritt y turvaamaan myö s 
la insäädä nnö n ke ino in. Vuodesta 1979 
lä htien o n sikä lä iseen metsä la insäädä n
töön kuulunut erityinen luo nno nsuoje
lun ä kö kohti a pa ino ttava pykä lä (no. 
21 ). Sen noja ll a o n suojeltu ma isema lli
sesti ja b io logises ti merkittäviä ja lopuu
es iintymiä ta lo usmetsissä. Vuo nna 
1984 as tui vo imaa n erityinen jalopuu
metsäla ki , jo nka perusteella ja lopuu
metsien muutta mi seen jo htavat to imet 
ova t kie ll ettyjä . Es imerkiksi pää tehak
kuut ova t lu va nva ra isia ja uudi sta mi
sessa o n käytettävä metsikö n a lkupe
räis tä ja lopuul ajia (ku va 4). 

Suo men metsä- ta i luonno nsuojelu
lai nsäädä nnössä ei nykyise llään maini
ta ja loja leht ipuita. Sen s ijaan es im . 
metsähall ituksen o hje kirjeessä ma ise
man- ja luo nn o nhoidosta (1970) tode
taa n , että ja loje n lehtipuiden es iinty
mä t tul ee metsää käsiteltäessä säästää 
ja vapa utt aa. Metsä ha lli tus o n myös 
peru sta nut joi tak in pienia la isia ja lo
puide n vi ljelymets ikö itä. Es imerkiksi 
tamm imetsiköitä o n perustettu T a m
misaa reen , Inkooseen , Ka rjaa ll e ja 
Kot kaa n . Lisäksi o n pe rusteill a use ita 
lajeja , myös ta mmea , käs it tävä ja lojen 
lehti puiden siemenkeräys metsikkö 
Lo hjal le. 
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Ku va 4. Metsämiehiä ja ympäristönsuojeluvi
ranomaisia vanhan tammen ympärillä ruotsalai 
se lla jalopuumetsien hoitok urssil la Västmanlan
dissa. 

Fig. 4. Pa rti cipa nts of a course for management 
of valuable hardwoods a ro und an o ld oak in 
Västmanland , Sweden. 

Uusimmassa Keskusmetsälautakun
ta Tapion julkaisemassa kirjasessa 
"Metsäluonnon hoito ja suojelu yksi
tyismetsissä" ( 1985) on myös mainittu 
mahdollisuus jättää jalot lehtipuut 
uudistusaloilla raivaamatta. Sekä met
sähallituksen että Tapion ohjeita on 
syytä vielä täydentää jalojen lehtipui
den hoidon osalta. Taloudellisesti kan
nattavien jalopuumetsien kasvatus vaa
tii omat yksityiskohtaiset ohjeensa. 
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Esimerkiksi tammenkasvatus poikkeaa 
tavallisesta havupuumetsien hoidosta 
niin oleellisesti (Rainio 1986), että me
netelmien oppiminen edellyttäisi erityi
sen koulutuksen järjestämistä maas
samme. 

Luonnonsuojelukohteiden merkintä ja 
hoito 

Ympäristöministeriössä on valmistu
massa uudet luonnonsuojelukohteiden 
merkintäohjeet ja kilpityypit. Ne perus
tuvat ympäristöministeriön asettaman 
yksityismaiden luonnonsuojelualuei
den hoito työ ryhmän ensimma1seen 
osamtetintoon (Ympäristöministeriö 
1985). Merkinnässä aiotaan noudattaa 
pitkälti valtion luo nnonsuojelukohtei
den käytäntöä. Luonnonmuistomerkit 
merkitään tunnuskilvellä ja tarpeen 
vaatiessa opastuskilvellä. Alueiden ra
jat merkitään rajakilvin ja sisääntulo
reiteille pystytetään opastuskilvet, jois
sa on alueen rauhoitusmääräysten ja 
kartan lisäksi kuvaus alueen luonnosta. 
Kaikilla sellaisilla alueilla, jotka sovel
tuvat yleisön tutustumiskäynteihin, 
pyritään yleisöä o pastamaan ja ohjaa
maan liikkuminen mahdo llisimman 
vähän haittaa tuottavaksi. Hyvät pol
ku- ja pitkospuureitit estävät aran kas
villisuuden vaurioitumisen ja maan
pinnan kulumi se n. Suljetut alueet ovat 
usein myös jokamiehenoikeuksien 
puitte issa saavuttamattomia. Peruste
luna tä yde lli seen liikkumiskieltoon on 
ylee nsä poikkeuksellisen arvokkaan 
kohteen sä il yttäminen tä ydellisessä 
luon no ntila sa. lueen opas tustaulus
sa tä mä pe ruste lu tulee myös näkyviin. 

Mo net iäkkäät rauhoitetut tammet 
ovat la hovikai ia ja iten alttiita lu
menpainon ja myrskyje n aiheuttam ille 
vahingoille. Tarpeen vaatiessa voidaan 
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täll ais ia va hink oja estää ja korjata lää 
ninhallituksen luva ll a. J oissaki n ta 
pauksissa myös rauh o itetu n puun ym
päristö tarvitsee ho itoa. Puiden näky
vyyttä ja ma ise ma lli sta merkitystä vo i
daan ko ros taa raivaamalJa peittävää 
puustoa ja pensaskerrosta pois. Suosi
tuill a käyntikohteilla o n ongelmana 
maa npinna n kuluminen , joka vo idaa n 
estää kunnostamalJa po lku tai tekemäl
lä puun ympärill e ai taus. 

Lä hes kaikkien tam men suoje lun 
kannalta merkitt äv ien luon no nsuoje
lualueide n rauhoitusmääräyksissä o n 
mää rit elt y tapoja, jo ill a a lueita ho ide
taa n , ja mikä on hoidon tavo ite. Yleen
sä ho idol la pyrit ää n säi lyttämään a lu
een luon ne. Täm ä ede ll yt tää toimenpi
teitä , joil la turvataan ta mmien uudi s
tuminen ja leh tokasv illi suuden säi ly
mine n . H oi to to imenpite iden suori tta
mine n vaat ii asian tuntemusta Ja 
tarkk aa suunnitt elua se kä seura ntaa. 
Lehtojen kasv ien kasvupaikkavaa ti
mukset ova t eril aisia. Nämä on tunnet
tava ja huo mioi tava ho ido n suunnitte
lussa, muuten työ ei johda luonnonsuo
jelun kannalta toivottuun tulo kseen . 
Luo nn o ntilassa sä il ytettävä t a lueet tar
joavat hyvä t ma hdo llisuudet sukkes
sion seuraamiseen . Tehtyjen inventoin
ti en mukaa n luo nno ntil assa säi lyte ttä
vi ll ä a luei ll a o n usein ta paht unut muu
to ksia . jotka eivä t suoje lun tarkoituk
sen kanna lta o le to ivottavia. Tällöin on 
mietittävä tarkoin onko syy tä puuttua 
luonnon omaa n kehityskulkuun ja pa 
lautettava a lueita niiden a lkuperäiseen 
til aa n . 

Yksityisma iden luonnonsuoje lua lu
eiden hoitotyöryhmä ehdottaa toisessa 
osamietinnössään rauhoitusmenettelyn 
uusimista siten , että jokaiselle luo n
no nsuoje lua luee ll e laad ittaisiin jo pe
rustamisvaiheessa käyttö- ja hoito
suunni telma (Ympä ristöministeriö 
1986 a). T ämä edellyttää a lueen perus-
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teell ista tutk imusta. M yös vanhat 
luonnonsuojelualueet aiotaa n tutkia. 
Käyttö- ja hoitosuun nitel man toteuttai 
siva t lääninhallituksen johdolla maan
o mistajat ta i ves i- ja ympäristöpiirit. 
Alue iden tutki mukseen ta rvitaa n uusia 
tarkastajia ja määräaikaisia tutkijoita 
läänien ympä ri stö nsuoje lutoimisto ihin. 
Muilta ta ho ilt a saa tu asiantuntija-apu 
o n myös korvaamattoman arvokasta. 

Suurin osa maamme yksityismaiden 
luonnonsuoje lualueis ta on va rsi n pie
niä, alle viide n hehtaarin ko ko isia. 
Tammivyöhykkeellä sijaitseva t a lueet 
ova t haja llaan ja rippeitä viljelykseen 
raivatuista tammimetsiköistä. Tuleva t 
inven toinnit ja tutkimukset paljastavat, 
mik ä on näitten tila ja mikä merkitys 
muill a luon no nsuoje lua luei ll a o n tam
men suoje lun kannalta. N yky iset ta m
men kannalta merkittävät a luee t edus
tavat tammimetsiköiden kehityksen 
kliimaksvaihetta. Suojelun piiristä 
puuttuu nu o ri a ja kehittyviä tammi
metsiköitä. Luonnonsuojelualueen ak
tiivinen ja luonteen sä il ytt ävä hoito 
o n puuttumista luonno n o maa n kehi
tysku lkuun. Siksi suoje lun piiriin tarvi
taan m yös nuoria ja ilma n ho ito to imia 
kehittyviä tammi metsi kö itä. T ä ll a isia 
saa tt aa löytyä esimerk iksi jo rauhoite
tun alueen vieres tä, jolloin a lueen laa 
jentaminen on paikallaan. Samoin 
uusia a lu eita suunni teltaessa o n pyrit
tävä laajempiin kokonaisuuksiin. Ne 
toimivat paremmin om illa ehdo illaa n. 
Lisäksi ei ole mitään estettä sille , että 
tammesta tulisi sopiviksi todettujen 
uudistusalojen istutuspuu. 

T ammi kasvaa ja elää po ikkeukselli
sen vanhaksi. Tänä päivänä tam mien 
suojelemiseksi tehdyn työn tulokset 
ova t näkyvissä vie lä satojen vuosien 
päästä ja muodostavat a rvokkaa n pe
rinnön jälkipolvi lle. T ämä on haas te ja 
yhteistyön mahdollisuus dendrologeille 
ja luonnonsuojeluviranomaisille. 
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Niskalan arboretum 

Helsingin ka upungilla o n ka ksi a rbo retumia. 
T oinen sijaitsee Meila hdessa ja o n kaupungi n 
puisto-osaston hoidossa. T o inen , van hempi , o n 
kaupungin metsä- ja maa talo usosaston hall in
nassa ja sija itsee Haitia lan Niskalassa lähell ä 
Vant aa n Pitk äkoskea. Niskalan a rboretum on 
10.5. 1984lä htien rauhoitettu luonnonsuojelulain 
nojalla. Aluetta on raivattu po istamalla ko ti
maista puustoa, a rbore tumiin o n ra kennettu 
po lkuverkosto , sinne pystytetään o pastauluja ja 
puut varustetaan nimiki lvillä . Tekeill ä o n myös 
o pas kirjanen alueesta . 

iskalan arboretumin o n perustan ut J acob 
Kava leff vuo isadan alussa. H äne n suorittami
aa n is tutuksia on lähi stö llä laaja lla alueella. joka 
ul o ttuu Tu o marinkylän kartanos ta Haitialan ja 
Niskal a n talojen pihapuis to ihin ja it se arbore
tuma lueen ohi vie lä Ha lti avuorelle pä in . Lähi
vuosina tullaan arboreiumia täydentämään eräil
lä vie lä puuttuvilla tärkeill ä lajeilla. Kiint o isi m
pia arboretumin puista ova t : ka nadanlehtikuusi 
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Ta pana, P. 1958: Tam mi (Quercus robur L.) 
Lou nais-Suo men manteree lla . -Turun Yli
oppilas 5:29- 66. 

Tigersted t , P.M .A. 1982: Arboretum Musti la Ko
tikunnas 1982. - 138 s. Helsinki. 

Ympäristöminis ter iö 1985: Yksityismaiden luon
noosuojelualueiden merkintä. Yksityismai
den luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän 
mietintö 1. - Ympäristön- ja luonnonsuoje
luosas ton julkaisu C:9, 68 s. 

Ympäristöministeriö I986a: Yksi tyismaide n luon
no nsuojelualueiden hoi to, o pastus ja va lvon
ta . Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden 
hoitotyöryhmän mietintö II. -Ympäristön
ja luonnonsuojeluosaston julkaisu, painossa. 

Ympäristöministeriö I986b: Luonnonsuojel ula in 
nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja 
luonnonmuistomerkit 1978-1984. - Ympä
ris tön- ja luonnonsuojeluosaston ju lkais u, 
painossa . 

(Larix /aricina), pyökki (Fagus sylvatica), oho
tanpihta (Abies nephrolepis). sahalininpihta (A. 
sachalinensis). marjatuomipihlaja (A melanchier 
alnifolia), käärmekuusi (Picea abies 'Virga ta '}, 
kartiotammi (Quercus robur 'Fastigiata '), kelta
koivu (Betula lento), paperikoivu (B. papyrifera ), 
tummapoppeli (Populus tristis) , saarnivaahtera 
(Acer negundo), hopeavaahtera (Acer sacchari
num), vaikasaarni (Fraxinus americana) ja kiil to
heisi ( Viburnum lentago). 

Alueelle pääsee parhaiten ulkoilureittejä myö
ten niin pyöräi llen ku in kävellen. Lähimmät bus
sipysäkit ovat parin kilometrin päässä Palohei
nän ulkoilumajan lähellä ja Torpparinmäessä 
(bussit numero 66 ja 67). omalla autolla pääsee 
lähemmäksi . Arbore tumi sa liikkujien on muis
tett ava, ett ä alue on luonno nsuojelualue , jossa 
kaikenlainen "rassaa minen" on kielletty. Liik
kuminen on sa llittua vain poluilla . Aluetta tul
laan valvomaan tarkas ti. - Pentti Alanko 
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H yvä juttu turhissa kansissa 

Paimen. A. 1985: Helsingin yliopiston kas•·itietee l
lisen puut arhan puu \'a rtise t kasvit. Vedartade •·äx
ter i Helsingfors unil'ersitets botaniska trädgård. 
(Summ ary: The " oody pl ants of the Botanica l 
Garden. Unil ersit y of Helsinki.) - Ulmus 1:1- 60. 

Hebingin ~ liopi;,ton ka" itieteelli;,cn puutarhan 
asema maamme dcndrologisten kokoe lmien jou
kossa on merkillä\ ä. Vaikka kokoelma ei ole mi
tenkään laaja eikä ulkonai;,e;,ti häikäi'>evä. edu;,
taa '>en rooli ~ liopi'>tolli;,en puulajitietouden ) 1-
läpitäjänä ja kehilläjänä merki ttä\ ää kansalli'>ta 
instituutiota. Ilman ka;vitieteellisen puutarhan 
\aikutu;,ta ja Iietoulla ol i;,i dendrologinen har
rasttb maas'>amme huomallava;,ti heikompaa 
kuin mitä ;,e on. 

Mo nelle dendrologian ;,u nnuntaih a rraqajalle
kin . juuri se llai;,ell c joita >t!Urin o;,a Sorbifo lian 
lukijoi;,takin o n. O\ at ka" iticteelli set puutarhat 

\ nn1 \i. t 1\tlmcn 
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tärkeitä paikkoja. ii<>;,ä \Oi kä)dä o matoimises
ti opi;,kelema>'>a puita ja muita pull\arti>ia kas
\eja. Ka o,' itieteelli>c>'>ä puutarha'!>a kun on kai
killa ka'>Hilla nimilaput ja nimien oikeelli;,uu
teen 'oi jopa Juollaa. iinpä ;,ieltä löyt~ y katsot
ta\ aa 'aati\ ammallekin harra> tajalle. Kasvi t ie
teelli'>et puutarhat O\ at dendrologi;,esti kiinnos
ta\ ia m~ö; ;iksi. että nii;,;,ä laj imäärä o n suu
rempi kuin muunlai'>i~;,a puulajikokoelmissa. 

äin ka" itietee!Ji;,eo,'>ä puutarha;,;a on sellaisia
kin puU\ ani;taksoneja joita ei juuri muista pui;,
toi>ta lö~ d'. 

Tärkei ntä ka;' itieteelli;,es;ä puutarhatoimin
nas;a on nimenomaan puulaji-i>tutu>ten 'hdis
t~ minen tietee!Ji;,een a'>iantunte muk;,een. Tai pi
täi'>i olla. ;illä Suome'>'>a ei ede;, kunnianarvoi;a 
Hebingin) liopi;to P' '>t~ tarjoamaan puutarha! Ie 
autta\ia tieteellisiä henkilöre;,ur!>'>cja. Silti kasvi
tieteellinen puutarha toi mii ja näk~). 

Tärkeä apu puutarhan toiminnalle ja ;en käy
tölle on kunnon Juellelo '>en ka" ivaroi;,ta. An
nikki Palmenin luettelo Hebingi n )liopi>ton kas
' itieteelli;,cn puutarhan dcndrologise;,ta Iajistos
ta poiqaa pahan puulleen. Tämä pieni kirjanen 
palja;taa. että puutarha'>'>a on tai' asalla kaik
kiaan n. 700 eri lajia tai muotoa puu\ anisia kas
' eja. Oppaan a\ ulla tietää lähteä niitä etsimään 
puutarha'>ta. Kirja;,en kolmo>kannessa oleva 
kanta toimii ;uunni;,tu;,apuna. Kun kaikille la
jeille on annellu tieteeli'>en nimen li'>ähi myö; 
nimet kummallakin kotimai;ella. toimii opa; 
m~ Ö'> apuneU\ ona nimi'>tölli'>esti. 

Val it ella\'a!.ti kirjanen o n pelkkä laj ili sta. sil lä 
ka!>\ ien mene;t~ mi,e,täkin o li '>i micluu>ti luke
nut ;,amalla. N\t 'e tä~t)) kä)dä totea massa 
puutarha'>'>a. 

K irja'>en ilme'>t) minen on '>el\ä merkki. että 
puutarha on 150-\ uoti'>juhlan jälkeen piristynyt. 
Puut arhan piiri;;ä ilmei;esti mkotaan pineyden 
jatku' an 'astaisuude\',akin. koska tätä kirja; ta 
'anen on perustellu uu'>i sarjakin. Toivoa ;opii 
että ;arja todella O\Oillautuu tarpeelliseksi. Pel
kä;,tään tätä ' anen sitä ei oli>i kannattanut pe
rustaa. K)llä kirjaset O\at kä)ttökelpoi;ia ilman 
komeaa ;arjanimeä kanne;;a. Tiedemaailma on 
ehkä turhankin innoka'> peru'>tclemaan sa rjoja . 
Ehkä Ulmu\-sarjaakin kätilöitäe;'>ä oli;i kannat
tanut hiukan toppuutella. 

Annikki Pal men in opa> on kuitenkin hyvin 
kä) ttökelpoinen. joten toivoa ;,opii . että dendro
logit oppi;i,a t sitä h)ödyntämään ihaillessaan 
Kai;aniemcn vihreää '>)däntä.- Tapio Lindholm 
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Kirjallisuutta 

Mabey, R. & Roberts , C. 1983: Denstora eken.-
30s. L T:s förlag, Stockholm. Hinta n. 80,- mk 

Vuoden puusta, ta mmesta, on vuosien varrella 
tehty jopa ko ko naisia kirjoja. Yksi uusi mmista ja 
samalla varmasti kauneimmista o n Englannissa 
vuonna 1983 ilmestynyt pieni kirja "Oak & 
Company" . Asiantunteva teksti on Richard Ma
beyn käsialaa ja hienostuneen kuvituksen on 
tehnyt Clare Roberts. Kirja ilmestyi vuonna 1983 
myös ruotsiksi , nimellä "Den stora eken" L T:s 
förlagin kustantamana. Ainakin ruo tsi nkielis tä 
painosta on edelleen saatavana kustantajan va
rastosta. 

Vaikka kirja mainoksen mukaan on "opetta
vainen tietokirja lapsille" , se soveltuu mainiosti 
myös varttuneempien luettava ksi . 

Kirjassa kerrotaan 1700-luvun alussa kasvunsa 
aloittaneen tammen 272 vuoden pituises ta elä
mänkaaresta terhosta lahokannoksi. Kysy myk
sessä ei o le mikään tietty tammiyksilö, vaan sa
mat asiat liittyvät jokaiseen sa man iän ja koon 
saavuttavaan ta mmeen. 

Vaikka tammenterhot ova t helpos ti it äviä , on 
taimen eloonjääminen melkoista o nnenpeliä. 
Kirjassa kerrotaan miksi vainaniharva Iammen
terho pääsee kasvamaan isoksi puuksi . Samoin 
kerro taan tammen piiriin vuosikymmenten kulu
essa muodostuvasta kokonaisesta eläin- ja kasvi
yhdyskunnasta, joka käyttää tammea ravinto
naan tai asuinpaikkanaan. Puun "keski-iällään" 
kokemat myrskyva hingot saavat aikaan puuta 
hyväksikäyttävien eläinten määrä n li sääntymi
sen. Halkeamiin pesiytyy tuholaisia ja linnut 
hakkaavat pesäkoiojaan kuivuneisi in oksiin. 

SORBIFOLIA 17(2) 1986 

Vaikka kirja on Englannissa tehty. ovat siinä ku
~a tut eläimet ja kasvit joko Suomessakin tavat
tavia tai muista yhteyksistä tuttuja. 

Kirj assa ei ole unohdettu myöskään ihmisen 
vaikutusta tammimetsiin. Tammen säi lyminen 
luon nossa asutuilla seuduilla on ollu t täysin ih
misen a·rm oilla. Tammimetsiä on kauan käytetty 
lai tumina ja tammen terhojaon kerätty sekä ih
misten että kotieläinten ravinnoksi. Tammen 
kuorta on käytetty eläinten nahkojen parkitsemi
sessa. Tammen puuaineksen monista käyttötar
koituksista kerrotaan myös. Entisaikojen ko
meimmat laivat ja huonekalut tehtiin tammesta. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että Ruotsi
Suomen sotalaivat rakennettiin tammesta , siksi 
tammet olivat valtion omaisuutta . Lounais
Suomessa on tammesta tehty monenlaisia tarve
esineitä. Tiedetäänpä tammea käytetyn niinkin 
to isarvoiseen tarkoitukseen kuin latojen lattia
lankuiksi. Tällainen muistitieto on olemassa Ra i
sio n Pernon kartanosta, jonka metsistä suur i osa 
oli tammisekametsää. 

Kirjan tammen ollessa 160 ikäinen salama iski 
siihen , ja puun vähittäinen tuhoutuminen a lkoi. 
Toisen salamaniskun jälkeen puu oli jo raun io, 
jonka elämä päättyi talvimyrskyyn 272 vuoden 
iässä. Lounais-Suomessa hyvässä maassa kasva
vat tammet eivät jää paljon jälkeen kasvunopeu
den ja mittojen osalta kirjassa esitetystä, joten 
kirja siinäkin suhteessa on käyttökelpoinen . 

Tämä sivumäärältään vaatimaton, mutta teks
tiitään ja kuvitukseltaan korkeatasoinen teos on 
erinomainen elämäkerta ja muotokuva vuoden 
puusta . - Olavi Suomin en 

RfCflARD!\;It'\ nt'Y 11X1 
ClARf RORI~K I ~ l'\&\..1."'1 

:Denstora 
Eken 
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ALPPIPUISTO 

Tämän vihkosen on tuottanut 
DENDROLOGIAN SEURA- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET R.Y. 

Dendrologia on oppi puista. Den
drologeiksi kutsutaan puitten ja pen
sai tten harrastajia ja alan ammattilai
sia. Dendrologian seura on puita ja 
pensai ta eri muodoissaan harrastavien 
järjestö. Toimintamuotoina seuralla 
on mm . puistokävelyjen, retkien , savot
tojen ja esite lmätilaisuuks ien järjestä
minen. Seura järjestää matkoja koti-ja 
ulkomaille puiden , puistojen ja metsä
kasv illisuuden kannalta mielenkiintoi
siin kohteisiin . Seura julkaisee Sorbifo-

Toimittaja: Tapio Lindholm 

lia lehteä, jossa o n kirjoituksia puista 
ja puisto ista . Vuoden puu kampanjoil
la se ura tekee tunnetuksi kotimaisten 
puiden tuntemusta ja a rvostusta. 

Vuoden 1986 puu on tammi. Aikai
se mmin o n tehty tunnetuksi katajaa , 
metsäomenapuu ta, kuusta , mäntyä, 
vaah teraa jne. - Dend rologia n seuran 
jäseneksi voit liittyä maksamalla jä
senmaksun seura n postisiirtotilille 
41992-1. Tammen vuonna 1986 se o n 
50 mk . 

Toimituskunta: Pentti Alank o, Tapio Lindholm ja Pekka Markkula 
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Tapio Lindholm 81 

PUISTOT, 
ELÄVÄÄ KAUPUNKIA 

Ihminen o n itse elävä o lento, joka sy n
tyy, kehittyy ja elää. H ä nelle ei o le yh
dentekevää, m issä hän elää. Yhä use
a mmall e meis tä o n ka upunki ja raken
nettu ympäris tö ark ipäiväi nen elina lu
eemme. Ra kennetull a ympäris tö ll ä aja 
tell aa n use in pelkk ää ku o llutta betonis
ta , las ista ja asfa lt ista te htyä kaupun
kimiljöötä. Parhaimmillaan se ei ku i
tenkaa n o le s itä , o nneksi. Vaikka käsi
te vi herra kentamin en ei o lek aa n hyvä, 
o n se n s isältäm ä asia tärkeä osa hyvää 
rakennettua ympäristöä. 

Puisto t , nur mik o t, bu levardit ja 
ka ikki muut is tutuk et ova t vihreää ra
kennettua ympä ri stöä. N e ova t ihmisen 
tekemiä, mutta kuitenkin elävää luo n
toa. Puisto Ju o nnoll a o n suuri merkit ys. 
Se pehmentää kaupunkia. Tuo s iihen 
eloa ja lu o nno nta pa htumia. Puisto ei 
o le pelkk ä eloton kulis i. Siinä on oma t 
ta pa htuma nsa. Vuodenajat näkyvät 
pui toissa . Kevää ll ä puihin tul ee lehti 
ja ruoho a lkaa viheröidä. P uut kasva 
vat ja kuk a t kukki va t ja lo pulta syksy l
lä lehti e n putoa mine n ja si tä ede lt ävä 
värile ikki va lmistaa puisto n tal vee n. 
T a lve ll aki n puistoissa o n o mat ta pa h
tuma n~a. 

Mutta puisto t m yös va ntuva t. Vasta 
perustettuina ne ova t avo imi a ja ilma
via. Kasv ua seura tessaa n ihminenkin 
voi seu ra ta vuosien kulumista. Vanhas
sa puistossa o n suuria puita ja u ein 
hä myisääkin. Puistolla o n omat il 
meen ä e ri-ikä isenä. Sekin on tä rk eä 
puis to luon non arvo. Talot eivät va rtu . 
Ta rpeeks i ikäännyttyään puistoa ehk ä 

joudu taan nuorentamaan voi ma kkaas
tikin . Alppipuistotkin ova t nyt s iinä 
va iheessa . 

Puis to t ja puistoluonto o n rak ennet
tua ympans toa . e eivä t o le yntyneet 
ilman hoivaa ja huolenpitoa. J oka inen 
istutus o n teh ty ihmisten il o ksi. Siks i 
e lin ympäri stö mm e viherryttämistä t u
lee a rvostaa ja ka nnustaa. T o isaa lt a 
puisto ihin ka nna ttaa tutustua s illä se 
antaa kaupunkilai se lämään o man ar
vokkaan sisällö n . 

A lppipuis to e i o le kokonaisuu te na 
niin tunnettu kuin aikaisemmissa puis
to-o ppaissa es ite ll yt Ka ivo puisto ja 
Ka i aniemi. Mutta o n Alppipuis tolla
kin o mat vetonaulansa. Varsina inen 
Alppipuisto o n me rkittävä vi h reä kei 
das ki visen ka upungin keskellä. L in
na nmäen hu vi pui sto on maa nkuu lu. 
Sekin o n puis toa m yös puuta rhamie
les ä, sillä s ie llä o n runsaas ti kasv illi
su utta . Lenininpuisto on kasvillisuu
deltaan erittäin merkittävä puis to, s illä 
siellä o n ta vano mai sta enemmä n kasvi
lajeja . Se o nkin pienestä koostaa n hu o
limatta puis toluo nno n ys täville oikea 
aarreaitta. Lenininpuiston kasvilli suu
den monimuoto isuus selitt yy s illä. että 
se on alunperin rakenne ttu puutarha
näyttelyä va rten . imi taas se litt yy sil
lä. että aivan puiston vieressä o n Ku lt 
tuuritalo. 

Alpp ipui to ko ko naisuutena sisältää 
s ii hyvi n m o ne nlai sia osia j a toimin-
ta mu o toja. Tutustumisen a rvo1s1a 
kai kki . D 
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Pekka Markkula 

ALPPIPUISTO 
LYHYT HISTORIIKKI 

Töölönlahden pohjukka alkoi muodos
tua puistoalueeksi 1800-luvun puolivä
lissä . Sitä ennen aluee ll a ei o llut mitään 
suunniteltua to imintaa palstavilj elyä 
lukuunottamatta, jo ta kaupunkil a iset 
harrastivat kaupungilta vuokraamil
laan palstoilla. Alueesta kiinnos tui 
kauppa neuvos H enrik Borgström, jon
ka haaveena o li perustaa vesiparantola 
lahden pohjukkaan. U usi puisto sai 
nimekseen Eläintarha . Nimi li enee pe
räisin si it ä, että a lueell e kaavai ltiin 
eläin ta rhan perusta mista . Kaik kien 
näiden mittav ien suunnit el mien eteen
pä invie miseks i perustettiin puistoyh tiö, 
jonka jo hto kuntaa n kuului mm . J. V. 
Snellman . Vuonna 1851 perustettu yh -

ti ö vuok rasi al ueen kau pungilta 25 
vuodeks i. Eläintarhan puisto o li tuo
hon aikaan suuri n Helsingi n puistoista . 
Se o li kaupunkilaisten keskuudessa hy
vin suosittu käve lypuisto. 

Ratka iseva tapahtuma puiston his to
ri assa ol i rauta ti en rakenta minen viime 
vuosisadan puolivälissä. Rau tat ie jakoi 
alueen kahtia, jolloi n radan itäpuolell e 
jäi Alppipuiston nimellä nyky isin tun
nett ava alue. Puistoyht iö vuokrasi a lu
een Borgström ille, joka perusti s inne 
Alppila/ Alphyddan- nimisen ravinto
la n. Sen ympäristöön Borgströ m istutti 
omilla va roi ll aan puis tokasvillisuutta 
ja rakennutti mm. pengerrysrakenteita. 
Ravintola palo i 1875 mutta se raken-

Alppitai Alphyddan-ravintola Signe Branderin 1910 ikuistamassa kuvassa. Helsingin kaupunginmuseon kuva
kokoelmat. 
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Vuonna 1876 rakennettu keisaripaviljonki K.E. Ståhlbergin n. v. 1900 kuvaamana. Helsingin kaupungin
museon kuvakokoelmat. 

nettiin uudes taa n. Lo pullises ti se tu
houtui tulipa lossa 1951 ja nykyisi n siitä 
on muistona vain kivijalka. 

Keisarista Leniniin 

Alppipuiston viime vuosisada n ra
kenteita o li myö ns. keisaripaviljonki, 
joka rakennettiin 1876 Keisari Alek
santeri II:n käyntiä varten. 

Alppipuisto o li 1800 lu vulla maise
ma- ja ulkoilupuisto. 

Suomenkielisillä ylioppi lai ll a oli ta
pana käyttää puistoa vappuisena ko
koontumispaikkana ja reipa laulukin 
lienee kajahtanut sie ltä ilmoille. 

Vuode ta 1875 a ina vuoteen 1907 
pui toa i ännöi Suomen Puut a rh ayh
distys ja vuodesta 1908 eteenpäin Alp
pipui to on ollut Helsingi n kaupungin 
hallinnassa. Kaupunginpuutarhuri 

Svante Olsson teki alueesta useitakin 
suunnitelmia, joista kaupunginvaltuus
to hyväksyi parhaaksi katsomansa 
vuonna 1913. Tämän jä lkeen kunnos
tettiin mm. lammikot ja su ihkukaivo t 
ja alueen istutuksia kohennettiin. 

Vuonna 1950 Lasten Päivän Säätiö 
perusti Linnanmäen huvipuiston Vesi
linnanmäelle. Avajaiset o li vat Hellun
taipäivänä jo samana vuonna. Tuosta 
ajasta lähtien Linnanmäen hu vi puisto 
on ollut Alppipuiston suosi tuin käyn
tikohde. Linnanmäen huvipuiston vä
lineistä ja ympäri tö on kehittynyt suu
resti. Sen estraadeilla ovat esi intyneet 
se lla iset maailmantähdet kuin Paul 
Anka , Zarah Leander, Josephine Ba
ker, Delta Rh ythm Boy ja Bolsho i-ba
letti . Linnanmäki on kansainvälisesti
kin ajateltuna korkeata luokkaa. Hu
vipuiston istutukset ovat oman puu-
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84 
tarhurin hoidossa ja kesäinen kukka
lois to viihdyttää vierai lij oita. Huvi
puistolla on laajentumista rpeita jotka 
muun Alppipuiston kannalta onnek
kaasti suuntautuvat Sturenkadun puo
lelle. 

Helsingin kaupungin puisto-osasto n 
tärkein toimenpide Alppipuiston vuo
sisadan alussa tapahtuneen peruskun
nostuksen jälkeen on ollut Leninin
puiston perustaminen yhdessä Helsin
gin Puutarhaseuran kanssa 1960-1961. 

Puisto menee remonttiin 

Puisto-osaston on tarkoitus perus
korjata vuosina 1986-1987 rautatien , 
Tivolitien ja Viipurinkadun rajaama 
alue. Suunnitelman o n laatinut puu
ta rhansuunnittelija Lars Liljefors osas
ton suunnittelutoimistosta. Suunnitel
masta käytiin valmisteluvaiheessa kes
kustelua Alppilaseuran kanssa ja Yl eis
ten töiden lautakunta hyväksyi sen 
syksyllä 1985. 

Suunnitelman tarkoitus on parantaa 
puiston kä ytettävyyttä ja vahvistaa 
ma isema-aiheita , kuten lampien ja kes
keisen laakson välistä yhteyttä. Tavoi t
teena on m yös rauhoittaa puiston sisi n 
osa häiritsevä ltä pyöräil yliikenteeltä. 
Pyöräily on suunnitelmassa johdettu 
suoraan N ordenskiöldinkadun sillalta 
Tivolitien ylitykseen. Asiasta on neu
voteltu myös liikennes uunnittelijan 
kanssa. Pyöräre itti on sijoitettu puiston 
läntisimpää n reunaan osaksi Valtion 
Rautateiden vuokraamalle a luee lle. 
Rautateiltä saadun lausunnon mukaa n 
pyörätie on mahdolli sta sijoi ttaa rauta
tiealueelle. Mikäli uusi linjaraide toteu
tetaan, pyö rätien sijaintia muutetaan 
ta rpeen mukaa n. N ykyinen asfaltoitu 
puistoti e muutetaan la.akson keskelt ä 
nurmikoksi. Tällä ta va lla puiston sisä-
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osaa n saad aan yhtenäi nen ja rauhalli
nen tila. 

Laaksoa muotoillaan siten , että 
lammikaista rinteeseen saakka ulottuu 
yntenäinen nurmikko. Rinteen j uurella 
nykyistä maanpi ntaa korotetaan. 
Nurmikon päätteen muodostaa maas
tonmukaisesti rakennettu esiintymis
paikan. katsomo. Rinteet ja keskeinen 
nurmikko soveltuvat talvilasketteluun. 
Puiston käytettävyyttä halutaan näin 
lisätä. Uusi järjestely a ntaa nykyistä 
paremmin mahdollisuuksia eri tilai
suuksille . Suunnitelmassa on myös va
rat tu paikka pienelle avopaviljongille. 

Lampien merkitystä korostetaan 
poistamalla panssariverkkoaita sekä 
avaamalla näkymiä. Rantaviivaa mu
kaill en rakennetaan kävelytie ja polku
ja. Puistossa kävijä pääsee näin helpos
ti veden ää reen. Kunnostamisen yhtey
dessä altaiden pohjat tiivistetään. Pu is
tokäytäviä ja -yhteyksiä rakennetaan 
li sää niin, että kallioalue saadaan käyt
töön. Kä ytävien rakentamiseen liitt ye n 
puiston valaistus paranee. 

Suunnitelmassa on osoitettu kallio
tasanteilta Iammikoiiie kohdistuvat 
näköalasektorit , joilta puustoa poiste
taan. äkymät o n tarkoitus pitää kas
villisuudesta vapaina. Lisäksi suunni
telmaan liittyy Viipurinkadun puolei
sella kalliotasanteella olevan leikkipai
kan ja puiston eteläosassa olevan oles
kelupaikan kunnostaminen. Koira-ai
taus säilyy, mutta sen rajausta 
joudutaan muuttamaan. 

Alppipuiston tulevaisuus näyttää 
turvatulta eikä aluet ta uhkaa sen toi
minnallisuuden kannalta mikään oleel
linen vaara. Eri hallintokuntien toi
menpiteet tähtäävät toiminnan selkey
tymiseen ja pui to tulee palvelemaan 
kaikkia käyttäjiä ikään katsomatta 
rauhoittavana ihreänä keitaana tai 
riemukkaana hu vipuistona. 0 



Pekka Jyränkö 85 

LENININPUISTON RAKENTAMIS
VAIHEISTA 

Tultuani 1. 7. 196 1 Rakennusviraston 
puisto-osaston palvelukseen työ nj oh ta
jien esim ieheks i sa in sama ll a erillisteh
tävä n toimia Alppilan Vesil innanmäelle 
tulevan puutarhanäyttelyn rakennus
töiden vas tuuh enkil önä . äytte lyalu
een rakennustyöt oli aloi tett u jo edelli
senä ta lvena aja malla multaa käytävien 
reunoille ja painanteisiin. äyttelyalu
een suun nittelusta vastas i puutarha
arkki tehti Maj-Lis Rosen bröijer. Alu
een luonteesta johtuen mita t o li tarkis
tettava maas tossa . Suunnittelun poh
jana o ll ee t maas tomittau kse t o li teht y 
jo edelli sen vuoden sy ksynä. Alueen 
pinnanmuotojen moninaisuuden vuok 
si suunnitelm a täsmentyi lopullisesti 

vasta rakentamisvaiheessa. Puisto
osa ton ja suunnitte lija Rosenbröijerin 
vä lillä valli tsi kiinteä ja hyvä yhteistyö. 
Urakasta selvittiin , ja kullekin näytte
lyosastolle löysi lopulta paikkansa. 

Kun varsinainen rakentamistyö a loi
tettiin heinäkuun alussa 196 1, alueella 
kasvoi vain yksi koivu , yksi mänty, 
kaksi poppelia ja siemenestä kylväyty
nyt omenapuu. Alueella ei o llut mitään 
rakenteita. Kaikki nykyisin paikalla 
olevat kasvi t istutettiin ja puistoraken
teet rakennettiin tuolloi n yhdellä ker
taa. äytte lyn yleisrakenteita olivat 
erilli sen urakoitsijan rakentama näytte
lypaviljonki, pääkäytävät, suihkuallas 
puroineen ja eräät laattakiviportaat se-

Lenininpuisro oli /961 vielä näin karun ja puu/loman näköinen. Kuva P. Jyränkö. 
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kä muurit. Kaikki muut rakenteet kuu
luivat kunkin osas to n o miin rakennel
miin . Varsinainen rakenta mist yö o likin 
suurelta osin osastojen pohjien ja ra
kenteiden tekoa . T yövo ima na käy tet
tiin puisto-osas to n vakituisen työvo i
m a n lisäksi Lepaan puuta rhao ppila i
to ksen oppilaita. Ki ireestä johtuen tö i
tä pa iskittiin iltamyöhään. Oppila iden 
jouk ossa o li usei ta tulevia puisto-osas
to la isia. T yö njo htoa puna kä ytössäni 
o li osas ton pitkäaikainen ja ko kenut 
työ nj o htaja Antti Väistö. 

Kasv ien istutta minen a loitettiin elo 
kuun alussa, minkä johdosta kasteluja 
va rjos tus olivat välttämättömiä li sä
to imia , etenkin kun tuolloin vallitsi hy
vin helteinen sää. Istutukse t onnistui
va t kuitenkin hyvin. Suurimpia paikal
le tu o tuj a kasveja o liva t 1 2-metriset 
d o uglas kuuset. Ne tuettiin ankkureilla 
kallioon. Niistä ei tullut pitkäikä is iä, 
si ll ä sama n vuoden marrasku ussa ri e
hunut m yrsky kaato i ne. Suurimpia 
pensa ita o liva t Lepaalta tu odut ka ta
jat. Ne o liva t tuo lloin 2m ko rkeita ja 
kasvava t edelleen alkuperäisillä pai
koillaan. 

Beto ninen ko ri stea llas rakennettiin 
ilma n teknillisiä piirustuksia. J o perus
tusta kaivettaessa tode ttiin , että al taas
ta tul ee os itt a in maava rainen toisen 
puo len o llessa kallion pää llä. Kirves
mies Viljami Va uri a la n "ka nssa tehtiin 
tarpeelliset perus tussuunnitelmat antu-

8 

Lenininpuiston vehreyuä l'uodelta 
1984. Kuva P. Jyränkö. 

roiden ja pulttausten osa lta. Allas o n 
pysy nyt hyvin paika llaan. Puron ki
veysten viimeistelytöissä halusi aluee n 
suunnitt elija Rosenbröijer itseki n o ll a 
mukana työ tä tekemässä, mutta sen 
jälkeen kun yksi kivenlohkare putosi 
hennon naisi hmisen käsiitä tu oreeseen 
beto ni va luun , työ tä jatkettiin karskilla 
miesvoimalla suunnittel ijan naisellises
sa ohjauksessa. 

Puroon tulevaa vesimäärää laskettiin 
hyvin epämatemaattises ti käyttäen hy
väksi vesiämpä reitä ja Kallio n las
kuoppia . Lopputulos oli että purossa 
j uoksutettiin ve ttä n. 250 1/min. ja a l
taa n sui hkussa n. 750 1/ min . 

Kommelluksilta et luonnollisesti
kaan vältyt ty. Juuri ennen näytte lyä 
joku käänsi vesijohdon sulkuventtiil in 
rikki , ja täs tä seurasi vedenpaisum us. 
Ennenkuin vesijohto saatii n suljettua, 
ehti nurmik oi lla ja istutuks ill a myller
tänyt vesi ai kaansaada huomattavia 
tuhoja. Vahingot saa tiin kui tenkin kor
jattua ennen näyttelyn avajaisia. K ie
lenkäyttöni tuossa t ilanteessa ei preus
silaisen sävynsä vuoksi sovi nykyiseen 
työjohtotyyliin. 

äyttelyn avajaispäivä oli aurinkoi 
nen ja kaunis. M inu lla o li erikoistehtä
vänä nä yttel ytoimikunnan puheenjoh
tajan Alvar Luotosen pitämän avaus
puheen eräässä vaihee sa kytkeä ves i
suihku pääl le . Yleisö n kohahduksesta 
päätellen ajoitus osui nappiin. o 



Pentti Alanko 87 

ALPPILAN PUISTOJEN PUUVARTISET 
KASVIT 

"Alppi la n puisto t" koos tu va t useas ta 
eri puistos ta. Va rsinai nen A lpp ipuisto 
o n tyy lilt ää n vuos isad a n a lun puisto
kulttuu r ia so rsa la mmik o in een ja ki e
murtelev in e käytävineen. ykyää n 
puisto o n " puse rtunut " ra ut a ti en ja 
Linna nm äe n hu vipuis to n vä liin . Lin
na nmäe n lo una isrinne kuten myös 
Alpp ipuisto n ko ill isosa o n luo nno nt i
la is ta ka llio m aas toa pienine puunta i
mineen . Alu een e telä- ja kaa kk o isosa 
o n ra kennettua puistoa, j o nka lä pi 
kulkee pääs isää nk äynti hu vipuistoon . 

A luee n it ä reuna ll e o n perus tettu puis
to, jota vo isi nimittää " o mena puupuis
to ksi", s ill ä s ie ll ä o n runsaas ti ma rja
o mena pensasta (Malus sargenrii) ja 
m o nia ko ri steo menapuulajikkeita . 
Omena puiden kukkiessa puisto o n nä 
kemisen a rvo inen . 

Va rs ina inen helmi H els ingin puisto
je n jo ukossa o n Lenininpuisto Lin
na nm äen ko ill isosassa. Alue o n o llut 
milt ei maa to nta ka lli o ta, mutta vuos i
na 196 1-1 962 pi dett yä puuta rh a näytte
lyä va rt en a lue ra kennettiin puisto ks i. 

Kujapaj u on y leisesri vilje/ry puumoinen paju. Erua/al/a myös karriokuusia. marjakuusio ja kanadanhem/ok
keja. J.:uva P. Alanko. 
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Puisto on hyvä es imerkki siitä, kuinka 
miltei paljaalle kalliolle saadaan aikaan 
viehättävä, monilajinen puisto - toi
vottavasti läheisen J osafa tin kallioalu
een suunnittelijat o tt ava t oppia tästä 
puistosta! Huomattava osa alueen 
puuvartisista kasveista istutettiin nä yt
telyä varten ja kasvavat yhä a lueell a. 
Puisto on suosi ttu opintoretkien ko hde 
alan opiskelijoille. 

Kuluneitten kahdenkymmenenvii-
den vuoden aikana on Lenininpuistos
sa tapahtunut muutoksia. Puiston 
alunperin runsas perennavalikoima on 
miltei hävinnyt. Alunperin ha rvassa ol
leet puut ovat kasvaneet ja niitä on 
jouduttu poistamaan. Puistossa on 
useita arkoina pidettyjä tai muuten 
harvinaisia kasveja, joita ei tapaa muis
ta Helsingin puistoista, kuten erästä o r
janlaakerilajia (IIex crenata) , koiran
pensasta (Buxus sempervirens) , euroo
panmarjakuusen (Taxus baccata) lajik
keet 'Wash ington ii ' ja ' Repandes' , 
liuskahopeavaahtera (Acer sacchari
num 'Wieri')- ehkä puiston komeim
mat puut! - koreantuija (Thuja ko
raiensis) ja lumiherukka (Ribes ni
veum). Näistä use immat kasvava t a lueen 
eteläreuna lla suoja isella, pohjoiseen 
viettävän rinteen juurella, mihin ei ke
vä tauri ngon kuivattava paahde pääse 
vaikuttamaan. 

Puistosta syystä tai toisesta hävin
neistä kasveista mainittakoon kasvuta
valtaan kaunis liuskaharmaaleppä (AI
nus incana 'Laciniata'), joka on näytte
lyluettelon mukaan tullut nimellä A. 
glutinosa ' Imperia lis'. Tämä puiston 
kauneimpana puuna pidetty yks ilö on 
poistettu keväällä 1985. Ankaran tal
ven vaurioihin menehtyi sinika taja (Ju
niperus squamata ' Meye ri '), joka o li jo 
yli metrin korkuinen pensas. Komea 
harmaapoppeli (Populus X canescens) 
on poistettu jo aikaisem min . Puistossa 
kasvoi vielä 1970-luvun lopulla meillä 
harvoin viljelty keltakukkainen Cory-

10 

/opsis chinensis, joka menehtyi liiaksi 
rehevöityneen marjakuusen alle. äh
tävästi myös puiston vuorivaahtera 
(Acfr pseudoplatanus) kärsi ankarasta 
talvesta , koska se on poistettu myös 
keväällä 1986. Pitkään puistossa kas
voivat myös Prunus maha/eb, Cotoneas
ter divaricatus, Aralia elata ja peikon
pähkinä (Cory /ys avel/ana 'Contorta') 
melko epäedullisi lla paikoilla. Toivot
tavasti puiston hoito ja täydentäminen 
tapahtuvat suunnitelmallisesti ja kasvi
valikoima säilyy monipuolisena myös 
tulevaisuudesssa. 

Linnanmäen huvipuiston alueella on 
myös runsaasti puu- ja pensasistutuk
sia. Alueen eteläosassa sijaitsevat ko
meat pensasistutukset juh listavat si
säänkäyntiä. Myös huvipuiston puu
vartiset kasvit löytyvät seuraavasta 
1 uett elosta. 

pähkinäpensas 



Alppipuiston puu- ja pensasistutukset. 

Lajien esi intyminen puistossa merkitty 
karttoihin numeroilla, joihin lajini
mien perässä o levat numerot viittaa
vat. 

Abies ba/samea, palsamipihta/ balsam
gran ( 1) 

- concolor, harmaapihta/co lorado
gran (2) 

tervaleppä 

89 
Acer circinatum, viinivaahtera/vin lönn 

(3) 
- ginna/a, mongolianvaahtera/gin

nalalönn ( 4) 
- platanoides, metsävaahtera/skogs

lönn (5) 
- - 'Faassens Black', hurmevaahte

ra 
- - 'Schwedleri' , veri vaahtera/ 

blodlö nn 
- saccharinum, ho peavaa htera/s il

verlönn (6) 
- - 'Wieri', liuskahopeavaahtera/ 

flikbladig Si lverlönn (7) 
A escu/us hippocastanum , hevoskastan

ja/ hästkas tanj (8) 
Alnus glutinosa, tervaleppä/klibbal (9) 

- incana, harmaaleppä/gråa l 

mongolia nvaahtera 

kanerva 

II 
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ALPPIPUISTO 

Puita 

5 metsävaaht 
9 tervalepp .. era 

23 met .. a 
33-36 sasaarni 
46 hope~~~~apui~a 
47 Siperia kUUSI 
51 metsä n~embra 
52-64 manty 
66 imei.Pk~ppeleita 
75 k . a lrslkka 

UJapaju 
90 puistolehmus 

Pensaita 

4 mongolian 
13 oranssih vaahtera 
18 kiiltotuh~rnepensas 
49 vuori· .. apensas 

7 
manty 

2 puistoa! · 
79 paJ·u pp1ruusu 
80 angervo 

vaikoi · 
95 villaheumlmarja ISI 

(kts. kasvil 11 , 16, 18, 2~ettel~ sivuilla 
ton kartta . , ~enminpuis-SIVUIIIa 14 . Ja 15.) 
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Linnanmäen huvipuisto 

53 

53 
61 

91 

100m 

62 

13 
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LENININPUISTO 
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(. 

93 

Lenininpuiston puutarhasuunnitelma vuodelta 1960. Suunnitelman on 
tehny t puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer. Kuvaan täydennelly 
nykyisten puu- ja pensasistutusten esiintymistiedot (numerot). 
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Ame/anchier /aevis, s irotuo mipihlaja 

( 10) 
- spicata, isotuo mipihlaja/hägg mis

pel 
Aristolochia macrophylla , piippuköyn

nös/pipranka 
Aronia me/anocarpa, koristea ronia/ 

svart aron ia 

Berberis X onmvensis 'Superba ', hur-
mehappo marja/ ho ll ändsk bl od-
berberis 

- rhunbergii, japaninhappomarja/ 
häckberberis ( 1 1) 

- - 'Atropurpurea', purppurahap
pomarja/ röd häckberberis 

- - 'Atropurpurea Nana' , pikku
purppura happoma rja 

- vulgaris, ruostehappomarja/ (van
lig) berberis 

Betula pendula, rauduskoivu/ vårtbjö rk 
- - 'C ri spa' , lo imaankoivu/ frans

björk 
- pubescens, hiesko ivu/glasbjörk 

Buxus sempervirens 'Suffruticosa', reu
nuspuksipuu/ kantbuxbom ( 12) 

Calluna vu/garis , kanerva/ (vanlig)ljung 
Caragana arborescens, siperianherne

pensas/ sibirisk ärtbuske 
- - 'Lorbergii' , sulkalehtihernepen

sas/fjäderl ka ragan 
- - ' Pendula' , riippa hernepensas/ 

hängka ragan 
- auranriaca , o ranss ihernepensas 

(13) 
Ce/asrrus orbicu/arus, japaninkelas

köynnös/ japansk träddödare (14) 
Chaenomeles japonica, japaninruusu

kvitteni 
Cornus a/ba , idänkanukka/ rysk kornell 

- - 'Go ucha ultii', keltakirjokanuk
ka/gulbro kig ko rn ell 

- - 'Sibirica' , korallikanukka/ko
ra llkorne ll (15) 

- sericea' Fl av ira mea', keltaoksa-
kanukka/v idekorne ll .( 16) 

Corylus avellana , pähkinäpensas/has
se l ( 17) 
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Cotoneaster adpressus, la m otuhkapen
sas/mattoxbär 

- bullatus, kurttulehtituhkapensas/ 
'rynkoxbär 

- dammeri var. radicans, suikero
tuhkapensas/krypoxbär 

- horizonralis, sulka lehtituhka pe n
sas/lingonoxbär 

- inregerrimus, kalliotuhkapensas/ 
vanlig oxbä r 

- lucidus, kiiltotuhkapensas/häck
oxbär ( 18) 

- romenrosus, villatuhkapensas/ull 
oxbär 

Craraegus gray ana, a itao rapihl aja/ 
häckhagto rn 

Cyrisus decumbens , suikerovihma/ 
krypginst 

Elaeagnus commurara. lännenhopea
pensas/(vanlig) silverbuske ( 19 ) 

Euonymus europaeus, euroopansorva
rinpensas/(vanlig) benved (20) 

- nanus var. rurkesranicus, kääpiö
sorva rinpensas/dvärdbenved 
(21) 

Forsyrhia X intermedia, komeaon nen
pensas/hybridfo rsythia (22) 

- ovara , koreanonnenpensas/ tidig 
forsythia 

Frangu/a a/nus, korpipaatsa ma/ brak
ved 

Fraxinus excelsior. metsäsaa rni /(van
lig) ask (23) 

Hy drangea anoma/a su bsp . perio/aris, 
k öyn nös h o rtens ia/k lä tterh o rten
s ia (24) 

1/ex crenara 
Juglans ai/anrhifolia, japaninja lopä hki

nä/japansk valnöt (25) 
Juniperus communis 'Suecica' , pilari ka

taja/träde n (26) 
- - 'Repanda', kääpiökataja/ d vär

gen 
- X media ' Pfi ze riana', ta rhaka taja 

(27) 
- sabina, 

(28) 
rohtokataja/säve nbo m 
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kuja paju 

ko rpipaa tsa ma 

metsävaa htera 
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Laburnum a/pinum, kultasade/alpgull

regn (29) 
Larix sibirica, siperian leht ikuusi/sibi

risk lärk (30) 
Ligustrum vulgare, a italikusteri/(van

lig) liguster (31) 
Lonicera caprifo/ium, tuoksuköynnös

kuusama/(ä kta) kaprifol (32) 
Mahonia aquifo/ium, mahonia/ maho

m a 
Malus X domestica, (tarha)o m ena

puu/(vanlig) äpp leträd (33) 
- prunifo/ia 'Hyvingiensis', rauta

tienomenapuu (34) 
- X purpurea 'Eleyi' , purppura

omenapuu/purpurapel (35) 
- sargentii, marjaomenapensas/ bu

ketta pel (36) 
- spp .. ko risteomenapuita (37) 

Parthenocissus quinquefolia, imukärhi
villiviin i/ klä ttervildvi n 

- inserta , sä leikkövilliviini/va nligt 
vildvin 

Phi/adelphus pubescens, hovijasmike 
(38) 

Physocarpus opulifo/ius, lännenhe isian
gervo/smällspirea (39) 

Picea abies, kuusi /(va nlig) gran 
'Echinoformis', sii likuusi 

- - 'Nidiformis', pesäkuusi (40) 
- - 'Pygmaea' kääpiökuusi (4 1) 
- engelmannii 'Glauca', engelman-

ninkuusi/ engelmannsgran ( 42) 
- glauca, va lko kuusi/vitgra n (43) 
- - 'Conica' , kartiovalko kuusi/ 

sockertoppsgran (44) 
- omorika, serbiankuusi/ serbisk 

gran ( 45) 
- pungens 'Gl a uca', ho peaokakuu

si/ blågra n ( 46) 
Pinus cembra subsp. sibirica, si peria n

sembra/s ibirisk ta ll (47) 
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- contorta , ko ntorta m ä nty/co nto r
ta ta li ( 48) 

- mugo, vuorimänty/bergtali (49) 
- - 'Pumilio', kääpiövuo rimä n-

ty/dvärgbergta ll 

- peuce, makedonianmänty/make
donisk tall (50) 

- sylvestris, (metsä)mä nty/(van lig) 
rall (51 ) 

Populus a/ba, hopeapoppel i/s ilverpop
pel (52) 

- X balsamifera 'E longata' pa lsa
mipo ppeli /jä mtlandspoppel (53) 

- X bero/inensis, berliininpoppeli/ 
berlinerpo ppel (54) 

- X canescens , harmaapo ppeli/grå
poppel (55) 

- X generosa, isopoppeli/engelsk 
po ppel (56) 

- /aurifolia , laa keripo ppeli / lage r-
poppel (57) 

- X petrowskiana , tsaarinpoppeli 
(58) 

- X woobstii, riippa po ppeli (63) 
- sp. poppeli / poppel (64) 

Potentilla fruticosa, pensashan hikki / 
(öland ) tok (65) 
tremula, (metsä)haapa/asp 

- tremu/a X tremuloides, hybridi
haapa/ hybridasp (6 1) 

- trichocarpa, jättipoppe li / jätte-
po ppel (62) 

- X woobstii, riippa po ppeli (63) 
- sp. pop peli / poppel (64) 

Potentilla fruticosa. pensashanhikki/ 
(öland ) tok (65) 

Prunus avium, imeläki rsikka/sötkö rs
bär (66) 

- laurocerasus ' Zabeliana', laakeri-
kirsikka/ lagerhägg 

- padus, (metsä) tu o mi/ hägg (67) 
- pumila , hietakirs ikka (68) 
- sargentii, rusokirsikka/ bergkörs-

bär (70) 
- tenella, kääpiömanteli / dvärg-

mandel 
Pseudotsuga menziesii, do uglas kuusi/ 

do uglasgran (7 1) 
Rhododendron catawbiense, puistoalp

piruusu/ parkrododendro n (72) 
Ribes alpinum, taikinamarja/degbä r 

- niveum, lumiherukka/vit taggrips 
(73) 



vu orimänt y 

japaninm arja kuusi 

douglaskuusi 

ka nadantuija 

puolukka 

siperi ansembra 

mak edonianm änty 

~ 
~ 

metsä mä nt y 
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- rubrum , lännenpunaherukka/röda 

vinbär 
Rosa gal/ica 'Splendens' , va la mo nruu-

su 
- glauca, punalehtiruusu/ daggros 
- nitida, nukkeruusu/ dockros 
- pimpinellifolia, juhannusruusu/ 

pimpinellros 
- rugosa, kurttulehtiruusu/v resros 
- - ' H o lland ica', ymp pä ruusu (74) 

Rubus parviflorus, va lk ova tukka/nut
kaha llo n 

Salix aurita , virpapaj u 
- caprea, raita/sä lg 
- X rubens, kujapaju/grönpil (75) 
- viminalis, koripaju/ korgvide (76) 

Sambucus racemosa , terttuselja/ druv
fläder 

Sorbus aucuparia, kotipihlaja / (van
lig) rö nn 

- intermedia, ruotsinpihlaja/oxe l 
Spiraea X arguta , morsiusa nge rvo/ 

brudspirea 
- bumalda 'Anthony Waterer', ruu

suangervo (77) 
- cana, harmaavirpiangervo/grås pi

rea 
- cinerea 'G refsheim', norjananger

vo/hybridspirea (78) 
- salicifolia coll. , pajua nge rvo/ 

häckspirea (79) 
- X vanhouttei, kinosangervo/ bu

kettspirea 
Sy mphoricarpos albus var. laevigatus, 

va lko lumimarja/(vanligt) snöbä r 
(80) 

Syringa josikaea, unka rinsyreeni/un
gersk sy ren (8 1) 
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- rejlexa, nuokkusyreeni/ hängsy ren 
- vulgaris, pihasyreeni/(va nlig)sy ren 

(82) 
Taxuf baccata 'Washingtonii ', euroo

panmarjakuusi/(vanlig) idegran 
(83) 

- - 'Repandes'. euroopa nmarja-
kuusi (84) 

- cuspidara , japaninmarjakuusi/ja
pansk idegra n (85) 

- X media 'Hicksii', kartiomarja
kuusi / hybrid idegran (86) 

Thuja koraiensis, koreantuija/ koreansk 
tuja (87) 

- occidenralis, kanadantuija/(van
lig) tuja 

- - 'Fastigiata' (88) 
Thujopsis dolabrara , hibatuija/ hiba (89) 
Tilia cordara , metsälehmus/skogslind 

- platyphy llos, isolehtilehmus/ bo
huslind 

- X vulgaris, puistole hmus/park
lind (90) 

Tsuga canadensis, kanadanhemlokki / 
(vanlig) hemlock (9 1) 

Ulmus glabra, vuorijalava/skogsa lm 
(92) 

- - 'Camperdownii' , sateenva rj oja
lava/hänga lm (93) 

- X hollandica, puistoja lava (94) 
Vaccinium my rrillus, mustikka/b låbä r 

- vitis-idaea, puolukka/ lingon 
Viburnum lanrana, villa heisi/parko lvo n 

(9 5) 
- - 'Macrophy ll a' 
- opulus, koiranheisi/skogsolvon 

0 
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ALPPILAN POPPELIT 

Alppipuiston itä reunassa on muiden 
lu o nno npuiden joukossa haapaa (Po
pulus tremu/a) , samoin Linna nmäen 
eteläosan kallio illa ja H elsinginkadun
Sturenkadun puolella rinteen puisto
metsässä . Istutettuja poppeleita Alppi
lan puistoa lueelta löytyy yhteensä 13 
taksonia. 

Alppipuiston pohjoispäässä on po
lun varrella rada n varressa mielenkiin
toinen viiden poppelin ryhmä , jossa o n 
itse asiassa kuusi puuta. Ne on siirretty 
kaupunginpuutarhan taimiston tyhjen
tämisen yhteydessä isohkoina puina 

Eläintarhasta rautatien itäpuolelle v. 
1972, jo ll o in Alppipuiston pohjoisosa 
perustettiin. Ryhmän pohjoisin puu on 
toistaiseksi tunnistamaton risteymä. 
Siitä rataan päin on berliininpoppeli 
(P. X berolinensis) ja sen vieressä kaksi 
pohjoisa merikkalaista jättipoppelia (P. 
trichocarpa). Ryhmän eteläisin kaksi
runkoinen puu on todellisuudessa kah
ta eri puuta: pohjoisen puolinen runko 
on tsaarinpoppeli (P. X petrowskiana) , 
joka on emipuu, ja etelänpuoleisin ber
liininpoppeli , joka puolestaan on he
depuu. Tämä erikoisuus ei kuitenkaan 

Riippapoppelin ok sa Lenininpuiston pohjoisreuna/ta. Riippapoppeli on kasvu/avaltaan kaunis. viljelynarvoinen 
poppe/i. Kuva. P. Alanko. 
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100 
ole luonnonoikku, sillä se on seuraus 
taimistossa sattuneesta vahingosta -
samaan kuoppaan on erehdyksessä is
tutettu kaksi pikkutainta, jotka nyt 
isoina näyttävät tyveltä olevan yhtä 
puuta. Alppilan vanhan puiston eteläi
sen lammikon ja radan välissä kasvaa 
iso ruhtinaanpoppeli (P. X rasumow
skiana) ja sen kummallakin puolella 
kolme nuorta puuta samaa risteymää. 
Polun päässä Tivolintien alik ulkutun
nelin vieressä on vielä yksi ruhtinaan
poppeli juurivesoineen. 

Linnanmäen alueen itäreu nalle pe
rustettiin syksyllä 1961 suuri puutar
hanäyttely, jonka kasvimateriaali jätet
tiin paikalleen. Näin syntyi Leninin
puisto, johon Sturenkadulta johtavan 
kävelytien varrella kasvaa hopeapop
pelia (P. alba). Puiston pohjoiskulmas-

riippapoppe li 

berliininpo ppeli 
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sa leikkipaikan vieressä kasvaa kaksi 
riippapoppelia (P. X woobstii) ja kaksi 
isopoppelia (P. X generosa) sekä kah
den kaadetun nä yttelypuun jälkeläisi
nä jättipoppelin juurivesataimi ja kol
me juurivesayksilöä muistona komeas
ta hopeapoppelista (P. X canescens). 
Linnanmäen huvipuistoon on vuosien 
mittaan istutettu myös poppeleita , joi
ta nykyisin o n jo yhteensä 35. Palsami
poppelia (P. balsamifera ' Elongata') o n 
25 kpl , berliininpoppelia neljä ja kana
danpoppelia (P. X canadensis) kolme. 
Yksin kappalein huvipuistosta löytyvät 
vielä jättipoppeli, joka kasvaa vuoris
toradan ja toimistorakennuksen vä li
sessä notkossa melko näkymättömissä, 
hybridihaapa (P. tremula X tremuloi
des) ja ruhtinaanpoppeli (P. X rasu
mowskiana). 0 

harmaa po ppeli 

ruhti naanpoppeli 
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APPILAN PUISTOJEN 
ERIKOISUUKSIA 

Toisaa lla tässä puisto-oppaassa on lue
teltu alueen puistojen puuvanisia kas
veja. Luettelo ei o le koskaan lopu lli 
nen , sillä aluee lta hä viää kasveja , niitä 
istutetaan li sää ja eräät ova t jääneet 
luettel oa tehtäessä huomaamatta tai 
ova t tulleet väärin nimet yiksi. Mutta 
useimmat puistojen puuvaniset kasvi t 
siitä löytyvät. Seuraavassa esitellään 
lähemmin muutamia alueen puistojen 
kasveja . Kun tietää kasvista muutakin 
kuin nimen , muistaa sen paremmin 
uudelleen tavatessaa nkin. 

Hopea vaa hteraa ( A cer saccharinum) 
ja se n lajiketta liu skahopeavaahteraa 
('W ieri ') pidän a lueen kauneimpina 
puina. Kaikilla puilla on va rm aan 
o mat kauneu sa rvo nsa ja niiden arvos
tajat. mutta kat so kaapa näiden puiden 
siroliuskai sia , alta hopeavalkois ia leh
tiä, jotka lepatta va t pienessäkin tuu
len vireessä . Ok sa t ova t li sä ksi kaunii s
ti roikku via . Ihme va in, että hopea
vaahteraa näkee niin harvoin istutetun 
Suomessa . Helsingi n komein hopea
vaahtera löytyy Ka ivopuistosta (katso 
lähemmin Kaivopu iston opasta). 

Alppilan lammik on reunalla on ko
mea kyynelk oivu (Be rula pendu/a 
' Youngii ' . jonka nimi on jäänyt epä
huomiossa po is puiston kasvien luette
losta. Vanhat kyynelk o ivut ovat todel
la kauniita riippapuita. Helsingin ko
mein kyy nelk oivu lienee Meilahden 
kartanon pihassa. uorempi yksilö on 
Ka ivopuiston Myll ykalli oll a, mutta se 
o n ehkä va rtettu liian lyhye lle 'var rel
le '. 

iil o Karhu kirjoittaa Alppilan puis
tojen poppeleista . Kuitenkin haluan 
erikseen mainita mielipoppelini, alueen 

poppeliharvinaisuuden. riippapolielin 
(Popu lus x '' 'oobsrii), jo ka avo im ell a 
paikalla on todella upea puistopuu. 
T o istai se ksi sitä ei o le mistään saa tavil
la. Tämän poppelin tie Alppipuistoon 
on arvoitus, sillä meillä tava taan sitä 
yleensä va in vanhoina puina. 

Alueella kasvaa useita pensas harvi
naisuuksia , mm. lumiherukka (Ribes 
niveum) . Se on piikkioksainen, noin 
pu o lit o ista metrinen. hyv in tiheä , kar
viaise n sukuinen pensas. T oukokuussa 
pensas on tä ynnä erikoisen näköisiä , 
lumi va lkei ta kukkia. Loppukesällä il
maantuvat sinimustat , pienehköt " kar
viaise t" . jotka ova t syötäviä . Pensas ta 
on Hel singissä muuallakin. kuten Haa
gassa. Ursininkallioilla Eirassa ja Vä
häk yrön puistossa Käp ylässä . Lumihe
rukka on todellinen löytö, jos tarvitaan 
peittävää, tiheätä suoja pensas ta. 

Kesäkuun alussa o ranss ih ernepersas 
(Caragana auranriaca) kukkii kauniisti 
Linnanmäen etelärinteellä. Se on kuu
mien , au rin koisten rinteitten pensas . 
Aika ise mmin se kävi meillä nimellä 
kääpiöhernepensas (C. pygmaea), mut
ta tarkemmin tutkittaessa kaikki suo
malaiset pensaat yhtä lukuun ottamat ta 
oso ittautuivat oranssi hernepensaaksi. 
T o istai se ksi ainoa meikäläinen kääpiö
hernepensas kasvaa kasvitieteellisessä 
puutarhassa Kaisan iemessä. 

Eräs yleinen puistojemme ruu su 
tu otti kauan pään va ivaa . Pensas on 
no in puo litois tametrinen , jonkin ver
ran kurttulehtiruusua muistuttava. 

yttemmin o n se lvinn yt, että kyseessä 
on ymppäruusu (Rosa rugosa Hollan
dica. jota käytetään kurttulehtiruusu
lajikkeitten perusrunkona. Sen kukat 
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ova t pienempiä kuin kurttulehtiruu
su lla, vaalean ruusunpunais ia , melko 
vaati mattomia, ja lehdet himmeän vih
reitä , kapealehdykkäisiä. 

Iki vi hreitä , täys in kestäviä pensa ita 
on meillä vähän. Tällainen o n kääpiö
sorvarinpensas (Euonymus nanus var. 
turkes tanicus). Se so pii kivikko- ja kal
liopuutarhoihi n, pieno isha vu pensait
ten yhteyteen yms. paikoille. Kukat 
ova t melko mitättömiä , mutta hedel
mät ovat koristeellisia kuten so rvari
pensaan hedelmille kuuluu. 

Lenininpuiston Linnanmäen puolei 
se lla reuna ll a kallion juurella on monia 
kiintois ia ha vupuita ja pensaita. Kana
danheml ok ki (Tsuga canadensis) lienee 
laji ssaan Helsingin komein. Sitä kasvaa 
myö Linnanmäen huvipuistossa ja 
nuonna yks ilöinä Alppipuis tossa. 
Hemlok in seurasta löytyvät myös eräät 
euroopanmarjakuusen (Taxus baccata) 
lajikkeet , hibatuija (Thujopsis dolabra
ta) ja kartiokuusi (Picea glauca 'Co ni
ca'). Puiston kes kiosassa kasvaa ehkä 
Hels ingin ainoa koreantuija (Thuja ko
raiensis), joka on helppo tuntea ko ris
teellis ista , alta valkoisista neulasista. Sil
le toivoisi tähänastis ta laajempaa käyt
töä paljon istutetun , ko meina yks ilöinä 
Alppipuistossakin kasvavan kanadan
tuijan (Thuja occidentalis) asemesta. 

Melkeinpä harvinaisuudeksi vois i
kutsua alueella tavattavaa s irotuomi-

pihlajaa (Ame/anchier laevis) . Onhan 
laji kaikkien taimistojen luetteloissa. 
mutta yleensä tällä nimellä kasva tetut 
pensaat ovat ruso tu o mipihlajaa (A. /a
marckii). imestään hu o limatta s iro
tu o mipihlaja on keväällä lehtien puhje
tessä punai sempi kuin rusotuomipihla
ja , j o nka lehdet ovat tällöin vain hei
kos ti ruso tta via . karva is ia. Kasvultaan 
sirotuomipihlaja o n nimensä ve ro inen, 
s irokasvuinen . Ruso tu o mipihlaja puo
les taan muodos taa alusta pitäen tiheä
ve rsOisen pensaan. 

Pii k kiaralia. pirun keppi (A ralia e/a
ra) ilm o itettiin alueelta hä vi nneeksi 
pensaa ksi. mutta s itä o n löytynyt Lin
nanmäen hu vi puistosta . Tämä o n epäi
lemättä eksoottisimpia pensaita . mitä 
meillä vo idaan viljellä. Se kasvaa hyv in 
viiht ye n mon in paik o in Helsingissä . 
Ehkä ko meimmat yksilöt ovat Helsin
gin yli o piston biokemian laito ksen pi
hassa Uni o ninkadun var rella Metsäta
loa vastapäätä. 

Puis to n iästä j ohtuen Alppipuis tossa 
o n m o nia van hoja ko ri s tekasvikant oja , 
jotka ova t peräis in puisto n perus tami
sen ajoilta. iitä lö ytyy mm. syreeneis
tä , hernepensa is ta. eräistä pensasa n
gervo is ta. jasmikkeista. kuusa mis ta ja 
kanuk ois ta. To ivott avas ti puis to n 
kunnostuksessa tätä vanhaa kasv ilaji s
toa käsitellään hellävaroen. 

0 

Kaivopuisto-oppaan uusittu painos ja Kaisaniemen puiston opas saa tavina 
Dendro logian Seuran tilai suuksista, H elsingin yliop iston kasvinjalostustieteen 
laitokselta, kasvitieteen laitokse lta , kasvi tieteellisestä puutarhasta , Suomen 
Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä ja Maailman Luonnon Säätiön myy
mälästä. Oppaiden hinta on 5 mk / kpl. 
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Unkarin suurimpaan kasvitieteelliseen puutarhaan tutus
tumassa V acrat6tissa 

Harri Vasander ja Ahti Mäkinen 

Yasander, H. & Mäki nen, A. 1986: Unka rin suurimpaan kasvi tieteelliseen puutar
haa n tutustumassa Vacrå to ti ssa. (Visit to Våcråtot, the riches t bota nical garden of 
Hungary). - Sorbifolia 17(2): 103-110. 

The a uth ors had a possibili ty to visit the botanical garden of the Institute of 
Ecology a nd Botany, Hungarian Academy of Sciences, Våcråtot, in August 1985 in 
connection with the IAB Bryoecology Congress. A short history of the ga rden and 
a presenta tio n of the activities of the Institute is given. Thegarden with a total of 
12000 species is the richest bo ta nica l ga rden in Hungary. There a re live different 
collections: ( 1) a taxonom ic plant collection, (2) a collection of cultivated plants, (3) 
greenhouses with a rich collect io n of pteridophytes a nd tropica l o rchids, (4) a 
dem onst ration on the Hungarian flora , and 5) a dend ro logical co llection with 
approximately 3 000 tree a nd shrub species . Some interes ting endem ic tree species 
or forms are also encountered in the garden, such as Fraxinus angusrifolia subsp. 
pannonica a nd Acer acuminarilobum. 

Harri Vasander. Helsingin y liopisto. Suometsätieteen laitos. Unionkaru 40 8 . 00170 
Helsinki; Ahti Mäkinen. Helsingin y liopisto. Kasvitiereen laitos. Ekologian labora
torio. Fabianinkaru 24 A. 00100 Helsinki. 

Vacratotin n. 1 800 asukkaan kylä si
jaitsee vain 35 km Budapestista koilli
seen. Kylä on rauhallinen pääkaupun
gin kiihkeän metropolima isen tunnel
man jälkeen , ja vielä rauha llisemman 
tuokion voi viettää siellä sijaitsevassa 
Unkarin suurimmassa kasvitieteellises
sä puutarhassa. Ha llinnollises ti puu
tarha kuuluu Unkarin Tiedeakatemian 
ekologian ja kasvitieteen laitosten yh
teyteen . Kooltaan tuo luonnonystävän 
keidas on 26 ha, josta 3 ha on koekent
tiä . Kokonaislajimäärä on n. 12 000. 

Meillä oli tilaisuus tutustua puutar
haan ja Tiedeakatemian laitoksiin elo
kuun a lussa v. 1985 kansainvälisen 
sammalekologisen kongressin retkeilyl
lä yhdessä sadan muun vieraan kanssa. 
Paitsi asiantunteva opastus, jäivät tu
tustumisesta elävästi mieleen myös 
erinomainen tarjoilu ja aidot kansan
musiikkiesitykset. Ilta päät tyi isäntien 

ja vieraiden yhteiseen, toi sta tuntia kes
täneeseen opastettuun unkarilaisten 
kansanta nss ien pyörteeseen laitoksen 
piha lla pla taanien ja vaahteroiden alla. 

Vacratotin ekologian ja kasvitieteen 
laitokset 

Ensimmäinen tutkimuslaitos on perus
tettu v. 1952. Vuonna 1977 siihen liitet
tiin Gödössä vuodesta 1957 sijainnut 
Unkarin Tonavantutkimuslaitos. Aluk
si Vacråtotissa keskityttiin kasvitietee
seen, mutta jo 1960-luvun alusta läh
tien on ekologia tullut yhä keskeisem
mä ksi osaksi tutkimusta. Laitosten 
tutkimusohjelmat suunnitellaa n viisi
vuo tiskausi ttain. Päätutkimussuuntia 
on kolme: 
1) Tärkein niistä on eri la isten maa- ja 

vesiekasysteemien rakenteen ja toi-
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minnan tutkimusohjelma. Se jakau
tuu lukuisiin projekteihin. 

2) Toinen tutkimuksen painopistealue 
on Unkarin puoleisen Tonavan 
hydrobiologia ja ihmisen vaikutus 
tähän vesistöön. 

3) Kolmas tärkeä tutkimuskohde on 
Budapestin alue, erityisesti ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutus taajaman 
viheralueilla ja muut ympäristöky
symykset. 

Tutkimusaiheet ovat siis melko käy
tännönläheisiä johtuen luonnollisesti 
ihmisen pitkäaikaisesta vaikutuksesta 
ympäröivään luontoon. Myös luon
nonsuojeluekologiaan liittyviä tutki
muksia on runsaasti. Man and Bio
sphere (MAB)-ohjelman puitteissa 
tehtiin perustutkimusta mm. Tonavan 
mutkan vuorilla. Laitoksen tutkijat 
ovat myös useiden vuosien ajan tutki
neet Kuuban ja Tansanian kasvistoa ja 
kasvillisuutta (mm. professorit Attila 
Borhidi ja Tamås P6cs). Keski-Euroo
pan kasvistoa ja kasvillisuutta on kar
toitettu yhteistyössä muiden keskieu
rooppalaisten yliopistojen ja tutkimus
laitosten kanssa. 

Instituutin johtaja tohtori Arpåd 
Berczik on hydrobiologi. Yhteensä 
henkilökuntaa on 120, joista 35 on tut
kijoita. Tähän mennessä laitoksen tut
kijat ovat julkaisseet yli tuhat tieteellis
tä artikkelia, niiden joukossa useita 
varsin mittavia teoksia ja väitöskirjoja . 

Puutarhan historiaa 

Puutarhaa alettiin rakentaa viime vuo
sisadan alkupuoliskolla. Esikuvina oli
vat englantilaiset romanttisen tyylin 
kartanopuutarhat. Paikka oli alunpe
rin tasaista pustaa ja Fraxinus-Uimus 
-metsiä. Kovan pohjasaven päällä on 
kalkkipitoista hiekkaa. Puutarhan ra
kentamisen yhteydessä raahattiin 
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kaikki irtonainen kiviaines laajalta 
alueelta , mutta varsinkin 15 km pääs
tä Naszåly-kukkuloilta , rakennustar
peiksi. Tästä materiaalista rekonstruoi
tiin kallioita, luolia , siltoja kaivettujen 
vesialueiden ylitse , vanhoja raunioita 
ym. Tällä hetkellä tuo rakennettu ym
päristö vaikuttaa hyvin "aidolta". 

Vuonna 1870 kreivi Såndor Vigyåz6, 
tieteen mesenaatti, hankki alueen omis
tukseensa. Yhdessä aikansa kuului
simman maisemapuutarhurin (nykyisin 
kait sanoisimme maisema-arkkitehdin) 
Vilmos Jåmborin kanssa hän lisäsi la
jistoa ja loi perustan nykyiselle kasvi
tieteelliselle puutarhalle. Kreivin kuo
leman jälkeen suku lahjoitti maatilan 
puutarhoineen Tiedeakatemialle. Maa
ilmansotien välisenä aikana Tiedeaka
temia joutui luopumaan siitä. Uusi 
omistaja hakkautti tällöin n. puolet 
puustosta ja istutti paikalle hyötykas
veja. Toisen maailmansodan jälkeen v. 
1946 alue tuli Luonnontieteellisen Mu
seon omistukseen ja v. 1952 se luovu
tettiin takaisin Tiedeakatemialle. Tä
män jälkeen alkoi kiivas puutarhan ja 
rakennusten restaurointi, jota kesti 10 
vuotta. Yleisölle puutarha avattiin v. 
1961. 

Puutarhan esittelyä 

Våcråt6tin alue on Unkarin vähäsatei
simpia - vuotuinen sademäärä on n. 
500 mm eli saman verran kuin Suomes
sa . Kesäisin on hyvin kuivaa ja kuu
maa,jopa +40°C, kuten meidän vierai
lumme aikana . Talvisin lämpötila las
kee yleensä -15°C:een, mutta jopa 
-30°C:n lukemia on saavutettu varsin
kin alkuvuoden 1985 aikana . Kevät- ja 
syyshallat ovat yleisiä , minkä vuoksi 
eteläistä a lkuperää oleva t ka vit tarvit
sevat suojaa . 
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Kuva 1. Yleiskuva läheltä kohdella 70 (vrt. kuva 2). Kuvaan merkityt puulajit ovat: a) Salix babyloni
ca, b) Larix /aricino , c) Thuja occidentalis 'Malonyana' (alunperin unkarilainen lajike , jonka kreivi 
Ambrozy-Migarri kehitti läänit yks iinsä kuuluvassa Malonyan kylässä. Kylä on nykyisen Tsekkoslo
vakian alueella) , d) Thuja occidenralis 'Gl obosa ' e) Magnolia kobus, f) Picea abies. -Valok uvat A. 
Mäkinen. 

Fig. 1. General view near the evergreen island (No. 70 in Fig. 2). For the marked tree species see above. 
- Ph otographs A. Mäkinen. 

Puutarhan n. 12 000 lajia muodosta
vat Unkarin laajimman elävän kasvi
kokoelman. Se koostuu viidestä osas
tosta: 
1) Systemaattinen osasto (kohde 6 ku

vassa 2) , jota vo i katsella alapuolel 
laan pieneltä kukkulalta. Kasvit on 
istutettu Soon fylogeneettisen jär
jeste lm än mukaan. Kasvisystema
tiikan opetuksen kannalta järjes
telmä vaikutti onnistuneelta. 

2) Hyötykasviosasto (kohteita eri puo
lilla puutarhaa). 

3) Kasvihuoneet, joissa on runsaasti 
varsinkin sanikkaisia ja trooppisia 

orkideoita Itä-Afrikasta ja Karibian 
meren saarilta. Moni näistä kasvila
jeista on vielä nimeämättä. 

4) Unkarin kasveja - n. 1 000 lajia. 
5) Dendrologinen osasto -n. 3 000 la

jia yksittäin tai ryhmissä eri puolilla 
puutarhaa . 

Sekä kasvihuonekokoelmien kartut
tamisesta että systemaattisen osaston 
perustamisesta keskusteltaessa mainit
siva t isäntämme kunnioittaen laitoksen 
edesmenneen varajohtajan ja puutar
han esimiehen tohtori Miklos Ujvåro
sin nimen. 
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Kuva 2. Puutarhan kartta. Numeroiden seli tykset vieressä. Tiheämmin varjoste tut kohteet ovat ra
kennuksia, harvalla varjostetut puu- ja pensasryhmiä. Vesialueet näkyvät kartassa tummina. 

Fig. 2. Map of the garden with explanations. The densely hatched areas are buildings and the sparsely 
hatched ones t ree and shrub collections. Water is marked with black. 
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Kartan selitys, Explanation of the map 

1. Pääsisäänkäynti, Main entrance 
2. Laboratorio ja toimisto t , Laboratory and 

offices 
3. Ko ri stekasvi t, Ornamental garden 
4. "To rnåcoshåz" , asuinrakennus, Ho use 

with veranda 
5. Puutarhan kartta , Map of the garden 
6. Taksonominen kokoelma , Taxo nomic 

plant collection 
7. Pinus nigra 
8. Taxus baccata 
9. Betula pendu/a 

10. Acer acuminatilobum 
II. Cornus mas 
12. Phellodendron japonicum 
13. Cercidiphyllum japonicum 
14. Fraxinus excelsior 
15. Pterostyrax hispida 
16. Corylus co/urna 
17. C/adrastis lutea 
18. Suuri niitty, Wide meado w 
19. Pie ni-i stutukse t , Collection o f peonies 
20. Thuja occidentalis 
21. Tsuga canadensis, Cephalotaxus drupacea 
22. Picea abies 
23 . Suuri jä rvi, Great lake 
24. Tutkimusla itosten päärakennus, Central 

building of the research institute 
25. Acer platanoides 
26. Fagus sylvatica 
27. Quercus robur 
28. Corylus maxima 
29. Viburnum rhy tidophyllum 
30. Quercus libani 
31. Pyö reä saa ri , Round isla nd 
32. Ka ksoisjä rvi , Double la ke 
33. Cephalanthus occidentalis 
34. Taxodium distichum 
35. Pterocarya fraxinifolia 
36. Aesculus hippocastanum 
37. Ikiviha ntien ryhmä, Group of evergreens 
38. Mac/una pomifera 
39. Fagus sylva tica 
40. Rakennetut ra unio t , Artifi cia l ruins 
41 . Philadelphus sp. 
42. Fraxinus angustifo/ia subsp. pannonica 
43 . Alnus glutinosa 
44 . Koski, Ra pids 
45 . Populus a/ba 
46. Vesimyll y, Wate r mill 
47. Ka llio tunneli, Rock tunne! 
48. Ka lliojä rvi, Rocky lake 
49. Pseudotsuga menziesii 
50. Liliodendron tulipifera 
51. äy tte lykasvi huone, Demonstra ting green-

ho use 
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52. Kallio kasviko koelma sekä monivuotiset 
varjokasvit, Collection of rock ga rden and 
perennial shade plants. 

53 . Trooppisten lajien kasvi huoneet , Green-
ho uses with tro pical collectio ns 

54. Viburnum juddii 
55 . Ra kennettu vesi pu to us , Artificial waterfall 
56. Picea orientalis 
57 . Akebia quinata 
58. Rosa sancti-andreae 
59 . Juniperus communis 
60. Betula pendu/a 
61. Pinus sylvestris 
62. Ferenc-kukkula , Ferenc hill 
63. Carpinus betulus 
64. Rhus verniciflua 
65. Suuri auk io, La rge opening 
66. Quercus robur, Q. rubra 
67. Carpinus betulus 
68. Pinus gnffi thii 
69. Syringa persica 
70. Ainavihantien saa ri , Evergreen island 
71. Libocedrus decurrens 
72. Lonicera maackii 
73. Sorbus aucuparia 
74. Kolk witzia amabilis 
75. Buddleja altern ifolia 
76. Kallio kasvien ko koelma, Rock garden 
77 . Koekentät, Experimental space 
78. Yksivuot iset puutarhakukat, Annual gar-

den fl owers 
79 . Populus simonii 
80. Havupuukokoel ma, Collection o f con ifers 
81. Cory /us avellana 
82. Wisteria jloribunda 
83. Platanus acerifolia 
84. Gingko biloba 
85. Picea engelmannii 
86. Acer saccharinum 
87. Gymnoc/adus dioicus 
88. Entisen linnanpuutarhan takorautapo rtti , 

Wrough t-i ron ga te of the fo rmer castle gar
den 

89. Fagus sylvatica 
90. Celastrus orbiculata 
91 . Panhenocissus tricuspidata 
92. Acer platanoides 
93 . Juniperus virginiana 
94. Juglans nigra 
95. Metasequoia glyptostroboides 
96. "Gazdasågi udvar", huoltotiloja , Service 

workroom 
97. Celtis occidentalis 
98. Evodia hupehensis 
99. Actinidia argwa 

100. Fraxinus americana 
101. Kahvila. Buffet 
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Ku va 3. Näkymä puutarhan uudesta osasta. Ku van puulajit ovat: a) Thuja occidenralis 'Wareana 
Lutescens' , b) T. occidenralis 'Malonyana ' , c) T. orienralis 'Aurea'. d) Picea glauca , e) Juniperus sabina 
'Tamariscifolia'. 
Fig. 3. General view of the new part of the garden. For the marked tree species see above. 

Kuva 4. Kori stekasviosa to puutarhan eteläosassa. kohde 
Fig. 4. Annual garden plants in the point o. . ee Fig. 2. 
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Lajimäärältään kaikki neljä osastoa 
ovat likimain yhtä suuria lukuunotta
matta Unkarin oman Oooran esittelyä. 
Instituutti on vaihtoyhteydessä n. 700 
herbaarion ja puutarhan kanssa. Suu
rena ongelmana alueen hoidossa pidet
tiin rahoitus- ja työntekijäpulaa. Var
sinkin kesäisin, jolloin aluetta joudu
taan ahkerasti kastelemaan , työnteki
jäpula koettelee pahimmin . Lai toksen 
kolmen hehtaarin koekenttä vaatii 
myös paljon hoitoa. 

Puutarhan alue on luonnollisesti 
suojelualuetta, jossa kaikenlainen 
luonnon vahingoittaminen on ankaras
ti kiellettyä. Aluetta halkova joki (kan
sikuva) alkaa 30 km päästä Gödöllön 
kukkuloilta ja laskee 15 km päässä 
Szödi-Rahosissa Tonavaan . Joki ja 
pienet järvet (kuva 1) vesikasveineen 
eläväittävät puutarhaa ja lisäävät il
man kosteutta . Joesta on tavattu 22 ka
lalajia . Puutarhassa pesivien lintujen 
lajimäärä on 51 . Matelijoitakin tunne
taan peräti 63 lajia. Nisäkkäistä on 
mielenkiintoisin saukko, joka on Un
karissa hyvin harvinainen. 

Vierailumme aikana emme luonnol
lisestikaan ehtineet tutustua perinpoh
jin näin laajaan ja mielenkiintoiseen 
alueeseen. Ainutlaatuisen vaikutelman 
loi "rakennetun" ja "luonnontilaisen" 
ympäristön taitava yhdistäminen. Esi
merkiksi joen rannalle oli rakennettu 
pieni mylly (kansikuva), jonka vierestä 
pääsi luolan lävitse rehevän järven ran
taan (kohteet 46-48 kuvassa 2). Toi
sessa kohteessa tulla tupsahdettiin 
luonnonniityltä suoraan puutarhakuk
kien keskelle jne. Kuitenkin piti muis
taa , että kaikki "luonnontilaiselta" 
näyttävä oli rakennettu puolentoista 
vuosisadan aikana. 

Puulajeista mainittak oon mm. Frax
inus angusrifolia subsp. pannonica. Se 
on kapealehti sen saamen endeeminen 
alalaji Unkarin joenvarsien galleria-
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metsissä (Fraxino-Uimetum). Nimila
jista sen erottaa lähinnä lehtien karvai
suus. Tavallisesta saarnesta, Fraxinus 
excelsior, joka myös on yleinen laji 
Unkarissa, tämän alalajin erottaa jo 
kaukaa rungon punaisen värin perus
teella. Lajit eivät tosin koskaan muo
dosta sekametsiä, koska F excelsior 
nousee rinteille, kun sen sijaan F an
gustifolia subsp. pannonica jää joen var
sille. Puutarhan saarniyksilö (no. 42 
ku vassa 2) oli todella kookas: rinnan
korkeusläpimitta 120 cm ja korkeus 
25m. 

Toinen endeeminen puulaji , johon 
"törmäsimme", oli Matran vaahtera 
(Matra i juhai, Acer acuminarilobum) 
(no. 10 kuvassa 2). Tämä yleensä Acer 
campesrren muodoksi katsottu "laji" 
on hyvin harvinainen ja kasvaa ainoas
taan Matra-vuoristossa Unkarin poh
joisosassa. Puutarhan yksilö on vähän 
yli 20-vuotias ja alunperin pistokkaana 
istutettu. 

Lisäksi Jatvat mieleen monet apo
miktiset Sorbus- ja Rosa-lajit, joita 
isä ntämme väittivät olevan lähesjokai
sessa Unkarin vuoristojen laaksossa. 
Endeemisistä ruusulajeista mainitta
koon Rosa sancri-andreae, joka kasvoi 
yksikseen polun varrella (no. 58 ku
vassa 2). Sitä ei voinut ohittaa huo
maamatta sen suu ria kukkia. 

Puutarhan uusimmassa osassa (n. 
10 ha) puut ja pensaat ovat nuorempia, 
korkeintaan 35 vuoden ikäisiä . Tämän 
osan lajit ovat pääosin kasvimaantie
teellisessä järjestyksessä. Havupuu
ryhmän lähistöllä kasvoi kuvassa 3 
näkyvien lajien lisäksi myös Abies pin
sapo, A. nobilis, A. cephalonica sekä 
harvinainen kiinalainen mäntylaji , Pi
nus armandii. H oidetut nurmikot ja 
kukkaistutukset antoivat tälle puutar
han osalle nykyaikaisemman leiman 
(kuva 4). 
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Puutarha on avoinna keväästä syk
syyn ( 4.4.-7 .11.) kello 8-18 ja loppu
osan vuotta kello 8-16. Budapestista 
sinne pääsee junalla Nyugatin asemalta 
tai autolla reittiä Fot-Csomåd-Örbot
tyån. Idästä päin tullessa voi ajaa pit
kin valtatie kolmea Gödöllön ja Vere
segyhåzin kautta. Suosittelemme kui
tenkin Tonavan länsipuoleista reittiä . 
Ajamme ensin Szentendreen, johon 
kannattaa tutustua lähemmin kaupun
gin kauneuden vuoksi. Sieltä jatkamme 
Tahitotfaluun ja edelleen siltaa pitkin 

Kiitokset, acknowledgements 

Nagyon szepen köszöniink a magyar barå
tai nknak es a MT A ökologiai es botanikai 
kutat6intezete, szemelyetnek Våcråt6tban a fe
lejthetetlen estet, kitiinö ellåtåst es programmot 
meg a szakertö vezetest a kertben. K6sa Geza 
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Tonavan keskellä sijaitsevalle n. 
20 km pituiselle saarelle, jonka toisel
ta puolelta on lauttayhteys Våciin. Täs
tä on enää muutama kilometri Våcråto
tiin. Saarella voi myös käydä tutustu
massa Tonavan rantojen edustaviin 
galleriametsiin. 

Suosittelemme jokaiselle Unkarissa 
vierailevalle dendrologille ja luonnon 
ystävälle käyntiä Våcråtotin kasvitie
teellisessä puutarhassa. Ainakin meihin 
vierailu teki lähtemättömän vaikutuk
sen. 

dendrologust es Farkas Edit kutat6t köszniink a 
kertre vonatkoz6 erdekes es nagye rtekii tovåbbi 
felvilågosltast amit hazaerkeze utån kaptunk 
meg. 

Ekårets ekexcursion tili Ekenäs 

Lördagen 9. augusti 1986 

Årets träd tili ära har en resa planerats 
tili Ekenäs-nejden för att bese både na
turliga men främst planterade ek
bestånd; både lyckade och varnande 
exempel och för att demonstrera och 
diskutera problematiken runt grun
dandet och skötseln av ekbestånd. 

- Resan startar i Ingå Fagervik kl. 09.00. 
Samling vid Andelsboden. 

aturliga förekomster och viltskador i Fa
gervikskogen . 

- Ekuppdragning inom pansar. 
- Resenärer som. anländer med tåg avhämtas 

på Ekenäs station klo 10.47. 
- Ädellövbestånd av ek, ask och alm - Jä

garbacken. 
- Landets antagligen äldsta och förnämsta elit

ekbestånd i Ekenäs. Brötet. 
- Lunch klo 12.30-13.30. 

- Yngre ekplanteringar i Ekenäs, Westerby. 
- Kaffe i Tenala klo 14.30. 
- Pehrsböle spontana ekförekomst. 
- Fiskar elitekbestånd samt nyanläggningar. 
- Avslutning vid Karis prästgårds storek. De 

icke bilburna ordnas transport tili Karis sta
tion enast klo 19, före det sista tågets 
avgång tili Helsingfors samt Åbo. 

För att ordna amåkning ön kas för
anmälningar tili Anne Mäkynen (add
re s o. tel. på inre pärmsidan) senast 
den 27. juli med uppgift om bil och 
eventuella lediga platser i bilen. Med
åkarna erlägga en km-er ättning tili bil
ägaren enligt äll kapet regler. De om 
an lurer ig id Ekenäs tation bör 
ävenledes lämna uppgift därom skrift
ligen eller tel-lede om ovan. 
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Herbaarionäytteet puuvartisista kasveista 

Pertti Uotila & Pentti Alanko 

Uotila, P. & Al ank o, P. 1986: Herbaa ri onäytteet puu va rt is ista kasve ista (Herba
rium specimens fro m woody pla nt s). - Sorbifolia 17( 2): 111-11 8. 

The imponance of good herbarium specimens of culti vated , woody and herbaceous 
plants is emphasized. Brief instructi ons are gi ven fo r co llec ting and pressing of 
woody plants, and for labelling, mouming a nd storing of the specimens . Special 
hints are given on important detai ls to be ta ken into consideration in co llecting of 
herbarium materia! of vario us woody genera. 

P. Uo tila. Helsingin y liopisto. Kasl'imuseo. Unioninkatu 4-1. 00 170 Helsinki; P. Alan
k o. Helsingin y liopisto. Kesk as. Puutarha1ie1eenlaitos. Viikki. 00710 1/elsinki. 

Viime vuosina Sorbifolian sivuilla jul
kaistuja puuvartisten kasvisukujen esit
telyjä tehtäessä on tuon tuostakin tör
mätty herbaarionäytteiden tarpeellisuu
teen ratkaistaessa, mitä lajeja tai la
jikkeita meillä oikein kasvatetaan. Lä
hes aina on jouduttu toteamaan , että 
viljellyt kasvit ovat olleet varsinaisten 
kasvitieteilijöiden ja kasvien harrasta
jien hyljeksimiä - näytteitä niistä on 
kerätty kovin vähän. Ja jos näytteitä 
löytyy, usein ne ovat huonoja ja pieniä , 
kerätty väärään aikaan tai tunnistuk
selle tärkeitä kasvinosia on jäänyt ke
räämättä, puhumattakaan näytteeseen 
liittyvistä esitetiedoista , jotka ova t 
kovin puutteellisia. 

Herbaarionäytteet viljellyistä kas
veistamme ovat kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeitä. Näytteistä voidaan luotetta
vasti todeta mitä meillä todella kasva
tetaan- taimistojen ja muiden taimien 
välittäjien käyttämien nimien luotetta
vuudesta on riittävästi huonoja esi
merkkejä. Näytteiden avulla voidaan 
selvittää kasviemme muuntelua ja tun
tomerkkejä, tai vaikkapa todistaa epäi
lijälle, että kasvattamamme puu on 
juuri sitä , miksi sen olemme ilmoitta
neet. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on 
antaa ohjei!a siitä , millaisia herbaario
näytteitä puuvartisista kasveista tulisi 
kerätä ja miten näytteet tulisi kunnos
taa ja säilyttää, jotta ne olisivat mah
dollisimman hyviä ja käyttökelpoisia. 
Pääpiirteissään ohjeet soveltuvat myös 
ruohovartisten kasvien keruuseen. 
Varsina isia kasvienkeruun opaskirjasia
kin on joskus julkaistu, kun kasvien 
harrastus oli vireämpää ja koululaiset 
keräsivät kasveja (laajin: Kyyhkynen 
1924); lisäksi kasvienkeruuohjeet on 
perinteisesti sisällytetty kasvioteoksiin 
(mm. Hiitonen 1933, Hämet-Ahti et al. 
1984) ja kasviharrastuskirjoihin (mm. 
Ulvinen, A. 1949, Ulvinen, T. 1957). 

Näytteen kerääminen 

Herbaarionäytteen ongelma on sen 
pienuus ; suureenkin näytteeseen mah
tuu puusta tai pensaasta vain pieni osa. 
Tuolloin on syytä harkita, millaisen 
osan näytteeksi ottaa . 

Näytteen pitäisi tietenkin olla mah
dollisimman monipuolinen: oksanäyt
teessä tulisi vuosikasvaimen ohella olla 
vanhempaakin ok aa !ehtineen, ts . sekä 
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lyhyt- että pitkäversoa; kukat ja/tai 
hedelmät ovat tuiki tärkeitä; mahdolli
sesti tarvittaisiin pala kaarnaa ja jopa 
näyte puuaineksesta. Ainakaan tuota 
kaikkea ei saa mahtumaan A4-arkille, 
syytä onkin käyttää isompaa näyteko
koa (kasvimuseoitten arkkikoko on 
44 x 28 cm\ Toisinaan joutuu kunnol
lista näytettä varten keräämään useam
mankin arkillisen samasta puusta. Kä
vyt ja puupalat on syytä sijoittaa eri 
laatikkoon tai pussiin. Aina ei kaikkia 
tarvittavia kasvinosia saa samalla ker
taa. Kukat ja lehdet voivat olla eriai
kaisia (Popu/us, Salix, Ulmus), tai he
delmät kypsyvät kovin myöhään. 
Usein talviversojakin tarvittaisiin (mm. 
Popu/us ja Philadelphus). 

Useimmiten joutuu tekemään täydel
lisyyden, näytteen oletetun merkittä
vyyden, käytettävän ajan ja innostuk
sen kompromissin. Onneksi sentään 
useimmat puuvartiset kasvimme ovat 
tunnettavissa vajaistakin näytteistä: 
pelkästä lehdekkäästä oksasta tai jopa 
talviversosta. Innostuksessa on aina 
muistettava, että näytteenotolla (ok
sien katkomisella, kaarnanpalan otta
misella) ei vahingoiteta puuta tai aiheu
teta rumaa jälkeä: katkaisuvälineenä 
veitsi on käsiä parempi. Muistettava on 
myös, että oksien ottamiseen elävistä 
puista tarvitaan maanomistajan lupa. 

Kuihtumisen estämiseksi näytteet 
voi maastossa kerätä muovipussiin, jo
ka suljetaan hyvin tiiviisti . Toinen 
mahdollisuus on kerätä ne suoraan 
kenttäprässiin, jossa ei tarvita juuri 
lainkaan varsinaisia kuivauspapereita . 
Näytteisiin on syytä heti merkitä ke
ruunumero tai muu koodi, jota vastaa
vat keruutiedot kirjoitetaan kenttävih
koon tai prässäyspaperin kulmaan. 
Koodin voi kirjoittaa oksaan kiinnitet
tävään merkkiliuskaan (nimisäle, maa
larinteippi tms.) tai suoraan näyttee
seen. Kävyt, siemenet ja puupalat voi 
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heti erottaa paperipusseihin, kunhan 
vain pussit merkitään siten, että ne 
voidaan myöhemmin yhdistää oksa
näytteisiin. Tuoreet kasvit säilyvät 
muovipussissa tai kenttäprässissä hy
vinkin useita tunteja, viileässä, kasvila
jista riippuen, huomattavasti pitem
päänkin . 

Kun näyte prässätään ja kuivataan 
herbaarionäytteeksi menetetään samal
la joitakin tärkeitä tuoreesta kasvista 
havaittavia tuntomerkkejä. Menetystä 
voi osin korvata kirjoittamalla kasvista 
kerättäessä muistiin mm. havainnot 
tuoksusta , kukkien väristä (joka usein 
haalistuu tai ruskettuu kukan kuivues
sa), mehevämaJtoisten hedelmien koos
ta , väristä ja mausta. Pienestä oksa
näytteestä ei myöskään enää näy puun 
tai pensaan koko, muoto, haaroittu
mistapa, yms. ominaisuudet, joista on 
hyvä tehdä muistiinpanoja , esimerkiksi 
piirrosluonnoksia. 

Eräitä kasvinosia on vaikea prepa
roida esiin kuivatusta näytteestä, jol
loin tämän voi tehdä jo näytettä kerät
täessä tai prässättäe sä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi monien hedelmien sieme
net ( Craraegus, Cornus) ja kovat sisä
osat (Juglans) sekä tietenkin monet 
hentojen kukkien yksityiskohdat. Pa
jujen oksien harjuisuuden havaitsemi
seksi pala oksaa pitää kuoria. 

Prässäystekniikka 

Näytteiden prä äys on syytä tehdä 
melko pian keräämisen jälkeen; silloin 
näytteet eivät vielä ole nahistuneet vai
keasti oiottaviksi ja silloin vielä keruu
tietoja voi muistin varasta täydentää . 

Näyte sijoitetaan taitetun makuJa
tuuri- tai sanomalehtiarkin väliin, jolle 
kirjoitetaan näytettä koskeva t tiedot. 
Kasvia ei poisteta tämän arkin välistä 
ennen nimilapun kirjoittamista. Arkin 
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Ku va 1. H ihnaprässiin mahtuu paljon kasveja. 
Turkki 1983.- Valok. P. Uotila. 

on syytä olla hieman pienempi kuin lo
pullisen kasvien säilytysarkin tai -kuo
ren - liian suurta näytettä on kuivana 
vaikea taivutella tai paloitella. Paperin 
välissä oleva näyte prässätään imupa
perien , sanomalehtien tms. väleissä. 
Imupapereita on nykyään saatavissa 
Suomen Luonnonsuojelun Tuen myy
mälöistä. 

Paksut oksat tekevät prässin ilma
vaksi ja siten ehkä helpommin kuivu
vaksi; toisaalta ne painavat prässin 
mutkille ja saattaavai vahingoittaa 
naapurinäytteiden hentoja osia. Epäta
saisuutta voi lieventää asettelemalla 
pahvin- tai imupaperinpaloja näytteen 
ohuempien osien kohdalle . Paksuim
mat oksat voi halkaista veitsellä; ok
sanpätkät, puunäytekiekot, kaarnan
palat , kävyt, hedelmät (jos meheviä 
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niin halkaistuina) kuivata erikseen 
esimerkiksi lämpökuivurissa tai kuivan 
saunan lauteilla. Kaikki palat vain on 
merkittävä huolella , niin että eri osat 
voidaan yhdistää kuivatuksen jälkeen. 

Toisiinsa tarttuvien lehtien väleihin 
voi prässissä panna sanomalehtipape
ripalan, jolloin lehdet pysyvät erillään. 
Oksalaitoksen saa säilymään taitoksen 
ympärille pujotetulla paperiliuskalla. 

Jo prässättäessä on syytä kääntää 
osa näytteen lehdistä alapinta ylöspäin 
- lehden alapinnalta löytyvät useim
miten olennaisemmat tuntomerkit kuin 
yläpinnalta. Kuusen neulasista suurin 
osa varisee joka tapauksessa; tähän on 
syytä varautua jo prässättäessä taitta
malla prässäyspaperi siten, että siitä ei 
va!u neulasia esimerkiksi muiden pape
reiden väleihin. Sama koskee muitakin 
helposti irtoavia kasvinosia, erityisesti 
kypsiä hedelmiä ja siemeniä. 

Prässin puristuksen on oltava riittä
vä (n. 20-25 kg verran), jotta lehdet ei
vät rypisty. Prässäyksen alkuvaiheessa 
puristusta tarvitaan enemmän kuin 
loppuvaiheessa . Liiallinen puristus li
tistää lehtiä liikaa ja ne kuivuvat kaa
relle ja helposti murtuvat. Puristuksen 
saa aikaan prässilevyjen päällä o levalla 
kivellä, hihnoilla (kuva 1) tai telalla ki
ristettävällä köydellä . Prässiä voi säi
lyttää sopivassa kuivassa, lämpimässä 
ja vetoisessa paikassa. 

Kostuneita kuivauspapereita joutuu 
vaihtamaan parin päivän välein, alussa 
tiheämpäänkin. Ensimmäisen vaihdon 
yh teydessä voi tarvittaessa vielä oikoa 
ja korjailla rypyssä olevia lehtiä ja mui
ta kasvinosia. Mikäli prässi muhii pit
kään kosteana , kasvit mustuvat, muut
tuvat hauraiksi tai jopa homehtuvat. 
(Eräiden kasvien, mm. Salix myrsinifo
lia , mustuminen on lajiominaisuus, ja 
se tapahtuu huolellisestikin toimittaes
sa.) Varsinaista prässäyspaperiarkkia, 
jonka väliin näyte on sijoitettu ja jolle 
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tietoja siitä on kirjoitettu ei pidä vaih
taa. Lämpimässä ilmavirrassa kasveja 
voi hyvin kuiva ta myös aaltopahvilevy
jen väleissä, jolloin paperien vaihdolta 
välttyy. Liian kuuma kuivausilma ja 
nopea kuivatus tekevät näytteistä 
hauraita. 

Keruutiedot 

Hyväkin herbaarionäyte on arvoton 
ilman tietoja näytteen keruupaikasta, 
-ajasta, kerääjästä ym. Sen sijaan kasvin 
nimi ei ole aluksi olennainen - se saa
daan jälkeenpäinkin. Keruutiedot on
kin syytä kirjoittaa mahdollisimman 
pian esitteeksi näytteeseen (kuvat 2 ja 
3), jotta ehkä muistin varaan jääneet 
yksityiskohdat eivät pääse unohtu
maan. Näytteiden etiketoinnin tulisi 
tapahtua viimeistään kenttäkautta seu
raavan talven aikana. Hyvään esittee
seen kuuluvat seuraavat tiedot (kuva 
2). 

1. Kasvin nimi. Mieluiten käytetään tie
teellistä nimeä, joka sentään on yleises
ti tunnetumpi kuin kansalliset nimet. 
Nimen perässä oleva nimen antajan 
(ns . auktorin) nimilyhenne tekee nimen 
täysin yksiselitteiseksi. Viljeltyjen kas
vien lajikkeet merkitään joko yksinker
taisiin lainausmerkkeihin tai lyhenteel
lä cv. ja nimi isolla alkukirjaimella 
(U/mus g/abra Hudson 'Pendula ', tai 
cv. Pendula). Esitteessä kasvin nimi on 
vähiten tärkeä. Se on ainoa tieto , jota 
voidaan täydentää myöhemmin. (Kas
vien tieteellisistä nimistä enemmän 
mm. Mikola 1977, Hämet-Ahti et al. 
1984). 

2. Keruupaikan maantieteellinen sijainti. 
Mieluiten järjestyksessä: maa Uos tar
peen), maakunta, kunta, kylä, tarkem
pi paikanmäärittely. Kasvupaikkaa ei 
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voi määritellä liian tarkkaan - varsin 
usein on myöhemmin jouduttu hake
maan kasvupaikkaa näytteen esitetie
don perusteella. Paikan määrittelyyn 
liittyy yhtenäiskoordinaatistoruudun 
(ks. Heikinheimo & Raatikainen 1981) 
ilmoittaminen , joka on suositeltavaa. 
Karttapiirros esitteessä esimerkiksi 
puistosta, mistä näytteet on kerätty, 
mahdollistaa kyseisen puun tai pen
saan kiistattoman sijainnin ilmoittami
sen. Korkeus merenpinnasta on tärkeä 
varsinkin vuoristoisilla seuduilla. 

3. Kasvupaikan ekologinen kuvaus. 
Kasvupaikkakuvaus on aina syytä kir
joittaa tarkemmin kuin pelkästään 
metsä, puisto, piha, arboretum. Millai
nen metsä, millaisella paikalla pihassa 
tai puistossa? 

4. lstutetun kasvin alkuperätieto on hy
vin tärkeä , mutta usein laiminlyöty. 
Toki se ei aina ole kovin helpolla selvi
tettävissäkään. Esitteestä olisi aina il
mettävä tieto tai arvelu siitä onko kasvi 
istutettu, viljelyjäänne, karannut istu
tuksesta , kotiutunut tai alkuperäinen. 

5. Kasviyksilön lisäkuvaus. Tuoretun
tomerkit , koko, muoto , kaarnan laatu 
yms. Havainnot kasvin menestymisestä 
(pakkasvaurioista, tautisuudesta, raih
naisuudesta , yms.) sekä fertiilisyydestä 
ovat myös arvokkaita. 

6. Keruupäivämäärä. Epäselvyyksien 
välttämiseksi kuukausi roomalaisella 
numerolla tai kirjoitettuna. 

7. Kerääjän nimi ja keruunumero 

Keruunumero 

Keruunumeron käyttö on hyödyllistä 
jokaiselle kasveja keräävälle. Numeron 
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MUSEUM BOTANICUM UN IVERSITATIS. HELSINKI 
PLANT AE FENNICAE 

Ulmus laevis Pallas 

2 Uuslmaa . Tammisaari : Gullö , 250 m NNE Kvarntorpista . 
2 m mpy . 

3 Merenrannan tervalepikön yläreuna , valoisa , lehto
mainen , ilmeisesti aiemmin laidunnettu rinne . 

4 Mitä ilmeisimmin alkuperäinen esiintymä . 

5 N. 23 m korkea , rym . 328 cm ; melko huonokuntoinen , 
latva ja monet oksat kuivia. Lähellä 8 tainta . 

2 Gr~d 27" E: 66530 : 3018 
6 3. VI . 1986 Pertti Uotila 34949 & Kalevi Keynäs 

7 

Ku va 2. Kasvi nä ytteen 
esimerkkiesite. Esitteen 
numeroidut kohdat viit
taavat teksti in . 

avulla on tarkoitus tehdä näytteistä yk
siselitteisiä, helposti toi sistaan erottu
via. Jokaise lle tietystä kasvis ta tai po
pulaatiosta tiettynä päivänä ko . henki
lön keräämälle näytteelle annetaan sa
ma numero . Ts . samaa keruunumeroa 
käytetään si lloin ja vain silloin, kun on 
kyseessä näytteen kaksoiskappaleet 
( dupletit) , joissa kaikkien keruutietojen 
on oltava samat. Numeron avulla nä
mä näytteet on varmuudella yhdistet
tävissä myöhemmin, jos ne esimerkiksi 
ovat kulkeutunee t eri herbaarioihin . 
Samalle lajille eri paikasta tai samasta 
paikasta , mutta eri pä ivä nä kerättynä 
annetaan toinen numero . Tällö in on 
helppo pitää erillään esimerkiksi jon
kin puiston eri puuyksilöistä kerätyt 
näytteet tai ristiinviitta uksella yhdistää 
sa masta puusta eri aikaan kerätyt näyt
teet. Näytreisiin on helppo viitata pel
källä kerääjän nimellä ja keruunume
rolla . 

Esimerkkinä o lkoot korkkipuuke
ruut H elsi ngin yliopisto n kasvitieteelli
sestä puutarhasta. Puutarhan pienim
mästä Phellodendron amurensesta ke
rättiin näyte kukinnan alk uvai heessa v. 

1984 (Uo tila 33326). T oinen nä yte vie
rei sestä isosta puusta (Uotila 33639) on 
sa man kesän hei näkuulta. Seuraavana 
kesä nä kerättiin puutarhasta kolmesta 
muusta korkipuusta näytteet (Uotila 
33771, 33777, 33 778), jotka on ta lletet
tu Helsingin yliopis ton kasvimuseoon 
(H), mutta näyttees tä Uotila 33777 on 
kaksoiskappale lähete tty myös Oulun 
(O ULU) ja Turun (TUR) yli opistojen 
kasvimuseoihin. 

Yksinkertaisin keruunumeromalli on 
aikajärjestyksessä käytett y juokseva 
numero kaikille kerätyille kasvinäyt
teille (ks. yllä). Jotkut ilmaisevat nu
merossa keruuvuoden (Salix pentandra, 
Nurmi 85-1 76), joskus jopa kuukauden 
ja päivän (Juniperus communis, Ervi 
848264; kerätty 26. VIII.1984). 

Keruunumero on käyttökelpoinen jo 
maasto sa. umero on helppo kirjo it
taa kuulakärki- tai tussikynällä suo
raan puunäytteen lehteen tai oksaa n, 
ta i nä ytteen ympärill e sido ttavaa n 
merkkiliuskaan, jolloi n numeroon liit
tyvät tiedot kirjoitetaan keruupäiväkir
jaan. Päiväkirja vain on pidettävä vi
susti tallessa. 
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EX HE~BAI\10 UNIVEitSITATIS OULUENSIS 

PLANT AE FENNICAE 

Populua x raeumowskiana Schroed. 

Pohloi•-Pohl•nmu : (OP). Ou lu, Pnrkkieenknngae. 
Oulujoen N-rannalla uimo.rnnnan W-pu ol ella 
ent. Lfettilan huvilan pihnlla iso , pnksu
runkoinen , vanha puu. 

Grid 27°E 7214:430. 

~.1 0. 1 979 ooll. 't'nuno Ulv1nen 

~llseUll Botanicum Universitati s , He l sinki 

Snrnl,ucus nigrn 

JUGOSLAVIA. Slovenija . 
Pos t o jna, S slope of Ht. SoviC. Alt. 600-6)0 m. 
Rich forest , ncnr h ouses . 

June 12 , 1971 
UIM: V1.1 

Pertti Uo tila toqiO _\ 
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PLANT AE F EN r.ll .•• '-

Lonioara tatarioa L. 

Capri foliaoaaa 

EH , Korpilahti, Putkileht i 
Koristepensas tievarre~~a 

GnJ 1r E 6865 : 4)) 

21 / 8 1979 l<t L 0 ERVI 
798211 

HUSEUH BOTANICUH UNIVERSITATIS. HELSINKI 
rlA.HTA.I HNNICA( CULTAE 

Salix x '.Jlanda 1.nd•n•oa 

UUSIMAA . Helsinki 1 TnpaninvaJnio 1 

Kirkonkyllintie 50 1 abandonod h o mo 
cnrdon on bnnk of rivor Keravan
joki, ono c . 12m toll tro o , 
twigs vory frngilel Rolic of cu lti 

vulion . 
UTH : c, .. ,,. , , 66857• )88) 

2) . VI .1 985 Teuvo Ahti 4}997 

Kuva 3. Esimerkkejä erilaisista herbaarionäytteiden esitteistä. 

Näytteiden säilytys 

Perinteisesti kasvinäytteet on kiinnitet
ty erityisi ll e herbaarioarkeille. Arkkina 
käy paksu piirustuspaperi - Suomen 
Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä 
on myös saa tavissa varsinaisia kasvi
arkkeja (koko 44 x 28 cm 2

). Näytteiden 
kiinnityksessä käytetään yleensä liima
paperiliuskoja, paksurumat oksat jou
tuu ompelemaan. Ompeluksen solmua 
ei saa tehdä arki n alapinnalle, jossa se 
vahingoittaa pinkassa alempana o levaa 
näytettä! Liimaa tai teippiä ei kasvien 
kiinnityksessä pidä käyttää. Teippi ir
toaa vanhemmiten, liimattua näytettä 
ei saa tarvittaessa millään ehjänä irti . 
Viimeistään näytettä kiinnitettäessä on 
varmistettava, että jonkun lehden ala
pinta on päällepäin ja kaikki muutkin 
olennaiset osat ovat näkyvissä. Sieme
net ja muut pienet palat voi sijoittaa 
arkille kiinnitettävään erilliseen pape-

rikoteloon, kävyt ja puunpalat arkeista 
erilleen laatikoihin tai pusseihin. Täl
löin varsinaiseen näytteeseen ja sen eri 
osiin tulee esitteiden lisäksi liittää viit
taus näytteen muihin osiin. Keruunu
mero on syytä merkitä pysyvästi myös 
puupalaan, käpyyn tms. erilliseen näyt
teen osaan, ettei Iaatikoiden sisä ltö 
pääse myöhemminkään sekaantu
maan. 

Näytteiden kiinnitys ei kuitenkaan 
ole mitenkään välttämätöntä. Kasvit 
säilyvät myös irrallaan taitettujen 
vankkojen arkkien välissä. Tällaisessa
kin tapauk essa esitteet on kuitenkin 
hyvä kiinnittää , jotta sekaannuksia ei 
pääse tapahtumaan . 

Näytearkkien säilytyskaapin tai -laa
tikon pitäisi olla näytepinkan kokoinen 
ja mahdolli imman tiivi . äin kahdes
takin syystä: kasviarkit eivät pääse 
liikkumaan laatikossa ja mahdolliset 
tuhohyönteiset eivät aivan esteettä 
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pääse kokoelmaan. Valitettavasti her
baariokasveja syöviä tuhohyönteisiä 
on useitakin . Vars inkin kuka t , hedel
mät ja silmut ova t ha luttuja . Usein 
hyön teis iä o n vaikea tai epämiellyttävä 
torjua myrkyillä. Näytteiden pakastus 
on varsin tehokas ja helppo ta pa -
viikko kotipakastimessa tai parvek
keella kovalla pakkasella kyllä teh oaa 
tuholaisiin. 

Kasvimuseomme ottavat mielellään 
kokoelmiinsa hyvä laatuisia ja hyvillä 
tiedoilla varustettuja kasvinäytteitä 
niin puuvartisista kuin muistakin kas
veista ja a uttavat nä ytteiden määrityk
sessä. Lahjoitettavien kasvinäytteiden 
tulisi olla etiketoituja, mutta mieluiten 
irrallisia, koska näytteet tullaan kiin
nittämään kasvimuseoitten omille kas
viarkeille. 

Eri puuvartisten kasvisukujen näytteiden 
keruussa huomioonotettavaa 

Abies 
Käpysuomuja kannattaa haeskella 

puun alta, mutta sa malla on va rmis
taudutt ava, että suomut ova t sa masta 
puusta kuin o ksa näytekin . 

Acer 
Pätkä kaksivuotiasta tai va nhem

paa :< in oksaa; hedelmys tö ta i kukinta 
(Hämet-Ahti 1982). 

Aronia 
Kukki va o ksa; lisä ksi hedelmien ko

ko ja väri. 

Berberis 
Lyhytve rso kukintoineen; myös he

delmiä. 

Betu/a 
Siemenet no rkkosuom uinee n tärkei

tä , kuka t vähemmän tärkeitä . 
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Cornus 
Siementen muoto ; siemenet syytä pe

rata eroon hedelmämallosta . 

Crataegus 
Kukki va o ksa; li sä ksi pitäisi selvittää 

siementen lukumäärä hedelmässä ja 
siementen muoto ; siemenet syytä pera
ta es iin ja laskea tu oreesta hedelmästä , 
mutta a pua vo i o ll a myös kukkimisai
kaa n pensa ista löytyvistä edellisvuot i
sista kui vuneista hedelmistä ; piikki
syys. 

Juglans 
Pähkin ä t , JOista maito on perattu 

po is ova t o lennaisia , ilma n niitä varma 
määritys o n mahdoto nta (Pa lmen 
1978). 

Juniperus 
Rii tt ävä n p itk ä o ksan pala, niin että 

erilaiset neulase t ova t näytteessä mu
kana. 

Larix 
Kävy t ova t hyvi n tärkeitä; puun alta 

kerät yissä kä vyissä syytä va rmistua , et
tä kävy t tode ll a ova t sa masta puusta 
kuin oksa näyte. 

Lonicera 
Vain kukki via näytt ei tä voi varmuu

della määrittää. 

Ma/us 
Kukki va oksa, täydessä lehdessä 

o levia pitk ä- ja lyhytversoja , kypsiä 
hedelmiä ; muistiin kukan vä ri , hedel
mien koko, väri ja ma ku , se kä puun 
/ pensaa n ko ko ja o raoksaisu us (Murto 
1983). 

Phel!odendron 
Pala kaarnaa , tai a inaki n maininta 

kaarnan väristä ja uurteisuuden syvyy
destä ja suunnasta (pitkittäin vai hi e
man verkkomainen) (Uotila 1985). 
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Philadelphus 
Kukkien lisäksi hedelmystöt tärkei

tä ; kuoren hilseily , joka näkyy vasta 
toisen vuoden oksista. 

Physocarpus 
Hedelmystöt tärkeitä . 

Picea 
Kävyt tärkeitä; varmistauduttava, 

että ovat samasta puusta kuin o ksanäy
te . 

Pinus 
Kävyt tärkeitä ; varmistauduttava, 

että ovat samasta puusta kuin oksa näy
te. 

Populus 
Hyvään näytteeseen kuuluu kukki va 

oksa ja myöhemmin kesällä kerätt y ok
sanäyte !ehtineen. Sukupuoli on aina 
selvitettävä; sen näkee parhaiten kukis
ta , joista vielä kesällä voi löytää jätteitä 
puun alta. Sukupuolen voi ta rkistaa 
myös kukkasilmun halkaisema lla . 
Poppelien määritys on ma hdo lli sta 
myös talvioksien perusteella (Karhu 
1978). 
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Prunus 
Muista hedelmät! 

Quercus 
Terhot tärkeitä. 

Rosa 
Kukki va oksa; vart ta riittävästi piik

kien tiheyden ja muo don to tea miseksi. 

Salix 
Mieluimmin sekä lehdellinen että 

kukkiva oksa; vanhaa oksaa kuorittava 
muutama sentt i harjuisuuden hava it
sem iseksi; ei pelkästään vuos ikasvai
mia ; oksan katkeamisen helppous (S. 
frag ilis). 

Syringa 
Vain kukki va t näy ttee t voi va rmuu

della määrittää; kukinnon muoto sekä 
kukkien väri ja muoto tärkeitä . 

Tilia 
Lehtinäytteiden lisäksi kukkia tai 

hedelmiä. 

Ulmus 
Oksien mahdollinen korkkiharjui

suus; habitus (oksien haa romiskulma); 
kaarnan rosoisuus; hedelmät. 

Mikola, J. 1977: Kasvien tieteellisestä nimistöstä. 
- Dendrologian Seuran Tiedotuksia : 131-
139. 

Murto, R. 19 3: Metsäomenapuuta etsimään. 
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Seuran Tiedotuksia 9: 23-27. 

Ulvinen. A. 1949: Luonnonka vien parissa. Ret
keilyopas nuorille ja vanhoille. - 301 s. Por
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Mustila 
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Mustilan arboretumista uusi opas 

Mustilan arboretumista on ilmestynyt 28-s ivuinen , A5-kokoinen P.M.A. 
Tigerstedtin toim ittama englanninkiel inen opasvihkonen . Vihko ilmes
tyy Dendrologian Seuran epäsäännöll isin välein julkaistavan toisen sar
jan , Publications of the Finnish Dendrolog ical Society numerona 2. Op
paan hinta on 10 mk , ja sitä on saatavissa Oendrolog ian Seuralta (pos
titse lähetettäessä lisätään toimituskulut) ta i Must ilan arboretumin pal
vel upisteistä. 
Publicat ions-sarjan ens immäistä numeroa (Hämet-Ahti, L., 1973: Die 
bioklimatischen Zonen und die Baumarten im Kuusamo-Geb iet, Nord
finnland) on myös saatavissa Dendrologian Seura lta (hinta 5 mk). 
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Kansikuva: Våcråt6tin kasvitietee ll istä puutarhaa halkova pieni joki. Taus talla häämöttää vesi mylly. 
Etualalla oleva suur in puu o n Populus a/ba . Pensaskerrokse a kasvavat mm. Corylus avellana. Taxus 
baccara. Philadelphus spp ., Deurria spp .. Berberis spp .. Viburnum spp .. Sambucus pp., Syringa spp., 
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Pärmbilden: Vyn över en liten å, som rinner genom Sotaniska trädgården i Våcråt6t. För karakteri -
tiska växtarter se ovan. - Foto Ahti Mäkinen. 
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Utkommer 4 gånger om året. Sällskapets medlemmar får 
tidskriften för medlemsavg iften. För utomstående är avgiften 
50 mk per år. 

Aune Koponen , Tapio Lindholm, Olavi Luukkanen 
(English abstracts). Jouni Mikola. Risto Murto. P.MA 
Tigerstedt. Pertti Uotila. 

He lsingin Liikekirjapaino Oy. 

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

Puheenjohtaja 
Ordförande 

Hallituksen jäsenet 
Medlemmar i styrelsen 

Varajäsenet 
Suppleanter 

Sihteeri 
Sekreterare 

Varainhoitaja 
Skattmästare 

Jäsenmaksut 
Medlemsavgifter 

Dos. Pertt i Uotila , Kasvimuseo, 
Unioninkatu 44 , 00170 Helsinki , puh . 90-650 188. 

Sampsa Aaltio. C.J . Gottberg, Bo Knape 
(varapuheenjohtaja, viceordförande). Ni ilo Karhu , 
Aulikki Kauppila , Aune Koponen (kirjastonhoitaja , 
bibliotekare). Martt i Lepistö, Tapio Lindholm, 
Päivi Ryöppy, Marjatta Uosukainen, Martti Venälä inen. 
Annel i Viherä. 

Pentti Alanko, Anne Mäkynen . Matti Luostarinen 

Päivi Ryöppy, Kasvinjalostustieteen laitos 
0-talo, Viikk i, 00170 Helsinki. puh. 9G-378 01 1/4 77. 

Anne Mäkynen, Museokatu 31 A 2, 00100 Helsinki , 
puh. 90-839 2680, (iltaisin ) 9G-490 113. 

Vuosijäsenmaksu 50 mk, opiskelijat 25 mk, 
ainaisjäsenmaksu 600 mk. yhte isöjäsenmaksu 600 mk 
seuran postisiirtot ilille 419 92-1 . Arsavg ift 50 mk. 
studerande 25 mk, ständigt medlemskap 600 mk, samman
sluttn ing 600 mk på sällskapets potgirokanto 419 92-1 . 
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Dendrologinen neu vonta 

Dendro logia n seura perustettiin vuonna 1969 dendrologian ha r
ras taj ien yhd yss iteeks i. J o seuraavana vuon na alkoi ilmestyä So r
bifo li an edeltäjä "Dendrologian seuran ti edo tuksia- Dendro lo
gis ka sä ll ska pets not ise r". Lehden ensimmäisessä numerossa ker
ro taa n lehden o leva n " pai tsi tiedonantolehti , myös jäsentenväli
seen mi elipiteiden va ihtoon ja dendro/ogisen rierämyksen leviuämi
seen varauuju/kaisu". Kuinka hyv in lehti o n jäseni stöään palvellut 
ja tietoa levi ttän yt , jääköön jäsenten o makohtaise n a rvio innin va
raan , mutta eiköhän lehdessä mme ole ollut "jokaiselle jotak in" . 

Dendro logista ti etäm ystä seura o n pyrk in yt levittämään a ktii vi
ses ti m yös muill a tavo in. Niin ha llituksen jäsenet kuin ri vijäsenet
kin jo utu va t jatkuvasti vas taa maan monenl a isi in ti edusteluihin. 
Seura o n li säks i pirteän aatteellisen järjestön ta voi n pyrkin yt osa l
lis tumaan erilai siin nä yttel yihin ja tilaisuuksiin, kuten Metsäpäivil
Ie järjestämällään luento- ja kes kustelutil a isuudella ja puutarha
a lan nä yt telyihin o malla neu vontapisteellään. Tämän to iminnan 
merkit ystä ei o le syy tä al ia rvioida, si ll ä dendrologisen harrast uk
sen ensi kipinä o n varmas ti sy tt ynyt monelle ju uri näissä tilai suuk
Sissa. 

Dendro log is ta tietoa o n tarjo ll a toki muuallakin, niin alan kir
jall isuu den, lehdi stö n kuin eril a isten vuosi ttain järjestettävien 
kurss ien mu odossa. Kuitenkin tuntuu , että tietoa puista ja pensa is
ta pitäis i lev ittää vielä palj on enemmän . Seura o n pitäytynyt täys in 
e rillään sähköise n ti edo tuksen keinoista, televisiosta ja radios ta . 
Ehkä o lemme liian a rk oja ta rjoamaan dendrologiaan liitt yviä ai
heita tiedoitusvälineille. Kun lehdistössä o n käyty keskustelua 
d endro logiaa sivua vis ta aiheista, kuten luo nno n saastumises ta, 
metsäk uo lemista , myrkk ykasveista , puiden ho ito - ja leikkausky
symyksis tä jne., ei seuramme ole niihin juuri osa lli stunut. Ehkä 
seu ra n piirissä o li s i syytä pohtia uusia kei noja dendrologisen tie
tä m yksen levittämiseksi ja li sä ämiseksi. - Penui Alanko 
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Denrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r. y. 

Syyskokous ja pikkujoulu 

Keskiviikkona , 19.11 .1986 alkaen kello 18.30 Lallu kan juhlasalissa, Apollon
katu 13, 00100 Helsinki. 

Ohjelmassa: 
Saksojen dendrolog isissa kohteissa nähtyä ja koettua (Anne Mäky
nen ja Pentti Alanko ). 
Jäähyväispuhe kuluvan vuoden puulle (Tap io Lindholm ). Vuoden 
puu 1987 (Pertti Uotila). 

Tarjoilu 30 mk/ henkilö . Osallistujamäärän selvittämiseksi pyydetään 
saapumisesta ilmoittamaan Ann eli Viherälle , puh . 90-831 941 , 13.11 . 
mennessä. 

Uudet Jäsenet 3/86 

Pekk a ALHOJÄRV! 
Ursula ANTO I LA 
Edva rd vo n BONSDORFF 
Heikki ERK INAHO 
Ka imo HAKANEN 
Erkki HAVERINEN 
Tapani HIRVONEN 
Ke rttu H ÄRKÖNEN 
Anne ILVO E N 
Sirpa JA TUNE 
T a pa ni JUHE 
Pa nu KAILA 
Ka levi KEY ÄS 
Hilma Kl ANE 
Aino KIVIN E N 
Kirsti KOL! 
Antti KORTE 
Esa KOTANEN 
Pe kka KÄRPPÄ 
Ma tti KÄÄ TÖNEN 
Tuuli KÖPMAN 
T a pio LAHTONE 
Ma rkett a LEHTO 
Kirsi MAASA LO 
Ka isa Lii sa MO 0 E 
Riitta OJA E N 
Leena-Ka i a PAAJANE 

Hels inki 
Turku 
Helsinki 
Oulu 
Turku 
Kempele 
J oe nsuu 
Helsinki 
Helsinki 
Järve lä 
Turku 
Helsinki 
Ha nk o 
Piikkiö 
Espoo 
Hels ink i 
Helsink i 
Lappee nra nta 
Spå nga 
Tampere 
He lsinki 
Ta mpe re 
Turku 
Myll ykosk i 
Liperi 
M ikkeli 
Mat k u 

Harri PA LO 
eikko PE RÄ LÄ 

Raila PIIPA RI EN 
T uoma; Pl!RONEN 
Os i PU HTILA 
J u ha PYK Ä LÄ 
J aana RAJA IEMI 
Pau li RA T A E 
Rauno RA TIL A ! E 
Ai mo RlT A KA Rl 
Ria RUO KO E N 
Soini RUSI 
J uha RÖ KKÖ 
Maj SC H U L T Z 
Mika SEPPÄ LÄ 
Lau ra SOOSA L U 
Erk k i J. S O M! E 
Paula SÄ RKIJ Ä RVI 
Irja SÄ RKI M .. Kl 
Sirkka T K E V 
J us i TIM G R E 
Pekka T O M !ST O 

E 

J uha-Matti UO RIN Et 
Henr) VÄ R E 
Benita O LI N 

Helsinki 
Karkkila 
Ro,·aniemi 
Helsi n ki 
Naantali 
Espoo 
Rau tjä rvi 
Helsinki 
J oen uu 
Espoo 
Helsinki 
Sauvo 
H )r)lä 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
T urku 
Forssa 
Helsinki 
Kosk i as. 
Espoo 
Espoo 
Hei inki 
T urku 
Tampere 
Ru ko 
Oulu 
Tammisaari 
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Suomessa vi lj ellyt tammet 

Pentti Alanko 

Alank o. P. 1986: Su o rn e;,;,a vilje ll ytt a rnrn et. (Oab culti1a ted in Fi nl a nd ).- So rbi fo 

li a 17(3):125-130. 

En gli sh Oak (Quercus robur) i;, th e onl) na ti1e oak in Finland. lt is co rnrn o nl y 
cultiva ted in so uthe rn Finl a nd butthr i1e;, up to Tornio (65° 51' ). Furth errn o re Red 

Oa k ( Q. rubra ) is cult iva ted in the ;,outhern parts of the cou ntr y. A ltoge th er 20 
s pec ies a nd va ri e t ies of oak ha1 e b een recorded gro" ing in Fin la nd a lth o ugh most of 
the m have been ~ ulti va t ed in b o tanical gardens onl). 

P. Alanko. Puurarhariereen /airos. Viikki. 00710 Helsinki. 

Tammen suku on suur i. Eri tutkijoiden 
mukaan lajimäärä vaihtelee 300-SOO:n 
väli llä. Suureen lajimäärään nähden 
meillä on kokeiltu vain vähän eri tam
mi lajie n viljelyä. Suurin osa laje ista on 
ikivihreitä ja kotoisin Keski-Amerikasta 
ja Välimeren maista, joten ne eivät 
luonnollisesti tule meillä kysymykseen. 
Silti uskoisi Pohjois-Amerikasta löyty
vän meille opivia lajeja, varsinkin jos 
saa taisiin materiaalia levinneisyysalueit
ten pohjoisrajoilta. Kotimainen metsä
tammi ( Quercus robur) on yleisesti viljel
ty ja niin arvostettu, ettei o le o llut näh
tävästi syytä edes kokeilla muita lajeja. 
Toiseksi en iten vi lj eltyä punatammea 
(Q. rubra) tapaa jo huomattavasti har
vemmin. 

Kirjallisuuden ja Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa olevien näytteiden mu
kaan on meillä tietoja sentään 20 eri 
taksonin (lajin, lajikkeen , muunnoksen 
ym .) viljelystä, mutta useimpia niistä ta
vataan vain kasvitieteellisten puutarho
jen kokoelmissa . On mahdollista, että 
dendrologeilla saattaa olla kokemuk ia 
vielä eräistä tässä mainitsemattomien 
tammien vi ljelys tä. Lehden toimitukse -
sa ollaan kiitollisia lisähavainnoista . 
Vaikka tammilajistomme on pieni , on 
siinäkin useita ongelmia , joitten ratkai
semisessa voivat dendrologit auttaa . 

1. Valkotammi ( Q. alba L. ) . - Tätä 
Pohjois-Amerikan yleisintä tammea on 
Cajanderin ( 191 7) mukaan kokeiltu 
Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa , mutta se ei ole sie ll ä me
nestynyt. Elfving ( 191 3) mainitsee 
'Elongata'-lajikkeen istutetun puutar
haan 1913, mutta tuhoutuneen parissa 
vuodessa. Lehdiltään valkotammi muis
tuttaa takiai stammea ( Q. macrocarpa), 
mutta sen lehdet ovat syväliuskaisem
mat. 

2. Purppuratammi (Q. coccinea 
Muenchh.). - Purppuratammi (engl. 
"Scarlet Oak") muistuttaa suuresti pu
natammea (Q. rubra), mutta sen lehdet 
ovat syväliuskaisemmat (kuva 2) ja leh
tilovet ovat C-kirjaimen muotoiset. 
Purppuratammi o n kotoi sin Pohjois
Amerikan itäosista Mainesta Minneso
taan ja Floridaan ulottuvalta alueelta. 
Sillä on vielä upeampi syysväritys kuin 
punatammella. H o llantilaisilla taimi
tarhoilla on syysvärityksen suhteen ko
mea kl oo ni iljelyssä ('Splendens' ). 
Bea nin ( 1980) mukaa n syysvärit ovat 
lo ka-joulukuussa, mutta aikai set hallat 
aava t aik aan lehtien ruskettumisen , 

joten syysvärei tä ei meillä kannata 
·unelmo ida. Tiedot tämän laj in esiinty
mi es tä meillä o a t ähä i et. Cajande-
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rin (1917) mukaan se on kasvanut h y
vin Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa, jossa se kasvaa hy
vin viihtyvänä edelleenkin (Palmen 
1985). Cajanderin (1917) mukaan se on 
Vääksyssä ja M ustilassa menestynyt 
huonosti. Tammiston arboretumissa 

5 
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Karjal ohjall a kasvaa komeita puita, 
mutta niiden määritystä ei ole pystytty 
toistaiseksi va rmistamaan. Arbo retu
min istutuskartan mukaan muutamat 
puut olisivat risteymää Q. coccinea x 
rubra , mutta nekin ovat selvittämättä . 

·-
7 

Ku vat 1-7. Ta mmilajien lehtiä. Mittakaava 5cm. Figs. 1-7. Print of oak leave. Scale 5cm. 1 
- 1. Quercus palusrris, (Öberlingen, BRD 1983 Palmen & Alanko 46256a; H). 2. Q. coccinea (Ham
burg, BRD 1858 Jessen; H). 3. Q. macranrhera (Helsinki 1913 Seppälä; H). 4. Q. rubra (Lammi 
1981 Lindholm; H). 5. Q. perraea (Fontaineblau, Ranska 1961 Uotila 1029; H). 6. Q. robur (Helsinki 
1972 Alanko 21117; H). 7. Q. macraearpa (Litcfield Co., USA 1973 Ahles 87209; H).- Del. Marja 
Koistinen . 
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3. Q. i!icifolia Wangerh. (Q. rubra var. 
nana). - Tätä punatammen lähisuku
laista on kasvanut Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa olevan näytteen mukaan 
Inkoon Fagervikissä jo 1895. Yllättävää 
on lajin säilyminen paikalla , sillä M. 
Manner keräsi 1967 näytteen uudes
taan. Esitetietojen mukaan laji kasvaa 
barokkipuutarhassa terassin yläosassa 
ja on säilynyt pensasmaisena paleltuen 
lumirajaan vuosittain. Nähtävästi mo
nia muitakin tammilajeja voitaisiin 
meillä kasvattaa samalla tavalla , vaikka 
siinä ei liene paljonkaan järkeä. Tämä 
laji on tosin luonnossakin Pohjois-Ame
rikassa kasvaessaan usein pensasmai
nen , korkeintaan 6 m korkuinen . Leh
det ovat päältä kiiltävän tumman vi h
reät , alta valkovanukkeiset. 

4. Persianlammi (Q. macranthera Fisch. 
et Mey.). - Tämä myös armeniantam
meksi kutsuttu tammi on kotoisin Kau
kasukselta ja Pohjois-Iranista (kuva 3). 
Cajanderin ( 1917) mukaan Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutarhas
sa kasvoi 1880- luvulla istutettu 7.5 m 
korkuinen puu, joka puutarhasta kerät
tyjen näytteiden mukaan on elänyt siellä 
vielä 1930-luvulle saakka. Vaarama 
( 1941) mainitsee sen tuhoutuneen talven 
1939-1940 pakkasissa. Elfvingin (1913) 
mukaan puu oli istutettu 1880 ja oli 
kukki r:ut 1890-luvulta alkaen. Myös 
Vääksyssä se oli menestynyt tyydyttä
väs ti (Cajander 1917). J okela ( 1958) 
mainitsee puun kasvaneen kohtalaisesti 
Tampereella ja Vääksyssä . Ainoa vii
meaikainen tieto puun kasvamisesta 
meillä perustuu K. Järventaustan Kus
tavin Sarvilinnasta 1979 keräämään 
näytteeseen. Puutarhaan istutettujen la
jien luettelossa tätä lajia ei mainita , sen 
sijaan puutarhaan olisi istutettu vuonna 
1928 Q. libaniOliv. ( Anon ., ilman vuot
ta) . 
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5. Takiaistammi (Q. macraearpa 
Michx.) . - Takiaistammen, engl. "Burr 
Oak", "Moss Cup Oak" (kuva 7) nimet 
viittaavat isokokoisen kehdon käyriin 
suomuihin. Tämä tammi kasvaa Poh
jois-Amerikassa Teksasista Kanadaan 
ulottuvalla alueella tullen jopa 30m 
korkuiseksi. Cajander (1917) mainitsee 
sen olevan arka Mustilassa sekä Helsin
gin yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa, jossa se kasvaa vielä nykyäänkin 
(Palmen 1985) pieneksi puuksi varttu
neena ison kynäjalavan varjossa. Poh
joisimmat alkuperät soveltuvat meillä
kin viljeltäviksi. 

6. Mongoliantammi (Q. mongolica 
Mich.). - Tämän Itä-Aasiasta kotoi sin 
olevan tammen terhoja kerättiin Amu
rin maalle 1976 ulottuneella keruumat
kalla. Helsi ngin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa kasvoi kauniisti ke
hittynyt pieni puu, jolla oli kaunis syys
väritys. Puu tuhoutui talven 1984-1985 
pakkasissa ja sitä lienee "edesauttanut" 
edellissyksynä tapahtunut uudelleenis
tutus. Lehdiltään mongoliantammi 
muistuttaa metsätammea, mutta sen 
lehdet ovat isommat ja useampiloviset. 

7. "Suo tammi" (Q. palustris Muenchh.). 
- Suotammi, engl. "Pin Oak", kasvaa 
Pohjois-Amerikassa varsin kosteilla 
paikoilla, mutta ei sentään soilla. Jokela 
( 1958) mainitsee sen Helsingin yliopis
ton kasvi tieteellisestä puutarhasta, mut
ta siellä se ei enää kasva. Vaaramao 
(1941) mukaan se tuhoutui talven 1939-
1940 pakkasissa. Sensijaan Tammistan 
arboretumissa kasvaa yksi puu (Alanko 
1973). Tämä laji kuuluu nk . punatam
miin ja se eroaa niin purppura- kuin 
punatammestakin syväliuskaisten leh
tiensä vuoksi . Lovet ovat tyypillisimmil
lään U-kirjaimen muotoiset (kuva 1 ). 
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8. Talvilammi (Q. perraea (Marr.) 
Liebl.: syn. Q. sessilifolia) . - Tämä 
tammilaji on mainittu yhtenä kolmesta 
meillä viljellystä tammesta Viljelykas
vien nimistössä (Palmen & Alank o 
1983), vaikka sen kasvamisesta meillä 
ei olekaan tällä hetkellä varmaa tietoa . 
Valtion rautateitten entinen ylipuutar
huri K. Jokela (1958) mainitsee talvi
tammen ja sen liuskalehti en lajikkeen 
'Laciniata' menestyvän 111 vyöhykkeel
lä asti, joten sitä voi löytää jonkin ase
man puistosta. 

Talvitammi muistuttaa suuresti met
sä tammea , mutta eroaa siitä mm. seu
raav ien tunto merkkien perustee lla: si l
mut ova t terävämmät , lehdet ovat alta 
tähtikarvaiset, lehtilavan tyv i o n suippo 
(kuva 5) , lehtiruoti on kellertävä , 1.0-
2.5 cm mittainen ja terhojen perät ova t 
alle 1 cm pituise t (kuva 9). imensä tal
vitammi on saanut siitä, että sen lehdet 
säi lyvät varsinkin nuorissa pu issa yli 
talven. Tämä ei ole hyvä tuntomerkki, 
si llä nuorissa metsätammissak in ja kar
tiotammilla saa ttava t lehdet säi lyä puis
sa pitkälle talveen. Talvita mmea kasvaa 
jo Etelä-Ruotsissa luonnonvarai ena . 
Kasvutavaltaan se on yleen ä säännölli
nen , suorarunkoinen puu. Helsingin 
ylio piston kasvimuseossa on erana 
näytteitä, jotka viittaavat tähän lajiin , 
mutta näytteiden puutteellisuuden 
vuoksi niitten perusteella ei voi olla 
varma määrityksistä (1925 Ikaalinen , 
1920 ja 1925 Vaasa (Asemanpuisto), 
1959 Lammi , Vanhakartano ja 1956 
H ei ingin yl iopiston kasvitieteellinen 
puutarha). Mm . hedelmät puuttuvat 
näistä samoin kuin kaikista mui takin 
kasvimuseoon tall ennetu i ta niin viljel
lyis tä kuin Luonnostakin kerätyi tä 
tamminäyttei tä! 

9. Mersärammi (Q. robur L.), aiemmin 
tavallisek i tammeksi tai kesätammeksi 
kutsuttu kotimainen puulaji . Se on ylei-
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sesti viljelty koristepuu Porin-Tampe
reen-Lahden-Haminan linjalle asti 
(Kallio 1966), ja iellä täällä viljeltynä 
Tornion-Kemin-Kuopion korkeudelle 
asti. Ollinmaa ( 1925) mainitsee pohjoi
simman tammen Kolarista , tosin vain 
vajaan metrin korkuisena jäni ten syö
mänä vesana. Erotukseksi edelläkuva
tusta talvitammesta metsätammen leh
det ovat herttatyviset ja Iyhytruotiset 
(ruodit vain 2-5 mm pituiset) ja ruoti on 
päältä tummanvihreä , alta sinertävän 
vihreä (kuva 6). Silmut ovat tylpät. Ter
ho ! (kuva 8) ovat pitkäperäiset , perät 
5-1 2 cm. Lehdet ovat alta yleensä kal
ju t mutta meillä o n myös sellai ia 
tammia, joiden lehdet ovat alta vaihte 
levasti tähti karvaiset. Weimarck ( 1947) 
lukee ne kuuluvaksi alalaj iin ubsp. pu
beru/a. Hänen julkaisemassaan levin
neisyyskana a on tätä alalajia myös 
monin paikoin Suomes a , niin luon
nonva rai sena kuin viljeltynäkin. 1äyt
teitä metsätammen viljellyistä esiinty
mistä on H ei ingin yliopiston kasvimu-
eo sa seuraavas ti : A(-), V(5}, U( 17} , 

EK(4}, St(2) , EH(l5) , ES(8}, EP(4}, 
PH(2) , PK( 1 }, K P( 1) ja Kn( 1 ). 

Tammen erikoismuodoi ta on yleisi n 
kartiotammi (cv. Fastigiata}, vaikka
kaan ei niin yleinen kuin Ollinmaa 
(1958) siitä kirjoittaa: " ... erikoi en suo
sittu puistopuuna on meillä pyramidi
tammi var. fasrigiara". Kartiotammen 
varttuneita yksilöitä tapaa mm. Turun 
linnan pui to ta. Tampereelta. Hel
singin Kaupunginteatterin luota ja i -
kalan arboretumi ta . Kasvultaan e on 
tiheä , kapean kaniomainen. Krti -
mannin ( 1978) mukaan kaikki kartio
tammet polveutuvat yhdestä Saksasta 
lö t nee tä puu ta. Muita met ätam
men erikoi muotoja on meillä vain vä
hän kokeiltu . Ku tavin Sarvilinnaan on 
i tutettu 'Concordia'-lajiketta , joka py-

koko ke än keltai ena (Anon . il
man uotta} mutta en myöhemmistä 
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Kuvat 8 ja 9. Tammien hedelmiä (Kerner 1887). 
Fig . 8 and 9. Fruits of oaks (Kerner 1887). 
- . Quercus robur. 9. Q. perraea. 

vaiheista ei ole tietoa . Kallio ( 1966) 
mainit ee Limingasta 'Cucullata'-lajik
keen , jonka lehdet ovat lusikkamai esti 
kaveria . Erää sä puistossa H elsingin 
Arabias a kasvaa leveän pensasmainen , 
ohu t- ja pitkäok ainen muoto, joka on 
mahdolli se ti 'Pendula'-lajike. Saarni
joki ( 1937) mainitsee tämän erikoi
muodon nuoren yksilön Tampereelta 
Kaievan hautausmaalta , tosi n kysy
my merkillä varustettuna. 
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JO. Punatammi (Q. rubra L.; syn. Q. borea
lis var. maxima) on meillä yleisimmin vil 
jelty eksoo ttinen tammilaji , mutta ei sitä
kään voi sa noa yleisesti vi lj ellyks i. Pu
natammea kasvaa siellä täällä Etelä
Su o messa, mm . useissa H ei ingin puis
toissa, mutta vain nuorina puina . J o kela 
( 1958) mainitsee Tamperee lta 60-vuo
tiaan , n. JO-metrisen puun. Punatammi 
o n hyvi n uos iteltava koristepuu Etelä
Suomeen . Lehdet ovat kiiltävän tum
manvihreät , terävähampaiset (kuva 4). 
Kirjalli suudessa mainittua upeaa syys
väritystä punatammet eivät ilmastos
samme saa. Pun atammi on melko no
peakasvuinen , leveälatvuksinen puu, 
joka on aina tosi komistus ka vupaikal
laan. 

11. Q. x rosacea Bechsr (Q. perraea x 
Q. robw). - Tätä talvi- ja metsätam
men välistä risteymää tavataan kaikkial
la missä nämä lajit kasvavat yhdessä. 
Ominaisuuksiltaan se o n kantalajien vä
lillä. Kotimaisis a tammissa tapaa jos
kus sellaisia puita, joiden voisi uskoa 
kuulu an tähän risteymään. Weimarck
in (1947) mukaan Lemlandissa , Korp
poossa ja Helsingi sä kasvavista puista 
kerätyistä näyttei sä o n talvitammeen 

iittaa ia tunto merkkejä. Puistojen 
an hat istutetut tammet o n poikkeuk
etta tuo tu ulkomailta ja niissä saattaa 

o lla hyvinkin risteymiä. Skult (1965) 
e ittää olettamuk en, että talvitammi 
o li i mahdolli ses ti kuulunut maamme 
kas istoon jääkauden jälkei ellä läm
pökaudella ja tältä ajalta olisi metsä
tammeemme jäänyt talvitammen verta . 
Onhan en nykyinen itäraja niinkin lä
hellä kuin Itä-Göötanmaalla. Olisi kiin
toi aa näin tammen vuonna löytää 
maastamme niin talvitammea kuin tätä 
ri te määkin , joita varmaan kumpaakin 
meillä on. 



130 

Edellämainittujen lisäksi kasvitieteel
listen puutarhojen kasvihuoneissa viljel
lään muita lajeja, kuten korkkitammea 
( Q. suber) ja rautatammea ( Q. ilex). Vii
kin arboretumissa kasvaa toistaiseksi 
tunnistamato n tammi , joka on tullut 
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Missä kasvavat eteläisimmät metsätammet? 

Vuoden 1986 puutamme, metsätam
mea ( Quercus robur) tavataan istutus
puuna vielä Etelä-Euroopan länsiosissa 
kuten Espanjassa , mutta vain rannikon 
ainavihreän rauta- ja kermesta mmi
vyöhykkeen yläpuolella . Yllä ttäväm
pää on tavata subtrooppisella Madei
ran saarella metsätammi-istutuksia 
(vrt. Aario, L. 198 1: Uber die Vegeta
tion und das Kiima Madeiras. - Fen
nia 159:25-33.). Funchalin Kasvitie-

teellisessä puutarhassa mittasin usea n 
suorarunkoisen ta mmijä tin rungon lä
pimitaksi l.0-1.3 m. Ne muodos tiva t 
a urinkoisella rinteellä ylipuusto n aust
ralialaisen Grevi//ea robustan kera . 
Tammikuus a 1986 lehdistä ol i ko r
keintaan ko lmannes va rissut , ja suuri 
osa näytti vie lä yhteyttävän. Löytyy
köhän vielä etelämpää metsätammi-is
tutuksia? - Sakari Hinneri. 
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Tammen käävistä 

Heikki Kotiranta 

Koti ranta. H. 1986: Tam men käävistä. ( otes on the most prominent polyporace
ous fungi of oak. Qucrcus robu r. in Finland .) - Sorbifolia 17(3): 13 1-134. 

Oak is infcs ted by a number of the comm on basidiomycetes seen on othe r broad
leaved trees. H owever. only a ha ndfu l of polyporaceous fungi are res tricted a lm ost 
so lely to oak. Mos t of the species met in Finland a re not especia! ly harmful to the 
hos t, with the exception of Laetiporus sulphureus. which is a lso the most common 
o ne. The o ther species a re fa irl y wea k parasi tes, (e.g. Fomitiporia robusta. Grifola 
frondosa, lnocutis dryadeus a nd Fistulina hepatica) or sa proph ytes (Daedalea quer
cina). 

L. sulphureus and D. quercina are mo re widely distributed than the remaining 
o nes, and their range follows roughly tha t of native oak. The rest of the species are 
rare o r very rare , and found on ly in few localities in sou thero and southwestero 
Finland. 

H. Kotiranta, Helsingin yliopisto. kasvitieteen laitos. Unioninkatu 44, 00170 Helsin
ki. 

Tammi , tuo lujuuden ja jyhkeyden pe
rikuva, ei sekään o le haavoittumaton. 
Kuten muitakin puita, vaivaavat sitä 
useat sienilajit. 

Vaikka tammessa kasvavia sienilaje
ja on varmasti satoja, vain melko har
vat ovat erikoistuneet pelkästään sen 
lahottajiksi . Suomen käävistäkin vai n 
kourallinen on selvästi tammilajeja. 

Koivussa yleisen arinakäävän lähi
sukulainen tammenkääpä (Fomitiporia 
robusta) kasvaa vain tammessa. Sen 
lähes mustia, kovia monivuotisia itiö
emiä tapaa Turun Ruissalon vanhoista 
puista , mutta se ei näytä niitä kovin
kaan paljon vaivaavan . Suomalainen 
P. A. Karsten kuvasi tämän lajin ni
men omaan Ruissalosta kerätystä ai
neistosta vuonna 1889. Ruissalon li
säksi tammenkääpä on löydetty Turun 
Muhkurista ja Pyhärannan Rihtnie
mestä (V) (Niemelä & Kotiranta 1982). 

Ruissalossa on melko yleinen myös 
sokkelokääpä (Daedalea quercina) , 
jonka tanakan selväpiirteiset itiöemät 
koristavat use ita kantoja ja kaatuneita 
runkoja. Sen tuntee helposti harmaan-

ruskeasta yleisväristä ja paksuhkoista, 
pyöreän sok kelo isista, jopa helttamai
siksi venyneistä tukevista pilleistä. 
Sokkelokääpä kasvaa laajemmalla alu
eella kuin tammenkääpä ja noudattelee 
melko tarkoin tammen luontaista le
vinneisyysaluetta . Pohjoisimmat ke
räykset ovat Uudeltamaalta Artjärvel
tä ja Etelä-Hämeestä Tammelan Mus
tialasta; viimemainitut Karstenin löy
töjä. Sokkelokääpään voi tutustua 
vaikka Espoon Träskändan upeassa 
kartanonpuistossa, jossa se kasvaa 
muinoin kaadettujen tammien kan
noissa. 

Suuri, jopa puoli metriä leveä on 
harvinainen koppelokääpä ( Grifola 
frondosa). Nimi viittaa pikemminkin 
metsonaaraan suureen kokoon kuin 
sen väriin. Koppelokääpä on nimittäin 
suunnilleen pohjoisimpien tunturi
maittemme harmaanruskean kiirunan 
värinen. Suuren itiöemän löytyminen 
on aina elämys. Yksittäiset, pienehköt 
lakit, joita voi olla samassa itiöemässä 

. kymmeniä, kiinnittyvät epäkeskisesti 
jalkaan - selvä ero viuhkokääpään, 
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Ku va 1. Sokkelokääpä kasvaa yleisimmin vanhois a tammen kannoissa . - Valokuvat T. Niemelä. 

Fig. 1. Daedalea quercina most often grows on decaying oak stumps. - Photograph T . iemelä. 

Kuva 2. Rikkikäävän yksivuotiset itiöemät ovat kirkkaan oranssinkeltaisia. 

Fig. 2. The annual fruit bodies of Laetiporus sulphureus are bright orange-yeiiO\\. 
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Ku va 3. Harvinai nen härän kieli, kimmoisan pehmeä ja kirkkaan lihan punainen. 

Fig. 3. The elastic and brightly fl esh-coloured fruit bodies of Fistulina hepatica are rare in Finland. 

jolla jalat kiinnittyvät keskelle lakkia. 
Koppelokääpä kasvaa hyvin harvinai
se na Lounais- ja Etelä-Suomessa tam
men juurista, joten isännäiskasvin tun
nistam inen ei ole ai na helppoa. 

Isokarvakääpä (lnocutis dryadeus) 
on löyde tty va in kahdesta paikasta 
Suomesta. Yllätys ei li ene, että toinen 
löy töpaikois ta o n Ruissa lossa ja toinen 
Muhkurissa (Niemelä & Kotiranta 
1983). Tämä noin lautasen levyinen , 
paksu~.yvinen , jopa useita kiloja paina
va ruskeakarvaine n , yksivuotinen kää
pä kasvaa yleensä korkealla puussa (2-
10m), mikä voi ol la syynä havaintojen 
niukkuuteen. Voi myös olla, että se 
tarvitsee hieman su uremm an tammi
metsän as uinpaikaksee n - yksittäiset 
puut eivät ke lpaa. Tähän viittaavat ha
vai nnot Keski-Euroopasta (Jahn 
1979). 

Korein, varmasti huomatuin ja pelä
tyi nk in on rikkikääpä (Laetiporus sulp
hureus). Sen leveän hyllymäiset , pääl
lekkäiset yksivuotiset itiöemät voivat 

olla lähes metrin korkuisia. "Rikki
kääpä" on osuva nimi tälle voimak
kaalle lahottajalle. Ensinnäkin se o n 
nuorena loistavan rikinkeltainen, ja 
puu, jossa rikkikääpä elää o n pian 
"rikkilahonnut". Vaikka rikkikääpä ei 
o lekaan yksinomaan tammien lahotta
ja, ova t etenkin va nhat kartanotammet 
vaaravyöhykkeessä. Po hjoisimmat 
rikkikääpälöydöt tammesta ovat Ete
lä-Savosta, Valkealasta. 

Häränkieli (Fisrulina heparica) , yksi 
kiehtovimmista kääväkkäistämme (ei 
oikea kääpä) on esimerkiks i Euroopas
sa vain tammen laji (Jahn 1979). Suo
messakin se kasvaa vain tammessa -
paitsi Suomen itäisimässä löytöpaikas
sa, Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa, jossa isännäiskasvi
na on kastaoja ( Castanea sativa) (Nie
melä & Erkkilä 1983 , Niemelä & 
Kotiranta 1986). 

Tammen runko, josta pistää esiin 
valtavaa kieltä mui tuttava punatnen 
sieni on hämmentävä näky. 



134 

Tammissa kasvaa lisäksi näkyvä or
vakkalajisto, josta saa esimakua esim. 
Kauppilan ja Niemelän (1986) julkai
susta. Euroopassa (Jahn 1979) ja 
Ruotsissakin (esim. Sunhede 1977) sie
nilajista on jo huomattavasti monipuo
lisempi kuin meillä. Jännityksellä odo
tankin yhteenvetoa Fennoskandian 
tammissa kasvavista sienistä. Stellan 
Sunhede oli nimittäin kertomansa mu
kaan jo vuoteen 1978 mennessä tutki
nut yli 40 000 tammiyksilöä Tanskassa, 
Norjassa , Ruotsissa ja Suomessa. 

Tammen kääpien käyttö 

Vaikka suoranaisia todisteita tam
menkäävän käytöstä tulisijoissa ei ole
kaan, on kuitenkin mahdollista , että 
niitä olisi käytetty Keski-Euroopassa 
arinakäävän tapaan. Arinakääpä ni
mittäin säilyttää hiilloksen nuotiossa 
aam uun asti - ennen tulitikkujen kek
simistä melkoinen helpotus aamupalan 
lämmittäjille kun ei tarvitse ruveta is
kemään kipinää arvokkaaseen taulaan, 
vaan selviää tuohen lisäyksellä ja paril
la voimakkaalla puhalluksella. 

Sokkelokäävän käytöstä on sen si
jaan selviä todisteita. Jo noin 5 000 
vuotta sitten näitä kääpiä kerättiin. 
Syy ei tosin ole aivan varma, mutta 
otaksutaan, että ne olisivat voineet 
arinakäävän tapaan toimia hiilloksen 
säilyttäjinä. Toinen teoria on, että 
sokkelokääpä olisi ollut taulakäävän 
korvike. Taulakäävästä nimittäin saa
daan helposti syttyvää taulaa moni
mutkaisen käsittelyn jälkeen. Näyttää 
siltä, että kivikauden ihminen ei olisi 
vain kerännyt . sokkelokääpiä, vaan 
myös parantanut sen kasvuolosuhteita 
jättämällä vanhoja tammenrunkoja 
sokkelokäävälle suotuisiin paikkoihin 
asuinsijojensa läheisyyteen (Göpfert 
1982). 
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Häränkielen alkuvaiheen laho ei vie
lä pilaa puuta, vaan aiheuttaa tammen 
puuaineksessa kauniin punertavan vä
rin. Nämä "punapuut" ovat Keski-Eu
roopassa haluttua huonekaluraken
nuspuuta, ja esim. Englannissa si tä 
käytetään paneeleissa (Ryman & 
Holmåsen 1984 ). Häränkielen englan
ninkielinen nimi , Beefsteak fungus, 
viittaa sen suoraan ruokakäyttöön. Li
haisa, "verinen" kieli on myös hyvän 
makuinen . Parhaalta se maistuu sellai
senaan tai maitomarinoinnin jälkeen 
paistettuna. Etikkamarinaadi ei sen si
jaan saavuttanut suosiotani. Hyväksi 
häränkielen ovat havainneet linnutkin , 
sillä eräässä tunnetussa lastenlaulussa 
pöllö toteaa , että "huuhkajalta härän
kieltä minä paistikseni sain". 
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Funchalin bulevardien ja puistojen monimuotoinen puu
vartislajisto 

Sakari Hinneri 

Hinneri , S. 1986: Funchalin bulevardien ja puistojen moni muotoi nen puuvartisla
jisto. (A dendrological su rvey of boulevards and parks in Funchal, Madeira). -
So rbifolia 17(3):135-139. 

Funchal, the administrative centre of Madeira, has boulevards , parks and quintas 
rich in cultivated trees, sh rubs and woody climbers of foreign origin. This is due to 
the o ld links of the Portuguese with their earlier overseas territories. In particular, 
specia lly , woody plants from Brazil (e .g. Tipuana, Chorisia and Bignoniaceae clim
bers) are notewo rth y. More ornamental plants have been, however, introduced by 
the British from South Africa (Schotia, Calodendrum etc), Australia (e.g. Brachy
chiton. Grevillea , Pittosporaceae) and New Zealand (Agathis, Leptospermum, Co
prosma, etc.). ln Madeira these exotic species are confined to the heart and suburb 
of Funchal where the sunny subtropical coast zone reaches to an altitude of 250m 
a.s.l. Themost sensi tive tree is Spathodea campanulata which grows only below the 
altitude of 100m. 

Sakari Hinneri. Biologian laitos, Turun yliopisto, 20500 Turku 

Portugalilaisille Madeira on 'Flor 
L'Oceano', Valtameren Kukka. Nimi
tys ei viittaa niinkään pilvimetsien ver
hoamaan saareen kokonaisuudessaan, 
vaan etelärannikon suojaisessa ja au
rinkoisessa poukamassa sijaitsevaan 
hallinnolliseen keskukseen Funchaliin 
lähiympäristöineen, missä ilmasto on 
250 metrin korkeustasolle asti lämpi
män subtrooppista eli lämpötila alhai
simmillaankin !6°C. Tästä alueesta 
portuga lilaiset alkoivat jo uuden ajan 
alussa luoda uutta Eedeniä tuomalla 
sinne merentakaisista provinsseistaan , 
varsinkin Brasiliasta ja Kaukoidästä 
puuvartisia kasvilajeja . Eksoottisen 
kasviston nykyinen monimuotoisuus 
on kuitenkin enemmän englantilaisten 
ansiota; erityisesti Etelä-Afrikan, Aus
tralian ja Uuden Seelannin Iajistan 
osuus on silmiin pistävää. Ranskalais
ten puutarhureiden mieltymyksistä 
kertovat monet keskiafrikkalaiset ja 
madagaskarilaiset lajit. 

Vuoristojen alkuperäiset laakeri
puumetsätkin ovat saaneet antaa tilaa 
douglaskuusi-, himalajansetri-, sugi
sekä alemmalla tasolla myös akaasia
ja eukalyptusmetsille (vrt. Aario 1981 ). 
Alkuperäistä metsälajistoa nykyisin 
löytääkin vain ns. metsäpuistoista sekä 
tietysti Funchalin kasvitieteellisestä 
puutarhasta (Hinneri 1986). Sen sijaan 
aurinkoisen Funchalin puistoissa ja 
pihoilla vain aniharva pilvimetsien laji 
viihtyy itse laakeripuita (Apo/lonias 
barbujana, Laurus azorica, Ocotea 
foetens) lukuun ottamatta (kuva 1). 

Madeiran alkuperäinen kasvilajista 
tunnetaan hyvin (esim. Hansen & Sund
ing 1985), mutta vierasperäisestä Iajis
tosta ei ole tehty selvitystä edes puu
vartisten osalta. 

Jakarandabulevardeja ja tipuanakujia 

Funchalissa vietettiin 16.1.1986 den
drologista juhlapäivää, sillä silloin oli 
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kulunut 70 vuotta siitä, kun aloitettiin 
itse kaupunkialueen yhä vieläkin jat
kuva viherrakentaminen. Tuolloi n ni
mittäin istutett iin nyttemmin koko 
pääkatujakson Avenida Arraiga-In
fanten kattavan jakaranda (Jacaranda 
mimosifolia)-rivistö n ensimmäiset 
puut. Jakarandabulevardia on myös 
toinen pääkatu Rua Joao de Jesus , kun 
taas sen jatke Rua do Born Jesusta 
verhoaa punahehkuisena kukkiva aus
tralialainen liekkipuu (Brachychiton 
acerifolia) joukossaan pari valkokuk
kaista B. diversifolia-yksilöä . Funcha
lin tunnuspuu on kuitenkin eteläbrasi
lialainen hern epuu Tipuana tipu (kuva 
2), jota on eritoten poikkikatujen var
silla, mutta myös puistoissa ja pihoilla. 
Puistoplataanit (P/atanus acerifolia) 
reunustavat rantabulevardiaja levada-
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kanavia, kun taas kauri (Aga this robus
ta) vehreyttää kirkkojen edustaja. Siel 
lä täällä on ruk ousnauhapui ta (Melia 
azedarach) ja kameliaita ( Camel/ia ja
ponica) sekä ahtaissa paikoissa vain 
pensaita kuten tulimarjoja, jotka Func
halissa ovat yllättäen Pyracantha an
gustifolia -lajia , tai uusiseelantilaisen 
Coprosma bauerin tai brasilialaisen Du
ranta plumierin pikkuryhmiä. 

Vanhoissa laitakaupunkikortteleissa 
kiinnittävät huomiota reunusmuureja 
ja aitoja ihmeköynnösten (Bougainvil
/ea-h yb ridit) ohella verhoavat puuva r
tiset Bignon iaceae-k öyn nökset kuten 
punakukkaiset Campsis radicans, Pan
dorea ricasoliana, Phaedranthus bucci
natorius, Pyrostegia venusta se kä kelta
kukkainen Macfadyena unguis-cati. 

Kuva 1. Suurikokoinen laakeripuu Apollonias barbujana o n yksi harvoista kotoperä isistä puista Func
halin puistoissa.- Valo kuvat S. Hinneri . 

Fig. 1. The endemic bay tree Apollonias barbujana is frequent ly grown in the pa rks of Funcha l. 
-Photographs S. Hinneri. 
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Kuva 2. Brasilialainen hernepuu Tipuana tipu on kaupungin keskustan tunnusomaisin puulaji. 

Fig. 2. The leguminous tree Tipuana tipu from Brazil is characteristic for the ci ty. 

Puistot kuin kasvitieteellisiä puutarhoja 

Funchalissa on kaksi keskuspuistoa, 
joiden perustamishistoria on jokaiselle 
junchalilaiselle mitä rakkainta koti seu
tulukemis toa: en ti sen nunnaluostarin 
puutarhan sijoi ll e 1878 peruste ttu Kau
punginpuutarha ja 1945 paljaa lle ka llio
mäelle rakennettu Kaupunginpui to. 
Toista viheriötyyppiä edustavat Ave
n ida do I nfanten varren loistohotelli
alueen Sheraton-, Savoy Lido- ja Casi
no-puistot. M yös sairaaloiden ja kou
lujen pihapuis tot ovat dendrologisesti 
mielenkiintois ia . 

Puis topuis ta näyttavtmpta ovat 
afrikkalaiset Bignoniaeae-puut Spar
hodea campanulara muhkeine punais i
ne ja Dolichandrone p/arycalyx myös 
suurine, mutta keltais ine kukkineen. 
Edellistä, afrikantulppaanipuuksi kut
suttua lajia ei o le onnistuttu kasvatta-

maan 100m korkeuskäyrän yläpuolel
la, jolle tasolle asti talvella viileän kos
tea vuoristoilma ajoitta in valuu. Ko
mealatvuksisia puita ovat myös kamfe
ripuu (Cinnamomum camphora) sekä 
meillä huonekasveina tutut australi
alaiset liuska-araalia (Scheff/era acri
nophy /la) ja Grevi/lea robusra . Austra
lialainen aaltokielopuu (Pittosporum 
undularum) on yllättäen japaninkielo
puuta (P. robira) yleisempi. Eteläafrik
kalaista alkuperää ovat makkarapuun 
(Kigelia pinnara) o hella Ca/odendrum 
capensis, kapinkastanjaksi kutsuttu 
Rutaceae-puu , ja kauniin uurrekaar
nai nen kafferikass ia (Schoria brachype
rala) . Uudelta mantereelta ovat tynny
rirunkoinen ja orapintainen kapokki
puun sukula inen Chorisia speciosa sekä 
meksikonpippuripuu (Schinus molle). 
Magnolioista amerikkalaisten kunin
ga magnolian (M. grandiflora) ja 
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M. x thompsonianan (= M. tripeta!a x 
virginiana) ohella ihastuttaa kerman
valkeakukkainen M. denudata Kiinas
ta. 

Havupuista näkyvimpiä ovat lukui
sat araukaariat kuten australialaiset 
Araucaria bidwillii ja A. cunninghamii, 
uusikaledonialaiset A. co/umnaris ja A. 
heterophylla sekä chileläinen A. imbri
cata. Käpypalmuista sinivahainen ja 
piikkinen Encephelarthos horridus on 
hotellipuistojen aatelistoa, kun taas 
pehmeänvihreän E. /ehmanniin löytää 
miltä tahansa pihalta . 

Puistopensaista ilmiselvästi arvoste
tuin on frangipani (Piumeria rubra). 
Madagaskarilainen Dombeya wallichii, 
joka pensashortensiamaisesta ilmiasus
taan huolimatta kuuluu kaakaopuu
kasvien heimoon , lamppuharjat ( Ca/
/istemon rigidus ja C. viminalis) ja La
gerstroemia indica tarjoavat nekin 
omia punasävyjään, mutta aivan kir
kuvan punaisina loistavat lukuisat ko
rallipuut kuten afrikkalaiset Erythrina 
abyssinica ja E. lysistemon sekä Uuden 
mantereen E. crista-galli ja E. speciosa. 
Keltaista väriä tuo läpi vuoden kukois
tava Cassia didymobotrya (kuvat 3 ja 
4). 

Quintoissa omia erikoisuuksiaan 

Funchalin laitaosissa on monia quinto
ja, eräänlaisia kaupunkikartanoita , 
joiden korkeiden ympärysmuurien 
taakse kätkeytyy paitsi annonioita, 
avokadoja, banaaneja, guavia ja man
goja tuottavia puutarhoja myös den
drologisesti kiinnostavia pihapuistoja. 
Ulkomaalaiselle dendrologille raskas 
rautaportti yleensä avautuu, ja usein 
myös isäntä on valmis esittelemään 
asiaan kuuluvalla ylpeydellä eksoottis
ta lajikokoelmaansa. 
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Kuva 3. Lamppuharjalaji Callistemon rigidus 
punaisine kukimaineen on suosi tui.mpia puisto
pensai ta . 

Fig. 3. Bottlebrush tree , Callistemon rigidus, is a 
richly coloured park shrub. 

Kaupunkipuistoista tuttujen puiden 
ohella huomio kiinnittyy moniin pal
muihin , varsinkin amerikkalaisiin la
jeihim (mm. Acoe/orhaphe wrightii, 
Arecastrum romanzoffianum, Brahea 
pa!mata, Bruria capitata, Chamaedorea 
elegans ja Jubaea chilensis). Erittäin 
suosittuja ovat myös puusaniainen 
Sphaeropteris cooperi sekä itäaasialai-
et käpypalmut Cycas circinalis ja C. 

revo!uta) . Lehtipuista tunnusomaisia 
quintapuita ovat hernekasvei hin kuu
luvat älimeren alueelta tuttu Albizzia 
julibrissin ja en keltakukkainen aus-



SORBIFOLIA 17(3) 1986 

Kuva 4. Afrikkalainen Cassia didymabatrya 
kukkii läpi vuoden ho tellipuistoissa. 

Fig. 4. Cassia diymobotrya nowers continuously 
lhroughout the ycar in hotc l parks. 

tralial 2inen sukulainen A. /ophanrha , 
madagaska rilainen tuliakaas ia (Delo
nix regia), amerikkalainen sadepuu 
(Pirhecel/obium saman) sateenva rjo
maisine latvuk si neen sekä kielopuiden 
sukulainen Hy menosporum jlavum. 

Varsin yksilöllisiä valintoja on ha
vaittavissa eri quintojen pensa laji stos
sa . Erikoisuuksista mainittakoon ose
aanialainen tyräkkika vipen as Brey
nia disricha laakavarsineen ja itusil
muineen sekä uusiseelantilaise t ruu
sumyrtti (Leprospermum scoparium) 
lukuisine Englannissa kehitettyi ne Ia-
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jikkeineen ja pensastädyke (Hebe spe
ciosa). Itäaasialaisia ovat mandarii
ninhattu (Holmskio/dia sanguinea) sekä 
hauraan valkeakukkainen likusterin 
sukulainen Osmanthus fragrans. Afri
kasta on tuotu pensaspähkämö (Pyc
nosrachys urricifolia) ja tuoksulohi
käärmepuu (Dracaena fragrans). Ame
rikkalaisia pensaita on kymmenittäin: 
Tibouchina urvilleana kämmenenko
koisine si nisa mettisine Melastomata
ceae-kukkineen, päivänkakkarapuu 
(Monranoa bipinnarifida) ja oranssiku
kintoinen koisokasvi Srreproso/en ja
mesonii. 

Mitä köynnöksiin tulee, niin valke
akukkaiset lajit ovat erityisen arvostet
tuja: tuoksuköynnös (Srephano ris jlo
ribunda) , köynnösjasmiini (Jasminium 
po/yanthum), ilmapalloköynnös ( Car
diospermum grandijlorum), oleanterin 
sukuinen tähtijasmiini (Trache/osper
mum jasminoides) sekä Bignoniaceae
laji Pandorea jasminoides muiden mu
assa. Tosin pergolakatteena suositaan 
sinikukintoista sinisadetta (Wisteria si
nensis) tai purppurakruunua (Petrea 
vo /ubilis). Eteläeurooppalainen laake
riheisi ( Viburnum rinus) on usein mu
kautettu köynnöskasvimaisesti seppe
löi mään portteja ja holvirakenteita. 

Kirjallisuutta 
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Hansen. A. & Sunding, P. 1985: Flora of Maca
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Hinne ri , S. 1986: Funchalin 25-vuotias Kasvitie
teellinen puutarha . - Pimpinella 4 (pa inos
sa). 
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Tammivuoden tammiretki Tammisaareen 

Pil vei levä nä lauantaina , 9. elokuuta 
1986, 21 dendrologia re tkeili Robert 
Rainion johdolla Tammisaaren ympä
ristössä. Ohjelma o li tiukka: henkilö 
autokaravaan ina s iirryttiin kohteest a 
toiseen ja välillä noust iin katsomaan 
luontaisia tammikoira tai va ihtelevasti 
onnistuneita ta mmi-istutuksia. Hiukan 
uhrattiin aikaa muill ek in jalopuille. 

Ensinnä käytiin Inkoo n Fagervikin 
Torplandetissa katsastamassa hakkuu
alalle jätettyjä luontaisia tammia , jotka 
tyypillisesti ka voivat yleensä kallio
kumpujen tyvi llä . Tammituholainen 
hirvikin havaitt iin . Seuraava kohde , 
Metsähallituksen panssaria idalla ym
päröity n . 18 vuott a vanha tammi-istu
tus oli pitänyt jänikset ja hirvet niin
kuin meidätki n ulkopuolellaan, mutta 
aidasta huolima tta , ilmei te n alkuvai
keuksien vuoksi, ei taimisto ollut oikein 
onnis tunut. Vaikeuksia oli ollut mui
denkin jalopuiden kohdalla . Jalavan 
koealat näyt ti vät m enes tyneen parhai
ten. 

Rav intola Brända K ockenin maitt a
van lounaan jälkeen jatkettiin Tam
misaaren komeisiin jalopuuistutuksiin 
tutustumista . Jägarbackenilla kuljim
me varjoisassa jalopuumetsässä, jossa 
tammen ohe ll a kasvoi aarnea, ehkä 
alkuperäisenäkin. Tenniskentti en reu
nalla ka tsastettiin mahdollise ti Su o
men suurin punasaa rni (Fraxinus penn
sy/vanica) sekä va nh a ja m elko kookas 
turkinpähkinä ( Cory/us co/urna). Pi
tempi aika vietettii n kenttien ta ka na i-

jaitsevassa Carpelanin v. 1905-191 0 
perustamas a tammimet äs ä. joka lie
nee Suomen vanhin istutettu ta mm i
metsä. Puut metsässä ova t uorarun
koisia, rodultaa n Suomen parasta 
tammea . Aivan toisenlainen oli Tam
misaa ren kaupungin noin 40-vuotias 
tammi-istutus Trollbölen ti en varressa: 
val taosa puista oli sangen kehnoja. 
Mutta istutuk en vieressä kasvoi ko
meita kurilienlehtikuusia (Larix gmeli
nii ar. japonica). 

Seuraava kohde oli Fi kar Pohjan 
pitäjässä . Kylän ke kellä kasvavat suo
rarunkoiset elii ttitammet ovat ollee t 
siemenlähteenä alueen uusille istutuk
sille. Seuraava pysähdys oli 2.5 ha laaja 
i tutu alue, johon vii me vuonna oli is
tutettu välipuuksi kuus ta. T am mikko 
oli menes tyny t melko hyvin ja sää ty
nyt pahoil ta eläin te n aihe utt a milt a tu
hoilt a. Sen sijaan Degernä in kaksi
vuo tinen tammi-istutus oli ensimmäi
senä tal ve naa n joutunut m yyrien ham
paisi in. Kiint oisa oli alueella tehty 

tammen suojauskoe : uojana on käy
tetty aaltopahvin kaltaisesta muovista 
teht yjä metrin mittaisia tötteröitä. Töt
terön i ällä taimi on aluksi kokonaan 
uojas aja m ö hem minkin puun run

ko p yy uojas a vaikka ok ia napsi t
taisiinkin . 

Retkeily päättyi illansuus a Karjaan 
kirkon lähellä ka va an tammijätin 
(rym. 525 cm) juu relle. Tiiviin tammi
paketin ulattelu alkoi. - Perrti Uotila 
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Tammen puuaineen ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi. J. 1986: T a mmen (Quercu; ; p.) puuaineen o min a i; uudet ja kä yttö. (Wood 
pro perti es and use o f oa k. Quercu; ; p .) - So rbifo lia 17(3 ): 141-14 7. 

Thetwo economically important oak species in Europe are European oak (Quercus 
robur L.) and sessile oak (Q. petraea (Matt.) Liebl. ). The northern border of range 
of the European oak crosses southern Finland and covers a narrow strip along the 
coast. 

European oak is more valuable than sess ile oak. The former species has thinner 
annua l rings and is lighter and easier to work. However, European oak is not as 
durable , and thus its wood is better suited for indoor than outdoor use. 

The density of European oak wood is, o n average , 690 kg/ m 3 a nd that of sessile 
oak wood 670 kg/ m 3 at 15 % moisture content. The wood shrinks and swells only a 
little with humidity fluctuati ons and is usuall y easy to work. 

We have to import our oak wood, since o ur domestic oak resources are marginal. 
We import oak nowadays almost exclusively from ort h America; this import 
consists mainl y of American white oak ( Q. alba L.). Another important North 
American species is red oak ( Q. rubra L.). American white oak is more valuable 
th a n red oak a lso as fa r as the mecha nica l pro peni es a re concerned. The density of 
white oak is, on average , 765 kg/ m3

, and th e density of red oa k 705 kg/ m3 respecti
ve ly a t 15 % moisture content. 

Oa k has maintained it s va lue on the wood market over the yea rs. lt can be used 
for seve ral purposes (eg. pl ywood. furnishings. constructions). The major Europea n 
coun tri es from wh ich Finland impon ed oa k in 1985 were France ( 1 300m3

) , the 
Federa l Republic of Germany (680m 3

) a nd Po la nd (340m3
). ln addition, oa k was 

imponed in 1985 from Canada (2 450m 3
) a nd U.S.A. ( 1998 m3

). 

J. Salmi. Metsäntutkimuslaitos. Metsäteknologian /Utkimusosasto, Unioninkatu 40 A, 
00 170 Helsinki. · 

Tammi o n yksi niistä harvoista lehti
puula_;eista, jotka vuodesta toiseen ovat 
säilyttäneet suosionsa puutavaramark
kinoilla. Se on pyökkikasvien heimoon 
(Fagaceae) kuuluva nk . jalopuu , jonka 
suku käsittää yli 200 lähinnä pohjoisen 
pallonpuoliskon lauhkean vyöhykkeen 
lehtometsien lajia. Taloudellisesti käyt
tökelpoisten lajien määrä on huomat
tavasti pienempi , joskin useimmilla la
jeilla lienee paikallista käyttöä kasvu
al ueillaan. 

Molemmat ovat kesävihantia lajeja, 
mutta talvitammi on saanut nimensä 
siitä, että varsinkin nuorissa puissa 
lehdet pysyvät kuivettuneina yli talven. 

Metsä tammi kasvaa jonkin verran 
pohjoisempana kuin talvi tammi, ja sen 
kasvualue ulottuu kauemmaksi itään, 
aina Uralille saakka. Se on jaloista leh
tipuista ainoa, joka Suomessa esiintyy 
todella metsää muodostavana lounaas
sa, ns. tammivyöhykkeessä. Enimmäk
seen se kuitenkin kasvaa meillä nyky
ään vain yksittäispuina tai pikkumet
sikköinä . 

Euroopassa on kaksi taloudellisesti 
tärkeää ja hyvin samankaltaista tammi
lajia, metsätammi ( Quercus robur L.) ja 
talvitammi (Q. petraea (Matt) Liebl.) . 

Tammea pidetään Suomen oloissa 
hidaskasvuisenaja sen kasvutapaa tek-
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nisesti epäedullisena: suora rungonosa 
on tosin paksu - paksuin metsäpuis
tamme - mutta lyhyt, ja latvus laaja 
sekä vää rä- ja paksuoksainen. Puuaine 
on suuriputkiloista, hohkaista ja väril
tään moniin käyttötarkoituksiin liian 
tummaa. Laajan ja tuuhean latvuksen
sa vuoksi se onkin meillä vähäistä ko
riste- ja kotitarvepuun käyttöä lukuun 
ottamatta lähinnä arvokas ja tehok
kaan suojelun ansaitseva puistopuu , jo
ta ei kannata viljellä teollisuuden tar
peita varten. Tarvitsemamme tammi
raaka-aine on täten ostettava ulkomail
ta. 

Pohjois-Amerikassa tammilajeja on 
noin 140. Kaupallisesti ne tavallisesti 
ryhmitetään ainavihantiin tammiin 
(esim. Q. virginiana Mill.) , punatam
miin (esim. Q. rubra L.) ja valkotam
miin (esim. Q. a/ba L.). Tärkeimpiä 
näistä ovat puna- ja valkotammet. Q. 
rubra ja Q. a/ba kasvavat Yhdysvaltain 
1taosissa ja Kaakkois-Kanadassa 
(Brown & Panshin 1934). 

Japanin kaupallisia tammilajeja ovat 
"konara" (Q. g/andu/ifera Bl.) ja japa
nintammi nimeltään "onara" (Q. cris
pu/a Bl.) . Kasvitieteellisesti konara ja 
onara ovat kuitenkin samaa lajia . 
(Salmi 1978). 

Kasvavan puun ominaisuudet 

Ominaisuuksia kuvatessani käsittelen 
vain Suomen jalopuukaupan kannalta 
tärkeimpiä eurooppalaisia ja pohjois
amerikkalaisia tammilajeja , koska 
tammipuutavaran tuonti maahamme 
muualta on nykyään minimaa lista . 

Tammi on tunnettu siitä, että se saa
vuttaa korkean iän . Metsä tammen väi
tetään elävän jopa 2 000-vuotiaaksi . 
Nykyään ei esim. Keski-Euroopan 
metsissä ole tavattu enää tuhatvuotiai-
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takaan tammia, mutta kylläkin 400-
600-vuotiaita. Tammen kiertoaika on 
Keski-Euroopassa noin 200 vuotta. 

Saksalaisen ryhmittelyn mukaan 
kuuluu kasvava tai vasta kaadettu 
tammi ns. märkiin puihin , joissa on 
vettä noin 400-500 (550) kg/ m3 (kiinto
tilavuus) ja joiden kosteusprosentti (% 
kuivapainosta) on 80-90 (Trendelen
burg & Mayer-Wegelin 1955). Pinta
puun ja sydänpuun välillä ei ole selvää 
kosteuseroa (Kärkkäinen 19 7) . 

Metsätammi saavuttaa suotuisilla 
kasvupaikoilla noin 45 (harvoin 50) m 
pituuden ja 200 cm rinnankorkeuslä
pimitan. Keskimäärin puu on kuiten
kin ohuempi ja pituudeltaan yleensä 
20-30 m. Levinneisyysalueensa poh
joisosissa, kuten meillä, se kasvaa kor
keintaan noin 25m pituiseksi. Keski
Euroopassa on tavattu tammia , joiden 
ympärysmitta rinnankorkeudella on ol
lut 11-12 m, ja onpa Suomessakin 
päästy yli 8 m ympärysmittoihin. 

Talvitammi on ominaisuuksiltaan 
hyvin samankaltainen, joskin eräät 
ovat sitä mieltä, ettei se elä niin van
haksi ja saavuta niin suurta rinnan kor
keusläpimittaa kuin metsätammi. 
Usein se kuitenkin kasvaa jonkin ver
ran metsätammea pitemmäksi ja sen 
runko on yleensä hitaammin kapeneva 
ja latvus pienempi kuin metsätammel
la. 

Amerikkalaiset puna- ja valkotam
met ovat yleensä hieman pienempiä 
kuin eurooppalaiset tammet , mutta 
kasvupaikat ja -olosuhteet aiheuttavat 
huomattavia eroja. Valkotammi on ul
komuodoltaan melkoisesti kesätam
men näköinen. Teknisiltä ominaisuuk
siltaan se on paras ja myös taloudelli
sesti tärkein pohjoisamerikkalainen 
tammilaji. 

Tammen runko on suora , talvitam
mella suorempi kuin metsätammella, 
hyväkasvuinen , usein kuitenkin kier-
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teinen , ja oksaton noin 15m korkeudel
le. Pituuskasvu on nuorena nopeaa. Se 
päättyy yleensä 120-200 vuoden iässä 
paksuuskasvun kuitenkin jatkuessa 
puun koko elinajan. Talvitammella 
runkomaisuus katoaa pian latvuksessa 
ja muodostuu laaja-alainen, vahva ok
sisto (Gayer 1939). Talvitammi on 
runkomuotonsa puolesta metsätam
mea arvokkaampi. 

Tammi on altis saamaan pakkas-, 
sydän-, rengas- ja kuorihalkeamia sekä 
myös hyönteisvaurioita. Lisäksi runko 
on usein ontto. (Guggenbiihl 1963). 

Metsätammella on aluksi sileä ja vi
hertävän ruskea kuori, joka 10-25 
vuoden kuluttua repeilee pituussuun
nassaan muodostaen paksun ja syvään 
halkeilleen , harmaan ruskean kuoren , 
joka muistuttaa vanhan päärynäpuun 
kuorta . Sitä vastoin talvitammen kuori 
on vaalean harmaa tai kellertävä, ohut, 
vanhoilla puilla hilseilevä, vähemmän 
syvään halkeillut ja omenapuun kuo
ren kaltainen (Gayer 1939, Guggen
biihl 1963, Salmi 1978). Kuoren osuus 
rungon tilavuudesta on nom 15 % 
(Thunell & Perem 1952). 

Puuaineen ominaisuudet 

Tammen puuaineen rakennetta koske
vissa kohdissa esitän vain ne seikat, 
jotka ovat olennaisia puun käytön 
kannalta. Puun anatomiaa kuvataan 
tämän lehden myöhemmässä numeros
sa. 

Kaikkien kesävihantien tammilajien 
puuaine on hyvin samanlaista, joten 
monissa tapauksissa lajeja on mahdo
ton erottaa toisistaan puuaineen perus
teella . 

Tammet ovat kehäputkiloisia . Nii
den kevätpuun verraten suuret putkilot 
näkyvät paljain silmin varsinkin poik
kileikkauksessa. Kummankin euroop-
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palaisen tammilajin kevätpuun putki
lot ovat yleensä yhtenä tai kahtena ke
hänä. Sen sijaan punatammen puussa 
kehien määrä saattaa olla neljäkin. Pu
natammilla tyllien muodostuminen on 
sydänpuussakin heikkoa. Valkotam
milla putkilokehiä on 1-3 , ja putkilot 
ovat sydänpuussa yleensä tyllien sul
kemat, mikä estää mm. puun kylläs
tyksen . Erikoisesti Pohjoismaissa kas
vavilla tammilla on suuret putkilot, 
jotka on esim. ennen lakkausta täytet
tävä ja tasoi tettava. Kesäpuun pie
nemmät putkilot ovat säteen suuntai
sissa jonoissa. 

Erittäin selvät ja suuret ydinsäteet 
näkyvät poikkileikkauksessa ympäris
töään vaaleampina ja kiiltävinä, tan
gentin suuntaisessa leikkauksessa voi
makkaina, tummahkoina viiruina sekä 
säteen suuntaisessa leikkauksessa le
veinä peileinä, jotka ovat tammelle 
luonteenomaisia ja erikokoisina ja 
-muotoisina suosi ttuja varsinkin parke
tissa. Metsätammen ydinsädepeilit ovat 
suuremmat kuin talvitammen. 

Talvitammella siirtymäalue kevät
puun soluista kesäpuun soluihin on 
jyrkempi kuin kesätammella. Puuai
neen tiheys on kasvupaikan mukaan 
keskimäärin 670 kg/m 3 15 o/o :n kos
teuspitoisuudessa, kun metsätammella 
tiheys on samassa kosteuspitoisuudessa 
690 kg/m 3 ja absoluuttisen kuivana 
650 kg/m 3

. Talvitammi on taloudelli
sesti arvokkaampaa kuin metsätammi. 
Rakenteen perusteella erotetaan peh
meä ja kova tammi: mitä paksummat 
vuosilustot, sitä kovempi ja painavam
pi puuaine, kun taas ohutlustoinen 
puuaine , kuten talvitammella, on ke
vyttä ja pehmeää. Tähän perustuu 
myös puuaineen käyttö (Gayer 1929, 
Guggenbiihl 1967, Salmi 1978, Mali 
1980). 

Tammen pintapuu ja sydänpuu erot
tuvat yleensä hyvin. Kellertävän vaalea 
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pintapuu on tavallisesti ohut, 1-3 cm. 
Koska se ei ole säänkestävää ja lahoaa 
helposti, se yleensä poistetaan ja käyte
tään vähempiarvoisiin tarkoituksiin 
kuin sydänpuu . Sydänpuu on tuoreena 
harmaan keltainen tummeten myö
hemmin ilman vaikutuksesta vaalean 
tai tumman ruskeaksi. Vuosilustot ei
vät erotu erikoisen selvästi. 

Punatammi ja valkotammi ovat kes
kimäärin jonkin verran painavampia 
kuin eurooppalaiset tammet. Edellisen 
tiheys on keskimäärin 705 kg/ m3 ja jäl
kimmäisen 765 kg/ m3 15 %:n kosteus
pitoisuudessa. Kuten aiemmin jo on 
mainittu, kasvupaikalla ja -o losuhteilla 
on suuri vaikutus niin kasvavan puun 
ulkonäköön kuin sen puuaineeseenkin, 
ja siksi erot mm. tiheydessä voivat 
vaihdella huomattavasti. Punatammi 
on yleensä ohutlustoisempi , pehmeäm
pi ja kevyempi kuin va lkotammi. Puna
tammen pintapuu on ohut ja hieman 
vaaleampi kuin sydänpuu , joka on rus
keahkoa, jonk in verran punertavaa. 
Myös ydinsäteet ovat punertavat. Val
kotammen pintapuu on myös ohut , 
vaalean ruskea tai -kellertävä . Sydän
puu on kellertävän vaa lean ruskeaa tai 
punertavan ruskeaa (Bärner 1962). 

Puuaineella on tuoreena hieman ha
pahko haju (pH noin 3,9), muttei mi
tään erikoista makua. Rakenteeltaan 
se on kasvupaikan ja iän mukaan jo
ko suora- tai kierteissyistä, ohut- tai 
paksulustoista. Rakenne-eroja on pal
jon. Puuaine kuivuu hitaasti, ja tällöin 
muodostuu rakenteen mukaisesti joko 
vähäisiä tai suuriakin halkeamia ja re
peämiä, vieläpä kuivauksen jälkeen
kin. Myös taipumusta kieroutumiseen 
ilmenee. Puu vaatii hitaan ja huolelli
sen kuivauksen (Salmi 1978). 

Kosteuden vaihdellessa tammen 
puuaine paisuu ja kutistuu suureen ti
heyteensä nähden vähän, mutta abso
luuttisesti varsin paljon. Kutistumis-
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prosentti on pituus- eli puun syiden 
suunnassa 0,4, säteen suunnassa 4,0-
4,6 ja tangentin suunnassa 7,8- 10,0 
(Mali 1980). Tilavuuden kutistuminen 
on 12,6 % (Thunell & Perem 1952). 
Puuaineen kuivatiheyden ollessa 
695 kg/m 3 paisumisprosentit puun kos
teuden lisääntymisprosenttia kohti 
ovat seuraavat: säteen suuntaineo 0,19 , 
tangentiaalinen 0,32 ja tilavuuden 0,51 
(Kärkkä inen 1977). 

Kuidunpituus on keskimäärin 1,1 
(0,6-1,6) mm. Kuidut ovat paksusei
nämisiä, ja niiden osuus puuaineen ti
lavuudesta on noin 40-60 % (Thunell & 
Perem 1952). 

Tammi on pintapuuta lukuun otta
matta erittäin kestävää , myös ulkora
kenteissa niin maa- kuin vesikosketuk
sessakin. Veden alla sen kestävyys on 
käytännöllisesti katsoen rajaton. Se 
muuttuu tällöin mustaksi ja erittäin 
kovaksi . Vesirakenteissa tammi onkin 
tiikin jälkeen kestävintä. Arvokkaim
pia ominaisuuksia ovat erinomaisen 
kestävyyden lisäksi myös kovuus, lu
juus, sitkeys ja kimmoisuus , joissa se 
lehtikuusta lukuun ottamatta voittaa 
kaikki muut eurooppalaiset puulajit 
(Salmi 1978). 

Puuaine on hyvin parkkihappopi
toista. Sydänpuu sisältää parkkihap
poa noin 5-10 %, eräiden tutkijoiden 
mukaan noin 3-13 % ja pintapuu vain 
noin 1 % . Tammipuu värjäytyy voi
makkaasti raudasta , esim . rautanau
loista, joita puun sisältämät gallusha
pot puolestaan syövyttävät (Geggen
bi.ihl 1963, Salmi 1978, Mali 1980). 

Punatammesta mainittakoon, että se 
on mekaanisilta ominaisuuksiltaan 
hieman huonompaa kuin valkotammi , 
mutta sitkeämpää ja kimmoisempaa 
kuin eurooppalaiset tammet. 

Kasvuolot vaikuttavat varsinkin 
valkotammen puuaineeseen , joka muis
tuttaa eurooppalaisia tammia . Pohjoi-
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sessa kasvanut puuaine on ohutlustois
ta ja hienoa , etenkin viiluiksi ja sisära
kenteiksi sopivaa , kun sitä vastoin ete
lä ise mpien a lueiden puuaine o n no pea
kasvuise mpaa , ka rkeampaa sekä pa k
sulustoista , joten se onkin omiaan 
rakennustarkoituksiin. Mekaaniset 
ominaisuudet ovat varsin hyvät (Salmi 
1978). 

Työstettävyys 

Ennen käyttöä tammipuu on kuivatta
va hyvin . Usein rungot sahataan lan
kuiksi , jotka saavat ensin olla ulkova
rastossa monta vuotta, ennen kuin ne 
siirretään katon alle. 

Puuta on yleensä helppo halkaista 
valkotammea lukuun ottamatta ja 
työstää kaikilla puutyövälineillä. Työs
tettävyys riippuu vuos iluston paksuu
desta. Höylätyt pinnat ovat varsin ta
saisia, ja niiden pintakäsittely onnistuu 
melko hyvin. Riippuen puun laadusta 
kiillotus ei ole aina mahdollista. Viilu
tus käy myös hyvin päinsä. Liimatta
vuus on yleensä hyvä, joskin liima-al
kalit saattavat aiheuttaa tahroja (Gug
genbtihl 1963, Salmi 1978, Mali 1980). 

Puuaineen käyttö 

Ta mmen käyttö ta va t ova t ka ikilla 
ta mmil ajeilla melko yhtäläisiä ja ne 
vo idaa n ryhmittää seuraavas ti : 
- va neripuu: eniten kä ytett y leika ttuna 

pinta viil utu ksiin 
- sisustuspuu : huoneka luihin , la udo i

tuk siin ja pa rkett eihin 
- ra kennepuu : kes kiraska isiin ra ken

te isi in ta lo n- , s ill a n- , ves i- , la iva n- , 
ko nee n- ja kulkuneuvo ra kenta mi
se sa 

- er iko i puu : ra ta pö lkkyihin ja tynn y
rei hin , so rva us- ja ve isto tö ihin (Mali 
19 0) 
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Kovaa tammea (lähinnä metsätam
mea) käytetään varsinkin rakennus
puuna, myös suuriakin vaatimuksia 
edellyttävissä sisä- ja ulkorakenteissa 
sekä lukemattomiin muihin tarkoituk
siin: huonekalut ja keittiökalusteet 
(kokopuu, osa keskeltä viilua), sisäsei
nien panelit, lattialaudat, parkettilat
tiat , sisäkatot, ikkunapuitteet, ovet 
(listat ja panelit), vaunuteollisuus, 
vedenalaiset rakenteet, sillat, laivan- ja 
veneenrakennus, ratapölkyt, voi
majohtopylväät, kaivospuut, aidan
pylväät, paalut, pilarit, portaat, por
rasaskelmat, arkut , lippaat, erilaiset 
maatalousesineet , työkalujen varret, 
tynnyrit (mm. konjakki- ja viinitynny
rit), napit jne. 

Pehmeä tammi (lähinnä talvitammi) 
on ensiluokkainen sisustuspuu, joka 
soveltuu mitä parhaiten puusepänteol
lisuuteen , sorvaamoihin, vaneriteolli
suudessa korkealaatuisten viilujen 
valmistukseen jne. Talvitammesta on 
mahdollista sorvata erittäin ohuita .vii
luja, joiden läpi liima ei yhtään puristu. 

Tammen luonnollinen värisävy on 
voittamaton, joten se pitäisi säilyttää 
käsittelemättömänä (Salmi 1978). 

Valkotammea käytetään kuten 
tammea yleensä, mutta etenkin kalas
tusveneiden valmistukseen. Erityisesti 
on myös mainittava, että puusta teh
dään whisky- ja sherrytynnyreitä. Par
haat valkotammet saadaan Ohiosta ja 
Pennsylvaniasta . Punatammelta puut
tuu valkotammen harvinainen kestä
vyys ulkorakenteissa, ja siks i sitä käy
tetäänkin lähinnä sisätiloissa. Valko
tammen vii lut käytetään luonnonväri
sinä ja punatammen värjättäviin koh
teisiin (Puukeskus Oy, suullinen ilm.). 

Polttopuuna tammi ei ole erikoi
semmin ruosittu , koska se palaa pienel
lä ja pahasti nokeavalla liekillä (Gayer 
1939). Tammen tehollinen lämpöarvo 
on absoluuttisen kuivana 4 400 kcal/kg 
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= 18,4 MJ/kg ja 30 %: n kosteuspitoi
suudessa 3 200 kcal/kg = 13,4 MJ/kg 
(Thunell & Perem 1952). 

Muu käyttö 

Varsinkin Välimeren alueella kasvaa 
eräitä tammilajeja, joita osittain viljel
lään muunkin kuin puuraaka-aineen 
takia. Ainavihaota rautatammi (Q. ilex 
L.) on koko Välimeren alueen ja Mus
tanmeren ympäristön puu. Sen terhoja, 
"valloneja", syödään varsinkin paah
dettuina tai käytetään sikojen ruoaksi. 
Terhot sisältävät noin 6% valkuaisai
netta, 4 % rasvaa ja 68 % tärkkelystä ja 
sokeria . Karvas parkkihappo tekee 
terhot ihmisille yleensä syömäkelvot
tomiksi (Guggenbi.ihl 1963). 

Läntisissä Välimeren maissa , eten
kin Algeriassa kasvavan korkkitam
men ( Q. suber L.) kuoresta saadaan 
korkkia. Jopa 15 mm paksu kuori kis
kotaan rungosta 7- 12 vuoden välein, ja 
korkkikuori kasvaa aina uudelleen . 
Samaa puuta voidaan kuoria jopa 20 
kertaa . 

Muutamiin Vähän-Aasian ja Kaak
kois-Euroopan tammilajeihin syntyy 
erään pistiäisen (äkämäampiainen) pis
toista pyöreitä äkämiä, "äkämäome
nia", joita käytetään parkitsemiseen , 
kirjoitusmusteen valmistamiseen ym. 
Tunnetuimmat ovat "turkkilaiset 
äkämäomenat", joita tuottaa Q. infec
toria Oliv. (engl. gall oak). Lusitanian
tammen (Q. lusitanica Lam.) arvo pe
rustuu melkein yksinomaan ns. "alep
poäkämäomeniin". Erään hyönteisla
jin ( Gynips gallae tinctoriae) pistot ai
heuttavat 1-2 cm suuruisia, pallomai
sia äkämiä, jotka sisältävät jopa 60 % 
parkkihappoa. 

Turkintammen ( Q. cerris L.) terhoi
hin syntyy erään hyönteisen ( Gynips 
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quercus cerris) aiheuttamana kasvan
naisia, jotka sisältävät 38-60 % park
kihappoa. Sitä käytetään parkituksiin 
ja värjäyksiin (Salmi 1978). 

Myös useiden tammilajien , mm. 
edellä mainittujen turkintammen ja 
rautatammen kuorta käytetään parki
tusaineena. Ennen kaikkea nuorien 
puiden kuori sisältää tanniinia (park
kihappoa) jopa 15 % . Sydänpuussa 
parkkiainetta on noin 5-l 0 % (Bärner 
1962, Begemann 1963, Salmi 1978). 
Puussa parkkiainetta on noin 13 % ja 
kuoressa noin 9 % painosta laskettuna 
(Thunell & Perem 1952). 

Koko Välimeren alueella ja varsin
kin Algeriassa kasvavan kermestam
men, ( Q. coccifera L.) oksilla ja lehdillä 
elävästä kokenillikilpikirvasta (Dacty
lopius cacu) valmistettiin karmiininpu
naista väriainetta. Nykyään puulla o n 
merkitystä lähinnä siks i, että sekä run
gon että juurten kuori sisältää peräti 
15-25 % parkkihappoa. Kuorta myy
dään nimillä "Garouille" ja "Rusque" . 

Pohjoisamerikkalaisen musta- eli 
väritammen (eng. black oak, yellow 
barked oak, Q. velutina Lam.) kuoresta 
saadaan keltaista väriainetta, jota käy
tetään nahan, silkin ja paperin vär
jäykseen (Begemann 1963 , Salmi 
1978). 

Ulkomaankauppa 

Tammen kokonaistuonti Suomeen oli 
7 365 m1 (kiintotilavuus) vuonna 1985 . 
Euroopasta tuotiin sekatoimituksina 
sekä metsä- että talvitammea. Näitä la
jeja on puutavarakaupassa mahdoton
ta erotella, joten ei pystytä sanomaan 
esimerkiksi tuodun metsätammen 
määrää. Tärkeimmät tuontimaat oli
vat Ranska ( 1 300 m1), Saksan liittota
savalta (680 m1) ja Puola (340 m1). Tä
män lisäksi oli vähäisiä toimituksia 
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Jugoslaviasta, Neuvostoliitosta, Sveit
sistä ja Unkarista . 

Pohjois-Amerikasta ostimme paa
asiassa vain valkotammea. Suurin toi
mittaja oli Kanada (2 450 ml), ja melko 
lähelle edellistä pääsi myös Yhdysval
lat ( 1 998 ml) . 

Aiemmin hankimme pieniä tammi
eriä myös Japanista ja Meksikosta. 
Tuonti on kuitenkin jo pitkään ollut 
suunnilleen nollassa . Esimerkiksi 
vuonna 1985 tuotiin Japanista vain 
1 ml jotain erikoistammea. Meksikon 
tammi on ollut laadultaan niin heik
koa, että sen tuonnista on ainakin tois
taiseksi luovuttu . (Tilastotoimiston tul
lihallituksen ulkomaankauppaa kos
kevat tiedot, Tilastotoimiston ja Puu
keskus Oy:n suullisen ilmoituksen mu
kaan). 

Tammea ei enää juuri ollenkaan 
tuoda Suomeen pyöreänä puutavarana 
vaan pääasiassa sahatavarana, viiluina 
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ja parkettiaihioina. Asiantuntematon 
tammiparketin ostaja, joka ei ole ym
märtänyt pyytää jalopuuliikkeeltä edes 
takuita, saattaa pettyä pahasti. Luul
lessaan ostaneensa hienopeilistä laatu
parkettia hänelle onkin myyty halpaa 
ja huonoa tammen pinta puuta, jota ei
vät kuvioita välkehtivät ydinpeilit vaan 
ns . vesiraidat, jotka ovat puun kasvu
häiriöitä. Tällainen parkettilattia eri 
levyisine, melkein valkeine raitoineen 
vaikuttaa levottomalta ja on joskus 
suorastaan ruma. Puuaineen värin ta
saisuus ja hillityt ydinsädepeilit sekä 
ennen kaikkea se, että valmistukseen 
on käytetty tammen sydänpuuta ovat 
todisteena parketin erinomaisesta laa
dusta. 

Ostaessaan tammipuutavaraa jalo
puuliikkestä as iakas joutuu nykyään 
maksamaan siitä noin 5 000-
8 000 mk/ml (Puukeskus Oy, suullinen 
ilm .). 

Mali, J . 1980: Kotimaisten puulajien ja tuonti
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Dendrologian Seuran retki Brittiläiseen Kolumbiaan 
heinäkuussa 1987 (n. 4.-22.7.1987). 

Ensi kesän ulkomaan retki suuntau
tuu Albertaan ja Brittiläiseen Ko
lumbiaan läntisessä Kanadassa. 
Alustava ohjelma on seuraava: 

1. päivä : Calgary - Banff 
2. päivä: Banff 
3. päivä: Banff - Jasper 
4. päivä: Jasper- Wells Gray Provincial Park 
5.- 8. päivä: Wells Gray Provincial Park 
9. päivä : Wells Gray Provincial Park -

Manning Provincial Park 
10.-11 . päivä : Manning Provincial Park 
12. päivä: Manning Provincial Park - Vancouver 
13.-14. päivä: Vancouver 
15. päivä : Vancouver - Helsinki 

Lennämme Albertaan Calgariin , 
josta vuokraamillamme pienoisbus
seilla ajamme viljellyn preerian läpi 
Kalliovuorille Banffin kansallispuis
toon . Vietämme siellä mahtavien 
maisemien keskellä päivän ja yri
tämme mukautua 9 tunnin aika
eroon katselemaila Kalliovuorten 
rinteiden metsiä ja puita, Pinus albi
caulis, P. flexilis, Larix /yallii) . Jat
kamme sitten matkaa pitkin vuoris
ton salia läpi Banffin ja Jasperin 
kansallispuistojen pohjoiseen Jas
periin, jossa yövymme. Seuraavana 
päivänä ylitämme kalliovuoret, 
ajamme etelään päin ja poikkeam
me neljäksi päiväksi Wells Grayn 
puistoon . Siellä Cariboo-vuoriston 
rinteillä retkei lem me niissä boreaa
lisissa vuoristometsissä (mm. jätti
tuija, lännenhemlokki , engelman
ninkuusi, lännenpihta), joista leh
dessämme oli lyhyt selostus ja 
muutamia kuviakin vuonna 1970 
Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
1970 n:o 4, sivut 6-11). Hyväkun-

toisille on mahdollisuus kiivetä ylös 
paljakalle saakka: runsaskukkaiset 
metsärajaniityt ovat todellinen näh
tävyys . Wells Graysta siirrymme 
Manningin puistoon , ja matkalla tu
tustumme metsäaroihin (douglas
kuusi, keltamänty) Kamloopsin t ie
noilla. Manningin puistossa on 
useita rannikolle luonteenomaisia 
mereisiä puulajeja (Acer circina
tum, A. macrophyllum, Rhododend
ron macrophyllum, Alnus rubra , 
Abies grandis, Cornus nuttallii) jo 
tutuiksi tulleiden jättituijan, län
nenhemlokin yms. lisäksi . Täälläkin 
on mahdollisuus nousta metsärajan 
yläpuolelle . Viimeiset päivät vie
tämme retkeillen Vancouverin ym
päristössä, jossa tulemme näke
mään loputkin läntisen Kanadan 
puulajeista (sitkankuusi , nutkansyp
ressi jne.) Vancouverista lennämme 
joko Calgaryn kautta tai suoraan 
Eurooppaan . 

Matkalle voidaan ottaa n. 20 jä
sentä . Matkakustannuksiksi on ar
vioitu 10 000 mk, joka sisältää len
not , automatkat, ruokailut ja majoi
tuksen. Matkan järjestely vaatii si
tovat ilmoittautumiset 30.12.1986 
mennessä Anne Mäkyselle. Samal
la pyydetään maksamaan seuran ti
lille ennakkomaksuna 1000:- . 
Matkalle lähtijät va litaan siinä jär
jestyksessä missä ennakkomaksu 
on tullut seuran postisiirtotilille . 
Matkan suhteen noudatetaan seu
ran matkustusohjesääntöä (ks . 
DST 12/ 4, 1981 ). Matkalle ilmoit
tautuneisiin pidetään yhteyttä kir
jeitse. 
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Kuusen erikoismuotoja Ruovedeltä ja sen naapurikunnista 

Niilo Söyrinki 

Söyr inki, N. 1986: Kuuse n erikoismuotoja Ruovedeltä ja sen naapurikunnista. 
(So me spec ia l fo rms of No rway spruce, Pi cea abies, in inland S Finland.)- Sorbi
fo lia 17(3) :149-1 52. 

Threespecial forms of No rway ; pruce. Picea abies (L.) Karsten. a re recorded from 
the inne r part s of S Fin la nd. The alm os t twig les; f. m onslrosa grows in the com
mune o fVilppul a a nd is protected by the land owner. ln Virrat. an ind ivid ua l off. 
conica/0 , 13m tali and with exceptionally thick bark has recent ly been cut down. A 
ve ry beautiful tree of f. IObuliformis was found in the commune of Ru oves i. Other 
records of the three conspicuous fo rms are also briefly di scussed. 

N. Söy rinki. Topeliuksenkalu JO A. 00250 Helsinki. 

Lu onnossa liikkuja törmää joskus eri
koi s iin puu yks il ö ihin. H ava inno t nii stä 
ka nna tt aa kirj a ta muistiin . Ruovede ltä 
ja se n naa purikunnista o len lö ytä nyt 
useita kuusen erik o ismu o toja . 

Keppikuusi 

Nykyisestä Vilppulasta, vii s i kilometriä 
Pirttila hdes ta e telään , Tarj a nneveden 
pohjoisra nna ll a olevasta Po hjasla hden 
kylä n Liettyä nniemestä ka nna ttaa 
mai nita harvi na inen kuusi muo to, kep
pikuusi (Picea abies f. monstrosa Lou
don), joka muist uttaa käärmekuusen 
(P. abies f. virgata) ää rimmäis muotoa. 
Keppikuusen runko o n aivan oksaton , 
keppimäinen , va in tyvessä voi o ll a joi
takin sa ma nlai s ia oksia kuin käärme
kuuse ll a . Kuusi kasvaa läh ell ä Po hjas
la hden Pirttila hden jättikuusta (Söy
rinki 1986). 

Caja nder ( 1917) ti etää tämän harvi
naise n kuusimuodon löytyneen kol
mes ta pai kasta : lä heltä Evon metsä
o pistoa (Juuvill a), Saa rij ä rveltä (N y
holm 1908) se kä B.O. Carpelanin mu
kaan läh elt ä Alaskylän ka nsa ko ulua 

Ikaal is ten ja Parka no n vä li sen maa n
ti en va rrelta. Ilmeises ti tä hän muotoo n 
kuuluva kuusi o n rau hoi te ttu Kokemä
ell ä 1963 (H aapa nen & Rass i 1978). 

Vilppula n keppikuusen löys i maa n
vilj elijä Anselmi Toivo nen omista m a n
sa Ra nta-a ho n t ila n m etsästä ns. Ra n
taky lä n a lueel ta. Kos ka kasvupaikka 
metsässä o li epäedullinen ja tämä har
vinai nen puu näyt ti olevan vaarassa 
menehtyä naa pureidensa varjostuk
seen , siirsi hän sen avo im elle metsä n
reuna ll e ta lon vieree n, hi ema n viettä
välle maa ll e, jota vä häinen ves ijuotti 
kostutti. Pa ikka näytti taitavas ti vali
tult a, ja puu oli lähtenyt siinä ripeästi 
kasvamaan, niinkuin saatoin todeta 
29.7.1975, kaksi vuo tta siirro n jälkeen. 
Puu o li silloi n n . 1.5 m korkea ja a inoa 
käärmemäinen oksa lähti n. 30 cm :n 
päässä tyvestä. M aanvilje lijä Toivonen 
o li vie lä hu o lehtinut ha rvina isuuden 
turva lli suudes ta ym pärö imä ll ä sen 
piikkila nka -aida ll a sekä kotieläinten 
että uteliaiden ihmisten va ral ta (kuva 1). 
H ä nen kaitaisiaan luo nnossa avoimin 
si lmin kulkevia ja sen erikoisuuksia 
ymmärtäviä kansanmiehiä tapaa aina 
si ll oi n tällöin. 
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Korkkikuusi 

Kihlman (Kairamo 1900) kirjoittaa : 
"Epäilemättä voidaan vielä löytää omi
tuisia Suomessa tuntemattomia kuusi
toisintoja. Semmoinen olisi esi m. 
korkkikuusi (f. conicara} , jonka kaa r
na muistuttaa petäjä n ka a rnaa, tai 
käsnä -kuusi (f. ruberculara} , jonk a 
kaarna o n täynnä ni sä nta pa isia muku
loita." 

Cajander (1917) ei ilmoita näille 
kummallekaan suoma lais ta löytö pa ik
kaa, niinkuin eivät Hiito nen ( 1933) ei
kä muut kirjat , joissa puiden erik ois
muotoja on mainittu . O ska rsso nin 
( 1973) luettelo n mukaa n Metsä ntutki
muslaito ksen reki sterissä on kaksi 
f. tubercularan esiintymää, mutta f. corti
cara puuttuu siitäki n . Kä rki ( 1972) kui
tenkin toteaa tämän kuusen erikois
muodon va rtt eit a o levan saa ta vill a. 
J a nakka las ta mainitaan v. 1965 ra u
hoitettu "kaa rnakuusi" (H aa panen & 
Rass i 1978). 
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K uva l. Piikkilangoin 
suojattu keppikuusi Ran
ta-Ah o n tilalla Vilppula -
sa. - Val ok uvat N. Sö~
rin ki. 

F ig. 1. Picea abies f. monsl
rosa at Vilppula. inland S 
Finland. - Ph otographs 

. Söyrinki . 

Itse löysi n korkkikuusen 3. heinä
kuuta 1946 Yirtai n p itäjä n (nyk. kau
punkikunta) Yirt ai nk ylästä atva n 
Jää hd ys po hj a n kylä n raja lta Yläisen 
Toriseva n länsirannalta . järven ja va l
ta tie 66:n välise ltä kapealta metsäkais
ta lta. Puu muistutti rungo ltaa n ereh
dyttävästi kitukasvuista . rosekuorista 
mä nt yä. mutta sil mäys oksistoon osoit
tikin ky eessä oleva n perin pak ukaar
naisen kuusen , jonka kaltais ta e n en
nen ollu t tava nnut. 

Kä vi n sitte n 22.6.1948 tekemässä 
puusta lähempiä mitt a uksia. Sen kor
keus olin. 13m ja lä pimitta rinnankor
keudelta 21 cm . Oksat al koivat 4.5 m 
korkeudelta ja ol ivat asettuneet tois
puol isesti jä rve n suuntaan, pai tsi aiva n 
latvassa . e lähtivät rungosta vinosti 
a las päi n harittaen ja o li va t jäykän nä
köisiä. eulase t olivat no rmaa lin ko
koisia. Latvuksessa oli käpyjä, sa moi n 
ku in kesällä 1946. 

Tumman ruskea kaarna o li puun ty
viosassa 4 cm paksua. ja rungon p i
tuussuunna a kulkevat halkeamat ja-
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ko iva t sen 4-5 cm levei ksi lohko iks i. 
Kaa rna ul o ttui ra kentee ltaa n sa man
tyy ppise nä no in ka hden metrin pää hä n 
puun la tvas ta, jossa vuos ikasvai met 
o liva t hyv in lyhyitä. M yös o ksa t o li va t 
lä hes kä rkee n saa kka kaa rna pei tt eisiä 
tois in ku in mä nn yssä, ja n iiden ki n 
kaa rna o li pituussuuntaa n ha lkeillu tta, 
va ikka kin ti etys ti o huempaa kuin run
gossa. Kaa rna n ra kenteen ja va rsinkin 
oksien kaa rna isuud en vuoksi puu tos i
aa n va ikutti enemmä n korkk ita mmelta 
ku in meikä lä ise ltä mä nn yltä. Ko rkki
kuus i-nimit ys, jo ta Ka ira mo ( 1908) o n 
käyttän yt , tuntuu s ii s main ion osuvas ti 
valitulta. 

Puu o li pa ik a llaa n vie lä 1959, mut ta 
jos kus m yö hemmin se ruma nnä köise
nä, vä häa rvo ise na kitupuuna ilmeisesti 
löys i ko hta lo nsa jo nkin metsä nho ido l
li se n to imenpiteen yhteydessä. T oden
nä kö ises ti se o li jo luo nnostaa n hidas
kasv uinen , pää tell en vuosikasva imien 
lyhyydes tä - kuluiha n s iltä melk o inen 
energ ia mää rä kaa rna osa kasva tta mi
see nkin . Se o li va rmaa n joutunut nu o
ruudessaa n to isen lä hell ä kasva neen 
puun va rjosta ma ksi, niin että o ksisto 
o li ke hitt ynyt to ispuo li seksi ja vajaa lu
ku ise ksi. Puu näytti kuit enkin vie lä 
elinvoima ise lt a ja o lis i saa tta nut pysyä 
hengissä ehkä pit kää nkin ilma n ihmi 
sen vä liintul oa . 

T asw eivä t kä y o nnen la hja t pu i
denkaa n ko hda ll a. Ehkä tä mä kin 
ko rk ki kuus i o lis i saa nut ymmä rtäväi 
se mmä n ko htelun , jos se o lisi sat tun u t 
synt ymää n Anse lmi T o ivose n ka lt a ise n 
lu onn onystä vän ja -tarkk a ilij an met
sässä eikä Virt a in seu ra kunna n maa lla. 

Pöytäkuusi (tapionpöytä) 

Kesäkuu n 29. päivänä 1976 o pas ti ko
nemesta ri Uun o T erva neo m inut ka t
somaa n merk ill isen näkö istä ku usta, 
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joka kasvo i hä nen kesä mö kkinsä lä hi
maas tossa Ru oveden pitäjä n Mustajä r
ve n kylässä Ruoveden kunna n o mis
ta ma ll a Metsä-Lehti sa la n til a ll a. Puu 
o li k in tos iaa n nä kemisen a rvo inen, sil
lä se o li oikea lo istoyksi lö pöytä kuuses
ta (Picea abies f. tabuliformis Carr. ). 

Kävi n kuvaamassa puuta 28.7 .1978. 
Sen tih eä n, vaa kas uo raa n kasva neen 
o ksis to n ha lk a isija o li II m , puun ko r
keus n . 1 m ja ru ngo n lä pimitta tyve n 
lä hellä 30 cm . La tvassa ei vo inut ero t
taa mi tää n merkkiä va urio itumisesta, 
ja ka ikki o ksa t o li va t voi ma kkaassa 
kasvukunnossa (ku va 2). 

Pöytäk uusesta o n käytett y to is into
nimeä ta p ionpöytä ja tämä Ruoveden 
Mustajä rve n kuusiki n o n ra uh o itettu 
ta pi o npöytä ku use na niinkuin kym
men kunta muuta pöytä kuusta (H aa
pa nen & Rass i 1978). M yös Ervi ( 1982) 
käyttää f . tabuliformiksesta nimitystä 
ta pio npöytä. H ä nen j ulka ise ma nsa ku
va muistutt aa Ru ovede n kuusta, va ik
ka se n o ksa t näytt ävä tk in kasvava n 
pys tym pää n . Mo lemmat eroava t kui
te nkin jyrkäs t i C aja nderin ( 1917) es it
tä mäs tä ta p ionpöydä n mää rit elmästä 
ja sen yhteydessä o levas ta Cza rneckin 
o tt a masta va lo ku vasta. Niiden mukaa n 
kysy m yksessä o n ta pa turma ises ti ka t
kennut puu, jo ll a o n a laosa ltaa n o ksa t
to ma n rungon tyngä n la tvassa a las pä in 
kaa rtunu t o ksakiehkura . T a pio npöy
dä ll ä sensu Caja nde r ei s ii s o le syntynsä 
eikä muotonsa puo lesta yhtä lä isyyttä 
Ruovede n pöytäku usen ka nssa. 

Hi itonen ( 1933) es ittaa Suo men 
Kasviossaa n m yös kuusimu od o n f. cu
bans A ula mo (f. tabuliformis Ca rr. 
p. p .), joka o li siihen mennessä tava ttu 
Ahve na nmaalla ja Ete lä-H ä meessä . 
Aula mo ( 1932) löys i tä mä n H iitosen 
pöy täk uusten p ii ri in yhd istä mä n luu
sus-m uodon e ipuun Ka ngasa lta . Au
la mo kuvasi en la t ina nkie lis in diag
noosein uudeksi muodoksi, jolle hä n 
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a ntoi suome nki eli sen nimen kumopa
takuusi. Hän esitti myös kuvia joista
kin tämän puun jä lkeläisiksi oletetuista 
pikkukuusista . 

Tämän pa lj on huomiota herättäneen 
kumopatakuusen tarina sai yllättä vä n 
lopun. Puun kuoltua ja tu uhean neu
laspeitteen karistua sen latvuksesta il
meni , että se oliki n aikoi naa n tapa tur
maisesti katkennut , eikä siis mikään 
perintötekijöiden häiriö n aikaansaan-
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Kuva 2. Rauhoi tettu pö~ 
täk uusi Ruo,eden Musta 
järvellä. 

Fig. 2. Th is beautiful Pi
cea abies f. wbuliformis at 
Ruovesi. S Finland. is 
protected b~ Ia\\. 

nos. Mitä lienevät si tten synnyitään 
Ahvenanmaalta tavattu yk ilö Ja 
Tammela n, Rengon ja Kristiinankau
pungin kuuset (Haapanen & Rassi 
1978), jotka on lailli e ti rauhoitettu f. 
cubansin nimellä? 

Metsäntutkimuslaito kse n rekisteris-
ä o n Oskars onin ( 1973) mukaan kol 

me f. wbulaeformista. ja Kärki ( 1972) 
ilmoittaa tämänk in muodon vartteita 
o levan aatavilla. 

Kihlman. A.O. 1900: Kuuse ta. - Luonnon Ys
tä\ä ~ : 250-~ 52. 

Kä rk i. L. 19 _: Kuusen koumaiSISla enkois
muodoista. - Dend rol. Seuran T 1edotuk ia 

1'\yholm . E.T. 190 : Picea excelsa Link lu us 
mon;tro;,a Loudon 1 3 . Grenlös gra n. -
Suomen t\le tsänhoito~ hd. Julk . 25 :1 --0. 

Oskars on. 0. 19 3: Former och \ariamer 3\ tali 
och gran 1 del skogsge net iska regi trel. -

Dendrol. euran Tiedotuksia 4 : 50-5~ . 
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ö~nn 1. t\ . 19 6: PohJaslahdenJä tlli<liSkuu;,esta 
ja muista ennät} skuu ista . o rbifol1a 
1 : ~ l-44 . 
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Pihasyreenin historiasta Suomessa 

Olavi Suominen 

Suominen. 0. 1986: Pihasy reenin historia>ta Suomessa. ( o tes o n the hi sto ry of 
lilac. Syringa ••ulgaris. in Finland). - Sorbifolia 17(3): 153-157. 

l t i> a common belief. thatli lac. Syringa ••u/garis L.. was fir>t introduced 10 Finland 
via the fo rtress of Su omenlinna (S1eaborg). off He lsinki. in the mid-1700s . H ow
ever . the species was already culti1ated in Turku. SW Finland. at !east 20 years 
earlier. The fir st saplings o rigin ated from S11eden . The hi>to ry of lilac in other 
European co untries is abo brieO) re1 ie11ed. 

0 . Suominen. Häm eenkaiU 7 C 54. 20500 Turku. 

Pihasy reeni (Syringa vulgaris L.) lienee 
ainoa koristepensas, jonka leviämishi s
toriaa on Suomessa ikuistettu runoon
kin. Paavo Haavikon ( 1966) kokoel
massa "Puut, kaikki heidän vihreyten
sä" on euraava run o: 

N)'l alkaa Ehrensvärd rakentaa 
suurta linnoitusta Susisaari/le. 
Ranskasta tulee kaksi tynny riä 
kultaa vuodessa sitä varten, ja sy
reeni. jota ei ole tilallu. Se juunuu 
hirveän sitkeästi karussa maassa. 
kymmenen l'uoden kulu11ua sitä 
saa hakata irti Iapio/Ia. Se le visi 
saariita ensin aika harppauksen. 
si11en se kulki vähiä matkoja ko
rissa. Sitä on kahta väriä, valkea
ta ja toista. Siitä ei ole ennen kir
joitellu. Mu11a on hauska nähdä 
miten pitkälle se vielä pääsee. Sen 
täy ty i olla kukassa. lndisio. y t 
lähti syreeni. 

Yleises ti otaksutaa n, että juuri Au
gu tin Ehrensvärd (1710-1772) toi y
reenin Suomeen. Ja Viapori, nykyi nen 
Suomenlinna, mamnaan paikkana, 
jonne se en iksi tuotiin ja jo ta e aloitti 
nopea n Ie iämisen ä koko maa ha n. 
Etenkin Hei inki -kirjalli uudessa on 
tätä kä itystä vaa littu (e im. Hirn 
194 ). 

On kuitenkin olemassa tutkimus, 
jonka mukaan syreeni on tuotu maa
han Turun kautta jo kaksi vuos ik ym
mentä aikaise mmin, mikä syreenin no
peaa eurooppalaista leviämishisto ri aa 
ajatellen on pitkähkö aika. Tutkimuk
se n tekijä oli turkulainen professori 
Svante Dahlström (1883 -1965). Tutki
mus julkaistiin hänen vuonna 1952 il
mestyneessä teok e saan "Promena
der". Svante Dahlström toimi Åbo 
Akademissa Pohjoismaiden historian 
dosenttina vuosi na 1930-1944 ja yli 
maaraise nä professorina 1944-1950. 
Hänen tutkimustensa painopiste oli 
Turun kaupungin ja sen vanha n aka
temi an historiassa. 

Dahls tröm löysi Turun akatemian 
aikaises ta väitöskirja ta jopa tiedon 
henkilöstä. joka oli ensimmäiset syree
nit Suomeen tuonut. 

Pihas reeni on kotoisi n Kaa kkois
Euroopasta, jo sa si tä kasvaa etenkin 
Romanias a ja Bulgaria sa. Syreeniä 
on Kaakkoi -Euroopassa kin jo kauan 
viljel ty. En immäi et luonnonvaraiset 
ka vu tot löydettiin vas ta 1 28 (Gorer 
1970). 

Kaakkoi -Euroopa ta syreeni levisi 
1500-luvulla ilmei e ti u eita reittejä 
myöten Län i-Eurooppaa n. Eurooppa-
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laiseen kirjallisuuteen syreenin toi 
ranskalainen luonnontutkija ja lääkäri 
Pierre Belon (1517- 1564) palattuaan v. 
1554 Itämaille suuntautuneelta matka l
taan (Dahlström 1952) . Ranskalaiset 
tietosanakirjat tosin mainitsevat Sy rin
ga vulgariksen tuoduksi Ranskaan vas
ta v. 1597 (esim. Grand Larousse 
1962). 

1500-luvun loppupuolella syreeni tu
li tunnetuksi myös Wienissä, kun Kons
tantinopolista lähetetyt ensimmäiset 
pensaat saapuivat Wienin keisarilliseen 
puutarhaan (Nitzelius 1964). 

Syreenin invaasio Iänsi-Euroopassa 
eteni 1600-luvulla nopeaa vauhtia. Eng
lannissa se o li yleinen jo vuonna 1600. 
"Flora Danica" vuodelta 1648 mainit
see Sy ringa caerulean ja Sy ringa alban 
jo tunnetuiksi kasveiksi Tanskassa. 
Ruotsissa Sy ringa vulgariksen maahan
tuonti yhdistetään Olof Rudbeck van
hemman (1630-1702) nimeen . Hän 
kiersi Eurooppaa kuningatar Kristii
nan toimeksiannosta ja palattuaan ta
kaisin Ru otsiin v. 1655 toi mukanaan 
suuren joukon kasveja ja siemeniä. 
Syringa flore caeru/eo mainitaan hänen 
luettelossaan vuodelta 1666. Helsing
lannin puutarhoissa tiedetään syreene
jä kasvaneen jo v. 1724 ja Linne mai
nitsee sen teoksessaan "Hortus Upsa
lensis" jo kaikkialla yleisenä, "hospita
tur frequens in hortis" (Dahlström 
1952). 

Ensimmäinen maininta syreenin tuo
misesta Suomeen on löydettävi ssä D a
vid Erik Högmanin väitöskirj as ta 
"Trän til häckar eller lefwande gärdes
gårdar", joka es itettiin Turun aka te
miassa 4. joulukuuta 1756 (ku va 1). 

David Erik Högman oli synt ynyt 
Pohjanmaalla v. 1733 vaasa la isen tulli
päällysmiehen poikana. Hän a lo itt i 
opintonsa Turussa v. 1750. Ma initun 
pensasaitoihin soveltuvia puita käsitte
levän väitöskirjan li säksi hän julka is i 
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seuraava na vuonna vä itös kirjan 
"Owälduge tankar o m häck-planter ing
en samt dess hinder och hjelp' ' , jossa 
syreeniä ei ma inita. sillä pää pai no tut
kimuksessa on pensasa itojen istutt a mi
sen teknisessä puo lessa. Teht yään vä i
töskirjan myös ra amatuntutkimuksen 
alalta hänet vihittiin papiksi ja hän 
toimi sittemmin pappina Po hjo is-Su o
messa ja kuo li Oulussa v. 178 1 (Suo
lahti 1917). 
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Ku'a 1. Ensi mmäinen mai ninta Syringa \•u!ga
riksesta suo ma la ise,sa kirjalli suudes a o n David 
Erik H ögmanin \äi tös kirj assa vuodelt a 1756. 

Fig. 1. T he fi r, l reco rd of S rringa vulgaris fro m 
F in la nd in D . E. Högma n'> the is ( 1756). 
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Vä itös kirj assaa n H ögman ma tmtsee 
syreeniä viljeltä vä n pa ljon ja kertoo sen 
o leva n sove li as pensasa ito ihin , koska 
se s ietää leikkaa mista ja viihtyy hyvin 
puuta rho issa mme. H ögma n ma initsee 
a pteekk a ri Synnerbergin tu o neen 
Ruo t ista ensimmä ise t syreenipensaa t 
Turkuun v. 1728 ja hä nen ka unii sta 
puuta rhas taa n se o n lev innyt ka ikki a ll e 
maa ha n , "bli fw it utspridd til hwa rje
ha nda stä ll en hä r i landet" (H ögma n 
1756) . 

Högma n ma initsee m yös, e tt ei hä n 
ti edä sy reeni ä a ikaisemmin tu odun 
Suo meen . Da hlströ m o lettaa Högman
In saaneen yreeniä kos kevat ti ed o t 
Pi eta ri Ka lmilta (1716-1789), joka 
to imi Högma nin väitöskirj a työn o hj aa
jana. 

Syreeniä ei mainita v. 1673 ilme ty
neessä Elias Tillandzin ( 1640-1693) 
"Ca ta logus pl a nta rum " -teoksessa, jo
ka o li Suo men ensimmä inen kasv io . 
Siinä o n lueteltu yhteensä 536 kasvia, 
jo ista 406 o n Turun seudun luo nn o n
kasveja ja lo put 130 ova t lääke-, ma us
te ja ko ris tekasveja . 

Syreenit maa ha n tuo nees ta apteek
ka ri J o nas Synnerbergistä ( 1695- 1775) 
on sä il ynyt pa lj o n ti e toj a. Pohj anmaa l
la synt ynyt Synnerberg o li saa nut a m
rn a ttik oulutukse nsa Tukho lmassa. 
Saa tuaa n a ptee kinavaa mis luva n heti 
isonviha n jä lkeen hä n piti Luos ta ri
ko rttelissa a pteekkia, jonka yhteydessä 
aja n tava n muk aa n o li m yös lää kekas
vita rh a. Ilmeises ti a ptee kki ei a ika 
ajoi n mene tynyt kovin hyvi n , kos ka 
Synnerberg laaje nsi liiketo im inta nsa 
rnrn . tuo llo in uuden na utintoa ineen, 
kahvin , ta rj o iluun ( ikula 1970). 
.. Apteekk a ri Synnerberg so lmi avio

luto n Anna Ma rga reta Wittfoo thin 
kans aja sa i nä in ha ltuunsa ta lo n Ete
läko rttel i ta n . Uudes ta ka upungi ta 
Joen länsira nna lt a. T odennä köi es ti 
JUuri tää llä, nykyisten U rsinink adu n ja 
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Lä ntisen ra nta kadun yht ymä kohdassa, 
kasvoiva t Suo men ensimmä iset syree
nit (D a hlströ m 1952). 

T ä tä a luett a voidaa n pitää myös 
uo ma la isen puuta rha kulttuurin syn

typa ikk a na . T ä ll e Kuninga tt a renka dun 
ja Aurajoe n vä li se ll e a luee ll e, joka si
JaitSI ka upunginmuurin sisäpuo lella 
mutta ve rra te n ka uka na ka upungin s il
lo ises ta yd inkes kustas ta, synt yi 1600-
luvull a lä hinnä aa telis ill e ta rkoitettu 
as uinal ue, jos ta a lettiin käyttää nimeä 
Herreka nten, H erra inkulma (Perä lä 
1984). T ää ll ä ti edetää n jo 1600-luvulla 
o ll een puut a rh oja, jo issa o li hedelmä
pu ita ja jopa ka rppil a mmikoita (Niku
la 1970). 

H erra inkulm an as ukka isiin lukeutui 
myös hovio ik euden asesso r i Samuel 
Wallenstjerna . H ä n osti v. 1688 Ra isios
sa sijai tseva n Perno n ka rt a non , jossa jo 
1700-lu vun a lussa ti edetään olleen pu u
ta rha n . T ääl tä voisiva t o lla löydettävi s
sä Suo men ensi mmä isten sy reeni en jäl
kelä ise t. Va nha n ka rt a no miljöön tu
ho uduttua 1960-luvull a ja tkava t syree
nikasvusto t elinvoi ma isi na kasvuaa n . 

uo rimma tk in istutukset ova t kasva
neet sa mo illa pa ikoilla yli 150 vuotta. 
Ma initt a koon m yös, e ttä ka rta noon 
1790-lu vull a ha nkitut ho rt ensia t , ny
kyisiä pa ljon pi enempikukka iset , kuo
liva t vas ta v. 1984 190 vuoden ikä isinä. 
Perno n ka rt a no ll a o li vuod es ta 1768 
lä ht ien puuta rhuri ja siltä aja lta o li va t 
peräis in puuta rh a n ka ksi isoa o mena
puu ta, joiden la ho ka nno t o li va t nä htä
vi sä vielä ka ksi vuos isa taa m yö hem
m in , ku nnes kai kki a ll e lev ittäytyvä sy
ree nikasvusto ne peitti (von Scha ntz 
1928) . 

Lä hell ä H errai nkulmaa sija its i m yö
hemmin myös professo ri Pehr Adria n 
G addi n ( 17 16-1 797) kuului a puuta r
ha . H ä n yritti ed istää ulko ma isten hyö
tykasvie n vilje lyä Suo mes a mm . j ul
kaisemalla vuosi na 1763-1 766 sa rjan 
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vihkosia, jotka sisä lsivä t vilj elyä kos
kevia neuvoja . Yksi vihkosista ilmestyi 
suomeksi v. 1768 nim ellä " Lyhykä inen 
ja yx ikerta inen neuwo kuinga krydi
maan yrtt ein kaswannot Suomen maa
sa, ta ittaa n saa tetta tul endum aan". Se 
o li ensimmäinen suo menkielinen puu
tarhanhoitoa kosk eva kirjoitus (Lehti
nen 1979). 

G add illa o li puutarhassaa n jopa 
maa lauksin ja mi etelause in kori stettu 
huvimaja , jonka katolta hän saa tt oi 
iha illa viljelyksiään . Niillä kasvoi lää
ke-, ma uste-, vä ri- ja ö lj ykasv ien li säksi 
mm . hirssiä ja silkkiä ispuita. Hän kas
va tti myös hedelmäpuita ja a itakasveja 
sekä omaa n käyttöönsä että muill e an
nettav ik si (Kos kimi es 1956). Voi aina 
kin olettaa, ett ä nä iden a itakasvien 
jouk ossa o li syree nikin. 

Mill oin syreeni sitten saa pui Viapo
riin? Linno itukse n raken nussuunnitel
ma oli tehty jo v. 1723, mutta rakenta
mispäätös tehtiin vasta 1747, kun seka
sortoiset aja t päättyivä t Turun rau
haa n. Rakennustyöt alkoiva t seuraa
va na vuonna ja ne ra hoi tettiin Rans
kas ta saadun la ina n turvin (Hornborg 
1950). 

Runossak in maini ttua kultaa saatii n 
Viaporin ja Loviisa n linnoi tu tö ihin 
vuodes ta 1748 lä hti en yht eensä 70 tyn
nyriä . Mikä li on usko mista perimätie
toon syreenin saa pumisesta Viaporiin 
kulta lähetyksen muk ana, se o n aapu
nut vasta vuoden 1750 pa ikkeilla. Ja 
kun vielä ottaa hu omi oo n sen, ett ä juu
rivesojen kasva miseen kuluu vuosia, ol 
laa n jo vuosi kymmenen lopulla, ennen 
kuin syreeniä vo it ii n Viaporista ru ve ta 
levittä mää n ympä ristöö n. 

Samoihin aikoi hin , v. 1750, oli sy
reeni Turun seudulla jo nii n yleinen. et
tä tava lli simpien kasvien kukinta-a iko
ja luctellessaa n professori J oha n Leche 
mainitsee myös syree nin , kukinta-aika 
tuolloin o li 7. kesäkuuta (Koskimies 
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1956). Leche on saattanut tehdä ha
vainnon omalla pihallaan kukkineista 
syreeneistä . si llä hänen talossaan oli 
puutarha, jossa tiedetään ainakin kas
va neen kaksi hevoskastanjaa (Dahl
st rö m 1960). 

Myöskää n ei tunnu mahd ollisel ta. 
että syree ni olisi en nen vuotta 1728 
tuotu esim. Uudellamaalla sijai tseviin 
kartanoihin, jotka myöhemmin 1700-
luvulla tu livat kuuluisiksi lajirikkaista 
puistoistaan. ä iden kartanoiden. ku
ten Mäntsä län Frugå rdin. Inkoon Fa
gervikin . Tuusulan Johannisbergin ja 
Si poon Eriksnäsin, puistot ja puut ar
hat syntyivät vasta 1750- ja 1760-luvuil 
la. Eriksnäsissä on mahdollisesti ollu t 
sy reenejä jo 1740-luvun puolella. mutta 
ai noa kirjallisuustieto nii stä o n \·asta 
vuodelta 1769: on säilynyt kirje. jossa 
mai nitaan Johannisbergiin saaduksi 
Eriksnäsi tä suuri koriste- ja hyötykas
vilähetys, mukana syree nejäkin. Eriks
näsin om i taja Carl Fred rik Norden
skiöld ( 1702-1779) oli en nak koi u ui o
ton kokeilija. Hän tuotti ulkomailta 
runsaasti eksoottisia kasveja . Hänen 
kasvihuoneessaan o n sä il yneen luette
lon mukaan kasvanut vii nik öynnöksiä. 
viiku napuu. sirruunapuu ja muskotti 
puu. Ja puistossa kasvoi hedelmäpui
den lisäksi mm . silkkiäispui ta. Eriksnäs
in puistoon i tutettiin v. 1751 kaksi 
Pietari Kalmin Amerikasta tuomaa ja
lopähkinäpuuta. joiden juurivesoista 
kasvaneet jälkeläiset vieläkin kori ta
vat puutarhaa (Söderberg 198 1 ). 

Syreenin varsinainen leviämi kausi 
ajoittuu 1 00-luvun jälkimmäiselle 
pu oliskolle ja o uu yhteen tuolloin 
puutarhaviljelyä ja puistoja kohtaan 
heränneen kiinno tuksen kans a. Sy
reenin leviämi tä kuvaa sen kasvami
nen Pietar aaressa aakka v. 1777 
(Dahlström 1952). 

aikka yreeni tuli maahan Turun 
kautta ja aloitti ieltä käsin leviämisen-
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sä maaseudulle, on Viaparilla oma 
merkityksensä niin syreenin leviämisen 
kuin puutarhakulttuurin tunnetuksi 
tekemise n kannalta. Viapo ri ssa palvel
leide n upsee rien ti edetää n perostaneen 
kotitiloill ee n puutarh oja ja puistoja pa
lattuaan sota pa lve lu ksesta . Oleskelu 
Via porissa merkit si sa malla ensikoske
tuksen saa mista puuta rhav iljelyyn. Tu
rusta käs in syree ni näyttää levi nneen 
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Joihin ja näistä vas ta vä hitell en talon
poikaisasumuksiin. Kenties Viaparista 
a lk anut leviäminen o n ollut nopea m
paa ja tehokkaampaa , kun syree ni on, 
kuten perimätieto kertoo, siirt ynyt soti 
laiden ja rakennusmiesten muk ana 
suoraa n mökkien ja torppi en se inusto
ja koristamaan. 

Lehtinen. E. 19 9: H yödyn ja valis tukse n aja n 
akatemia. - Teoksessa: Suome n kulttuuri
historia 1: Ruotsimalla n aika: 205- 246. Por
voo. 

Nikula. 0. 1970: Turun kaupungin histo ri a 
1721-1 09. 1 nide.- 390 s. Turku. 

itzelius, T. 1964: Blommande buskar och träd. 
2. uppl.- 367 s. Stockholm. 

Perälä. T. 19 4: Turun kaupunki 1600-luvull a. 
Teobessa: Turun seitsemä n vuosisa taa: 111-
139. Turku. 

von Schantz. J. 192 : Perno gård. s. 105-114 . 
Teoksessa: Herrgårdar i Finland 2: yla nd. 
Egentliga Finla nd . Utg. av Gabriel ika n
de r. .. Helsingfors. 

Suolahti. G. 1917 : Elämää Suomessa 1700- luvul
la 11 . - 29 s. Porvoo. 

Söderberg. B. 19 1: Släktkrönika 1: o rberg-
Nordenskiö ld. Bruce-de Bruce, Lilliehöök. 
- 1 7 s. Vänersborg. 

Tilla ndz. E. 1673: Ca ta logus plantarum pro pe 
Aboam provenientium.- 71 s. Aboa. 

Uusi tiet osanaki rja . Osa 19(1965):514-51 7. -
H elsinki. 



158 SORBI FOLIA 17(3) 1986 

Mänty pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raa tik ainen. M. 1986: Mänty pihapuuna . (Scots pine . Pinus ; ~J,·estris a> a home
stead tree in Finla nd .) - Sorbifolia 17(3): 158-1 64. 

Scots pine was found on 14.7 per cent of theho me compounds. The frequency in 
the 16 geographic a reas and the average number of Sco ts pine o n homesteads is 
illustrated . 

M. RaaTikainen. Jyväsky län y liopisTo, Biologian laiTos. YliopisTonkaTu 9, 40100 Jy
väskylä. 

Mänty oli kansamme käyttöpuu jo esi
historiallisena a ikana. Lajiin kiinnitet
tiin huomiota ilmeisesti ainakin 4 000-
5 000 vuotta sitten. Tähän viitta se, että 
syrjäänin ja votjakin kielissä petäjällä 
on samankaltainen nimi kuin suomen 
kielessä. Laatuunkin kiinnitettiin 
huomiota jo tuhansia vuosia sitten, sil
lä puuainekseltaan huonolaatuisella 
petäjällä on venäjän, syrjäänin ja itä
merensuomalaisissa kielissä samankal
tainen mäntysana. 

Männyssä on paljon huonoa pinta
puuta eli mantoa ja se sinistyy kova
kuoriaisten levittämien sinistäjäsienten 
vaikutuksesta. Petäjä on iso puu, jonka 
kaarnan alta saadaan syötävää, mm . 
pettua. Honka on vanha petäjä, jossa 
on vanhuuden merkkejä , ja siitä saa
daan tervaista , lujaa puuta. 

Uudisraivaajat hakkasivat aikoi 
naan asumuksensa ympäristön puut
tomaksi kulttuurialueeksi. Männyt , pe
täjätja hongat olivat metsän puita . Ka
levalassa kerrotaan , että Lemminkäi
sen poissaollessa hänen kotinsa poltet
tiin, ja männikkö valtasi tupamäen . 

Kalevalan mukaan mäntyä käytet
tiin aikoinaan tela- ja pärepuuksi . Pe
täjäistä syötiin ja petäjästä otettiin leh
vän päitä kaljaan. Petäjästä tehtiin 
myös pöytiä, penkkejä, pienoja ja pit
kospuita. Honka oli arvokkain . Siitä 

tehtiin huoneita , veneitä , polttopuita, 
riihipuita ja roviopuita . Aikoinaan 
honkia kaskettiinkin . 

Mistähän syystä Pinus sy/ves tris -la
jin nykyinen suomenkielinen nimi on 
mänty eikä petäjä? Muutos tapahtui 
sadan vuoden aikana. Melan (1877) 
"Lyhykäisessä kasviopissa ja kasvios
sa" P. sylvestris-lajin suomenkielisenä 
nimenä, esim. sivulla 79 , on petäjä . Ca
janderin (1906) toimittamassa A . J . 
Melan Suomen kasvion viidennessä 
painoksessa petäjä-nimi on siirtynyt 
Pinus-suvulle . P. sy lvestris on siinä 
mänty ja muut Pinus-lajit ovat petäjiä . 
Hiitosen (1933) Suomen kasviossa 
suomenkielisenä lajinimenä on tavalli
nen mänty eli petäjä ja Hämet-Ahdin 
ym:n (1984) toimittamassa Retkeily
kasviossa (metsä)mänty. Kookkaasta, 
paljon sydänpuuta sisältävästä petäjäs
tä tuli runsaasti huonoa pintapuuta si
sältävä mänty. Se vastaa kyllä metsis
sämme tapahtunutta lajin puuaineksen 
laadun muutosta, muttei toivo ttavasti 
lajin perinnöllistä muutosta . 

Männyn esiintymisestä 

Mänty levisi Suomeen koivun jälkeen 
jääkauden lopulla . Sen siitepölyä tava
taan jo yl i 10 000 vuotta sitten muodos-
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Kuva 1. Männyn yleisyys(%) pihapuuna . 

Fig. 1. The occurrence (%) of Scots pine as a 
homestead species. 

tuneissa kerrostumissa. Pohjois-La
pinkin se valtas i jo 7 500 vuotta sitten 
(Hyvärinen 1978). Mänty valtasi al uksi 
koivikailta a laa ja erityisen runsaasti 
mäntymetsiä oli lämpimänä ja kuivana 
boreaalikautena noin 8 000-9 000 vuot
ta sitten . Lämpimänä ja kosteana at
lanttisena kautena mäntymetsien 
osuus pieneni , mutta ilmaston viilenty
essä ja kosteuden lisääntyessä noin 
4 000 vuotta sitten männyn osuus suu
rentui ja lehtipuiden pienentyi. 

Kaskikautena männiköt valtasivat 
alaa kuusikoilta , mutta kaskeamisen 
loputtua kuusi kot valtasivat alaa taas 
tällä vuosisadalla männiköiltä . 

Mänty on vähään tyytyvä laji. Se 
kasvaa etenkin karukkokankailla , kui
Villa kankailla , kallioilla ja kuivahkoil-
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Ku va 2. Männyn kappalemäärä mäntyä kasva
vissa pihoissa. 

Fig. 2. umber of Sco ts pine on Scots pine-gro
wing homesteads . 

Ia kankailla. Tuoreilla kankailla , leh
tomaisi lla kankailla ja lehdoissa kuusi 
ja muut puulajit saavat va ltapuun 
aseman. Mäntyä kasvaa myös rämeillä 
ja korvissa, mutta tulvaa laji ei kestä . 

Neulasten rakenteesta ja rungon 
paksusta kaarnasta selviää, että mänty 
on kuivuutta kestävä puu. Paksu, huo
nohk os ti palava kaarna ja rungon ala
osan oksattomuus tekevät siitä myös 
metsäpaloja vas taan kohtalaisen kes
tävän . Tosi n runkoon tulee palokoro
ja. Niistä voi laskea , milloin kuloja on 
ollut metsissä. 

Mänty on runsasta va loa vaativa 
kasvi. J os se ei saa riittävästi va loa 
kasvuvaiheessa, se kuolee, tai ainakin 
alaoksat kuolevat, ja männylle muo
dostuu pitkä , komea, oksaton runko. 
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Asuinympäristömme muuttui pal
jon, kun kaskiviljelystä siirryttiin pel
tovi ljelyy n. Viljelya ukeat laajenivat 
varsinkin 1700-luvun jä lkeen , ja taa
ja ma t kasvoivat samanaikaisesti. Met
sä t etääntyivät yhä enemmän. Tuuli
suudesta muodostui pieni o ngelma. 
Varsinkin talvikaudeksi a lettiin kai va
ta ikivihreiden puiden suojaa. 

Es ihistoriallisista ajoista saa kka 
maaseutuasumukset on rakennettu 
ympäristöää n korkea mmill e, karuille ja 
kuiville kumpareille. Nämä paika t ova t 
männyn kasvupaikkoja , ja männikkö 
ta i ainak in mäntyvaltainen sekametsä 
jäi tavallises ti rakennusten ta usta ksi. 
Usein muuta mia mäntyjä jätettiin piha
puiksi. Lisäksi lähimetsästä lev isi 
männyn siementä kangas turpeen alta 
pa lj as tuneelle pihamaalle. Jos sieme
nestä kehittyneestä taimesta ei o llut 
haittaa , sen sallittiin jäävän , ja näin 
aukealieki n pihamaalle kasvo i mäntyjä 
pihapuiksi. Niistä tuli tausta metsää 
tä ydentäviä rakennusten keh ys- ja etu
puita . Luultavasti mäntyjä alettiin jo 
va rhain istuttaa kin , mutta näin yleisen 
laj in istuttamises ta ei o le sä ilynyt tieto
ja juuri lainkaan. 

Männyn yleisyys pihapuuna 

Tutkituista 6 335:stä (Raatikainen 
1983) pihasta a ina kin 931 :ssä eli 
14.7 %:ssa o li puuksi kasvanut mänty. 
Lisäks i mä ntyä o li taimina ai nakin 
muutamissa pihoissa. Piha puita kas
vav ista pihoista 16.8 % :ssa o li puuksi 
kasvanutta mä nt yä. 

Mä nty o li harvinainen pihapuu Ete
lä-Pohja nmaa n · lakeude lla (kuva 1). 
Jokseenkin ha rvinaisena sitä oli Saa
risto-Suomessa, Lounaisella viljelys
maa lla, Eteläisellä rann ikkomaalla, 
Järvi-Suomessa , Vaara-Karja lassa, 
Suomenselän suomaalla ja Pohjois-
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Pohja nmaan lakeudella. Paiko itellen 
sitä kasvoi Kain uun-Kuusamon vaa
ra maalla ja Peräpohjolan jokimaalla. 
Po hjoista ko hden mänty se lväs ti yleis
tyi. Ylä-Kainuun sydänmaalla, Aapa
Lapissa, Luoteis-Lapin tunturimaa lla 
ja T aka-Lapin tu nturimaal la si tä ol i 
jokseenkin yleisesti, mutta va in Kemi
järven ylämaalla sitä o li pihoissa ylei 
sesti. 

Mäntyä suos ittiin pihapuuna si tä 
enemmä n mitä pohjoisemmasta alu 
ees ta oli kyse. Tunturi-Lapin a lueella 
ol i kuitenkin männ yn metsän- ja puun
raja (Hust ich 196 1, Kall io ym. 197 1). 

Ku va 3. Ha rvoin pihapuuna on oikea kilpikaar
nainen petäjä, kuten ku vassa Pitäjänmäen Partio
tiellä. - Valokuvat Penni Alanko. 

Fig. 3. A very old Scot pine as a homestead tree 
in Helsi nki , Pitäjänmäki. - Photographs Pen n i 
Alanko. 
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Tuo n rajan lä heisyydessä eivä t enaa 
muut havupuut menes tyneet , jo ten 
mänt yä suos ittiin siellä piha puuna. 
Tunturi-La pin po hj o isimm issa os issa 
sitä ei o llut pihapuuna. Sikä lä isissä pi
ho issa kasvoi yksino maa n tunturiko i
vua. T ä mä n ta ki a ei mä nn yll ä o llu t 
noissa maa nti eteelli sissä maa kunnissa 
yleisen piha puun ase maa. 

Yleisi mmä t iki vihreä t pihapuumme 
o li va t kuusi ja mä nty, jo ista edellinen 
o li tä mä n tutkimuksen mukaan vä hä n 
suositumpi. Kuusta o li piha puuna ylei 
semm in kuin mä nt yä Etelä-Suo messa 
noi n Ka inuun-Oulun ti enoo lle saakka. 
Si itä pohj o iseen mä nty o li yleisempi 
kuin kuusi. Kuusen suos io saa tto i pe
rustua se n hyvää n menes tymi see n Ete
lä- ja Kes ki-Suo messa ja Z . T o peliuk
sen pa ljon luetun M aamme-kirj an mo
tossa o ll eeseen mielipiteeseen " sitä 
kuusta kuuleminen, jo nka juurell a 
asunto". 

Kuusen a lhaa lla s ij ai tseva t o ksa t 
muod os tava t ta lvikautena pa remma n 
suoja n lumituiskuj a ja viimoja vas taa n 
kui n mä nn yn pa ljas runko. T ä mä li e
nee va iku ttanut kuusen suosimisee n 
pihapuuna vars inkin laajo illa viljelys
auke illa. Po hjois-Suo men a luee ll a au
kea t o li va t pienehk öjä. Kuusi o li sie ll ä 
kapea mpi ja menestyi hu o no mmin 
kuin etelä mpä nä. T ykyn ta kia se ka t
keil i 1seam mi n kuin etelä mpä nä. T ä l
la ise tkin o mina isuudet vai kutti vat 
maa n po hj o isosassa kuusen vä hä isem
Pään suosioon mä nt yy n ve rra ttuna. 

Mä nty o li ko uluje n, jul kis ten raken 
nusten , se ura nta lojen ja ka uppojen to i
se ksi yleisi n piha puu. Sitä o li 46 % :ssa 
ko ulujen , 24 % :ssa julk isten ra kennus
ten, 20 % :ssa seura nta lojen ja 13 % :ssa 
kauppoje n pih o ista. Pankkien pihoissa 
si tä ei ylee nsä kasvanut. H a rvina isen 
Poik keu ksen muo dos ti eräs Pihtipu
~aa n ki rko nky lässä sijainn ut pa nkki, 
JOnka pihassa o li upea ho ngik ko . 
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Mäntyjen määrä ja sijainti pihoissa 

M ä nt yjä o li kes kimää rin 0.56 ka ppa
letta / piha. Piha puita kasvavaa pihaa 
ko hde n nii tä o li 0 .64 kappaletta . Pi
ho issa , joissa kasvo i mä ntyä , niitä o li 
3.8 kappa lett a/ piha. Mää rä o li pienin 
Etelä ise ll ä ran ni kko maa ll a ja Etelä
Pohjan maan lake ude ll a , La pissa se o li 
no in ka ksinke rta inen nä ihin a lueisiin 
verra ttuna. E teläbo reaalisell a vyö hyk
keell ä o li 2.8 , keskibo reaalisella vyö
hykkee llä 3.4 ja pohjo isbo reaali sella 
vyö hykkee ll ä 5. 6 mä ntyä/mä ntyä kas
vava piha . 

T avallis immin mäntyjä o li vain yk
si/ piha. Mä nt yä kasvavista piho ista o li 
koko Suo messa 41 % yksimäntyisiä. 
Yksimä nt yisiä pih oja o li eteläbo reaali
se ll a vyö hykkee ll ä 52 %, keskibo reaa
li se ll a 41 % ja pohjo isbo reaa lisella 
28 % mä ntyä kasvavista piho ista. Män
tyje n lukumää rä n kasvu po hjoista 
kohd en ai heutui etenkin Po hjo is-Suo
men p ienes tä piha puuva liko imasta . 
Piho ihin pyrittiin eri osissa Suomea 
saa maa n suurinpiirtein sama määrä 
piha puu yksilö itä. Kun po hjo issuo ma
laisten käy tössä o li pa ljo n pienempi la
j iva liko ima ku in eteläsuo ma la isten , 
täy tyi käyttää niitä ha rvoja lajeja , jo t
ka sie ll ä menes tyivät. 

Hu oltoasem ien ja kauppojen pihois
sa oli maaseudulla vähiten puita. Nii
hin ei yleensä teht y minkää nla ista istu
tussuunn itelmaa kaa n. Ka uppojen pi
hoissa o li kes kimää rin 3 mä ntyä/mä n
tyä kasvava pih a. Seu ra nta lojen ja jul
kisten raken nusten piho issa o li keski
mää rin S mä ntyä/mä ntyä kasvava 
p iha. 

Ko ul ujen pihoissa o li keskimää rin 
14 män tyä / mä nt yä kasvava piha. 
M aaseudull a mo net ko ulut o li va tkin 
ai ko inaa n es imerkkejä pihapuiden 
käytöstä. Seminaa reissa o pettaj iksi 
koul u tet tavi lla ol i puuta rha nho itoa. 
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Kotikoulullaan he toteuttivat saa
maansa opetusta, ja kun he asuivat 
tuohon aikaan koululla he ho itivat 
koulutontin puut kuin omansa. 

Männyt olivat piha-a lueella tavalli
sesti pienenä hajanaisena ryhmänä tai 
hajallaan vähiten liikutuilla kohdilla. 
Tavallisimmin ne oli jätetty rakennus
vaiheessa tontille tai ne olivat levinneet 
sinne itsestään. 

Viime vuosikymmeninä pihapuu
kulttuurin kohennuttua selvästi män
tyä alettiin istuttaa enenevässä määrin 
pihoihin. Tästä oli hyvänä esimerkkinä 
Hollolan Vinttalan tila. Sen mäntyval 
tainen pihasuunnitelma oli esimerkki
nä monelle muulle hoiloialaise lle ja 
naapuripitäjienkin asukkaille. Män
nystä tuli lyhyehkössä ajassa Päijät
Hämeen pihapiirien ja kylämaisemien 
elävöittäjä (Kallio 1977). 

Mäntyä istutettiin pihoihin , pihaan 
johtaviin kujiin ja rakennusten taus
tametsiköiksi. Annettiinpa paikoitellen 
keloutuneenkin männyn jäädä tai se 
peräti tuotiin pihapuuksi. Tällaista ta
pasi hyvin harvinaisena eri puo lilla 
Suomea. Helsingin Roihuvuoressakin 
oli monia vuosia upea keloutunut 
honka pihapuuna. 

Männyn soveltuvuus pihapuuksi 

Mänty saavutti nykyisen asemansa 
piha puuna etenkin tehokkaan leviämi
sensä, helppohoitoisuutensa ja kau
neutensa takia. Etelä- ja keskisuoma
laisen männyn oksat olivat pitkiä , pak
suhkoja ja ylöspäin suuntautuvia. Jos 
puu kasvoi aluksi niukkavaloisessa 
metsikössä ta i sitä karsittiin monen 
vuoden aikana varovasti, siitä tuli kes
ki-iästä alkaen kaunis , suora- ja pilari
runkoinen puu. Rungon latvapuolen 
kuori ole kauniin keilanruskea ja hil-
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seilevä . Tyvipuoleen muodostui har
maata , paksua, halkeilevaa kaarnaa. 

Männyn pituuskasvu heikkeni yl i sa
ta vuotiaana. Oksa t eivät enää karisseet 
pois, mutta jatkoivat pituuskasvuaan . 
Tuolloin latvus leveni, ja puusta alkoi 
muodostua kaunis lakkapäinen honka. 
Kun paksuuskasvukin hidastui saman
aikaisesti ei kaarna enää halkeillut 
vaan siitä tuli si leää kilpikaarnaa. 
Vaikka männyt vo ivat saavuttaa jopa 
800 vuoden iän (Sarvas 1964) niin piha
puina ne o livat yleensä keski-ikäisiä. 
Hongat olivat harvinaisuuks ia . J os 
mänty kasvoi yksinään va loisaHa pai
kalla , siitä tuli lyhytrunkoinen, pitkä
ja paksuoksainen, iäkkäänä suuren 
kasvutilan vallannut , mutta usein kau
nismuotoinen ja erikoinen pihapuu. 

Lapin männystä kasvoi lyhyt- ja 
vaakaoksaisia, kapea-, pitkä- ja suip
polatvuksisia puita. Neulaset olivat ly
hyemmät ja säilyivät puussa useam
man vuoden kuin eteläsuomalaisessa 
männyssä. 

Mäntymetsiköllä ja yksittäisilläkin 
männyillä maalaistalo liitettiin ympä
röivään luontoon. Kookkailla män
nyillä säädeltiin rakennusten mittasuh
teita. e mactaisivat rakennusta . Män
ty menestyi pihapuuna lähes koko 
Suomessa Tunturi-Lapin koivuvyöhy
kettä ja ulkosaaristoa lukuunottamat
ta. Se oli talvea kestävämpi kuin kuusi , 
mutta kärsi kasvukauden lyhyydes tä , 
lämmön riittämättömyydestä , pakkas
kuivumisesta ja tuulen kuljettaman ki
teisen lumen kulutuksesta tunturialu
eella ja osaksi ulkosaaristossakin. Saa
ristossa männystä muotoutui lyhyt
kasvuinen , vino ja mutkarunkoinen. 

Männyn juuriston vaakasuora, 
maan pinnan myötäinen osa oli usein 
liikenteen kuluttama. Pystysuora osa 
oli noin 1-2 metrin syvyydessä. Täten 
puu sai vettä kuivinakin kesäkuukau
sina . Mänty kesti kohtalaisesti maan-
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Kuva 4. Vapaasti kasvanut , rakenta misen yli hy
vin selvinnyt ka uniskasvuinen mä nty Ta pio lasta. 

Fig. 4. This handsome Scots pine grows as a 
homestead tree in Espoo , Tapiola. 

Pinnan kulutusta, mutta esim. autolla 
liikkumisen juuriston päällä huomasi 
kyllä latvuston harsuuntumisesta. 
Runkovauriot puu lääkitsi pihkalla. 
Metsikköön rakennetun uudisraken
nuksen pihaan jätetyistä suurista män
nyistä kaatui toi sinaan osa myrskyssä. 
Ankaran juuristakilpailun takia näi
den puiden juuristo oli paljon pienem
pi kuin yksittäin kasvaneen männyn 
juuristo eikä kiinnittänyt puuta vielä 
riittävä ti maahan . 

Sienitaudeista männynkariste (Lop
hodermium pinasrri) tuhosi toi sinaan 
taimien neulaset, ja koko taimikin 
saattoi kuolla . Miehenmittaiseksi 
Pää seet taimet eivät enää tuhoutu-
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neet. Tervasrosoa ( Cronartium asc/e
piadeum) oli paikoitellen keski-ikäisis
sä ja iäkkäissäkin puissa. Kun tällai
sessa puussa jäisi kuoli toiselta puolen 
runkoa, katkesi runko toisinaan myrs
kyssä. Jos vioituskohdan yläpuolinen 
osa latvusta kuoli, kaadettiin mänty 
tavallisesti. 

Ruskea mäntypistiäinen (Neodiprion 
sertifer) oli epämiellyttävä neulastu
holainen, joka söi ajoittain pihamänty
jenkin vanhimmat neulaset kokonaan. 
Mänty kuitenkin tavallisesti toipui vioi
tuksesta muutamassa vuodessa. Sen si 
jaan pystynävertäjän (Tomicus piniper
da) aiheuttamista latvustuhoista mänty 
ei tä ys in toipunut. Tämän tuholaisen 
aiheuttamia piikkilatvuksisia mäntyjä 
oli etenk in sahojen läheisyydessä ja 
kaupunkialueilla. 

Mänty alkaa kukkia noin 10-20-
vuotiaana ja runsaimmillaan kukinta 
on 40-50-vuotiaana. Tuolloin puu 
tuottaa Etelä-Suomessa kesäkuussa ja 
Lapissa heinäkuussa suuren määrän 
siitepölyä. 

Siitepöly ei ole juuri koskaan aller
gian aiheuttaja , mutta sisätilat pölyyn
tyvät männyn kukkiessa . Siemenet va
ri sevat huhti-kesäkuussa ja kävyt sen 
jälkeen. Viimeksi mainitut roskaavat 
jonkin verran pihamaata ja ovat epä
miellyttäviä paljain jaloin liikkujalle. 
Neulaset kellastuvat syyskesällä ja ros
kaavat jonkin verran pihamaata pu
dottuaan kääpiöoksineen maahan. 

Mänty on suositeltava , halpa ja 
helppohoitoinen puu, jolla rakennuk
set voidaan liittää ympäröivään luon
toon . Se on tyypillinen suomalaisen 
maaseudun pihapuu, joka antaa vih
reyttä talvellakin . 

Kirjallisuutta 

Caja nder, A.K. (toim .) 1906: A.J . Mela n Suo
men kasvio. - Viides pai nos. 754 s. Helsinki . 



164 

Hi itone n, 1. 1933: Suomen kasvio.- 771 s. Hel
si nki . 

Husti ch , 1. 1961: Forest a nd tree Iines in nort
hernmos t Fennoscandia. - Arch . Soc. 'Va
namo' l6(suppl. ): lll - ll3. 

H yvä rinen, H . 1978 : Po hjo is-Lapin kasvi llisuu
den kehitys jääka uden jälkeen. -Acta Lap
po nica Fenniae 10:7- 17. 

Hämet-Ahti , L. ym. (toim .) !984: Retkeilykas
vio.- 544 s. Helsinki . 

Kallio, K. 1977: Männ yn suos io pihapuuna li
sää ntyy Pä ijä t-Hämeessä. - Helsi ngin Sano
mat 19.9. !977 . 

SORBIFOLIA 17 (3) 1986 

Kallio , P., Laine, U. & Mäkinen , Y. !97!: Vascu
lar nora of Inari Lapland. 2. Pinaceae and 
Cupressaceae. - Rep . Kevo Subarctic. Res. 
Stat. 8:73-100. 

Mela , A.J . 1877: Lyhykäinen kasvioppi ja kas-
vio. - XI + 88 + XXXVI!! !97 s. Hel-
sinki. 

Raa tikainen , M. 1983: Kuu si pihapuuna.- Sor
bifolia l4:lll- ll 7. 

Sarvas, R. 1964: Havupuut. - 518 s. Po rvoo
Helsinki. 

Kansainvälinen Dendrologian Seura 
(International D endrology Society) 

So rbifo liassa o n tarkoi tus esi tellä myös muiden 
maiden dendro logisia yhdistyksiä ja niiden toi
mintaa. Silloin o n aivan paika llaan a loittaa Kan
sainvälisestä Dendrologia n Seurasta, joka on pe
rustettu vuonna 1952. Aluksi tarkoi tus oli rajoit
taa seuran jäsenyys muutamaan johtavaan 
dendrologiin kustakin maasta , mutta nyk yää n 
tähän seuraan voivat liittyä ka ik ki dendrologias
ta vakavasti kiinnostuneet. "Seuran pyrkimyk 
senä on edistää puuvartisten kasvien tuntemusta 
ja viljelyä sekä edesauttaa uha nalais ten lajien säi
lymistä ja suojelua. Jäsenten ei tarvitse olla tie
teelli ses ti o ppineita tai ala n spesialisteja, mutta 
heillä täytyy o ll a vakava puih in kohdistuva har
rastus". Seuran sihteeriit ä saa jäsenhakemus
kaavakkeita ja sää ntöjä. J äsenhakemukseen tar
vitaan ka ksi puo ltajaa, jotka ovat entuudestaan 
seuran jäseniä samasta maasta kuin hakijakin. 
Nykyään seuraa n kuuluu n. l 000 jäsentä 44 eri 
maasta ja Suo mesta ai nakin Bo Knape, Max 
Hagman, Pentti Alanko, Annikki Pal men, Leena 
Hämet-Ahti ja Leo Junikka . 

Aluksi seura jul)<aisi DE DRON-nimistä lehteä 
vuosina 1954-1966, jo lloi n julkaisu muutettiin 
kerran vuodessa ilmestyväksi vuosikirjak i 
( I.D .S. Year Boo k) . Vuosikirjan tarkoituksena 
on antaa jäsenistö lle tietoa seuran toiminnasta ja 
julkaista jäsenten lyhyi tä tiedonannon luonteisia 
kirjo ituksia . Tä rkeänä asiana ovat tyhjentävät 

kertomukset seuran järjestämistä retkistä eri 
puolilla maailmaa. Lisäksi toi mitetaan pari ker
taa vuodessa jäsenkirjettä, jossa o n tietoja eu
ran retkistä, jäsenten lähettä miä pikku-uutisia, 
siemenvaih toluettelo ym . 

Viimeksi ilmestyneessä vuosikirjassa 1984 on 
tuo n vuoden retkistä ( Irlanti, Jersey & Guern
sey, Itävalta , Nepal) seikkaperäiset elos tukset. 
Lisäksi vuosikirjassa on artikkeleita mm . Rho
doksen dendrologiasta (K. Browicz), Adelaiden 
kasvitieteellisestä puutarhasta, isojen pu itten 
metsästämisestä Englannissa, Kalifornia sa vil
jellyistä Erythrina-lajei ta ja jalopähkinöistä (Jug
lans). Vuosikirjan lopussa on kiintoisa luettelo 
uudesta alan (englannin kielisestä) kirjallisuudes
ta. itee sä on myös kirjoitu euran o masta ar
boretumien rekisteröintiohjelmasta, johon on 
liittynyt jo 74 arboretumia. 

Seuran toiminnassa ovat tärkeällä sijalla eri 
puolille maailmaa järjestettävät retket. Tänä 
vuonna liikutaan mm . Skotlanni a (7.- 18.5) ja 
Länsi-Australiassa (27.-!9. !0.); vuonna 1987 
mm. USA:n ja Kanadan länsirannikolla (27.9.-
16.10.) ja Etelä-Afrikassa loka-marra kuussa . 
Seuran sihteerinä toimii Mr . A.M. Eustace, os. 
Whistley Green Farmhouse. Hurst, Reading, 
Berkshire, RG !0 ODU, England. Jäsenmaksu 
on nykyään 10 G P ja siihen sisältyy vuosikirja . 
- Penui Alanko 
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Dendrologinen kirjallisuus 1985 

Pentti Alanko 

Alanko. P.: 1986: Dendrologinen kirjalli;uu'> 1985. (Dendrological literaure 
pub lished in Finland in 1985).- Sorbifolia 17(3):165-171 . 

Pen1ri Alanko. Puurarhariereen /airos. Viikki. 00710 Helsinki. 

Yakiintuneeseen tapaa n julkaistaan 
luettelo ede lli sen vuoden aika na ilmes
tyneestä dendrologisesta kirjallisuu
desta. Muka na o n kuten a ikaisem min
kin myös ma isema nhoitoa , ta imis tovi l
jelyä yms. käsittelevää kirjallisuutta. 
Valitettavasti seu ra nta o n oll ut puut
teel li sta etenkin sa noma lehti en ja mo
ni en aikaka usleh ti enkin osa lta, joissa 
o n näh täväs t i o llut kirjoituksia mm. 
vuoden puusta, vi hervuoden teem oista 
Yms. tava lli sta usea mmin . Ol isi toivat
ta vaa, että seu ra n jäsenet sellaisia nä h
dessään to imitta is iva t niitä tai a inakin 
t ietoja nii s tä seura n a rkis toon/ kirjas
toon. 

Aaltonen. T.: Kuuse nhavutee ja -marmclo. 
TEE 17: 111. 

Alanen. A.: Lehwjen tutkimus ja suojelu. 
Ympäristö ja terveys 16:527-530. 

Alanko. P.: Kasvien va lint a perusteet.- Helsin
gi n yliop. puutarhat. lait. julk . 3:7-11. 

- Kanukkapensaa t. - Ko tipuutarha 45:384-
3%. 

- K.Jristepensaitaki n on hoideuava.- Kotipuu
tarha 45:336. 338-339. 

- Vuoden puu 1986: Tammi (Quercus robur). 
Puutarhakalenteri "1986" 45:285-286. 

- Vuoden puu: Kotimainen kataja. - Puutar
hauutiset-Trädgårdsnotiser 37: 177- 178. 

- Monenlaista kesäpuuhaa ti edossa dendrolo
geille.- Sorbifolia 16:51. 

- Vuoden 1984 aika na ilmestynyuä dendrologis
ta kirjallisuuua. (Dendrologicalliterature pub
li hed in Finland 1984.) - Sorbifolia 16: 123-
130. 

- Kataja-aiheiset postimerkit. (Abstract: Juni
pers on stamps.)- Sorbifolia 16: 173-1 74. 

- Ka tajanma rjat - kotoiset p ippurimme. - · 
Terve elämä 1985 ( 1):8. 

Annila , E. & Kurk ela , T.: Metsä tuhot vuon na 
1984.- Kasvi nsuojelu leh ti 18:56-59. 

Anon.: Suomen maakuntakukat ja -linnut. -
Aihefilatelisti 26:144-147. 

- (" P.M ."): Kataja - vuoden puu. - Etelä
Suomen sanomat 22.2 .1 985. 

- Kaupunkiympäristön parantaminen. - Kau
punkiliiton julk. C.93: 1-112. 

- Puutarhaosaswn tutkimustuloksia. Taimitar
ha ja dendrologia. 

- Maatalouden tutkimuskeskus tiedote 8/85: 1-
94. 

- (" lA "): Ruusuja. risuja . - Ko tipuutarha 
45:136-138. 

- ("Peukalopoui"): Ruska-aika. puutarha n vii
des vuodenaika.- Ko tipuuta rha 45 :324-325. 

- Rakennustyömaan puut - tul evat pihapuut. 
- Puutarha 88:520-522. 

- Vihreä kirja.- Puutarha liiwn julk. 240: 1-66. 
- KESKAS-t iedustelu. - Sorbifolia 16:74. 
- Parkträd från Ry sla nd. 

39:40. 
Trädgå rdsnyu 

- Spiraea - odlingsvärde och härdighet. -
Trädgårdsnytt 39:214 . . 

- Mahonia maanpeitekasviksi. - Puutarhauuti
set-Trädgårdsnotiser 37:633 . 

- Pihlajalie erikoisasema puiden joukossa. -
Suomen kuvalehti 13/85:59 . 

Anuiroiko. 1.: Pihan istutukset, nurmikko ja 
päällysteet.- Kotipuutarha 45:16-35. 

- Portti vihreyteen . - Kotipuuta rha 45 :330-
333. 

- Kuinka vihreyuä tehdään Keravalla. - Puu
tarha 8 :650-653. 

Blomqvist. 1. : Trädkirurgen Kuiuinen, vårda 
träden. men kapa inte toppa rna. - Hufvud
stadsbladet 14.0 .1985. 

Donner. G.: aturens adelskap - de ädla löv
trädena.- Finlands atu r 44(2):28-30. 

Bucht . E.: Kohti vihreämpää tulevaisuuua. -
Puutarha :66-67 . 206-207. 

Erkamo. .: Kääpiökataja Hauholla. - Lutuk
ka 1:123. 

Eskonen. H .: Terveelliset luonnonmarjamme.
Kotipuutarha 45:260-26 1. 
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Fontell , 1.: Trädgå rdskonst 
Trädgå rdsnytt 39: 12- 113. 

Fi nla nd . -

Haa pala, T. : Kestäviä kori stekasveja so lukko li
säykse ll ä. - Puutarha 88 :386-387. 

Hallikainen, V.: La pin katajat kertova t men nei 
syydes tä. (Abstract: Dendrochrono logica l 
studies on Juniperus com mu nis in Finnish La p
land.)- Sorbifolia 16:107-114. 

Ha llia , E.: Helsingin kaup ungi n Ta lin tai misto 
50-vuo t ias. - Pu uta rha uutiset-Trädgå rdsno
ti se r 37: 1068- 1069. 

H annone n, J .: Pu ide n paaku tus ja paa kkuka n
kaa t. - Puu tarha 88:3 38- 339. 

Ha rste la, P. & Te rvo, P.: K uutiopaak kuta imi
menetelmä. Tuotannon teknologia . - Met
sä ntutk . la it. tiedonant. 17 1:31-44. 

Hart, M-L.: Polttopisteessä viheralueet. - Suo
men kunna lli slehti 70(8):45- 47 . 

Havas, P.: Pohj ois-Suomen eko logisista erityis
piirte istä . - Pimpinella 4:96-97. 

Heikki lä, R.: Älgen vå ll a r skada i p lantbes tå nd. 
- Skogsa ktuellt 8/85:10- 11. 

Heikkinen. 0.: Relat ionships between tree 
growth and clima te in th e subalpine Cascade 
Range of Washington, USA. - Ann . Bot. 
Fennici 22: 1- 14. 

Heino, E.: Energia paju- h e ngi ssä k ö~ - Metsä 
ja puu 1/85: 14-1 5. 

H enttonen, S. : Eksotiikkaa lähellä- kesäretkei
lyll ä Etelä- Ruotsi ssa. (Abs tra ct: The excursion 
of the Dendrological Society to Southern Swe
den a nd Denmark .) - Sorbifolia 16:2 1-28. 

Hiltunen, R.: Dendrologia n seura n matkalla 
Pohjois-Espanjassa 9.-15 .6. 1985. - Pimpinel
la 4: 85-91. 

Hiltunen, R. & Siuruainen, M .: Dendrologia n 
se uran retk i Pohjois-Espanjaan. (Abs tract: 
The exc urs ion of the Finnish Dendrological 
Society to northern Spa in.) - Sorbifolia 
16: 17 5-1 84. 

H inneri, S.: Metsäomenpuu (Mal us sylvestris) 
Turun saa ristossa. (Abstract: Malus sylves tris 
in th e archipelago of Turku. SW Finland.)
Sorbifolia 16:39-47. 

Holopai nen, R. : Detaljikasvit viherrakentami
sessa. - Hels ingin ylio p. puutarha ti et. lait. 
julk. 3:32- 37. 

- Pensaa t ryhmik si. piha nhoi to helpot tuu . -
Ko tipuutarha 45:334-335. 

H onkanen, E.: Asuntoal ueiden metsä t 1. Kattei 
de n käyttö. 2. Met sien uudistaminen. - Puu
ta rha 88:2 10-2 11, 371-373. 

Hulden. S-G. & Ha rju, L. : Kemisk analys av mi
ne ra lsam ma nsä nning i björksav. -Skärgård 
8(3):55-58. 

Hytö nen, J .: Teollisuuslieneellä lannoitetun ve
si paj un lehdetö n maanpäällinen biomassatuo-
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tos. (Summary: Leaf less above-ground bio
mass prod uction of Salix"Aquatica' fenilized 
with industrial sludge). - Folia Forest. 6 14: 1-
16. 

H ytönen, T .: Havaintoja haavapinnan kylesty
misestä eri puulajeilla. - Puutarhauu tiset
Trädgå rdsno ti ser 37:406-407. 

- Puiden haavat ja n iiden hoito.- Puuta rh auu 
ti se t- Trädgå rdsnotise r 37:512-51 3. 524. 

Hä met-Ahti. L. & Alanko. P.: Kataja t - Junipe
rus. (Abs trac t: Jun ipers (Juniperu s) in Fin
land.) - Sorbifolia 16:5-11. 

Ii sa kk ila. L. : Piha vihreäksi- neljä suunninelu
esimerkk iä. - Ympäris töministe riö. kaavoi 
tus- ja rakennusosasto. tiedonantoja 
2/ 1985:1 - 112. 

Immonen. S.: Kansainväli nen Rubus- ja Ribes-
symbosio Skandinaviassa. Puut a rha 
88:598- 600. 

J alka nen. J. (""JJ" ): Puumina rilla puun kunto 
se lville - il man kantoa. - Puuta rha uut ise t
Trädgå rdsno t ise r 37:523. 

- Vihreä taaja ma - monen ta ho n yhteis työ tä. 
- Puut arhauut ise t-Trädgå rdsno ti se r 37:620-
62 1. 

Jyränkö, P.: Viralliset sää nnökset viheralan ja r
runa. - Puut a rha uutiset-Trädgårdsnotiser 
3 :262- 263. 2 0. 

- Suuri rii ppasaa rn i Kustavissa. (A hundred 
years old ash. Fraxinus excelsio r "Pendula ' in 
Kustavi. SW Finland.)- Sorbifolia 16:121-
122. 

Järventausta. K.: Varsinais-Suomen suu rista 
tammista ja vähä n muistakin kookkaista pu is
ta. (Abs tract: Big trees in the provi nce Varsi 
nais -Suomi, SW Finland.)- Sorb ifolia 16:63-
73 . 

Kalevi, M. ("mmk"'): Suuria ta lvivah ink oja ja ta
loudellisia vaikeuksia saksalaisissa tai mita r
hoissa. - Puuta rha uutiset-Trädgå rds no ti se r 
3 :774- 5. 

Kalevi . T. ("T. K."): Arboretum Pyhäjä rven ra n
nalla. Vanhasta jä rvenpohjas ta kaunis ko
koelma-alue. - Puutarha uutiset-Trädgårds
noti er 37: 1324-1325. 

Kallio, M. & Leikola, M.: Hyytiälän muistopuis
tot. - Metsä ja puu 5/85:30- 32. 

Kallio. Tapio: Kosteikkojen puita ja pensai ta. 
Kotipuutarha 44:192- 193. 

- Ruusujen ja omenapuiden jäljillä.- Pu utarha 
:613. 

Kallio. Tauno: ienten merkitys kasvavien pui
den lahollajina. (Summary: The role of fungi 
as decomposer of living trees .) - Sienilehti 
3 :9-1 2. 

Karhu. .: Pyramidipoppelit Suomes a ovat Po
pulus nigra "Plantierensista'. - Sorbifolia 
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16:105. 
- Pienoispa lsamipoppeli löytyi Helsingistä. (Po

pulus balsa mifera var. micha uxii growing in 
Helsinki .)- Sorbifolia 16: 185-1 86. 

- Tam pereen po ppelil as kenta: Ruhtinaa npoppe
li ja jät tipoppel i eniten käy tetyt po ppeli t Tam
pereella. - T alvikki 9:49-52. 

Kari to, M.: Kasvi lli suus maise massa.- Hels in
gin ylio p. puuta rha ti et. lai t. j ulk . 3:5-6. 

Kaukovina , E.: Vihreyden merkit ys ja sen mit 
taa minen. - Helsi ngin yli o p. puuta rhatie t. 
lait. j ulk . 3:2-4. 

- Vihreyden merkitys asui nympäristössä.- Ko
tipuuta rha 45 : 11 7-119. 

- Vihreyden merkit ys as uin ympäristössä. 
Puuta rhauutise t-Trädgå rdsno ti se r 37:237-
238. 

Keiste ri . T.: Kulttuurima ise man muutoksentut
kimisesta. (Abstract: On stud yi ng cultural 
landscape a nd it s cha nges.) - Terra 97:164-
175. 

Kiljunen, R. : Kokemuk sia asti a ta imien a lta kas te
lusta . - Puuta rha 88:396-398. 

Ki vinen . V.: Sie rra evadan jättiäiset. - Va l
met, maa- ja metsä tekniikka 1/85:26-27. 

Kivisaa ri . U.: Ka taja nk ä py - rohto ja mauste. 
- Metsä lehti 53(1 8): 12. 

Kivisaa ri . R.: Ta kais in tyyl itaju un , " pois mustat 
pa rkkipa ikat. Meidä n on korkea aika pelas taa 
oi kea ajattelutapa" . Suomen kunna t 
64(8):30-33. 

Koivu nen, T.: J ou lukuusen tarina. - Ko tipuu
ta rha 45:423-425. 

Kola ri. V.: Ka taja n nim es tä Suomessa ja eräissä 
muissa kielissä. (Abstract: ames of Juniperus 
communis in Finnish a nd some o ther la ngua
ges.)- Sorbifolia 16:53-58. 

Koponen. A.: Suomessa j ulkai s tu dendrologinen 
kirjallisuus.- Sorbifolia 16:99 . 

- Yihervuoden pää tt yessä.- Sorbifolia 16: 147. 
Korpia~o . E.: Leirintäa lue suunn itte luk oh teena. 

-Puutarha 88:2 15-2 17 . 
Kub in, E. & Rai tio. H .: Puustovau ri o t keväällä 

1985. Metsäa mma ttimiehille osoitetun kyselyn 
tulokset.- Metsä ntutk . lait. tiedona nt . 198: 1-
30. 

Ku itti nen. J. : Kokemuksia ni puiden hoidosta. 
(Ex perie nces in tree su rgery.) - Sorbifolia 
16: 187- 190. 

Ku itti nen. K. : Ka taja. - Metsä mies 4/8 5:30-31. 
Kuok ka nen. J. : Ruusu n ka uniit kiulukat.- Ko

tipuutarha 45:328-329. 
Kuosma nen, A .: Upeas ti kukkivat pensasa nger

vot.- Emä ntäleh t i 3/85:24- 25. 
Kurkela, T .: Haava n pa ra ntuminen havupuill a. 

- Metsä ja puu 2/85: 13, 50. 
- Ka taja n sienitauteja . (Abstrac t: Fungal di sea -
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ses of common juni pe r.) - Sorbifolia 16: 169-
172. 

Kurppa, S.: Root pa rasi ti c nema todes in plant 
nurse ry plants imponed to Finland in 1980 . 
(Selos te: Kasveille haitallisten ank erois ten 
esiintyminen maahan tuodussa taimimateriaa
lis a vuonna 1980.) - J. Agric. Sci. Finl. 
57: 155-162. 

Kurtt ila, 1.: Jyväskylän ylio piston vi hera luepuu
tarha Mattila nnieme ll ä. - Pimpinell a 3:74-
76. 

Kuu;ela. K.: Metsäekasysteem i tutkittaessa ym
päri ; tönmuutohia. - Metsä ntutk. lai t. ti e
do nant. 173: 1-38. 

Kuusi palo, J.: On the use of tree stand para me
ters in estimati ng ligh t conditions below the 
ca nopy. (Seloste: Puusto tunnusten kä ytös tä 
metsikö n valaistusolojen esti mointiin .) - Sil
va Fennica 19: 185-196. 

Kärkkäinen, M. : Puut iede. - 415 s. Sotkamo. 
- Suomalaisen kuusen puuaineen ve rt ai lua Kes

ki-Euroopassa kasvaneiden kuusi - ja jalokuu
sil ajien puuai neeseen. (Summary: Spruce 
wood grown in Finland co mpa red with spruce 
and fir wood grown in Central Europe .) -
Silva Fennica 19: 169-184 . 

Kärkkäi nen, M., Pietilä, J . & Vihola, R .: Suoma
laisten puulajien iskutaivutusluju us tuo reena. 
(Su mmary: lmpac t bending strength of Fin
ni sh tree species in gree n conditi on.) - Silva 
Fennica 19:421-427. 

Kää nt önen . M .: Erikoinen mänty Pirkkalassa. 
Talvikki 9:53-56. 

Laaksonen , H. : Avoin kirje vi herala n koulutuk
sesta . - Puutarhauutiset-Trädgå rdsnoti se r 
37:19 1, 194. 

- Massais tutuste n katteilla työlle va rma ka te. -
Puuta rhauutiset-Trädgårdsnotiser 37:5 10-
5 11. 

Lankia, H. : Dendrologian eura n kesä retki 19.-
21.7.19 5.- Sorbifolia 16:139-142. 

Lehmushovi, A.: Alppiruusujen la nn oi tus. -
Koetoiminta ja käytäntö 42: 19. 

- Astiataimien talveh timiskoe. Puuta rha 
8 :56- 60. 

Lehtimäki. S.: Viheralueiden hoidon laatuluoki
tus.- Helsingin ylio p. puutarha t iet. lai t. julk. 
3:26-31. 

Lehtiranta. L. : Kuva nveistäjä Heikki Häiväoja n 
mietteitä vihervuodesta: Kunpa jokai nen istut
tai si edes yhden puun. - Etelä- Vantaa 
15.1.19 5. 

Lehtonen. P.: Tutkimushankkeet 19 5-1986. 
Helsingin yliop. kasvitiet. laitos. - 30 s. 

Lehtonen, .: Marja-aronia, uusi puutarha kasvi. 
-TEE 17:9 1. 

Leskinen, P.: iheralueiden hoidon kustannus-
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ti etous ha tara ll a pohjalla . - Puuta rhau ut i et
Trädgårdsnotise r 37: 508-509 . 

Link o la, M .: La pi n erä maama ise ma n a rvos tuk
se n synt y (The ri se of the appreciation of the 
wilderness la ndsca pe in La pla nd). - La pin 
tutkimusseura , vuosikirja 26:46-53. 

Löytt yniemi , K. : On repeated browsing of Scots 
pine sap lings by moose (Aices alces). (Seloste : 
Mä nn ynta imien tois tu vasta hirvi vioitukses ta). 
-Silva Fenn. 19 :387-391. 

Markkula . M.: Va lta kunnallisen vi hervuode n an
ti . - He lsingin yli o p. puuta rha tiet. lait. julk. 
3:55-60. 

Martikai nen. Pentt i: Kestävä t kasvi t Po hjois
Suomeen.- Ko tipuuta rha 45:80-82. 

- Kes tävi mmä t pensaa t Pohjois-Suomeen. osa 2. 
- Ko tipuupuut a rha 45: 132-134. 

Ma rtikai nen , Pirkko: Kasvi t suojaava t. - Ko ti
puutarha 45 : 124. 

- Puu va rtisten kasv ien syys istutus. - Koti puu
tarha 45 :327. 

- Puun kaa tami nen . - Ko tipuuta rh a 45 :426-
427. 

- Vihe rsunnitt elun linja nvetoa. - Puuta rha 
88:662-664 . 

MetsoJa. P.: Ma ise makulttuurimme ka ipaa keh i
tys tä ja ta rvitsee in nostavia es imerkk ejä ja li
sää henkilöresursseja. - Puuta rha 88:444-
445 . 

Mikk o la, E.: Suomalaista pihapuuh isto ri aa: Ko
tikuus i kart a no ll a, pyhä t pihl ajat pihalla. -
Metsä lehti 53(7): 18-19. 

Mik o la, J .: Ka taja n li sää mises tä ja viljelystä. 
(Abs trac t: Pro paga tion a nd culti va tio n of Ju
nipers.) - So rbifolia 16: 149-1 56. 

Murt o, R.: Met äo mena puun (Ma lus sylvestri s) 
nykytila ja levin neisyys Suomessa. (Abst rac t: 
Prese nt s ta tus a nd di stributi o n of craba ppl e. 
Mal us sy lves tri s in Fi nl a nd .) - Sorbifolia 
16:87-95 . 

- Ka tajakedot - osa katoavaa maalaismaise
maa . (Abs trac t: Juniper meadows- a pa rt of 
di sa ppea ring landscape.)- So rbifo li a 16: 161-
168. 

- Syyskokouksen antia.- So rbifo lia 16: 168. 
- Metsäo mena puu hävi nn yt ma nteree lt a. 

Suomen Luo nto 44(5):4. 
Mäkelä, K.: Talven ai ka na kuolleiden ryhmäruu

sujen verso issa es iint ynyt sienilaj isto vuosi na 
1976- 1982. - Maa talo ud en tutk imuskeskus 
ti edote 8/85: 1-94 . . 

- Puun tuh ooj ia. - Puuta rha 88: 8 1. 
Mäki nen. Y. ym. (toim.): Kau ppay rtt iopas. - 72 

s. H elsi nki. 
iini. K. : Ka taj ien tu o tant o taimit arhas a . -
Puuta rha uuti et- Trädgå rdsnoti se r 37: 178-
179. 
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utt a käyttöä ko ristekasveista. - Puutarha-
uutiset - Trädgå rdsno tise r 37:832. 

o rdin. 1. : Ornäsbjö rk. - Trädgå rdsnytt 39:332 . 
uo rt eva, M .: Täy in tervei tä puita ei o lekaa n. 
(Sum ma ry: Yo u ca n't fi nd any healthy trees .) 
- Lo unai -Hämee n Luo nto 72:52-54 . 

Närhi, S. ("S "): Turussa uusitaan katupu ita 
erillisbudjetin voimi n. - Puutarhauutiset
Trädgå rd no tise r 37:! 36-1 37. 

- Ma isema-a rkkitehtik o ulutu ai kaa nsa jäljessä. 
to teaa a pulaisprofessor i Tom Simons.- Puu
ta rha uutiset-Trädgårdsnotiser 37 : 1 0. 1 3. 
Kasvit ja ilma n saas tuminen. - Puutarhauuti 
set- Trädgårdsnotiser 37:1 2-173. 
Uusi puiden leikkaus ta pa leviää USA :sta. 
Puuta rhauutise t-Trädgå rdsnotiser 37:1 4-
185. 

- Viherrakentaminen ei ole kerskakulttuuria. 
Puutarhauutiset-Trädgårdsnotiser 37: 1 
189. 

- Viherrakentamisessa ei mikään vie ra ta . 
Puutarha uutiset-Trädgårdsnotiser 37 : 190. 

- Ka upungi npuuta rhureiden yh teistoimin taa 50 
vuoden aja n. - Puutarhauutiset-Trädgårds
notiser 37 :258- 259. 

- Viher uunnittelupainottei et Viherpäivät. 
Puutarha uutiset-Trädgårdsnotiser 3 :302-
303. 

- Rengon taimitarhallakin edessä kiireinen tou
kokuu. - Puutarha uutiset-Trädgårdsnotiser 
37:506-507. 

- M ikkeli kulkee vih reyttämisen kärkijouko a . 
- Puutarha uutiset-Trädgårdsnotiser 37 :592-
593. 596. 

- "Jalajan ruusu". kotimaisia ruusuntaimia 
Mä ntyharjulta . Puutarha uutiset-Träd-
gå rdsnotiser 37:650-65 1. 

- Vihe rvuoden päätilaisuu Mikkelissä. - Puu
tarhauu tiset - Trädgårdsnotiser 37:690-691 . 

- Viheralan tutk imuksessa tulisi huomioida 
kaupunkivihreyttämisen vaatimukset. totesi 
kaupunginpuutarhureitten seu ran puheenjoh
taja Pekka Jyränkö. - Puutarhauutiset 
Trädgårdsnotiser 37:7 4-7 5. 

- M yrsky teki tuhojaa n. - Puutarhauutiset-
Trädgård notiser 37 : 67. 3. 

iherkäräjicn tuomio: Kaikki kansalaiset syyl
lisiä heikkoon viherympäri tön tilaan . - Puu
tarhauutiset-Trädgårdsnotiser 37: 9 - 99 . 

- Pohjois-Suomen koristeka vit kartoitetaan. 
Ilmastoon sopivia koristekasveja kalot tialuecl
le. - Puutarhauutiset-Trädgårdsnotiser 3 : 
1140-1141. 

Palmen . A.: Joulun pähkinät. - Kotipuuta rha 
45:41 6-41 . 

- H ei ingin yliopi ton kasvitieteellisen puutar-
han puuvartiset kasvit. edartade växte r i 
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Hels ingfo rs universit ets botaniska trädgå rd . 
The woody plants of the Botanical G a rden of 
theU nivers ity o f He lsinki . - Ulmus 1:1-60. 

Palmgren. K .. Saarsalmi. A. & Webe r. A.: Nit
roge n flxation a nd biomass produkti o n in so
me alder clones. A greenhouse ex per ime nl. 
<Seloste: Eräiden leppäkloonie n type nsid o nta 
ja biomassan tuotos. Kasv ihuo nekoe.) - Silva 
Fennica 19:407-420. 

Palmg re n. S. ("StiPa"): Omat kannat ja prove
nienss it ko ri stepuista ja -pensais ta Po hj ois
Norjassa. - Puut a rh a uut ise t-Trädgå rdsno ti 
se r 37:4 11. 

Parviai nen. J .: Puulaj ien kilpakasvu. lehtikuusi 
ja rauduskoivu tasave ro ise t a lu ssa. - Metsä
lehti 53( 17): 13. 

- K uutio paak kuta imimenetelmä. Menetelmä n 
biologinen ta usta ja yks ivuo ti ste n ta imie n kas
vatuskokem uk sia. - Metsä ntutk .lai t. tiedon
a nt. 171 :4-30. 

- Istuua ma li a peru stetun nuoren männikön. 
kuu siko n. si peri a nlehtikuus iko n ja rauduskoi
viko n kasvu. (S umm a ry: Growth of yo ung 
Scots pine. Norway sp ruce. Siberian larch a nd 
silver birch plantations.) - Silva Fennica 
19:355-364. 

Peltomaa. S.: Ekopuistikko - yht eys lähi lu on
too n. Puut arha 88:364. 

Po hti Ia. E. & Pohjola, T .: Maa n kunnos tu s mä n
nyn vi ljelyssä La pi ssa. (S umm a ry: Soil pre pa
ration in rcforstation of Scots pine in La p
land.)- Silva Fe nnica 19 :245-270. 

Polso. E.: Omaleimainen ympäri stö maaseudun 
kehiuämisen tavoi te.- Ko ti 46(7- 8):38-39 . 

Puupponen. E.: Pihan köynnökset. - Ko tipuu
tarha 45 :432-441. 

Pyykkö. M .: Anatomy of stem and pelio le of 
Raphia hookeri ( Pa lmae).- Ann. Bo!. Fenni
ci 22: 129- 138. 

- Kataja n puuaineksesta. (Abstract : Wood ana
ton•y of com mo n j un iper. Juniperus co mmu
nis l.)- Sorbifolia 16: 115-121 . 

Raa tikai nen , M .: Ka taja suojel uko hteena ja piha
puuna. (Abst ract: Juniper. Jun ipe rus com m u
ni s. as a homestead tree in Finland.)- Sorbi
folia 16:13-19. 

- Kataja kunniaan. Nyt eletää n myös katajan 
vuotta . - Suomen kuvaleht i 18/85:82-83. 

Raatikainen , M .. Rossi. E. & Vänninen. 1. : Koti
pihlajan marjasadon määritysmc netelmät ja 
marjasa to. (Summary: On methods of esti 
mating the berry yield of rowan tree (Sorbus 
aucupa ria.)- Silva Fennica 19:203-209. 

Raatikainen, M . & Tanska. T.: Katajan kukin
nasta ja runsaudesta jääkauden jälkeen . (Abs
tract : The nowering and abundance of Juni
per , Juniperus com munis in Finland after ice 
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age .) - Sorbifolia 16:157-160. 
Rai ni o. R. 1984: Ta mmi ja muut jalat lehtipuut 

kalliomäkien katveessa.- Sa lo n seudun luon
to: 28-35. 

Ranta. P. : Tampereen Pyhäjä rven kynäjalava t 
1934-1978. (Su mma ry: lmus laevis a round 
Lake Pyhäjärvi of Tampepere. S Finla nd , in 
1934- 1978.) - Lutukka 1:63- 69. 

Rantanen. M.: Kävelyllä Ta mm isaaressa . 
Metsälehti 53(3): 10. 

- Verikoivu keksittiin- milloin supermänt y. 
Metsäleh ti 53( 17):2-3. 

Rau tavaara , T.: Katajan käy ttö ruo kiin , juomiin 
ja rohdok si. (Abstract: Use of Juniper as food, 
drink s and drugs.)- Sorbifolia 16:59-62. 

Reunala . A.: Skogens socia la betydelse försum
mas och förringas. - Finla nds Natur 44(5):8-
10. 

- "Tuot lehväs talven tuiskuihin". - Tied e
forskning- scie nce 2000 5( 10):35. 

Rikala. R.: Paakkutaimien kas lel ut a rpeen mää
rittäminen haihdunnan perusteella. (Summa
rv: Estimating the water req uirements of con
tainerized seedlings o n the basis of eva po
transpiration.)- Folia Fores1. 627:1-18. 

Ri sku . M .: Kor istepuid en ja -pensa iden pakkas
vaurioista Oulun yli o pi ston kasv iti e teellisessä 
puutarhassa Linna nmaalla v. 1985. - Pimpi
nella 4:60-63. 

Rissanen. V.: Vainoltu kataja. 
4/85:16-19. 

Pellervo 

Ro mak ka niemi- ' ieme lä, P. : Rauduskoi vun run
kosoiukon RC-arvo talveentumisasteen
osoiuajana. (Summa ry: RC- va lue of the stem 
t issue of silver birch as a n indicator of cold 
acclimation.) - Silva Fennica 19:145-153. 

Rosengren. C.: Kumpul a - vi lj elymaise mas ta 
kaupunkipuistoksi. - Suomen kunnallislehti 
70(8):26- 31. 

Ruotsalainen. S.: Kukkuran puul ajiv iljelmä La
pinlahdella - puukuluuuria kulttuuripitäjäs
sä. (Abstract : The arbo retum of Kukkura Es
tatc. Lapinlah ti parish, Central Finla nd.) -
Sorbifolia 16:81-84. 

Saari. V.: J yväskylän vi heraluepuuta rha ha nk
keiden etenemisestä v. 1985. - Pimpinella 
4:54-56. 

Saarnijoki. Stiina: Tehdasalueen viherkulttuuria 
Paraisilla . - Puutarha 88:306-311 . 

Saarsalmi. A .. Palmgren. K. & Levul a, T.: Lep
päviljelmän biomassan tuotos sekä ravinteiden 
ja veden käyuö. (Summa ry: Bio massprod uc
t ion and nu trient and water consum ptio n in an 
Alnus incana plantation). - Folia Forcs1. 
628: 1-24. 

Saranpää. P.: Kantonamännyn runko puun tra
keidien pituuden. ha lkaisijan ja solusei nän 
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paksuuden vaihtelu. (Summary: Length. dia
meter a nd ce ll wall thickness of tracheids in 
mature lodgepole pine bolewood.) - Silva 
Fennica 19:2 1-32. 

Seikku. H :Piha- pieni oma maisema- rengas 
suuressa viherke tjussa. - Puut arha 88:587-
590. 

Siltaloppi , P.: Ha pan herkku ("Tyrnin marjo
ja").- Metsä lehti 53( 18):23. 

- Eksoot tinen o mo rika e i ole liian eksoottinen. 
- Metsälehti 53(24):3. 

Simola. L.: Propagat ion of plantlets from leaf 
eallus Betula pendula f. purpurea. - Scientia 
Ho rt. 26( 1 ):77- 85. 

Simula, M.: Forestry a nd development , a global 
viewpoint. (Se loste: Metsätalous ja kehit ys -
globaalinen näkö kulma .) - Silva Fennica 
19:339-354. 

Siuruainen , M. : Suomen kasvitieteellisten puu
tarhojen kerä ys matka Altaillc 7.-25.8 .1 985.
Pimpinella 4:74- 79. 

Snellman, H .: En ga mmallinda ll e i Ruovesi. (An 
o ld avenue of sma ll -lcaved Iinden (Tili a corda
ta Mill.) in Ruovesi, Finland . lat. 61 ° 57' 

o rth) . - Sorbifolia 16:85- 86. 
Solantie , R. : Kesä n 1984 hall at. - Luo nno n 

Tutkija 89: 130-133. 
Strandström, T. : Havat Ha'noi. ett "annorlun

da" arboretum. (Abst ract: Hava t Ha'noi. a n 
arbore tum of "anothcr kind" in Israel). -
Sorbifolia 16: 193-197 . 

Sumu. 1. : Pa itsi viherympäristö, myös syksy ja 
valkea talvi huomioon. - Suo men kunnallis
leh ti 70( 10):36. 

Suominen. J .: Saako luontoon kylvää vierai ta 
kasveja.- Lutukka 1: 102-1 06. 

Suominen. 0.: Pieni huomio Turun pyra midi
poppeleista. (Observations on Po pulus nig ra 
in Turku. SW Finland.) - Sorbifo li a 16:73. 

- Suomen kookkain hevoskasta nja Eckerössä~ 

( Does the tallest common horse chesnut of 
Finland grow in Eckerö~) - So rbifolia 
16: 137-138. 

Söyrinki. N.: iinipuun s iemenellises tä uudJstu
mise ta Ruovedellä (62° IO'N). (Abstract : Re
gcneration of Tilia cordata from seed in Ruo
vesi. Finla nd .) - So rbifoli a 16:29-3 . 

Tapio. E.: The appearance of soi l-bo rne virusc 
in Finnish plant nurseries II. (Se lostus: Maale
vintäiste n virusten esiintyminen Suomen tai 
mitarhoissa sekij eräillä koek cntillä.) - J. 
Agr. Sci. Finl. 57 : 167-1 8 1. 

Tiger tedt. P. : Skogens genetiska struktur. -
Finla nds atur 44(5):4-7 . 

- Enens (Juniperus communis) biologi. (Abst
ract: The biology of common ju niper (Junipe
rus communis.))- Sorbifo lia 16: 101-1 05. 
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- Vår inhemska en. - Trädgårdsnytt 39:362-
363. 

Timo nen. J . ("JT" ): Taimuarhakuulumisia : 
Opintomatkalla opi ttua 1. 2 & 3. - Pu utarha 

:9 1-93.21 - 219. 276-2 7. 
- Taimita rhakuulumi~ia: Astiata1mi' iljel~ Ruot-

sissa 1-2.- Puuta rha :336-33 . 400-401. 
- T aimitarhakuulumisia: Pistokaslisäykseen 

vaiku tt avista tekijöistä.- Puuta rha 8 :510. 
- Taimitarhakuulumisia: Pi tokkaiden hormo

nikäsittcly.- Puuta rha 8:562-563. 
- T aimi ta rhakuulumisia: Gordon Baile~ Suo-

messa. - Puuta rha :61 -l-615. 
- Taimitarhakuulum1sia : Kokemuksia as tiatai 

mituotannos ta Englannissa 1. - Puuta rha 
: .j - 51. 

Toi,ola. . ("U t"): Ke tä\än. h~\än taimiainek 
sen puute taimitarha' lijel~ n ongelmak\ ~
m) k iä. - Puuta rha uuti et-Trädgå rdsno ti er 
3 : 2 - 29. 

- Yl i JOO puun. pen aa n ja perenna n näytemaa 
Turun 'ihen uoden idea. - Puutarhauutise t
Trädgå rdsno tise r 37: 1226. 

T oivonen. R. : Oulun kaupungin vihe rrake nta-
minen.- Puuta rha 52-753. 

- Sannamyrskyn tuh oja Oulun puistoissa. -
Puuta rhau ut ise t-T rädgå rdsno user 3 7:900-
901. 

Tuominen. 1 .: Taimitarhatuotteiden kelpoi-
suusvaati muk et. Puut arhauutise t-
Trädgårdsnotiser 37: 1 4-175. 196. 

Tuusa. P.: T L:n maisemakonsulemeilla riittää 
työ tä. T ienva rsi puuta rha näkyy ja ero ttuu . 
Suomen kunnat64(15):16-17. 

- Vaatikaa vihertöiltä myös takuu ja laatu. -
Suomen kunnat 64( 1 -): 1 - 20. 

Typpi. S. ym. (toim.): Kodi n suu ri puuta rha ti e
tokirja 2. Ko ri teka vien maailma. - 368 s. 
Po n ·oo-- Helsi nk i. 

T)) tjärvi. P. : Viherrakentami e a oikea alk u
perä on o nnistu misen ehto. - Metsä njalostus
säätiö 19 4: 17-19. 

imonen. J .: Apulai kaupunginpuutarhuri Ju-
hani T uuri 0 15.6. - Puutarha :3 -390. 

- Monikä) ttöi nen kataja. 
45 :35 - 359. 

Ko tipuuta rha 

- M) rskytuhoja Mu tila sa.- Puutarha :590. 
imonen. J. & Tiger tedt. P.: Mustilan arbo re
tum in pa rhaiten mene tyneet pensaat.- Puu
tarha :4-6. 1 -1 9. 256-257. 540-541, 596-
59 . 16-71 . 

imonen. J . & 1 kanen. A-M .: Kellovaiveron 
( Pieri noribunda) olukkoilsäys. (Abs tract: 
Ti sue culture propagation of P1ens noribu n
da.) - orbifolia 16:75- 0. 

o tila, P.: M)rk)lh et kas\ll \lherrakentamises
a. - Helsingin yilop. puutarhauet. lait. julk. 
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3: 12-1 6. 
- Ko rkkipuut - Phellodendro n. (Abstract : 

Co rktrees - Phell od endro n.) - Sorbifo li a 
16:3 1-37. 

- Dendro logia n seura Su o mi kuk o istaa messuil
la. - So rbi fo lia 16: 192. 

- Ha ttul a n vuo rija la va n ki emura ise t va iheet.
Suo me n luo nto 44(6):20-21. 

Uo til a. P. & Lehtone n. P. : H elsingin yli o piston 
kasviti e tee lli se n puutarhan bibliografi a vuo
teen 1980. Lisäyksiä 2. Bibli og ra ph y o f the bo
ta nical ga rden o f the uni ve rsit y o f H elsinki , up 
to the yea r 1982. Additio ns 2. - Pimpinell a 
4: 14-1 5. 

Uo ti la. P. & Pellinen . K.: Chrom oso me numbers 
in vasc ul a r pl a nt s fro m Finl a nd . - Acta Bot. 
Fe nn ica 130: 1-37. 

Uusit alo. K .: Maise ma n va uri o t ja niiden ko r
jaa mine n. - Su o men ku nna t 64( 14):23- 24. 

\V a in io. T-E .: Ka upunkipiil o ista viihtyisiä. -
Suo me n kunn a ll iskht i 70( 8):20-25. 

Varv ikk o. K .: Ra kenta misen kes ke ll e saa tava 
myös vi hreää. Kau punkien viiht yisyytt ä li sä t
tä isi in myös havupuill a. - Suo men kunna lli s-
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le ht i 70(8): 10-13 . 
Vent o la. K.: Li ikenne ja vihe ra lueet.- H elsin

gi n yli o p . puuta rha ti et. la it. julk . 3: 18-21. 
Vina niemi. K . & Sa lo ne n . K .: Erik o in en pallo

la tva mä nt y. - Leipä leveä mmä ksi 32(2):28. 
Voi p io. P. : Ta im ien vaa ra llinen matk a.- Tiede

fo rskn ing- sc ience 2000 5(3-4):5 3. 
Vu o kk o. S.: Ka leva la n kasv ikuvi a. mäet kylvi 

mä nn ikö ik si. kunnaa t kylvi kuu sik o iks i. 
Suo men luont o 44(2): 12- 13 . 

- Paj un kukki en a ik aa n (S ummary: Whe n the 
pussy willow b looms). - S uo men luo nto 
44(3):30- 33. 50. 

- Ka nk aiden ik ikukka. - Suo men luonto 
44(6 ):2. 

- Piik ikäs ka uno ta r (" Rosa rugosa" ). - Suo
men luo nt o 44(7):2. 

Wu o re nrinne , H .: G rö n pla nering krä ver biol o
gisk kunska p . - F inl a nds Na tur 44(3):26-28. 

- Pohjois mais ta ka upunkimetsie n tukimusta.
Luo nn o n Tutk ija 89: 100-1 01. 

- Ees tin ympä ri stö nsuojel ua sove ltava n eko lo
gia n valossa. - Luo nn o n T utkija 89 :133-134. 

Myytävänä isoja rodon (Rhododendron) taimia , kuningasatsaleaa 
(R. sch/ippenbachii) ja omia risteytyksiä (ks . Sorbifolia 15:1 ). Toimitus 
syksyllä ja keväällä . Tiedustelut osoitteella Bo Knape , 10420 Pohjankuru , 
PUh . 911-53041. 
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Tammen vuoden päättyessä 

Seuramme dendrologinen kesä oli vilkas. Käytiin kesäretken mer
keissä Saksanmaalla, retkeiltiin kotimaassa Porin ja Rauman 
suunnalla, katsottiin tammia niin Turun puolessa kuin läntisellä 
Uudellamaalla, savotoitiin perinteiseen tapaan Tammistossa ja 
käveltiin Helsingin puistoissa. Paikalliskerhoillakin lienee ollut 
omaa ohjelmaa, vaikka siitä ei kovinkaan paljon ole herunut tieto
ja seuran hallitukselle eikä Sorbifolian toimitukselle. Itse kukin on 
sitten omalla tavallaan puurtanut dendrologisen harrastuksensa 
parissa- istuttarualla tai hoitamalla omaa arboretumiaan tai ret
keilemällä pitkin ja poikin Suomea tai ulkomailla- kaikkialla on 
dendrologiasta kiinnostuneelle uutta nähtävää. Erityisen ilahdut
tavaa oli seuran toisen julkaisusarjan uudelleen virkistyminen. Sar
jassa ilmestyi vuoden aikana peräti kaksi uuttaa julkaisua: Musti
lan arboretumin englanninkielinen opaskirjanen ja Helsingin kau
pungin poppelit,jälkimmäinen Niilo Karhun monen vuoden aktii
visen poppeliharrastuksen tuloksena. 

Puista ja kasveista yleensäkin kiinnostuneille on kuluneen vuo
den aikana ollut ohjelmaa yllin kyllin - jopa radiota myöten, 
jossa "Pimpinella"-ohjelmassa seurammekin sai esittelyn. Kesällä 
oli myös "jalopuuseminaari" (ädellövseminarium) Tammisaares
sa, josta vielä odotamme selostusta lehteemme - onkohan joku 
jäsenistöstämme osallistunut tähän seminaariin? Vielä marras
kuussa oli Helsingissä tärkeä symposio, jossa käsiteltiin saasteiden 
vaikutusta metsään ja metsän ekosysteemiin. Metsäntutkimuslai
toksessa a loitettiin 1983 ilman epäpuhtauksien vaikutus ta selvitte
levä tutkimusprojekti (ILME). Vuonna 1985 aloitettiin lisäksi il
man epäpuhtauksia ja happamoitumista käsittelevä HAPRO-tut
kimus ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöitten yhteisenä 
projektina . Symposiossa esiteltiin näitä projekteja ja eräitä tutki
muksissa saatuja alustavia tuloksia . Kovinkaan hälyttävänä eivät 
tutkijat vielä näe saastumisongelmaamme, vaikkakin monessa 
alustuksessa painotettiin lisätutkimusten tarpeellisuutta. 

Pentti Alanko 
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Vuosikokous 

Dendrologian Seura - Dendrolo
giska Sällskapet ry:n sääntömää
räinen vuosikokous pidetään Hel
singissä Tieteellisten Seurain ta
lossa (os. Snellmanninkatu 9-11) 
torstaina 26. helmikuuta 1987 al
kaen klo 18.00. 

Ohjelma: 

Vuosikokousasiat 

Risto Murto: Altai 1985- suoma
laisia dendrologeja " Kultaisilla vuo
rilla " (diakuvin) 

Kesän 1987 toiminnasta 

Dendrologian Seuran ulkomaan
matka suuntautuu ensi kesänä Ka
nadaan, Brittiläiseen Kolumbiaan 
heinäkuussa (ks. tarkemmin Sorbi
folian edellinen numero) . Osanotta
jalista on jo täynnä, mutta varamies
listalla on vielä tilaa . 

Kesän kotimaanretkeä on kaavail
tu Pirkanmaalle Tampereen ympä
ristöön . Alustavasti ajankohdaksi 
on sovittu 31.7.-2.8., ja tutustumis
kohteet sijaitsevat Juupajoella, 
Jämsänkoskella, Tampereella, Päl-

käneellä , Nokialla, Lempäälässä, 
Orivedellä ja Kangasalalla . Retkestä 
enemmän seuraavassa Sorb ifolias
sa. 

Vanhaan tapaan Helsingissä ja 
lähiympäristössä tullaan järjestä
mään puistokävelyitä - niistäkin 
enemmän myöhemmin. Toivotta
vasti myös paikalliskerhot Turussa, 
Tampereella , Jyväskylässä ja Ou
lussa järjestävät omia puistokäve
lyitään ja muita tapahtumia . 
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Altain kasveja katsomassa. Suomalaisten kasvitieteellis
ten puutarhojen keräysmatka Altaille 7.-28.8.1985 

Ris to Murto & Pentti Alanko 

Murto, R. & Alanko, P. 1986: Altain kasveja katsomassa. Suomalaisten kasvitie
tee lli sten puutarhojen ke räysmatk a Altaille 7. - 28.8. 1985. (Exped ition of the Fin
ni sh Bo ta nica l Gardens to the Altai Mo(tntains. SSR). - Sorbifolia 17(4): 177-
184. 

The expedi t ion of the Finnish Bo ta nical Gardens to the Altai Mounta ins, USSR, 
was made in 7.-28.8. 1985, in o rder to collect plants suitable fo r Finnish conditions. 
The tour was conducted under the auspices of the Finnish Academy, Academy of 
Scicnces of USS R, a nd the Finnish-Sovjet Commission fo r Scientific a nd Techno
logica l Co-operation. During the expedition abou t 350 sam ples of seeds of woody 
pla nts a nd he rbs were collec ted a nd also some vege tative ma teri a ! a nd herbari um 
spec imens. Th e co ll ec ted woody plants a re listed. Li vi ng materia! is g rowing in the 
Bo ta nica l Gardens o f Oulu , Turku , Kuopio. Joensuu a nd Helsi nki , and will be 
la te r avai la bl e fo r wide distribution. In order to keep records about the materi a !, 
e .g. about growi ng success in different conditions . participants of the exped ition 
a re kee ping to uch with each othe r with an irregularly published newslett ers a nd a ll 
records a re computer accessib le . 

R. Murto, Helsingin y liopisron kasvimuseo, Unioninkaru 44, 00 170 Helsinki, Finland. 
P. Alanko. Helsingin y liopisron puurarhariereen lairos, 00710 Helsinki, Finland. 

Siperi a tuo m o nill e suo malaisi ll e mie
lee n va in pa ha m a ineisen ka rk o ituspa i
ka n , mutta luonnontie teilijämme ovat 
ai na uneksi nee t pääsevä nsä tutus tu
maa n Siperia n koske ma tto maa n luo n
toon ja jylhiin ma ise miin. Suoma la is
ten kasv iti e tee lli ste n puuta rhoje n re t
kikunna n jäse nillä oli vi ime vuoden 
elok uussa ma hdoll isuus to teuttaa 
un el m a nsa ja tutus tua Altain ("Kul
ta is ten vuo rt en") kasvilli suuteen ja 
kasvistoon. M a tka ll e osa lli stui va t puu
ta rha-a manuenssi t Mirja Siuruai nen 
(Suomen ryhmä n johtaja) Oulusta ja 
J a ri Oksa nen Ku o pios ta, ylipuuta rhu
ri t Arno Ka vi Turusta ja Pen tti Alan
ko H e ls ingistä se kä kasv imuseon ama
nuenssi R isto Murt o H e ls ing is tä . M a t
ka tehtiin Suomen ja Neuvostoliiton 
ti e tee ll is-tek n i !Iise n yhteistyökomitea n , 
Suome n Aka te mia n ja N euvos to liito n 
Tiedea ka tem ia n yhteistyöso pimuksen 
turvin. Oppaa na mm e ja koko retken 
JOh taja na toimi euvostoli ito n Sipe
ri a n osaston Kes ki-Siperi a n kasvitie-

tee lli sen puutarhan a pula isjohtaja , 
tohtori Iva n M . Kras no bo rov. H änen 
a punaa n oli kaksi kasvitieteilijää sekä 
II huolto he nkilö kuntaa n kuuluvaa , 
jouk ossa kaksi lasta kin ja yksi koira , 
joten vä keä riitti ja tunnelma oli kuin 
suuressa perheessä: lä mmin ja koto i
nen (ku va 1 ). 

M a tkan ta rkoi tukse na oli kerä tä 
Suomen il mas too n sopi vaa, uutta , hy
vää ja kes tävää li säysmateriaalia puista 
ja pensais ta se kä ko riste- , yrtti- ja lää
kekasve is ta n ii n viljelyyn kuin kasvin
ja los tuksen kä yttöön. Nimenomaa n 
halla a kestävät laji t ova t kiinnostavia , 
s illä mo net me ill e Keski -Eu roopas ta ja 
muua lta tuodut kasvit kä rsivä t e tenkin 
kasvuka ud en aika na sa ttu vis ta ha llois
ta. 

Vuori-A !tai 

euvostolii ton Vuori-Altain a utono
minen a lue, jonka pääka upunki on 
Gorno-Alta is k , sija itsee Lo una is-Sipe-
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Kartta 1. Mat~riaalin ke
räyspaikat (musta piste) 
Neuvostoliiton Vuori-Al
tain autonomis~lla alucel

~~----~~~~~~~--~-----*----------~~ Ia. 

ri assa, suunnilleen leveyspiirien 51 ja 
52 välissä (kartta!) . Eurooppaan se si 
joittuu suunnilleen Belgian korke ude l
le. Alueen läpi virtaava t Mongolia n ra
javuoristosta alkunsa saava Katun-j oki 
ja yläjuoksu llaan Teletskoje-järven lä
pi vi rtaava Bija-joki . Näiden yh tyessä 
muodostuu Länsi-Siperian mahtava 
valtajoki Ob. 

Vuori-Aitai on suureksi osaksi vaih 
televaa vuoristoa. Terä vien vuoren
huippujen puuttuessa ma isema on ver
raten loivapiirteistä ja laakea ta . Au
keat ja avarat jokilaakso! antavat 
oman vaihtelua lisäävän leimansa mai
semankuvaan. Suurimmat laaksot ovat 
Katun- ja Bija-jokien laak so t, jotka 
ovat jääkautisten jäätiköitten muo
vaamia ruuhilaaksoja. 

Ilmastollisesti a lue muistuttaa verra
ten paljon Suomea, mutta on hu omat
tavasti mantereisempaa, joten siellä on 
kunnon talvi ja kesä. Lisä ksi kevät- ja 

Map 1. The map or collec
tmg snes. 

syysha lloja esiintyy sää nnöllisesti. 
Alueen kas illisuus on vaihtelevaa. 

Alhaalla laaksoissa näkyy ihmisen vai
kutus selvästi: suuret laidunniityt ovat 
vallitsevia'ja vai n harvoin ta paa vilja
tai auringonkukka pellon . Ylem pä nä 
vuo ri tos a on vielä koskematontakin 
metsää ja luonnonniittyjä. 

Altai on myö tärkeä metsä talous
alue ja ieltä on löydetty monia arvok
kaita mineraaleja. Yleistä nä ytti olevan 
karjan liikkuminen paimenten ohjai
lemana metsi ä ja vuorilla, mikä on 
luonnon arai en kasvillisuuden säi ly
misen ja uusiutumisen kannalta tur
miollista. Toisaalta Vuori-Altain alu
eelle on peru tettu muutamia laaja 
alaisia luonnon uojelualueita, kuten 
T ele t koje-jär en itärannalta ama 
Mongolia n rajalle a ti ulottuva suu n, 
yhtenäinen luonnon uoje lua lue . 

uori-Aitain alueen pohjoisosa sa, 
lähinnä Telet koje-jä r en ympäristös-
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Ku va 1. Kahvi ja tee maistuivat tutk imusmatkailijoille. Istumassa (1. oikealla) retkiku nna n johtaja 
tohtori Ivan M. Krasnoborov. Mainiot maastoauto mme eivä t jä u ä neet meitä koskaan pulaan. 

Fig. 1. The expcdition panicipants. total II pe rsons. ha \ ing tea o n roads idc. 

sä, laa ksoissa ja vuorten ala rinteillä 
sademää rä on paikoin yli 1 000 mm 
vuodessa. Siellä vallitseva metsätyyppi 
o n rehevä ja milt e i läpipää emä tö n nk. 
musta me tsä, jo sa pää puulaj ina on si
peri a npiht a (Abies sibirica). Siperian
pihd a n joukossa kasvaa pa ikoin run
saastikin si periankuusta (Picea abies 
subsp . obovara ) ja siperiansembraa 
(Pinus cembra subsp . sibirica; ku va 2). 
Ylempänä vuo ri stossa sademää rä t pie
nenevä t ja ma ise maa ha llit seva t yhte
näi se t ja ka uniit si peri a nse mbramä n
nik ö t, jotka muod os tava t use in met
sä nraja nkin , kuten a imme havai ta 
kiipe ill essä mme Sarlyk-vuoren rint e illä 
(kuva 3). Ka tun- ja Sija-joki en laak-
oissa tava ttiin s iell ä tää ll ä kotoisen 

näkö isiä, yht enä isiä mä nt yme tsiä, jois
sa kas o i metsämäntyämme (Pinus syl
vesrris: ks. ka ns iku va). Olipa jo kus 
m yö milt e i puhtai ta koivikoitakin 
( Berula pendu/a ja B. pubescens), joten 

näkymät oliva t paikoi n varsin kotoi
sta. 

Siirryttäessä Altai n vuori s toa lueen 
s isäosii n muuttuu ilmas to yhä kui-

emmaksi ja metsät lehtikuusimetsiksi 
(Larix sibirica), jotka vuorten ylärin
teillä ovat ha rvoja, puistomaisia . 
Aluskasvillisuus on ai na rehevää ja 
mo nil ajis ta, ell e i ka rja ole on nistunu t 
si tä tuhoamaan. M ongo li a n raj aa lähes
tyttäes ä saadaa n sade tta yhä vähem
mä n ja niin laaksoi sa kuin rinteilläkin 
maisemaa alkaa hallita a rokasvi lli suus. 
Puusto käy hä harvemmaksi ja metsä t 
pie nialaisemmiksi. Ylhää llä vuori stos
sa o n jo al piini sia niitt yjä ja "tunturi
a roa". e rrattu na Suomeen ei soita 
juu r i nähty: ain joki va rsien korpia 
(kuva 2) ja tul vasoi ta, joissa sa ra-ja 
heinäkasvillisuus o n runsa ta. Alueen 
luontoa ja ka illisuutta käsitellään 
myö Siuruaisen ( 1985), Oksasen 
( 1986)ja Murron ( 1986) kirjoituksissa. 



180 SORBIFOLIA 17(4) 1986 

Ku va 2. H yv in jyrkkä a ro n ja me tsä n raja lä he llä Sa rl yk-vuorta n. 1 200m ko rkeudessa etelä rintee llä. 
Metsä o n kos teaa puro nva rsikorpea,jossa pääpuulaji t olivat siperiankuusi. siperianlehtikuusi ja sipe
rianse mbra. 

F ig. 2. Na tura l fro ntie r Iine be twee n spruce ha rdwood swamp and open grassland on southero slope 
nea r Sa rl y Mo unta in a t 1 200 m a.s. l. Trees a re Picea abies subsp. obovata. Larix sibirica and Pinus 
cembra subsp. sibirica. 

Ku va 3. Metsä nrajaa Sa rl yk- vuo ren rinteellä n . 1900 m korkeudessa. Sembramännyis tä oikealla puu
raja n yläpuo le lla o n laajoja pajupensaikkoja. 

Fig. 3. T imber Iine on the western slope of Sari) k Mountain with Pinus cembra ubsp. sibirica and 
wide Sa/ix-sh rubbe ries . 
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Kuva 4. Rusokuusamaa hävitctyn lehtikuusimetsä n sijoilla laitumella. Risto Muna, Mirja Siuruainen 
ja Arno Kasvi keräävät marjoja. 

Fig. 4. Lonicera tatarica was mostly growing in thc forest openings and shores etc. Fromthe left Risto 
Muna. Mirja Siuruainen and Arno Kasvi collecting berries. 

Maanmiesten jälkiä seuraten 

Suomalaisten luonnontutkijoiden Si
peri a n retket a lkoivat jo 1700-luvul la, 
jolloin savo nlinnalainen Erik Laxman 
teki kuusi edes takais ta matkaa Pieta
rista Altaille ja Itä-Siperiaa n tutkien 
sekä kasveja että eläimiä (Hintikka 
1946). Matka n arvoa nostaa vielä se, 
että siihe n aikaan oli koko matkat teh
tä vä joko jalan tai hevoskyydissä . 
Huoma ttavin Altailla liikkuneista 
luonnontutkijoistamme on maantietei
lijä J.G. Granö, joka vuosien 1905-
1916 välisenä aikana teki useita pitkiä 
tutkimusmatkoja liikkuen laajalti Si
periassa , etenkin Altain vuoristoalueel
la. Hä n tutki en nen kaikkea jääkauden 
geomorfologis ta vaiku tusta Siperiassa 
ja oli alansa uranuurtaja (esim. Granö 
1916a, 191 6b). Hä n todisti, että jää
kausi on ollu t voimakkaa ti muovaa
mas a eteläiscnkin Siperian pinnan-

muotoja, kuten mekin voimme matkal
lamme monin paikoin havaita. Ihme 
kyllä nykyiset käsitykset alueen ge
omorfologiasta eivät anna oikeutusta 
Granön tutkimustuloksille. Retkiitään 
hän teki huomioita myös kasvillisuu
desta ja kasvistosta, julkaisipa myös 
Altain kasvillisuutta käsittelevän kir
joituksen (Granö 1931). Hänen Sipe
riasta keräämiään kasveja on mm. 
Helsingin yliopiston kasvimuseon ko
koelmissa. yttemmin on meikäläisten 
kiinnostu Siperian luontoon jälleen 
herännyt. Suomalaisia hyönteistieteili
jöitä on useampaankin eri otteeseen 
vieraillut Siperiassa, mm. Altain vuo
riston alueella sekä idempänä Baikal 
järven tuntumassa (e im. Mikkola 
!984). nohtaa ei myöskään sovi suo
matai ten dendrologien tekemää kas
vimateriaalin keruumatkaa Kauko
Itään vuonna 1976 (Luukkanen 1976, 
!977). 
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Altain puista ja pensaista 

Matkan aikana ke rättiin luonnosta n. 
350 annosta siemeniä ja jonkun ve rra n 
myös pistokkaita. Lisä ksi saa tiin pis
tokkaita ja sieme niä (mm. orapih laj ista 
ja pajuista) Novosibirskin ja Mosko
van kasvitieteellisistä puuta rhoi sta, 
joissa matkan aika na poikett iin. Tau
lukossa 1 luetellaan ne puu va rti set 
kasvilajit , jo ista kerä ttiin sieme niä ta i 
pistokka ita itse Altailta luo nnosta. 

Vuori-Altailta tunnetaan 41 puulaj ia 
ja 182 pensas ta j a va rpua ( Koropasi ns
kij 1975), joista monet ovat pa ika lli s ia, 
ehkä va in joilla kin reuna -alueilla kas
vavia. Alueelle ul ott uu nimittäin mo
nen eri kasvistaelementi n lajis toa. Al
ta ilta ei ole aja n tasa ll a o levaa kasvio ta 
ja paras a pu kasv ien tutkimisessa oli 
retkemme johtajana toiminee n Iva n 
Krasnoborov in ( 1984) toimitta mas ta 
Altaihin idästä rajoittuvan Tuva n-Sa 
janin alueen kasviosta . ovosibi rski n 
kasvitieteellisen puutarhan johtaja 1. 
Ko ropasi nskij ( 1975 , 1983) on kirjoit
tanut kirj a t niin koko Siperian puu va r
ti s is ta kasve ista kuin myös Altain-Sa
janin puuva rtisfloora n , joissa lajie n le
vinneisyys on es itetty myös kartakkein. 

AltailJa luonnossa liikkuessamme 
tapasim me meil läki n luo nnonvaraisten 
laj ien o hell a monia Suomessa vai n 
puuta rhoi ssa kasvavia lajeja, kuten ru
sokuusama (Lon icera tatarica ; ku va 4) , 
marja omena puu (Ma/us baccata), 
idänkanukka ( Cornus a/ba) , si peri a n-ja 
euroopa nhernepensas ( Caragana arbor
escens, C. fru tex), rohtoka taja (Junipe
rus sabina), erila iset pensasa nge rvot 
(Spiraea) jne. Rusokuusa ma kasvoi jo
ko metsäa ukeill a tai ra nnoilla kun taa 
sen hernepensaa t hyvi nkin kuivilla, 
paahteisi lla rinteillä. Va rsinkin siperi a n
he rnepensaa t o li vat yleensä hyv in ru
mia verratt una meillä viljeltyinä kas
vaviin yk ilö ihin. Va litett avasti ei ollut 
ma hdo lli s ta saada siemeniä kaikista 
ta paa mistamme laje ista. Mää r itysten 
ta rki s ta mista varten keräsimm e m ös 
runsaas ti herbaa rioma teri aal ia. 
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Taulukko 1. Luettelo puuvartisista kasveista, 
joista ke rättiin siemen- ja pistokasmateriaalia 
Altaiha. 

Table 1. List of woody plants, of which seed o r 
cuttings were collected during the expedi tion 10 
The Ahai Moun tains. 

Abies sibirica 
A lnus frwicosa 
Berberis sibirica 
Betula humilis 
8 . microphylla 
Caragana altaica 
C. arborescens 
C. fru tex 
C. pygmaea 
Clematis a/pina subsp. sibirica 
Cornus a/ba 
C otoneaster melanocarpus 
C. uniflorus 
Crataegus sanguinea 
Dendranthema sinuatum 
Ephedra monosperma 
Juniperus sabina 
J. sibirica 
Lonicera a/taica 
L. hispida 
L. microphylla 
L. tatarica 
Myricaria dahurica 
Picea abies subsp. obovata 
Pinus sylvestris 
Popu/us alba 
P. nigra 
Potentilla fruticosa 
Prrmus padus 
Rhododendron dauricum 
Ribes acicularis 
R. atropurpureus 
R. nigrum 
R. procumbens 
Rosa acicu/aris 
R. majalis 
Rubus sacchalinensis 
Salix berberidifo/ia 
S. g/auca 
S. kry/01•ii 
S. pentandra 
S. rectijulis 
S. rorida 
S. saposhniko1•ii 
S. turc:aninoll'ii 
S. vimina/is 
Sambucus sibirica 
Sorbus sibirica 
Spiraea chamaedr;folia 
S. hypericifo/ia 
S. media 
S. trilobata 
Vaccinium myrtillus 
V. vitis-idaea 
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Ku va 5. Paa hteisi ll a ka lliorinteillä kasvava kry
sa ntee min sukuinen puoli pensas Dendranrhema 
sinuarum . Kasvaessaan aivan suoja nomilla jyr
killä kallionrintei llä se lienee täysin talvenkestä
vä, muna voi osoi ttautua araksi liialliselle kos
teudelk ta lve n aika na. Ku va R i~to Murt o, muut 
kuvat Pentti Alango n. 

Fig. 5. Semi-shrubby Dendran rhema sinuarum 
grown in w ry exposed roc k crevices and is surely 
ve ry hardy, but it ca n be int okrant lO moisture 
during wi nter. Ph oto: Risto Murto . all other 
ph otos by Pentti Alanko. 

Löys imme joukon ki intoisia lajeja, 
joita meillä ei ole kokeiltu , kuten kui
villa, paa hteisilla rinteillä kasvava t 
pensaa t Berberis sibirica, Cotoneaster 
unijlorus, Dendranthema sinuatum (ku
va 5) ja Lonicera microphy /la sekä tu o
reempien paikkojen laj it Alnus frutico
sa, Betula microphy lla ja Lonicera his
pida (kuva 6). Maa npeitekasvei na kan
na ttaa kokeilla eräitä tapaa mi amm e 
matalakasvuisia paj uja (Salix berberi
fo lia , S. rec tiju/is, S . turczaninolVii), 
jotka kasvoiva t a lpiini silla vuoristonii
tyillä (kuva 3). Kiinto isa, koke ilemi sen 
a r o inen on maa na la isten rö nsyje n 
avull a Ie iä ä herukk a laj i (Ribes pro-
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Kuva 6. Erikoisen näköinen ja meillä kokei lemi
sen a rvoinen kuusamalaji (Lonicera hispida ) löy
tyi Sari) k-vuoren rinteellä subal piinises ta vyö
hykkeestä n. 1 700 m korkeudelta. 

Fig. 6. Rare in cultivation is Lonicera hispida , 
which was growing in the subalpine zone along a 
brook on the "estern slope of Sarlyk Mountain 
at 1 700 m a .s.l. 

cumbens), jonk a lehdet ovat kiiltäviä ja 
muistuttavat la ka n lehtiä . La kan ta
voin se kasvoi kosteissa ko rp imetsissä. 
Oli ilo nä hdä myös ai toa kuisma-a n
gervoa (Spiraea hypericifolia) , jota vi l
jellää n Suomessa hyvi n vä hän- yleen
sä tällä nimellä iljellyt kasvit ovat 
meillä harmaavirpiangervoa (S. cana ). 
Syötävät marjat ova t pu o liva rjo isten, 
tuoreehkojen met ien Lonicera altaical
la (kuva 7), joka muistuttaa sinikuu
samaa. Monet pensaa t o li va t löytä nee t 
viimeisen, karjan aavu tta mattoman 
pakopaikan jyrkkien kallionrinteiden 
halkeamista , kuten kesk uudessa mme 
ihastu ta herättänyt krysanteemin su-
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Kuva 7. Sinikuusa man sukulainen Lonicera altaica, jolla on syötävät marjat, oli myös mielenkiintoi
nen tuttavuus. 

Fig. 7. Lonicera altaica with edib le berries. 

kuinen puolipensas Dendranthema si
nuatum (kuva 5). On kiintoisaa nähdä, 
pysyvätkö tällaisilta paikoilta ke rä tyt 
pensasangervot Suomessa viljeltyinä 
yhtä matalina kuin sie llä' 

Kerättyä kasviaineistoa on kasva
massa kasv itietee lli sissä puuta rh o issa 
Oulussa , Turussa, Kuopiossa, J oe n
suussa ja H elsingissä. Kun muuta man 
vuoden jälkeen materiaalia on enem
män saatavilla, voidaa n sitä antaa 
muill ekin kokeiltava ksi. Seurataksee n 
mahdolli simman ta rkkaan ma teri aali n 
jakelua, kasvien menestymistä ym . pi
tävät matkalle osallistuneet jatkossa
kin kiinteästi yhteyttä toi siinsa. 

Kirjallisuutta 

Granö, J . 19 16a: Jääkauden gcomorrologisesta 
vaik utuk ses ta Venäjä n Al tain Sija-a lueeseen. 
- Terra 28:33-55. 

Gra nö, J. 19 16b: Jääkausitutkimuk seni Venäjän 
Altaissa. Muutam ia edeltäviä tiedonantoja. 
- Terra 28: 179-239 . 

Granö. J. 1931: Altain kasvillisuus . - Terra 
43:61- 3. 

H intikka. T. 1946: Laxman - suomalainen 
luonnontutkija. kek ijä - Siperian retkei lijä . 
- Valojuova :1 72-174 . 

Krasnoborov. 1. (red.) 19 4: Opredelitel" ras tenii 
Tybinskoi ACCR. - 335 p. ovosib irsk . 

K orop<~.sinskij. 1. 1975: Dendronora Altajsko
Sajanskoj gornoj oblas t i. - 292 p. ovosi 
bir k. 

Koropasin kij. 1. 19 3: Drevesnye rasteniya Sibi
ri. - 3 4 p. ovo ibirsk. 

Luukk anen. 0. 1976. 1977: Tutkimusmatkailija
na Amurinmaalla 1-1 . - Dendrologia n 
Seuran tiedotuksia - Dendrologiska Säll
skapet notiser 7:71 - 79, 99-113: 8:23-34, 4 7-
59 . 

Mikkola. K. 19 4: se impien eliöi n emme koti 
on Siperia. Suomen kuvalehti 
19 4( 13):93- 97. 

Murto. R. 19 6: Runsaa ti uutta kasviaines ta Al
tailta . - Puutarha-uutiset 37:364-367. 

Oksanen . J . 19 6: Altai n orkideat.- Orkidea
lehti 19(1): -11 . 

Siuruainen. 1. 19 5: Suomen kasvitieteellisten 
puutarhojen keräysmatka Altaille 7.-
25 .. 19 5.- Pimpindla 4:74-79 . 



SORBIFOLIA 17 (4) 1986 

Ta mmen suku 

Leena Hämet-Ahti 
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H ämet -Ahti. L. 1986: Tammen su ku. (The genu5 Quercus.) - So rbi folia 17(4): 185-

187. 

The gcnu; Quercu; is rich in ;pecie; (ca . 450) and "idely distributed . lt s centers of 
di,cr;ity a re in Mexico . Central America a nd Southeas t Asia. Most of the species 
are trees. some are ; hrubs or dwarf shrub;. 

The infragenenc classificatio n of oaks is mainly based on the characters o f 
n owe rs and acorns. ln hi s mo nographies 0 . Sch\\artz divided oaks into the follow
ing 6 subgenera: Cyc/obalanop:.is. Erythrobalanus. Sc/erophyllodrys. Cerris. Quercus 
and Macrobalanus . Hybridization is ver) common between oak species belonging to 
the sa me ;ubgenu;. 

L. Häm et-A hti. Helsingin Yliopiston kasvitieteen laitos, Unioninkatu 44. 00 170 Hel
sinki, Fin land. 

Tammen suku o n sekä lajirikas että 
laaja-alainen (kartta 1). Lajeja on noin 
450; runsaimmin niitä on Meksik ossa 
ja Keski-Amerikassa sekä Kaakkois
Aasiassa. Aikaisemmin tammen suvun 
alue o n ollut vieläkin laajempi ; fossiile
ja on löydetty eteläi eltä pallonpu olis
kolla Au straliasta ja Uudesta Seelan
nista. ämä löydöt ovat peräisin liitu
kauden loppupuoliskon kerro tumista , 
mu tta jo varhais lii tukau della tammia 
tiedetään kasva neen Pohjois-Ameri
kassa . 

U eimmat tammet ovat puita, mutta 
jouko sa on muutamia pensaita ja jopa 
varpujakin. Osa on ainavihantia, osa 
vuosittain kaikki lehtensä va ri ta via . 
Viime mainituista muutamilla lehdet 
tai ehti at vihreinä ja laka tu va t vas ta 
kevää llä. Lehtiase nt o on kierteinen ja 
lehtilapa ehyt tai Iiu kainen , lehtilaita 
hampainen tai ehyt. Lehtilava n alapin
ta on monilla lajeilla karvainen . Tam
met ova t yk ikotisia ja niiden kukat 
yksineuvoisia: hede- ja emikukat ovat 
aina amas a yksilössä mutta eri ku
kinn oi a. Hedekukinto on monikuk
kainen: kukis a on kuusiliuskainen ke
hä ja 6-12 hedettä . Emikukinnos a on 
1-3 kukkaa. joiden kehä on ähäpätöi-

nen ja joiden tyve llä on kehtosuomuja. 
Emiö on kolmilehtinen: luotteja kolme 
ja sikiäin kolmilokeroinen . Jokaisessa 
kukassa kuitenkin vain yksi siemenaihe 
kehittyy. Hedelmä on pähkinä (terho) , 
jonka tyvi puolta ympäröi pallomainen 
yhteenkasve ttuneiden ja laajentuneiden 
kehtosuomujen muodostama kupu 
(cupula). Yhdessä pyökkien (Fagus), 
kastanjojen (Castanea), etelänpyökkien 
(Nothofagus) sekä parin muun suvu n 
(Trigonoba/anus. Chrysolepis, Castan
opsis. Lithocarpus) kanssa tammet 
muodos tavat pyökkikasvien heimon 
(Fagaceae). jonka läheisimmät elävät 
ukulai et ova t koivuka veja (Betul

aceae). 
Ta mmen suvun i äinen , varsin vai

kea ti tehtävä luok ittelu peru tuu eri
lai iin kukka- ja hedelmätuntomerk
kei hin kuten emiön va rtalon pituuteen 
ja muotoon. su rka tuvien siemenaihei
den sijaintii n ikiäimessä se kä pähki
nän kuoren sisäpi nnan rakenteeseen. 
Lehtitunt omerkit eivät useinkaan ole 
kovin käyttökelpoi ia. Seuraava 6 ala-
ukua kä ittävä luokitu on Schwarzin 

vuo ina 1936- 1939 julkaisema (vrt. 
Sch wa rz 1964). Toi nen. hyv in tunnettu 
luokitus on Camu 'n (1939-1954): hän 
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Kartta 1. Tammen suvun kokonaisalue Meuselin ym. 1965 mukaan. 

Map 1. Ra nge of the genus Quercus according to Meu ei et al. 1965. 

esittää neljä alasukua ja niihin yhteensä 
yli 30 sektiota. 

Alasuku Cyclobalanopsis 

Lehdet ainavihantia, lehtilapa ehyt tai 
liuskainen, ehyt- tai hammaslai tainen. 
Hedelmä kypsyy ensimmäisenä vuon
na. Trooppismeridio naa linen , itäaasia
lainen. 

Muutamia tämän alasuvun laje
ja voidaan viljel lä Län i-Euroopan ete
läosien puulajikokoelmissa (esim . 
Q. g/auca. Q. acuta. Q. oxydon; Bean 
1980). 

Alasuku Erythrobalanus 

Lehdet aina- tai kesävihantia: lehtilapa 
ehyt tai Iiu kainen , lehtilaita ehy t tai 

hampainen , hampaitten ja liuskojen 
kärki pitkäotainen. H edelmä kypsyy 
kukintaa euraavana vuonna . Meridia
naali -eteläboreaalinen, amerikkalai 
nen . Puna-, iki-, paju- ja mu tatammet 
(red oaks, live oaks, willow oaks, black 
oaks) kuuluvat tähän alasukuun. Pu
natammi ( Q. rubra) menestyy melko 
hyvin eteläi immässä Suome sa ja 
m yös purppuratammea ( Q. coccinea) 
viljelään meillä (Aianko 1986); mo
lemmille on luonteenomai ta voimak
kaan punaru kea syysväri. 

Alasuku Sclerophyllodrys 

Lehdet ainavihantia; lehtilapa paksu , 
nahkea . Hedelmä kyp y ensimmäise
nä tai toi ena uonna. Meridionaali
nen . euraa ialainen. 
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Välimerenmaitten rautatammi (Q. 
ilex) on tämän alasuvun luonteeno mai
nen edustaja. 

Alasuku Cerris 

Lehdet aina- tai kesäv ihantia ; lehtilapa 
liuskainen - hammaslaitainen. Hedel
mä kypsyy kukintaa seuraavana vuon
na . Meridio naalis-temperaattinen , eur
aasialainen. 

H yvin tunnetut korkki- (Q. suber) ja 
turkintammi (Q. cerris) ovat tämän 
alasuvun edustajia. 

Alasuku Quercus 

Lehdet joko kesävihantia tai vas ta seu
raavana keväänä varisevia; lehtilapa 
lius kainen tai ehyt ja hammaslaitainen. 
Pähkinä kypsyy kukintavuonna. Meri
dionaalis-eteläboreaa Iinen , eurooppa
lais-ameri k ka la ine n. 

Metsätammi (Q. robur), Suomen a i
noa luonnonvarainen tammilaji, kuu
luu tähän alasukuun. Muita sen lajeja 
ovat mm . eurooppalaiset talvitammi 
(Q. petraea) ja unkarintammi (Q. frai
netto) , itäaasiala inen mongo liantammi 
(Q. mongolica) sekä pohjoisa merikka
lainen valkotammi (Q. alba) . 
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Alasuku Macrobalanus 

Ikivihantia meksikkolaisia ja väliame
rikkalaisia lajeja. 

Luonteeno maista tammilajeille on ris
te ytyminen ; alasukujen lajit näyttävät 
ri steytyvä n keskenään mikäli ne koh
taa va t toisensa. Risteymäparvet, jotka 
voivat o lla laaja-alaisiakin , ovat melko 
yleisiä kaikkialla siellä, missä saman 
alasuvun lajeja kasvaa yhdessä. Esi
merkiksi Yhdysva ltojen itäosassa Poh
jois- ja Etelä-Karoliinan osavalt io issa 
o n 31 tammilajia ja näiden välisiä ris
teytymiä tunnetaan sieltä yli 60 (Rad
ford et al. 1978). Länsi- ja Luoteis-Eu
roopassa (esim. Hylander 1966, Rush
to n 1978, 1979) tällainen tunnistamista 
vaikeuttava risteymäparvi on metsä- ja 
tal vitammen vä lillä . Siellä molemmat 
lajit kukki va t sa manaikaisesti ja niiden 
pienet ekologiset erot - talvitammi 
suosii merei sempää ilmastoa sekä hap
pamampaa , läpäisevämpää ja niukka
ra vinteisempaa kasvualustaa kuin met
sä tammi - eivät riitä riste ytymises
teeksi. M yös ihminen on istutuksillaan 
aivan ilmeisesti lisännyt niiden koh
taa mismahdo lli suu ksia. 

Rushton. B.S. 1978: Quercus robur L. and Q. 
petraea (Matt.) Liebl.: a multiva riate ap
proach to the hy brid pro blem . 1. Data acqui
sition. analyses and interpretation. - Wat
sonia 12:8 1-101. 

Ru shton. B.S. 1979: Quercus robur L. and Q. 
petraea (Matt.) Liebl.: a multiva riate ap
proach to the hyb rid pro blem, 2. The ge
ographical distribution of po pulation types. 
- Watsonia 12:209-224. 

Schwarz. 0 . 1964: Quercu L.- Flora Europaea 
1:61-64. 
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Kirjallisuutta 

Karhu, Nii lo 1986: Helsingin poppelit. - 130 s. 
Helsinki. (Publica tions of the Finnish Dendrologi
cal Society, Voi. 3). Hinta 25 mk. 

Jokaiselle Sorbifo lian lukija ll e · on tuttu Niilo 
"Nalle" Karhu ja hänen poppeliharrastuksensa. 
mikä on näkynyt lehden lähes joka vuosikerran 
sivuilla jo kymmenen vuoden ajan. Nallen har
rastus on yltäny t lähes uskomaliomaan saavu
tukseen, kirjaseen Helsingin kaupungin poppe
leista, joka ilmestyy Dendrologian seu ran tie teel
li sen sarjan osana 3. Vastaavaa kirjaa poppeleis
ta tai muista puusuvuista saa turhaan hakea. 

Kirjassa ke rrotaan käytännössä kaikkien Hel
singin 12748 poppeliyksilön nim et ja osoiueet
enää ei tarvitse yritt ääkää n määrittää täällä vas
taantulevaa poppelia. riittää kun katsoo kirjasta 
mikä mikinp uu on. Lisäks i puiden sijoit tum inen 
kaupungin a luee ll e esi tetää n pistekanoin. Tämä 
viekin leijonanaosan kirjasta: 58 sivua kaupun
ginosittain laadittua luet teloa jokaisen poppeli
yksilön kasvu paikasta ja 20 sivua levinneisyys
karttoja. Helsink iläine n tietenkin heti hakee löy
tyykö oman pihan tai lähipuiston poppeli luette
losta. Minä ainakin löysin kaikki etsimäni. Va 
hinko va in. karttojen eril aise t merkit eivät pie
nuutensa vuoksi aina e roa toisistaan riittävän 
selväs ti. 

Mutta on kirjasessa paljon muutakin. Yhteen
veto taulukossa kerrotaan Helsingistä löytyvän 
36 poppelilajia. -lajiketta tai -ris teymää. Poppeli
suku jaetaa n viiteen laji ryhmään. joiden puitteis
sa Helsi ngi n lajisto esitellään. Varsinaisia lajien 
tai lajikkeiden kuvauksia tai määrityskaavoja 
kirjassa e i ole, mutta kylläkin joka lajin tai ris
teymän kohda ll a esitetään tärkeimmät tunto
merkit. joiden avu ll a ne eroavat lähisukulaisis
taan. Sanallista kuvausta täydentää monipuoli 
nen kuvitus: sekä piirroksia että mustavalkoisia 
valokuvia on runsaas ti. Muutamat valokuva t to
sin ovat Helsingin ulkopuolelta otettuja. Tun
tomerkkie n lisäksi lajien , lajikkeiden ja riste y
mien kuvauksii n on mahdutettu arvokkaita tie
toja myös mm. niiden käyttötavoista. talvenkes
tävyydestä , vesojen muodostuksesta ja viljely
alueesta Suomessa . Helsingin suurimmat poppe
lit on koouu taulukoksi, jossa samalla mainitaan 
Suome n suurin tunne.llu kyseisen lajin. lajikkeen 
tai risteymän edustaja. Muutoinkin kirja sisältää 
huomauavan paljon myös Helsingin ulkopuolis
ta , koko Suomessa käyuökelpoista poppelitie
toutta. 

Kirjassa o n laajahko erillinen alueellinen kat
saus Helsingin puistojen poppeleihin. siis kaik
kea lukijan e i tarvitse itse poimia kirjan loppuo-
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san luettelosta. Katsauksessa samalla valotetaan 
kaupungin puistojen historiaa, muua joudutaa n 
myös toteamaan kuinka puulleeilisia tiedot va r
sinkin varhaisempien aikojen istutuksista ovat. 
Tietenkin kirjaan kuuluvat myös kirjallisuusluet 
telo ja lyhyt englanninkielinen tiivistelmä. 

Helsingin poppelikirja tulee varmasti kulu-. 
maan käyuäjien käsissä. Paitsi helsinkiläiselle se 
tarjoaa muillekin poppeleista erinomaisen tieto
paketin ja tulee kehiuämään näiden nopeakas
vuisten puiden järkevää ja monipuolista käyuöä 
maassamme. Onnittelut tekijälle- varmasti pe
rusteltua oli antaa eräälle uusimmista poppeleis
tamme suomenkielinen nimi nallenpoppeli. 
Perui Ootila 

Arboretum Kornickie Rocznik XXIX. 1984.-265 s. 

Puo lan Tiedeakatemian hoidossa oleva Ko rnic
kin Arboretum julkaisee vuosikirjaa, jonka vii
meisin osa ilmestyi vuoden 1985 lo pulla. Kirjoi
tukset ova t joko puo la n- tai englanninkielisiä ja 
niissä o n englannin-ja venäjänkieliset lyhennel
mä t. Kansikuvassa es itellään meillä tuntemat
toman Actinidia cal/osan hedelmiä. Julkaisussa 
ova t mm. seuraavat tutkimukset: Ambrapuun 
(Liquidampar orientalis) levinneisyys Rhodoksel
la , kaupunkiympäristöön sopivat puut Puolassa, 
Ceratocystis fimbriata -sieni poppeleilla, u lkois
ten tekijöiden ja eräiden aineiden vaiku tuksesta 
alppiruusujen pistokkaiden juurtumiseen sekä 
kuvaus dendrologisesta tutkimusmatkasta Ko
rean kansantasavaltaan. Edelleen niteessä on 
artikkeli kesien 1982 ja 1983 kovan kuivuuden 
aiheuttamista vahingoista arboretumin havu- ja 
lehtipuille. Vuosikirjassa on ryhdytty julkaise
maan piirroksia arboret umissa kasvavista puista 
ja pensaista: tässä niteessä on kahdeksan ensim
mäistä kuvaa. K. Browiczin bibliografiasta Puo
lassa ilmestyneistä muitten maitten kasveja ja 
kasvillisuutta käsittelevistä kirjoituksista näkyy, 
että erityisen paljon on Puolassa tutkittu Kaak
kois-Euroopan ja Lähi-Idän puuvartisia kasveja. 
Luettelosta löytyy myös useita Suomea käsitte
leviä tutkimuksia, mm. Molskin ( 1962) Lapista 
tieteelle uutena muotona kuvaamasta mänty
muodosta (Pinus sylvestris f. montana). - Pentti 
Alanko 
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Tammen puuaineen anatomiaa 

Maire Pyykkö 

Pyykkö. M. 1986: Tammen (Quercus sp.) puuaineen anatomiaa . (Wood anatomy of 
oak (Quercus sp.).) - So rbifo1ia 17(4):189-194. 

Only one oak spec ies in Finland . the European oak (Quercus robur L ) grows in the 
wi ld sta te. The wood anatomy of this oa ~ i well known and tho ro ughl y desc ribed 
in the literature. Generall y peaking the wood anatomy of the Finnish species 
sca rcel y differs from that of the European oak in the o ther countries. 

The sapwood of the oak is thin . whitish-yellow. the darker heanwood ye llowish
brown . The wood is ring-porou . usually straight-grained and rough-textured. The 
growth ring are variable in "idth and distinct. de1ineated by a narrow Iine of 
denser fib rous tissue at the outer margin. The spri ngwood pores a re large. up to 
0.4 mm in width. and di stinctl y vi ible to the naked eye. They form a conspicuous 
band 1-2 pores in width with tylo es in the heanwood vessels. The perforation 
plates are always simple. 

Tran ition from the springwood to the su mmerwood is rather abrupt. The su m
merwood po res a re small (less than 0.1 mm). thin -walled. and mo re o r less angular . 
They often desc ribe a name-sha ped patterns in the light -coloured ti ssue. which is 
co mposed of tracheids and wood parenchyma cells . This tissue alters wit h the dark
coloured ti ssue primarily composed of thick-walled 1ibrifo rm cells. The axial paren
chyma is rather abundant. lt s arrangement is paratracheal o r a potracheal-diffuse. 
Chambered crys tals are rather abundant in the parench~ ma. 

The rays a re of two types: simple uniseriate or occasionall~ in part bise riate rays 
and large broad ra ys. They are homogeneous. rarel~ somewhat heterogeneous. 

M. Pyykkö. Helsingin yliopiston kas1•itieteen laitos. Unionink. 44. 00170 Helsinki. 
Finland. 

Tammen puu , jo ka tuo reena tuoksuu 
parkkiha po lta, o n yleensä kovaa ja 
karkeasy istä mutta kimmo isaa. Kapea
alainen kellertävä pintapuu o n vaa leam
paa kuin ydänpuu, jonka väri vai hte
lee laji sta riippuen keilanruskeasta 
harmaan- tai punertava nruskeaan. 

Tätä kirjoi tusta va rten o n tutkittu 
ensisija isesti metsä tammen , Quercus 
robur L. , paksus ta katkenneesta o ksas
ta otettuja näytteitä, jotka dos. Ilkka 
Kukk o nen o n tallentanut H elsingin 
yliopiston kasvimuseon ko koelmiin 
(24.6. 1984, o 10501 ) Pai mio n Miettu
lasta. Puu o n toinen kahdesta Paimio n 
kookkaimmasta tammesta . e kasva-

Lehten ä karis ta va t eurooppalaiset 
tammet o n helppo erottaa kaiki ta 
mui ta Euroopan puista kahden puu
anatomisen piirteen peru teella: tam
men puu o n kehäputkilo inen ja yk iri
vis ten ydinsä teiden o hella sii nä esi int yy 
suuria moniri visiä ydinsäteitä (kuvat 1, 
2) . Sen s ijaan tammi lajien erottaminen 
toisistaan puuana to mia n perustee ll a on 
yleise n käsityksen mukaa n vaikeaa, 
u eimmiten jopa mahdotonta (mm . 
J ane 1956. Gregu 1959, Gro er 
1977. Schweingruber 1982). 

at paikalla, jolla on ai naki n jo 1500-
luvulla sijai nnut ta mmimetsä (v . Hert
zen 1973). Lisäksi o n tutkittu Helsingin 
yliopi ton kasvitieteellisestä puutarhas
ta peräisin olevaa metsä tamm en oksa
puuta ja puolalais ta tammi parkettia. 

T ammen puun kehäputkiloisuus nä
kyy paljain silminkin puun po ikkil eik
kauk essa. sillä suurim ma t kevätpuun 
putkilot o a t läpimitaltaa n noi n 
0,4 mm . Kaikissa tutkitui a näytteissä 
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Ku va 1. Tammen puun poikkileikkaus ta. (a) 
Vuo iluston raja. (b) kevätpuuta. (c) kesäpuuta. 
(d) leveä ydinsäde. - Valokuvat Tuu li Timo nen . 

Fig. 1. Transve rse section of the wood of oa k. (a) 
Bounda ry of annual rings, (b) springwood . (c) 
summerwood. (d) large broad ray . - Photo
graph Tuuli Timonen. 

Ku va 3. Tammen ke äpuun poikkileikk austa. (a) 
Puusyitä, (b) tylppysoluja. (c) 1-rivisiä ydinsätei
tä. 

Fig. 3. Transverse section of the summen,ood of 
oak. (a) Libriform cells . (b) parenchyma cells. (c) 
uni seriate ra ys. 
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Kuva 2. Tammen puun tangentinsuuntaista leik
kausta. (a) Leveä yd insäde. (b) yksi ri vinen ydin
säde. (c) kesäpuun putkilo. (d) tylppyso lujono. 

Fig. 2. Tangential sec tio n of the wood of oak. (a) 
Pan of a large broad ray. (b) uniseriate ra y. (c) 
summerwood vessel, (d) the row of axial paren
chyma cells. 

Ku va 4. Kapea lu toi ta tammen puuta poikki
leikkaukse a. Kesäpuu tu kin lainkaan kehiuy
nyt. (a) Tumma puUS))\yöhyke, (b) leveä )din
säde . 

Fig. 4. Tran 'er e ection of the \\Ood of oak 
with narro\\ annual ring . pring\\ood is very 
\\eakl~ de,eloped . (a) Darl..-coloured ti ue ofli
briform cell . (b) large broad ra) . 



SORBIFOLIA 17(4) 1986 

kevätpuun putkil o t sijaitsevat kahdessa 
tai yhdessä kehässä aivan vuosiluston 
alussa (kuva 1). Poikki leikkauk sessa ne 
ovat mu odoltaan leveän soikeit a tai 
pyöreitä ja sijait evat pienen matkan 
päässä toisistaa n. Walkerin ( 1978) mu
kaan Q. roburilla kevätpuun putkilo t 
sij aitseva t yleensä ko lm e sa tai neljässä 
kehässä ja ovat puun poikkileikkauk
ses a ääriv ii va ltaa n soikeita tai ne 
esiintyvät pieninä rykelm in ä, mistä 
johtuen ääriviiva ei ole tasa isen sym
metrinen. 

Kevätpuu vaihtuu kesäpuuk si jok
seenkin jyrkästi. Kesäpuun putkil ot 
ovat läpimitaltaan alle 0, 1 mm, pie
nimmät va in noin 0,02 mm. iiden sei
nämä on ve rraten ohut ja ääriviiva 
poikkileikkauksessa jonkin verran 
kulmikas. Kesäpuun putkilot sijait se
vat sä teensuuntaisissa riveissä tai ovat 
ryhmiu yneet vuosil uston loppua kohti 
leveneviksi liekinmuotoisiksi kuvioik si 
(kuva 1). IIta ymparo1vat suunonte
loise t trakeidit ja tylppysolut , joten ko
ko putkilo yöhyke näyuää mikro
skoopissa vaa lea lta. Putkilovyöhyk
keiden kanssa kesä puussa vuorottele
va t paksuseinäi sten puusyi uen muo
do tamat tummat vyöhykkeet. Myö 
puusyiden välissäon - joskus runsaas
tikin - puutylppyso luja , jotk a puun 
poikkileikkauksessa esiintyvät yksi t
tä in tai lyhyinä tangentinsuuntai si na 
nauh oi na (kuva 3). Vu osilu ston raja on 
ohut ja kaartuu leveiuen ydinsäteiden 
kohdalla sisää npäin. 

Tammen kevä tpuun leveys vuo ilu -
tos a va ihtelee hyv in vä hän ve rrauun a 
ke äpuuhun, jonka osuus aauaa eri 
vuosina olla hyv inkin erilainen ympä
ristöoloista riippuen (kuva 4). Saatt aa
pa kesä puun mu odost uminen joinakin 
ke inä kok o naa n tyreht yä (Schwein
gruber 1983). Myös valevuosilustot ja 
vaillinaise t vuosilusto t ovat tammen 
puussa mahdollisia, joskin harvinaisia. 

PU!kilor . Kevä tpuun putkil osolu t ovat 
korkeuu aa n leveämpiä , ja molemmissa 
päissä tai va in toise sa saauaa alku pe-
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räises tä solun kapeasta kärjestä olla jäl
jellä pitempi tai lyhyempi nipukka 
(Greguss 1959). Putkilosolujen välinen 
perforaatio on yksiaukkoinen (kuva 5) . 
Putkiloiden seinät ovat keskipaksut, 
lähes kauttaaltaan tasa isesti rengas
hu okosten peittämä!. Huokospiha voi 
olla pyö reä tai lyhyen soikea, samoin 
huokosaukko soikea tai pyöreä. Ydin
sä tei siin johtavissa seinänosissa esiin
tyy pu olipihahuokosia , joiden muoto 
ja koko va ihteleva t (kuva 6) . Huokos
ten läpi on putkiloa ympäröivistä tylp
pysolu ista voi nut pullistua putkilon si 
sään ohutsei näisiä tyllejä (kuvat 5, 6) . 
Sydänpuussa tyllimuodostus on taval
li sta . 

Kesäpuu n putkilot ovat kevätpuun 
putkiJoita hu omattavasti kapeampia. 
Putkil osolu t ova t pitempiä ja niiden 
molemmat päät suippoja. Perforaatio 
on yksiaukkoinen. useimmiten vi no ja 
mu odoltaan soikea (kuva 7). PutkiJ oi
den sei nämillä on pieniä renga huoko
sia. ei kuitenkaan kauttaaltaan . 

KuiduT. Tammen kuituja ova t trakeidit 
ja puusyyt. Trakeidien se inäpaksuus on 
suu nnilleen sa ma kuin putkiloiden . 
Seiniä peittävät rengashuokoset , joiden 
hu o kosauk ko o n vino (kuva 6). Kool
taan ja rakenteeltaan ne muistuttavat 
putkiJoiden huok osia . 

Puusyyt ova t molemmista päistään 
suipot ja pa ksusei näi se t (kuva 3). Sei
nämillä o n pieniä , rak omaisia , vino
asemoisia huokosia. 

Puurylppy. Tammen puussa on run-
aa ti tylpp_ solukkoa, sekä paratrake

aali ta eli putkiJoi hin rajoittuvaa, että 
apotrakeaalista, putkil oi ta erillään 
olevaa. Puut ylppysolu t ova t lyhye hkö
jä. t_lppäpäisiä. ja sijaitseva t muuta
man olun pystyjono ina. iiden sei
nämät o at ohuehkot. Säteensuuntai-
illa ja pääteseinillä on tiheässä epä

säännölli esti järje tyneitä yks inkertai
ia huokosia . tangentinsuuntaisilla sei

nillä niukemmin. Paimio n näyttee sä 
e iint) i moni a tylppy olui sa, tava lli-
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5. Tammen kevätpuun pitkittäisleikkausta . (a) 
Putkil oso luja huo kos ineen ja tylleineen. (b) van
ne jäännöksenä väliseinästä: perfo raati o !-auk
koinen , (c) tra keidi, (d) ydinsäde. SEM-kuvat : 
Maire Pyyk kö. 

Fig. 5. Longitudinal section o f the springwood of 
oa k. (a) Vesse l members. (b) the rim of a sim ple 
perforation pl a te, (c) tracheid. (d) ra y. SEM-m ic
rographs by Mai re Pyy kkö. 

sesti peräkkäisissä , kal siumo ksa laatti
kiteitä (kuva 8). Aikaisemmassa puu
anatomian kirjallisuudessa en ole löy
tän yt mainintaa kiteitten es iintymises tä 
Q. roburin puussa, mutta Metcalfe & 
Chalk (1950) mainit seva t , että Quercus
suvussa saattaa joskus o lla runsaasti 
kiteitä. 

Ydinsäteet . Tammen puussa on kah
denlaisia ydinsäteitä: to isaa lta verraten 
matalia 1-rivisiä (harvo in 2-rivisiä ) ja 
to isaalta monirivisiä , jopa 1,5 mm le
veitä ja 1-5 cm korkeita (kuva 2). Suu
ret ydinsäteet näkyvät säteensuuntai
sissa leikk auksissa korkeina peileinä. 

Ydinsä teet ov'at muodostunee t yk
sinomaan tylppyso luista niin kuin leh
tipuilla aina. Ne ovat pääasiassa vaa
kasoluja, mutta muutamien 1-rivisten 
etenkin matalampien ydinsä teiden reu
naso lut ovat lähes neliö mäisiä sä teen-
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Kuva 6. Ta mmen kevätpuun säteensuu ntai sta 
leikkausta. (a) putkilo n sisäse inää huo kosineen, 
(b) tyllejä. (c) trakeideja. 

Fig. 6. Radial section of the pringwood of oak. 
(a) The inner wall of a vessel wi th bo rdered pits. 
(b) tylo is. (c) tracheid. 

suun ta isessa leikkaukse a. Myös vuo
siluston raj alla ydinsä teet voiva t o lla 
ta a llis ta lyh empiä. Eräät suuret 
ydin äteet vaikut ta a t jossain määrin 
agg regaa ttisilta (ku a 9}, mikä piirre 
on o minainen monille ikivihreille 
tammi lajeille (Williams 1939). 

Quercus roburin o hella toinen Euroo
passa leinen lehtensä karistava ta mmi 
on tai itammi, Q. petraea (Matt.) 
Liebl. armuudella ei voida sa noa, mi
tä eroa näiden kahden laji n puua ineen 
anatomiassa on. Puut avarakaupassa 
tunnetaa n useita Euroopan tammilaa
tuja, joiden erottavat nimet perustuva t 
puun kasvualueeseen . Puhutaa n esim. 
Itäva llan , Pu olan, Volhynian. Danzi
gin ja Sla onian tammesta. ä mä 
tammet aatta at erota jossain määrin 
tek tuuriltaan. ka un määrässä, tukin 
koo a ym. piirtei ä, joiden oidaa n 
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Kuva 7. Tammen kesäpuun sä teensuumais ta 
leikkausta. (a) Putkil o. (b) trakeidi , (c) tylppyso
lu . 

Fig. 7. Radia l sect ion o f !he sum merwood of oak. 
(a) vesse l. (b) !racheid, (c) parenchyma cell. 

katsoa olevan yhteyde sä puun kasvu
paikkaan (Jane 1956). Vakavimman 
yrityk en erottaa metsä- ja talvitammi 
toisistaan puuanatomian perusteella on 
tehnyt Walker ( 1978). Suomessa kas
vavien met ätamm ien puuanatominen 
rakenne ei ainakaan nyt käytett yjen 
näytteiden nojalla vastaa Walkerin 
esittämää Q. roburin anatomista ku
vausta. Suomalaisten näytteiden puu
anatomia sa on pikemminkin piirteitä , 
joita hän pitää Q. petraealle omi nai i
na. Mielenkiintoista on, että Skult 
(1965) kiinnittää huomiota muidenkin 
petraeamai ten piirteiden yleiseen 
esiintymiseen Suo men luonnonvarai
Sissa tammissa. 

Puuanatomian perusteella koko 
maapall on tammet on vanhastaan 
ryhmitett kahteen päätyyppiin: valko
tammet. joka uurin piirtein vastaa ala-
ukua Leucobalanus, ekä puna- eli 
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Ku va 8. Tammen kesäpuun tangeminsuun!aista 
leikkausta . (a) Putkilo, (b) puusyitä , (c) tylppyso
luja . joista lOisissa kalsiumok alaanikiteitä, (d) 
) ksirivisiä ydinsätei tä. 

Fig. 8. Tangential sectio n of !he summerwood of 
oa k. (a) Vessel. (b) libriform cells, (c) parenchy
ma cells including calcium-oxalate crystal s, (d) 
uniseriate ra) s. 

mustatammet, joka vastaa alasukua 
Erythrobalanus. Iki vihreät tammet lue
taan Erythroba/anus-ryhmään, joskin 
niiden puuanatomiassa on monia kesä-
ihantien tammien ylei istä anatomisis

ta ominai uuksista poikkeavia piirtei
tä (Williams 1939, Metcalfe & Chalk 
1950). 

Ai an mutkatonta ei valko- ja puna
tammienkaan anatominen erottaminen 
ole. Monien esitettyjen piirteiden jou
ko ta luotettavimmiksi puuanatomi
siksi eroik i näyttävät seulo utuvan ke-
äpuun putkilot, jotka valkotammilla 

o at ohutseinäi et ja poikki leikkauk
se a ääri ii altaan kulmikkaat mutta 
punatammilla paksu einäi et ja pyö
reät (William 1939. Brown et al. 1949, 
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Kuva 9. Suuren ydinsäteen poikkileikkausta. 
Ydinsäde osittain aggregoitunut. (a) Puusyi tä . 

Fig. 9. Transverse section of a large ra y. which is 
partl y aggregated. (a) Libriform cells. 
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Barefoot & Hankins 1982). Puutavara n 
käytön ja käsittelyn kannalta on tär
keää tietää , ovatko kevätpuun putkilot 
sydänpuussa tyllien täyttämät , kuten 
useimmilla valkotammilla, vai avoi
met, kuten tavallisesti punatammilla. 
Eurooppalaiset metsä- ja talvitammi 
kuuluvat anatomialtaan valkotammi
tyyppiin. 

Ihminen on käyttänyt tammea ra
kennus- ja tarvepuuna esihistoriallisilta 
ajoilta asti, kuten hyvin säilyneet löy
döt osoittavat. Parkkihappojen ansios
ta muutenkin kestävä tammen sydän
puu säilyy hapettomissa maakerroksis
sa vuosituhansia. Tammi on vali ttu 
Euroopan dendrokronologiseksi pää
puulajiksi (Baillie 1982), sillä suhteelli
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Kellokuusama (Kolkwitzia amabilis) ja kerria (Kerria 
japonica) Suomessa 

Pentti Alanko 

Alanko. P. 1986: Kellokuusama (Kolkwitzia amabilis) ja kerria (Kerria japonica 
Suomessa). (Beauty Bush (Kolkwitzia amabilis and Kerri a (Kerriajaponica) in Fin
land) -Sorbifolia 17(4):195-199. 

Both shrubs arc rarcly cultivated in Finland and a re not hardy enough for wide 
cultivation. H owevc r rcccnt experiences of cultivation encouraged these freely 
nowcring shrubs to be cultivated more in most south-western and southern parts of 
country- on the coastal arcas. During cold winters sh rubs are damaged by fros t 
but thcy produ ce usua lly plenty of new shoots. 

P. Alanko. Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Finland. 

Tähän men nessä on Sorbifoliassa ja 
sen ede ltäjässä O endrologia n Seuran 
Tiedotuksissa es itelty Suomessa menes
tyv istä kukkivista pensa ista seuraavat 
suvut (sului ssa vuosike rta ja lehden 
numero): o nnenpensaat (2 :4) , tuomi
pihlaja t (9:4), heidet (II :4), ruusukvi t
teni ( 12:2), vuohenkuusamat ( 12:4), 
kalmiat (13.3), magnoli a t (13:4), hor
tensiat ( 14:4), se lj a t ( 15 :2), kellovaivero 
( 15 :3), kuusamat ( 15:4)ja hernepensaat 
( 17: 1). Muka na o n laajoja ja tärkeitä 
sukuja, mutta joukossa o n myös pie
niä, yhden tai muuta ma n laj in suk uja. 
Jälkimmä iseen ryhmään on luettavissa 
myös tällä kertaa es iteltävä nä olevat 
pensaat. Kumpikin niistä edustaa su
kunsa ai noa ta lajia ja ne ovat meillä 
melko vä hä n vilje lt yjä, ta lvena rk oi na 
vain eteläise ll ä rannikkoalueella me
nestyviä lajeja. e ovat kuitenkin run
saskukkaisiaja käyttökelpoisia ainakin 
1 vyöhykkeellä. 

Kellokuusama 

Kellokuusama, ruots. paradisbuske 
(Ko /k wirzia amabilis Graebn.) kuuluu 
kuusamakasveihin ja o n läheistä sukua 

kotakuusamille (Weigela). Se on kotoi
sin Keski-Kiinas ta (Hupeh) . Kuuluisa 
kasvien me tsäs täj ä E . H . Wilson toi 
pensaa n Englantiin 1901 (Dahlbäck 
1972), ja vaikka sitä sie llä ja USA:ssa 
arvostettiinki n ka uniiksi pensaa ksi 
(e ngl. " Beau ty Bush"), se yleistyi vasta 
toise n maailmansodan jälkeen (Bean 
1973 ). Syynä o li va t sie menestä li sä tyt , 
niukka- ja pienikukkaiset, huonot 
kannat. Pensaasta on nykyää n viljelys
sä eräitä Jajikkeita (m m. Roseaja Pink 
Cload). Vieläkään se ei ole kovin ylei
nen Keski- Eu roopassa kaa n , kuten 
dendrologian seura n kesä retkeläiset to
tesivat keväällä 1986. Tietee lli sen ni
mensä kellokuusama o n saa nut berlii
niJäisen professo rin Richard Kolkwit
zin mukaan. Pensaasta on hyvä väri
ku va Kasvie n maailma -teoksessa (Kal
lio ym. 1980). Kellokuusa ma kasvaa 
noin parin metrin korkuiseksi, kaa re
vaoksaiseksi pensaaksi. Oksat ovat 
ruskeita, vanhemmi ten hil sei leväk uori
sia. Lehdet ovat vasta kka isia, lyh ytruo
ti sia, oikeita, pitkäsuippuisia, 3-7 cm 
mittaisia, karvai ia, ripsi reunaisia . Ku
kat ovat torvimaiset, 2 cm levyiset sijai
ten pa rittain Jaajoi a huiskilomaisissa 
kukin noissa. Kuk inta-aika naa n kesä-
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kuussa pensas onkin aivan kukkien 
peittämä. Kukkien väri on hempeä n 
ruusunpunainen . Torvi on sisältä val
koinen, ja nielun suu on kellertävä. 
Kukat ilmaantuvat lyhytversoihin ede l
lisen vuoden versoille. Tunnusomaisia 
ovat pitkäkarvaiset verhiöt. 

Miten tämä kauneudestaa n kuulu 
pensas sitten menestyy meillä? Pensasta 
kasvaa mm. eräissä Helsingin kaupun
gin puistoissa ja Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puu tarhassa. Lisäksi 
pensaas ta on Helsingin yliopiston kas
vimuseossa näytteitä seuraavista pa i
koista: U: Vantaa, Königsberg (1963 
Manner) ; Helsinki , Vanhakaupunki 
(1976 Alanko); Lauttasaari, Paja la h
den puisto ( 1979 Alanko); Töölö, Sibe
liuspuisto (1972 Alanko) ; EH: Hattula, 
Suontaka (1980 Uotila); Tampere 
(1965 Helenius); LK: Parikkala , Risti
mäki (1962 Saukkonen). Ankaran tal
ven jälkeen kukinta saattaa olla vähäis
tä ta i jopa puuttua kokonaan oksien 
paleltumisen vuoksi. Pensaa lla on kui
tenkin ilmiömäinen kyky työntää voi
makkaita versoja, jotka kukkiva t run
saasti seuraavana kesänä. Pensas kuk
kii usein näyttävästi jo istutuksen jäl
keisenä kesänä . Simberg ( 1955) s uosi t
telee kellokuusamaa II vyö hykkeelle, ja 
epäilemättä sen menestymistä edesaut
taa hyvä lumipeite, joka etelästä usein 
puuttuu . Ei ole tietoa kuinka pohjoi
sessa kellokuusamaa voidaan meillä 
viljellä. Ruotsissa kellokuusamaa suo
sitellaan viljeltäväksi vyöhykkeillä I
VI, siis Haaparanna n pohjoispuole ll e 
saakka (Nilsson 1983)! Toisaalta itze
lius ( 1952) oli varovaisempi Suosi telles
san sen viljelyä å inoastaa n Etelä-Ruot
sissa Tukholman seuduille asti Smoo
lannin ylänköä lukuunotta matta. Oli
siko tällä välin saatu pensaa n mene
tymisestä pohjoisempana hyviä tul ok 
sia? Tosin Glasa nin ( 198 1) mukaan sen 
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Kuva 1. Fig. 1. Kolkll'ilcia amabilis. 
- Del. Ma rja K oisti nen. 

3cm 

viljelyalue Ruotsissa ulottuu vai n vyö
hykkeille I-IV eli Örnsköldsvikiin as ti. 

Meillä kellokuusaman viljelyä kovin 
pohjoisessa ei liene edes kokeiltu. 
Meurman ( 1963) mainitsee sitä vi ljellyn 
Pi ikkiössä 20 vuoden aja n , mutta se e i 
kukkinut koko aikana (epäedu llinen 
ka upaikka?). Kallio n ( 1966) mukaan 
viljelyä· on yritetty ärpiössä ja Piek
sämäellä asti. Ehkä hän on osunut nau
lankantaan luonnehties aa n pensasta 
ja iljel mahdollisuuksia meillä: "Kel
lokuusama on kauneimpia kukkivia 
pensaita. mitä meillä on yritetty kas-
attaa . alitettava ti tämä laji näyttää 

ole an niin arka, ettei se menesty kuin 
enintaan h enanmaalla ja Etelä
Suome n rannikkoalueelia ja sielläkin. 
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Kuva 2. Fig. 2. Kerriajaponica. 
- Del. MarJa Kois tinen. 

vain erit yisen suojaisi lla ja lämpimillä 
pa ikoilla". Mielestäni kellokuusamaa 
kannattaa kuitenki vilje llä enemmän 
näillä alueilla erikoispensaa na. Aina 
löy tyy niitä , jotka haluavat puutar
haan a jotain erik ois ta, ja iinä suh
teessa kellokuu ama ei tule pettämään 
odotuk ia. Sopivan kasvupaikan löy
täminen pensaalle on kuitenkin en 
mene tymisclle ehdoton edellytys. 

Kellokuu amaa li sätää n ruohomai
sis ta pistok kaista. Kasvu paikan t ulce 
olla a urinkoinen ja avoi n ja maanlaa
dun runsa multainen , viljava, kalkkipi
toi nen. Pen a i tuletaa n näkyvälle 
paikalle puutarha sa pen asryhmän 
etualalle tai perennaryhmään , tai havu
pen ait ten ja ki ikkokasvien yhteyteen. 
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uoret pensaa t on syytä suojata peit
tämällä maanpinta esim. lehdillä en
simmäisen ta lven aikana. Syysistutus ei 
ole uosi teltavaa kuten ei aroi lla kas
veilla yleensäkää n. Kellokuusamasta 
poi tetaan keväisin mahdollisesti tal
ven aika na kuivuneet oksat. Runsaan 
kukinnan saa miseksi vanhimpia oksia 
joudutaan poistamaan vuosittain. 

Kerria 

Kerria (Kerria japonica (L.) DC.) on 
vähi ntää n yhtä tuntema ton useimille 
istutt avi ll e dendrologeille kuin kello
kuusamakin. Se on ruusuk asveihin 
kuuluva ja mei llä kasvaes aa n matala , 
kork ei ntaan vain noin metrinen pen
sas. Keski-Euroopas a e tulee metrin
puole ntoista korkuiseksi. Meillä pen
saa n la tvaosa t pa leltu va t miltei sään
nöllisesti . Anka rina ta lvina pensas pa
leltuu lumirajaa n as ti. Kuitenkin aina 
jää jäljelle sen ve rran varsien tyviosia , 
että pensas kukkii vuos ittai n. Kukat 
ilmaantuvat ede llise n vuoden oksiin. 
Versot ovat väri ltää n heia kan tum
manvihreitä ja sen vuo ksi talve lla hyvin 
koristeellisia. Lehdet ovat vuorottaisia, 
puik eit a hammas lai ta isia, pitk äsuip
puisia , eloisa n ihreitä. Kirkkaa n kel
tai ia, läpimitaltaan n. 2 cm levyisiä 
kukkia on kesäkuun alussa runsaasti 
yk itelle n lehtihangoissa. Kukinta jat
kuu pitkään. miltei koko kesä n. 

Onko meillä si tt en mitään käyttöä 
näin araksi osoittau tunee lle pensaa ll e? 
Mielestä ni on. Pen a ei nimittäin pa
lellu ko ka a n ni in pahas ti , etteikö osa 
varsien tyvio aa säily. Ankaran ta lven 
1984- 1985 aika nave r ot tosi n paleltui-
at aivan maan rajaan, mutta uusia 

vcr oja tul i run aa ti seu raava na kesä
nä. Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sc ä puutarha a pen a on istutettuna 
h in epäedulli ee n paikkaan betoni-
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Kuva 3. Kellokuusama (Kolkwitzia amabi/is) on 
kesä kuussa aivan hempeän ruusunpunaisten 
kukkien peittämä. Helsinki, Lauttasaari 
2.6. 1979. - Valokuvat P. Alanko. 

Fig. 3. When nowering in June Kolkwitzia ama
bilis is a beautiful sight. - Photographs P. 
Alanko. 

kaukaloon, joka jäätyy läpeensä ta lvel
la . Pensaan arvo on siinä, että sitä voi 
viljellä maanpeitekasvin tapaan . Tosin 
siinä on miltei joka kevät leik kaam ista 
ta lven aikana kuivuneitten oksien ta
kia. Vaikka oksat eivät paleltuisikaa n, 
eivät ne näytä muutenkaan o leva n ko
vin "monivuotisia". Silti pensaa n tihe
äkasvuisuus (ei rikkakasveja!), kaunis
versoisuus talviaikana, runsas ja tuu
hea lehdistö ja suhteellisen isot keltai
set kukat puoltavat sille yleisempää 
käyttöä ai nakin 1 vyöhykkeellä ja ehkä 
lumipeitteen turvissa pohjoisempana-
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Ku va 4. Kerriaan (Kerria japonica) puhkeaa 
kirkk aa nkeltaisia kukkia jo toukokuussa ja ku
kinta jatkuu pitkään. miltei koko kesän. Helsi n
gi n yliopiston kasvitieteellinen puuta rha 
10.5.198 1. 

Fig. 4 . Kerria japonica is Ooweri ng thro ugh 
a lmost the whole summe r. 

kin? Ainakin Helsingin yliopiston kas
vitie teellisessä puutarha sa saadut ko
kemukset pensaan viljelystä ovat olleet 
myönteisiä . Kallion (1966) arvio pen
saas ta "niin arka, ettei kannata viljellä 
meillä, paleltuu vuosittain alas" ei ai 
nakaan päde näihi n pensai iin. Paikoil
la, missä lunta kasaantuu talvisin säi 
lyvät versot pa leltu mattakin. Pensasta 
on kasvanut Helsingin yliopiston ka -
vi tieteell isessä puutarha sa kas vimu
seossa ole an näytteen mukaan jo 
vuonna 1833 (kerääjä tuntematon), ja 
nyttemmin hä vinnyttä kerannaiskuk-
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kai stakin vuosina 1914 (Boldt) ja 1921 
(Rainio). Kerranna iskukkaisesta on 
nä yte myös Fage rvikista jo vuodelta 
1849 (Hisinger). 

Kera nnaisk ukkaise ll a lajikkee lla, 
pa ll ero kerri a ll a (K. japonica cv . Pleni
Oora) oksat ovat tukeva mpia ja kukat 
jopa 5 cm levyisiä "palleroita". Ulko
mai lla on viljelyksessä myös ha rvi na i
sia kelta- ja va lkokirjava lehtisiä laj ikkei
ta. Kerri a on saa nut nimensä Willi a m 
Kerrin mukaan , joka toi kasvin ker
ranna iskukkaise n muodon Kewn puu
ta rhaa n Kiinas ta 1804 . Pensas on ko
toi si n Kiinasta, vaikka sitä on kauan 
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199 

viljelty, ja se on laajalti villiytynyt Ja
pa nissa. Toisten kasvitietelijö itten mu
kaan laj i on a lkuaa n kuvattu kerra n
na iskukkaisesta muodosta, joten mi
tää n erit yis tä laj ikenimeä sille ei ta rvi
ta. Yksinkerta isk ukkaisen tyypin ni
menä pitäis i sensijaa n o ll a var. simplex 
Boom. (Krussmann 1959). 

Kerri aa li sä tään joko ruohomaista 
ta i puutuneis ta ta lvipistokkaista, ja
ka ma lla ta i juuriveso ista . Se tarvitsee 
jokakeväistä puhdistusleikka usta ja 
kui vien o ksien pois ta mista . Kasvupai
kan suhteen se on vaa timaton menesty
en ni in valossa kuin puolivarjossa. 

Krussmann, G. 1959: Kerria japonica. - Deut
sche Baumschule 11:112-113. 

Meurman, 0. 1963: Puutarha ntutkimusla itoksel
la Pi ikkiössä kokeilluis ta koristepuista ja -
pensaista. - Acta Forest. Fennica 76:1-44. 

ilsson, G. 1973: Lövträd och buskar.- 285 s. 
Stockholm. 

itzelius. T. 1952: Blomma nde buskar och träd. 
- 367 s. Stockholm. 

Simberg, L. 1955: Koristepuita ja -pensai ta . -
232 s. Porvoo. 

Dendrologian Seuran syyskokous ta ja pikkujoulua vietettiin Lallukan juhlasalis a marraskuun 27. 
päivä nä . Ma tkaterveisiä Sa ksas ta ja puhei ta vuoden puusta oli seuraamassa 45 henkilöä. 

Tervetuliaissanojensa jä lkeen puheenjohtaja esitteli tu levan vuoden puun, rauduskoivun (Be tula 
pendula). Se jos mikä on supisuomalainen. Joten tenetuloa rauduskoivuvuosi' Puun eli ntava t ja 
käyttöarvo tullaan punnitsemaa n monin kirjoituksin. Dendrologit tapaavat nauttia myös sisäises ti 
puun a nt imista - ensi vuonna maisteliaan ehkä koi\ uniehtiteetä ja koivunmahlaa. Saunaseura ha
luaa va rmaa n lisätä vastan käyttöä. 

Puheenjohtaja toi ti edoksi, et tä seura n pitk äaikaisia puurastajia tullaan muistamaa n ansiomerkillä. 
"Dendrologian Seura, Sorbifolia, retket eivät olisi mitään ilman Sinua" tunnusti puheenjohtaja luo
vuttaessaan 1 hopeisen a nsiomerkin Pentti Alangolle. Raikuvat aplodit todistivat hallituksen huo
mionosoituksen osuneen oikealle henkilölle . 
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Anne Mäkynen tutustutti meidät DDR:n maisemapuistoihin. Ku vat Weimarista, Berlitzistä , Pots
damista ja Muscausta osoittivat katsomista piisaavan vaikka viikoksi pu istoa kohti. Kasvilajeiltaa n 
runsaslukuisimmissa puistoissa voisi dendrologien eteneruisvauhti jäädä kuulemma kilometriksi vii
kossa. 

Onnistuneet kuvakulmat ja asiantunteva esitys aivat huomion kiinnittymään maisematiloihin, 
pitkiin näkymiin , näkymien päätepisteisiin, arkkitehtimotiiveihin ja ve iaiheisiin. Toki Anne esitteli 
yksittäisiä kasvilajejakin , lähikuvia oli tietysti mm. eri tammilajeista. 

Dendrologian Seuran ulk omaan retken kohteet tulivat tutuiksi Pentti Alangon kuvista ja kerro n
nasta. Reitillä H amburg - Liineburg - Celle - Göttingen - Kasse l - Ha nnover - Essen -
Bremen- Hamburg tutustuimme kasvitieteellisiin puutarhoihin , puistoihin, taimistoihin ja yksityis
pihoihin . Esityksessään Pentti kuljetti meitä kasvista kasviin (myös Kasvii n). Mitä eivät kuvat kerto
neet , sen Pentti asiantuntevasti selosti. 

Saksalaisia näyttävä t ihastuttavan erikoisen väriset ja muotoise t kasvit. Puista voisi mainita "in"
kasveina mm. keilalehtiset jalavat sekä puna- ja keltalehtiset pyöki t. Erästä puuta veikattiin loistoa ra
liaksi- liuskalehtiseksi pyökiksi se kuitenkin todi stettiin . Ja vuoden puun sukulaisia tietysti löytyi. 

Nähtiin hyviä esi merkkejä mm. sellaisista aiheista kuin havu- ja varpukasvien käyttö, maanpeitto
kasvit, puolukat ja variksenmarjat puutarhassa, perennat metsäpuistoissa ja kosteikkoniityt. Breme
nin alppiruusupuistoa oli ajateltu yhdeksi retken loppupuolen kohokohdaksi. Siihen mennessä oli 
kuitenkin nähty a lppiruusuja jo riittämiin , jotta niist ä o lisi jaksettu enää olla kiinnostuneita . Alppi
ruusujen jalost uksessa näyttää o leva n pyrkimyksenä aikaansaada matalia, tiiviskukintoisia lajikkeita. 

Jäähyväissanoissaan tammelle Tapio Lindholm kertoi aluksi tammen puuainek en käytöstä puuse
pän ja sisustajan kanna lta. Tammen käyttö viini- ja konjakkitynnyreitten raaka-aineena oli myös 
kiinnostavaa kuultavaa. Tammen asemaa Virossa kuvaa puun nimeäminen siellä sikäläisen luonnon
suojeluyhdistyksen tunnukseksi. Tapio oli käyn yt äskettäin Virossa ja toi seura llemme Viron luon
nonsuojeluseuran 20-vuotisviirin, jonka koristeena olivat tammenlehti ja terho. - Aila Tarvainen 

Kirjallisuutta 

Venäläinen, Juha 1986: ValkinhO\•in puuvartisistu
tukset.- 28s. Imatra. 

Monet entiset kartanot , pappilat ja vi rk atalot 
ovat muodostuneet matkailu- tai lomailuk oh
teiksi . Perinteisesti tällaisten kohteiden raken
nuksia ja historiaa on esitelty kävijöille, mutta 
usein paikkojen komeat pihapuistot ja puutar
hat, puhumattakaan ympäröivästä luon nosta 
ovat jääneet vallan huomiota vaille. 

Ruokolahden pitäjän pohjoisosassa, Haukla
pin kylässä noin 40 km kirkolta , kasvillisuudel
taan verraten karulla alueella sijaitseva Valkin
hovi on metsästysmajatyyppinen kartano, jonka 
päärakennuksen ympäris töön, puutarhaan ja lä
himetsään on vuosisadan alkupuolella istutettu 
runsaas ti paikan silloisen omistajan, Kaukasyh
tiön metsäneuvos Väinö Lagerstedtin , matkoil
taan tuomia vieraita puita ja pensaita . 

lstutuksista paljon o n tietenkin hävinnyt vuo
sikymmenten aikana, varsinkin 1960- ja 1970-lu
vuilla, jolloin aluetta ei hoidettu , mutta ka iken
laista on sentään säilynyt. Valkinhovi on nyk y
ään ravihevosva lmennustila ja maatilamatkailu
tila. Kävijöitä on melko paljo n ja siksi on ollut 
hyvin pe rusteltua laa tia paika n erikoisesta puu-

ja pensaslajistosta opas ihkonen. Tärkeimmät 
laji t o n lisäksi merkitty paikan päällä nimikyl
tein. 

Opasvihkosessa esi tellään kuutisenkymmentä 
puuvartislajia tai -sukua sekä muutamia kook
kaita ruohovartisia koristeka veja. Laji t on mer
kitty alueesta piirretylle kartalle . Vihkonen o n 
tarkoitettu lähinnä puista ja luonnosta kiinnos
tuneille , ei ni inkään ammattilaisille . iinpä yksi
tyiskohtai immin on esitelty tavalliset ja helposti 
tunnettavat lajit. hankalarumat suvut (mm . Spi
raea. Rosa, Philadelphus, Syringa) saavat ylimal
kaisemman käsittelyn . Yleen ä kuvauksissa ker
rotaan juohevasti ky eisen lajin tuntomerkei tä , 
alkuperäaluee ta ja iljelystä ja kä ytöstä Suo
messa . Valitettavasti itse alueella ka vavien yksi
löiden alkuperästä ei ole tietoa. 

Valkinho i on sopiva itä uomalainen dendro
loginen ierailukohde ja "Valkinhovin puuvartis
istutukset" kelpaa muille esimerkik i va taavan
laisten pui tojen ja istutu ten e ittelylle. Li äk i 
kuitenkin oi i edes jonkinlai en kuvauksen pai
kasta , sen ijainnista ja ylei e tä hi toria ta . Sel
lainen tä tä ihko esta puuttuu. Vihko ta on saa
ta is a 13 mk :n hintaan alkinhovista (o . 
Anelma Piiparinen. alkinho i. 56370 Hauklap
pi; puh . 954-52157). - Pemi Uotila. 
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Suomen hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien 
menestymisvyöhykkeet - tarkennusta entiseen 

Reijo Solantie 

Solantie, R. 1986: Suomen hedelmäpuiden ja puuvanisten koristekasvien menes
tymisvyöhykkeet - tarkennusta entiseen. (The growing zones for fruit trees and 
woody ornamenta1 plants in Finland - revision of earlier divisions). - Sorbifolia 
17(4):201-209. 

Fruit trees and woody ornamen tal plants require a growing season which is Iong 
and warm enough. 1n addition. early or late frosts are a crucial factor which 
determines their non hern boundaries. On the Finnish mainland, iso Iines of the sum 
of effect ive temperatures run in the east-west direction, whereas the growing season 
is so mewhat pro lo nged in the autumn towards the west and along the coasts. In 
both respects, lake regions are more advantageous than the upper water shed areas. 
Since Finland is narrow fromeast to west, the differences between the two types of 
isolines are small. 

1n the winter, the isolines of mean temperatures are directed from southeast to 
no nhwest , since the prevailing we terlies bring warm air over the Baltic and the 
Bothnian Sea which mos tl y are unfrozen in middle winter. However, the coldest 
spells, during which weak non herl y winds and clear skies prevail, are most crucial 
for these plants. During such spells, lake regions are warmer than the upper water 
shed regions. Jn early winter, the air absorbs sensib1e heat from lakes. Throughout 
the winter, the lake regions and southern Finland which consist of dense forests 
have an advantageous balance of infrared radiation. In these regions, open lakes 
and culti vated areas are found in which the cold air is stir red due to weak winds. 
Sparse fo rests which domina te in the upper water shed regions are more disadvan
tageous in both these respects. Consequently, the effects of all crucial climatological 
factors are so similar that the fina1 zones can easily be delineated. 

Reijo Solanrie. limatieteen laitos. PL 503. 00/(JJ Helsinki JO. Finland. 

Su omen luontaiselle kasvillisuudelle 
ovat kasvukauden olosuhteet tär
keimmät. Talvella suurin osa ka veista 
on lumen suojassa, ja puuvartiset kas
vilajimme kestävät yleensä hyvin tal
vemme. Hedelmäpuilla ja puuvartisilla 
koristekasveilla tilanne on toisenlai
nen: niille talvenkestävyys on tärkeä 
menestymistekijä . Siksi yleinen kasvil
lisuu -ja ilmastojako (kuva 5) ei ole 
vm. kasvi ryhmälle paras mahdollinen . 

sä esittelen lähinnä a lkutalven pakka
sia va laisevi n lisäyksin sekä vertailuin 
Ruotsin vastaavaan vyöhykejakoon ja 
ylei een kasvillisuusvyöhykejakoon. 

Vyöhykejaon perusteet 

Jotta puuva rtiset kasvi t kestäisivät tai-
en, pitää niiden ehtiä tuleentua. Tämä 

taas edellyttää riittävän pitkää ja läm
mintä ke ää, eräillä kasveilla myös riit
tävän jyrkkää lämpötilan laskua syk
syllä. Siten pakka enkestävyys riippuu 
ilma toll isesti kesän lämpöoloista, ja 
toisaalta tähän riippuvuuteen vaikut
taa lämpötilankehitys yksi ttäisinä syk
syinä. 

iinpä Suomessa on laadittu tälle kas
viryhmälle omia aluejakojaan (Kallio 
1980). Koska näitä aluejakaja on ny
kyi en ilmastotietämyk en perusteella 
mahdollista olennaisesti tarkistaa , tein 
uuden, virallisesti vahvistamauoman 
ehdotuksen (Solantie 1986), jonka täs-
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Kesän lämpötilatekijöistä tärkeim
mät ovat tehoisan lämpötilan summa 
ja kasvukauden pituus . 

Alustava vyöhykejako kesäolosuhteiden 
mukaan 

Vyöhykejakoa varten jaettiin Etelä- ja 
Keski-Suomi alustaviin vyöhykkeisiin, 
joiden leveys vastaa tehoisan lämpöti
lan summan 75°C vrk:n pienenemistä 
pohjoiseen päin . Arvioitaessa kasvu
kauden pituudet alustaviita vyöhyke
rajoilta kuvan 4 katkoviivan kohdalta, 
saatiin vastaavat kasvukauden pituu
den mukaiset vyöhykerajat. Kasvu
kauden pituuden mukaiset vyöhykera
jat kulkevat katkoviivan länsipuolella 
tehoisan lämpötilan summia vastaa
vien pohjoispuolella ja katkoviivan 
itäpuolella niiden eteläpuolella . Lopul
liset vyöhykerajat asetettiin kumman
kinlaatuisten vyöhykerajojen välille -
mille kohdin , sen annettiin tal vi-ilmas
ton ratkaista . Pohjois-Suomessa nou
datettiin harvempaa vyöhykejakoa . 
Siellä tehoisan lämpötilan summan ja 
kasvukauden pituuden käyrät käyvät 
melko hyvin yks iin. 

Talvi-ilmaston huomioimineo vyöhyke
jaossa 

Talvella yleisimpien etelä- ja lounais
tuulten mukana Suomeen tulee lauhaa 
ilmaa, joka jäähtyy matkallaan lumen 
ja jään päällä. Siksi Suomessa keski
lämpötilojen samanarvonkäyrät eli iso
termit kulkevat kaakosta luoteeseen , 
kasvukauden vyöhykerajat taas enem
mänkin idästä länteen. Hedelmäpuille 
ja puuvartisille koristekasveille eivät 
talvikuukausien keskilämpötilat ole 
kuitenkaan ollen~aan niin merkitykse l
lisiä kuin kovat pakkasja ksot , joiden 
aikana tuulee yleensä idästä tai pohjoi
sesta. Tällöin meren vaikutus tuntuu 
vain aivan rannikolla tai saaristossa ja 
lämpötilajakautuma on sisämaassa ai
ka lailla samanlainen kuin kesällä. Sik-
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Kuva 1. Talven no rmipakka nen (- °C) 

Fig. 1. Standardfrost for the winter (- °C) 
(mea n of the three hardest 1959-1983) 

si lopullinen vyöhykejako (kuva 4) saa
tiin kompromis ina kesä- ja talviolo
suhte ista siten, että se sopii hyvin mo
lempiin. 

Talvio lot otin huomioon ns . normi
pakkasen perusteella. Talven normi
pakkasen sain Ilmatieteen laitoksen ti
lastosta. jossa ovat yksittäisten vuoro
kausien alimmat lämpötilat havainto
asemittain kautena 1959-1983, laske
malla kullakin havaintoasemalla kol
men kovimman pakkaslukeman 
keskiarvon. Talven normipakkanen 
(ku a 1) sattuu yleensä tammi- tai hel
mikuussa . Normipakkanen ei kovene 
tasaisesti pohjoiseen , vaan se kiristyy 
pohjoiseen päin voimakkaimmin Järvi
Suomen ja itä luotees a. pohjoisessa ja 
koillises a rajoitta ien vedenjakajaseu
tujen älillä. Sama piirre näkyy eri tai-
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Kuva 2. Joulukuun normipakka nen (-0 C} a ) isovii va-a na lyysi nä . b) vyöhykekes kia rvoina ja vyö hyk
keensisäi sinä hajontoina. 

Fig. 2. Sta nda rd fros t fo r December (- 0 C) (mea n of the three ha rdes t 1959-1 983) a) as a n iso line 
a na lysis . b) as zonal mea ns a nd spa tia l sta nda rd dcvia t ions. 

vien kovimpina pakkasjaksoina . Jär
vien vaikutuk sesta ei ole kyse, koska 
jään päällä oleva lumi estää lämmön 
johtumisen vedestä jään läpi ilmaan. 
Ilmeisesti asia on sillä tavoin, että 
Suomenselällä ja Maanselällä vallitse
vat vähäpuustoiset suot ja karut metsät 
estävät kitkallaan kovalla pakkasella 
sellaisen vähäisen tuulenvirin synt ymi
sen, joka sekottaisi kylmimmän maan
pinnan läheisen ilmakerroksen ylem
män ilman kan sa. Toisaalta puusto on 
liian vähäistä , jotta se estäis i lämpöä 
"karkaamasta" sätei lemällä taivaalle. 
Etelämpänä Suomessa sen sijaan pel
loilla ja järven elillä- puhumattakaan 
merenjäistä -ilma pääsee helpo ti se
koittumaan. Lisäksi alueen runsas
puustoiset metsät pienentävät jonkin 
verran lämmön säteilytappioita ok i -

ton alla . josta ilma melkein olematto
mallakin tuulella kulkee myös muille 
maastotyypeille. 

Tal ven kovimmat pakkaset, joiden 
mukaan tal ven normipakkanen mää
rä ytyy, sattu vat yleensä tammi- tai 
helmikuussa·. Syystalven kovat pakka
set ovat myös merkityksellisiä , koska 
kasvien pakkasensieto ei ole yhtä hyvä 
kuin keskitalvella. Laskemalla talven 
normipakkasen tavoin marras- ja jou
lukuun normipakkaset, saadaan ku
vien 2 ja 3 kartat. Joulukuun normi
pakkasten ero Lapin ja eteläisimmän 
Suomen sisämaan välillä on jokseenkin 
sama kuin vastaava talven normipak
kasten ero eli n . 9 astetta . Kuvat 1 ja 2 
eroa vat toisistaan lähinnä vain siten, 
että joulukuun normipakkanen on 4 
astetta tal ven normipakkasta lievempi; 
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Kuva 3. Marrask uun normipakka nen (-0 C) a) isovi iva-a na lyys inä, b) vyö hykekeskia rvo ina ja vyö
hykkeensisäisinä hajo ntoina. 

Fig. 3. Standard frost for ovember (-0 C) (mean of the three hardest 1959-1983) a) as an isoline 
analysis, b) as zonal means and spatial standard deviations. 

Selkämeren rannikolla ja Saaristome
rellä, joiden edustalla on avovettä ol
koonpa joulukuu miten kylmä hyvän
sä, on tämä ero kuitenkin noin 8 astet
ta. 

Marraskuussa alueelliset piirteet 
ovat aivan samat kuin joulukuussa, 
mutta huomattavasti korostuneemmat. 
Tämä johtuu siitä, että Suomen etelä
ja keskiosissa meren saaristo! ja suuret 
järvenselät ovat kovillakin pakkasilla 
yleensä sulia tai lumettoman jään peit
tämiä. Edelleen Etelä-Suomessa saat
taa o ll a vielä lumetonta , jolloin maasta 
ilmakehään johtuva lämpö lieventää 
pakkasia. Ero Lapin ja Etelä-Suomen 
sisämaan välillä on peräti 14 astetta . 
Marraskuun normipakkanen ei kiristy 
suinkaan tasaises ti etelästä pohjoiseen 
päin (kuva 3). Keskisessä Järvi-Suo-

messa (vyöhyke III ) normipakkanen 
on vain 1,7 astetta kireämpi kuin ete
läisim män Suomen sisämaassa, joka 
käsittää myös Päijänteen-Saimaan 
seudut ( yöhyke II ). Vyöhykkeiden III 
ja IV välinen normipakkasten ero on jo 
melko iso , 3,4 a tetta , eli kaksinkertai
nen normipakkasen vyöhykkeensisäi-
iin hajontoihin nähden . Tämä johtuu 

siitä että pohjoisen Järvi-Suomen sel
kävedet o at enimmäkseen pienempiä 
ja matalampia ja jäätyvät siten pakka
siinkin nähden aikaisemmin kuin ete
läisen ja keskisen Järvi-Suomen selkä
vedet (Solantie 1983). Vyöhykkeiden 
IV ja V välinen ero on peräti 5, 7 astetta 
eli lähes kolminkertainen vyöhykkei
den si äisiin hajontoihin nähden . Siten 
normipakka en uurin muutos keskit
t y melko kapealle vyöhykkeelle Järvi-
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Kuva 4. Hedelmäpuiden ja puuvartisten korist e
kasvien mcnestymisvyöhykkeet. Katkoviivalla 
tehoisa n lämpötilan summa ja kasvuk a uden pi
tuus ;opivat täs mälleen vyöhykerajaan. 

Fig. 4. The growing zones for fruit trees and 
woody ornamental plants . 

Suomen pohjoisreunalle. Kaikkiaan 
marraskuu n normipakkanen kiristyy 
Saimaan , Päijänteen ja Vanajaveden
Längelmäveden euduilta Suomenseläl
le elin. 200 km:n matkalla peräti II as
tetta. Sen sijaa n vyöhykkeen V ja VI 
välillä ei tapahdu mitään (vyöhykekes
kiarvo vyöhykkee sä V 3 1,5ja vyö hyk 
keessä VI 3 1,6 as tetta). Tämän sekä 
vyöhykkeen pienen havaintoa emien 
lukumäärän takia vyöhykkeiden V ja 
VI aineisto! on yhdistetty kuvassa 3. 
Vyöh yk keiltä V+ VI vyöhykkeelle VII 
siirryttäes ä normipakkanen kiristyy 
jälleen 2,9 a tetta , lähinnä Perämeren 
vaikutuk en vähenemisen myötä , mut
ta pohjoisempana (vyöhykkeeltä VII 
vyöhykkeelle VIII) pysyy normipakka-

205 

nen jälleen samana. Siten normipakka
sen kiristyminen Suomenselältä Lap
piin eli n. 500 km:n matkalla o n vain 
vajaa t 3 astetta eli neljännes siitä, mitä 
puolta lyhyemmällä matkalla Järvi
Suomen eteläosasta Suomenselälle. 
Kaikki vyöhykekeskiarvojen erot lu
kuun ottamatta vyöhykkei den V ja VI 
sekä VII ja VIII vä lisiä eroja o livat ti 
lastollisesti merkitseviä (t-testi, I %:n 
risk itaso ). 

Marraskuusta joulukuuhun normi
pakkanen kiristyy sisämaassa vyö hyk
keillä V-VIII 5,0± 0,3 astetta, mutta 
vyöhykkeillä II-IV I0,5± 1,2 astetta. 

Menestymisvyöhykkeiden ilmastolliset 
tunnusluvut 

Alla on lyhyes ti luonnehd ittu menes
tymisvyöhykkeitä niiden kannalta kes
keisi mpien ilmastosuureiden tyypillisil
lä arvoilla . 

Vyöhyke I 

Tehoisan lämpötilan summa yli 1295°C 
vrk, Ahvenanmaalla vähän ale mpi . 

Kasvukauden pituus väh intää n 173 
vrk. 

ormipakka nen 
Talvi 36 astetta tai li evempi 
Joulukuu 30 " 
Ma rraskuu 20 

Vyöhyke II 

Tehoisan lämpötilan summa yleensä 
1220-1295°C rk, Saimaalla vähän 
korkeampi ja Selkämeren saa ri stossa 
huomatta a ti alem pi . 

Kasvukauden pituus 167- 173 vrk, 
koillissuu nnalla (e imerkiksi Pihlaja
vedellä) kuitenkin 162-166 vrk . 

ormipakkanen 
Talvi 36- 37 astetta 
Joulukuu 31-34 
Marraskuu 20-21 
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Normipakkaset ovat Saimaan ja Päi
jänteen saaristossa vähän ja Selkäme
ren saaristossa huomattavasti lievem
piä. 

Vyöhyke III 

Tehoisan lämpötilan summa yleensä 
1145-1220°C vrk , Selkämeren ranni
kolla hieman ja Selkämeren saaristossa 
huomattavasti alempi. 

Kasvukauden pituus yleensä 161-
167 vrk, koillisreunalla kuitenkin 158-
160 vrk. 

Normipakkanen 
Talvi 37-38 astetta 
Joulukuu 33-35 
Marraskuu 22-23 

Normipakkaset ovat Selkämeren 
rannikolla ja saaristossa huomattavasti 
lievempiä . 

Vyöhyke IV 

Tehoisan lämpötilan summa 1070-
11450C vrk, Merenkurkun ja Peräme
ren saaristossa kuitenkin alempi. 

Kasvukauden pituus 154-1 61 vrk. 

Normipakkanen 
Talvi 38-39 astetta 
Joulukuu 34-36 
Marraskuu 24-28 

Normipakkaset ovat Merenkurkun 
ja Perämeren rannikoll a vähän ja saa
ristossa huomattavasti lievempiä . 

Vyöhyke V 

Tehoisan lämpötilan summa 995-
1 070°C vrk, Perämeren saaristossa 
alempi. 

Kasvukauden pituus 147-154 vrk. 

Normipakkanen . 
Talvi 40-41 astetta 
Joulukuu 35-37 
Marraskuu 29-34 

Normipakkaset ovat Perämeren 
rannikolla hieman ja saaristossa huo
mattavasti lievempiä. 
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Vyöhyke VI 

T ehoisa n lämpöti la n summa 890-
9950C vrk. 

Kasvu kauden pituus 137-147 vrk. 

ormipakkanen 
Talvi 42-43 astetta 
Joulukuu 36-38 
Marraskuu 29-34 

Vyöhyke VII 

Tehoisa n lämpötilan summa 710-
8900C vrk. 

Kasvukauden pituus 124-137 vrk. 

Normipakkanen 
T a lvi 44-45 astetta 
Joulukuu 37-41 
Ma rra kuu 33-36 

Vyö hyke VIII 

Tehoi sa n lämpötilan su mma korkein
taan 710°C vrk. 

Kasvukauden pituus enintään 124 
vrk . 

ormipakkanen 
T a lvi 45-46 astetta 
Joulukuu 39-41 
Marra kuu 33-36 

ormipakkanen on Utsjoen uor-
gamissa lievempi. 

Menestymisv öhykkeet suhteessa vastin
ja sukulaisvyöhykkeisiin sekä käytännön 
sovellutuksiin 

J alak en ( 1957) hedelmänviljelyä var
ten laatima ja koristeka vien vakioi
mistoimikunnan ( 1968) tekemä vyöhy
kekartta o at jokseenkin sama nlai ia; 
jälkimmäisessä on to in Lappi e rotettu 
omaksi yöhykkeekseen toisin kuin 
edelli e ä. 

udet vyöhykerajat kulkevat Län i
ja Pohjois-Su omes a " anhojen" vyö
hyke rajojen kanssa jokseenkin sama n-
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suuntaise ti siten, että vyöhykkeiden 
numeroi nnin mukaisesti uudet vyöhy
kerajat kulkevat näi llä alueilla noin 
puoli vyöhykettä vastaavia vanhoja 
etelämpänä, vedenjakajilla jopa vyö
hykkeen verra n . Sen sijaan laajoissa 
osissa J ärvi-Suomea uudet vyöhykera
jat kulkevatkin va taav ia vanhoja poh
joisempana, Savonlinnan seudulla jopa 
yhden vyö hykkee n verran. äi n ollen 
uude a vyöhykejaossa Järvi-Suomea 
on Län i-Suomee n nähden korjattu 
noin yhden vyöhykkeen ve rran enti tä 
edull isemmaksi. Ruotsalaisessa vyöhy
kejaossa (UIIs tröm 1961) vyöhykkeitä 
on 8 kuten minullakin. Ruotsin vyö
hykkeistä 1 ja II ovat niin ete läisiä, ettei 
niitä esii nn y Suomes a. Siten Suomen 
8:aa vyöhykettä vastaa itse asiassa 6 
Ruo t in vyöhyke tt ä. Molemmissa 
mais a hedelmäpuiden ja puuvartisten 
koristeka vien menestymisvyöhykkei
den rajat uuntautuvat suunnilleen a
moin kuin ke äilma ton määrittämien 
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Ku va 5. Yleise t kasvil
lisuusvyöhykkeet 
Luoteis-Euroopassa 
(Ahti, H ämet-Ahti & 
Jalas 1968). 

Fig. 5. Vegetational 
zones in nonhwestern 
Europe (Ah ti , Hämet
Ahti & Jalas 1968). 

yleisten kasvi llisu usvyöhyk keidenkin 
rajat (kuva 5); yleisiä kasvillisuusvyö
hykkeitä on (tunture ita lukuun otta
matta) Ruotsissa 5 ja Suomessa 4. Ete
läboreaalinen kasvillisuusvyöhyke, jo
hon pääosa Etelä - ja Kesk i-Suomesta 
kuuluu (kuva 5), on ruotsalaisille pal
jon vähämerki tyk elli sem pi kuin suo
malaisille koska se on Ruotsissa maa n
ti eteellisistä syis tä va rsi n kapea (kuva 
5) ja koska Ruotsissa hedelmäpuiden 
viljely kannattaa keskittää Etelä-Suo
mea edullisemmille alueille. Siksi li enee 
tarkoituksenmukai ta käyttää Suomes-
a "tiheämpää" seulaa kuin Ruotsissa 

( ama koskee luonnollisesti muitakin 
luonnon vyöhyke rajoja). Jo joihinkin 
sovellutuksii n ta rvitaa n vähemmän 
vyöhykkeitä, ei mikään es tä käsittele
mä tä niitä e im. pa rei na (1 + II , 111 
+ 1 jne.). Ku va a 6 nähdään Suo
men ja Ruotsin vyöhykkeiden vas taa
vai uu toisiinsa ja ylei iin kasvilli-
uus yöhykkeisiin nähden. 
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Kuva 6. Menestymisvyö
hykkeiden suhde yle isiin 
kasvi llisuusvyöhyk keisii n 
Suomessa (X -) ja Ruot
si sa (o---). Yleise t kasvil
lisuusvyö hyk keet: 
H B = hemiboreaal inen 
SB = eteläbo reaalinen 
MB= keskiboreaalinen 

B = pohjoisboreaalinen 
S = vyöhykkeen eteläosa 

= vyöhykkee n pohjois
osa 
H B/ SB = etelä- ja hemi
boreaalisen vyöhykkeen 
rajaseutu (jne.) 
Fig. 6. The rela tion of the 
growing zones to the vege
tational zones in Finland 
(X - ) and in Sweden 
(o--- ). The vegeta ti o nal 
zones: 
HB= hemiboreal 

HB SB MB+---..... -+-NB +- SB = sou thern boreal 
MB= middle boreal 
N B = northern boreal 
S = the southern pa rt 

N HB/SB 5 N 5B/MB 5 N S N 

KAS V t LI SUUSVY ÖH YKKEET ( ETELÄSTÄ POHJO 1 SEEN) 

VEGETATI ONAL ZONES (FROM SOUTH TO NORTH) 

Menestymisvyö hykekarttaa sovellet
taessa on huomioitava erikseen pa ik a l
lisilmastollises ti hyvin edullise t pai ka t 
(etelärinteet ja suurten järvien ra nna t 
erityi sesti hi etama illa) samoin kuin hy
vin epäedu lli se t pa ikat (kylmät, va rjoi
sat notkot ja pohjoisrinteet erit yises ti 
savi- ja hiesumailla). Tällaisilla vo i
makkaas ti poikkea vi !Ia viljelypa i koi !Ia 
tulisi noudattaa seuraavaksi etelä i
se mmän tai pohjoise mma n vyöhyk
keen suosituksia. 

Menes tymisvyöhykkeiden rajoja 
määritettäessä on lähdetty luonno nti e
teellise ltä pohjalta ja unohdettu halli n
nolli se t raja t. Maa ta louskeskusten tai 
läänien kokoiset hallinnolli se t a luee t 
ovat sopimattomia tähän ta rk o ituk
seen, koska esim. ympäristöjään epä
edullisemmat ved enja kajaseudut ovat 
samalla yleensä halli nt oalueiden ra
jamai ta. Suomen ka nsa n sivis tystaso 
on si ksi korkea , että hedelmäpuiden ja 

= the nonhern pan 
HB/ SB= a region abou t 
the bounda ry between HB 
a nd SB (etc.) 

ko ri s tekasvien vilje lijä t pys tyvä t va i-
a tt a selvittämään o ma n paik kak un

ta nsa sijai nn in kuvan 4 kartalla. T ä l
löi n vyöhykerajojen mutk is ta ei ole yk
s ittä i en viljelijä n ka nna lta ha ittaa 
vaan pikemm in hyö tyä. 

H edel mä puiden ja ko riste kasvien si
joittamisen vyöhykkei iinjätän meteo
ro logina ti etys ti viljelypuolen tutki
joiden tehtävä ksi. Sen ve rra n kuitenkin 
u kallan a r ella että vai n ko lmessa ete
läisimmässä vyöhykkeessä ka nnattaa 
pe rustaa va rsi na isia hedelmäpuutarho
ja,ja että tällöi nk in on jo vyöhykkee ä 
III kiinni te itä ä eri tyi tä huomiota 
ka vu paika n alintaan ja lajikkeen tal
ve nkes täv tee n . yö hyke IV lienee ra
javyöh ke jonka pohjoispuolella on 
rajoitu tt a a p ihamaiden kori ta miseen 
kestä immillä kori tekasvilajikkeilla. 
Vyö hykkei ä II ja III asettaa vielä 
kas ukauden 1 hy omat vaa timuk
sen a. 
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Vyöhykejaon status 

Menestymisvyöhykejako on ollut alus
tavas ti esillä maatilahallituksen aset
tamas a hedelmäpuiden ja marjapen
saiden lajike työryh män kokoukses a. 

Kirjallisuutta 

Ahti , T. , Hämct-Ahti . L. & J alas. J . 1968: Vcgc
tat ion a nd thei r sec tio ns in no rthwestcrn Eu
ropc. - Ann . Bot. Fennici 5:169-211. 

J a las. J . 1957: Suomen ja Ruo tsin hedelmävilje-
lyvyöhykkeide n vertailua . Puuta rha 
59 :451-454. 

Ka lli o, T. 1980: Mite n o n päädy tty nykyisiin ko
ri ste kasvien menes tymisa lueisii n. - Dend ro
logia n se ura n ti edotuk sia 1 1:1 13-1 17 . 

Maa ta lo ushallituksen asettaman kori stekasvie n 
vakiolajiketoimikunnan pöytäki rjat 1968. 

Kirjallisuutta 

Perttula, A. (toim.) 1985: Kaupunginpuutarhurien 
Seura r .y. 1935- 1985. - 125 s. Helsinki. Kaupun
ginpuutarhurien Seura. - Saatavana Kaupungin
puutarhurien seuran sihteeriitä Ahti Pakariselta, 
os. Kaupungin puutarha A, 33100 Tampere, hinta 
150:-. 

Kaupunginpuutarhurien seura täytti viime 
vuonna viisikymmentä vuo tta . Juhlan kunniaksi 
on ilmestynyt Annikki Perttulan toimittamana 
runsaasti kuvitettu historiikki. Kirjan alussa on 
kiintoisa katsaus kaupunkivihreyden syntyyn ja 
kaupunkien puutarhojen alkuaikoihin maas
samme. Luvussa esitellään Turun, Helsingin, 
Tampereen , Hämeen linnan , Oulun , Kotkan ja 
Kuopion puistojen perustamista ja puistojen 
hoidon kehitystä ko. kaupungeissa . Sen jälkeen 
seurataankin kiinteästi Kaupunginpuutarhurien 
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Ryhmä on suhtautunut myönteisesti 
ehdotukseeni , mutta käsittelee asiaa 
vielä myöhemmin. Tarkoitus on saada 
aikaan vyö hykejako , jonka maatilahal 
litus virallisesti vahvistaisi. 

Solantie, R. 1983: J ä rvien jäätymisajankohdan 
ri ippu vuus niiden kes kisyvyydestä , pinta
alas ta ja pakkassummasta . - Vesitalous 
1 983( 1 ):25- 28. 

Solantie, R. 1986: Suomen hedelmäpuiden ja 
puuva rt isten koristekasvien menestymisvyö
hykkee t nykyisen il masto ti etä myksen valos
sa. - Maatalousha llinno n ai ka kauskirja 
1 986( 1 ):6- 1 7. 

Ullström, K.E. 196 1: Zonkarta i Svenska pomo
Jogiska föreningens växtat las. - 103 s. 
Stockholm. 

seuran vaiheita alkaen perustamiskokouksesta, 
sitten tulevat luettelot niin perustaja- kuin kun
niajäsenistä , kokouksista, kursseista, kansainvä
lisistä yhteyksistä ja jäsenistöstä. Mukana on 
myös Arvo Toivo lan laatima kaupunkien puis
topinta-alojen tilastoimi (9 s.). Leppoisaan tyy
liin toimitetusta historiikista löytyvät vielä ar
tikkelit : " Kunniapuheenjohtajan puheenvuoro", 
"Tuurin Jukkaa tapaamassa", "Muistoja vuo
sien varrelta", "Kun pikajuna odotti Tuuria 
Tornion asemalla", "Kommelluksia Leningra
din matkalla v. 1959" ja hyödyllinen katsaus 
puisto toimen asemaan eri kaupungeissa sekä 
luettelo eri kaupunkien kaupunginpuutarhureis
ta . - Kaiken kaikk iaan perin sympaattinen , tu
tustumisen arvoinen kirjanen , jossa on paljon 
viheralan yleissivistykseen kuuluvaa asiaa. -
Penlli Alanko 
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Jyrsijöiden ja hirvieläimien tammelle aiheuttamat tuhot 

Robert Rainio 

Raini o, R. 1986: Jyrsijöiden ja hirvieläimien tammelle aiheuttamat tuhot. (Dama
ges of oak caused by rodents and elk.)- Sorbifolia 17(4):210-214. 

Voles, hares (Lepus rimidus in particular) and elk (Aices alces) cause the most severe 
damages in oak plantations. Voles mai nly gnaw the basal bark on saplings and 
break off the root tips; this may totally destroy an oak stand. Hares also chew 
yo ung twigs and the bark of older shoots. Especially during the winter months the 
saplings are damaged by voles and hares. ln early summer elk s tear off young 
shoo ts of oak, even a few meters above the ground. ln addition , male elks rub their 
ant lers agains oak trunks. 

The most ordinary means against the damages caused to young oaks by mam
ma ls are fences of various kinds . shelters around trunks and tops. and chemical 
repellents . Snares , other traps and poison are used as well. Damage may also be 
prevented o r a t !east diminished by pro per care o f the plantatio ns , especially by 
regulating the densit y and timing the planting operations. The fairly good regenera
tion abi lit y of oak helps to repair injurie . 

R. Rainio, Salontie 4 A A. 25500 Perniö. Finland. 

Tammen keinollisen uudistamisen 
yleinen epäonnistuminen o n tiivistettä
vissä kolmeen sanaan: myyrä , jänis ja 
hirvi , mihin jo a iemmassa artikkelissa
ni viittasin (Rainio 1986). Tammenvil 
jelyssä on tämä paholaisten joukkio 
alati pidettävä mielessä ja kaikkien 
taimistovaiheen toimenpiteiden mie
lekkyyden tärkein kriteeri on näiden 
turmion serkusten tuhojen minimointi . 
Puutarhanhoidossa esiintyy käsite la
sinalainen viljely; jalopuumetsänhoi
dossa pitäisi puhua panssarinsisäisestä 
kasvatuksesta. Vaikeudet kaupunki
miljöössä ova t suhteellisen pieniä , mut
ta muualla yksittäiset tammentaimet 
o n suojattava todella tehokkaasti -
muussa tapauksessa voidaan keskustel
la vain aiheesta riistanruokinta . 

J ottei aloitteleva tammenviljelijä pe
lästyisi kuitenkaan heti alkuun , sanot
takoon myös muutama lohdutuksen 
sana. Ensinnäkin 'tammi pystyy kehit
tämään melkein loputtomiin uusia ve
soja ns. uinuvista silmuista, joitten an
siosta sen uudistumiskyky vaikeiden
kin pahoinpitelyjen jälkeen on lähes 
uskomaton : hyvin juurtunutta tainta ei 

pysty tappamaan kuin ehkä vesimyyrä 
syömällä juuret. Toipumiskyvyn edel
lytys on kuitenkin hyvä valaistus; 
luonnos a tammentaimet eivät kuole 
eläinten hampaissa, vaan jäämällä kil 
pailussa tuhoilta säästyvien puulajien 
alle. Toiseksi tammen jäykkäoksaisuu
den vuoksi hirvi ei mielellään mene ti
heisiin taimikoihin, ilmeisesti koska se 
siellä repi i nahkan a . Kolmanneksi 
eläintuhot vähenevät taimimäärän 
kasvaessa, ja jos muuta vesaikkoa on 
seudulla runsaasti. eljänneksi on 
tammella kyky erittää lahonestoaineita 
vanhaankin puuainekseen päin , joten 
kuoren nakerruksesta aiheutuneet haa
vat yleensä paranevat jättämättä pysy
vää vammaa. Ja lopuksi , kun on päästy 
yli miehen korkeuden ja taimisto on 
sulkeutunut, ovat murheet käytännölli
sesti kat oen ohi. 

Myyrätuhot 

Myyrätuhoja on periaattees a kahden
laisia: ty ikuoren jyr intää tai maan
alaisista kä tävistä katkai tuja juuria 
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(vesimyyrä). Viimemainitussa tapiwk
sessa tammenviljelmä voi kerralla tu
houtua , ensinmainitussa tapauksessa 
tekee hyvin juurtunut tammisto uudet 
versot juurenniskan uinuvista silmuis
ta. Tunnetusti myyrät esiintyvät peri
odeitta in ; viime talvi oli vaikea , mutta 
nyt lienee odotettavissa pidempi rau
hallinen kausi, jollainen vallitsi lähes 
20 vuotta ennen tätä viimeistä huippua. 
Myyrävuosina ei ainakaan metsitettä
ville pelloille kannata lähteä perusta
maan tammistoa , mutta silloin voi teh
dä esivalmistelut tai kylvää tammi tai
mitarhaan, jossa suojauksesta on hel
pompi huolehtia. 

Myyrätuhojen torjunta on melko yk
siselitteisesti samaa kuin heinikon tor
junta. Lisääntyäkseen massoittain 
myyrät vaativat ens isijassa heinäkasve
ja, kun sen sijaan monet ruohovartiset 
yrtit ovat niille lievästi myrkyllisiä . Sik
si tammen viljelyssä heinikko on pidet
tävä kurissa alusta lähtien ja tästäkin 
syystä on pyrittävä taimiston nopeaan 
sulkeutumiseen. Tietenkin on mahdol
lista käyttää myös loukkuja ja myrkky
jä, mutta tämä vaatii jatkuvaa tark
kaavaisuutta eikä silti aina onnistu var
sinkaan ve imyyrän kohdalla . Toinen 
mahdollisuus on käyttää herbisidejä , 
mikä toisaa lta edistää tammen tainten 
kasvua huomattavasti juuristakilpailun 
helpottaessa . 

Jänistuhot 

Jänistuhojakin on periaatteessa kah
denlaisia : joko vain silputaan vuosiver
soja tai sitten nakerretaan myös van
hempaa kuorta. Edellisestä on eniten 
haittaa kun latvaverso toistuvasti kat
kaistaan niin, että pituuskasvu koko
naan e tyy. Kuoren järsintä voi rungon 
Ympäri ulottue aan tuhota näennäi
sesti jänikseltä jo karkuun päässeen 
tammen . Jänistuhoja ei esiinny ke äi in 
kuten ei juuri myyrätuhojakaan ; silloin 
on maittavampaakin syötävää. Tam
men kimppuun jäni alkaa käydä , kun 
vihreät ruohot lakastuvat syyskuu sa . 
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Lumettornana aikana tuhot rajoittuvat 
lähinnä heikoimpiin vuosiversoihin ja 
suojaamattomille taimitarhoille. Lu
minen aika on tammenviljelijän koette
lemusten kausi: mitä enemmän lunta 
tulee , sitä varmemmin kaikki esiinpis
tävät versot löytää poikkiviillettyinä 
hangelta ja käyntikortteina papanat 
viereltä. Kaikkea ei jänis syö, leikkaa
pahan vaan poikki ikäänkuin ilkeyt
tään. Lumen alle jäävät versot yleensä 
säilyvät ja tammi kasvaa vuosien mit
taan leveyttä , mutta latvus on kuin sii
lin selkä. Joskus unohtunut latvaverso 
yleensä kalutaan seuraavana talvena 
kuorettomaksi. 

Väitteet ovat ristiriitaisia siitä, onko 
metsäjänis vai rusakko pahempi tam
men tuholainen . Pidän metsäjänistä 
pahempana; kaivautuuhan rusakko 
mieluummin maanpintaan ruokaa ha
kemaan , kun taas metsäjänis elää ko
konaan lumenpinnan yläp uolisista 
kasvinosista. Saattaisi suorastaan olla 
niinkin, että tammen levinneisyysraja 
pohjoisessa määräytyisi osaltaan näi
den kahden kilpailijan valtapiirien mu
kaan. Hypoteesia ei liene koskaan en
nen esitetty, mutta se selittäisi pitkälle 
tamminuorennoksen tilanteen esim. 
Upplannissa, missä rusakon reviireillä 
asutuksen ja peltoaukeitten piirissä 
taimia näkee paikoin hyvin runsaasti 
ilman mainittavia jänisvaurioita, kun 
taas laajempien metsäalueitten sisällä 
tammentaimet eivät tahdo päästä esiin 
lumen korkeuden yli. 

Jänistuhojen torjunnan erikoiskeinot 

Tammen nuorennos sortuu useimmiten 
juuri tal visiin jänistuhoihin . Viljelmillä 
voi myyriä vastaan taistella myrkyin ja 
ansoin , mutta jänik iä ei ole lupa ah
distella muuta kuin lyijyllä tai nikkelil
lä . Yksittäisillä viljelmillä ei sekään 
tahdo auttaa sillä talvinen tammenvil
jelmä n kyajan havupuumonokulttuu
rien keskellä vetää ristiturpia puoleen- · 
a laajalti ympäristö tä. 

Muitakin keinoja on entään ole-
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massa . Yksittäiset latvaversot voi suo
jata yli talven tiheällä verkolla tai hal
vemmin sanomalehtipaperiin käärien ; 
paketin läpi ei jänis lähde tietään pu
remaan . Sade tietenkin lio ttaa ja tu u li 
repii kääreitä , joten ne on aika ajoin 
tarkastettava. Koko viljelmän voi tie
tenkin myös aidata, mutta jos tälle kal
liille tielle lähtee, pitäisi suojan kestää 
myös hirviä ja peuroja. Tällöin va litet
tavas ti kustannukset nouseva t pil viin 
eikä tammenviljelyn kannatt avu udesta 
kannata edes puhua. Siksi en tämän 
kirjoituksen puitteissa puutu aitausky
symykseen, mainittakoon kuitenkin , 
että esim. Saksassa kaikki ta mmenvi l
jelmät on pakko suojata tällä ta voi n . 

Viime vuosina on Keski-Euroopa sa 
ja vähän meilläkin kokeiltu tamm ien 
yksilöllistä suojausta , jolla tuntuu ole
van tiett yjä etuja (Somerfo rd). Tällöi n 
taimi kasva tetaan valoa läpäisevän , va
jaat 1 1/2 m korkean , tuetun muovi
putken sisällä ikäänkuin kasvihuo nees
sa . Koska suojain maksaa n. 8 mk/kpl 
ja on työläs asettaa suurille taimimää
rille , ehdotan seuraavaa menettel yä. 
Annetaan istutuksen ensin juroa 1 tai 
2 vuotta , jo lloi n se vielä on tal visin jo
ten kuten lumen suojassa, eikä heinik
ko vielä sa is i olla hankalan korkea. Sit 
ten keväällä va litaan tasaisi n välein 
parhaat taimet , leik a taan sivuoksat, 
lannoitetaan ja asetetaan suojus . Se an
taa samalla suojaa myös hallalta sekä 
syksyllä lamoava lta rehevöityneeltä 
heinikolta . Latvaverson vo i laskea kas
vavan jo si nä kasvukautena ulos put
kesta . Runk o on jatkossa kin suojassa 
jäniksiltä ja jaksaa kasva ttaa yläpääs tä 
pituutta, jollei hirvi käy si tä liian usein 
repimässä . J o ka tapauksessa ollaan 
yläpuo lella hirvenkin mukavimman 
laiduntamiskorkeuden . 

Jänistorjunnan yleiskeinot 

On tunnettava ta rkkaa n jäniksen syö
mäto ttumukse t , si llä niitä hyödyntä en 
saa ttaa pä lkä häs tä sittenkin elvitä il
ma n ka lliita ja työ läi tä erik oistoimen-
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Kuva 1. Kovaa voi olla tammentaimen elämä. 
Hirvi o n napsinu t vuosivero t ja jänis nakertanut 
kuoren sieltä. mihin on hampainccn yltänyt. 
Taimen ainoa turva on takkuisuus ja usea n tai
men yhteispuolu tu . 

Fig.l . a sapling of oak bruised by hares and elks. 

piteitä. En innäkin jä nis tuntee olonsa 
tur a ttomak i aukeilla aloilla vai ll a il
masuojaa haukkoja ja pöllöjä vas taa n, 
ei kä tammen ka vatu iksi el ästi 
korkeamman päälli puu ton alla ota 
onnistuak een lukuun o ttamatta e i
ka va tu ta lumen uoja a . icläkin 
merki tyk elle em piä viljelijälle ova t 
avoimilla aloilla kasvavat paksut vuo
si er ot; ahvat ok a t eivä t maistu yhtä 
hyviltä kuin hennot. J o ahvatki n ok-
at kaluttai iin kuorettomiksi, ne ilti 

mona ti uojaavat uutta e r oa eu raa
ana ta lve na ainaki n yhdeltä uunnal

ta: kuolleet ok a t muodo tava t kauan 
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säilyvän ta kkuisen piikistö n, jonka 
turvissa joku verso lopulta pääsee ta l
visen jäniskorkeuden yli ja jatkossa kin 
säästyy kuoren ympärinakerrukselta. 
Syö tyä osaa ei sik si saa po istaa, kor
keint aa n vo i joita kin sivuoksia lyhen
tää ,jotta oksiston takku rungon ympä
rillä kävisi mahdollisimman tiheä ksi . 
Kaikkea "siivoam ista" o n visusti kar
tet tava, vain ta mmen latvakasvaimelle 
pitää leik a ta muun puusto n läpi vä 
häi stä aukkoa. Eräs keino on istuttaa 
tammenta imi aivan yhteen kuusen 
kanssa, jolloin jäniksen ja hirve nkin 
ylenkatsoma naa puri alkuun tarjoaa 
tiettyä suojaa. Vaa rana on myö hempi 
kehit ys, jolloin ta mmi helpos ti jää kuu
sen a lle varjoon. Tammea on autetta va 
ke vä isin kuuse n oksia leikkama lla ja 
lopulta vaaralliseksi kä yvä naa puri pi
tää kaa taa. 

Lannoituksesta 

Ta imikehit ys tä o n kaikin kein o in syytä 
kiirehtiä vaara n vuosien ohittamiseksi 
ma hdollisimm a n nopeasti . Siksi ta m
mistoa ka nna ttaa la nnoittaa vaikkapa 
vuosittain, jo tta saa ta isiin aikaan pa k
suj a, huonommin maittavia latvaverso
ja. Lann oi tu stekniikkaan ei tässä ole 
syytä puuttua. Itse olen käy ttänyt pie
nimm ille taimille Puutarha n kevä t Y
lannos ta, va rttunei mmille typpirik a ta 
Y-la nnosta touk okuun aika na . Kus
tannuk se tkaa n eivä t nouse ko rkeik si, 
koska ta rvi tt ava t määrät ova t ainak in 
alkuun pieniä. Tarkkana on o ltava sii
nä , ettei Jannoit a enem mä n hei nikk oa 
kuin tam menta imia; ky eeseen tulee 
iksi vai n pistelannoi tus. 

Hirvi- ja peuratuhot 

Hirvi o li pitk ään as utuill a seuduilla 
niin har inainen, ett ei illä ollut mitään 
merkit ys tä ta mm en vi lje lyn kannalta. 
Vielä 1920- ja 1930-lukujen tammi toja 
peru tettaes a ei itä tar innu t ottaa 
huomi oon. Viime uo ikymmeninä 
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hirvik annat ova t tull ee t niin suuriksi 
va rsi nk in tammialueilla, että nii stä on 
tullut jäniksen veroinen piina , paikoin 
pahempikin . Kaike n kukkura ksi Poh
jois-Amerik asta tuo tettu valkohäntä
peura on levinnyt ta mmen luo ntaisen 
raja n eteläpu olelle noin 10 vuotta sit
ten. äiden metsäs tykseen on viime 
vuos1na saatu sentään jotakin paran
nusta . 

Hirvi on kahde sa kin suhteessa jä
nistä pahempi , ensinnäkin se repii 
tammea kesä lläkinja tietenkin se myös 
yltää pa ljo n korkea mmalle. Hirvituho
jen se ura uk se t ovat pahimmillaan al
kukesästä , sillä vanhemmat, jo puutu
neet ve rso t pys tyvä t leposilmuistaan 
kasva tt amaa n uusia versoja, jolloin pi
tuuskasvusta a inakin jotakin jää jäljel
le. Talvella hirvi napsii vuos ive rsoja, 
yleensä vai n päätes ilmuja , jolloin jää 
myös pituuskasvua jäljelle . Talvinen 
tammi ei ole hirve n mi eliruokaa ; se jää 
selväs ti paj uista , pihlajista, taitaa jäädä 
ka tajas ta ja ehkä männystäkin, mutta 
ta mmi on kuitenkin koivua ja leppää 
suositum pi. Hirven syö mätuhot taimi
kassa a lk ava t pol venkorkeudelta ; lä
hinnä maan pint aa olevat oksa t säily
vä t ylee nsä hirviltä. Kahden metrin 
kork eudessa a lk ava t ta mmenversot 
taas olla turvassa. Mutta jos lehvistä on 
puutetta ja va rsi nkin syksyllä, kun 
muut lehtipuut ovat jo kelta isia, mutta 
tamme n latvakasvaimet vie lä vihre itä, 
saa tt aa käydä niin , että hirvi ta ivut taa 
ja ta ittaa ko rk ea nkin ta imen ulottuak-
ee n latvakasvaimeen. 

Aivan erillinen harmi ovat puskenta
tuh ot. Syksyisin se kä hirvi että peura 
ha nk aa a t uusia sa rviaa n sopivan tai
pui siin runk oih in- ja va lit eva t a ina 
kau neimma t ja si leimmät puut. Yleen
sä hirvi kohdistaa raivonsa yhteen run
koon kerrallaan, mutta peura kulkee 
puulta to ise lle ja hanka a runk okuoren 
piloille joskus laaja ltaki n a la lta. Pus
kentatuhoja lukuun ottamatta peuratu
hot o a t vähäisempiä kuin hirvitu hot 
ilmei e ti ik i, ett ä peura hakee ravin
ton a enimmäkseen maan pinna lta. 
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Hirvituhojen torjunta 

Hirvituh ojen to rjunta keino ista mai nit
ta koo n ensin puuk o hta iset la tva- ja 
runkosuoj a imet. Ensinma in itut ova t 
la tva kasva imeen ta lve ksi pis tett yjä 
tö lkkejä (es im. yoghurt-tö lk it ) tai san
o ma leht ipa per ista s ido ttuja pa kett eJa, 
jotka suojaava t kasva imia h irvien 
syö nniltä . Runk osuoJa imet o n ta rk_o i
tettu nimen o maa n puskenta tuh oJe n 
torj untaa n. Pa ras suoja o n kuit en ki n 
tiheä ja sotkuine n ympä ri s tö se kä mo
net runkoa ympä rö ivä t lyhye nl a ise t 
oksa t. Suoja na voidaa n li säks i käyttää 
es imerkik si neljää maa ha nl yö tyä ja yh
teensidottua kuuse nk a ra hk aa. Pus
kenna lta suojaava t y leensä m yös ke i
not , jotk a suoj aava t runk oja jä ni sten 
na kerrukse lta. 

M o nenla is ia haj us teit a e li hirve n
ka rko itusa ine ita o n ko keiltu , mutta 
niiden teho e i sä il y ka ua n ja hirvi to t
tuu haj uste is iin. Sik si haj usteita ~m 
järkevintä kä yttää va in tuho iile k_a ik
kein herkimmissä kasva tusva iheissa, 
s ii s e rit yisesti a lkukesä llä la nnoi tu kse n 
jä lkeen . Ka upassa o ll ee t ent yishaJ US
tee t ova t tähä n mennes ä oso itt a utu
nee t teho isiksi, mutta juuri ma rkkin_o il
le tullutta 'H a te'a ka nna ttaa ko ke ill a. 
Lannoi tte is ta urea n sano taa n karkoi t
ta va n hi rviä . Karkoitusva ikutus o n 
m yös ihmisulos teilla, pa loö ljyllä ja pet
ro lill a. T eho kkaa ll a ka rk o itea meella 
o lis i suuri a rvo nim en o maa n ja lo pu u
viljelmillä kunha n ka rko ittee t ko m b i
noidaa n järkevä sti muihin kasv ua ediS-
täv iin to imenpiteis iin . . . . 

Hirvien kulkemista es tävistä kemois
ta on melko tehokkaa ksi osoitta utun u t 
noin metrin kork eudell e kiinnitett y le
veä värillinen mu ovina uha, joll a is ta 
nä kee te iden va rsill a ja joskus vilja pel
tojen suoja na. M yös lippu s iim~a ~o!
nee käyttää. N a uha t on kuit enkm SIJO I
tett a va maastoori hyvin nä kyväs ti, e ikä 
hirvi ka ntaa p idä to tuttaa n iihi n ennen
a ika ise ll a asenta mi se lla. Mikä li a it a uk
siin liitetää n täll a ise t na uha t , o n sisä ltä 
pois tettava kai kki mu~ hirveä k_iin _n o.~
ta va ( = pajut j a pihlaJa !). J os hirVI na -
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kee sa ma lla kert aa ko ko a ita uksen , jos
sa ma hd oll isesti vi elä si ä llä kulkee ris
ti in tä llai ne n na uha, riittää ha lvin 
ma hd o ll i uus, pelkkä ka nave rkk o , j_o
ka m yös pitää jän ikse n loi to ll a . ta lvis
a ikaa n . A itaa o n ku iten km pa rtiOilava 
n iin että ma hdollise t a uko t , lumenpa i
nam'a t ja päällepudo nnee t oksa t ko rja
taa n , ennenkuin jäni s löytää a uk o t Ja 
eht ii a lo ittaa laajemma t tihutyö t. 

H irvi - ja peura tuhoja vo i vä he ntää 
m yös ilma n ka lliita e rit yis ke inoja tu
keutuma ll a jo ma in ittuun ta mme n 
jäykkäok a isu uteen_;_ t iheäs_sä _ t a ~mi~ 
kossa ei ä t hirve t vuhdy. Kay ta nnossa 
o n ma hdo to nta is tuttaa ko ko a lue 
ta mmelle n ii n tiheää n kuin o li s i tässä 
suhteessa ta rpee lli s ta, mutta se ei on
neksi o le vä ltt ä mä tö ntäkää n. Ri ittää, 
että ta mmet ova t t iheissä ryhmissä j a 
että se ka puuta o n ni in pa ljo n kuin 
sui nkin (ks. ta rkemm in Rai n io 1986). 

Kirjallisuutta 

Ra inio. R. 19 6: Ta mmen viljely. - So rbifo lia 
17:9-19 . 

Oikaisu 
So rbifo lia n eddhsen numero n 17( 3) Pentti Alan
go n a rt ikkeli n ·· o end rologi nen kirjall isuus 
J9 y · sivun 170 oi kea n pa l ta n lo ppu o n virheel
linen. Sen tulee olla se uraa va: 

imonen. J .: Apu laiska upunginpuuta rhuri Ju
han i Tuuri 0 15 .6. - Puu ia rha 8: 3 8- 390. 

osukai nen. M.: Monikäy ttöi nen kalaja. - Ko
t ipuuta rha 45:35 -359. 

- MyrskyiUhoja Mu ulas a. - Puuta rha 
:590. 

o uk ai nen. M. & T ige r tedt. P.: Musiila n a rbo
retum in pa rhai ten menes iynee t pen aa t. -
Puuia rha :4-6. 1 -1 9 , 256-257 . 540-54 1. 
596- 59 . 16-7 17. 

os ukai nen. M. & 11 ka nen. A.-M .: Kel lovaive
ro n ( Pien noribunda) ol ukkolisäy . (Ab
tract: T issue culture propaga tion o f Pieris 
no ribunda.) - So rbifo lia 16:75- 0. 

o t ila, P.: l ) rk )lliset ka vi t \ iherra kenta mise 
sa. - Helsi ngi n yliop. puuta rha t ie t. la it. j ulk . 
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Dendrologian Seuran kotimaan retki 4.-6. 7.1986 

Elise Pä mppi 

Kes kell ä pa rh a inta lo ma ka utt a 2 1 in
no kas ta dend ro logia suuntas i tutki
musretk ensä Lä nsi-Suo meen: Fo rs
saa n , J o kio is iin , Ko kemäe ll e, Po riin , 
Noorm a rkkuun ja Ra uma lle. Perjan
ta iaa muna 4 .7. klo 8.00 no usimm e 
Metsä ta lo n edusta ll a bussiin . Tässä 
va ihees a ma tk a la isista o li koossa vas
ta pu o let , lo put po im itt ii n ma tka n va r
relta . Ensimmäi nen pysä hdys oli jo 
Espoon Luukkaa ll a Po rintien va rressa, 
jossa sa imme tutustua kä mmek kä ha r
vina isuuteen , suoneido nva ippaa n 
(Epipacris palustris; ks. Lutukka 2:8). 

Fo rssassa ka upunginpuuta rhuri 
Paavo Repo neo o li meitä vas tassa a u
li ina oppaa na. Siellä sa imme myö 
runsaa n lisä miehit yksen seuru eeseem
me. Käve lyretkell ä mme Fo rssa n kes
kusta n puisto issa tutustuimme ensim
mäise nä " Ankka la mm en" pu is toon . 
Pu is ti kko o n perustettu t iil isaven ka i
vuusta synt ynee n la mmen ympä rill e. 
Runsaasee n laj istoo n kuului va t mm . 
ja pa ninja lopä hkinä (Juglans ailanthifo
lia ), k irj ava lehtinen metsävaa hte ra 
(Acer platanoides ' Drummo ndii' ), ru 
sovaa htera (A.p. ' Reitenbachi i'), pyl
väshaa pa (Popu/us tremula 'Erecta ' )ja 
vuo rivaa htera (A cer pseudop/atanus) . 
Ka rta no nk adu lla o li ka tupuun a käy
tett y vuo rija lavaa ( U/mus glabra). J a
lava l eivä t o le menes tyneet kylmä n 
maa perä n vuo ksi, joten til a ll e o n istu
tettu puisto lehmusta (Ti/ia X vulgaris) 
ja ta rk oi tu o n muuttaa ko ko kadu n 
puusto lehmuksi ksi. T ehtaa nk o ul un 
lu o na kasvo i mm . inikuusa maa (Loni
cera caerulea) ja punasaa rnea (Fraxinus 
pennsylvanica ). 

Tehtaa npui to käsi ttää yli 4 ha va r
si nai ta hoidettua puistoa. Ensi m mäi
se t kasv it tä hä n a lkuaa n F inn laysonin 
te htaa n pui toon i tutett ii n vuonna 
1850. uo nna 1982 puisto si irt yi Fors-

sa n ka upung in o mistukseen. Osa puis
to n pu ista o n huo no kuntoisia ja kärsi
nyt todennä kö ises ti ves ita louden muu
tuttu a sa laoji tuk sen tukkeutumisen 
vuoksi. Pu isto n puista ja pensaista 
merkitsin muistii n ka rtioj a lava n (UI
mus g/abra ' Exoniensis'), ha rmaapih
da n (Abies conco/or), ja pa ninlikusteri 
sy reeni n (Sy ringa amurensis va r. japo
nica), o ra paa t a ma n (Rhamnus cathar
ticus), sulka hernepensaa n (Caragana 
arborescens ' Lo rbergii '), viirukirjo ka
nuk a n ( Cornus a/ba 'Sibirica Va riega
ta '), loi maa nko ivun (Betula pendula 
' Cri pa ')ja villasyree nin (Sy ringa vii/o
sa). Tehtaa npu istostaja tkoimme kä ve
lyä mme silla n yli Loi mijoen ra nta puis
ton kasvei hin tutustuen ja edelleen 
koh t i Ka upungintaloa, jonka luona 
buss i oli lä htöva lmi ina ko hti J o kioi sta . 

Maa talouden tutkimuskeskuksessa 
J okioi i sa tutkija Ka tri T ii tta nen ker
to i al u ksi ase ma n eri to im itiloi sta ja 
paika n lyhye n hi to r iiki n . Metsä nhoi
taja T imo T a likka esi tt eli ka rt a non
pu is toa se kä lä hi metsän koea lueita . 
Tutkimu ase ma toi mii a ika naan 
32 000 ha laajui sen ka rt a no n ma illa . 
Huo les tuttava lta tunt ui pu is toa lueen 
hoi toon ta rvi ttavien mää rära hojen 
p uu te. Laadi tt ua puis to nho itosuunni
telmaa ei ole pys tytt y to teutt a maa n 
ku in osittain . Kasveis ta jäivä t mie leen 
va r in komea am uri nsyreeni (Sy ringa 
amurensis) ja ka rta no nherra J . K . Wil
leb ra ndin muisto kivenlä he llä o leva t n. 
180-1 90 vuo tt a va nhat ta mmet. Muis
toki en lä heisessä metsik össä o n myös 
n . !50-vuo tiai ta kuusia, jo iden jouk
koo n o n tu lossa " luo ntais ta tie tä" 
vaah teraa ja ta mmea. Koea la lla on 
mah tava ku us ikk o, jos a o n puuta n . 
650 kii nto ku ut iometriä/ha. Puisto
kie rrok en lopuksi tu tkimuskeskus ta r
jo i seurueelle mai ttava t ka hvi t ent isen 
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Kuva 1. Japaninjalopähkinän (Juglans ailanthifo
lia) komeat lehdet vehreyttävät Forssa n keskus
ta n "Ankka la mmen" puistoa. - Va lokuva t An
ne Mä kynen. 

kartanon päärakennuksen juhlavissa 
tiloissa. 

Ma tkam me jatkui Kokemäelle Ka
rimaan puutarhaa n . Puuta rhuri Paavo 
Tuominen , paikan nykyi nen om istaja, 
esitteli meille a luetta . Puuta rha n on 
vuonna 1916 perustanut puutarhuri 
J . V. Viitasaari . Puuta rha n pinta-a la oli 
a lkujaa n 1.5 ha, sittemmin 5.5 ha, josta 
0 .5 ha on ka upalli sena ta imisto na. H y
vän kuvan puuta rh asta saa sanomaleh
ti Lallin v. 1984 julkaisemasta Ka ri
maaliitteestä. Kiintoi sia kasveja olivat 
mm. : kyy nelkoivu (Betula pendula 
'Youngii'), pirkka la nk oivu (B. p. ' Bir
ca lensis') , loi maa nkoivu (B. p. 'Cris
p a'), tapionpöytäk uus i (Picea abies 
'Tabulifo rmis'), keltakirjoka nukka 
(Cornus alba 'Goucha ultii '), perh oan-
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Ku va 2. Kaksi kookas ta te rijoensaiavaa (Salix 
J ragilis 'Bullata') kumpuilevine lehvästöineen 
Karimaan puuta rhassa Kokemäellä. 

gervo ( Gillenia trifoliata) , jättipoppeli 
(Populus trichocarpa), laake rikirsi kka 
(Prunus laurocerasus), josta ol i vain 
muuta ma ve rso jäljellä , kiina nlaikku
köynnös (Ac tinidia kolomikta), ka ksi 
isoa terijoensa iavaa (Salix fragilis 
' Bulla ta'), koivuangervo (Spiraea betu
lifolia), hopeavaa htera (Acer sacchan·
num), rusovaahte ra (A. platanoides 
' Rei ten bachii') , ho nshu npihta (Ab ies 
mariesil) ja mak edonianmänty (Pinus 
peuce) mahtava na ri vis tö nä puistoal u
ee n pohjoisreunalla. 

Pori ympäristöineen 

Seuraava yö vietettiin Merika rvia ll a. 
Lauantaiaamuna lähdimme Po rin 
kaupunginpuutarhaan. Tutustui mme 
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Kuva 3. K yy nelkoivu (Betula pendu/a 'Youngii') on saa nut n imensä kauniisti ri ippuvista o ksistaan. 
Karimaan puutarha , Kokemäki. 

aluksi puistotoimistoa ymparo1vaan 
puistoon ja ka upungin taimistoon puu
tarhuri Pertti Kohvakan opastuksella. 
Poppeliri vistöä seulottiin innolla: tar
jolla oli mm . kartiopoppelia (Popu/us 
suaveo/ens 'Pyramidalis') ja piiska pop
peli (P. simonii 'Fas tigia ta ') . Kaupun
ginpuutarhuri Matti Virta nen kertoi 
ka upungi n puistotoimiston historiasta 
ja nykyti la ntees ta. Ka upungi n pu isto
jen hoidon li sä ksi puisto toimiston toi
mintaa n sisä ltyy Yyterin a lueiden ja 
Kullaan 2 000 ha: n virkistysa lueen kun
nossa pito ja kotipuutarhaneuvonnan 
antaminen (rakentaja t eivät saa raken
nuslupaa, ennen kuin tonteilla on val
miina hyväksyttävä istutussuunnitel
ma). Kiertoajelulla tutustuimme mm. 
Porin "helmeen", Raatihuoneen puis-

toon. Teatteritalon lähistöllä kasvaa 
kookas, n . 3.5-metrinen piikkiaralia 
(A ralia e/ata) ja 269 cm ympärysmital
taa n oleva komea ontarionpoppeli 
(Popu/us X jackii 'Gileadensis'). 

Buleva rdit yyppiset puistovyöhyk-
keet vihreyttävä t Porin keskustaa te
hokkaasti. Itäisessä ka upunginosassa 
näimme kauniita se rbia nkuus ia (Picea 
omorika) sekä pitkän, näyttä vä n ja ta
saisen palsamipoppelikuja nteen. Lei
maa an tavia niin Porilie kuin lähialu
ei ll e ol ivat Karimaa n puuta rhas ta pe
räisin olevat "muoto pajut", terijoensa
lavat (Sa/ix fragilis ' Bulla ta'). Maaui
malaa ympäröivässä Isonmäen metsäs
sä käytiin katsomassa hyvin harvinais
ta puolukan ja mustikan ri steymää (ks. 
DST 12:4) . 
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Porista matkasimme Noormark
kuun, idylliseen yksityiskotiin Villa 
Maireaan. Tutustuimme myös arkki
tehtonisesti huomattavaan Alvar ja 
Aino Aallon suunnittelemaan raken
nukseen ja sen taide-esineisiin. Viihtyi
sässä puutarhassa kasvavat mm . kau
nis köynnöshortensia (Hydrangea 
anoma/a subsp. petio/aris), japanin
laikkuköynnös (Actinidia arguta), län
nenpiippuköynnös (Aristo/ochia macro
phy//a), japaninkelasköynnös ( Ce/as
trus orbicu/atus) ja iso serbiankuusi . 
Varsinaista puutarhaa ympäröi kaunis, 
hyvin hoidettu mäntymetsä . 

Ohjelmaa n saimme antoisan lisän 
käydessämme Kaasmarkun Tehtaan
mäellä kauppias Tauno Nummelinin 
kotona. Nummelinit olivat puutarhas
saan toivoitamassa meidät tervetul
leiksi tutustumiskäynnille ja Tauno 
Nummelin esitteli innolla kasvirik
kauksiaan puu puulta ja pensas pen
saalta kertoen jokaisen yksilön tari
nan. Paikasta on valmisteilla opaskart
ta. Kaikkiaan sieltä löytyy n. 70 erilais
ta taksonia puuvartisia kasveja, joista 
monet ovat ystävien tuliaisia innok
kaalle kasvien harrastajalle . Esimerk
keinä mainittakoon vain hevoskastan
ja (Aescu/us hippocastanum) ja tsaarin
poppeli (Popu/us X petrowskiana), jäl
kimmäinen kahtena komeana puuna, 
jotka nekin ovat kotoisin Karimaan 
puutarhasta. Kelpaa Nummelinien 37-
vuotisen kauppiasuran jälkeen viettää 
eläkepäiviään lempiharrastuksensa 
keskellä. 

Kaasmarkusta matkasimme seuraa
vaan majapaikkaamme Euran Siera
vuorelle. 

Raumalla 

Sunnuntaiaamuna saapuessamme 
Rauman linja-autoasemalle alkoi sataa 
ja sadetta riitti koko viimeiseksi retki
päiväksi. Raumalla oppaiksemme liit
tyivät Anna Innola ja Ulla Pere. Tutus
tuimme aluksi kaupungin keskustan ja 
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vanhan kaupungin puistoihin , heti kun 
linja-autoaseman lähitienoon poppelit 
oli katsottu (mm. useita tsaarinpoppe
leita). Eräässä yksityispihassa Isokirk
kokadulla nähtiin kaunis laikk ukirjo
kanukka . Nortamon pa tsaan luona oli 
jälleen tsaarinpoppeleita. Nortamon
kadun pysäköintialueelta löytyi yksi 
maan suurimmista kartanonpoppeleis
ta (Populus ba/samifera 'Hortensis'). 
Kirkkopuistossa kasvoi mm. valko
kuusta (Picea g/auca), villaheistä ( Vi
burnum lantana) ja harmaapihtaa 
(Abies concolor). 

Kävimme tutustumassa myös yrtti
kasvien näytemaahan Rauman torin 
kupeella sijaitsevan museon pihamaal
la. Rauman entisen seminaarin puis
tossa kierielimme lounaan jälkeen. 
Puiston hoitajana toimii oppaanamme 
ollut Anna Innola. Kiintoisimpia puu
vartisia lajeja olivat mm . monet poppe
lit, kuten tuoksupoppeli (Populus suave
olens), palsamipoppeli (P. ba/samifera 
'Elongata '), tsaarinpoppeli ja berliin
poppeli (P. X berolinensis) sekä säilä
orapihlaja (Crataegus macracantha), 
banksinmänty (Pinus banksiana), ruso
vaahtera, taiganvirpiangervo (Spiraea 
media) , kanadantuija (Thuja occidenta
lis) ja isotuomipihlaja (Amelanchier 
spicata). 

Pienen k_i_ert?ajelun jälkeen saa
vuimme vumetseen kohteeseemme 
Rauma-Repolan puistoalueelle. Puisto 
on vehmas ja hyvin hoidettu . Lajisto 
tuntui jo tutulta: mm. okakuusi (Picea 
pungens 'Glauca '), mongolianvaahtera 
(Acer ginnala), laakeripoppeli (Populus 
/aurifolia), berliininpoppeli , kanadan
poppeli (P. X canadensis). Puistossa 
kasvoi myös yksi pihlaja, joka jäi näyt
teestä myöhemmin selvitettäväksi. 

Vielä oli edessä paluumatka Helsi n
kiin ja niin oli mielenkiintoinen dendro
logian seuran kesäretki takana päin. 

Kii10s kaikille oppaillemme eri kohteissa ja mat
kamme johtajalle Penti Uotilalle sekä tunnetusti 
tarmokkaalle Anne Mäk yselle jouhevista jä rjes
telyistä . Oli mukava olla mukana matkalla . 
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PUUTARHAKALENTERI 
1987 

• Puutarhakalenteri sisä ltää luettelon puutarha-alan tapahtumista . 
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• Puutarhakalenteri sisältää puutarha-alan ja sitä lähellä olevien maa- ja kotitaloudellisten 
järjestöjen, laitosten ja virastojen vastuuhenkilöt yhte yst ieto ineen . 

• Puutarhakalenteri sisältää arvokasta asiantuntijoiden kirjoittamaa ammattiasiaa. Kalente
rin artikkeliosuus on 200 sivua . 

• Dendrologia kiinnostavat artikkelit: 
- Vuoden puu 1987 
- Varttaminen lisäys menetelmänä 
- Katu- ja puistopuiden viljely 
- Viherrakentamisen kasvit käyttötarkoituksen mukaan 
- Kenttäkerroksen luonnonkasvit ja niiden li säys 
- Hedelmä- ja marjalajikkeita 
- Ehdotuspuuvartisten kori stekasvien menestymisvyö hykkeiksi 

• Puuta rhakalenterin kalendaa rio-osaan tehdyt muistiinpanot säilyvä t. 

PUUTARHAKALENTERI 1987, 46. vuosikerta. 408 sivua. Hinta 88mk (+ lähet ys kulut). 
Ilmestyy joulukuun alussa. Saatavana kirjakaupoista ja julkaisijalta: 

PUUT ARHALIITTO
TRÄDGÅRDSFÖRBUNDET ry 
Viljatie 4 C , 00700 Helsinki. Puh . 90-354166 

PS. Muista tilata myös muut Puutarhaliiton julkaisut: 

Puutarha-lehti (kestotilaus 135 mk , vuositilaus 165 mk , jäsentilaus 115 mk), Koti 
puutarha-lehti (kesto 125 mk , vuosi 155 mk , kakkostilaus 105 mk) ja Kotipuutarhu
rin vuosikalenteri 56 mk (teemana perennat) . 
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tymme (Pinus sylvestris). - Valok . Pentti Alanko. 

Pärmbllden: Vy från Katun-ån , Alta i-berget. Central Asia, där finska botaniska trädgårdarnas 
excursion hade camp plats under några dagar under sommaren 1985. På bergsluttn ingarna 
växte den vanl iga tallen (Pinus sylvestris) . - Foto Pentt i Alanko. 
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