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Puuvartisten kasvien jalostusta tarvitaan 
vihersektorillakin 

Kuka koristepuita jalostamaan, kysyi Pentti Tyystjärvi lehdes
sämme jo v. 1973. Metsänjalostussäätiö on erikoistunut metsä
puujalostukseen puuraaka-aineen lisäämiseksi ja parantamiseksi. 
Tyystjärvi totesi, että säätiö voisi ottaa puuvartisten koristekas
vienkin jalostamisen ohjelmaansa. Tähän sillä varmaan olisi tar
vittavaa tietoa ja taitoa. Olisivathan kohteet, joskaan eivät pää
määrät, osaksi samoja kuin metsäpuujalostuksessa. Toisaalta 
Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastollakin työskennellään eri
toten metsätaloutta ajatellen. 

Vihersektoria varten olisivat jalostuksen yhtenä tärkeänä koh
teena kotimaiset ns. jalot lehtipuut männyn, kuusen ja koivun 
ohella. Näyttää epätodennäköiseltä, että esim. MTTK:n alaisilla 
laitoksilla alettaisiin jalostaa jalopuitamme viherrakentamiseen. 
Sitä paitsi meillä jo on alan tutkimuslaitoksia, joiden kokemus so
veltuisi puistopuidenkin jalostamiseen. 

Täysin vailla puuvartisten koristekasvien jalostamista emme 
sentään ole. Osoitus tästä on Helsingin yliopiston kasvinjalostus
tieteen laitoksen alppiruusuprojekti, jota nyt rahoittaa Ludmila ja 
Nikolai Borisoffin säätiö. 

Viime vuoden 'Teollisuuden metsäviestin' artikkelisarja antaa 
hyvän kuvan pitkäjänteisen metsänjalostuksemme tähänastisista 
tuloksista. Metsänjalostussäätiön uusimmassa vuosikirjassa 
(1985) on lueteltu myös joukko viljelyyn saatettuja kotoisten ha
vu- ja lehtipuittemme erikoismuotoja. Varsinaisia jalostuotteita
han muodot eivät ole, mutta niidenkin viljelyyn tuominen on kii
tettävää. Toivottavasti kotimaiset muodot korvaavat vastaavat 
ulkolaiset taimistoissamme. 

Ruotsissa hiljan ilmestyneessä kirjoituksessa sikäläisen metsän
tutkimuslaitoksen jalostustutkijat A. Jonsson ja G. Eriksson kat
sovat puistopuiden jalostamisen olevan vihersektorille yhtä tärke
ää kuin metsäpuujalostus on metsätaloudelle. Parhaiden viljely
ja luonnonkantojen etsiminen ja viljelyynotto, johon mm. KES
KAS-projekti pyrkii, ja erityisten keräysmatkojen antikaan eivät 
aina riitä viherrakentamiselle. Kummatkin kyllä tuottavat run
saasti aineistoa pohjaksi jalostukselle, joka voi lopulta johtaa 
ominaisuuksiltaan toivottujen, arvokkaiden lajikkeiden syntymi
seen. 

Olisi hyvin toivottavaa, että vihersektorialan järjestöt, myös 
Dendrologian Seura, toimisivat tarmokkaasti puuvartisten koris
tekasvien jalostamisen käynnistämiseksi maassamme. Aluksi koh
teena voisivat olla nykyisin tärkeimmät kotimaiset puistopuum
me. 

Helsingin Yliopiston 
Metsäkirjasto 

Pentti Alanko 
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Vuoden puu 1987 
Vuoden 1987 puuna on rauduskoi
vu (Betula pendula), josta Marja 
Koistinen on jälleen laatinut laa
dukkaan ja perinteisen piirrosjulis
teen (koko 59 x 42 cm, pohjaväri 
vaalean rusehtava). Tällä kertaa 
yhteistyökumppanina on Suomen 
Vaneriyhdistys r.y. , josta heille kii
tokset. 

Vuoden puu -julistesarjassa on 
nyt esitelty 9 puulajia: kynäjalava, 
visakoivu, mänty, vaahtera, kuusi , 
metsäomenapuu, kataja, tammi ja 
rauduskoivu. Kokonaisuudessaan 
sarja on sekä näyttävä että yhte
näinen ja sopii hyvin mm. julkisten 

rakennusten , koulujen ja erilaisten 
laitosten seinille. Julisteen hinta 
on 12 mk, koko sarjan saa 85 
mk:l la. Julisteita myydään Dendro
logian Seuran tilaisuuksissa, Hel
singin yliopiston kasvimuseossa 
(Risto Murto), kasvinjalostustie
teen laitoksella (Päivi Ryöppy) ja 
puutarhat ieteen laitoksella (Pentti 
Alanko). Ni itä voi myös tilata seu
ran varainhoitajalta (Anne Mäky
nen, puh. 90-839 2988 työ, 90-
490 113 koti). Lisäksi julisteita voi 
ostaa yksittäin Suomen Luonnon
suojelun Tuen myymälöistä. 



SORBIFOLIA 18(1) 1987 5 

Mahla - koivikon cheistuote 

Jyrki Raulo 

Raulo, J. 1987: Mahla- koivikon cheistuote (Sap, useful byproduct of birches 
(Betula)). - Sorbifolia 1 8(1):5-8. 

Up to the early 20th century sap gained from birches (Berula) was widely used, es
pecially in Eurasia, for human and cattle nutrition and medical purposes. In the 
early 1900s these previous uses were almost totally forgotten. However, during the 
last 30 years the collecting and use of birch sap have anew strongly increased . The 
collecting methods and chemistry of birch sap have recently been thoroughly stu
died in Finland . 

Jyrki Raulo, Merstintutkimuslaitos, PL 18, 01310 Vantaa. 

Mahlan käytön historiaa 

Mahlaa on kerätty ja käytetty monen 
vuosisadan ajan lähes koko pohjoisella 
pallonpuoliskolla . Euraasian pohjois
osissa tärkein mahlapuu on aina ollut 
koivu ja Pohjois-Amerikassa sokeri
vaahtera. Vaikka mahlan juoksutus 
keskittyykin hyvin voimakkaasti poh
joiselle pallonpuoliskolle, on mahlan 
valuttamisesta tietoja myös etelämpää, 
aina Sumatraa myöten. Varhaisimmat 
muistiin merkityt tiedot mahlan käy
töstä ovat peräisin 900-luvulta, jolloin 
eräs arabialainen matkailija kuvasi 
bulgarialaisten mahlanjuoksutusta . 
Tällöin bulgarialaiset asuivat nykyisen 
Etelä-Venäjän alueella. Marco Polon 
matkakenomuksissa kuvataan mahlan 
juoksutusta sokeripalmusta Sumatral
la. Ensimmäiset tiedot mahlan käytös
tä pohjoismaissa ovat 1300-luvulta, 
jolloin eräs kirkonmies, Fries nimel
tään kuvasi norjalaisten mahlan ke
ruuta ja sen käyttöä. 

Suomesta varhaisimmat tiedot mah
lan käytöstä on esittänyt 1600-luvulla 
eräs arabialainen matkailija matkaker
tomuksessaan. Hän selosti siinä erityi
sesti mahlakaljan valmistusta Turun 
saaristossa . Mahlakalja oli alkukantai
simpia ja vanhimpia juomia maassam-

me. Yksinkertaisin mahlakalja tehtiin 
keräämällä mahlaa ilmatiiviisiin tyn
nyreihin, joissa se alkoi itsestään käy
dä; suotuisissa oloissa se oli parin päi
vän kuluttua valmista nautittavaksi. 
Varsinaisten väkijuomien valmistuk
seen on Suomessa mahlaa käytetty -
hämmästyttävää kyllä - vain vähän . 
Tietoja on vain Pohjanmaalta, jossa 
mahlasta valmistettiin pontikkaa, vii
naa ja kiljua. Useimmiten kuitenkin 
mahlaa sekoitettiin pontikan jouk
koon hieman ennen tarjoilua. 

Varakkaamman väen piirissä mah
lasta valmistettiin jo 1700-luvulla limo
naadia , lisäämällä mahlaan sitruuna
happoa, sokeria ja mausteita. Ruotsis
sa tiedetään 1850-luvulla myydyn mah
lasta valmistettua kuohuviiniä . Sitä 
tehtiin sekoittamalla mahlaan reinin
viiniä, sokeria ja mausteita. Tämän 
jälkeen tuotetta säilytettiin tiiviissä 
pullossa noin 3 kuukautta, minkä jäl
keen se oli valmista nautittavaksi . 

Mahlaa on juotu sellaisenaan kaik
kialla sen keruualueella. Erityisesti 
mahlaa käyttivät metsissä työskennel
leet paimenet ja kaskenpolttajat. Myös 
kotioloissa mahlaa käytettiin paljon 
maidon sij asta, etenkin keväällä, jol
loin lehmät eivät tuottaneet maitoa ra
vinnon puutteen vuoksi. 
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Mahlaa käytettiin myös ruokien val
mistukseen. Sanonta kuului: "Mahla
velli vie talven vatsasta". Tämä tar
koitti, että mahlavelli oli piristävää ja 
kevätväsymystä parantavaa ruokaa. 
Tietoja on paljon myös mahlan käy
töstä taikinassa ja juustojen valmis
tuksessa. Mahlasiirapin valmistus oli 
tunnettua lähes koko mahlankäyttö
alueella. 

Mahlaa on esitetty käytettäväksi 
lääkkeenä monia sairauksia vastaan. 
Linne kirjoitti v. 1733, että mahla on 
erittäin hyvä ulostuslääke ja lääke ke
ripukkia sekä munuaiskiviä vastaan. 
Mahlan juontia on suositeltu myös rii
si- ja keuhkotautien estämiseksi. 

Mahlan käytöstä naisten hipiän hoi
toon on myös tietoja olemassa jo 1800-
luvulta. Mahlan uskottiin estävän rus
kettumista ja kesakoiden syntyä. Tuo
na aikana hienon naisen hipiän tuli ol
la mahdollisimman vaalea kesäaikana
kin. Rusketus kuului rahvaalle. 

Sen jälkeen kun mahlan merkitys ih
misen ravintona väheni, alettiin sitä 
käyttää erityisesti karjan ravintona, 
mutta tästäkin tavasta luovuttiin vähi
tellen 1800-luvun puolivälin tienoilla. 
Tätä kuvastaa Virolahden kansanelä
mää 1840-luvulla käsittelevästä kirjoi
tuksesta otettu lainaus: "Nykyaikoina 
ei enää ole usioilla pereillä näitä suuria 
hyvälypsyisiä mahlalehmiä, eikä heitä 
myöskään enää niin arvossa pietä kuin 
ennen. Ne vanhat lehmänsä ovat kuol
leet vanhuuttansa, ja nuoremmat kuo
levat aina siihen tavalliseen Pietarin 
polttotautiin". Tultaessa 1900-luvulle 
jäi mahlan juoksutus vähitellen lasten 
keväiseksi huviksi. 

Kuten mahlan käyttöön niin myös 
mahlan juoksuttamiseen liittyi entisinä 
aikoina paljon ·uskomuksia. Mahlapui
den valintaan oli kiinnitettävä erityistä 
huomiota, ja hyvä mahlapuu oli arvo
kas aarre omistajalleen. Tätä kuvastaa 
eräs oikeuden päätös Pohjanmaalla 
1600-luvulta: toisen mahlapuun kaata-
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ja tuomittiin merkittävään sakkoran
gaistukseen ja lisäksi luovuttamaan 
kaksi samanarvoista koivua vahingon 
kärsineen osapuolen käyttöön. 

Valutusmenetelmät vaihtelivat alu
eittain, ja valutuksessa käytettiin eri
laisia koivusta, pajusta tai katajasta 
tehtyjä varpuja, joita pitkin mahla 
johdettiin keruuastioihin. Mahlaa 
juoksutettaessa puuhun veisteltiin V:n 
muotoisia tai viuhkamaisia viiltoja ja 
viiltojen yhtymäkohdasta käänneltiin 
tuohi niin, että mahla valui sitä pitkin. 
Käännetyn tuohen jatkoksi asetettiin 
sitten varpu. Myöhemmin yleistyi rei
än poraaminen puuhun mahlaa kerät
täessä. 

Mablan uusi tuleminen 

Niin sanottu Mallian Uusi Tuleminen, 
eli mablan uusi hyväksikäyttö alkoi 
Neuvostoliitossa, nimenomaan Ukrai
nassa 1950-1960 -luvulla. Tällöin siel
lä alettiin kerätä suuria mahlamääriä 
etenkin virvoitusjuomateollisuuden 
käyttöön. Mahlan teollinen keruu levi
si nopeasti Neuvostoliiton eri osiin ja 
esimerkiksi Virossa teollinen mahlan 
keruu ja käyttö alkoi v. 1972. Keruu
määrät ovat jatkuvasti Neuvostoliitos
sa nousseet ja nykyään siellä kerätään 
vuosittain useita kymmeniä tuhansia 
tonneja mahlaa. Mahlasta on tullutkin 
Neuvostoliitolle vientiartikkeli. Sitä 
tuodaan mm. Suomeen merkittävässä 
määrin, ja kaupoissa sitä myydään 
12-24 mk:n litrahinnalla. 

Suomessa mahlan keruun tekniik
kaa selvittävät tutkimukset aloitettiin 
harrastuksenomaisesti Metsäntutki
muslaitoksessa tehtävien muiden koi
vututkimusten yhteydessä v. 1980. 
Myöhemmin näitä tutkimuksia, joihin 
on liittynyt myös perusteellinen mah
lan kemiallisen koostumuksen selvittä
minen ja koivusiirapin valmistusmene
telmän kehittäminen, on jatkettu 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön 
myöntämillä varoilla ns. mahlaprojek
tina. Tähän projektiin on Metsäntutki
muslaitoksen tutkijoiden lisäksi osal
listunut Turun yliopiston tutkijoita. 

Mahlan keruu 

Mahlan keruu ajoittuu Etelä-Suomes
sa huhti-toukokuuhun. Usein mahlan 
valuminen alkaa jo huhtikuun alussa 
ja päättyy toukokuun puolivälissä, 
koivun lehtien kehityksen ohittaessa 
ns. hiirenkorvavaiheen. Parasta keruu
aikaa on useimmiten huhtikuun jälki
puolisko. 

Puun koolla on olennainen vaikutus 
puusta saatavaan mahlamäärään. Pie
nestä, n. 15 cm:n paksuisesta koivusta 
saadaan parhaana valutusaikana 2-4 
litraa mahlaa vuorokaudessa ja isosta 
n. 30 cm:n paksuisesta puusta l 0-15 
litraa. 

Tutkimuksissa on selvitetty myös 
valutusreiän koon ja sijainnin vaiku
tusta mahlan valumismäärään. 

Koti- ja ulkomaisten tutkimusten 
perusteella on laadittu seuraavat lyhyet 
mahlan kotitarvekeruuta koskevat oh
jeet: 
l) Kohdista keruu ensisijaisesti isoihin 

huonolaatuisiin ja tuuhealatvaisiin 
puihin. 

2) Kerää mahlaa vaneripuista vain 
kaatoa edeltävänä keväänä (valu
tusreiästä leviää värivikaa puuhun, 
ja se alentaa tyvitukin arvoa). 

3) Poraa puun tyveen n. 10 cm:n sy
vyinen ja läpimitaltaan 5-10 mm 
oleva reikä ja puhdista se huolelli
sesti kairauksessa syntyneistä las
tuista. 

4) Aseta reikään tiivis muovinen suu
kappale, liitä siihen muoviletku ja 
johda letkun toinen pää suljettuun 
keruuastiaan. (Suukappaleen, !et
kun ja keruuastian on oltava ehdot
tomasti elintarvikemuovia.) 
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5) Vaihda keruuastia ainakin kaksi 
kertaa vuorokaudessa. 

6) Tuki reikä keruun päätyttyä puuta
pilla. 

7) Noudata kaikissa työvaiheissa hygi
eenisyyttä ja muista, että mahlan 
kerääminen ei kuulu ns. jokamie
hen oikeuksiin. Mahlan keräämi
seen tarvitaan aina maanomistajan 
lupa. 

Mahla on helposti pilaantuvaa ainet
ta. Tästä syystä on sen säilyttämiseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Paras 
säilytystapa on mahlan pakastaminen 
heti keruun jälkeen. Näin sitä voidaan 
sulatettuna tarjoilla aidossa muodos
sa. Kaupassa myytävänä olevaan mah
laan on lisätty sen säilyvyyden paran
tamiseksi sitruunahappoa niin, että 
mahlan pH-arvo on saatu putoamaan 
n. 3,5:een, ja tämän jälkeen on mahla 
pastöroitu. Näin käsiteltynä mahla säi
lyy pitkiäkin aikoja jopa huoneenläm
mössä. Se ei tällöin kuitenkaan maistu 
aidolta mahlalta. 

Mahlan koostumus 

Mahla on pääosin vettä, se sisältää 
kuiva-ainetta vain noin yhden prosen
tin. Tästä kuiva-ainemäärästä on soke
reita n. 85 lrfo, happo ja, etenkin hedel
mähappoja n. 5 % ja hiven- sekä val
kuaisaineita n. 5 %. 

Sokereista tärkeimmät ovat glukoosi 
ja fruktoosi. Hapoista on mainittava 
erityisesti omenahappo, sitruunahap
po, farmarihappo ja meripihkahappo. 
Hivenaineista tärkeimmät ovat kali, 
kalsium, magnesium ja mangaani. 
Merkillepantavaa on, ettei mahla sisäl
lä lainkaan natriumia. Valkuaisaineita 
on voitu valkuaisaineanalyysissä mää
rittää noin 50 lajia. Tieteellisesti hyvin 
mielenkiintoista on se, että raudus- ja 
hieskoivun mahlat voitaneen erottaa 
toisistaan nimenomaan valkuaisaine
analyysin perusteella. 
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Meillä Suomessa hallitaan mahlan 
keruun tekniikka, ja meillä on riittä
västi mahlankeruuseen soveltuvia koi
vuja vaikkapa teollista mahla- ja koi
vusiirappituotantoa varten. Tarvitsem
me vain rohkeita yrittäjiä. Korostetta-

Dendrologian Seuran 
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koon vielä, että mahla on koivikoiden 
oheistuote. Koivikoiden kasvatuksen 
päätavoite on kuitenkin koivua jalas
tavan metsäteollisuuden raaka-ainetar
peen tyydyttäminen. 

kesäretki 31. 7.-2. 8. 1987 Pirkanmaalle 

Alustava ohjelma on seuraava: 

31. 07. Perjantai 
10.00 Kokoontuminen Tampereen Rauta

tieasemalla 
Tampereen kaupungin puisto-osas
ton ohjelmaa, Hatanpään arbore
tum , keskustan puistoja, Pyynikki 

12.30 Lounas (ei s isälly hintaan) 
13.30 Nokian Pitkäniemen sairaalan puis

to, pirkkalankoivut Pirkkala, muuta, 
vielä avoin 

17.00 Lähtö Tampereelta Metsäasemalle 
Hyytiälään 

18.00 illallinen Hyytiälässä (sisältyy hin
taan) 
Saunontaa, Hyytiälän istutukset , il· 
tanuot io 

01 . 08. Lauantai 
08.30 Lähtö Hyytiälästä 
09.00 Hörtsänän arboretum Orivedellä 

Muutokset mahdollisia, mutta oh
jelman runko yöpymisineen on lyö
ty lukkoon. 

Retken hinta ohjelmassa mainit
tuine aterioineen ja yöpymisineen 
on n. 350 m·k. Jos osanottajia on 
vain 20, niin hinta nousee n. 420 
mk:aan per osallistuja. 

Lisätietoja saa Kalle Ounilta 
puh. 931-114 306 tai 500 282 työ ja 
931-657 450 koti. 

10.30 Lähtö Niinijärven tilalle Längel
mäelle 

11.30 Niinijärven istutukset 
Kenttälounas 

14.00 Lähtö Jämsänkoskelle 
15.00 Kerpolan kokeilutila Jämsänkoskel

la, matkalla kotimaisten puiden eri
koismuotoja 

18.00 Paluu Tampereelle, jossa majoittu
minen Hotelli Victoriaan 
Ilta vapaa 

02. 08. Sunnuntai 
09.00 lähtö Sotavalt aan 
09.30 Sotavallan kartano, Lempäälä 
12.00 Ruokaliu Pent inkulman Kesoililla 

Urjalassa (ei sisälly hintaan) 
13.00 Urjalan Nuutajärven Arboretum (jos 

saadaan lupa käydä) 
Nuutajärven lasimuseo 

17.30 Pa luu Tampereelle 

llmoittautumiset Anne Mäkysel
le ehdottomasti 15. 06. mennessä 
puh. 90.839 2988 työ ja 90-490 113 
koti. Lisäksi pyydetään maksa
maan ennakkomaksuna 150,
Seuran PS-tilille 41992-1 samaan 
päivään mennessä. Retken lopulli
nen hinta kerätään retkellä. 

Tervetuloa mukaan! 
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Ellen Faganin puutarha Kumlingessa 

Olavi Suominen 

Suominen, 0 . 1987: Ellen Faganin puutarha Kumlingessa. (The garden of Mrs. El
len Fagan in Kumlinge, The AJand lslands, SW Finland.) - Sorbifolia 18(1): 
9-ll. 

Thegarden was laid out in 1936, when Mr. Karl Lund-the father of Mrs. Fagan 
- returned from the United Statesand purchased an estate. The name of the esta
te was actually "The Fieldstone" but among the Swedish speaking villagers the 
garden soon became known as "Filston". The garden boasts many handsome 
plants, such as Wisteria sinensis, Crataegus x prunijolia and Acer rubrum. The 
garden is still in good condition although Mrs. Fagan is 85 years old. 

0 . Suominen, Htimeenkatu 7 C 54, 20500 Turku. 

Kahtena kesänä allekirjoittaneella on 
ollut tilaisuus vierailla Ellen Faganin 
omistamalla Filstonin tilalla Kurnlin
gessa. Filstonin puutarha on jo vuosi
kymmenien ajan ollut kuuluisa kukis
taan. Niitä siellä onkin kymmeniä laje
ja; kevätkukkia, kesäkukkia ja syksyl
lä kukkivia. Kukkaloistoa varhaisesta 
keväästä myöhäiseen syksyyn. 

Filstonin puutarha on myös dendro
logisesti kiinnostava, sillä puuvartis
kasvien valikoima on runsas ja joukos
sa on muutamia harvinaisuuksiakin. 

Ohikulkija ei keskikesällä näe Fils
tonin puutarhasta muuta kuin kook
kaan harmaapihdan (Abies concolor) 
ja rehevän, komeasti kukkivan koiran
heisipensasaidan (Viburnum opu/us). 
Taloon johtavaa käytävää reunustaa 
kymmenen erikokoisen hevoskastan
jan (Aesculus hippocastanum) rivistö. 
Pienillä niityillä käytävän molemmilla 
puolilla kasvaa kotimaisten puulajien, 
rauduskoivun, tervalepän ja pähkinä
pensaan lisäksi koreanpihta (Abies ko
reana), ränsistynyt mustaselja (Sambu
cus nigra), hevoskastaja sekä pieniko
koinen kanadanbernlokki (Tsuga cana
densis). Hernlokin latva paleltui kyl
mänä pakkastalvena 1984-85 (kuva 
1). Käytävän varrella kasvavat myös 
isotuomipihlaja (Amelanchier spicata) 

ja alkuperäiseltä kasvupaikaltaan ym
päristöön levinnyt pihlaja-angervo 
(Sorbaria sorbifolia). 

Varsinaista piha-aluetta reunustavat 
suurikokoisten metsäkuusten lisäksi 
neljä siperianpihtaa (Abies sibirica), 
jotka näyttävät hieman kärsineen kir
vojen jatkuvista hyökkäyksistä. Piha
piirissä kasvaa rehevä mustaselja, joka 
kukkii runsaasti joka kesä. Kivikko
kasvien joukossa kasvaa japaninruu
sukvitteni (Chaenomeles japonica), 
pensashanhikki (Potentilla fruticosa), 
pihajasmike (Philadelphus coro
narius), lumimarja (Symphoricarpos 
albus) sekä neilikkaruusu (Rosa rugosa 
'F .J. Grootendorst'). Pihan koriste
pensaista näyttävimmät ovat ruusu
orapihlaja (Crataegus laevigata 'Paul's 
Scarlet'), kevätkotakuusama (Weigela 
praecox) sekä jokin punalehtinen 
Ma/us-laji . Ruusuorapihlaja ja kevät
katakuusama kukkivat Kumlingessa 
usein vasta kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Talon seinustalla kasvavat tuoksu
köynnöskuusama (Lonicera caprifo
lium) ja kellokuusama (Kolkwitzia 
amabilis) paleltuivat pakkastalvena lu
mirajaa myöten, mutta ovat kasvatta
neet jo uudet versot. Sen sijaan kahden 
kaljukultasateen (Laburnum a/pinum) 
elpyminen ei ole edistynyt yhtä hyvin. 
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Sisäänkäynnin vieressä kasvaa puis
toalppiruusun (Rhododendron cataw
biense) lisäksi kookas koiranheisi, jon
ka taimi on aikoinaan tuotu Finström
in pappilasta. Runsas kukinta, kaunis 
syysväri ja kevääseen asti säilyvät pu
naiset marjat tekevät pensaasta ympä
rivuotisen katseenvangitsijan. Kevääl
lä 1986 marjat säilyivät huhtikuulle 
saakka, kunnes pohjoiseen muutto
matkalla ollut tilhiparvi käytti ne ra
vinnokseen. 

Filstonin varsinainen pihapuu on 
punavaahtera (Acer rubrum, kuva 2), 
jota ei jostain syystä näe kovin usein 
Suomessa viljeltävän. Puun kaksilehti
nen taimi tuotiin vuonna 1936 Sharo
nista, Connecticutin osavaltiosta Yh
dysvalloista. Alkuvuosina , etenkin 
kylminä sotatalvina, se kärsi tuntuvia 
paleltumisvaurioita, mutta on sittem
min talvehtinut hyvin . Kenties johtuen 
liian kuivasta kasvupaikasta kallion 
kupeessa puulle ei ole kertynyt pituutta 
seitsemää metriä enempää. Puu kukkii 
runsaasti vuosittain muttei tee kypsää 
siementä. 

SORBIFOLIA 18(1) 1987 

Kuva 1. Ellen Fagan tarkaste
lemassa pakkasen vioittamaa 
kanadanhemlokkia . - Valo
kuvat kirjoittajan. 

Fig 1. Mrs. Ellen Fagan with 
a frost-darnaged Canadian 
Hemlock (Tsuga canadensis}. 
- All photographs by the 
auctor . 

Punavaahteraakin harvinaisempi la
ji kasvaa talon eteläseinustalla, nimit
täin sinisade (Wisteria sinensis), toista
kymmentä vuotta sitten Ruotsista tuo
tu. Pakkastalvena se paleltui maata 
myöten , mutta on kahtena seuraavana 
kesänä kasvanut lähes entiselleen ja te
ki kesällä 1986 jo kaksi kukkaterttua
kin. 

Talon eteläpuolella kasvavat isoko
koinen harmaapihta ja tuuhea 3,5-
metrinen pyökki (Fagus sylvatica). 
Pyökki on yksi puutarhuri Henry 
Mattssonin Tanskasta 1960-luvulla 
tuomista tairnista, muut kasvavat 
Mattssonin huvilalla Hyppeis
nirnisellä saarella Houtskärissä Turun 
saaristossa. Pakkasvaurioita pyökki ei 
ole kärsinyt, vaikka onkin kotoisin ete
lämpää kuin Suomessa kasvatettavat 
pyökit yleensä. Pyökin lehtien puhkea
minen tapahtuu hetkessä, ja sitä on 
Filstonissa pidetty kevään tulon merk
kinä. Pyökki kukkii vuosittain ja tekee 
suuren määrän tyhjiä terhoja. Pyökin 
lähellä kasvaa lisäksi morsiusangervoa 
(Spirea x arguta) sekä luumuorapihla-
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jaa (Crataegus x prunifolia). Pihapii
rin etelälaidalla on vielä kolmas suuri 
harmaapihta sekä hopeapajuja (Salix 
alba 'Argentea'). 

Pihapiirissä on säilynyt kaunismuo
toinen mänty, joka oli ainoa paikalla 
kasvanut puu, kun Ellen Faganin isä 
Karl Lund osti tilan palattuaan v. 1936 
Amerikasta. Hän oli asunut vuosikau
sia Yhdysvaltain länsirannikolla ja 
Alaskassa. Myös Ellen Fagan on viet
tänyt osan elämästään, 13 mielenkiin
toista ja työntäyteistä vuotta, Ameri
kassa. Karl Lund rakensi Filstonin 
päärakennuksen v. 1937. Tilan nimi oli 
alunperin Fieldstone, mutta se on 
myöhemmin muuntunut paikalliseen 
kieleen paremmin sopivaan muotoon 
Filston. Karl ja Maria Lund olivat 
kiinnostuneita puutarhanhoidosta. 
Puutarha perustettiin lähes paljaalle 
kalliolle ja Maria Lund kantoi sinne 
satoja koreja multaa läheisiltä pelloil
ta. Myöhemmin puutarhasta huolehti
vat Ellen ja James Fagan, ja 1970-
luvun alkupuolelta lähtien Ellen Fagan 
yksin . Työtä pian 85-vuotiaalle omis
tajalle riittää suuren puutarhan hoi
dossa, etenkin kun Kumlingen kesät 
ovat lähes poikkeuksetta niukkasatei
sia. Kesällä 1986 koko kesäkuu oli 
Kumlingessa sateeton. 

Koristekasvien lisäksi puutarhassa 
on runsaasti eri-ikäisiä hedelmäpuita: 
omena-, kirsikka- ja luumupuita . Mar
japensaat kasvavat kanaverkosta teh
dyssä häkissä suojassa ahnaiden lintu
parvien tuhoilta . 

Ellen Faganin puutarha on voittanut 
palkintoja maakunnallisissa kilpailuis
sa. Puutarhan ovat löytäneet myös 
Pohjoismaisen geenipankin tutkijat. 
Lundiin on puutarhasta viety vanhojen 
koristekasvikantojen siemeniä ja hel
sinkiläiset tutkijat ovat olleet kiinnos
tuneita puutarhan vanhoista hedelmä
puista . 

Filstonissa käyntien yhteydessä olen 
voinut seurata myös samalla saarella, 
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Kuva 2. Filstonin pihapuuna on punavaahtera, 
joka on tuotu pienenä tairnena Amerikasta 
vuonna 1936. 

fig. 2. A beautiful specimen of Red Maple (Acer 
rubrum) in from of the house. The tree was 
brought as small sapling from Sharon, Conneti
cut, USA. 

Solbackassa, kasvavan robinian l. va
leakaasian (Robinia pseudacacia) me
nestymistä. Pakkastalvesta puu selvisi 
hyvin, vaikka lämpötila Kumlingessa 
laski monena yönä kahteenkymme
neenviiteen pakkasasteeseen. Vain 
muutama latvapiiska paleltui. Tosin 
lehvästö oli seuraavana kesänä hieman 
harvemman näköinen ja kukkia oli 
korkeintaan puolet edellisvuotisesta. 
Kesällä 1986 puu oli jälleen yhtä rehe
vä ja yhtä runsaasti kukkiva kuin ai
kaisempina hyvinä kesinä. 
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Metsäviikon esitelmätilaisuus 

Metsäviikolla Dendrologian Seura 
järjestää esitelmätilaisuuden tors
taina 9. huhtikuuta klo 10-12 Tie
teellisten Seurojen talossa (Snell
maninkatu 9-11), sali 20. 
Ohjelma: 
Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen: Rau
duskoivu maisema-arkkitehdin silm in. 
Maat. metsät. lis. Matti Rous i: Rauduskoi· 
vun nisäkästuhot ja mahdollisuudet niiden 
estämiseksi. 

Bussiretki Tuusulanjärven rannoille 

Tuusulanjärven rannat ovat van
haa tunnettua kulttuuriseutua, 
missä on runsaasti myös mielen
kiintoisia dendrologisia kohteita. 
Niihin tutustutaan lauantaina 
13. 6. seuran järjestämällä päivän 
bussiretkellä, jonka ovat suunni
telleet Pentti Alanko, Esa Kallio ja 
Niilo Karhu. 

Kokoontuminen on 13. 6. klo 
9.00 Keravan asemalla, mihin on 
hyvät junayhteydet (Helsingistä 
8.25 K raide 3 ja 8.35 H raide 4) . 

Keravalla tutustutaan kaupun
ginpuutarhuri Rauno Hännisen 
opastuksella bussimatkan aluks i 
kaupungin viheristutuksiin. Tuusu
lanjärven itärannalla ajetaan Ran
tatietä, jonka tuntumassa on mm. 
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Puistokävely Helsingissä 

Dendrologian Seuran talvidendro
loginen puistokävely tehdään kes
kiviikkona 22. 4. 1987 Töölönlah
den länsirannan puistoihin- kau
punginpuutarhaan. Kokoontumi
nen klo 16.30 Kaupunginmuseon 
pihalla (Hakasalmen huvila). 

Aleksis Kiven kuo linmökki ja Halo
senniemi. Päätien varrella ovat 
mm. Tuusulan kansanopisto sekä 
Järvenpään puolel la Ainola, Seura
kuntaopi sto, Kot italousopettaja
opisto, jonka laajan puistoalueen 
puuvartisista on monistettu laji
luettelo, ja järven länsirannalla 
Vanhakylän kartano. Kohteina 
mahdolliset yksityisalueet ovat 
pääosin Rantatien varrella. Bussi
matka päättyy klo 16-17 aikoih in 
Järvenpään asemalle. 

Bussiosuuden hinta retkestä on 
25 mk hengeltä, ja se peritään mat
kan aikana. llmoittautum iset vii
meistään maanantaina 8. 6. seu
ran varainhoitaja Anne Mäkyselle. 

Dendrologian ystävät Tampereella ja lähiympäristössä 

Aloitamme uuden toiminnan Pir
kanmaalla tauon jälkeen tiistaina 
huhtikuun 22. päivänä klo 18.00 ta
paamalla Tampereen Seudun 
Osuuspankin tiloissa, Kauppakatu 
4 (käynti sisäpihan kautta). 

Ohjelmassa " virallisten as ioi
den" lisäksi Kalle Ounin diakuvia 
ympäri maailmaa. 

Pu istokävely on sovittu pidettä
väks i torstaina 28. toukokuuta Kio
van puistossa Tampereella. Ko
koontuminen Kalevan kirkon edes
sä klo 18.30. 

Lisät ietoja molemm ista Kalle 
Ounil ta puh . tö ihin 931 -114 306 ta i 
500 282. 

Tervetuloa! 
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Oran Canarian metsistä 1 . Saaren mäntymetsät 

llpo Ahlholm ja Juha Pykälä 

Ahlholm, 1. & Pykälä, J. 1987: Gran Canarian metsistä 1. Saaren mäntymetsät. 
(On the forests in Gran Canaria 1. The pine forests of the island). - Sorbifolia 
18(1):13-16. 

The mountains of Gran Canaria were originally covered by forests of Canary pine 
(Pinus canariensis), most of which has been destroyed . The vegetation and ecology 
of the pine forest are shortly reviewed, and the human impact on the forests consi
dered. Also Canary pine is briefly introduced. The article is based on a visit to Pi
nar de Tamadaba, northwestern Gran Canaria. 

Ilpo Ahlholm, Palovartijantie 15 C 37, 00750 Helsinki; 
Juha Pykälä, Miekka 1 D 70, 02600Espoo. 

Helsingin yliopiston kasvitieteen lai
toksen opintoretki tehtiin Gran Cana
rian saarelle 8.-15. 12. 1986. Tällai
nen turismisaari voi tuntua oudolta 
opintomatkan kohteelta, mutta bota
nistille se on kuitenkin tavattoman ri
kas "endemiittiparatiisi", jossa ainut
laatuisten kasviharvinaisuuksien ohel
la on tarjolla mielenkiintoinen koko
naisuus - ihmisen voimaperäisesti 
muuttama ekosysteemi. Myös dendro
logille siellä on paljon tarjolla. Run
saslajisten puistojen ja puutarhojen si
jasta esitellään tässä artikkelissa ja sar
jan toisessa osassa (Airaksinen ym. 
1987) kaksi kohdetta, joissa voi tutus
tua saarten luonnonvaraiseen dendro
flooraan. Laajemmat tiedot aiheesta 
löytyvät Sundingin (1972) artikkelista. 

Kun katselee Gran Canarian ranni
kon ja vuorten alarinteiden maisemia , 
on vaikea kuvitella , että saarella voisi 
olla havumetsiä. Mutta lähdettäessä 
nousemaan kiemuraisia vuoristoteitä 
ylöspäin alkavat alastomat vuorenrin
teet saada enemmän ja enemmän kas
vipeitettä. Viimein yli 1000 m:n kor
keudessa tulee vastaan mäntymetsiä. 

Kanarianmänty 

Mäntymetsät muodostaa Kanarian 
saarille endeeminen mäntylaji, kanari
anmänty (Pinus canariensis), jonka lä
hin sukulainen P. roxburghii kasvaa 
Himalajalla. Kanarianmäntyä tai sen 
lähisukuista lajia on tavattu tertiääri
kautisena fossiilina Etelä-Ranskasta ja 
Espanjasta. Sittemmin ilmaston muu
tuttua epäedulliseksi se on hävinnyt 
mantereelta. 

Kanarianmännyllä on pitkät, taipui 
sat, sinertävänvihreät neulaset, jotka 
ovat kolmittain kääpiöversoissa (kuva 
1) ja suuret, 20 cm pitkät ja 9 cm leveät 
kävyt . Puu kasvaa 20-30 m korkeak
si; läntisiltä saariita on ilmoitettu jopa 
60-metrisiä yksilöitä. Puuaines on hy
vää, ja kanarianmäntyä käytetäänkin 
rakennuspuuna. Tämän mäntylajin 
erityispiirre on kyky lisääntyä myös 
juurivesoista. 

Kanarianmäntyä on Gran Canarian 
keskiosan vuoristoalueilla ollut aikoi
naan hyvin laajalti. Vuoristot n. 750 
m:n korkeudelta ylöspäin ovat olleet 
niiden peittämiä . Yli 80 11fo alkuperäi-
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Kuva 1. Kanarianmännyllä on pitkät, taipuisa! , 
sinertävänvihreät neulaset, jotka ovat kolmittain 
kääpiöversossa. Oksilla roikkuu usein runsaasti 
naavapartoja. - Valokuvat J . Pykälä . 

Fig. 1. Usnea is a common epiphyte on twigs of 
Pinus canariensis, a pine with Iong and blue
green needies in groups of three . - Photos J. 
Pykälä. 

sistä metsistä on hävitetty (kuva 2). 
Kaikki viljelyskelpoinen maa on pen
gerretty terassiviljelmiksi ja muita alu
eita on käytetty metsälaitumina . Met
siä on hakattu myös tarvepuuksi. 
Maan tarkkaan käyttöön on ollut syy
nä saaren kantokykyyn nähden suuri 
väestömäärä (nykyään n. 400 as/ km 2

). 

Metsien hävitys on aiheuttanut eroo
siota ja vesitaloudellisia ongelmia. Pii-
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vistä tiivistyvä vesi on saaren vesitalou
delle tärkeää - kun metsät tuhottiin, 
seurauksena oli vesipula, joka kuivien 
viime vuosien myötä on yhä pahentu
nut. Nämä ongelmat ovat pakottaneet 
Kanarian asukkaat metsänistutuksiin 
jo 1900-luvun alussa. Yleisimmin istu
tetaan kanarianmäntyä, mutta myös 
vieraita puulajeja, kuten montereyn
mäntyä (P. radiata) ja alepanmäntyä 
(P. halepensis), on istutettu melko run
saasti. Retkillämme bussin ikkunasta 
nähdyt metsät olivat suurimmaksi 
osaksi nuoria istutusmetsiä. 

Mäntymetsät 

Kanarianmäntymetsät antavat aukean 
ja kuivahkon yleisvaikutelman . Mänty 
on ainoa puulaji, ja sen peittävyys on 
n. 20 o/o tai vähemmänkin. Rakenteel
taan metsät muistuttavat läntisen Poh
jois-Amerikan lauhkean vyöhykkeen 
semiarideja mäntymetsiä. Pensas- ja 
kenttäkerroksen peittävyys on alhai
nen. Pensaskerrokselle on luonteen
omaista kistusten runsaus (mm . Cistus 
monspeliensis, joka voi olla kotiutunut 
tulokas, ja endeemi C. symphytifoli
us). Kenttäkerroksessa on mm. Micro
meria-lajeja (Larniaceae) ja Asphode
lus microcarpus -amarylliskasvi. 

Varsinaiset sademäärät eivät ole 
korkeita, mutta kosteutta tiivistyy jat
kuvasti pilvistä mäntyjen neulasiin ja 
vettä valuu maahan runkoa pitkin. 
Puiden saama vesimäärä on suurempi 
kuin suoraan sateena tuleva. Mänty
metsissä vallitsee tavallisesti kostea, 
viileä ja sumuinen sää. Tästä syystä 
epi fyyttijäkälien suuri määrä on lei
maa antavaa kanarianmäntymetsille. 
Puista roikkuu toinen toistaan kome
ampia naavapartoja (kuva 1), mitä 
voisi verrata vaikka Metsä-Lapin män
nikköihin. 

Mäntymetsien maaperän pH on n. 
7, mikä aiheutuu vulkaanisesta kallio-
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Kuva 2. Gran Canarian 
alkuperäiset ja nykyiset 
mäntymetsäalueet Sun
dingin (1972) mukaan. 

Fig. 2. The original and 
recent Canary pine forests 
on the Gran Canary 
according to Sunding 
(1972). 

Kuva 3. Näkymä Tamadaban kalliojyrkänteen mäntymetsistä Gran Canarian vuoristossa . 

Fig. 3. View over the pine forests in Tamadaba, E Gran Canaria. 
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perästä, niukasta sateesta sekä karik
keen ja humuksen vähäisyydestä. Ih
minen on vähentänyt jo luonnostaan 
niukkatuottoisen metsän karikkeen 
muodostusta käyttämällä metsää laitu
mena ja keräämällä sieltä neulasia ba
naanien pakkausmateriaaliksi ja lan
noitteeksi banaaniviljelyksille. 

Gran Canarian ehkä parhaimmat 
jäljellä olevat mäntymetsät löytyvät 
Tamadaban alueelta, saaren luoteis
osasta (kuva 3). Siellä sijaitsee valtion 
omistuksessa oleva puistometsä, jossa 
pääsee tutustumaan paitsi kanarian
mäntyihin myös kalliojyrkänteillä kas
vaviin endeemisiin kasvilajeihin, esim. 
eräisiin mehipuihin (Aeonium) ja vai
vatteihin (Sonchus). 

Kirjallisuutta 

Jozsef Batta og May Sandved 1981: Traer og 
busker om vintern. 1. Bestemmelsesnökler for 
lövfellende. - 94 s. 
- 1986: II. Bestemmelsesnökler for vintergrön
ne. - 80 s. Landbruksforlaget, Oslo. Hinta n. 
100 mk/ osa. 

Talven selkä on jo taittunut, mutta vielä ehtii tu
tustua puuvartisiin kasveihin talviasuisina. Koti
maisen talvikasvian puuttuessa tarttuu kiinnos
tuneena sopiviin ulkolaisiin alan oppaisiin. Hil
jattain on Norjassa ilmestynyt kaksiosainen tal
vikasvio. Ruotsinkielen turvin niiden käyttö su
juu hyvin, sillä kirjasta löytyvän sanaston perus
teella saa selville eräät muuten epäselviksi jää
neet käsitteet, kuten "snau" ( = uten hår) ja 
"knopp-pute" ( = fortykkelse på kvisten under 
en knoppe) . 

Kirja perustuu tekijöiden orjan maatalous
korkeakoulussa pitämiin talvidendrologian luen
toihin. Useimmat korkeakoulun luennot on saa
tavilla monisteena sikäläisen Landbruksforlage
tin kustantamina. Lisääntyneen kysynnän vuok
si niin tämä kuin eräät muutkin luennot on jul
kaistu kirjana. Koska määrityskaavat ovat luen
noilla olleet jo monivuotisessa käytössä, ovat ne 
näin hioutuneet käyttökelpoiseen muotoon . 
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Pinar de Tamadaba on väläys Kana
rian alkuperäistä luontoa, jossa on sa
malla tunnelmaltaan pieni ripaus suo
malaista metsää. Sinne voi suositella 
retkeä sille, joka kyllästyy hälinään 
rannikon lomakohteissa. 

Kirjallisuutta 

Airaksinen, 0., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: 
Gran Canarian metsistä 2. Los Tiles de 
Moya - ikivihreä laakeripuumetsä. - Sor
bifolia 18 (painossa). 

Sunding, P . 1972: The vegetation of Gran Cana
ria. - Skr. orsk. Vidensk . Akad. Oslo 1, 
Matem. - 1 aturv. KJ. . S . 29:1-186. 

Kirjan johdannossa käsitellään talvidendrolo
gian olennaisimmat asiat, kuten piikit, oksan 
poikkileikkaus, oksien väri, ydinosan muoto ja 
väri , silmut, silmusuomut, silmujen asento oksil
la ja lehtiarvet. Senjälkeen on sukuihin johtavat 
määrityskaavat, joihin liittyy muutamia selven
täviä piirrostauluja. Mukana on myös meillä 
esiintyvät suvut, tosin lajimäärä eri suvuista on 
melko suppea. Esimerkiksi omenapuista on mu
kana vain metsäomenapuu, syreeneitä 5, pensas
angervoja 7, heisiä 3 ja orapihlajia 4 . Lajistosta 
näkee myös sen, että kirja on tehty koko lailla 
leudompaan ilmastoon. Esitelläänhän teoksissa 
sellaiset suvut kuin Torreya, 1/ex, Crypromeria, 
Araucaria, Sequoiadendron ja Aucuba. Man
nermaiseen tapaan mukana ovat myös sellaiset 
suvut kuin Thymus, Lavandula, Vinca, lberis ja 
Dryas, joita meikäläisessä kirjallisuudessa yleen
sä pidetään perennoina . 

Kirjan äärellä tulee pakostakin ajatus, miksei 
meillä ole saatu aikaan talvidendrologian opas
kirj asta. Onhan puuvanisien kasvien tuntemi
nen talviasuisina kasvintuntemuksen perusta ja 
varsinkin alan kouluopetuksessa talvidendrolo
gia on tärkeimpiä asioita opetettaessa puuvanis
Ien kasvien tuntemusta. Viimeisin talvidendrolo
gian käs ikirjamme on Buch-Solan Talvikasvia 
vuodelta 190 ! - Penui Alanko 
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Koivun (Betula sp.) siementen itämisekologiaa 

Markku Nygren 

ygren, M. 1987: Koivun (Betula sp.) siementen itämisekologiaa. (Notes on the 
germination ecology of birch, Betula sp.)- Sorbifolia 18(1):17-20. 

During the early 1950's seeds (catkins) of pubescent birch (Betula pubescens 
Ehrh.) and European silver birch (Betula pendula Roth .) were commonly used to 
study the effects of photoperiod on germinability. This was perhaps because birch 
seeds have a translucent pericarp, so that a high proportion of the incident light 
can reach the embryo . 

Some of the studies are shortly reviewed, and figures are given from the author's 
own experiments with laboratory germination of European silver birch (Betula 
pendula Roth.). 

M. Nygren, Helsingin yliopisto, metsänhoitotieteen laitos, Unioninkatu 40 B, 
00170 Helsinki. 

Vähän historiaa 

Samaan aikaan kun koivu oli suoma
laismetsissä 'valkoisen valheen' mai
neessa, sen siemenet (oikeammin päh
kylähedelmät) olivat tavan takaa esillä 
kansainvälisessä itämisfysiologiaa ja 
-ekologiaa käsittelevässä kirjallisuu
dessa. 1950-luvulla ilmestyi joukko ar
tikkeleita, toinen toistaan seuraten, 
joissa selvitettiin eri koivulajien päh
kylöiden itämiskäyttäytymistä. Mistä 
moinen kiinnostus 'metsien rikkaruo
hoon' sai alkunsa? 

Jäljet johtavat tässä tapauksessa 
Yhdysvaltoihin, missä ns. 'Beltsville
ryhmän' (Borthwick ym. 1952, 1954) 
jäsenet tutkivat valon aallonpituuden 
ja päivänpituuden vaikutusta siemen
ten itämiseen. Ryhmässä keksittiin sa
laatin (Lactuca sativa) siemenistä suu
rimolekyylinen, vesiliukoinen pig
mentti, fytokromi, jonka isomeeristen 
muotojen P660 ja P730 osoitettiin toi
mivan valoreseptoreina ja reagoivan 
valon aallonpituuteen joko edistäen tai 
estäen siementen itämistä. 

Tätä löytöä seurasi todellinen "fy
tokromiboomi' ja koivun siemenet 

osoittautuivat käyttökelpoiseksi tutki
muskohteeksi, koska niiden perikarppi 
läpäisee suhteellisen vaivattomasti sä
teilyn. Suomalaisten kannalta asian 
mielenkiintoa lisää se, että tutkimus
boomissa oli kiinteästi mukana Olli 
Vaartaja. Seuraamalla julkaisuajan
kohtia syntyy mielikuva tieteellisestä 
kilpajuoksusta: Samana vuonna (1952) 
kun Beltsville-ryhmä julkaisi ensim
mäiset tuloksensa fytokromin toimin
nasta, Vaanaja (1952) havaitsi, että 
useiden puulajien siemenet itivät pa
remmin pitkän päivän (24 h) olosuh
teissa kuin lyhyen päivän (10 h) olo
suhteissa. Tämä havainto jäi kuitenkin 
jollakin tavoin varjoon, ehkä julkaisu
foorumista (Phytopathology) johtuen. 
Black ja Wareing (1954) nokiuivat sit
ten ature-lehdessä v. 1954 hieskoivun 
siementen itämisen valoriippuvuutta 
käsitteleväliä artikkelillaan. Jatkoa 
seurasi vielä vuonna 1955, jolloin sa
mat tekijät julkaisivat sittemmin klas
silliseksi siementutkimukseksi muo
dostuneen perusteellisen selvityksen 
samasta aiheesta (Black & Wareing 
1955). ajaa vuosi myöhemmin Vaar
taja ( 1956) esitti omat tuloksensa päi-
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vänpituuden vaikutuksesta metsäpui
den siementen itämiseen Canadian 
Joumal of Botany'ssa vuoden 1956 
alussa. 

Se tieteellisestä kilvoittelusta. Mutta 
asiaan: 

Valo säätelee koivun siementen 
itämistä 

Black ja Wareing (1955) osoittivat , et
tä päivänpituus itämisen aikana vai
kuttaa ratkaisevasti hieskoivun sie
menten itämiseen: lyhyt päivä estää 
itämistä ja pitkä päivä edistää sitä. Fy
tokromipigmentin osoitettiin toimivan 
valoreseptorina, joka biokemiallisella 
tasolla välittää päivänpituussignaalin. 
Erikoinen piirre valoriippuvuudessa 
oli se, että itäminen riippuu päivänpi
tuudesta vain + 15 oc lämpötilassa; 
jos idätyslämpötila oli + 20 oc, päi
vänpituusefektiä ei esiintynyt. Niin
ikään valon vaikutus voitiin poistaa 
siementen stratifioinnilla. 

Tulos on mielenkiintoinen ja mikä 
parasta, sille löytyi hetimiten selvä 
ekologinen tulkinta. Syksyllä, kun koi
vun siemen on jo varissut ja lämpötila 
on suhteellisen alhainen, lyhyt päivän
pituus estää siementen itämisen luon
nonoloissa. Koivun uudistumisen kan
nalta on tietysti elintärkeää, etteivät 
siemenet idä juuri ennen talvea ja toi
saalta, että riittävä määrä itämiskykyi
siä siemeniä säilyy maassa kevääseen 
saakka. Siementen saatua riittävän pit
kän kylmäkäsittelyn talvehtimisen ai
kana itämisen riippuvuus päivänpituu
desta häviää ja ne itävät keväällä heti, 
kun lämpötila ja kosteusolot ovat suo-
tuisat. · 

Paitsi päivänpituuden indikaattori
na, fytokromipigmentillä on toinen 
itämisekologiaan liittyvä merkitys. 
Vihreä latvusto näet muuttaa läpäise
mänsä säteilyn aallonpituusjakaumaa 
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siten, että itämistä edistävän lyhytaal
toisen punaisen valon (aallonpituus 
660 nm) osuus vähenee suhteessa itä
mistä ehkäisevään, pitkäaaltoiseen pu
naiseen valoon (aallonpituus 730 nm). 
Valon laadulla l. aallonpituusjakau
malla on tällä tavoin merkitystä koi
vun siementen itärnisen kannalta. Tä
mä on helposti ymmärrettävissä, kun 
tiedämme, että koivun luontainen uu
distuminen on sidoksissa aukeisiin 
aloihin. 

Valoriippuvuuden fysiologinen 
perusta 

Edellämainitun 'ekologisen varmistus
mekanismin' fysiologiaja biokemialli
nen toiminta on jatkuvasti kiehtonut 
tutkijoita. Fytokromipigmentin toi
minnan yksityiskohdat ovat kuitenkin 
vielä hämärän peitossa. Raudus- ja 
hieskoivun siemeniä tutkiessaan Black 
ja Wareing (1959) yhdistivät päivänpi
tuussäätelyn siementen perikarpista 
löytämäänsä inhibiittoriaineeseen, 
jonka liottaminen pois siemenistä vä
hensi itärnisen riippuvuutta päivänpi
tuudesta. Inhibiittorin läsnäolo liittyi 
myös siementen energiatalouteen: li
säämällä hapen saatavuutta itämisen 
aikana voitiin inhibiittorin vaikutusta 
vähentää. Kolmas näkökohta päivän
pituus~äätelyssä on fytokromipigmen
tin toiminnan mahdollinen yhteys hor
moonisynteesiin . Junttila (1970) totesi , 
että gibberelliinihorrnoonin lisääminen 
idätysalustaan paransi tunturikoivun 
(Betula pubescens subsp. tartuosa (Le
bed.) yman) siementen itävyyttä ja 
poisti aloriippuvuuden . Ilmeistä on, 
että sekä valo että kylmäkäsittely voi
vat aktivoida gibberelliinisynteesin, 
jonka tuloksena puolestaan käynnistyy 
itämiseen johtava entsyyrnitoiminta. 
Si is varsin monimutkainen säätelysys
teemi niinkin pienis ä kohteissa kuin 
koivun siemenis ä . 



SORBIFOLIA 18(1) 1987 

lhHU , 

1U • b 

Kuva 1. Rauduskoivun siememen kumulatiivi
nen laboratorioitävyys 
(a) stratifioimaton, päivänpituus 8 h 
{b) stratifioitu, 
{c) stratifioimaton, lämpötila 20 •c 
(d) stratifioitu, 

Onko koivulla siemenpankkia? 

Kun koivun siemenet yleisesti säilyttä
vät itämiskykynsä varisemista seuraa
van talven aikana ja itävät vasta ke
väällä, on tietysti mielenkiintoista saa
da selville, josko siementen itämiskyky 
säilyisi kauemminkin. Koivu olisi siten 
uudistumisessaan sidottu maassa jat
kuvasti olevaan siemenpankkiin, jossa 
olevat siemenet itäisivät edullisissa olo
suhteissa hakkuiden, kulon tms. ta
pahtuman jälkeen. Muutama prosentti 
hies- ja rauduskoivun siemenistä säilyy 
metsämaassa itämiskykyisinä jopa 
kahden vuoden ajan (Fries 1984). Kun 
muistetaan koivun runsas siementuo
tanto ja tiheästi toistuvat siemensadot, 
voidaan päätellä, että maaperässä on 
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Fig. 1. Cumulative laboratory germination of 
silver birch seed 
(a) unstratified, daylength 8 h 
(b) stratified, 
(c) unstratified, 2o•c 
(d) suatified, 

jatkuvasti tietty määrä itämiskykyistä 
koivun siementä, joka suotuisissa 
oloissa itää. Tutkittavaksi jää, kasvaa
ka tällaisessa siemenpankissa oleva va
ranto paremmin korkoa esimerkiksi 
Lapissa kuin Etelä-Suomessa; helposti 
tulee mieleen ajatus, että olosuhteissa, 
missä maan biologinen aktiviteetti on 
ähäinen, siementen itämiskyky säilyy 

kauemmin kuin siellä, missä hajotus
toiminta on nopeata. 

Rauduskoivun laboratorioitävyyksistä 

Hyytiälässä olemme Suomen Metsätie
teellisen Seuran myöntämän apurahan 
tur in kartoittaneet kotimaisten met
säpuiden siementen itävyyksiä erilaisis-
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sa laboratorio-olosuhteissa. Raudus
koivun siementen itäminen näyttää 
riippuvan voimakkaasti lämpötilasta: 
+ 10 ja + 15 °C osoittautuivat itämi
selle liian alhaisiksi, korkeammissa 
lämpötiloissa (20 - 30 oq itävyys oli 
selvästi parempi. Niinikään siemenet 
itivät paremmin valossa kuin pimeäs-

Kirjallisuutta 

Black , M. & Wareing, P .F . 1954: Photoperiodic 
control of germination in seed of birch (Be
tula pubescens Ehrh .). - Nature 174:705. 

Black, M. & Wareing, P.F. 1955: Growth Stu
dies in Woody Species VII. Photoperiodic 
Control of Germination in Betula pubescens 
Ehrh.- Physiol. Plant. 8:300-316. 
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Dormancy of the Light-sensitive Seed of Be
tulaspp.- 1. Exp. Bot. 10:134-145. 

Borthwick, H.A ., Toole, E.H. & Toole, V.K. 
1952: A reversible photoreaction controlling 
seed germination. - Proc. at. Acad. Sci., 
U.S.A. 38:662-666. 
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sä, mutta eri päivänpituuksien välillä 
oli vain suuntaa antavia eroja. Stratifi
oinnin (10 vrk, + 4,5 °C, n. 100 11/o 
suht.kost.) jälkeen siemenet itivät no
peammin ja laajemmalla lämpötila
alueella kuin stratifioimattomat ja nii
den valoriippuvuus väheni (kuva 1 ). 

Borthwick, H .A., Toole, E.H. & Toole, V.K. 
1954: Action of light on lettuce-seed gerrni
nation.- Bot. Gaz. 115:205-225. 

Fries, C. 1984. Den frösådda björkens invand
ring på hygget. - Sveriges Skogsvårdsför
bunds Tidskrift 1984/ 3-4:35-49. 

Junttila , 0. 1970: Effects of Stratification, Gib
berellic acid and Germination Temperature 
on the Germination of Betula nana. - Phy
siol. Plant . 23 :425-433. 

Vaartaja, 0 . 1952: Forest humus quality and 
light conditions as factors innuencing dam
ping-off.- Phytopathology 42:501-506. 

Vaanaja, 0 . 1956: Photoperiodic response in 
germination of seed of certain trees. - Can. 
J. Bot. 34:377-388. 

Dendrologian Seuran Oulun kerhon toiminta 1986 

Helmikuun 4. päivänä kerho järjesti yleisötilai
suuden, jossa kaupunginpuutarhuri Reino Toi
vonen kertoi syksyn -85 myrskyjen tuhoista Ou
lussa ja keskustan puistojen uudisistutuksista. 
Samassa tilaisuudessa katsottiin myös kuvia 
Dendrologian Seuran Pohjois-Espanjan matkal
ta. Tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä . 

Toukokuun 28, päivänä kerholaiset kokoon
tuivat pohtimaan kerhon toimintaa. Paikalla oli 
9 jäsentä. 

Kesäkuun 3. päivänä kerho järjesti vuoden 
puun, tammen, istutustapahtuman. lstutuspaik
kana oli kaupungintalon puisto ja pääistutlajina 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo 
Rounaja , apulaiskaupunginjohtaja Jouko Pun-

nonen ja kerhon puheenjohtaja, kaupunginpuu
tarhuri Reino Toivonen. 

Oulunpäivänä 7. syyskuuta järjestettiin kasvi
tieteellisessä puutarhassa opastettuja kierto
käyntejä, joissa kerhon jäsenten opastuksella tu
tustuttiin puuvartisiin kasveihin. Kiertokäyntei
hin osallistui n. 60 henkilöä . 

Keväällä pyydettiin lehtien palstoilla tietoja 
tammiesiintymistä Oulun seudulla. Tietoja saa
tiin 33 puusta, joiden korkeus vaihtelee puolesta 
kymmeneen metriin. 

Vuoden 1987 toimintasuunnitelmaa ei ole vie
lä tehty. Kerhon puheenjghtajana on toiminut 
Reino Toivonen (puh. 981 -226088) ja sihteerinä 
Mirja Siuruainen (puh. 981-352889). 
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Suomessa viljellyt heisiangervot (Physocarpus) 

Pentti Alanko 

Alanko, P . 1987 : Suomessa viljellyt heisiangervm (Physocarpus). (Physocarpus 
taxa cultivated in Finland) . - Sorbifolia 18(1) :21-26. 

Physocarpus opulifolius and its yellow leaved variety 'Lutea' are the most fre
quem1y seen cultivars in Finnish gardens and parks. Other species and varieties are 
rarely cultivated and are seen only in botanical gardens and arboreta. Their hardi
ness in more northern parts of the country and their value in gardens and the 
landscape should be evaluated by further Studies. 

P. A lanko, Helsingin yliopisto, puutarhatiereen lairos, 00710 Helsinki. 

Heisiangervoihin (Physocarpus) kuu
luu 10 lajia Pohjois-Amerikassa ja yksi 
Siperiassa (Kriissmann 1977). Brande
rin (1980) mukaan lajeja olisi 12-13 
ja Beanin (1980) mukaan n. 20. Heisi
angervot ovat 1-3 metrin korkuisia, 
lehteviä pensaita. Lehdet ovat yleensä 
3-halkoisia, leveän pyöreitä. Kukinnot 
ovat tiheäkukkaisia huiskilomaisia 
kerrannaisterttuja. Hedelmä on pullea 
tuppilo, joita on yleensä 4-5 yhdessä, 
lajeilla P. monogynus ja P. malvaceus 
kuitenkin vain kak$i. Tuotamerkeissä 
ei ole kovinkaan selviä eroja eri lajien 
välillä. Tärkeimmät erottavat tunto
merkit ovat tuppiloiden lukumäärä ja 
karvaisuus sekä verhiöitten karvaisuus 
ja vähemmässä määrin myös lehtien 
koko, muoto ja karvaisuus. Tunto
merkit eivät näytä olevan kovin pitä
viä, vaan niissä on vaihtelua eri kloo
nien välillä. Lajikäsitys vaihteleekin eri 
lähteissä paljon ja kysymyksessä liene
vät oikeastaan yhden lajin hieman 
poikkeavat maantieteelliset rodut, joi
ta on pyritty ryhrnittelemään eri ta
voin. 

Heisiangervot ovat pensasangervoit
ten lähisukulaisia: mm. lännenheisian
gervosta (P. opulifolius) käytettiin 
kauan nimeä Spiraea opulifolius. Tär
keimpänä näitä kahta sukua erottava
na tuotamerkkinä pidetään korvakkei-

ta, joita heisiangervoilla on, mutta jot
ka puuttuvat pensasangervoilta. Lä
heistä sukua ovat myös meillä vähän 
viljellyt, sirolehtiset neilliat, joita Mus
tilan arboretumissa kasvaa yksi laji, 
Neillia chinensis. Se on lehtevä, kau
nislehtinen pensas, jonka arvoa viher
rakentamisessa ei meillä ole selvitetty. 
Ainakin Mustilassa se on selvinnyt hy
vin varjoisassa metsässä kallion reu
nalla. 

Lännenheisiangervo (P. opulifolius) 
on meillä ainoa yleisessä viljelyssä ole
va heisiangervolaji. Viljelykasvien ni
rnistössä (Palmen & Alanko 1983) mai
nitaan lännenheisiangervon lisäksi 
meiltä vain idänheisiangervo (P. amu
rensis), joka on hyvin harvinainen, 
vaikkakin kestävä pensas. Lisäksi 
useimmat muut heisiangervolajit liene
vät meillä käyttökelpoisia, mutta niitä 
ei ole paljonkaan kokeiltu kasvitieteel
listen puutarhojen ja arboretumeitten 
ulkopuolella. Tiheän, matalan kasvuo
sa ja pienien, sirojen lehtiensä vuoksi 
ne voivat osoittautua tulevaisuudessa 
käyttökelpoisiksi viherpensaiksi. Mi
nään ensi luokan koristepensaina niitä 
ei pidetä ainakaan kukinnan suhteen. 
Kuten Schalin (1955) toteaa kirjoit
taessaan lännenheisiangervosta: '' ... 
ansiottomasti yleistynyt puutarhois
samme. Tosin se on tuuhea ja nopea-
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Kuva 1. Fig. 1. Physocarpus amurensis. - Del. 
Marja Koistinen. 

kasvuinen, kestävä ... ". Pensaat kuk
kivat aukealla paikalla runsaasti kei
lanvaikein kukin. Syyspuolella pensai
ta koristavat punertavat hedelmystöt 
ja lehtien keltainen syysväritys. 

Heisiangervoitten suosion vähyys 
muualla Euroopassa onkin ymmärret
tävää, sillä siellä on mahdollisuus vil
jellä monia näyttävämpiä pensaita. 
Meillä käyttökelpoisen lajiston ollessa 
rajoitetumpi, voisi heisiangervoilla ol
la enemmänkin käyttöä. Jalostustyön 
kautta voitaisiin saada aikaan käyttö
kelpoisempia lajikkeita esim. kasvuta
van ja korkeuden suhteen. Kuvaavaa 
heisiangervofen vähäiselle käytölle 
muualla Euroopassa on , että esim. 
Coxs (1981) mainitsee vain kaksi län
nenheisiangervolajiketta, kellertävä
lehtisen 'Luteus'-lajikkeen ja punerta
vakukkaisen 'Nine Bark'-lajikkeen . 
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Suomessa viljeltyjen heisiangervojen 
määrityskaava pääasiassa Kriissman
nin (1977) mukaan. 

1 Tuppiloita yleensä 4-5, harvoin 3 
2 Tuppilot kaljuja 

3 Verhiöt yleensä kaljuja tai harvaan tähti-
karvaisia .... . .. ...... P. opulifolius (6) 

3 Verhiöt tiheään tähtikarvaisia .. ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. capitarus (2) 

2 Tuppilot karvaisia, verhiöt tähtikarvaisia 
3 Versot kaljuja tai vähäkarvaisia, lehtien 

liuskat suippoja .... .... P. amurensis(l) 
3 Versot aivan kalj ut, lehdet tylppäliuskaiset 

... . . . . ....... ........... P. in rermedius (3) 
3 Versot tähtikarvaiset .... . P. stellatus (1) 

1 Tuppiloita 2, puoleen väliin asti yhteenkasvet
tuneet 
2 Emin luotti käyrä .. ..... P. monogynus (5) 
2 Emin luotti suora ........ P. malvaceus (4) 

1. Physocarpus amurensis (Maxim.) 
Maxim. - ldänheisiangervo, kore
ansk smällspirea. Kuva 1. 

Laji kasvaa luonnonvaraisena Mantsu
riassa, Koreassa ja Amurin maalla. Se 
muistuttaa kasvutavaltaan ja ulko
näöltään suuresti yleisesti viljeltyä län
nenheisiangervoa Kukinnot ovat sekä 
isommat että leveämmät ja yksittäiset 
kukat ovat 1,5 cm:n levyiset Oännen
heisiangervolla n. 1 cm). Pensas on 
1-3 metrin korkuinen. Verhiö on ti
heän tähtikarvainen, samoin hedel
mystöt. 

Tämä laji ansaitsisi tulla yleisem
pään viljelyyn, sillä sitä pidetään län
nenheisiangervoa kauniimpana. Pen
sasta on kasvanut Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa vuodes
ta 1904 alkaen ja se on saatu Späthin 
tairnitarhasta Berliinistä (Palmen 
1984). On ihme, että tämä kestävä, 
itäinen laji puuttuu myös meiltä täy
sin, vaikka puistoissarnme muuten on 
paljon meille aikoinaan Venäjältä saa
tua kasvilajistoa. Myös muualla Eu
roopassa tämä laji on harvinainen vil
jelyssä. 
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2. P. capitatus (Pursh) Ktze. 

Tämä suuresti lännenheisiangervoa 
muistuttava laji on käsitettävä lännen
heisiangervon läntiseksi roduksi, sillä 
sitä tavataan Pohjois-Amerikan länsi
osista Brittiläisestä Kolumbiasta Uta
hiin ulottuvalta alueelta. Se kasvaa 
usein kosteilla rannoilla muodostaen 
läpipääsemättömiä pensaikkoja jokien 
varsiin (Bean 1980). Laji eroaa lännen
heisiangervosta mm. karvaisten leh
tiensä ja tiiviimpien kukintojensa pe
rusteella. Meillä on eräin paikoin ta
vattu tätä muistuttavia lännenheisian
gervoja (mm. tähtikarvaiset verhiöt ja 
kaljut tuppilot), mutta samanlaisia 
pensaita näyttää olevan myös Kanadan 
itäosista kerättyjen lännenheisianger
vonäytteiden joukossa, ja kysymykses
sä lienee muunnos P. opulifolius var. 
tomentellus. Tätä muunnosta onkin jo 
vaikeampi erottaa P. capitatus-lajista. 
Sen lehdet ovat kuitenkin vain harva
karvaisia. Muunnoksen kukkaperät 
ovat myös niukkakarvaisemmat ja sen 
siemenet ovat munanmuotoiset, kun 
taas P. capitatuksen lehdet ovat alta 
pehmeäkarvaiset ja kukkaperät ovat 
karvaiset sekä siemenet päärynänmuo
toiset. 

P. capitatus-lajia on istutettu meillä 
Viikin arboretumiin, mutta sen määri
tystä ei toistaiseksi ole pystytty tarkis
tamaan. Myös Turun ja Helsingin kas
vitieteellisissä puutarhoissa sitä kas
vaa, jälkimmäisessä luonnosta kerä
tystä siemenestä kasvatettuja pensaita 
(Palmen 1984). Jotain hämärää tämän 
pensaan kohdalla on, sillä Encke ym. 
(1984) mainitsee sen tarvitsevan talvi
suojausta Keski-Euroopassa. Toisaalta 
Brittiläisessä Kolumbiassa kasvavat 
pensaat varmaan menestyvät meillä. 

3. P. intermedius (Rydb.) Schneid . 

Lajista on meillä herbaarionäytteitä 
Karjalohjalta ja Kustavin Lypyrtistä . 
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Pensas on kestävä, koska se on tullut 
toimeen näissä arboretumeissa kym
meniä vuosia. Se on edellisiä lajeja ma
talakasvuisempi (1-1 ,5 m) ja pienileh
tisempi. Lehdet ovat 2-6 cm:n pitui
sia, pyöreäliuskaisia, hieman pitkän
omaisia. Verhiöt ovat yleensä tähtikar
vaisia, mutta ne saattavat joskus olla 
miltei karvattomiakin. Myös Schalin 
(1936) on kokeillut tätä lajia Jorvak
sessa. Lajin luontainen levinneisyys
alue käsittää Yhdysvaltain keskivalti
ot. Tästä lajista on matala- ja tiheäkas
vuisempi muunnos, var. parviflorus, 
jota kasvaa Tammistan arboretumissa 
Karjalohjalla. 

4. P. malvaceus (Greene) Ktze. 

Laji kasvaa luonnonvaraisena Britti
läisestä Kolumbiasta Utahiin ulottu
valla alueella. Pensas on matala, alle 
metrin korkuinen, tiheä- ja pienilehti
nen. Sillä on tuppiloita vain kaksi ja ne 
ovat karvaisia, puoliväliin saakka yh
teenkasvettuneita. Schalin (1936) on 
kokeillut pensasta Jorvaksessa. Se kas
vaa myös Turun ja Helsingin kasvitie
teellisissä puutarhoissa, jälkimmäises
sä luonnosta kerätyistä siemenistä kas
vatettuina pensaina (Palmen 1984). 

5. P. monogynus (Torr.) Coult. 

Laji kasvaa luonnonvaraisena Yhdys
valtojen keskiosissa. Lehdiltään ja 
kasvutavaltaan se muistuttaa Kriiss
mannin (1977) mukaan taikinamarjaa 
ja on suuresti edellisen lajin näköinen. 
Sitä kasvaa meillä sekä Helsingin yli
opiston kasvitieteellisessä puutarhassa, 
jonne sitä on saatu Späthin taimitar
hasta Berliinistä 1904, (Palmen 1984) 
että Kustavin Lypyrtissä. Myös Jor
vaksessa Schalinin puutarhassa se kas
vaa (Anon. 1975). 
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6. P. opulifolius (L.) Maxim. - Län
nenheisiangervo, smällspirea . Kuvat 2 
ja 3. 

Lännenheisiangervo on nopea- ja rote
vakasvuinen pensas. Luonnonvaraise
na se kasvaa laajalla alueella Pohjois
Amerikan keski- ja itäosissa. Euroop
paan se on tuotu jo 1687 (Bean 1980). 
Se tulee 2-3 metrin korkuiseksi. Eng
lannissa tunnetaan 3 metrin korkuinen 
ja 9 metrin levyinen pensas (Bean 
1980). Talvisissa pensaissa näkyy hy
vin oksien hilseilevä kuori. Tiheäoksai
suutensa vuoksi pensaat ovat talvella 
hiukan risui sen näköisiä. Vanhimmat 
oksat painuvat maahan ja näyttävät 
maatuvan nopeasti, ja uusien oksan
haarojen muodostuminen on runsasta. 
Pensas kestää myös lumen painoa ja 
sietää hyvin leikkaamista. Lännenhei
siangervon lehdet ovat 2-7 cm:n pi
tuiset, 3-5-halkoiset, kaljut. Tuppi
loita on 4-5. Ne ovat kiiltäviä, kalju-

SORBIFOLIA 18(1) 1987 

Kuva 2. Physocarpus opulifolius. Kukinto he
delmävaihees a ja yksittäinen hedelmistö . 

Fig. 2. Physocarpus opulifolius. Inflorescence 
and fruit . 

ja, pulleita ja tulevat aurinkoisilla pai
koilla syyspuolella punertaviksi. 

Lännenheisiangervo on meillä hyvin 
yleisesti viljelty pensas. Kasvimuseois
samme (Oulu, Turku, Kuopio ja Hel
sinki) olevien näytteiden mukaan sitä 
on kerätty eri maakunnista seuraavas
ti: Ahvenanmaa: -, Varsinais-Suomi: 
10, Uusimaa: 52, Etelä-Karjala: -, 
Satakunta: 4, Etelä-Häme: 12, Etelä
Savo: 15, Laatokan-Karjala: 2, Etelä
Pohjanmaa: 4, Pohjois-Häme: 1, Poh
jois-Savo: 4, Pohjois-Karjala: 2, Kes
ki-Pohjanmaa: 1 ja Oulun Pohjan
maa: 3. Kallion (1966) mukaan se on 
kestävä Ouluun ja Kuhmoon saakka, 
mutta Rovaniemellä ja Kemijärvellä se 
on viihtynyt huonosti . 

'Darts Gold'. -Lupaava, koko ke
sän keltaisena pysyvä, matalakasvui
nen uutuuslajike, jota on jo meilläkin 
myynnissä (mm. Paksalon taimisto). 
Krtissmannin (1977) mukaan se on tul
lut markkinoille 1969 Hollannissa ja 
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hän pitää sitä arvokkaana uutuutena. 
'Luteus'. - Tätä lajiketta tapaa 

meillä silloin tällöin ja sen koristear
vosta voidaan olla eri mieltä. Lehdet 
ovat keväällä keltaiset, mutta tulevat 
kesällä kellanvihreiksi - melko vaa
leiksi (kuva 4). 

7. P. stellatus(Rydb.) Rehd. 

Tämä suuresti P. intermedius-1ajia 
muistuttava pensas kasvaa Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa. Nuoret lehdet ja versot ovat sil
lä tähtikarvaiset. Luontaiselta levin
neisyydeltään se on melko eteläinen 
kasvaen Etelä-Karolinasta Georgiaan 
ulottuvalla alueella. 

Edellä esitettyjen lisäksi Krtissmann 
(1977) mainitsee seuraavat lajit, joita 
ei meillä liene kokeiltu: P. alternans 
(Kaliforniasta Nevadaan, vuoristois
sa), P. bracteatus ja P. glabratus (Co
lorado) , jotka kaikki muistuttavat P. 
monogynusta. Myöskään meillä ei lie
ne kokeiltu lännenheisiangervon mata
lakasvoista 'Nana'-lajiketta. 

Heisiangervoitten mahdollisuuksia 
viherrakentamisessa ei ole vielä riittä
västi käytetty hyväksi. Isokasvuiset la
jit, kuten idän- ja lännenheisiangervot 
sopivat hyvin suojapensaiksi. Tähän
astisten kokemusten mukaan heisian
gervot ovat terveitä ja kestäviä pensai
ta. Ne ovat vaatimattomia maan laa
dun suhteen ja viihtyvät hyvin vielä 
jäykässä savimaassakin. Ottaen huo
mioon, että monet heisiangervot kas
vavat usein kosteilla ja varjoisilla pai
koilla, kuten rannoilla ja metsien auk
kopaikoissa, voidaan niitä käyttää 
melko epäedullisillakin paikoilla . Ne 
sietävät hyvin lumen painoa ja vaikka 
osa oksista painuukin talvella maahan, 
versoaa kesän mittaan runsaasti uusia. 
Pensaat sietävät myös hyvin leikkaa
mista. Etenkin pitäisi selvittää matala
kasvuisten lajien (mm . P. malvaceus, 
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P. monogynys) käyttöarvo viherraken
tamisessa. Helsingin ja Turun yliopis
tojen kasvitieteellisissä puutarhoissa 
on jo hyvä kokoelma eri lajeja, joista 
saataisiin lisäysmateriaalia. 

Heisiangervoja voidaan lisätä sieme
nistä, mutta jälkeläistö saattaa tällöin 
tulla epäyhtenäistä. Tavallisimmin nii
tä lisätään joko ruohomaisista kesäpis
tokkaista tai puumaisista talvipistok
kaista. 

Kuva 3. Lännenheisiangervon hedelmystöt saa
vat jo heinäkuussa punertavan värisävyn . - Va
lokuvat kirjoittajan . 

Fig. 3. The fruits of Physocarpus opulifolius 
stan to have colour by as early as July. - Pho
tographs by t he aut hor. 



26 SORBIFOLIA 18(1) 1987 

Kuva 4. Physocarpus opulifolius 'Luteus' muodostaa pyöreän, kahden metrin korkuisen pensaan. 
Avoimella paikalla kukinta on runsas ja lehtien kellertävä väritys säilyy koko kesäri. 

Fig. 4. The variety 'Luteus' of Physocarpus opulifolius is most effective in association with other 
shrubs. 
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Kuinka suuria puita meillä on? 
Suomen suurimmista puista kerätään tietoja 

Niilo Karhu 

Karhu, N. 1987: Kuinka suuria puita meillä on? Suomen suurimmista puista kerä
tään tietoja (How big are the biggest trees in Finland? A survey is being started to 
collect data). - Sorbifolia 18(1):27-30. 

Niilo Karhu, Näy tte/ij(Jntie 1 B 5, 00400 Helsinki. 

Useissa mrussa on kerätty tietoja suu
rimmista puista. Pisimmälle on tässä 
päästy Englannissa, rrussä Alan Mitch
ell on tehnyt tätä työtä jo yli kolme
kymmentä vuotta (Hallet 1987). Ver
tailun vuoksi kiintoisia tietoja on myös 
Ruotsista (Gunnarsson 1983), Norjas
ta (Reisaeter 1985) sekä Tallinnasta 
(Wuorenrinne 1982) . Suomessakin on 
Metsäntutkjmuslaitoksen pitämä kan
tapuurekisteri, jonka päätarkoitus on 
metsänjalostuksen ja metsätalouden 
palvelerillnen. Näin ollen rekisteriin 
kelpuutettujen puiden valintaan vai
kuttavat ratkaisevasti monet muut te
kjjät kuin pelkkä puun koko, siis run
gon paksuus ja pituus. Sitä paitsi rekis
terissä on tietoja pääasiassa vain koti
mrusista puulajeista- ulkomrusista la
jeista vain lehtikuusesta on tietoja. 

Suurten puiden kasvuprukoista ja 
mitoistakin on kertynyt tietoa lehdis
tössä julkrustuista Suomen suurin puu 
-kilpailuista sekä tutkijoiden paikka
kunta- tru puulajikohtrusista tutkjel
mista. Myös Dendrologian Seuran jul
krusuissa on ollut tietoja suurista puis
ta. Meiltä siis puuttuu yhtenäinen tie
dosto kaikkien Suomessa ' kasvavien 
puulajien suurimmista yksilöistä. Tä
män epäkohdan korjaamiseksi Dend
rologian Seuran hallitus on päättänyt 
aloittaa tiedoston keräämisen Suomes
sa kasvavista suurista puista . Perustie
toina tarvitaan puun paksuus ympä
rysrillttana rinnan korkeudelta (1 ,3 m 

maanpinnasta) ja puun pituus maasta 
latvan kärkeen. Mikäli on saatavilla 
muita rillelenkiintoisia ja hyödyllisiä 
tietoja esim. puitten iästä, alkuperästä, 
kunnosta, puuhun liittyvistä tapahtu
rillsta ym., otetaan ne kjitollisuudella 
vastaan. 

Tiedot kotimaisten puulajien ja leh
tikuusien suurimmista yksilöistä ovat 
jo melkoisella tarkkuudella löydettä
vissä, kun käytetään hyväksi edellä 
mainittujen lähteiden tietoja, mutta 
nekin vaativat tarkistuksen ajan tasal
le. Tällrunen työ onkin jatkuvaa tarkis
tarillsta puiden kasvaessa. Lehdessäm
me voidaan vuosittain julkaista uusia 
tuloksia. Toivottavasti hanke saa 
Dendrologian Seuran piirissä laajan 
kannatuksen. 

Tietoja isojen puiden kasvuprukois
ta ja myös melko tarkkoja, mutta van
hentuneita, jopa vuosikymmenien ta
kaisia rillttaustuloksia on niissä rau
hoitushakemuksissa, joiden nojalla sa
tamäärin isoja puita on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla (Haapanen 
ja Rassi 1978). Niiden joukossa saattaa 
olla myös todella suuria puuyksilöitä, 
joskaan koko ei suinkaan ole kaikissa 
tapauksissa ollut rauhoitusanomuksen 
syynä. Tarkistusta on siis tälläkin 
suunnalla paljon suurimpien löytämi
seksi . 

Tiedot Suomessa kasvavien vieras
peräisten puulajien suurimmista yksi
löistä ovat erittäin vähäiset. Niiden 
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kohdalla tullaan tekemään todella pio
neerityötä. Lisätyötä aiheuttaa myös 
se, että usein on vielä varmistettava la
jinmääritys, jota varten on syytä ottaa 
herbaarionäyte. Näytteiden ottamises
ta on lehdessämme julkaistu viime 
vuonna ohjeet (Uotila ja Alanko 
1986). Tarkistusta kaipaavat myös 
eräissä lehdissä olleet Suomen suurin 
puu -kilpailujen tulokset, joiden ai
neisto on saatu seuran käyttöön . 

Eräänä tällaisena lähdeaineistona 
Dendrologian Seura on saanut käyt
töönsä viime vuonna YV-lehdessä ol
leen Suomen suurin puu -kilpailun vas
taukset. Aineisto sisältää n . 1200 il
moitusta 18 eri puulajista. Niistä yli 
puolet koskee kuusia, mäntyjä ja koi
vuja, joista tarvitaan vain paksuim
pien puiden mittaustulosten tarkistus. 
Yhtä vähällä vaivalla selvitään myös 
tammista, haavoista, saamista, rai
doista, visakoivuista ja tervalepistä, 
mutta loput sitten vaativat myös laji
määrityksen tarkistamisen , kuten pop
pelit, lehtikuuset, lehmukset, jalavat, 
puumaiset isot pajut jne. Mittaustulos
ten tarkistamisen tarpeellisuudesta on 
hyvänä esimerkkinä kaksi tammea , 
kolme mäntyä ja yksi poppeli, joista 
kaikista on useita ilmoituksia, joissa 
paksuusmitat vaihtelevat kymmenissä 
senttimetreissä. 
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Kuva 1. Piirroksesta näkee, 
kuinka määritellään rinnan
korkeus vinosti kasvavasta tai 
rinteessä kasvavasta puusta . 
- Piirros Marja Koistinen. 

Fig. 1. This figure shows how 
to measure 1,3 m from the 
ground 1eve1 when the tree is 
growing on a s1ope or it is not 
erect. - Del. Marja Koisti
nen. 

Miten puu mitataan? 

Jotta hankkeemme toteuttamisessa 
vältettäisiin tämänkaltaiset sekaan
nukset, on sovittava tarkoin siitä, mi
ten puu mitataan. Rungon paksuus mi
tataan joko läpimittana tai mieluim
min ympärysmittana rinnan korkeu
delta, mikä tarkoittaa 1,3 cm maan 
pinnasta puun juurelta. Jos rungon ty
vi on vino, mitataan 1,3 m maanpin
nasta vinon sivulta rungon keskiviivaa 
pitkin ja ympärysmitta mitataan kohti
suoraan tästä pisteestä. Näin menetel
lään myös, jos puu kasvaa rinteessä: 
1,3 m maanpinnasta sivulta rungon 
keskiviivaa pitkin ja ympärysmitta mi
tataan tästä pisteestä (kuva 1) . Jos tuo 
1,3 m sattuu esim. paksun oksan tai 
pahkan kohtaan, ympärysmitta ote
taan alempaa tai ylempää ilmoittaen 
samalla mittauskohdan korkeus ja syy 
sen poikkearniseen rinnan korkeudes
ta . 

Jos puu on haarottunut alta rinnan 
korkeuden, mitataan haarojen ympä
rykset erikseen sekä rungon ympärys
mitta haaroittumiskohdan alapuolelta 
ja ilmoitetaan mittauskohdan korkeus 
maanpinnasta. Jos puu haarottuu jo 
tyvestä, mitataan ympärysmitta maan 
rajasta ja haarat rinnan korkeudelta. 

Puun korkeuden mittaaminen on jo 
aikeampaa - näin usein väitetään -

ja siksi turvaudutaan arvioimiseen, mi-
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kä on ei-ammattimiehelle vieläkin vai
keampaa. Mutta puun korkeuden täy
sin tarkka mittaaminen ei ole lainkaan 
vaikeata. Yksinkertaisin keino tasa
maalla on seuraava: aurinkoisella sääl
lä tai vaikkapa kuutamolla maahan 
pystytetään suora keppi, jonka pituus 
maan rajasta kärkeen tunnetaan tai 
mitataan (dendrologillahan on aina 
metrimitta mukana). Sitten mitataan 
kepin varjon pituus ja mitattavan 
puun varjon pituus. Mittaustulosten 
verrannolla saadaan selville tuntema
ton eli rungon pituus vaikkapa milli
metrin tarkkuudella, sillä kepin varjon 
pituuden suhde puun varjon pituuteen 
== kepin pituuden suhde rungon pituu
teen. Sama kaavana: 

kepin varjon pituus 

puun varjon pituus 

=> puun pituus = 

kepin pituus 

puun pituus 

kepin pituus x 
puun varjon pituus 

kepin varjon pituus 

Puun pituuden mittaamiseen on 
muitakin keinoja, joista Lindholm 
(1983) on tehnyt perusteellisesti selkoa 
lehdessämme julkaistussa artikkelissa 
"Miten saada mittoja puista". 

Rungon paksuus ja pituus ovat siis 
ne perustiedot, joita suurten puiden 
luetteloon tarvitaan. Edellä jo viitat
tiin monihaaraisten puiden mittaami
seen, sillä niistäkin tarvitaan tietoja, 
vaikka tuloksia ei suoraan voidakaan 
verrata yksirunkoisten puiden mittoi
hin. Tällaiset puut ovat usein myös 
erittäin suuria. Puun mittoja kuvaa
maan - esim. mahtavan tammen ol
lessa kyseessä - olisi hyvä saada tie
dot myös latvuksen halkaisijasta (läpi
mitta), mikä yleensä on helppo mitata 
maassa vaikka askelmitalla uloimpien 
oksien kärjistä. Puun kasvupaikkatie
toihin on syytä lisätä myös tietoja lä
hellä kasvavista muista, ehkä puun 
kasvua hahtaavista puista ja kasvupai-
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kan käytöstä, mm. ihmisen vaikutuk
sesta siihen. Maininnan arvoinen asia 
on myös puun kunto, esim. terve, la
hovikainen, latva kuivunut ym (kuva 
2). 

Mittaustulosten lisäksi on muistiin 
merkittävä puun lajinimi sekä puun 
kasvupaikka (maakunta, kunta, kylä 
ja tarkempi paikanmäärittely sekä 
mielellään myös kasvupaikan yhtenäis
koordinaatit, ks. Uotila ja Alanko 
1986) ruin tarkkaan, että kuka tahansa 
pystyy löytämään puun myöhemmin. 
On myös ilmoitettava mittauspäivä
määrä ja rnittaajan rumi, osoite ja pu
helinnumero. Rekisteröintilomake tie
tojen kirjaantisen helpottamiseksi 
saattaa olla kokeilemisen arvoinen. 

Kaikki mukaan puita mittaamaan 

Tämä seuran aloittama hanke on nlin 
suuri, ettei siitä yksin selviä, vaan se 
vaatii mahdollisimman monen jäse
nemme mukana oloa. Dendrologian 
Seurassa on tällä hetkellä yli 1200 jä
sentä, jotka asuvat hajallaan ympäri 
maata ja liikkuvat vielä suuremmalla 
alueella. Olisiko liikaa toivottu, että 
ruin omalla kotiseudullanne kuin mat
koillakin pitäisitte tästä lähtien mitta
nauhaa mukana ja tarkkailisitte suuria 
puita, erityisesti vierasperäisiä puitam
me, joista useimmista emme tiedä, 
missä paksuimmat ja pisimmät yksilöt 
ovat. Tiedot pyydän toimittamaan mi
nulle suoraan. Minulta saa myös tieto
ja eri seuduilla kasvavista, tarkistusta 
vaativista puista. 

Lopuksi Iuettelen edellä mairutun 
YV -lehden kilpailun vastauksista poi
mimiani kärkituloksia. Ne ovat vain 
viitteeksi, eivätkä mitään "virallisia" 
ennätyksiä. Mitat ovat ympärysmitta
ja (cm) rinnan korkeudelta. Näistä 
mittaustuloksista näkee, miten paksu
ja isoimmat puumme ovat. Varsinkin 
nämä rnitat ylittävät tulokset ovat kiin-
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Kuva 2. Puuta mitattaessa on syytä merkitä 
muistiin myös tiedot puun kunnosta. Kuvassa 
vanha ja railinainen tammi aantalin Lapilan
saaresta. Kirjoittaja puuta mittaamassa. Puun 
ympärysmitta oli 6. 10. 1983 680 cm. - Valoku
va Pentti Alanko. 

Fig. 2. A large old oak (Quercus robur) in aan
tali, Lapila, SW-Finland, 680 cm in circumphe
rence measured 6. 10. 1983 by the author. 
Photograph Pentti Alanko. 

toisia: kuusi: 480, 475, 464, mänty: 
565, 513, 509, rauduskoivu: 535, 530, 
500, tammi: 757, 654, 640, haapa: 536, 
420, 418, metsäsaarni: 530, 420, 381, 
tervaleppä: 371, raita: 650, 497, 450 ja 
visakoivu: 320, 145. 

Seuraavassa· on niiden puulajien ym
pärysmittoja (cm), joista myös laji
määritys on tarkistettava: piilipuu: 
555, 408, 340, jalavat: 480, 437, 390, 
omenapuut: 260, 180, vaahterat: 465, 
409, 395, hopeapaju: 794, 750, 564, 
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lehmukset : 650, 576, 502, lehtikuuset: 
454, 446, 444 ja poppelit: 626 (Heino
lan Rantapuiston tsaarinpoppeli). 

Poppeleista olen maininnut tiedos
sani olevat kunkin taksonin suurimmat 
yksilöt koko maasta viime vuonna jul
kaistussa "Helsingin poppelit" -kirj as
sa (Karhu 1986). Kuten edellä olevasta 
näkyy, kaivataan paljon uusia mittaus
tuloksia ja jo mitattujenkin puiden tar
kistuksia. Onhan luettelossa mm. ho
peapaju, joka olisi Suomen paksuin 
puu. Lyydikkälän tammeahan on pi
detty Suomen paksuimpana puuna ja 
sen ympärysmitta on 757 cm (Pentti 
Alanko, Tapio Kallio ja Niilo Karhu 
mitanneet puun vuonna 1986) . Kynä
jalavista ilmoitettiin vain Helsingin yli
opiston kasvitieteellisen puutarhan 
puu paksuudellaan 538 cm, mikä lie
nee lajissaan Suomen suurin. Suuria 
kynäjalavia kasvaa myös Hämeessä 
Tampereen seuduilla (Erkamo 1984). 
Rantalehdoistamme löytynee myös 
paksuja tervaleppiä. Siitä vaan puita 
mittaamaan. 
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Raatikainen, M. 1987: Koivut pihapuina (Birches, Betula pendula and B. pubes
cens as homestead trees in Finland.)- Sorbifolia 18(1):31-38. 

Birches were found to be growing on 52.4 per cent of Finnish homesteads. Fre
quencies in the 16 geographic areas and average numbers of birches on homesteads 
are presented in figures . 

M. RaaTikainen, Jyväskylän yliopisro, Biologian lairos, Yliopistonkaru 9, 40100 
Jyväskylä. 

Monet meistä muistavat vielä vanhem
piensa pihalla kasvaneen ison koivun. 
Sehän oli samankaltainen koivu kuin 
Z. Topeliuksen "Koivu ja tähti" -tari
nan koivu, "jossa linnut laulavat au
ringon noustessa ja jonka lehvien lo
mitse kirkas tähti iltasella tuikkii" 
(Topelius 1944). Vaikka Suomessa 
kasvoi Topeliuksen aikana jo "monta 
tuhatta koivua ja taivaalla loisti tuhan
sittain tähtiä" niin oman kartanon 
suuri, tuuhealatvainen koivu oli silloin 
ja on vielä nytkin erilainen kuin mui
den pihojen koivut. Se on nähnyt surut 
ja ilot. Se on kasvanut meidän kans
samme ja on osa elinpiiriämme, mil
jöötämme. Koivu on meillä yleisin ko
titanhuan ja koko isänmaan tunnus
merkki. 

Koivu on ollut tunnettu puu esihis
toriallisista ajoista saakka. Jo noin 
4000 eKr. puhutusta uralilaisesta kan
takielestä kehittyneissä kielissä on koi
vulla samankaltainen nimi . Se kuvas
tanee koivun suurta merkitystä Euraa
sian pohjoisosassa eläneille kansoille . 

Kalevan kansaliekin koivu oli tärkeä 
puu. Kalevalassakin (1935) se maini
taan peräti 69 kertaa . Sampsa kylvi sen 
männyn, kuusen ja vesojen jälkeen en
simmäiseksi lehtipuuksi. Se sai kasvu
paikakseen noromaat, kosteat notko
ja rantamaat. Koivusta tuli vähitellen 

kaskiviljelysten pääpuu, mutta kaikkia 
koivuja ei hakattu edes ensimmäistä 
kaskea raivattaessa. Yksi koivahainen 
jätettiin Iin tujen leposij aksi, käkösen 
kukuntapuuksi. Koivikossa asusti kir
jokoppeloita. Suuret teeriparvet asus
tivatkin muinoin kaskikoivikoissa, mi
kä käy selvästi ilmi esim. Wilhelmvon 
Wrightin v. 1826 ja Magnus von 
Wrightin v. 1842 maalaamista akvarel
leista, joissa kuvataan Henrik Magnus 
von Wrightiä ampumassa teeriä koi
vuista (Leikola, Lokki & Stjernberg 
1986) . 

Kalevan norojen ja ahojen koivut 
olivat monipuolisia käyttöpuita. Se 
käy ilmi esimerkiksi koivun itkurunos
ta . Koivuahan käytettiin mahlan ot
toon. Sen puuaineksesta tehtiin emä
puita, jalaksia, rakseja, karvoja, kok
kia, kotapuita, raviapuita ja pinopui
ta. Tuohesta tehtiin Jippejä, marjatuo
hisia ja tupeksia. Tuohella kuljetettiin 
myös tulta. Lehvistä tehtiin vastoja, ja 
riivittynä niitä käytettiin karjalle ja 
neidoille vitsoina. Soveltuipa koivun 
konkelo metsässä istuinpuuksikin . 

ioittuneisiin puihin iskeytyi kääpäsie
niä , ja koivussa erittäin tavallisesta 
taulakäävästä (Fomes fomentarius) 
tehtiin taulaa. Koivunpökkelöitä ei 
kuitenkaan suojeltu, niitä kaadettiin . 
Syksyisin vielä "tuuli vei vihannan tur-
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kin, halla kaunihin hamehen", jolloin 
koivu jäi aivan alastomaksi pakkasessa 
parkumahan. 

Väinämöinen kuitenkin lohdutteli 
koivua ja antoi sille elon uuen arma
han tekemällä siitä kanteleen. Kopan 
hän veisti "koivusta Iujasta, emäpuun 
visaperästä''. 

Uutta eloa koivulle annetaan vielä 
nytkin. Se kelpaa edelleen vastojen, 
luutien, harjojen ja tuohivalmisteiden 
tekoon. Se on myös vanerin, huoneka
lujen ja paperin raaka-aine. Kosmetii
kassa käytettävää koivuöljyäkin siitä 
saadaan. Mutta ennen kaikkea koivu 
on juhannus-, piha- ja puistopuu , kan
sallisromantiikkamme puu ja Pohjo
lan koriste . 

Lajit ja niiden esiintyminen 

Jääkauden loppuvaiheessa jäättömän 
maan valtasivat ensiksi sammalet, 
eräät ruohovartiset kasvit ja varvut. 
Puista ensimmäisinä saapui koivu, jo
ka valtasi laikuttain kasvittuneen, lä
hes aution maan. Koivumetsävaiheen 
aikana ilmasto oli aluksi kylmä, mutta 
lämpeni nopeasti. Koivu lienee ollut 
aluksi hieskoivun ryhmään kuuluvaa 
nykyistä tunturikoivua (Betula pubes
cens subsp. tortuosa) muistuttavaa 
koivua. Joukossa oli pensasmaista vai
vaiskoivuakin. Noin 9500 vuotta sitten 
olleella varhaislämpökaudella täällä 
oli jo rauduskoivua (B. pendula) mm. 
Kuusamossa (Vasari 1977). 

Koivuvaltaisten metsien toinen esiin
tymiskausi oli lämpimällä, kostealla 
atlanttisella kaudella noin 5000-7000 
vuotta sitten. Silloin Järvi-Suomeen 
paljastui paljon uutta koivumetsille so
pivaa vesijättömaata, kun Muinais
Päijänne ja Suur- eli Muinais-Saimaa 
alkoivat laskea vetensä Suomenlah
teen, jolloin järvien pinnat alentuivat 
monia metrejä. 
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Kolmas koivuvaltaisten metsien 
kausi alkoi ajanlaskumme alun tie
noalta ja se oli selvin Itä- ja Keski-Suo
men asutuskeskusten ympärillä kaski
kauden loppuvaiheessa ja tämän vuo
sisadan alussa. 

Puumaisista koivuistamme hieskoi
vu on laaja-alaisin ja monimuotoisin . 
Varsinkin Lapissa se risteytyy vaivais
koivun kanssa ja osa sekamuodon sie
menistä on lisääntymiskykyisiä . Int
rogression kautta noiden koivulajien 
geenivaroista lienee parhaillaan synty
mässä tunturikoivu. Se leviää tyvisil
mujen avulla kasvullisesti oloissa, jois
sa siemenmuodostus ja taimettuminen 
ovat huonoja. 

Erikoiskasvi on kiilapäänkoivu (B. 
pubescens var. appressa) (Kallio & Mä
kinen 1978), joka muodostaa muuta
mille Sodankylän ja Inarin tuntureille 
muutaman sentin korkuista , maailman 
matalinta metsää, joka peittyy heti en
si lumien aikana. 

Jäämeren rannikolle saakka levinnyt 
tunturikoivu ja kiilapäänkoivu muo
dostavat Lapin metsärajan koivumet
sät. Lounais-Suomen ulkosaaristossa
kin hieskoivu muodostaa pensaikko
maisen metsärajan. 

Rauduskoivun pohjoisraja ulottuu 
Lapissa vain mäntymetsien pohjoisra
jalle ja Lounais-Suomen saaristossa
kaan se ei muodosta yhtenäistä levin
neisyysaluetta Ahvenanmaan ja man
tereen välille kuten hieskoivu (Skult 
1956) . 

Vaikka rauduskoivu vaihtelee vä
hemmän kuin hieskoivu, niin siitä on 
tavattu kuitenkin monia muotoja, joi
Ja on merkitystä koristekasveina . Täl
laisia ovat etenkin liuskalehtiset pirk
kalankoivu (f. birkalensis) ja taalain
koivu (f. dalecarlica) . Suomesta on 
löydetty mm. pienilehtisiä rauduskoi 
vuja f. palmeri, f. arbuscula ja f. mic
rocordata. Tällaisia yksilöitä moniste
taan koristepuiksi . Erikoiskasvina tun
netaan siemenistä lisättävä visakoivu 
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(B. pendula var. carelica), joka on se
kä kasvutavallaan että puurakenteel
taan poikkeava rauduskoivu (Kujala 
1965). 

Koivut ovat maan laatuun nähden 
melko vaatimattomia. Komein ja suo
situin koivumme rauduskoivu menes
tyy melko kuivilla paikoilla. Hieskoivu 
menestyy märillä ja kosteilla paikoilla, 
ja siitä on tullut ranta-, saaristo- ja 
tunturialueen pihapuu. Veden tarve on 
kuitenkin kesällä suuri ja siksi isoja 
koivuja ei ole vähävetisillä paikoilla, 
esim. pienen orsivesivaraston varassa 
olevissa kalliopainanteissa. . 

Koivun kuori on noin kymmenvuo
tiaaksi saakka ruskea ja kiiltävä , mut
ta halkeilee ja kesii sitten pois, jolloin 
alla oleva paksuneva tuohi tulee näky
viin. Rauduskoivussa tuoheen muo
dostuu enemmän valkoista betuliinia 
kuin hieskoivussa ja siksi sen tuohi on 
valkoisempi kuin hieskoivun. Van
hempana rauduskoivun tuohi halkeilee 
tyviosasta ja rungon alaosan paksu, 
halkeileva, tummahko kaarna tulee 
näkyviin (Kalela 1961). 

Tuohi suojaa koivuja auringon 
paahteelta ja on erinomainen haihtu
missuoja. Tulikaan ei ota siihen hel
posti. Lehvästökin on melko hyvin tul
ta kestävä . Tämän takia koivua on is
tutettu kaupunkeihin ja rautateiden 
varsille palokujapuuksi. 

Lehdet varisevat talveksi, jolloin 
haihtuminen ja tykkyvaara pienene
vät. Tiheissä, harventamattomissa, 
nuorissa pihakoivikoissa lumi voi kui
tenkin painaa koivuja kaarelle ja vioit
taa niitä. Koivut ovat yleensä hyvin 
talvenkestäviä. Vain ääriolosuhteissa 
ne tarvitsevat lumisuojaa . 

Pakkastalvina monien koivujen run
got halkeilevat kuitenkin tyvipuolesta. 
Halkeamat kylestyvät heikosti ja usein 
niihin iskeytyy lahottajasieniä. Niitä 
ovat mm. pakurikääpä (lnonotus obli
quus) ja taulakääpä (Fomes jomenta
rius). Haavoista koivuun tunkeutuu 
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myös pökkelökääpä (Piptoporus betu
/inus}, jonka lahottamaan puuhun is
keytyy usein mantokuoriainen (Scoly
tus ratzeburgi) ja tappaa puun sieni
vioitusta nopeammin. Varsinkin koi
vupinojen läheiset piha- ja kujanne
koivut ovat monasti mantokuoriaisen 
vioittamia. 

Koivut ovat valoavaativimpia pui
tamme. Hieskoivuja on kuitenkin vä
hän tiheämmässä ja vähä valoisammas
sa paikassa kuin rauduskoivuja. Koivi
kossa hieskoivu muodostaa rauduskoi
vua hidaskasvuisempana ja varjoisam
massa paikassa menestyvänä alemman 
latvuskerroksen ja rauduskoivu ylem
män. Teknisesti parhaat koivut kasva
vat havupuiden joukossa. 

Koivujen yleisyys pihapuina 

Pihapuut tutkittiin 6335 :stä eri puolilla 
Suomea olleesta pihasta (Raatikainen 
1983). Vaivaiskoivua ei nähty yhdessä
kään pihassa eikä sitä olisi otettu huo
mioonkaan, koska se ei kasva puuksi. 
Laskuista on jätetty pois myös enin
tään pensaskorkeuden saavuttaneet 
koivujen taimet ja pensasaidaksi leika
tut koivut. Raudus- ja hieskoivuja ei 
erotettu toisistaan. Usein varsinkin 
eteläisimpien ja kuivimpien pihojen 
koivut olivat rauduskoivuja, pohjoi
simpien ja alavampien paikkojen koi
vut olivat vastaavasti hieskoivuja. Ta
vallisesti molempia lajeja kasvoi kui
tenkin samoissa pihoissa. Yhdessä pi
hassa oli visakoivuja pihapuina. 

Tutkituista pihoista ainakin 
3318:ssa eli 52.41f/o:ssa oli puuksi vart
tuneita koivuja. Pihapuita kasvavista 
pihoista 60 .0 lf/o:ssa oli koivuja. Koivu 
oli yleisin pihapuumme, ja kun ottaa 
huomioon koko maan se oli yleinen pi
hapuu. 

Koi uja oli harvimmin Lapin pihois
sa. Siellä ne olivat kuitenkin kaikkialla 
jokseenkin yleisiä (kuva 1). Lapin poh-



34 

Kuva 1. Koivujen yleisyys (OJo) pihapuina . 

Fig. 1. The occurence (%) of birches as home
stead trees. 

joisiromilla ja korkeimmilla paikoilla 
olevien pihojen koivut olivat tunturi
koivuja. Vuosina 1965 ja 1966 tunturi
mittarin (Oporinia autumnata) toukat 
olivat syöneet 1210 km2 alalta tunturi
koivut lehdettömiksi ja täten v. 1967 ja 
1968 tehty tutkimus antoi tunturikoi
vujen yleisyyden ja määrän vähän pie
nemmäksi kuin se olisi ollut muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Eräät pihakoivut 
toipuivat, mutta osa kuoli, mikä ilme
ni v. 1973 Lapissa tekemistäni tutki
muksista. Suomen puoleiset tunturi
koivikon pihakoivut olivat tavallisim
min monirurikoisia, pensasmaisia koi
vuja, joissa oli tyvivesoja, jotka maa
han painuneina voivat juurtuakin. ii
den toipuminen oli siksi kohtalaisen 
hyvä. Siementaimet ovat nykyisin har
vinaisia. Etelä-Suomeen siirrettynäkin 
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Kuva 2. Koivujen kappalemäärä koivua kasva
vissa pihoissa. 

Fig . 2. umber of trees on homesteads with 
birch. 

tunturikoivu meni ruskaan jo elokuun 
puolivälissä (Kallio & Mäkinen 1978). 

Kemijärven ylämaallakin koivut oli
vat jokseenkin yleisiä, mutta niitä oli 
pihoissa vähän useammin kuin pohjoi
sempana. Perä-Pohjolan jokimaalla 
koivut olivat jo yleisiä, mutta eivät yh
tä yleisiä kuin etelämpänä. Valtaosassa 
muuta Suomea koivut olivat yleisiä. 
Niitä oli tavallisesti vähän yli 60 DJo :ssa 
pihoista. aara-Karjalan ja Suomen 
suomaan vedenjakajaseuduilla ne oli
vat kuitenkin ähän harvinai empia pi
hapuita kuin muissa osissa . 

aikka koi ut olivat Saaristo-Suo
messakin yleisiä, niin niitä oli kuiten
kin harvernmis a pihois a kuin sisä
maassa. Saaristo-Suomen koivut olivat 
usein hie koi uja . Lounaisella viljelys
maal1a ja eteläisellä rannikkomaalla-



SORBIFOLIA 18(1) 1987 

kaan koivut eivät olleet yhtä yleisiä pi
hapuita kuin muussa Kulttuuri-Suo
messa. Siellä monet muut puulajit kor
vasivat koivut pihapuina. Koivujen 
yleisyys pihapuina oli suurin Lounais
Hämeen viljelysmaalla. Vain tällä alu
eella ne olivat hyvin yleisiä. Istutetut 
koivut olivat yleensä rauduskoivuja, 
sillä hieskoivun taimia ei ollut myytä
vänä. Se oli leimattu rikkapuuksi , 
mutta nyt sen arvo on taas kohoamas
sa. 

Koivu oli maamme yleisin pihapuu 
kaikissa muissa maantieteellisissä maa
kunnissa paitsi Kemijärven ylämaalla 
ja Taka-Lapin tunturimaalla, joissa 
mänty oli koivua yleisempi pihapuu . 
Koivuvyöhykkeen yläosissa tunturi
koivu oli kuitenkin ainoa pihapuu. 

Koivu oli etenkin koulujen pihapuu, 
sillä sitä oli 77 OJo :ssa näiden pihoista . 
Toisella sijalla olivat asuinrakennuk
set, joiden pihoista 54 % oli koivua 
kasvavia. Julkisten rakennusten pi
hoista 36 % :ssa, kauppojen pihoista 
31 %:ssa, pankkien pihoista 29 OJo:ssa 
ja seurantalojen pihoista 20 % :ssa oli 
koivuja. Koivu oli näidenkin pihojen 
yleisin puu. Seurantalojen pihoissa 
mänty oli kuitenkin yhtä yleinen puu 
kuin koivu. 

Koivujen määrät ja sijoittelu 

Koivuja oli keskimäärin 2, 73 kappalet
ta/ piha. Jos otetaan huomioon vain 
puita kasvaneet pihat, niin koivuja oli 
keskimäärin 3,13 kappaletta/ piha . 
Koivu oli suosittu pihapuu ja koivuja 
kasvaneissa pihoissa niitä oli keski
määrin 5,22 kappaletta. Muutamissa 
pihoissa ja niihin johtavissa puukujan
teissa koivuja oli muutamia kymme
niäkin yksilöitä. 

Koivuja oli eniten keskiboreaalisella 
vyöhykkeellä, jossa niitä oli keskimää
rin 5,5 kpl/koivua kasvava piha. Ete
läboreaalisella niitä oli 5,2 ja pohjois-
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boreaalisella 3,9 kpl/koivua kasvava 
piha. iukirnrnin pihakoivuja näytti 
olleen Aapa-Lapissa ja Eteläisellä ran
nikkomaalla (kuva 2). Runsaimmin 
niitä oli Lounais-Hämeen viljelysmaal
la, Kainuussa ja Itä-Suomessa. 

Eniten koivuja oli koulujen pihois
sa, joissa niitä oli keskimäärin 7,1 kpl/ 
piha . Koivut olivat niissä usein rivissä 
tontin joillakin, toisinaan kaikillakin 
rajoilla. Samantapainen sijoittelu oli 
tyypillistä myös Pohjanmaan viljelyla
keuksien asuinrakennusten ympärillä 
ja monin paikoin muuallakin. Noilla 
paikoilla asuinrakennustenkin ympä
rillä oli jokseenkin sama määrä koivu
ja kuin koulujen tonteilla. Julkisten 
rakennusten pihoissa koivuja oli keski
määrin 4,9 kpllpiha. Pankkien, kaup
pojen ja seurantalojen pihoissa oli kes
kimäärin vain noin kolme tai neljä koi
vua. Huoltoasemien ympäristöt olivat 
yleensä kaikkein puuttomimpia ja 
huonoimmin hoidettuja. 

Koivut olivat usein levittäytyneet 
tontille ja saaneet jäädä sellaisille koh
dille, jossa niistä ei ollut haittaa. Eräis
sä maalaistaJoissa karja oli aikoinaan 
vioittanut nuorta koivua, mutta pää
ranka oli korvautunut nuoremmilla 
haaroilla näillä haarajatkoisilla kas
veilla. Seurauksena oli silti esteettisesti 
kaunis, erikoisenmuotoinen, mutka
runkoinen, lyhyt, vankkahaarainen, 
hajaoksistoinen ja tuuhealatvainen pi
hakoivu, joka oli toisinaan kyllä laho
vikainen. 

Istutetut koivut olivat monin pai
koin etupäässä rauduskoivuja, ja ne 
oli sijoitettu riveihin piha-alueen lai
dalle tai pihaan johtavan tien kuja
puiksi. Viime vuosikymmeninä näytti 
yleistyneen tapa, että eräät tulevalla pi
ha-alueella kasvaneet elinvoimaiset ja 
ympäristön muutoksen kestäneet koi
vut saivat jäädä tuleviksi pihapuiksi. 
Tällöin ne sijaitsivat luonnonmukai
sesti usein joko taustametsikkönä, pik
kuryhminä tai hajallaan siellä täällä. 
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Koivujen soveltuvuus pihapuiksi 

Koivu on Suomen yleisin pihapuu. Se 
on pihojemme peruspuulaji, koko 
asuttua maata luonnehtiva laji. Tuon 
aseman se on saavuttanut monen eri 
ominaisuuden avulla. 

Nuorena jopa noin kymmenvuotiaa
na siemennysiän saavuttavana, lähes 
joka vuosi siementävänä ja kymmeniä 
miljoonia siemeniä vuosittain tuotta
vana puuna koivulla on valmiudet levi
tä raivatuille alueille. Kun kevyet, tuu
len mukana helposti kulkeutuvat siipi
palteelliset pähkylät kulkeutuvat hel
posti piha-alueille ja voivat itää jo noin 
viikon kuluttua, on helposti ymmärret
tävää, että koivu on tyypillinen pionee
ripuu . Siemenisiä on itämiskykyisiä to
sin vain puolet ja kuivuus tuhoaa her
kästi pienen sirkkataimen, mutta sit
tenkin koivut voivat vallata nopeasti 
pihapiirin . 

Piha on koivulle oiva kasvupaikka 
sillä siellä on sen tarvitsemaa valoa 
enemmän kuin useimmilla luonnon 
kasvupaikoilla. Ravinteita on riittäväs
ti. Jos piha on kuiva sen voi vallata 
rauduskoivu, jos se on kostea niin 
hieskoivu valtaa sen. Mikäli ympäris
tön ilma pilaantuu niin koivu kestää 
senkin. Rauduskoivun lehdet ovat ko
vapintaiset ja saasteet huuhtoutuvat 
niiltä helposti pois. Lisäksi koivut pu
dottavat joka vuosi lehtensä, jolloin 
saastekuorma pienenee. Tuolloin koi
vun runko vaalenee, koska rungoilla 
kasvavat Parmelia-, Hypogymnia- ja 
Platismatia-sukujen jäkälät kuolevat. 

Koivun hyviä ominaisuuksia on 
myös aikainen lehtiminen, joka tapah
tuu suurimmassa osassa Suomea tou
kokuun loppupuoliskolla. Rauduskoi
vu !ehtii vähäfl aikaisemmin kuin hies
koivu. Lehdellinen kausi on koivulla 
pitempi kuin muilla lehtipuillamme. 
Sen pituus on lounaassa viisi, pohjoi
sessa neljä kuukautta. Silmujen avau
tuessa koivuista haihtuu hyvälle tuok-
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suvaa öljyä, minkä takia hieskoivu on 
rauduskoivua suositumpi. Hiirenkor
va-asteella varsinkin pohjoisten rau
duskoivujen lehdissä on paleltunutta 
muistuttava väri, mutta koivut eivät 
ole hallanarkoja. Lehtien puhjetessa 
koivu saa lempeän kesävihreän värin 
ja linnut tulevat siihen laulamaan ja 
pesimään. 

Koivu on myrskynkestävä, sillä sen 
kuusen juuristoa syvemmälle tunkeu
tuva pystysuora juurista sekä vahvat, 
vaakasuorat, usein lankkumaisen lit
teät juuret kiinnittävät sen lujasti maa
han. Haarajatkoisesta kasvutavasta, 
haaratlumisesta avoimella paikalla ja 
pituuskasvun hidastumisesta iäkkäänä 
on seurauksena lyhyt- ja paksurunkoi
nen puu, jossa on leveä, pyöreähkö, 
kruunumainen latvus. Täten on varsin 
ymmärrettävää, että koivusta on tullut 
suosittu pihapuu, usein suorastaan al
jo, alju eli kasvatti. 

Koivut sopivat hyvin etenkin 
maalais- mutta myös kaupunkimaise
maan. Niillä voidaan liittää rakennettu 
alue luontevasti luontoon (kuva 3). 

Tuulipölytteisenä, lähes joka vuosi 
valtavan siitepölymäärän tuottavana 
kasvina koivusta on myös haittaa. Sii
tepölyä on ilmassa touko-kesäkuussa. 
Monet ihmiset ovat sille allergisia, pöly 
tunkeutuu sisätiloihin ja aiheuttaa yli
määräisiä siivouksia. 

Toinen haittakausi on kesä-heinä
kuussa, jolloin koivun pähkylät ja suo
jussuomut varisevat. Ne lisäävät nope
asti hajoavana karikkeena maan hu
muspitoisuutta, mutta varsinkin mar
japensaiden hämähäkinverkkoihin ja 
marjoihin tarttuneina niistä on haittaa 
vielä poimintakautenakin . 

Kolmas haittakausi on lokakuussa, 
jolloin keliastuneet lehdet varisevat 
maahan . Lehdet ovat kuitenkin oivaa 
maanparannusainetta , joten ne tulee 
jättää paikoilleen siellä missä se on 
mahdollista. Muualta ne tulisi kerätä 
kompostiin . 
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Loppukesän hoitotoimiin kuuluu 
myös tyvivesojen poisto . Niitähän syn
tyy varsinkin nuoriin hieskoivuihin . 
Muutoin koivujen leikkausta tulee 
välttää. Ne eivät siedä sitä ja luonnon
mukaisesti kasvava koivu kehittyy 
yleensä kauneimmaksi. Lahovikaiset 
ja haitalliset haarat ja oksat tulee kui
tenkin poistaa kasvukauden päättyessä 
eli yleensä elokuussa. 

Jos aikoo istuttaa koivun pihapuuk
si on otettava huomioon monia seikko
ja. Rauduskoivusta saa melko nopeasti 
kesävihreän kookkaan puun . Sen voi 
sitten kaataa pois puuston tiheyden tai 
hitaasti kasvavien puiden takia. Taval
lisimmin se kuitenkin jätetään, jolloin 
siitä voi saada jopa 100-200-vuotiaan 
pihapuun. Hieskoivu on hidaskasvui
sempi ja lyhyempi-ikäinen kuin rau
duskoivu . 

Koivut voi istuttaa ryhmiksi piha
alueen pohjois- tai itäreunalle, kallion 
kupeisiin, teiden varsille tai rantaan . 
Silloin puusto muodostaa vastapainon 
nurmikolle tai pensaikolle. Siitä tulee 
suojaavaa ja rajaavaa kasvillisuutta. 
Istutus onnistuu parhaiten keväällä 
hiirenkorva-asteella. Kastelu ja kate 
ehkäisevät taimien kuivumista. Luon
nostakin taimia voi ottaa, mutta par
haan tuloksen saa varta vasten kasva
tetuilla taimilla. Varttuvan koivun kas
vua voi nopeuttaa typpilannoitteella ja 
kastelulla. 

Suunnittelussa on otettava huomi
oon, että koivu tarvitsee valoa ja se voi 
ehkäistä valon saannin sinne missä sitä 
tarvitaan, esim. naapurin tontille . Jos 
koivut ja muut kasvit istutetaan sa
manaikaisesti kaikkien menestyminen 
on yleensä parempi kuin eri aikaan is
tutettuina . Koivu varjostaa, vie vettä 
ja ravinteita muilta kasveilta joten koi
vujen alla ei yleensä kasva muuta kuin 
nurmea . Sammaletkaan eivät yleensä 
menesty lehtikarikkeen alla, mutta 
koivun juurissa eläviä mykoritsasieniä 
esim. karvarouskua, mustarouskua, 

Kuva 3. Rauduskoivu on komea pihapuu . 
Valokuva P. Alanko. 
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Fig. 3. Silverbirch makes a fine fea ture.- Pho
to P . Alanko. 

tatteja , haperoita ja punakärpässientä 
on toisinaan paljon. Isoiksi kasvettu
aan koivut voivat myös kuolla veden 
puutteeseen varsinkin kalliolla, jossa 
maaperän vesivarasto on pieni. Tuol
laisten paikkojen koivut on pidettävä 
pieninä tai niitä on kastehava kuivana 
kautena. 

Jos koivu kasvaa yksinään siitä tulee 
haarainen , suuren tilan vievä kasvi. 
Silloin se voi saavuttaa 20-30 metrin 
korkeuden ja hallitsevan aseman . Täl
laisesta koivuvanhuksesta tulee usein 
suojeltava puu , joka vaikuttaa toden
näköisesti myös tuleviin rakennus
suunnitelmiin . 



38 

Koivun paikkaa ja koivua valittaes
sa on harkittava, tehdäänkö siitä eri
koiskasvi ja samalla katseenvangitsija . 
Jos sellaisesta on kyse, on koivuista 
parasta valita riippakoivu, liuskalehti
nen koivu tai visakoivu . 

Koivut ovat suomalaisen pihan pe
ruslajeja, ja niitä on vaalittava sellaisi-
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Dendrologian Seuran vuosikokous 26. 02. 1987 

Taas oli jäsenistöämme, tällä kertaa ilahdutta
vasti nelisenkymmentä , koolla vuosikokouksen 
merkeissä Helsingissä Tieteellisten Seurain talol
la. Ja jälleen kerran Mikko Ylänen valittiin ko
kouksen puheenjohtajaksi ja Päivi Ryöppy sih
teeriksi. Alkajaisiksi hyväksytt iin viime vuoden 
tilinpäätös, samoin toimintakertomus (julkaistu 
toisaalla tässä numerossa). Jäsenet vaikuttivat 
tyytyväisiltä seuran toimintaan, joka näyttää vil
kastuneen vuosi vuodelta. Tämän vuoden toi
mintasuunnitelma lupaa myös jatkossakin jokai
selle jotakin. Ilahduttavaa oli todeta toiminnan 
aktivoituneen myös muualla kuin Helsingissä. 
Kiitos siitä paikalliskerhoille . 

Hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat ero
vuorossa C.J . Gottberg, Bo Knape, Päivi Ryöp
PY ja Marjatta .Uosukainen sekä varajäsenistä 
Anne Mäkynen. Kokouksessa valittiin yksimieli 
sesti hallituksen puheenjohtajaksi dosentti Pertti 
Uotila ja uusiksi varsinaiseksi jäseniksi professo
ri Max Hagman, maisteri Tapio K. Kallio, arkki
tehti yo. Anne Rihtniemi ja taimistoviljelijä Hol
ger Tolppula. Varajäsenenä jatkaa edelleen 
maisema-arkkitehti Anne Mäkynen . äin halli-

tukseen tuli sekä kokemusta että uutta nuorta 
voimaa edustavia jäseniä. 

Vuosikokouksessa jaettiin kolme Dendrologi
an Seuran ansiomerkkiä, ja ensimmäistä kertaa 
kultainen ansiomerkki. Seuran perustajajäsen ja 
alkuvuosien työmyyrä, prof. P .M.A. Tigerstedt 
sai kunnian ottaa vastaan kultaisen asiomerkin . 
Myös hopeisen ansiomerkin saajat, prof. Olavi 
Luukkanen ja MML Jouni Mikola, kuuluvat 
seuran alkutaipaleen ahertajiin. Onnittelut mer
kin saajille. 

Vuosikokouksessa seuran puheenjohtaja Pert
ti Uotila esitteli myös uuden Vuoden puu -julis
teen, josta on enemmälti toisaalla tässä lehdessä . 
Vuosikokousasioitten jälkeen Risto Murto ker
toi diakuvin vuonna 1985 Altaille - kultaisille 
vuorille - tehdystä siementen keruuretkestä, 
josta oli artikkeli jo edellisessä Sorbifolian nu
merossa. Esitelmän jälkeen Pertti Uotila esitti 
toivomuksen , että saisimme aikanaan kuulla 
myös keruuretken pysyvistä tuloksista, jotka hä
nen mielestään yleensä jäävät kuulematta . 
Jäämme odottamaan kuulumisia. -Risto Mur
to 
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Kuvakertomus Dendrologian Seuran Saksan 
matkalta 31. 5.-8. 6. 1986 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1987: Kuvakertomus Dendrologian Seuran Saksan matkalta 31. 5.-
8. 6. 1986 (Illustrated account of the excursion of the Finnish Dendrological So
ciety to Northern Germany). - Sorbifolia 18(1):39-48. 

P. Alanko, Helsingin yliopisto, Puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki. 

Meitä oli 22 Helsinki-Vantaan lento
kentällä varhain lauantaiaamuna odot
tamassa lentoa AY 4853 määränpäänä 
Hampuri. Hampurin lentoasemalla 
kohtasimme Anne Mäkysen, jolla oli 
takanapäin viikon tutustuminen 
DDR:n maisemapuistoihin. Lisäksi 
meitä oli vastassa matkamme järjestä
jä ja tuleva opas Heribert Reif auton
kuljettajineen (jolla kuulemma on ni
missään maailmanennätys dendrolo
gien kuljettamisessa). Dendrologinen 
matkamme saattoi alkaa. 

Ja alkoihan se heti lentoaseman pi
hassa. Lentoaseman edustan istutuk
sista saatoimme päätellä, ettemme 
enää olleet Suomessa: komeita laakeri
kirsikoita (Prunus laurocerasus), kel
takukkaista Corylopsis-pensasta, tuli
marjaa (Pyracantha coccinea) ja ruu
suherukkaa (Ribes sanguineum), kaik
ki kukassa. Matkalla ensimmäiseen 
kohteeseemme Hampurin uuteen kas
vitieteelliseen puutarhaan saatoimme 
havaita kesän olevan parhaimmillaan. 
Kukassa olivat niin syreenit, orapihla
jat, magnoliat, pensasruusut kuin pen
sasangervotkin. Komeita puumaisia 
kultasadepensaita (Labumum spp.) 
näkyi miltei joka pihassa. Vaikka tääl
läkin oli ollut kaksi tavallista anka
rampaa talvea, ei talvivaurioita voinut 
havaita. Pihapuutarhoissa kasvoi mm. 
isolehtisiä, 2-3 metrin korkuisia, iki
vihreitä tuhkapensaita (Cotoneaster 
spp .), aitalikusteria (Ligustrum vulga-

re) leikattuna pensasaitanaja ikivihrei
tä myrttikuusarnia (Lonicera pileata, 
L. nitida). 

Hampurissa uusi 
kasvitieteellinen puutarha 

Hampurin kasvitieteellisessä puutar
hassa otti meidät vastaan ylipuutarhuri 
Wanda. Puutarhan ensimmäisinä val
mistuneet osat on avattu yleisölle 1979. 
Laajat kasvihuoneet ovat lisäys- ja tut
kimuskäytössä, eivätkä ole auki ylei
sölle. Vanhan kasvitieteellisen puutar
han kasvihuoneet ovat auki yleisölle. 
Systemaattinen osasto oli hienosti laa
dittu ja kaikki osastot hyvin hoidettu
ja. Erityisesti ihastelimme japanilaista 
puutarhaa, nurnmipuutarhaa, rhodo
tarhaa sekä kotimaisten kasvien osas
toa ja kivikkopuutarhaa. 

Kuultiin puutarhan erityisesti panos
tavan yleisön palveluun. Mm. kaikki 
retkikunnat pyritään opastamaan, oli 
sitten arki tai pyhäpäivä (yleensä ne tu
levat viikonloppuisin, kuten mekin). 
Koululaisryhrnille on suunniteltu omaa 
opetusmateriaalia. Maantieteellisissä 
osastoissa kasvit on järjestetty maan
tieteellisiin ryhmiin, jolloin niin peren
nat, puut kuin pensaatkin muodostivat 
näyttäviä kokonaisuuksia. Silmiinpis
tävää on runsas peittokasvien käyttö, 
mikä näkyi matkan aikana kaikkialla. 
(ks. Kallio 1986) . Kuulimme myös, et-
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tä oppaamme on laatimassa Kriiss
mannin laajoista käsikirjoista uusia 
painoksia. 

Alppiruusuloistoa 

Seuraavana kohteena oli käynti Pinne
bergin taimitarha-alueella Schleswig
Holsteinin puolella Barrnstedtissa, jos
sa vierailimme Hachmannin taimistos
sa. Tämä jo 1929 perustettu taimitarha 
on erikoistunut rhodonjalostukseen, 
kääpiöhavupuihin sekä yleensä erikoi-

Kuva 1. Retkeläiset ihastelemassa kaunista län
nenpihdan kääpiömuotoa (Abies lasiocarpa 
'Compacta') Hachmannin taimitarhan näyte
puutarhassa. - Kaikki valokuvat kirjoittajan. 

Fig. 1. A fine specimen of Abies lasiocarpa 
'Compacta' at Hachmann's nursery in Barm
stedt. - All photos by the author. 
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suuksiin. Hinnastossa oli mainittu 
myös myynnissä olevat taimimäärät. 
Taimisto on todellinen kultakaivos eri
koisuuksien metsästäjälle . 

Taimistossa on tehty rhodanjalos
tusta 30 vuoden ajan ja tänä aikana on 
tehty 2100 risteytystä. Saaduista puo
lesta miljoonasta siementaimesta on 
valittu 260 kloonia, jotka kasvoivat ja 
kukkivat parhaillaan taimitarhan näy
tetarhassa. Niistä 125 on lisäyksessä ja 
25 lajiketta myydään suuremmissa 
määrin. Jalostustyön tarkoituksena on 
aikaansaada uusia, puhtaita värejä ja 
kasvutavaltaan matalia, tiiviitä rhoda
ja. Siinä oli onnistuttu loistavasti, mi
kä voitiin todeta omin silmin ja valo
kuvatessamme ahkerasti näytetarhaa . 
Taimitarhasta on peräisin muitakin 
tunnettuja jalosteita, kuten pensashan
hikkilajikkeet 'Hachmanns Gigant' ja 
'Goldteppich'. 

Rhodojen ja atsaleoitten joukossa 
oli kiintoisia havupuitten erikoismuo
toja, joista seuraavat voisivat hyvin 
menestyä meilläkin: mustakuusen kää
piömuoto (Picea mariana 'Nana'), 
kääpiömänty (Pinus sylvestris 'Nana'), 
serbiankuusen riippamuoto (Picea 
omorika 'Pendula'), balsamikuusen 
kääpiömuoto (Abies balsamea 'Prost
rata'), lännenpihdan kääpiömuoto 
(Abies lasiocarpa 'Compacta') (kuva 
1), piiarimänty (Pinus sylvestris 'Fasti
giata'), okakuusen erikoismuoto (Pi
cea pungens 'Aureospicata'), jolla on 
näin keväällä neulasten puhjetessa kul
lankeltaiset neulaset ja laakakuusi (Pi
cea abies 'Procumbens') ja monet 
muut. 

Tämän kaiken värikylläisyyden jäl
keen oli rentouttavaa kävellä Elben 
rannalla ja tutustua hienoon maisema
tyyliseen Jenish-puistoon. Se on kaup
pias Caspar Voghtin 1785 perustama 
ja on nykyisin yleisenä puistona. Ko
meista puista jäivät mieleen mm. 
mammuttipetäjä (Sequoiadendron gi
ganteum), neidonhiuspuu (Ginkgo bi-
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Kuva 2. Liineburgin nummi 
oli meille kaikille tuttu jo 
koulun maantieteen tunneil
ta. Oli hienoa päästä näke
mään se omin silmin . 

Fig. 2. Lind (Calluna vulga
ris) and columnar j unipers 
(Juniperus communis) are ty
pical of Liineburger Heath. 

/oba), nikonpihta (Abies homolepis), 
jättipihta (A. grandis) ja kultalehti
kuusi (Pseudolarix kaempjeri), jonka 
useimmat meistä näkivät ensimmäistä 
kertaa. 

Ensimmäinen päivä oli ollut hyvin 
antoisa ja olimme nähneet paljon kiin
toisia kasveja. Emme vielä aavistaneet, 
että jokaisena tulevana päivänä viikon 
ajan näkisimme ja kokisimme vähin
täänkin yhtä paljon. Saapuessamme 
yöpymispaikkaamme Ltineburgin kau
punkiin jaksoimme sentään tutustua 
vielä illan mittaan kuuluun saksalai
seen olueeseen. Mutta "Nalle" katsas
ti vielä Li.ineburgin kaupungin puisto
jen poppelitkin. Matkan poppeleista 
hän on kirjoittanut erillisen katsauk
sen (Karhu 1987). 

Kääpiömuotoja ja nummea 

Toisena päivänä kävimme Schnever
dingenissä Horstmannin tairnitarhas
sa, joka on erikoistunut havupuitten 
"tuulenpesiin" - kääpiömuotoihin 
(saks. Hexenbesen). Taimitarhan näy
tetarhassa oli toinen toistaan erikoi-
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sempia kääpiömuotoja, myös sellaisis
ta kasveista, joista ei uskoisi sellaisia 
olevan olemassakaan. Niitä oli mm. 
useista eri pihtalaj eista, koreapihdasta 
(Abies koreana) peräti neljä erilaista, 
lisäksi seetreistä, katajista (hyvin run
sas valikoima), vuorimännystä ja jopa 
lehtikuusista, erityisesti japaninlehti
kuusesta (Larix kaempjeri) . Myös tä
mä erikoistaimitarha on oikea kulta
kaivos erikoisuuksien metsästäjille. 

Isäntäväen tarjoaman lounaan jäl
keen tutustuimme perusteellisesti kuu
luun Ltineburgin nummeen (Ltinebur
ger Heide) (kuva 2), joka on luonnon
suojelualueena. Näimme siellä mm. 
komeita katajia ja luonnonvaraisen 
talvitammen (Quercus petraea) (kuva 
3). 

iltapäivällä matkasimme seuraavaan 
yöpymispaikkaamme Celleen, jossa 
vielä ehdimme kulkea kauniissa lin
nanpuistossa (Schlossparken) ja Rans
kalaisessa puistossa (Französischer 
Park). Puistokävely täytyi lopettaa 
kymmenen maissa, kun puita saattoi 
tunnistaa enää vain runkoa kosketta
maila tai lehtien muodoista pilvistä tai
vasta vasten. 
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Kuva 3. Talvitammen opimme tuntemaan LUne
burgin nummella. Tyypillistä talvitammelle on 
suippo lehden tyvi ja pitkä lehtiruoti. 

Fig. 3. Typical Quercus petruea on Li.ineburger 
heath. Note the rather Iong petioles and cuneate 
base of the leaves. 

Kuva 4. Tammen vuonna meitä kiinnostivat eri
laiset tammet, joita näimme matkan aikana. Ku
vassa unkarintammi (Quercus frainetto) Hanno
verin kasvitieteellisessä puutarhassa. 

Fig . 4. Many oak species were seen during the 
tour . Quercus frainetto in the SotanicaJ Garden 
Hannover. 

SORBIFOLIA 18(1) 1987 

Tammia tammen vuonna 

Kolmantena retkipäivänä, maanantai
na 3. 6., tutustuimme korkeatasoiseen 
kasvitieteelliseen puutarhaan Berggar
teniin Hannover-Herrenhäuserissa 
puutarhan esimiehen prof. Franz Mey
erin johdolla. Tunnemme hänet entuu
destaan Fitschenin (1977) puukirjan 
uuden painoksen toimittajana. Kuule
man mukaan talven aikana tästä erin
omaisesta dendrologisesta käsikirjasta 
on tulossa uusi, perusteellisesti uudis
tettu laitos. 

Berggarten on kuuluisa kauniista is
tutuksistaan ja harvinaisista kasveis
taan. Huorniotamme herättivät mm. 
monet tammet, kuten meille tuntema
ton unkarintammi (Quercus frainetto, 
kuva 4), erikoisen kapealiuskainen 
metsätammi (Q . robur 'Pectinata') ja 
"suotamrni" (Q. pa/ustris). Näimme 
myös komean yksilön tigerstedtinsy
reeniä (Syringa tigerstedtii) täydessä 
kukassa (kuva 5) . Laajan perennako
koelman äärellä olisi viihtynyt pitem
päänkin, olihan siellä paljon mm. 
kuunliljoja (Hosta), siperiankurjen
miekkalajikkeita (Iris sibirica), koris
teheiniä ym. 

Iltapäivällä kävimme Thielin yksi
tyispuutarhassa Isemhagenissa. Puu
tarha oli melko pieni, mutta täynnä 
kiintoisia kasveja, joita isäntäväki in
nostuneesti näytti alkuun tarjottujen 
tavanmukaisten vodkaryyppyjen jäl
keen tuntuvasti piristyneelle seurueel
le. Puutarha oli perustettu 30 vuotta 
sitten. Monet havupuuerikoisuudet 
koristivat tekolammen rantoja. Arvoi
tukseksi jäi maanmyötäinen kirjava
lehtinen tatar, jolla oli nimi (Polygo
num 'Palette'). Aivan matala, polven
korkuisena kukkiva syreeni (Syringa 
pa/ibiana) tailennettiin monelle filmil
le. Keltalehtinen jalavauutuus (Uimus 
x hollandica 'Wredei') kasvoi täällä 

niinkuin monessa muussakin näkemäs
sämme puutarhassa ja puistossa. Se 
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Kuva 5. Komea tigerstedtin
syreeni (Syringa tigerstedtii) 
herätti ansaittua huomiota 
Hannoverin Berggartenissa. 

Fig. 5. A very fine specimen 
of Syringa tigerstedtii in the 
Berggarten Botanical Garden 
in Hannover-Herrenhäuser . 

näytti olevan punalehtisen riippapyök
kilajikkeen ohella eräs sikäläisistä 
muoti kasveista. 

Kelpo matkanjohtajallamme oli yl
lätys. Kun hän kysyi, haluaisimmeko 
poiketa katsomaan Jörö Jukan ja Max 
ja Moritzin tekijän Wilhelm Buschin 
myllymuseota Ebergözenissä, olimme 
heti valmiit. Mitä kohtasimmekaan! 
Puron varrella aidon, vanhan saksalai
sen vesimyllyn, joka käydä raksutti ja 
jauhoi viljaa kuten ennenkin. Viivyim
me pitkään vanhassa myllyssä ... 

Saavuimme yöksi Harzvuoristossa 
olevaan Bad Grund am Harz-nimiseen 
pikkukylään. Iltakävelyn teimme läpi 
kylän ja nautimme kauniitten vuoris
toniittyjen kevätkesän kukkaloistosta. 
Kummastelimme ylös rioteelle raken
nettua ja kaikkialle näkyvää hotelliru
milustamme - osataan sitä muualla
kin kuin meillä pilata kauniita maise
mia rakentamalla niihin hotelleja. 
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Göttingeniin 

Tiistaina oli tutustumiskohteena hiljat
tain perustettu kunnallinen arboretum 
Bad Grundissa. Ihastusta herättivät 
kauniit istutukset laajalla alueella. 
Myös kotoisista luonnonvaraisista kas
veista oli saatu aikaan upea istutus, 
jollaisia voisi olla meikäläisissäkin 
puistoissa . Ne olisivat tosi helppohoi
toisia - ellei nyt sitten joku tammen 
tai vaahteran taimi olisi änkeämässä 
ylös varpujen joukosta. Tutustuimme 
myös paikallisiin metsiin ja saasteiden 
vaikutuksiin niihin. Tosin Helsingin 
lähimetsien kuuset ovat paljon kur
jemman näköisiä kuin täällä näke
mämme konsanaan, mutta sitä eivät 
isäntämme oikein uskoneet. 

Päivän mittaan siirryimme Göttin
genin yliopistokaupunkiin ja siellä si
jaitsevaan uuteen metsätieteelliseen 
puutarhaan . Meidät otti vastaan puu-
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tarhan johtaja professori H. Bartels ja 
ylipuutarhuri A . Bärtels. Puistosta 
saimme perusteellisen opaskirjasen, 
mutta läheskään kaikkiin siinä mainit
tuihin kasveihin emme ehtineet täällä
kään tutustua. Istutukset oli suunnitel
tu mallikelpoisesti ja kelpaavat mallik
si perustettaessa arboretumia raken
nettuun ympäristöön (Bad Grundin ar
boretum oli taasen oiva esimerkki mal
likelpoisesta uudesta luontoon peruste
tusta arboreturnista). Maanpeitekas
veista oli täälläkin kauniit istutukset 
(kuva 6). 

Puutarhassa kasvoi myös sisilialai
nen endeerninen pihta (Abies nebro
densis) (ks. Uotila 1984). Muita harvi
naisia pihtoja olivat A. numidica, A. 
cilica, A. maroccana jaA. pardei. Eri
laisia matalia pajuja (mm. Sa/ix walds
teiniana, S. x grahamii, S. moorei, S. 
x gillotii, S. Joetida ja S. retusa) oli 

käytetty peittokasveina. 
Iltaa vietimme rattoisasti ylipuutar

hurin ja rouva Bärtelsin luona. Muka
na oli myös Saksan dendrologisen seu
ran puheenjohtaja prof. Bartels. Bär
telsien pihaistutuksissa oli oeittokas-
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Kuva 6. Maanpeitekasveja 
Göttingenin metsätieteellises
sä puutarhassa, edessä mm. 
kääpiökataja (Juniperus com
munis 'Repanda'). 

Fig . 6. Highly succesful 
ground cover plantings in the 
Forestry-Botanical Garden in 
Göttingen. On the fore
ground Juniperus communis 
'Repanda'. 

veina käytetty kahta erilaista sianpuo
lukkaa (Arctostaphylos uva-ursi), var
pumaista Ka/mia polifoliaa, joka oli 
kauniisti kukassa, suokukkaa (Andro
meda polifolia) ja lamosalalia (Gau/t
heria procumbens). Innokkaimmat 
ihailijat saivat täältäkin pistokkaita 
mukaansa. 

Göttingenistä Kassellin 

4. 6. keskiviikko. Göttingen. Hotel zu 
Sonne, aamiainen. Sateinen aamu pi
ristyi tutustuessamme prof. Bartelsin 
opastuksella yhteen Göttingenin puis
toista, Schillerwiese-puistoon. Puistos
ta oli lajiluettelo valmiina, kuten miltei 
kaikista muistakin puistoista ja puu
tarhoista, joissa kävimme. Usein ne 
olivat kopioita Saksan dendrologisen 
seuran julkaisemasta Euroopan kasvi
tieteellisten puutarhojen ja arboretu
meitten lajiluetteloista (Bartels yrn. 
1981). Puistokävely oli mallikelpoisesti 
järjestetty, sillä näimme myös kaikki 
karttaan merkityt lajit. Tuntui, että 
prof. Bartels oli oikeassa elementis-



SORBIFOLIA 18(1) 1987 

sään opastaessaan meitä puistossa eikä 
ihme, sillä hän on oppaana useimmilla 
Saksan dendrologien järjestämillä ret
killä. 

Suurimman osan päivästä vietimme 
Kasselissa perehtyen upeisiin entisiin 
kuninkaallisiin puistoihin (Wilhelms
höhe- ja Karlsaue-puistot). Edellisessä 
teimme laajan kävelyretken ja jälkim
mäisessä perehdyimme perusteellisesti 
Insel Siebenburgen-puistoon (kansiku
va), josta oli meitä varten tehty laji
luettelo . Numerot riippuivat isoihin 
paperilappuihin merkittyinä puissa ja 
pensaissa ja nimet saattoi lukea luette
losta. Oli helppoa nähdä kaikki luette
lon 57 puuta ja paljon muuta siinä 
ohessa. Wilhelmshöhe-puistossa on 
laaja ruusukokoelma, mutta ajankoh
ta oli hiukan liian varhainen ja vain 
osa ruusuista oli kukassa. Seuramme 
kirjastoon saimme laajan luettelon 
puiston ruusuista (Grimm G. & W. 
1984) sekä puista ja pensaista (Dippel 
1978). Puistossa ei ollut lainkaan nimi
lappuja, vaan puiden runkoihin oli 
maalattu numerot, jotka viittasivat 
luettelon numeroihin. 

Dortmund 

Kasselin jälkeen jätimme Ala-Saksin ja 
siirryimme Nordrhein-Westfahlenin 
osavaltioon ajamalla läpi Pohjois-Sak
san Dortmundiin. Majoituimme Ho
telli Rombergparkiin, joka sijaitsi ai
van hotellin vieressä . 

Dortmundin kasvitieteellisen puu
tarhan pinta-ala on 53 ha ja se on pe
rustettu 1927. Pitkäaikaisen johtajan 
G. Krtissmannin työn jälki näkyy kaik 
kialla ja puutarhan puuvartiskokoel
mat ovat varsin monipuoliset. Mah
doimmeko nähdä siitä edes yhtä kym
menesosaa. Oppaamme herra Reif oli 
työskennellyt puutarhassa ja tunsi sen 
hyvin. Niilo Karhu herätti ansaittua 
huomiota määrittämällä eräitä itse 
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Krtissmannille hämäriksi jääneitä pop
peleita ja tuntemalla mm. harvinaisen 
japaninpoppelin (Populus maximowic
zii). Poppelikokoelmakin oli eräs run
saslajisimmista matkamme aikana 
nähdyistä (Karhu 1987). Monet havu
puutkin olivat ihmeteltävän hyvinvoi
pia - olimmehan Ruhrin teollisuus
alueella. Riippuvat oksat kiinnittivät 
huomion erikoiseen brewerinkuuseen 
(Picea breweriana, kuva 7). Saasteon
gelmista saimme kiintoisia tietoja mm. 
pyökkimetsässä, jossa meille näytet
tiin, kuinka tehokkaasti pyökki kerää 
ilman epäpuhtauksia runkoa valuvan 

Kuva 7. Kaksi "Kasvia" Dortmundin kasvitie
teellisessä puutarhassa Rombergparkissa : Turun 
kasvitieteellisen puutarha n ylipuutarhuri Arno 
Kasvi ja kalifornialainen brewerinkuusi (Picea 
breweriana). 

Fig. 7. Head Gardener Amo Kasvi fromthe Bo
tanical Garden of Turk u wit h Picea breweriana 
in the Rombergpark Botanical Garden Dort
mund. 
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sateen mukana. Myös puutarhan tam
met voivat huonosti maaperän alurnii
nin muuttuessa happaman sateen takia 
helppoliukoisempaan muotoon. 

Puistossa näin ensimmäistä kertaa 
mm. liuskatervalepän (Alnus glutinosa 
'Laciniata'), joka on varsin koristeelli
nen lehdiltään. Puutarhan keskellä oli 
alueelta löytynyt komea subfossiilinen 
tammenrunko. Myös "nenäliinapuu" 
(Davidia involucrata) herätti ansaittua 
huomiota. 

Erikoisuus oli kanadanhemlokilla 
loisiva pensas, Buckleya distichophyl
la. Tämä Santalaceae-heimon pensas 
on puoliloinen, lehdiltään hieman li
kusterimainen. Se kasvaa luonnonva
raisenaja hyvin harvinaisena Pohjois
Amerikassa Pohjois-Karolinan ja Ten
nesseen osavaltioissa. Kyseinen pensas 
lienee ainoa Euroopassa ja näyttää ole
van täysin kestävä. 

Dortmundista lähtiessämme poikke
simme kuuluun Essenin kasvitieteelli
seen puutarhaan Gruga-puistossa. 
Siellä meidät otti vastaan puutarhuri 
Singel, joka oikeutetulla ylpeydellä 
näytti puutarhaansa. Alppiruusumetsä 
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Kuva 8. Todella hieno alppi
ruusupuisto nähtiin Gruga
puistossa Essenin kasvitieteel
lisessä puutarhassa. 

Fig. 8. Splendid plantings of 
Rhododendron in Gruga 
Park , in the Botanical Gar
den, Essen. 

oli komeimrnillaan (kuva 8). Täällä eh
dimme pistäytyä myös osittain uusi
toissa kasvihuoneissa, joissa ihailimme 
mm. laajaa bonsainäyttelyä. 

Mtinster 

Seuraavana päivänä Mtinsterissä ehdin 
Arno Kasvin kanssa tutustua perus
teellisesti Linnanpuiston laajaan veis
tosnäyttelyyn (kuva 9) ja puiston pop
peleihin, ennenkuin muu joukko tuli 
aamuiselta kirkkokierrokseltaan. Kas
vitieteellisessä puutarhassa na1mme 
metrin korkuisen tavallisen mustikan 
(Vaccinium myrtillus, joka Suomessa 
ei voi tulla niin kookkaaksi talvenar
kuutensa vuoksi) ja suurimm~m koh
taamamme serbiankuusen (Picea omo
rika). Arvioinnit sen pituudesta ylitti
vät runsaasti 20 metriä. Myös täällä tu
li vastaan erikoinen kierteisoksainen 
paju (Salix erythrocalyx), jonka van
hemmat ovat S. alba 'Tristis' ja S. 
matsudana 'Tortuosa'. 

Poikkesimme myös Mtinster-Mtih
lenhof ulkoilmamuseoalueelle, jossa 
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aitoon saksalaiseen tapaan saimme 
snapsiryypyt, kuten kaikki muutkin 
kävijät, jotka tutustuivat museon pää
nähtävyytenä olevaan ikivanhaan 
maalaistaloon. Läheisessä Hattin tai
mitarhan Garden Centerissä näimme 
monia erikoisia kasveja, kuten riip
paoksaista japaninlehtikuusta (Larix 
kaempferi 'Pendula'), kirjavalehtistä 
puistoalppiruusua ja pilaripyökkiä 
(Fagus sylvatica 'Dawyck'). Täkäläi
sissä taimimyyrnälöissä ei ollut merk
kiäkään valikoiman rationalisoinnista, 
vaan sen monipuolisuus oli silmäänpis
tävää. Retkeilijät jaksoivat vielä hy
myillä, kuten yhteisestä "potretista" 
nähdään (kuva 10). Tairnitarhan laa
jan hinnaston saimme seuramme kir
jastoon. 

Ennen iltaa poikkesimme vielä Lois
mannin yksityiseen kasvitieteelliseen 
puutarhaan Ibbenbtiren-Dörenthessä 
lähellä Tecklenburgia. Pieneen tilaan 
oli saatu mahtumaan suuri määrä kas
veja, joista mainittakoon Styrax japo
nica, tulppaanipuu (Liriodendron tuli-

Kuva 9. MOnsterin linnan
puistossa oli komea veistos
näyttely. Esitellyistä taide
teoksista tämä villisikapesue 
kelpaisi myös matkanjohta
jamme Bo Knapen pihapuis
toon . 

Fig. 9. Exhibition of comtem
porary sculpture in the Castle 
Park in MOnster. In the pictu
re Wildboars in bronze by 
Hans Gerd Rune . 
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pifera), Evodia hupehensis, Symplocos 
paniculata ja Euptelea pleiosperma, 
joita olimme matkan aikana nähneet 
jo monta kertaa. 

Vielä yksi kasvitieteellinen 
puutarha 

Seuraavana päivänä oli vuorossa Bre
menin kasvitieteellinen puutarha ja 
Rhododendron-puisto. Puistossa kas
vaa n. 2000 alppiruusutaksonia, joista 
lajeja on 600. Trooppiset ja subtroop
piset alppiruusut kasvoivat kasvihuo
neissa. Näimme myös uusimmat lajik
keet, jotka tosin epäluonnollisuudel
laan eivät ihastustamme herättäneet. 
Ne olivat nimittäin aivan matalia, 
20-30 cm korkuisia ja aivan kukkien 
peittämiä. Eiköhän sikäläinen alppi
ruusujalostus ole mennyt liian pitkälle. 
Vaaleat värisävyt näyttivät olevan suo
siossa . Hyvissä ajoin ehdimme vielä 
ennen iltaa Hampuriin, jossa majoitut
tuamme saatoimme tutustua kaupun-



Kuva 10. Retkeläiset valokuvattuina Hattien taimitarhassa Milnsterissä. 

Fig. 10. Participants of the tour focused at nursery of Mr and Mrs Hatt in Milnster. Mr. Hatt isin the 
back row, second from the left . 

kiin, kirjakauppoihin , puistoihin, ku
ka mihinkin. Eräät eivät olleet vielä 
saaneet kyllikseen puistoista, vaan sa
teesta huolimatta kävivät vanhassa 
kasvitieteellisessä puutarhassa ja kuu
lussa Planten und Blumen puistossa. 
Jälkimmäinen lienee kaunein matkan 
aikana näkemistämme puistoista. 

Matka oli todella antoisa - var
maankin antaisin , mitä Dendrologian 
Seura on koskaan järjestänyt , ainakin 
mitä tulee nähtyjen eri kasvilajien ja 
-lajikkeiden määrään. Paljon sai vink
kejä myös siitä, miten kasveja pitäisi 
käyttää istutuksissa. Tosin tämän kai
ken näkeminen ylitti retkeläisten sulat
telukyvyn täysin ja monesta paikasta 
jäi mieleen, että tänne pitää tulla tois
tekin . Matka oli hyvin järjestetty eikä 
mikään yksityiskohta ollut jäänyt mat
kan järjestäjäitä Heribert Reifil ta huo
maamatta. Niin suuri oli päivittäin 
saatujen kar:ttojen , esitteiden ja laji
luetteloiden määrä, ettei niihin par
haalla tahdollakaan tahtonut ehtiä tu
tustua matkan aikana. Matkan onnis
tumisesta suurkiitos Heribert Reifille 
sekä Bo Knapelle, joka matkan suun
nitteluvaiheessa kirjoitti monta kirjet-

tä ja joka postilakon takia joutui lo
pulta hoitamaan yhteydet puhelimitse. 
Matkanjohtajana hän selviytyi loista
vasti myös monista kiitospuheista, 
vaikka kestitykset olivat aina varsin 
runsaat. Unohtaa ei saa myöskään An
ne Mäkystä, joka hoiti monet käytän
nön järjestelyt loistavasti. Saksan
maalle levisi uusi eläinlaji, sillä suo
nenjokelaiset Kauko Rossin mukanaan 
tuomat ja tosi dendrologiset, eriväriset 
lastupässit olivat oivia muistolahjoja. 
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Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y . 
Toimintakertomus 1986 

Vuosi 1986 oli seuran 17. toimintavuosi ja tär
keimmät aktiivisuuden muodot olivat tutut ret
keilyt, kokoukset, savotat ja lehden julkaisemi
nen. "Vuoden Puu" valittiin 10. kerran ja vuo
rossa oli tammi. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi dosentti 
Pertti Uotila ja varapuheenjohtajana agronomi 
Bo Knape. Muut hallituksen jäsenet olivat agro
nomi Sampsa Aaltio, puutarha-arkkitehti C.J. 
Gottberg, toimittaja Niilo Karhu, MMK Aulikki 
Kauppila, IT Aune Koponen, metsänhoitaja 
Martti Lepistö, FL Tapio Lindholm, tutkija Päi
vi Ryöppy, MMM Marjatta Uosukainen, MMK 
Martti Venäläinen ja metsänhoitaja Anneli 
Viherä-Aarnio. Varajäsenet olivat ylipuutarhuri 
Pentti Alanko, MMK Matti Luostarinen ja 
maisema-arkkitehti Anne Mäkynen. 

Seuran sihteerinä toimi Päivi Ryöppy ja halli
tuksen sihteerinä syyskuusta lähtien Anneli Vi
herä-Aarnio. Varainhoitajana toimi Anne Mä
kynen, kirjastonhoitajana Aune Koponen ja ju
listevastaavana Risto Murto . Lehden toimitus
sihteeriksi valittiin Leena Helynranta. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 
kertaa: kolme kertaa ennen vuosikokousta ja yh
deksän kertaa sen jälkeen. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja näyttelyt 

Vuosikokous pidettiin 20. 2. Tieteellisten seu
rain talossa Helsingissä; läsnä oli 21 jäsentä. 
Varsinaisten kokousasioiden jälkeen Aulikki 
Kauppila näytti kuvia seuran Espanjan-matkalta 
1985. 

Syyskokous/ pikkujoulu 19. II . houkutteli 46 
jäsentä ravintola Lallukkaan Helsinkiin . Tilai
suudessa Pentti Alanko näytti kuvia seuran ke
sämatkalta Saksan Liittotasavaltaan ja Anne 
Mäkynen kertoili dendrologisista kokemuksis
taan Saksan Demokraattisessa tasavallassa . Ta
pio Lindholm piti muistopuheen tammelle. 

Metsäviikolla järjestettiin esitelmätilaisuus 
" Vuoden puun" tiimoilta. Robert J. Rainion 
esitelmää tammen esiintymisestä ja viljelymah
dollisuuksista oli kuulemassa 18 henkeä. 

Puutarhanäyttelyssä 25.-27. 4. Helsingin 
jäähallissa seuralla oli oma osasto, jossa jaettiin 
tietoa dendrologiasta ja vähän muustakin siihen 
liittyvästä. Kaikkein kysytyin aihe tuntui olevan 
myyrätuhat talven aikana. 

Retkeily!, savotat, matkat 

Puistokävelyistä ensimmäinen tehtiin 15 . 5. Hie
taniemeen Pentti Alangon johdolla (mukana 16 
henkeä) , toinen Pertti Uotilan vetämänä 17. 6. 
Haagaan (mukana 25 henkeä), kolmas, joka oli 
yhteinen Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen 
kanssa, Niilo Karhun opastamana 22. 8. Niska
Jan arboretumiin (mukana 25 henkeä) ja neljäs, 
jälleen Pentti Alangon johdolla, 1. 9. Alppilaan 
(mukana 42 henkeä) . 

Vuoden puun merkeissä järjestettiin 9. 8. päi
vän retkeily Tammisaareen ja sen ympäristöön. 
Robert J. Rainio luotsasi 21 retkeläistä. 

Tammistossa savottaa teki 21 ahkeroijaa 
4. 10. 

Kotimaan viikonloppuretki suuntautui tänä 
vuonna Rauman ja Porin tienoille 4.-6. 7. 21 
jäsenen matkan onnistumisesta vastasivat Pentti 
Alanko, Anne Mäkynen ja Pertti Uotila. 

Ulkomaan matka tehtiin 31. 5.-8 . 6. Saksan 
Liittotasavaltaan. Bo Knape oli huolehtinut 25 
osanottajan matkan onnistumisesta. 

Vanhankaupungin lahden ympäristössä avat
tiin luontopolku 5. 6. arvovaltaisen kutsuvieras
joukon läsnäollessa. Tilaisuudessa seuraa edusti 
Leena Hämet-Ahti. Luontopolun varteen Viikin 
arboretumiin tuli oma esitetaulu "Vuoden Puus
ta" ja seurasta. 

Paikalliskerhoilla (Jyväskylä, Oulu, Tampere, 
Turku) oli lisäksi omaa ohjelmaa, mm. puisto
kävelyjä ja kokouksia. 

Lausunnot 

Seura antoi pyynnöstä lausunnon Turun yliopis
tolle koskien Rauman seminaarin puistoa . 

Seuran tiedotustoiminta 

"Vuoden Puu" -juliste julkaistiin kahdeksannen 
kerran, aiheena tammi . Julisteen piirsi ja som
mitteli Marja Koistinen, käytännön järjestelyistä 
huolehti julistevastaava Risto Murto. Sitä on 
jaettu vapaakappaleina eri yhteisöille ja laitok
sille sekä myyty mm. seuran tilaisuuksissa. 

Suurpuuoppaan toimittamista on jatkettu 
Pentti Alangon johdolla. 

Puisto-oppaita ilmestyi yksi lisää, sarjan kol
mas jäsen on Alppipuisto-opas . Kaivopuisto-op
paasta otettiin uusi painos. 

Seuran pitkään Ruususen unta nähneessä toi
sessa julkaisusarjassa "Publications of the Fin-
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nish Dendrological Society" ilmestyi peräti kak
si numeroa: Mustilan arboretumin opas ja Niilo 
Karhun kirja " Helsingin poppelit". Näitä jul
kaisuja ei jaeta automaattisesti seuran jäsenille, 
vaan ne on tilattava erikseen. 

Sorbifolia -lehti ilmestyi neljä kertaa yhteissi
vumäärän ollessa 220. Lehteen kirjoitti 24 henki
löä, yhteensä 30 artikkelia : Päätoimittajana toi
mi Pentti Alanko ja toimitussihteerinä Leena 
Helynranta. Toimituskuntaan kuuluivat lisäksi 
Aune Koponen, Tapio Lindholm , Olavi Luuk
kanen, Jouni Mikola , Risto Murto, P .M.A. Ti
gerstedt ja Pertti Uotila. 

Lehti levisi kaikkiaan 1321 osoitteeseen, joista 
22 oli ulkomailla. Vapaakappaleita ja julkaisu
vaihtokappaleita lähetettiin kotimaassa 74 osoit
teeseen ja ulkomailla 14 osoitteeseen. Painos
määrä oli 1500 kpl; yli jääneet numerot on varat
tu myyntiin ja tiedotukseen. 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto asettui paikalleen Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksen kirjaston yhtey
teen. Myös jonkin verran uutta dendrologista 
kirjallisuutta hankittiin . Kirjat ovat lainattavissa 
samalla tavoin kuin kasvitieteen laitoksen kirjas
ton kirjatkin . 

"Yhteisvoimin" -lehden järjestämän suur
puukilpailun alkuperäinen aineisto luovutettiin 
seuran haltuun. 

Sorbifolia 
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Seuran jäsenistö 

31. 12. 1986 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 
1208 henkeä . Näistä maksavia vuosijäseniä oli 
869, opiskelijoita 274, ainaisjäseniä 55 ja kunni
ajäseniä kaksi . Ulkomailla maksavia jäseniä oli 
kahdeksan. Lehdellä oli lisäksi 25 vuositilaajaa. 

Seuran kunniajäsen Sakari S aarnijoki täytti 
75 v. ja hänelle luovutettiin viiri no. kaksi. 

Seuran pitkäaikainen aktivisti , lehden päätoi
mittaja, hallituksen varajäsen Pentti Alanko 
täytti 50 v. 18 . 6. ja syyskokouksessa hänelle 
luovutettiin seuran ensimmäinen hopeinen an
siomerkki. 

Talous ja varainhoilo 

Tilintarkastajat o livat Osmo Heikinheimo ja 
Mikko Ylänen, varatilintarkastajat Kaj Friman 
ja Axel Tigerstedt. 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli jäsen
maksutuloja 55 230.44 mk ja korkotuloja 
608.09 mk. Kulujäärnä oli 68 717.50 mk ja ali
jääma näin ollen 12 878.97 mk. Osa lehden ku
luista peitettiin Suomen Akatemian 8 000 mk:n 
avustuksella. 

Suurpuuopasrahastossa oli vuoden lopussa ra
haa 31 232.21 mk . 

Helsingissä 27. 1. 1987- Päivi Ryöppy, sihteeri 

Toimintakertomus on hyväksytty hallituksen 
kokouksessa 27. 1. 1987. 

(Vuoteen 1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia- Dendrologiska Sällskapets 
Notiser - Bulletin of the Finnish Dendrological Society) 
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Tarvitaanko meillä lisää arboretumeita? 

Meille Dendrologian Seuran jäsenille on itsestään selvää, että arboretu
meita tarvitaan. Niissä voimme helposti tutustua ja opetella tunnista
maan sekä kotimaisia että vierasperäisiä kasveja. Arboretumit ovat tär
keitä myös alan tutkimuksen kannalta: voimme tarkkailla ja tehdä ha
vaintoja kasvien kehityksestä, talvenkestävyydestä, käyttöarvosta ym. 
Arboretumeita saisi vain olla nykyistä paljon enemmän. Päämääränä 
olkoon, että joka kuntaan ja kaupunkiin perustettaisiin oma arbore
tum. Kovin suurista kustannuksista ei olisi kysymys. Alkuna voisi olla 
koulun lähistöllä sijaitseva puisto, jonne kerättäisiin sekä kotimaisia et
tä tärkeimpiä vierasperäisiä puita ja pensaita - perennoitakaan unoh
tamatta. Jo tämä edistäisi suuresti näitten kasvien tuntemusta ja käyt
töä. 

Tällaisen arboretumin käyttäjiä eivät olisi vain me dendrologit, vaan 
alue palvelisi monia muitakin piirejä, kuten kouluopetusta, yleistä valis
tusta ja virkistystä. Tällaisesta arboretumista tulisi helposti myös suosit
tu matkailukohde - niinkuin eräät niistä jo ovatkin. Tampereella, 
Kuopiossa, Helsingissä ja Lappeenrannassa on ymmärretty arboretu
min merkitys, ja niissä on jo perustettu tai perusteilla kunnallinen arbo
retum. Lisäksi muutamilla paikkakunnilla on myös kasvitieteellisiä 
puutarhoja, joissa on nimilapuin varustettuja puuvartisistutuksia. 

Meiltä puuttuu myös kansallisarboretum, jollainen on monessa maas
sa. Se olisi samalla monipuolinen tieteellinen tutkimuslaitos, jossa jat
kuvasti seurattaisiin arboretumien kasvien kehitystä ja julkaistaisiin tut
kimustuloksia. Ennenkaikkea tulisi seurata alan kehitystä ulkomailla ja 
tilata vertaileviin kokeisiinsa uusia, lupaavia lajikkeita. Kansallisarbo
retum olisi luontevasti se paikka, joka vastaisi eri siemenkeruumatkojen 
materiaalin kasvatuksesta, lisäyksestä sekä jakelusta. Nythän meillä ei 
niistä juurikaan mitään kuule. · 

Eiköhän Dendrologian Seura voisi yhteistuumin muiden metsä- ja 
puutarha-alan järjestöjen kanssa tehdä jotain arboretumien perustami
seksi maan joka kuntaan ja ehkä ottaa myös esille asian kansallisarbore
tumin perustamiseksi. 

Pentti Alanko 
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Dendrologian Seuran kirjasto 

Aune Koponen 

Kun Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
alkoi ilmestyä v. 1970 ryhdyttiin jul
kaisuvaihtoon muiden dendrologiaa 
harrastavien seurojen kanssa. Lehdet 
ja eripainokset tulivat joko toimittajil
le, sihteereille tai puheenjohtajille ja 
hajaantuivat vuosien kuluessa eri ta
hoille. Vuonna 1985 seura teki päätök
sen kirjaston kokoamisesta yhteen 
paikkaan, jossa se olisi jäsenten käy
tettävissä. Vuoden 1986 aikana seuran 
kirjastoa koottiin Helsingin yliopiston 
kasvitieteen laitoksen kirjastoon, jossa 
se on toistaiseksi sijoitettu erilleen 
muista laitoksen kirjoista. Niteitä saa
tiin kokoon ilahduttava määrä, muu
tama hyllymetri. Suurin osa on julkai
suvaihdon tuotosta, joka on alla erilli
senä luettelona. Seuran kirjaston tä
mänhetkisen toiminnan pääpainona 
onkin luoda vaihtoyhteyksiä mahdolli
simman monen alan järjestön kanssa. 
Näin saadaan tärkeimmät sarja- ja jä
senjulkaisut saman kaapin kätköihin, 
josta ne ovat mukavasti ja helposti löy
dettävissä. Dendrologisia erillisteoksia 
on perin niukasti. Niistä on eniten ees
tiläistä ja latvialaista kirjallisuutta, 
loppuosa koostuu alan eripainoksista, 
mm. arboretum-oppaista, opinnäyte
töistä sekä maisemasuunnittelun ja vi
heralan raporteista. Jos ornistat yli
määräisiä kirjoja, eripainoksia ym., 
niin seura ottaa mielellään lahjoituksia 
vastaan. 

Tästä vuodesta alkaen useimmat jul
kaisut on postitettu suoraan kasvitie
teen laitoksen kirjastoon. Dendrologi
an Seuran kirjasto on luetteloituja sii-

tä lainataan niteitä noudattaen kasvi
tieteen laitoksen kirjaston lainaussään
töjä. Laina-aika on 1 kuukausi . Kirjas
ton osoite on: Dendrologian Seuran 
kirjasto, Unioninkatu 44, 00170 Hel
sinki. Kirjasto on auki ma-pe klo 
11-12 ja 15-16, lukusali klo 9-16. 

Seuraavat julkaisut saadaan vaih
dossa kirjastoon (vuosiluku ilmoittaa 
mistä vuodesta lähtien seuralla on ky
seistä sarjajulkaisua): 

Arboreturn Waasland Bulletin (Nieuwkerken
Waas, Belgium) 1981-. 

Baurnzeitung (Baum-Zeitung Verlags GmbH, 
Minden, BRD) 1987-. 

Beiträge zur Gehölzkunde (Zentraler Fachaus
schuss Dendrologie und Gartenarchitektur, 
Berlin, DDR) 1981-. 

Dansk Dendrologisk Årsskrift (Dansk Dendro
logisk Forening) 1950-. 

Dendroflora (Nederlandse Dendrologische Ver
einigung) 1987-. 

Kymenlaakson luonto (Kymen laakson Luonnon 
Ystävät , Kotka) 1970-. 

Lustgården (Föreningen för Dendrologi och 
Parkvård, Uppsala) 1971-. 

Metsälehti (Keskusmetsälautakunta Tapio, Hel
sinki) 1987-. 

Metsämies (Metsäalan toimihenkilöliitto, Hel
sinki) 1982-. 

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen 
Gesellschaft, Göttingen, BRD, 1972-1982. 

Pehmeä Teknologia (Pehmeän teknologian Seu
ra, Helsinki) 1982- . 

Puutarha (Puutarhaliitto, Helsinki) 1987- . 
Rhododendronbladet (Svenska Rhododendron

sällskapet, Göteborg) 1978- . 
Schweizerische Beiträge zur Dendrologie 

(Schweizerische Dendrologische Gesell-
schaft, Milnchenstein, Schweiz) 1987-. 

Trädgårdsamatören (Sällskapet Trädgårdsama
törerna, Uddevalla) 1967-. 

Trädgårdsnytt (Svenska Trädgårdsförbundet, 
Helsinki) 1980-. 
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Rauduskoivu suomalaisessa kansanperinteessä 

Pertti Lehtinen 

Lehtinen, P. 1987: Rauduskoivu suomalaisessa kansanperinteessä (European sil
ver birch in Finnish folklore). - Sorbifolia 18(2):57-62. 

Silver birch, stone, iron and bronze have been important elements in Finnish folk
lore. Birch is an old sacrificial tree. The sap gained from it makes a tasty drink. 
Birch wood has also been used for various articles, e.g. collar bows, household 
utensils and furniture. 

P. Lehtinen, 29250Nakkila, Finland. 

Suomalaisessa kansanperinteessä -
sekä henkisessä että aineellisessa -
voidaan oikeutetusti puhua eräänlai
sesta puukulttuurin aikakaudesta. Rin
nan kiven, raudan ja pronssin on eri
tyisesti rauduskoivun käytöllä ollut 
tärkeä merkitys. Kun lisäksi pronssia 
ja rautaa oli vaikea saada ja vielä vai
keampi työstää, on ymmärrettävää, et
tä koivun käyttö raaka-aineena kehit
tyi meillä pitemmälle kuin missään 
muualla, ja jatkui läpi vuosituhansien 
aina nykypäiviin asti. 

Henkisellä puolella pakanuuden ai
koina elettiin kaikenlaisten uskomus
ten ja jumaluuksien piirissä. Myös siel
tä löytyy esimerkkejä rauduskoivun 
merkityksestä esi-isiemme jokapäiväi
sessä elämässä. 

Kansanusko 

Uno Harva (1948) mainitsee teokses
saan "Suomalaisten muinaisusko", et
tä pakanuuden aikana oli joka talolla 
oma pyhä puunsa, jonka juurella uh
rattiin maistiaisia kaikesta mitä talossa 
keitettiin (kuva 1). Esimerkiksi Enon
kaskeila Mutikkalan kartanon piha
maalla tiedetään kasvaneen koivun, 
joka oli talon uhri puu, ja jonka ääreen 
kannettiin ruokatavaroita paitsi kekri
nä so . pyhäinmiestenpäivänä myös ke-

väällä pääsiäisenä. Karjalassa kevään 
merkkipäivistä huomattavin oli Yrjön
päivä, jolloin aloitettiin kevätkalastus. 
"Jyrkinä jyräys kalamiehen 
kattilassa", sanottiin, ja tällöin oli ta
pana viedä ensimmäiset kalat pitämys
puulle tai keittää ensimmäinen kala
ateria tuohisessa ja syödä se sitten pitä
myspuun juurella (Harva 1948). Pau
laharju (1922) puolestaan mainitsee 
Sotkamon suunnalta, että Suoneovaa
ran Kilpelässä oli pihamaalla kolme 
koivua ja pihlaja, sen aikaisia kuin ta
lokin, ja niin pyhinä pidettyjä, ettei 
oksaakaan niistä saanut taittaa. Koi
vujen juurille vietiin lehmistä ensimai
dot ja -juustot, sekä kekrinä kaikenlai
set ruoat ja viinat, sekä vielä mikkelinä 
mikkelinpässin luut. 

Palvonnan lisäksi pitämyspuilla oli 
myös parantavia vaikutuksia. Niinpä 
Liperistä mainitaan, että koko kylällä 
oli yhteinen palveluspuu, jonka luona 
kävivät sekä "raskaana olevat vaimot, 
että paskon silmästä ajajat" (Harva 
1948). Jos koivu sattui kasvamaan ok
sistaan yhteen jolloin muodostui "um
pipuu", saatiin todellinen ihmepuu. 
Tämän umpipuun lävitse vedettiin ras
kaana olevia naisia, sairaita vanhuksia 
ja vastasyntyneitä lapsia (kuva 2). Um
pipuu at:ttoi lähes vaivaan kuin vai
vaan. Joskus umpipuu saatettiin myös 
tarkoituksella kasvattaa liittämällä 
kasvavan nuoren koivun oksia yhteen. 



58 

Kuva 1. Uhrikoivu KarjuJanmäen kylässä, Sul
kavalla. Puun alla on kaksi laakeata kiveä , joille 
tuomiset asetettiin. -Valokuva K. Hämäläinen 
1936, kaikki valokuvat Museovirastosta. 

Fig. 1. Sacred birch at Sulkava, SE Finland. -
Photograph K. Hämäläinen 1936, all photo
graphs from Finnish National Board of Antiqui
ties. 

Pitämyspuilla, joina koivun lisäksi 
mainitaan myös pihlaja, raita ja kuusi, 
oli kansan suussa monenlaisia nimityk
siä kuten aljopuu, lyylityspuu, elätti
puu jne. (Harva 1948). Ja mikä sovel
tuisikaan paremmin palvontapuuksi 
kuin komeaoksainen, muhkea riippa
koivu. 

Tärkeää oli elättipuun suojelemi
nen. Jos puu kaatui myrskyssä, mer
kitsi se koko talon tuhoa, ja mitä vah
vempi oksa puusta katkesi, sitä van-
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hempi henkilö talosta oli pian lähtevä 
viimeiselle matkalleen. 

Mesi eli mahla 

"Tuotihin simoa tuoppi, mettä kannu 
kannettihin, Seppo Ilmarin kätehen" 
(Kalevalan v. 1935 painos) . Pelkkää 
vettä juotiin vastahakoisesti, mutta 
luonnonantimena saatua keväistä 
mahlaa (ks . Raulo 1987) sitäkin haluk
kaammin. Mahla kerättiin keväisin 
maalis-toukokuussa (vrt. maaliskuun 
vanha nimitys mahlakuu) juoksutta
malla koivun kylkeen tehdyistä, alas
pam suuntautuvista, nuolenkärjen 
muotoisista viiiloista kourua pitkin 
kiuluun (kuva 3). Mahlaa käytettiin 
sellaisenaan makeana, virkistävänä 
tuorejuomana halonhakkuissa, lehdes
metsissä ja rasittavilla kaskiraatteilla 
työskenneltäessä ja käytettynä koti
juomana. Vedellä jatkettuna mahla oli 
oivallista pöytäjuomaa aikana, jolloin 
maitoa ei vielä tunnettu pöytäjuomana 
nykyiseen tapaan, vaan kaikki kesäisin 
saatava maito jalostettiin kestäviksi 
juustoiksi, voiksi tai viiliksi. Vanhoilla 
Virolahtelaisilla mainitaan olleen erik
seen nimettyjä mahlakoivuja, joita pi
dettiin niin suuressa arvossa, että niille 
annettiin lehrnienkin nimiä: Himari, 
Viikuna, Herrnikki jne. (Rautavaara 
1976, Talve 1979). 

Rymättylässä tehtiin jäittenlähdön 
aikaan erityistä mahlakaljaa, kerää
mällä tuota helposti saatavaa nektaria 
ilmanpitävään tynnöriin, jossa se rupe
si itsekseen käymään, ja oli parin päi
vän päästä parhaimmillaan. Tällaisen 
mahlakaljan terveellisyyttä kiitteli jo 
vuonna 1615 "muudan hollantilainen 
merenkulkija, joka Luonnonmaalla 
purjetuulta odotellessaan sai sitä juo
tavakseen" (Rautavaara 1976). Mah
laa saattoi hyvistä "Hermikeistä" va
lua monta litraa vuorokaudessa. Kun 
mahlanjuoksutus keväällä päättyi is-
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kettiin rungon reikään tappi uutta 
mahlakuuta odotellessa. 

Tarvepuusta tarvekaluksi 

"Kaikki väärät on värkkipuita" , sano
taan sananlaskussa (Kautovaara 1984) . 
Tämä jos mikään kuvaa hyvin sitä 
osaa suomalaisessa kansanperinteessä, 
jota voidaan nimetä "puukaudeksi" 
tai "tuohikaudeksi". Tuohen osalta 
voidaan kuitenkin sanoa, että kansan
mies pyrki tuohitöissään karttamaan 
rauduskoivua, sillä hieskoivu tuotti si
leämpää tuohta. Sensijaan rauduskoi
vun muut ominaisuudet : lujuus (eten
kin visassa) ja kauneus (loimuisuus) 
vaikuttivat sen käyttökelpoisuuteen lu
juutta vaativissa käyttöesineissä tai 
kauneutta vaativissa koriste-esineissä. 

Ns. ajohevoskulttuuriin, joka levin
neisyydeltään rajoittuu Euraasian met
säseuduille, suomalaisten sukulaiskan
soille ja heidän naapureilleen isovenä
läisille, kuuluu oleellisena osana luok
ki. Luokki on sitkaasta lehtipuusta 
painettu kaari, jolla hevosen länget 
rahkeiden välityksellä joustavasti kyt
ketään aisoihin (Vilkuna & Mäkinen 
1976). Luokkipuuna on yleisesti käy
tetty tuomen, pihlajan tai raidan silei
tä, ohuita runkoja, mutta myös rau
duskoivu mainitaan luokkipuuna. 
Luokkipuuta ei saanut koskaan kaataa 
puiden ollessa "mäihässä" eli mahla
aikana. Luokkipuussa ei myöskään 
saanut olla kuivia oksia, se kertoi puun 
huonosta laadusta. 

Kuumeotamaton puu ei taivu, joten 
luokkipuukin piti ensin joko kuumen
taa uunissa tai mikä vielä parempi, 
hauduttaa hitaasti palavassa hevosen
lantatunkiossa. Luokki "painettiin" 
eli taivutettiin puoliympyrän muotoi
sen puun päällä, jollaisia vieläkin nä
kee vanhojen tallien tai riihien seinus
toilla. Oikeaan muotoonsa luokille 
painettu puu jätettiin muutamiksi päi-
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viksi paikoilleen kuivumaan, jonka 
jälkeen sen päät sidottiin vitsaksilla 
yhteen "silmille !aukeamisen estämi
seksi" ja vietiin sisälle kuivumaan. 
Kuivattamiseen kului viikkoja, sillä 
äkkikuivattaminen uunin pankolla 
halkaisi luokin (suull. tieto Hugo Leh
tinen) . 

Osassa maata, erityisesti Kurkijoella 
luokkien valmistaminen kehkeytyi ko
titeollisuuden asteelle, ja sieltä ovat 
kotoisin useimmat ennen sotia valmis-

Kuva 2. Renkaan muodostavaksi haaronut koi
vu, jonka läpi mm. lapsia ja morsiamia on pujo
teltu . Taipaleensuu, Viitasaari . - Valokuva A. 
Reponen 1930. 

Fig. 2. Branches of this birch form a circle 
through which children and bridesmaids have 
been pushed. Viitasaari , C Finland . - Photo
graph A. Reponen 1930. 
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Kuva 3. Pikkupoika seuraa mahlan juoksutusta 
Sulkavalla. 

Fig . 3. Collecting of birch sap at Sulkava, SE 
Finland. 

tetut luokit eli "vempeleet" (Talve 
1979). 

Hevosvaljaisiin tärkeänä osana liit
tyvät länget tehtiin parhaasta päästä 
rauduskoivun juurakosta, joka jo val
miin käyrän muotonsa ansiosta antoi 
mainion aihion längille. Länget val
mistettiin kulloisenkin tarpeen mu
kaan, työ- tai juhlakäyttöön, kuiten
kin niin, että työlänget yleensä olivat 
koristelemattomia. Erikseen mainitaan 
hää-, kauppa- ja kirkkomatkoilla käy
tetyt juhlalänget, joilla tahdottiin ko
rostaa omistajan yhteiskunnallista ase
maa (kuva 4). Kauneimmin koristeltu
ja olivat tietenkin sulhasmiehen länget, 
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joiden kuvioissa omaisuus ja käden 
taidot pantiin koko yhteisön nähtäväk
si . Samankaltaisen käsittelyn kohteek
si joutuivat myös silankaaret, jotka 
myös veistettiin koivusta (Vilkuna 
1976, Vuorela 1977). 

Muita käyttökohteita 

"Sian selässä on viikatteen terän kaari, 
mutta kirvesvarren on oltava hauen 
mahan mallinen", muuten se käytössä 
kättä väsyttää (Kautovaara 1984). Kir
vesvarren ainoa materiaali oli koivu -
raudus parempi kuin hies . Kirves oli
kin tärkeimpiä työkaluja entisajan yh
teisössä, ja sen käyttö sekä erityisesti 
varren teko oli opittava jo nuorella iäl
lä, ettei joku sitten vanhempana pääs
syt sanomaan, että "höylää nyt minkä 
höyläät. .. minä sitten kirveellä tasoit
telen loput". Vartettaessa oli muistet
tava, että kiilapuuna oli honka koivua 
parempi, se kun paremmin "imeltyi" 
puuhun. 

Nakkilalainen keinutuoli, jos mi
kään, on erinomainen esimerkki huo
nekaluteollisuuden alalta, jossa rau
duskoivulla on nykyään mitä tärkein 
asema. Maankuulut "nakkilalaiset" 
valmistetaan nimittäin nykyään pel
kästään rauduskoivusta (loimupuu 
pääosana). Vuosisadan vaihteen tie
noilla käytetyt istuimien leppäosatkin 
on nyt korvattu kestävämmällä rau
duskoivulla, joka tekee keinusta lähes 
iättömän (suull . tieto 0. Laine). 

Myös suksimestari suuntasi kulkuo
sa rauduskoivikkoon, sillä parhaim
mat sukset olivat "hakemisissa" . Suk
sipuun tuli olla suoraa, oksatonta, vir
heetöntä koivua, pituudeltaan kolme 
metriä, sillä se oli oikea "mettäsuksen 
pituus". Kun tarpeet oli saatu ei enää 
tarvinnut kuin katsoa "missä lastut 
kasvoivat", ja ottaa oikeat pois. Sieltä 
se löytyi rauduksen sisältä sivakka 
(Kautovaara 1984). 
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Myös perinteinen kankaanvärjäys 
tunsi hyvin koivun käytön. Lehdistä 
saatiin voimakkaan keltaisia värejä ja 
vihreää. Koivunkuoresta puolestaan 
valmistettiin harmaankeltaisia värisä
vyjä. Koivunnaavasta irtosi myös kel
taisen eri sävyjä (Hassi 1977). 

Kansanlääkinnässä tunnettiin koi
vunlehtien käyttö mitä moninaisem
piin vaivoihin. Elias Lönnrot kertoo 
"Suomen Kasvistossa" vuodelta 1860, 
että "nuoret koivunlehdet taidetaan 
teenä tai keitevetenä käyttää kerpuk
kiin, matoihin, leiniin ja kivitautiin". 
Nykyinenkin lääketiede tuntee kuivat
tujen koivunlehtien käytön virtsan eri
tystä lisäävänä, nestettä vähentävänä 
lääkkeenä, joka auttaa myös joihinkin 
ihottumiin (Rautavaara 1976). 

Vaikka puukulttuurin alkuhetki 
maassamme häipyykin pitkälle esihis
torian hämäryyteen, voidaan sen kui
tenkin sanoa päättyneen oikeastaan 
vasta viimeaikojen hengettömien muo
vituotteiden esiinmarssiin. Suurin osa 
käsikulttuurin työvälineistä , talousesi
neistä, kulkuneuvoista ja huonekaluis
ta valmistettiin helposti saatavilla ole
vasta ja aina uusiutuvasta koivusta. 
Kuten voidaan nähdä, kansanmies 
osasi hyödyntää puutaan mitä moni
naisemmin. Eikä työvälineinä tarvittu 
juurikaan muita kuin raudusvartinen 
kirves ja visapäinen puukko - sekä it
se materiaali - rauduskoivu . 

Koivu - esi-isiemme jokapäiväinen 
leipä 

Kuten nähdään muodosti laajalti levin
nyt rauduskoivu erään esi-isiemme tär
keimmän, alati uudistuvan raaka-aine
lähteen. Siirtyminen puhtaasta eräta
loudesta kaskenraivaukseen 1500-
1600 luvuilla lisäsi huomattavasti koi
vikoita. Nykypäivien laajat koivikot 
sijaitsevatkin useimmiten vanhoilla 
kaskiraatteilla. 
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Vaikka koivu ei kiveen ja metalliin 
verrattuna ole mikään kestävä materi
aali , oli sitä kuitenkin aina saatavilla 
oleskeltiin sitten kotitanhuvilla tai 
kaukaisilla erämajoilla. Siksi sen hyö
dyntäminen ja käsittelytaito kehittyi 
meillä korkeammalle kuin muualla 
maailmassa. Ja siksi sitä palvottiinkin, 
muodostihan se pitkälti osan esi-isiem
me jokapäiväistä leipää . 

Kuva 4. Kasviaiheisin koholeikkauksin koristel
lut, hevosenpäihin päättyvät j uhlalänget Alahär
mästä. Esineen omistaja : Suomen Kansallismu
seo. - Valokuva T. Syrjänen 1977. 

Fig. 4. Decorative collar of horse from AJahär
mä, W Finland . Owner : Finnish National Mu
seum . - Photograph T . Syrjänen 1977 . 
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1 Sverige utkom i somras en för alla ekodlare 
högintressant bok- finska ekåret tili ära, skulle 
man frestas påstå. Den lövskogslitteratur, som 
de senaste åren publicerats i Sverige, anknyter 
sig tili Sveriges nya ädellövskogslag, som för
pliktar markägaren att återplantera slutavverkad 
ädellösvskog med samma trädslag. 

Erik Ståållär för tillfället vara Sveriges främs
te expert i ekskogskötsel. Bland annat har han 
följt många ekindividers utveckling mycket 
noggrant under en följd av flere årtionden. 1 
denna bok behandlar han uttömmande proble
matiken rörande ekskogsskötselns ekonomi och 
ger ingående skötselanvisningar, vi!ka i Finland 
äro sgs. helt okända. Plantering av ekskog be
skrivs däremot mindre noggrannt. För det mesta 
tycks hans åsikter sammanfalla med de som 
framförts i nr 1/ 1986 av Sorbifolia, här dock 
några nya axplock: 
- Eken är det mest lönsamma av de ädla lövträ
den . Om man vill beakta också landskaps
vården, kan eken ses som ett ekonomiskt alter
nativ tili granen på vissa arealer . Samplantering 
av ek och gran är även utan landskapsvårds
aspekten det bästa alternativet på goda, lerbund
na marken, där den slutavverkade granen varit 
starkt rötskadad . Granen tas då tili massaved vid 
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Rautavaara, T. 1976: Mihin kasvimme kelpaa
vat. Ruokaa, ryytiä ja rohtoa luonnosta. 6. 
painos.- 229 s. Porvoo . 

Talve, 1. 1979: Suomen kansankulttuuri. His
toriallisia päälinjoja. - Suomalaisen kirjal
lisuuden seuran toimituksia 355:1-403. 

Vilkuna, K. 1976: Isien työ. Veden ja maan vil
jaa, arkityön kauneutta. 3. painos . - 359 s. 
Helsinki. 

Vuorela, T. 1977: Suomalainen kansankulttuuri. 
2. painos. - 776 s. Porvoo . 

50--70 års ålder och eken lämnas tills den nått 
grov fanerstockdimension vid 120 år. (Vad de 
även i Sorbifolia 3/ 1986 framförde påståendena 
om, att vi också i framtiden är tvungna att im
portera ek grundar sig på, förblir i ljuset av den
na bog en gåta). 
- Efter ett trängselstadium i ungdomen bör 
eken frihuggas senast vid 50 års ålder och 
bestånden får inte därefter sluta sig. Vid slutav
verkningen vid 120 års ålder skall bara 44 stam
mar per ha stå kvar, vilket betyder ett avstånd så 
stort som 15 m mellan individerna! 
- Eken är det rädslaget, som bäst av alla tål 
grönkvistning och bör senast vid en grovlek av 
14-18 cm vara kvistfri. Då det slutliga antalet 
stammar blir mycket ringa, kan och bör dessa 
utan stora arbetsinsatser alla kvistas tili en höjd 
av 8 meter. 
- Eken tål ingen överskuggning och rätt illa 
även tili synes ringa sidoskuggning runt kronan. 
Ståål skriver om så kallade ljusbrunnar, där 
ekens krona avstannar i tillväxten, trots att den 
inte direkt nås av sina grannar, en observation 
som man lätt kan göra också i finska blandsko
gar, men viiken helt ignoreras överallt i Finland, 
tili exempel på Runsala. 
- Boken avslutas med ett kapitel om "Eken i 
landskapet" av en annan författare (Roland 
Gustavsson) . Även för en som inte siktar tili 
ekonomi i sin ekplantering, är det av grundläg
gande betydelse att känna tili, hur man kan dra 
opp sunda ekungar, vilka kan fortleva genom 
generationerna upp mot tusenåraålderna. 

- Robert Rainio 
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Koivu maisemasuunnittelun näkökulmasta 

Anne Mäkynen 

Mäkynen, A. 1987: Koivu maisemasuunnittelun näkökulmasta (European silver 
birch (Betula pendula) in landscape planning). - Sorbifolia 18(2) :63-67. 

European silver birch has an important role in landscape planning and landscaping 
in Finland. lts white bark, slender branches and the changing colour of its leaves 
with the seasons give birch its beautiful aspect. Other valuable properties are rapid 
growth, and good resistance to hard wind and frost. Birch needs light for success
ful growth. It can be used as a pioneer tree in new or damaged parks and other 
green areas . In city areas silver birch may suffer from bark injury. Young birches 
adapt quite well to environmental changes but older trees decline fast. Also special 
forrns of silver birch are useful in landscape planning. 

A . Mäkynen, Museokatu 31 A 2, 00100 Helsinki, Finland. 

Koivulle on kirjoitettu runsain joukoin 
Ylistyslauluja-ja mitä olisi vanha ko
timainen elokuvammekaan ilman val
koista koivun runkoa, johon sankari
tar voi nojautua. Koivu on ollut ilon, 
valon ja hyvän symbolina ehkäpä sik
si, että koivun yleistyminen on kytkey
tynyt kulttuurin so. kaskikulttuurin le
viämiseen entisiin synkkiin ja villeihin 
erämaihin. Koivulla on siis yleisesti 
myönteinen kaiku. Samoin on suunnit
telijan mielikuva positiivinen ajatelles
sa näitä erinomaisen kauniita ja käyt
tökelpoisia puita. Koivusta puhuessani 
tarkoitan seuraavassa pääasiassa rau
duskoivua (Betula pendula). Hieskoi
vusta (B. pubescens) on erikseen muu
tamia mainintoja. 

Käyttöominaisuuksista 

Koivulla on paljon hyviä käyttöomi
naisuuksia, jos puuta ajatellaan maise
masuunnittelun ja -rakentamisen nä
kökulmasta. Tärkeimmät niistä liitty
Vät koivun pioneeriluonteeseen: koivu 
kasvaa nopeasti, kestää tuulta , ei pel
kää valoa eikä ole hallanarka (Kalela 

1961). Se on siis mitä mainioin puulaji 
perustettaessa uusia viheralueita ala vil
le, aukeille pelloille - tilanne, joka 
usein tulee suunnittelijan eteen. Koivu 
on "varma" valinta puistometsän pe
rustamisvaiheessa. Koivusuoja puuston 
alla voidaan kasvattaa sukkession seu
raavaa astetta: jaloja lehtipuita, kuus
ta tai vaikkapa pihtoja . Luonnostaan 
paljasta maata valloittamaan sopeutu
neena koivu on erinomainen myös 
maankaivu- ja täyttöalueita kunnostet
taessa. Koska koivu on nopeakasvui
nen, voidaan tällaiset laajat istutukset 
tehdä pienillä taimilla. Valoa rakasta
va koivu levittää kuitenkin latvuksensa 
leveäksi ja tuuheaksi, jos valoa vain on 
tarjolla. Haluttaessa kaunista, suora
runkoista puustoa, on koivikko istu
tettava kyllin tiheään, vaikkei viher
alueilla välttämättä tarvitsekaan kas
vattaa vanerikoivikkoa. Samalla taimi
kosta saadaan vielä nopeammin näyt
tävä, mikä viheralueella on aina tärke
ää. 

Kotimaisina puulajeina koivujen tal
venkestävyys on hyvä. Rauduskoivu 
tosin puuttuu pohjoisimmasta Suo
mesta, missä hieskoivukin muuttuu 
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Kuva 1. Tälle koivulle on kaupungin paine ollut 
liikaa.- Valokuvat 1 ja 2 A. Mäkynen. 

Fig . 1. The stresses of city life have proved too 
great for this silver birch tree. - Photographs 1 
and 2 A. Mäkynen. 

tunturikoivuksi (B. pubescens subsp. 
tortuosa). Koivut ovat siis käyttökel
poisia puita koko maassa. Hieskoivun 
merkitys kasvaa pohjoiseen mentäes
sä. 

Koivun hyvien käyttöominaisuuk
sien listaa voi jatkaa sen hienojakoisen 
ja tuuhean oksiston hyvällä pölynsito
miskyvyllä. Koivua voidaan siten käyt
tää suojaistutuksissa, vaikka se onkin 
arka rikki- ja fluoriyhdisteille (Kauko
virta ym. 1987). Koivun hienon oksis
ton on todettu myös lehdettömänä 
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muodostavan melko hyvän melusuo
jan. 

Koivun sopeutumiskyky erilaisille 
kasvupaikoille on hyvä. Koivu kasvaa 
hyvin vielä kuivilla mäenkumpareilla, 
jos kohta on todettava, että vain tuo
reilla ja ravinteikkailla mailla koivu 
kasvaa todella komeaksi. En silti lain
kaan väheksy kallionkolojen pieniä 
koivupuskia, jotka eläväittävät karua 
ympäristöään. Sekä ravinteiden että 
kosteuden suhteen hieskoivu on rau
dusta vaateliaampi. Hieskoivu kasvaa 
kuitenkin hyvin myös ravinteisilla soil
la, mitä raudus karttaa (Kalela 1961). 
Korpilaikusta saa poistamalla kuusi
kon helposti tervetullutta valoa ja 
vaihtelua havupuuvaltaiseen metsään, 
jos paikalla vain on parikin hieskoivua 
siemenpuiksi. Koivu karttaa kalkkia 
viihtyen hyvin neutraalilla ja kohtuul
lisen happamella maalla (Bucht & 
Widgren 1973). 

Nuori koivu sopeutuu ympäristöolo
suhteiden muutoksiin hyvin, mutta so
peutumiskyky heikkenee nopeasti iän 
karttuessa. Rauduskoivu on lajina 
hieskoivua sopeutuvaisempi. Maan 
täyttämistä koivu ei siedä, sillä sen 
juuriston hapentarve on suuri (Bucht 
& Widgren 1973). Uusia asuntoalueita 
rakennettaessa koivutaimikko on erin
omainen lähtökohta. Siitä saadaan va
likoimalla nopeasti pihoille ja viher
alueille hyvä puusto, jota istutuksin 
sitten voidaan monipuolistaa. Täysi
kasvuisten koivujen säilyttämisellä 
saavutetaan usein vain "ensiapua", 
mikäli olosuhteet muuttuvat voimak
kaasti. Vanhojen koivujen säilyttämi
sestä muutosalueilla saadaan ainoas
taan harmeja: uudet istutukset kituvat 
koivujen alla, lahot puut saattavat olla 
vaarallisia ja niitä on ahtaissa paikois
sa vaikea kaataa. Koivu ei edes !ahon 
saatuaan vanhene arvokkaasti, vaan 
ränsistyminen on nopeaa alamäkeä. 

Ettei totuus unohtuisi, on myös pu
huttava koivun heikoista käyttöomi-
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naisuuksista . Koivu on suhteellisen ly
hytikäinen, jo 100 vuotta on koivulle 
hyvä ikä. Hyvällä paikalla rauhassa 
kasvaessaan koivu voi elää 150 vuoti
aaksi, mutta rasittavissa olosuhteissa 
ikä voi jäädä vain muutamaan kymme
neen vuoteen (kuva 1). Koivu on arka 
runkovaurioille, vuotaa keväällä mah
laa ja juurista katkeilee helposti pai
non alla (Bucht& Widgren 1973). Vau
riokohtiin iskevät sitten helposti lahot
tajasienet . Koivu ei siten sovellu käy
tettäväksi laajassa mitassa kovasti rasi
tetuilla kaupunkialueilla. Ainakaan 
vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla ei 
koivua tulisi käyttää katupuuna . Sen
sijaan hiljaiselle kadulle tai puistokäy
tävälle koivusta saa ihastuttavan ku
janteen. Vanhat koivukujanteet ovat 
liikenteen lisäännyttyä ongelmallisia 
uudistettavia . Yritettäessä paikata nii
tä uusilla, kookkaiksi kasvatetuilla tai
milla, tulee vastaan koivun valonrak
kauden kääntöpuoli : kasvu pysähtyy 
kohta, kun latvus jää isompien var
joon (kuva 2) . Harkittavaksi tuleekin 
koko kujanteen uudistaminen kestä
vämmällä puulajilla. 

Kaupunkipuiston perustaminen yk
sinomaan koivun varaan on lyhytnä
köistä. Kun koivupuisto ikääntyy rii t
tävästi, on uudistaminen varsin vaike
aa. Vanhan koivupuuston harventami
nen uusia istutuksia varten nostaa tuu
lenkaatoriskiä , sillä koivun tuulenkes
tävyys heikkenee iän mukana. Koivu 
on myös vahva juuristakilpailija 
(Bucht & Widgren 1973). Kaupunki
puistossakin on koivu siis ymmärrettä
vä "pioneeri puuksi", jolla nopeasti 
saadaan puistolle hahmoa, mutta sa
malla istutetaan pitkäikäisempiä lajeja 
puiston varsinaiseksi peruspuustoksi. 

Koivun käyttörajoituksena on myös 
muistettava, että se on yleinen aller
gianaiheuttaja. Ei voida ajatella , että 
koivu tästä syystä hyljättäisiin, mutta 
on syytä välttää asuntoalueilla ylen
määräistä koivun käyttöä. 
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Koivu on kaunis 

Suunnittelussa ovat esteettiset ominai
suudet oleellinen asia käyttöominai
suuksien ohella. Koivu on kaunis. Val
kea tuohi on puiden maailmassa ihas
tuttava harvinaisuus. Nuorilla raudus
koivuilla tuohen väri vielä vaihtelee 
kiiltävän keilan- ja punaruskean sä
vyissä muuttuen valkoiseksi taimen 
varttuessa (kuva 3). Koivun oksiston 
hieno grafiikka tulee esiin varsinkin 
talvella. Nuoren puun ylöspäin tavoit
televa kapea latvus pyöristyy vanhalla 

Kuva 2 . anhan koivukujanteen uudistaminen 
on vaikeaa. 

Fig. 2. Renewal of old birch avenues is d ifficult . 
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puulla ja oksat saavat sirosti riippuvan 
olemuksensa (kuva 4). Kevään lähes
tyessä oksat saavat sinipunertavan sä
vyn ennen kuin lehtien puhkeaminen 
äkkiä muuttaa puun heleän vihreäksi 
ja tuoksuvaksi. Kesällä koivu on vah
van vihreä. Syksyinen väriyhdistelmä 
-kultainen ja valkoinen- on vaikut
tava. On todettava, että rauduskoivun 
syysväritys on eteläisen Suomen kau
punkien likaisessa ilmassa vaatimatto
mamman ruskehtava, mutta kirkastuu 
pohjoisemmaksi ja puhtaampaan il
maan mentäessä. Hieskoivun syysväri 
on vielä raudusta heleämpi. Värivaih
telu tekee koivusta aina yhtä sykähdyt
tävän olipa se sitten puistossa yksittäis
puuna tai maisemassa kokonaisena 
metsikkönä. 

Leikkaaminen 

Koivua ei saa leikata. Sen versoraken
ne ei sovi muotoonleikkaukseen. Koi
vu kasvaa luontaisesti hyvän muotoi
seksi, eikä sen kasvua tarvitse leik
kauksin ohjata. Mikäli oksia joudu-
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Kuva 3. uoren koivikon 
kauneutta. Puistometsän 
pioneerivaihe. - Valoku
vat 3 ja 4 P. Alanko. 

Fig . 3. The beauty of 
young birches during the 
pioneer stage of a park fo
rest. - Photographs 3 
and 4 P. Alanko. 

taan välttämättä poistamaan, tehdään 
se syksyllä mahlavuodon välttämisek
si. 

Randuskoivon erikoismuodot 

Koivusta on olemassa muutamia eri
koismuotoja, joita käytetään pääasias
sa yksittäispuina ja pieninä ryhminä 
väri- ja muotovariaation luomiseksi. 

Koristeellisen liuskaisen lehvästönsä 
ansiosta ovat tunnettuja pirkkalankoi
vu (B . pendula 'Bircalensis'), loimaan
koivu (B. pendula 'Crispa') ja taalain
koivu (B. pendu/a 'Dalecarlica'). Oma 
suosikkini on pirkkalankoivu. Voi
makkaammin liuskaiset muodot näyt
tävät helposti risaisilta ja aneernisilta. 
Liuskaisuus vähentää lehvästön yh
teyttävää pintaa ja kompensaatioksi 
tarvittaneen parempia kasvupaikka
olosuhteita. Koivusta on myös olemas
sa punalehtinen muoto (B. pendula 
'Purpurea'), jonka käyttö vaatii jo hy
vää harkintaa. 

Kasvutavaltaan erikoisia koivun 
muotoja ovat riippakoivu, kyynelkoi-
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vu, visakoivu ja kartiokoivu . Taimis
toissa myydään keskieurooppalaispe
räistä riippakoivua (B. pendula 'Tris
tis'), joka viihtyy vain eteläisimmässä 
Suomessa. Tämän rinnalle tulisi taimi
tuotantoon pikimmiten valita kestäviä 
kotimaisia kantoja - löytyyhän Suo
mestakin toki riippakoivuja! Ulkomai
sesta alkuperästä johtuen 'Tristis' us
kollisesti kantaa keskikesän vihreyttä 
ensiJumiin asti. Tätä voidaan tietenkin 
myös käyttää hyväksi suunnittelussa. 
Myöhäinen syysväritykseltään on 
myös toinen riippuva muoto, kyynel
koivu (B. pendula 'Youngii'). Lajike 
on vartettu ja siten matalakasvuinen . 
Kyynelkoivu on yksi kauneimmista 
Suomessa kasvatettavista riippapuista 
(ks. kuva Sorbifolia 17/ 4 s. 217). Visa
koivun (B. pendula 'Carelica') ulkonä
kö vaihtelee melkoisesti visaantumista
vasta riippuen. Se ei siis välttämättä 
tuota toivottua vaikutelmaa puisto
puuna - voihan sen tosin aina myydä 
puutavaraksi , jos se tuottaa esteettisen 
pettymyksen. Kartiokoivun (B. pendu
la 'Fastigiata') oksat kasvavat voimak
kaasti yläviistoon ja latvus on ylhäältä 
leveämpi. 

Jokapaikan komistus 

Koivu on yksittäispuuna parhaimmil
laan silloin, kun se vapaalla paikalla ja 
hyvässä maassa saa kehittyä rauhassa 
mahtavaksi ja tuuheaksi. Tällaisena 
koivu on todellinen kaunistus niin pi
hassa, puistossa kuin puistometsän lai
teessakin. Metsikkönä koivikko on 
kauneimmillaan nuorena, terveenä ja 
vahvakasvuisena valkoisten runkojen 
pylväikkönä. Puistometsien hoidossa 
tulee muistaa, että maisemassa tarvi
taan myös tätä pioneerivaiheen nuo
ruutta ja valoisuutta. Kun koivikon 
ikääntyessä toinen puulaji nousee alta 
korvaamaan sen, on toisaalla aika 
aloittaa uuden koivikon kasvatus. 
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Kuva 4. Komea rauduskoivu asuntoalueen veh
reynäjänä. 

Fig. 4. A handsome silver birch greatly enhances 
the city environment. 
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Vihta, rauduskoivun arvossapidettävä käyttömuoto 

Veikko Koski 

Koski, V. 1987: Vihta, rauduskoivun arvossapidettävä käyttömuoto (Bath whisk 
("vihta"), a greatly esteemed use of Betula pendula). - Sorbifolia 18(2):68-72. 

Manu urban Finns are no longer aware of the traditionai habit of making and 
using bath whisks ("vihtas") in the sauna. A whisk is made of carefully selected 
twigs of birch, usually of Betula pendula. Originally, the binding was also made 
from a young sprout or sapling of birch. A sauna bath enjoyed with a properly 
prepared "vihta" gives a feeling of relaxation. 

V. Koski, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01310 Vantaa, Finland. 

Vihdan tuoksu ja vihtominen juhlista
vat monen suomalaisen saunomista ai
nakin kesällä ja kesämökillä. Tuntuu 
vähän pahalta, kun näkee ihmisten ka
saavan jonkinlaisen oksaläjän kumi
lenkillä tai muovinarulla, taikka osta
van vastaavanlaisen tuotteen valinta
myymälän pakastearkusta muovipus
sissa. Monet ihmiset eivät ilmeisesti 
tiedä minkälainen kunnon vihta on, 
saati sitten miten sellainen tehdään. 

Vihdan tekotapoja on tietysti mo
nenlaisia. Jokainen tekee sen omalla 
mallillaan. Oma tapani koota ja sitoa 
vihta on peräisin Satakunnasta. Vas
tan laittavat yleensä Itä-Suomesta syn
tyisin olevat. Olen huomannut, että 
vihta useimmiten on siteellä sidottu, 
kun taas vastassa on panta, jonka läpi 
vastan tyvi on pujotettu. Vihta- vas
ta, side - panta esiintyvät tavallisessa 
kielenkäytössä kaikkina mahdollisina 
yhdistelminä, joten oppiriitakysymys
tä tästä asiasta ei kannata rakentaa . 
Kerron omaan kokemukseeni perus
tuen konstit vihdan teossa ja käyttämi
sessä. 

Vihdasten keruu 

Ensimmäiseksi kerätään vihdakset. 
Kansa on kokemusperäisesti oppinut 

suosimaan rauduskoivua milloin sitä 
vain on saatavilla. Omasta mielestäni 
valinta perustuu paljolti siihen, että 
raudus tulee lehteen ennen hiestä, jol
loin lehti valmistuu aikaisemmin ja on 
lisäksi rakenteeltaan lujempi kuin 
hieksen lehti. Rauduksen oksat ovat 
myös sopivan notkeita, paitsi oikein 
riippakoivujen, jotka ovat liiankin ve
teliä . Rauduskoivun oksien joukkoon 
voi kuitenkin laittaa pari kolme hies
koivun oksaa, hajuoksaa, antamaan li
säaromia. 

Parhaat vihdakset saa nuorehkojen 
puiden alaoksista. Nuorten taimien tai 
versojen oksat ovat piiskamaisia, eri
tyisesti pitkät uudet kasvaimet oksien 
kärjissä. Isojenkin puiden latvaoksissa 
on piiskoja ja usein myös urpuja. Ur
pujen ottaminen vihtaan osoittaa vih
dantekijän taidot puutteellisiksi ja ai
heuttaa saunottaessa epämiellyttävän 
yllätyksen. 

Kun tehdään yksi tai pari vihtaa heti 
käytettäväksi, voi vihdakset keräillä 
napsimalla nätisti puukolla kasvavista 
puista noin puolen metrin mittaisia ok
sasia. Suurempia määriä tehtailtaessa, 
vaikkapa talvea varten, kannattaa et
siä sopiva puu kaadettavaksi, jolloin 
tavaraa kertyy paljon yhdellä kertaa. 

Seuraava työvaihe on lehtien poista
minen varteen tulevista oksantyvistä. 
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Lehtiä jätetään noin 30 cm osalle ok
san kärkeen . Tyveltä lehdet riivitään 
vetämällä oksa sormien välistä. Jos 
oksaan jää teräviä karoja, ne veiste
tään puukolla pois. Näin valmistellut 
oksat ladotaan päällekkäin sillä ta
voin, että niiden latvat tulevat tasan. 
Kourassa pitelemällä tunnusteliaan 
milloin latomus on sopivan kokoinen 
vihdaksi. Vihtaa ei kannata laittaa val
lan suureksi, jottei itse vihtorninen kä
visi liian raskaaksi (kuva 1) . 

Vihdan sitomisen oppii 

Vihdan siteen kiertäminen ja sitomi
nen ovat useimmille vihdan tekemistä 
yrittäneille ylipääsemätön paikka. Mi
tään yliluonnollisia kykyjä ei kuiten
kaan tarvita. Sinnikäs yrittäminen ja 
harjoittelu tuottavat varmasti tulosta. 
Sain itsekin vähänä poikana toisenkin 
kerran vääntää koivunvesaa ennen
kuin oikeat liikeradat löytyivät. 

Siteeksi etsitään kamovesoja tai ti
heitä siementaimiryhmiä. Tähän tar
koitukseen kelpaa hies yhtä hyvin kuin 
rauduskin. Noin metrin pituinen, suo
ra ja pienioksainen sekä tyvestä noin 
puolen sentin vahvuinen vitsas on sopi
va. Se katkaistaan puukolla läheltä 
maanpintaa, kuitenkin niin, ettei mah
dollinen tyvimutka tule mukaan . Ty
vestä alkaen leikataan puukolla pois 
oksat ja lehdet niin nätisti, ettei pää
rangan puuta rikota. Latvaan jätetään 
oksia ja lehtiä 20-30 cm matkalle. Sit
ten puhdistettu tyviosa aisataan vetä
mällä se polven päällä poikittain pidet
tävän puukonterän alta. 

Siteen kiertämisessä vitsasta itseasi
assa pyöritetään pituusakselinsa ympä
ri niin, että puusyyt tulevat kierteisiksi 
kuten langassa tai narussa. Näin käsi
telty muutaman millin vahvuinen puu 
kestää taivutusta ja vetoa uskomatto
man paljon (kuva 2). 

Olen näyttänyt siteen kiertämisen 
varmaan sadoille ihmisille ja neuvonut 
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Kuva ! . Vihdan tyveltä lehdet riivitään vetämäl
lä oksa sormien välistä. Jos oksaan jää teräviä 
karoja, ne veistetään puukolla pois . - Valoku
vaA. Viherä-Aarnio. 

Fig. !. A sharp knife is useful in preparing a 
bath whisk ("vihta").- Photograph A . Viherä
Aarnio . 

tekemään samalla tavalla perässä. Ku
kaan ei tätä hommaa ole kuitenkaan 
kerralla oppinut, mutta toivottavasti 
useat salaa harjoittelemalla jälkeen
päin. Näin se käy: Siteen tyvi pannaan 
tukevasti vasemman päkiän alle ank
kuriin, niin ettei se pyöri mukana. Va
semmalla kädellä tartutaan peukalo 
ylöspäin kiinni muutama sentti jätetty
jen oksien alapuolelta. Oikealla kädel
lä tartutaan kymmenkunta senttiä 
ylempää peukalo alaspäin. Latva tai
vutetaan sivullepäin (noin 30°) ja ruve
taan varovasti pyörittämään myötä
päivään . Vasen käsi ei purista sidettä 
vaan ohjaa kiertymistä ja estää kierret-
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tä menemästä mutkille. Kiertyminen 
tapahtuu vasemman käden kohdalla. 
Kun se kerran on lähtenyt alkuun kä
det siirtyvät samalla alaspäin, kun 
kiertyvät. Kuori irtoaa tässä vaiheessa 
itsestään. Tyveltä jätetään vajaat 10 
cm kiertämättä. Tyvi veistetään sileäk
si kiilaksi ja side on valmis. 

Valmis latomus otetaan taas vasem
paan käteen ja siteen tyvi työnnetään 
latvojen puolelta sisään ja jälleen ulos 
siitä mistä lehdetön varsi alkaa . Vaih
detaan otetta, niin että vihdan tyvi 
osoittaa oikealle. Side vedetään niin 
pitkälle, että kierretyn osan alku tulee 
näkyviin. Pyöräytetään siteeseen muu
tama kierros kierrettä, viedään side 
yläkautta varren ympäri, pujotetaan 
siteen alta ja kiristetään. Sitten vielä 
toisen kerran siteen alta ja kiristetään. 
Nyt on ensimmäinen lenkki valmis. 
Sitten sidettä kuljetetaan kouran levey
den verran tyveenpäin. Taas pyöräyte
tään side varren ympäri, pujotetaan 
lenkin alta ja kiristetään. Kun toinen
kin lenkki on valmis, katkaistaan vih
dasta tyvet 4-5 cm toisen lenkin tyvi-
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puolelta. Viimeksi pyöräytetään sitee
seen vielä vähän kierrettä ja painetaan 
siteen pää varren päästä sisälle. Siinä 
on valmis vihta ripustuslenkkeineen 
kädessä. 

Talviset vihdat neuvotaan tekemään 
juhannuksen jälkeen kesä-heinäkuun 
vaihteessa. Tämä on se aika, jolloin 
lehti on saavuttanut lopullisen lujuu
tensa, mutta lehden kannan irtoamis
solukko ei vielä ole jouduttamassa leh
tien irtoamista. Myöhemmin kesällä 
koivun lehtiin tulee myös erilaisia äkä
miä, sienilaikkuja ja hyönteisten vi
kuutuksia. Kertakäyttövihtoja voi teh
dä loppukesälläkin, kuten tietysti alku
kesästäkin. Koivun lehteen tulon ajan
kohta vaihtelee kevään lämpöoloista 
riippuen vuodesta toiseen. Etelä-Suo
messa saadaan tavallisesti juhannus
saunaan uudet vihdat. 

Vihtoakin voi monella tavalla 

Vihdan käytössä on monta tapaa niin
kuin teossakin. Lapsuuteni perua on 
tapa hautoa vihta kiukaalla. Vihta ote-

Kuva 2. Sidettä kierret
täessä vitsasta itseasiassa 
pyöritetään pituusakselin
sa ympäri niin, että puu
syyt tulevat kierteisiksi 
kuten langassa tai narus
sa. - Valokuvat 2 ja 3 J. 
Leinonen. 

Fig. 2. The binding for a 
whisk is taken from a 
young sprout or a sapling 
of birch. - Photographs 
2 and 3 J. Leinonen . 



SORBIFOLIA 18(2) 1987 

taan vesiastiasta ja lasketaan kevyesti 
kuumille kiville. Vihtaa pyöritellään 
kuumassa löylyssä ja annetaan kauhal
la lisää vettä maun mukaan. Kuuma 
höyry kypsentää vihdan ja tuo esiin to
dellisen saunan tuoksun. Näin haudo
tun vihdan kosketus kasvoihin ja sen 
läpi hengittäminen ennen varsinaista 
vihtomista on melkoista balsamia sie
lulle. Kuumuus tai älytön pieksäminen 
vihdalla eivät ole miellyttävää ja ren
touttavaa saunomista, mutta makunsa 
kullakin . Jossain päin vihta myös kas
teliaan tämän tästä kylmään veteen . 
Kylmän veden roiskimisella iholle hel
potetaan kai tukalaa oloa. 

Talveksi tehtävät vihdat sidotaan 
lenkeistään pareiksi ja kuivataan or
ressa pimeässä ja ilmavassa paikassa 
(kuva 3). Tuoreita vihtoja ei missään 
tapauksessa saa pakata tiiviisti esim. 
kuljetusta varten, koska ne silloin ly
hyessäkin ajassa kuumenevat ja mene
vät piloille. Kuivia vihtoja voi säilyttää 
kiinni toisissaan pimeässä ja kuivassa, 
ei kuitenkaan umpinaisissa pakkauk
sissa. Erilaisia säilömistapoja, kuten 
suoJaamista ja pakastamista käyte
tään, ellei ole sopivaa tilaa kuivattujen 
vihtojen säilyttämiseen. Kuivattu vihta 
saadaan käyttökuntoon liottamalla si
tä kuumassa vedessä. Samalla kun sau
na pannaan lämpiämään vihta tai use
ampi pannaan aika kuumaan vesiasti
aan. Parin tunnin kuuma kylpy peh
mittää vihdan käyttökuntoon. Liotus
vettä voi sitten heittää fingerporillisen 
kiukaalle, jolloin saunaan saa muka
van pehmeän tuoksun. 

Oikeaan aikaan ja kunnolla tehty 
vihta kestää talvella käyttöönotettuna 
2 tai 3 saunomista. Saunomisen jäl
keen vihta huuhdellaan, kuivataan ja 
säilytetään viileässä paikassa. Aromit 
eivät tosin uusintakäytössä ole kaikki 
tallella. Kun varastotilat nykyisin ovat 
monella kovin vähäiset, saadaan vaati
matonkin varasto tällä konstilla piisaa
rnaan talven yli. 
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Kuva 3. Talveksi tehtävät vihdat sidotaan len
keistään pareiksi ja kuivataan orressa pimeässä 
ja ilmavassa paikassa. 

Fig. 3. Dried whisks can be hung from the raf
ters in a dry, dark room for use during the win
ter . 

Kunnon vihta kruunaa hyvän 
saunomisen 

Minulle sauna ja kaikki siihen liittyvä 
on kiireetöntä ja mieluisaa askaretta. 
Saunan ei tarvitse kuumentua puolessa 
tunnissa yli 100 asteiseksi pätsiksi, jos
sa istutaan hampaat irvissä. Tulen 
poltteleminen kiukaan alla saakin kes
tää muutaman tunnin, jolloin saunaan 
syntyy pehmeä lämmin. Saunaa läm
mitettäessä voi kesäaikaan käydä teke
mässä vihdan ja talvella liottaa kuivat-
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tua kesätuoreutta uuteen eloon. Kaikki 
tämä kuuluu osana saunan rentoutta
vaan ja miellyttävään kokonaiselä
mykseen. 

Sauna ei enää ole suomalaisten yk
sinoikeus, eikä sauna Suomessakaan 
aina ole aidon oloinen. Vihta lienee to
si suomalainen perinne. Siitäkin on tie
tysti kehitetty muovinen korvike, ku-

Kirjallisuutta 

Kaukovirta, E., Ylätalo, M. & Tegel, S. 1987: 
Puuvartiset koristekasvit. - Helsingin yliopis
ton puutarhatieteen laitoksen julkaisuja 5:1-
101. 

Lehden toimitusharrastuksista on joskus mel
keinpä haittaa. Tekee aina mieli korjata valmii
takio tekstejä, mikä häiritsee monen artikkelin 
hyvän sisällön omaksumista. Näin kävi tämän
kin monisteen kanssa: kun ensi kertaa sitä lehtei
lin , käsi tapaili kynää ja ajatus risteili lausera
kenteissa enemmän kuin itse asiassa. 

Tämä puutarhatieteen opiskelijoille tarkoitet
tu A4-kokoinen luentomoniste ilmestyi ensim
mäistä kertaa v. 1975 Kaukovirran ja Ylätalon 
kirjoittamana. Toisen painoksen uusinnan on 
tehnyt Tegel. Vaikka monisteen luettavuutta ja 
kieliasua on paljon parannettu ensimmäisestä 
painoksesta, olisi toivonut vieläkin suurempaa 
huolellisuutta ja perusteellisempaa muokkausta. 
Semminkin kun sisältönsä puolesta tuotteella 
olisi paljon luentomonistetta laajempaakin käyt
töä . Subjektit ja predikaatit tuskin olisivat koh
tuuttomasti tekstiä paisuttaneet. 

Monisteessa on puuvartiset kasvit tulkittu laa
jasti, mukana ovat puiden ja pensaiden lisäksi 
varvut (mm. Ericaceae) ja köynnökset, eräät 
melko ruohovartisetkin (Ciematis, Menisper
mum). Kasvit on käsitelty tieteellisen sukunimen 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä, paljassiemeni
set ja koppisiemeniset erikseen . Siten mm. 
Rhamnus ja Frangula joutuvat aivan eri paik
koihin . (Uusimman tiedon mukaan ne tulisi yh
distää samaan sukuun Rhamnus, kuten aiem
minkin tehtiin) . 

Muutamin sanoin esitellään kunkin suvun 
yleislevinneisyyttä, lajilukua, jne., sekä erillisinä 
kappaleina suvun yleiset tuntomerkit sekä ekolo
gia ja maisemallisten seikkojen pääpiirteet. Su-
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ten joulukuusestakin. Moiset "simu
loinnit" eivät ole läheskään aidon asi
an veroisia. Kansanperinteen jatkumi
sen kannalta olisi suotavaa, että taito 
tehdä ja käyttää pelkästä luonnonma
teriaalista valmistettuja vihtoja säilyy. 
Rauduskoivu ansaitsee myös tulla hy
vin kohdelluksi silloin, kun se on vih
dan tekijän käsiin joutunut. 

kukuvauksen jälkeen käsitellään meillä suositel
tava! lajit: kuvataan niiden tuntomerkit, ja usein 
muutamin sanoin tärkeitä seik koja sopivista 
kasvupaikoista, käyttömahdollisuuksista ja -ra
joituksista. Mm. myrkyllisyys on yleensä todet
tu . Myös tärkeimmät lajikkeet kuvataan. Vii
meksi suvun alla luetellaan ilman kuvausta har
vinaisempia lajeja . Käytön kannalta keskeisiä 
ovat joka lajin kohdalla mainitut kolme seikkaa: 
kasvin korkeus, menestymisalue Suomessa ja 
Puutarhaliiton maisemavaliokunnan asettaman 
taimityöryhmän laatiman luettelon mukainen 
maininta onko kyseessä viherrakentamisen pe
ruskasvi, täydennyskasvi vai erikoiskasvi. Kai
ken kaikkiaan teksti on asiasisällöltään vars in 
hyvä. 

Yhteensä kuvauksin lajeja esitellän n. 275 ja 
mainionoin vielä n . 120 lisää . Lajivalikoiman se
kä käyttö- ja menestyrniskuvausten käyttökel
poisuutta vahvistaa monisteen kytkentä KES
KAS-hankkeeseen - esipuheen mukaan Tegelin 
ohella sormensa mukana monisteen ajanmukais
tamisessa on ollut myös Pentti Alangolla. Aak
kosellisen ja systemaattisen sukuhakemiston 
ohella monisteen käyttökelpoisuutta olisivat li
sänneet mm . suomenkielisten nimien mukainen 
hakemisto ja muutamat yhteenvetotaulukot. 

Viime vuosina on ilmestynyt muutamia puu
vanisia koristekasveja käsitteleviä opaskirjoja. 

e prameilevat värikuvilla , mutta ovat ulkolais
ten kirjojen käännöksiä, joissa paljolla sovitta
misellakaan ei lajivalikoimaa ole saatu kaikilta 
osin meille sopivaksi. "Puuvartiset koristekas
vit" on näitä sopivasti täydentävä moniste, jossa 
kerrankin on mukana oikea lajisto. Se tarjoaisi 
mainion pohjan kirjaksikin . 

Monistetta on saaravissa Akateemiselta puu
tarhakerholta (os. Puutarhatieteen laitos, Viik
ki, 00710 Helsinki; puh. 378 011). Hinta on vain 
40 mk. - Pertti Uotila 
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Voidaanko rauduskoivun nisäkästuhoja vähentää 
metsänjalostuksen keinoin? 

Matti Rousi, Jorma Tahvanainen, Eero Helle ja Ilari Uotila 

Rousi, M., Tahvanainen, J., Helle, E. & Uotila, 1. 1987: Voidaanko rauduskoivun 
nisäkästuhoja vähentää metsänjalostuksen keinoin? (Breeding for mamma! resis
tance in Betula pendula). - Sorbifolia 18(2):73-76. 

Although the cultivation of high quality Betula pendula could be very profitable 
the ravages of elk, vole and hare have almost precluded it. According to our results 
there is a large variation in resistance of different birch species, origins of 8. pen
dula and genotypes of the same origin. The prospects for combining growth, qual
ity and resistance are considered to be very promising. 

M. Rousi, Metstintutkimuslaitos, 58450 Punkaharju, J. Tahvanainen ja!. Uotila, 
Biologian laitos, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu, E. Helle, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, Turunlinnantie 8, 00930 Helsinki, Finland. 

Rauduskoivu on Suomen oloissa eko
nomisesti, ekologisesti ja maisemalli
sesti hyvin edullinen puulaji. Koivua 
viljellään kuitenkin hyvin niukasti, 
koska käytännön metsätalouden kiin
nost.Js laski romahdusmaisesti 1960-
luvulla ja 1980-luvun alussa laajojen 
nisäkästuhojen jälkeen. Koivua on silti 
pidetty niin lupaavana puulajina, että 
sen jalostusta on jatkettu melko laajas
sa mitassa ja päästy jo toiseen ja kol
manteen jalostussukupolveen. Niissä 
kasvunopeus ja tekniset ominaisuudet 
ovat parantuneet huomattavasti. Ja
lostuksessa tuholaiskestävyyteen ei 
kuitenkaan ole kiinnitetty lainkaan 
huomiota. 

Hirvien, myyrien ja jänisten vilje
lyksille aiheuttamia tuhoja voidaan 
torjua periaatteessa monin eri tavoin: 
aitaamaila viljelykset, pitämällä eläin
populaatiot riittävän pieninä, hävittä
mällä, esim. kulottamalla myyrien tar
vitsema pintakasvillisuus, torjumalla 
tuhot nisäkkäitä karkoittavilla aineilla 
tai käyttämällä vilj elyssä nisäkkäille 
kelpaamattomia, resistenttejä koivuja
losteita. Nisäkäspopulaatioiden aktii
vinen säätely on erityisesti myyrien 

osalta lähes mahdotonta. Aitojen ja 
karkotteiden käyttö käytännön mitta
kaavassa lienee ylivoimaisen kallista ja 
hankalaa. Kulotus hävittää pintakas
villisuuden vain lyhytaikaisesti ja on 
tehokas vain myyriä vastaan (Larsson 
1975). Sen sijaan koivun tuholaiskestä
vyyden parantaminen jalostuksen yh
teydessä saattaisi olla käyttökelpoinen 
ja kestävä keino estää tuhoja jo enna
kolta. Resistenssijalostuksen taustaksi 
tarvitaan kuitenkin tietoa nisäkkäiden 
ravinnonvalinnan ja koivujen resis
tenssin perusmekanismeista, resistens
sivaihtelusta koivupopulaatioissa ja re
sistenssin periytyvyydestä. 

Nisäkkäiden ravinnonvalinta 

Talvisin boreaalisten metsien nisäkäs
herbivoreilla on valittavanaan erilaisen 
kasvustrategian omaavia puita (havu
tai lehtipuut) , eri puulajeja, ikäluokkia 
ja kasvinosia (silmut, kukkanorkot, 
verson kärjet, rungon kuori jne.) . 
Huolimatta laajasta potentiaalisesta 
ravintokasvivalikoimasta eri nisäkäs
kasvinsyöjien ravinnonvalinta on yllät-
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tävän samanlainen. Ensinnäkin msa
käsherbivorit välttävät typpisymbiont
teja, joiden pitäisi olla "optimira
vintoa", koska ne sisältävät keskimää
räistä enemmän ravinteita, erityisesti 
typpeä. Nisäkäskasvinsyöjät välttävät 
myös K-strategisteja, myöhäissukkes
siovaiheen havu puita, jotka mahdollis
taisivat "optimaalisen energiansaan
nin", koska ne sisältävät runsaasti lipi
dejä ja hiilihydraatteja. Kolmanneksi 
vanhojen puiden latvaosat ovat suosi
tumpia kuin samojen puulajien vesat 
tai taimet. Nuorten taimien hylkirni
nen ei voi johtua matalasta ravinnepi
toisuudesta, sillä niissä on saman ver
ran tai jopa enemmän tärkeitä ravin
teita kuin täysikasvuisten puuyksilöi
den oksissa (Bryant ym. 1985, Helle 
ym. 1986). 

Viime aikojen ekologinen tutkimus 
on osoittanut, että ravinteiden sijasta 
kasvien syntetisoimilla sekundaariai
neilla kuten fenoleilla, terpeenillä ja al
kaloideilla on ratkaiseva merkitys kas
veja syövien eläinten ravinnonvalin
nassa. Nämä aineet ovat eläimille pa
hanmakuisia tai jopa myrkyllisiä, jo
ten ne "puolustavat" kasveja eläinten 
syöntiä vastaan. Yleisesti uskotaan, 
vaikkakaan asiaa ei ole sitovasti pys
tytty todistamaan, että herbivorien ai
heuttama paine ohjaa sekundaariainei
den syntyä kasvissa sekä lyhyellä, eko
logisella, että pitkällä, evolutiivisella, 
aikavälillä (Haukioja ym. 1985). 

On ilmeistä, että sekundaariaineilla 
on keskeinen merkitys sekä luonnonti
laisten että viljeltyjen kasvilajien ja la
jikkeiden tuholaiskestävyyden mää
räytymisessä. Näin ollen viljeltyjen 
kasvien, siis myös koivun, resistenssiä 
pitäisi voida parantaa lisäämällä syön
tiä ehkäiseviä sekundaariaineita kas
vinjalostuksen keinoin. Mahdollisuuk
sia tähän selvitetään Suomen Luon
nonvarain Tutkimussäätiön rahoitta
massa Joensuun yliopiston, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen ja 
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Metsäntutkimuslaitoksen yhteistutki
muksessa. 

Koivujen resistenssin vaihtelu 

Jalostusohjelmissa voidaan käyttää 
hyväksi lajien, alkuperien ja yksilöiden 
välistä geneettistä vaihtelua. Useat koi
vulajit risteytyvät keskenään, joten mi
käli resistenssierot ovat riittävät, saat
taa lajihybridisaatio tarjota nopean 
keinon viljelyvarmuuden lisäämiseksi. 

Syökö hirvi mieluummin raudusta 
vai hiestä? Suomessa Löyttyniemi ja 
Piisilä (1983) eivät havainneet kelpaa
vuuseroja. Ruotsalaisten selvityksen 
mukaan hirvi suosii raudusta (Danell 
ja Ericson 1985), erityisesti silloin, kun 
syöntimäärät eivät ole suuria. Jos on 
kysymys aivan pienistä taimista, saat
taa hieskoivu olla raudusta suositumpi 
(Löyttyniemi & Rousi 1979). Myyrille 
näyttävät raudus ja hies kelpaavan yh
tä hyvin (Larsson 1975). 

Omissa kokeissamme surs1mme 
maastoon yksivuotiaita koivuntaimia 
ja seurasimme niiden kelpaavuutta jä
niksille . Eri lajeja ja alkuperiä edusta
vat taimet oli kasvatettu ja siirrettiin 
maastoon Enso-kennoissa, joten ne si
jaitsivat alle 10 cm:n etäisyydellä toi
sistaan. Jänikset poimivat näiden tai
mien joukosta hiekset ja jättivät suu
rimman osan rauduksista ja erityisesti 
japaninkoivuista (Betula japonica) 
syömättä. Samansuuntaiset tulokset 
saimme myös jäniksillä tehdyissä häk
kikokeissa. Japaninkoivua käytetään 
jo nyt jalostusohjelrnissa, koska se me
nestyy Suomen ilmastossa hyvin ja 
näyttää nuorena nopeakasvuiselta. Li
säsel vitykset resistenssin periytymises
tä ovat meneillään. 

Kokeissamme oli mukana useita 
balttilaisia raudusalkuperiä. Jänikset 
eivät kuitenkaan suosineet niitä etelä
suomalaisiin verrattuna . Raudus ehkä 
poikkeaa näinollen havupuista, joilla 
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eteläisten alkuperien myyrätuhoalttius 
on selittynyt niiden ilmastollisella so
peutumattomuudella (Rousi ym. 
1987). Eteläsuomalaisten alkuperien 
kelpaavuudessa on selviä eroja. Esi
merkiksi lapinjärveläisiin rauduksiin 
jänikset eivät olleet koskeneet lain
kaan. Sama alkuperä osoittautui tar
hakokeissakin erittäin kelpaamatto
maksi. Vertailtaessa yksivuotiaiden 
raudusten kelpaavutta myyrille on 
huomattu, että risteytys, jossa on mu
kana novosibirskiläinen isä, on huo
nosti kelpaava verrattuna suomalaisiin 
alkuperiin. Myös jäniskokeissa Novo
sibirskin raudus osoittautui hyvin re
sistentiksi. 

Jäniksen tarhakokeissa vertasimme 
myös toisen ja kolmannen jalostussu
kupolven (F 2 ja F J jalostuksen kelpaa
vuutta. Vertailtavina oli kahdeksan 
puolisisarussarjaa, joilla kaikilla oli 
yhteinen emopuu. Näinkin pienestä, 
satunnaisesti valitusta joukosta löytyi 
erittäin suuria kelpaavuuseroja. Uu
simpien, talven 1987, tulosten analy
soinoissa olemme todenneet myös sisa
russarjojen sisäisen resistenssivaihte
lun suureksi. Eräät yksilöiden väliset 
morfologiset erot näyttävät korreloi
van erittäin selvästi tuhoalttiuteen . 
Lannoitus vaikuttaa sekä tuhojen 
kanssa korreloivien "hartsinystyjen" 
lukumäärään että ilmeisesti myös näi
den nystyjen biokemialliseen koostu
mukseen. 

Resistenssijalostuksen mahdollisuudet 

Resistenssij alostus yksinkertaisirnmil
laan voisi merkitä vain tuhoaltteim
pien alkuperien tai yksilöiden jättämis
tä pois jalostusohjelrnista . Asiaa voisi 
tarkastella myös toisinpäin: riistanhoi
toon pyritään jalostamaan hyvin mais
tuvia puukantoja. Tällaisilla jalosteilla 
pyrittäisiin suuntaamaan nisäkkäiden 
syönti tätä varten perustettuihin vilje
lyksiin tai taimiin. 

75 

Aktiivisiin jalostusohjelmiin pyrit
täessä on ensin selvitettävä vaihteleeka 
puiden resistenssi luontaisesti tarpeeksi 
laajasti ja onko kasvituholaisen vilje
lyksille aiheuttama uhka niin suuri, et
tä resistenssin lisäykseen kannattaa pa
nostaa. Koivulajien, alkuperien ja yk
silöiden resistenssivaihtelu näyttää hy
vin suurelta ja nisäkkäiden viljelyksille 
aiheuttama uhka on todellinen. On il
meistä, että jalostuksen mahdollisuu
det ovat erityisen suuret, jos koivun 
hirvi-, myyrä- ja jänisresistenssi juon
tuu samoista tekijöistä. 

Myyrällä ja jäniksellä on samanlai
nen ruoansulatusjärjestelmä, joten sa
mat kasvien biotoksiinit ovat luulta
vasti tehokkaita molempia nisäkäsryh
miä vastaan; tätä osoittaa esim. tulok
semme novosibirskiläisellä koivulla. 
On mahdollista, että suurille nisäkäs
herbivoreille, kuten hirvelle, on kehit
tynyt monimutkainen ruoansulatusjär
jestelmä (märehtiminen), jotta ne voi
sivat käyttää ravintonaan riittävän 
suuret määrät biotoksiinejakin sisältä
vää ravintoa. Mikrobeihin ja entsyy
meihin perustuvan ruoansulatuksen 
ero voi olla niiden kapasiteetissa tai sit
ten niillä on myös merkittäviä kvalita
tiivisia eroja. Empiiriset tulokset tuke
vat käsitystä, että kasvien samat vasta
aineet ovat tehokkaita useita nisäkäs
herbivoriryhrniä vastaan (Bryant ym. 
1985) . 

On ilmeistä, että kasvien resistenssin 
aikaansaavien sekundaariaineiden 
kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen vaih
telu on suurinta alueilla, joilla herbivo
rien aiheuttama evolutiivinen paine on 
ollut suuri ja resistenssin muodostumi
nen näin ollen välttämättömyys. John 
Bryant, Alaskan yliopistosta, on esit
tänyt, että useiden boreaalisten puiden 
nisäkäsresistenssikesk u kset saattavat 
löytyä Siperiasta, Alaskasta ja J apa
nista . Tätähän myös meidän tuloksem
me tukevat. Jos, kuten Bryant ehdot
taa, viimeisten jääkausien aikana nisä-
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käsherbivorien aiheuttama valintapai
ne on näillä jäättömillä alueilla aiheut
tanut resistenttien kantojen kehittymi
sen, täytynee samojen kasvien biotok
siinien olla tehokkaita kaikkia nisäkäs
herbivorilajeja vastaan. 

Nisäkäsherbivorit ovat obligatori
sesti polyfageja eli niiden on hengissä 
säilyäkseen käytettävä useita kasvilaje
ja ravintonaan (Bryant ym. 1985). Jos 
niillä on valinnan varaa, koivu ei ole 
kovinkaan suosittu ravintokohde 
(esim. Hansson & Larsson 1980, Löyt
tynierni & Piisilä 1983, Palo ym. 1985). 
Jos me onnistumme jalostamalla lisää
mään koivun resistenssiä, on oletetta
vaa, että nisäkkäät siirtyvät hyödyntä-
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maan lukuisia jo nyt paremmin kel
paavia ravintokasveja. 

Kaiken kaikkiaan koivuviljelmien 
tuhonarkuutta ei ilmeisesti käytännös
sä voida vähentää muutoin kuin jalos
tuksen keinoin. Resistenssij alostuksen 
mahdollisuuksia lisää se, että taloudel
lisesti tärkeisiin tekijöihin, esim . run
gon suoruuteen ja puun laatuun, voi
daan yhdistää laaja sopeutuneisuus tu
honaiheuttajia vastaan (Zobel 1982) . 
Meidän vielä alustavat tuloksemme tu
kevat jalostajien käsitystä siitä, että 
nämä tekijät ovat kvantitatiivisia, usei
den geenien kontrolloimia; ne periyty
vät itsenäisesti ja niitä voidaan jalostaa 
yhtäaikaa. 
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Koi vuaiheiset postimerkit 

Pentti Alanko 

Alanko, P . 1987: Koivuaiheiset postimerkit (Birch trees on stamps).- Sorbifolia 
18(2):77-79. 

On1y five Birches (8etula) have been portrayed on postage stamps: Silver Birch (8. 
pendula), Downy Birch (8. pubescens subsp. pubescens and subsp. tortuosa), 8. 
platyphylla and Greybirch (8 . populifolia). On two lce1andic and on one Norwe
gian stamp (no 16) the tree portrayed is described as Silver Birch, but the birches 
on these stamps are most probably 8 . pubescenssubsp. tortuosa. 

P. Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Finland. 

Tämän vuoden puu rauduskoivu on 
esiintynyt muita koivulajeja useammin 
postimerkeissä. Koivuaiheisista posti
merkeistä puolet (8) esittää rauduskoi
vua. Tässä kirjoituksessa esiteltyjen 
postimerkkien lisäksi koivu saattaa 
löytyä ainakin sivuaiheena monista 
muistakin postimerkeistä, esimerkiksi 
luontoa ja maalauksia esittävistä. 
Näitten suhteen alla oleva katsaus ei 
pyrikään olemaan täydellinen. 

Koivujen (Betula) sukuun kuuluu n. 
50 pohjoisella pallonpuoliskolla kasva
vaa lajia . Koivujen pääasiallinen levin
neisyysalue käsittää pohjoisen havu
metsävyöhykkeen ja vuoristoalueita. 
Pohjoismaissa, Grönlannissa ja Kamt
satkalla koivu muodostaa myös metsä
rajan. Hies- ja rauduskoivun lisäksi 
Euroopan neljäs koivulaji on jo Eestis
sä esiintyvä euroopanpensaskoivu (B. 
humilis). Koivujen systematiikka on 
vaikea ja Euroopassakin on kuvattu 
useita muita koivulajeja, mutta niiden 
systemaattinen arvo on epävarma. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti posti
merkeissä kuvatut koivulajit ja luetel
laan niitä esittävät postimerkit ilmesty
misjärjestyksessä. Kustakin merkistä 
mainitaan lisäksi julkaisumaa, ilmesty
misajankohta, Michelin (M) tai LaPen 
postimerkkiluettelon numero, arvo ja 
postimerkkisarjan numero. Suluissa 
olevat numerot viittaavat kuviin. 

Rauduskoivu (B. pendu/a, B. verruco
sa). Rauduskoivu on varsin pidetty 
puu. Siitä on osoituksena sen yleisyys 
meillä pihapuuna (Raatikainen 1987). 
Rauduskoivu kasvaa miltei koko Eu
roopassa, etelämpänä kuitenkin vain 
vuoristoissa. Levinneisyysalue ulottuu 
kauaksi Siperiaan. - Liechtenstein 10. 
IX. 1957. M. 359, 1 Fr., "Kotimaisia 
puita ja pensaita" (nro 1). - Suomi 
23. IX. 1965, LaPe 606, 0,35 mk, Pek
ka Halosen maalaus "Talvimaisema" 
vuodelta 1899 (nro 2). - Suomi 12. 
VIII. 1967, M. 623, 0,20 +0,03 mk, 
"tuberkuloosin vastustamisen hyväk
si" (nro 3). - Belgia 1. 111. 1970, M. 
1584, 7 Fr., "Euroopan luonnonsuoje
luvuosi 1970" (nro 4). - Ruotsi 26. 
IV. 1973, M. 803, 55 ö, käyttösarjan 
merkki aiheenaan Oskar Bergmannin 
"Varbjörkar" (nro 5). - Itä-Saksa 
10. 1. 1978, M . 2288, 15 Pf., Lääke
kasveja (nro. 6). - Puola 16. IX. 
1978, M. 2574, 6,00 Zt., Luonnonsuo
jelu: Puita (nro 7). - Andorra (rans
kalainen posti) 16. IV. 1983, M. 332, 1 
Fr., Luonnonsuojelu (nro. 8). 

"Cajanderinkoivu" (B. platyphyl/a). 
Tällä meillä harvoin viljeliyllä koivulla 
ei ole virallista suomenkielistä nimeä, 
mutta Kallio (1980) kutsuu sitä nimellä 
"Cajanderinkoivu" - nähtävästi sik
si, että A . K. Cajander tutustui siihen 
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tutkimusmatkoillaan Lena-joen varsil
la Siperiassa. Laji on läheistä sukua 
kotoiselle rauduskoivullemme. Sen 
alue alkaa Baikalilta, jonne rauduskoi
vun levinneisyys ulottuu. Onpa tätä 
koivua pidetty jopa rauduskoivun 
muunnoksena (P. pendula var. platyp
hylla, B. mandshurica). - Mongolia 
16. VIII. 1982, M. 1494, 80 M, Mon
golian kasveja (nro 9). 

"Amerikanrauduskoivu" (B. populi
folia). Myös tämä koivulaji muistuttaa 
suuresti rauduskoivuamme, mutta sen 
lehdet ovat pitempikärkiset ja tuohi 
muuttuu mustaksi kaarnaksi vasta hy
vin vanhoissa puissa . Cajanderin 
(1917) mukaan sitä on viljelty meillä 
menestyksellisesti Elimäellä, Helsingis
sä, Asikkalassa ja Hattulassa. -USA 
9. X . 1978, M . 1367, 15 c, Amerikan 
metsänhoitajien vuosipäivän johdosta 
(nro 10). 
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Hieskoivu (B. pubescens subsp. pubes
cens). Hieskoivu on yksi niistä harvois
ta siemenkasveistamme, joka todella 
kasvaa koko maassa. Tapaahan sitä 
saariston kallioluodailta Lapin tuntu
reille saakka - tosin pohjoisimmat 
esiintymät ovat hieskoivun toista alala
jia, tunturikoivua. - Suomi 23 . III. 
1961, LaPe 606, 0,35 mk, käyttösarjan 
merkki, jossa olevat koivut ovat lähin
nä kasvutapansa ja kasvupaikan pe
rusteella rannan tuntumassa luettavis
sa hieskoivuun (nro 11).- Belgia 13. 
III . 1967, M. 1468, 1 Fr., Luonnon
suojelu (nro 12). - Irlanti 1. IX. 1984, 
44 P, irlantilaisia kasveja (nro 13). 

Tunturikoivu (B. pubescens subps . 
tortuosa). Tunturikoivu kasvaa meillä 
Lapin tuntureilla metsärajaa muodos
tavana. Sitä tavataan myös Grönlan
nista, Islannista aina Pohjois
Siperiaan ja Altaille saakka Uosta se 
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on alkuaan kuvattukin). Sen oletetaan 
syntyneen alunperin hies- ja vaivais
koivun risteytymästä ja on vasta muo
dostumassa oleva "laji" (Kallio 1980). 
-Islanti 4. IX. 1957, M. 321, 70 A, 
Islannin uudelleen metsittämiseksi. 
Tämän merkin esittämää puuta pide
tään rauduskoivuna (Schweighart 
1979), mutta kasvutapansa perusteella 
se on lähinnä Islannin ainoa luonnon
varainen koivu. Aikaisemminhan Is
lanti on ollut koivumetsien peitossa, 
mutta myöhemmin metsät on miltei 
kokonaan hävitetty ja laajat uudel
leenistutustyöt ovat käynnissä (Kallio 
1984) (nro 14).- Islanti 18. XI. 1975. 
M. 514, 35 A, metsätalous (myös tä
män merkin puu on todennäköisesti 
tunturikoivua) (nro 15) . - Norja 1. 
VI. 1977, M. 746, 1,80Kr, puita. Myös 
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tämän merkin puita pitää Schweighart 
(1979) rauduskoivuina. Kuitenkin koi
vujen mutkarunkoisuus ja kasvupaik
ka viittaavat tunturikoivuun, vaikka
kaan mitään varmaan näin taiteellises
ta merkistä ei voi sanoa (nro 16). 

Kirjallisuutta 
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Pohjois-Saksan poppeleista (Populus) 

Niilo Karhu 

Karhu, N. 1987: Pohjois-Saksan poppeleista (Populus). (Some notes on the pop
lars seen during the excursion to the northern parts ofWest Germany.)- Sorbifo
lia 18(1):80-82. 

Some notes are given on the poplars seen during the excursion of the Finnish 
Dendrological Society to the northern parts of West Germany (Schleswig-Hols
tein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfahlen and Bremen) . The list gives 
the names of the 22 poplars seen during the tour. Populus nigra 'Plantierensis' 
proved to be more common than cv. Italica. The following taxa, which are fre
quently seen in Finnish parks and gardens, could not be found during the excur
sion: Populusbalsamifera 'E longata' and 'Hortensis', P. x woobstiiand P. x ra
sumowskiana. The author was especially delighted to see P. sargentii and P. fre
montii var. wislizenii, which he had previously seen only as herbarium specimens . 

Niilo Karhu, Niiyttelijtintie 1 8 5, 00400 Helsinki, Finland. 

Dendrologian Seuran Pohjois-Saksan 
matka (Alanko 1987) viime kesäkuun 
alkupäivinä oli järjestelyiltään erin
omainen. Eräänä osoituksena niistä 
olivat lähes kaikista tutustumiskohteis
ta etukäteen jaetut lajiluettelot, joihin 
kukin voi merkitä valmiiksi kiinnos
tuksensa kohteet. Minä tietenkin poi
min luetteloista kaikki poppelit. Luet
telot olivat peräisin Saksan dendrolo
gisen seuran vuosikirjassa ilmestyneis
tä Euroopan arboretumien ja kasvitie
teellisten puutarhojen puuvartisten 
kasvien luetteloista (Bartels ym. 1981). 

Saalis ei ollut suuren suuri, sillä ko
ko matkan varrelta löytyi lajiluettelois
ta merkintöjä vain 14 eri poppelilajis
ta, joista niistäkin 4 jäi näkemättä. 
Matkan edistyessä nähtyjen poppeli
taksonien määrä kuitenkin lisääntyi 
otettaessa huomioon myös katuvarsilla 
ja yleisissä puistoissa kasvavat poppe
lit. Luetteloissa mainittujen ja niiden 
lisäksi nähtyjen poppelitaksonien mää
räksi tuli 29, mihin sisältyy 17 lajia, 5 
risteymää ja 7 lajiketta: 

Populus alba 
- angulata 
- balsamifera 

- x berolinensis 
- x canadensis ' Eugenei' 
- - 'Marilandica' 
-- ' Regenerata' 
-- ' Robusta' 
-- 'Serotina ' 
- x canescens 
- deltoides 
- f remontii var. wislizenii 
- x jackii 'Gileadensis ' 
- lasiocarpa 
- laurifolia 
- maximowiczii 
- nigra 
-- 'ltalica' 
- - 'Plantierensis' 
- x petrowskiana 
- sargentii 
- simonii 
- tremula 
- trichocarpa 
- sp . 

Luettelon täydennykseksi on syytä 
esittää joitakin ajatuksia, mm. eräiden 
matkan aikana nähtyjen poppeleitten 
viljelymahdollisuuksista Suomessa. 
Ensimmäisenä mainitsen - luettelon 
järjestystä · noudatten P. angu/ata
lajin, joka on amerikanmustapoppelin 
alalaji (P. deltoides subsp. angulata) . 
Sen suppea levinneisyysalue on Poh
jois-Amerikan itäkoillisessa (New Eng
land) . Cajanderin (1917) mukaan se on 
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menestynyt tyydyttävästi Helsingin yli
opiston kasvitieteellisessä puutarhassa . 
Nykyään sitä ei siellä enää kasva. 

Luettelossa seuraavana on pohjois
amerikkalainen aitopalsamipoppeli (P. 
balsamifera subsp. balsamifera), jota 
meillä on ainakin Metsäntutkimuslai
toksen koealueilla ja Enso-Gutzeit 
Oy:n koeviljelyksillä Itä-Suomessa. Se 
on meillä kestävä. Kanadanpoppelin 
(P. x canadensis) lajikkeista todetta
koon, että kaikki ns. vanhat lajikkeet 
tavattiin matkan aikana. Hampurin 
uuden kasvitieteellisen puutarhan lä
heltä jäi mieleen mahtavan leveälat
vuksinen 'Regenarata' ja Cellen Rans
kalaisesta puistosta 'Eugenei', jonka 
ympärysmitta rinnan korkeudelta 
(rky) oli 478 cm. 

P. fremontii var. wislizenii, jota en 
ollut ennen nähnyt, tuli vastaan Göt
tingenin metsätieteellisessä puutarhas
sa. Sitä pidetään yleensä omana laji
naan. P. fremontii on Pohjois-Ame
rikan länsiosissa kasvava mustapoppe
lilaji ja P. wislizenii on sen lähilaji (tai 
muunnos), jonka levinneisyysalue on 
hieman itäisempi (Länsi-Teksas ja Uu
si-Meksiko). · Göttingenin metsätieteel
lisessä puutarhassa kasvoi muitakin 
poppeleita, yhteensä 12 eri taksonia. 

Toinen Göttingenin metsätieteelli
sessä puutarhassa näkemäni minulle 
entuudestaan tuntematon poppeli oli 
P. sargentii. Päinvastoin kuin edellä 
mainittu laji, se saattaisi menestyä 
meilläkin. Tämä Pohjois-Amerikassa 
'suurten tasankojen poppelin' nimellä 
tunnettu mustapoppeli kasvaa Kallio
vuorten itäpuolella Kanadan Albertas
ta ja Saskatchewanista Nebraskaan, 
Länsi-Teksasiin ja Uusi-Meksikoon 
Yhdysvaltojen puolella. 

Syyt siihen, että neljä ennalta tiedos
sa olevaa poppelilajia jäi näkemättä, 
ovat varsin yksinkertaiset: aikapula ja 
tutustumiskohteiden laajuus sekä kat
sottavan paljous. Esimerkiksi Dort
mundin kasvitieteellinen puutarha 

81 

Rombergpark (paljolti Krtissmannin 
luomus) - kohteistamme runsaslajisin 
ja ylivoimaisesti kiintoisin - on pinta
alaltaan 53 hehtaaria. Näkemättä jää
neistä koreanpoppeli (P. koreana), 
amerikanhaapa (P. tremuloides) ja 
wilsoninpoppeli (P. wilsonii) kasvavat 
harvinaisina meilläkin, mutta P. pur
domii, jonka Rehder (1977) mainitsee 
Kiinasta luontaisesti kasvavana poppe
lina, on valtaosalle poppelikirjallisuut
takin täysin tuntematon. P. purdomii 
kasvaa Kasselin Karlsaue-puistossa 
(150 ha), mutta se ei sattunut kulke
rniemme polkujen varteen . 

Rombergparkin poppeleihin kuului 
yhteensä 11 lajia, risteymää ja lajiket
ta, joista mielenkiintoisimmat olivat 
Kauko-Idän suurin poppeli, japanin
poppeli (P. maximowiczii) (kuva 1) se
kä Kiinasta peräisin oleva isolehtipop
peli (P. lasiocarpa), joka on Popu/us
suvun ainoa yksikotineo laji. Kumpi
kin laji olisi sopiva lisä Suomen poppe
livalikoimaan. Kumpaakin on tiettä
västi parisenkymmentä vuotta sitten 
kasvanut jonkin vuoden ajan Helsin
gissä, ja japaninpoppelia on nytkin 
nuorina puina Metsäntutkimuslaitok
sen koeviljelmillä hyvin viihtyvänä. 

Rombergparkissa kasvoi myös pyra
midipoppelin (P. nigra) kahta tunne
tuinta lajiketta: 'Italica' ja meilläkin 
menestyvä 'Plantierensis' . Ensimmäi
nen, selvästi karvaversoinen 'Plantie
rensis', nähtiin jo alkumatkasta Ham
purin kasvitieteellisessä puutarhassa, 
missä sen nimenä tosin oli 'Italica', ku
ten yleensä muuallakin matkan varrel
la. Myös oikeaa 'Italica'-lajiketta näh
tiin matkan aikana, mutta suurin osa 
oli kuitenkin jo leveämmän ja ilma
vamman latvuksenkin paljastamana 
'Plantierensis'-lajiketta. Erityisen sel
västi tuon eron huomasi bussin ikku
nastakin , kun ajettiin suurten viljelys
aukeiden halki Hampurista Ltinebur
giin. Pyramidipoppeleita saattoi nähdä 
samanaikaisesti kymmenittäin, yksit-
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täin ja ryhminä, joten latvusten erilai
suutta oli helppo vertailla. 

Hampurin Planten und Blumen 
-puisto ei enää kuulunut opastettuun 
ohjelmaamme, mutta tutustuin siihen 
tihkusateessa paluuta edeltävän päivän 
illansuussa. Eri poppelitaksoneita löy
tyi sieltä 13, joukossa yksi tuntematto
maksi jäänytkin. Se ei kuulunut varsi
naisiin puistoistutuksiin, vaan kasvoi 
parina kolmena yksilönä tiheän istu
tusalan ja puiston aidan välissä ikään
kuin piilossa "takapihalla" . Muista 
poppeleista mainittakoon kiinanpop
pelin (P. simonii) ensimmäinen näke
mäni emipuu ja komea harmaapoppeli 
(P. x canescens), rky 326 cm. Sen ok
sattomalla rungon osuudellakin oli 
mittaa useita metrejä . Toinen poppeli
paikka (8 lajia) oli Hampurin Binnen
Alsterin ja Aussen-Alsterin väliin ra
kennettu liikenneväylien penger. 

Muina poppelihavaintoina kirjasin 
matkalla, ettei ohjelmaamme kuulu
neissa kolmessa taimitarhassa näkynyt 
ainuttakaan poppelia. Meillä yleisim-
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Kuva 1. Komealehtinen , 
hedelmöivä japaninpop
peli (Populus maximowic
zii) Donmunelin kasvitie
teellisessä puutarhassa. -
Valokuva N. Karhu . 

Fig . 1. Populus maxi
mowiczii in the Romberg
park Botanical Garden in 
Dortmund. Photo
graph N. Karhu. 

pänä viljeltyä palsamipoppelilajiketta 
'Elongata' ei näkynyt missään, ei 
myöskään kartanopoppelia (P. ba/sa
mifera ' Hortensis'). Tuntematon Sak
sassa näyttää olevan myös riippapop
peli (P. x woobstii). Erityisen myön
teisenä kokemuksena voitaneen pitää 
sitä, ettei matkareittimme varrella nä
kynyt ainuttakaan meillä niin yleistä 
ruhtinaanpoppelia (P. x rasumowskia
na). 
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Oran Canarian metsistä 2. 
Los Tiles de Moya - ikivihreä laakeripuumetsä 

Outi Airaksinen, Saara Bäck ja Katariina Mäkelä 

Airaksinen, 0 ., Bäck , S. & Mäkelä, K. 1987: Gran Canarian metsistä 2. Los Tiles 
de Moya- ikivihreä laakeripuumetsä (On the forests of Gran Canaria 2. Los Tiles 
de Moya- the evergreen laurel woodlands). - Sorbifolia 18(2):83-86. 

A considerable part of the north of the Gran Canaria was formerly covered with 
Iaurisilva (laurel woodlands) which, through progressive degradation, has been re
duced to only about 0.5 IJ!o of its original extent. The Moya forest was protected in 
1981. The purpose is to conserve the remaining forest area and to replant disused 
agricultural land . The main arboreal species of the laurel forest are Ocotea foe
tens, Apollonias barbujana, Laurus azorica and Persea indica, all within the fami
ly Lauraceae. 

0. Airaksinen, S. Btick, K. Mtikelti, Helsingin yliopis ton kasvitieteen laitos, Unio
ninkatu 44, 00170 Helsinki, Finland. 

Kanarian saarten ilmastossa kuuma ja 
kuiva kesä sekä sateita tuova talvi vuo
rottelevat kuten Välimeren ilmastotyy
pissä. Pasaatituulet, meren vallitseva 
läheisyys ja jyrkästi vaihtelevat pin
nanmuodot aiheuttavat toisistaan 
poikkeavia ilma~to-oloja saarten eri 
osiin . Saarten eteläosat ovat niukkasa
teisia ja karuja, kun taas pohjoisosien 
rioteille n. 500-1500 metrin korkeu
delle muodostuu pasaatituulten ansios
ta pilvinen ja sateinen vyöhyke. Näillä 
ilmastoltaan tasaisen kosteilla pohjois
rinteillä on tiheitä ja runsaslajisia laa
keripuumetsiä (laurisilva). 

Tertiäärikauden fossiilit osoittavat 
Etelä-Euroopassa olleen lajistoltaan 
samankaltaisia metsiä, jotka sitten hä
visivät ilmaston viiletessä ennen jää
kausia. Vain Kanarian saarten meren 
tasoittamassa ilmastossa ne ovat säily
neet nykypäivään saakka. Samannä
köisiä, mutta lajistoltaan aivan toisen
laisia metsiä on nykyään myös Japa
nissa, Uusi-Seelannissa ja Chilessä . 

Kanarian saarten parhaat jäljellä 
olevat metsät kasvavat pienellä Gome
ran saarella. Tunnetuimmat ja tutki
tuim.mat metsät löytyvät kuitenkin 

suosituilta turistisaarilta, Teneriffalta 
ja Oran Canarialta. Huomattavan 
osan Oran Canarian pohjoisosia peit
täneestä laakeripuumetsästä on jäljellä 
vain n. 0,5 11!o alkuperäisestä pinta
alasta (kuva 1). Moyan kylässä sijaitse
va suojeltu metsä tarjoaa mielenkiin
toisen tutustumiskohteen kasvillisuu
desta kiinnostuneelle aurinkomatkaili
jalle. 

Laakerimetsien hävityksen historia 

Kanarian saarten alkuperäiset asuk
kaat, guanchot, olivat paimentolaisia 
ja maanviljelijöitä. Heidän elinkeinon
sa ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet 
saarten kasvillisuuden muuttumiseen. 
Saarten luontoon alkoi kohdistua P.n
tistä suurempia paineita eurooppalais
ten valloitettua ne 1400-luvulla. He 
toivat saarille uusia viljelykasveja, 
mm. sokeriruo'on, viiniköynnöksen ja 
melonin . Sokerista tuli saarten tärkein 
tuote, ja jo vuonna 1484 aloitti toimin
tansa ensimmäinen sokeritehdas. Teh
taiden runsaan energiantarpeen tyy
dyttämiseksi aloitettiin mänty- ja laa-
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Kuva 1. Laakeripuumetsien 
potentiaalinen ja nykyinen 
esiintyminen Gran Canarial
la . 

Fig. 1. Potential and present 
distribution of laurel wood
lands in Gran Canaria. 

Kuva 2. Tien vierustan res
taurointi-istutuksia Moyassa . 
-Valokuva 0 . Airaksinen . 

Fig . 2. Restoration plantati
ons in Moya . - Photograph 
0 . Airaksinen . 

GRAN CANARIA 
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metsää on esiintynyt 

Nykyise t l aakeripuu
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kenpuumetsien hakkuut. Laivanra
kennus ja levittäytyvä viljelijäväestö 
aiheuttivat lisähakkuita. Sokeriruo'on 
merkitys väheni 1600-luvun lopulla, 
mutta puuhiilen valmistamisen takia 
hakkuut jatkuivat. Myös uutta viljely
ja laidunmaata raivattiin vielä 1900-
luvulla. Laakeripuiden arvoa kauppa
tavarana kuvastaa se, että Apollonias 
barbujanaa on kutsuttu ebenholziksi 
ja Persea indicaa Kanarian mahongik
si. 

Moyan metsän suojelu ja restaurointi 

Los Tiles de Moyan suojelualueeseen 
kuuluu osa Moyan laaksoa (475-550 
m mpy). Jo 1500-luvulta alkaen aluetta 
on pidetty kauniina ja loisteliaana. 
Rinteillä kasvavaa Ocotea foetens 
-metsää on kutsuttu katedraaliksi sen 
suorien runkojen ja lehvästön muo
dostaman varjoisan hämärän takia. 

Vuonna 1971 paikallinen luonnon
suojeluvirasto osti Los Tiles de Moyan 
alueen ja sinne .perustettiin yleisölle 
avoin puisto. Liiallisen virkistyskäytön 
seurauksena metsän aluskasvillisuus ja 
puiden taimet tuhoutuivat. Metsän 
suojelemiseksi yleisön vapaata liikku
mista rajoitettiin 20 vuodeksi v. 1981. 
Liikkuminen on sallittua ainoastaan 
alueen läpi kulkevalla tiellä. Sulkemi
sen yhteydessä alue siirtyi ICONA:n 
(Instituto Nacional D.e Conservacion 
de la Naturaleza) hallintaan ja sille 
luotiin kunnossapito- ja uudelleenmet
sittämissuunnitelmat. 

Vuonna 1981 mm. laakeripuiden tai
mia istutettiin maanviljelymaana ol
leelle 4 ha:n alueelle (kuva 2). Tällöin 
aloitettiin tutkimukset laurisilvan yh
dyskuntien rakenteesta ja niiden tulok
sia pyritään hyödyntämään jatkoistu
tuksissa. Samanaikaisesti aloitetun tai
mitarhaviljelyn tavoitteena on tuottaa 
laurisilvan laajennuksessa tarvittavat 
taimet alueen omasta materiaalista . 
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Suojelun päätarkoituksena on taata 
alkuperäisten yhdyskuntien säilymi
nen. Kunnossapitotyön tavoitteita 
ovat alueelta hävinneiden endeemisten 
lajien palauttaminen omiin ekologisiin 
lokeroihinsa, ihmisen muuttamien 
ekasysteemien restaurointi ja suojelu
alueelle kuulumattomien lajien poisto. 
Alueelle jääneitä rakennuksia on tar
koitus käyttää opastus- ja koulutus
keskuksina. 

Moyan kasvillisuus 

Kävely alueen halki kulkevalla tiellä on 
antoisa kokemus. Missäpä muualla 
Oran Canarialla voisi kuulla lintujen 
laulua ja nauttia alkuperäisestä luon
nosta. Maantieltä avautuvat näkymät 
antavat hyvän kokonaiskäsityksen 
suojelualueesta. 

Entistämistyön takia alue on vasta
rakennetun näköinen. Työ on laajuu
destaan ja vaikeudestaan huolimatta 
onnistunut. lstutetut puuntaimet ja 
pensaat ovat lähteneet hyvin kasva
maan ja näyttävät elinvoimaisilta. 

Moyan suojelualue koostuu erilaisis
ta kasviyhdyskunnista. Laakson ylä
rinteillä sijaitseva kuiva ja vähälajineo 
viikunakaktus agaveyhdyskunta 
(Opuntia ficus-indica ja Agave ameri
cana) on syntynyt liiallisen laidunnuk
sen, eroosion ja maan kuivumisen tu
loksena. Laakson kosteissa sisäosissa 
on edelleen paljon viljeltyjä alueita, 
vaikka pyrkimyksenä on ollut palaut
taa koko suojelualue luonnonmukai
seen tilaan. Laakson pohjalla virran
neesta joesta on jäljellä vain kasvittu
nut ja kuivunut uoma. Joen rantojen 
pajuyhdyskunta, Salix canariensis, on 
tuhoutunut ja sen entistäminen on vai
keaa vedenpuutteen takia. Runsaasti 
vettä vaativan kasvillisuuden säilyttä
miseksi on rakennettu pieniä tekoaltai
ta, joiden ympärillä pajujen toivotaan 
elpyvän. Ocotea foetens -metsä on pin-
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Kuva 3. Puuvartinen valvatti (Sonchus sp.). -
Valokuva K. Mäkelä. 

Fig. 3. Arboreal sowthistle (Sonchus sp .) . -
Photograph K. Mäkelä. 

ta-alaltaan pienin, mutta kenties mie
lenkiintoisin yhdyskunta. 

Ennen varjoisaa ja kosteaa metsää 
tien vierustoja hallitsee rehevä, pitkä
oksainen Amaranthaceae -heimon 
pensas, Bosea yervamora. Sen oksat 
kietoutuvat muun kasvillisuuden ym
pärille ja saavuttavat useiden metrien 
pituuden. Saarille endeeminen hierak
kalaji, Rumex lunaria ja Malvaceae 
-heimoon kuuluva Lavatera sp. hallit
sevat tienreunustoja. Viljelyalueiden 
läheisyydessä kasvaa vaikeasti hävitet
täviä Kanarian saarille kotiutuneita 
rikkakasveja, mm. eurooppalaiset Ru
bus ulmifolius ja Foeniculum vulgare 
eli venkoli sekä amerikkalainen Eupa
torium sp. Edellisten lisäksi viikuna-
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kaktus ja agave ovat aggressiivisesti le
viäviä ja hankalasti hävitettäviä. 

Varsinaisesta Ocotea joetens -met
sästä rikkakasvit ja vieraat lajit on saa
tu paistettua. Metsän muodostavat iki
vihreät, nahkea- ja pienilehtiset Laur
aceae -heimon puut. Ocotea joetensin 
lisäksi valtalajeja ovat Apollonias bar
bujana, Laurus azorica ja Persea indi
ca. Puuyksilöt ovat nuoria, eikä metsä 
ole vielä kehittynyt komean katedraali
maiseksi. Oleaceae -heimoon kuuluvan 
Picconia excelsan taimet erottuvat vas
takkaisen lehtiasentonsa ansiosta. Is
tutusten joukosta on helppo tunnistaa 
myös punahedelmäisiä orapaatsaman 
(Rhamnus glandulosa) ja orjanlaake
rin (Ilex canariensis) yksilöitä. 

Pensaskerros alkaa vähitellen elpyä 
rauhoituksen ansiosta. Mm. Rosaceae 
-heimon puut, kuten Bencomia-lajit 
antavat metsälle tiheyden tuntua. Ka
narian saarten kotoperäisen liaanin Se
mele androgynan (Ruscaceae) ja kana
rianmuratin, Hedera canariensis, var
ret kiemurtelevat puiden oksistoissa ja 
pensaissa. Muita pensaita ovat Myrica 
jaya, Ixanthus viscosus (Gentian
aceae), Jsoplexis chalcantha (Scrophu
lariaceae), Convolvulus canariensis ja 
Bystropocon canariensis (Larniaceae). 

Kenttäkerroksessa kasvaa vehkakas
veihin kuuluva Dracunculus canarien
sis sekä saniaiset Asplenium reniforme 
ja Woodwardia radicans. Saarille en
deeminen, punakukkainen kellokasvi 
Canarina canariensis kasvaa paikoin 
aluskasvillisuuden seassa. Puuvarti
suus on tyypillistä Kanarian saarten la
jeille. Moyassa näkee mm. puuvartisia 
Sonchus-, Senecio- ja Hypericum -laje
ja (kuva 3). 

Moyan suojelu auttaa osaltaan en
deernistä lajistoa ja alkuperäisiä yh
dyskuntia säilymään saarella. Ekologi
sia tutkimustuloksia voidaan toivotta
vasti käyttää laajemminkin hyväksi 
saaren uudelleenmetsittämisessä. 
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Suomessa viljellyt helmipensaat (Exochorda) 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1987: Suomessa viljellyt helmipensaat (Exochorda) (Cultivated Exo
chorda species and varieties in Finland). - Sorbifolia 18(2):87-90. 

Exochorda species and varieties are only rarely seen in Finland. In the most south
ero parts of the country all known species are rarely cultivated and in Mustila Ar
boretum E. racemosa has survived a Iong time. For successful cultivation of Exo
chorda it is very important to find a suitable place for it in the garden. 

P. Alanko, Helsingin y liopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Finland. 

Helmipensaat (Exochorda) kuuluvat 
ruusukasvien alaheimoon Spireoideae . 
Niitä tunnetaan vain viisi lajia, jotka 
kaikki ovat kotoisin Keski-Aasiasta 
Koreaan ulottuvalta alueelta (Hill 
1983, Rehder 1977). Meikäläisessä pui
ta ja pensaita käsittelevässä kirjallisuu
dessa on esiintynyt neljä lajia, joista 
yksi on risteymä (E. x macrantha) 
(Schalin 1955). Helmipensaat ovat hy
vin samannäköisiä, lukuunottamatta 
harvoin viljeltyä, .luontaiselta levinnei
syydeltään pohjoisinta E. serratifolia
lajia, jolla on tiheään hammaslaitaiset 
lehdet. Helmipensaat ovat ulkomailla 
suosittuja koristepensaita kauniskuk
kaisuutensa vuoksi . Nimensä pensaat 
ovat saaneet helmenpyöreistä, puh
taanvalkeista nupuistaan. Schalinin 
(195 5) mielestä helmipensaat kuuluvat 
pensaitten "ylimpään hienostoon". 
Puutarhassaan Jorvaksessa hän kokei
li neljän lajin ja yhden risteymän vilje
lyä, mutta 1974 ei siellä enää kasvanut 
yhtään lajia (Anon. 1975). Helmipen
sailla ei meillä ole kovin suurta merki
tystä ja viljelykasvien nimistöönkin 
niitä on otettu vain yksi laji (E. race
mosa) (Palmen & Alanko 1983). 

Kallion (1966) mukaan ne näyttävät 
olevan liian arkoja ilmasto-oloihimme. 
Ankarina talvina helmipensaat kärsi
vät, mutta yleensä tointuvat siitä. Niit
ten viljelyä ei voi suositella kuin vyö-

hykkeillä I-III. Esimerkiksi Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa oli ke
sällä 1984 kauniisti kukkivia, yli 2 m 
korkuisia helmipensaita. Seuraavan 
talven aikana pensaat paleltuivat pa
hasti, mutta ovat versoneet uudestaan. 
Talvenarkuudestaan huolimatta helmi
pensaita kannattaa viljellä erikoispen
saina eteläisellä rannikkoalueelia suo
jaisilla, aurinkoisilla paikoilla. Ne 
viihtyvät parhaiten lämpimässä hiek
ka- tai kalkkiperäisessä, läpäisevässä 
ja viljavassa maassa. Talvenarkuus se
littyy sillä, että helmipensaat ovat ko
toisin hyvin mantereisilta alueilta, joil
le on tunnusomaista kuumat kesät. 
Versot eivät nähtävästi ehdi meillä riit
tävästi tuleentua. 

Helmipensaat ovat täysikasvuisina 
3-4 metrin korkuisia ja suhteellisen 
harvakasvuisia. Lehdet ovat tumman
vihreitä, ehytlaitaisia tai kärkiosistaan 
harvakseltaan hammaslaitaisia. Suu
ret, valkoiset kukat ilmestyvät kesä
kuussa pystyihin tai hieman siirotta
viin terttukukinteihin (kuva 1). Erikoi
sen näköisiä katahedelmiä voidaan 
käyttää talvisin koristelussa kuivakuk
kien joukossa (kuva 2). Helmipensailla 
ei meillä ole löydetty mitään tauteja tai 
tuholaisia. Vanhoja oksia on syytä 
poistaa aika ajoin jatkuvan ja runsaan 
kukinnan varmistamiseksi, elleivät tal
vipakkaset niitä harvenna jo muuten-
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Kuva 1. Kukkivan helmipensaan (Exochorda ra
cemosa) oksastoa. - Valokuva : Turku, Ruissa
lo, Kasvitieteellinen puutarha 1. 6. 1984 P . Alan
ko. 

Fig. 1. Flowering branch of Exochorda racemo
sa. - Photograph: Turku, Ruissalo, Botanical 
Garden 1. 6. 1984 P. Alanko. 

kin riittävästi. Pensaita voidaan lisätä 
siemenistä lukuunottamatta lajikkeita . 
Pistokkaat juurtuvat hitaasti. 

Suomessa viljeltyjen helmipensait
ten tutkimuskaava (pääasiassa Kri.iss
mannin (1977) mukaan) : 

1 Heteitä 15, kukkaperät n. 5 mm. terälehdet 
yhtäkkiä kapenevia .......... E. racemosa (3) 

1 Heteitä 20-30, kukat lyhytperäisiä tai miltei 
perättömiä, terälehdet vähitellen kapenevia . 2 

2 Vuosiversojen lehdissä ei ole korvakkeen ta
paisia lisäkkeitä, lehdet soikeita - pitkän
pyöreitä, melkein ehytlaitaisia, lehtiruodit, 
suonet ja verhiön reunat punertavia, lehden 
tyvi leveän kiilamainen, kota 1 cm ....... . 
.......... .... . ......... . .. E. giraldii (!) 

2 Vuosiversojen tyvillä korvakkeen tapaisia 
kapeita lisälehtiä, lehdet pitkänpyöreitä -
vastapuikeita, lehtisuonet ja -ruodit vaalean 
vihreitä, lehden tyvi kapean kiilamainen, ko-
ta 1 ,5 cm .. ............. E. korolkowii (2) 
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1. E. giraldii Hesse. 

Tämä meillä harvoin nähty helmipen
sas on kotoisin Luoteis-Kiinasta. Kas
vutavaltaan pensas ei ole yhtä jäykkä 
kuin E. korolkowii. Lehdiltään pensas 
muistuttaa E. racemosa-lajia , mutta 
lehtisuonet ja -ruodit ovat punertavia. 
Lisäksi lehtiruodit ovat 15-25 mm, 
kun ne muilla lajeilla ovat n. 5-15 
mm. Lehdet ovat soikeita - pitkän
pyöreitä, useimmiten ehytlaitaisia. 
Schalin (1936) on kokeillut Kirkko
nummella tämän lajin muunnosta var. 
wilsonii, ja hänen mielestään se on 
kaunein runsaskukkaisuutensa takia. 
Sitä on kasvanut myös Tammistan ar
boretumissa (Alanko 1972). Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa kasvava 
pensas on hankittu Hessen taimitar
hasta Länsi-Saksasta 1965. 

2. E. korolkowii Lav. (E. albertii, E. 
grandiflora var. albertii). 

Laji on kotoisin Turkestanista. Kuk
karunsaudessaan se jää jälkeen muista 
lajeista . E. korolkowii on kasvultaan 
melko jäykkä ja pystyoksainen. Leh
det ovat pienemmät kuin muilla lajeil
la, mutta ne ovat melko leveät ja suip
pokärkiset. Kukkia on tertussaan 
6-8. Tämä laji on kasvanut Tammis
tan arboretumissa (Alanko 1972) ja 
myös Schalin (1936) on kasvattanut si
tä Kirkkonummella. Pensasta kasvaa 
tällä hetkellä Helsingin yliopiston kas
vitieteellisessä puutarhassa (Palmen 
1985). 

3. E. racemosa (Lindl.) Rehd . (E. 
grandiflora). Kuvat 1-3. 

Tämä Suomessa eniten viljelty laji on 
kotoisin Itä-Kiinasta. Kasvutavaltaan 
se on vähemmän jäykkä kuin edellinen 
laji. Kukkia on 6-10 terttua kohti . 
Terälehdet ovat miltei pyöreitä, yhtäk
kiä kapenevia . Lehdet ovat kapeahkon 
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vastapuikeita ja kärkipuolelta ham
maslaitaisia. Pensasta kasvaa Tammis
ton arboreturnissa vielä nykyäänkin. 
Schalin (1936) on kasvattanut lajia 
Kirkkonummella. Lepaalla pensas on 
myös kasvanut pitkään J ohtolan taka
na samoin Pinjaisissa Villa Billnäsin 
puistossa. Puutarhantutkimuslaitok
selle Piikkiöön pensas hankittiin 1937 
(Meurman 1963). Kärsittyään pahoin 
talvesta 1939-1940 se toipui kuiten
kin. Käsityksenään pensaasta Meur
man esittää Schaliniin viitaten, että 
vaikka sitä pidetään vaateliaana ja 
suhteellisen arkana, olisi sitä ehkä syy
tä istuttaa Etelä-Suomen puutarhoi
hin. Piikkiöstä pensas on kuollut 1971 
(Kallio 1977). Kallio (1966) mainitsee 
tätä lajia viljellyn jonkun verran Hel
singin-Lohjan seudulla, jossa se 
yleensä on paleltunut kokonaan tai 
maahan asti, eikä se Ahvenanmaalla
kaan ole menestynyt paremmin. Hän 
pitää Simbergin (1955) arviota pensaan 
menestymisestä III vyöhykkeellä liian 
optimistisena. Toisaalta tiedetään pen
saan menestyneert useiden vuosikym
menien ajan Mustilan arboreturnissa 
lämpimällä kaakkoisrinteellä (Uosu
kainen & Tigerstedt 1985). Kovin ku
koistava se ei ole ollut ja kukkinutkin 
se on siellä harvoin. Syynä lienee se, et
tä pensas on joutunut kilpailemaan 
elintilasta korkean ruohikon ja muit
ten pensaitten ja puitten kanssa. Van
hin pensas on parin metrin korkuinen 
ja on paleltunut aika ajoin, mutta on 
välillä kukkinutkin kauniisti. Pensasta 
kasvaa tälläkin hetkellä myös Turun ja 
Helsingin yliopistojen kasvitieteellisis
sä puutarhoissa (Palmen 1985). 

Muut helmipensaat 

Edellisten lisäksi meillä tiedetään vil
jellyn yhtä risteymää ja sen yhtä laji
ketta. Tietoja niiden kasvamisesta ei 
tällä hetkellä maassaamme ole . 
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Kuva 2. Helmipensaan erikoisia katahedelmiä 
on käytetty koristelussa. - U . Helsinki 1914 
Boldt (H) . - Piirros Marja Koistinen . 

Fig . 2. The peculiar fruits of Exochorda racemo
sa are ideal for decorative purpose. - U. Helsin
ki 1914 Boldt (H). - Del. Marja Koistinen. 

Risteymä E. x macrantha Shneid. 
(E. korolkowii x E. racemosa) on ul
komailla hyvin suosittu, mm. Tanskas
sa se on eniten viljelty helmipensas (Di
xon 1978) - etenkin lajike 'The 
Bride'. Pensas on matalakasvuisempi 
(1 ,5-2 m) kuin sen kantalajit ja sillä 
on sirosti kaartuvat oksat. Tätä laji
ketta on lisättävä pistokkaista ja sitä 
kannattaisi kokeilla myös meillä. 
Schalin (1955) on kasvattanut sitä 
Kirkkonummella. Kallio (1966) mai
nitsee tätä risteymää viljellyn hyvällä 
menestyksellä Helsingin kaupungin
puutarhassa erittäin lämpimällä pai
kalla, mutta siellä ei pensasta ole ollut 
enää 1970-luvullakaan. 
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E. serratijolian S. Moore. siemeniä ke
rättiin Pohjoismaisten arboreturnien 
yhteisellä kasvienkeruumatkalla Etelä
Koreasta. Toistaiseksi ei ole tietoa, on
ko sitä meillä jossain kasvamassa. 
Schalin (1936) mainitsee kasvattaneen
sa sitä Jorvaksessa. Se on sieltä kuol-
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Ruotsalaisten dendrologien tämän vuoden retkistä 

Ruotsalainen dendrologinen seura "Föreningen 
för dendrologi och parkvård" lähettää jäsenil
leen syksyisin kirjeen, jossa esitellään seuraavan 
vuoden toimintaa. Viimeksi saapuneessa viisisi
vuisessa kirjeessä käydään läpi vuodelle 1987 
suunnitellut retket ja muut tapahtumat. Seura 
järjestää ensinnäkin pari viikonloppuretkeä ke
väällä, joista ensimmäinen suuntautuu 15.-17. 
5. Skooneen ja Tanskaan (mm. arboretumit 
Hörsholm ja Charlottenlund, Kööpenhaminan 
kasvitieteellinen puutarha, Wasatorp, Sofiero 
yrn .). Toukokuun lopulla tutustutaan Länsi
Göötanmaan dendrologiaan ja samalla käydään 
mm. Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Ulkomaanmatka suuntautuu tänä vuonna Lä n-

si-Saksaan 20. 9.-2. 10., jossa tutustutaan mo
nipuolisen ohjelman puitteissa lähinnä saksalais
ten kylpyläkaupunkien dendrologiaan reitillä 
Helsingborg - Baden-Baden - MUnchen -
WUrzburg. Matkan hinta on Helsingborgista las
kettuna 6000-8000 Skr. elin . 4500-6000 Smk. 
Kirjeen lopussa on jo ehdotuksia retkistä vuo
delle 1988 (Gotlanti, Kenia, Arboretum Drafle 
Härnösandissa, orja yrn .) . Jos seurarnme jäse
nistössä on niitä, jotka ovat kiinnostuneita osal
listumaan ruotsalaisten dendrologien järjestä
miin matkoihin, voivat he pyytää lisätietoja toi
mitukselta, mm . kopioita heidän kiertokirjees
tään. - P. A lanko. 
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Pohjanoteerauksia isojen puiden mittaajille 

Niilo Karhu 

Karhu, N. 1987: Pohjanoteerauksia isojen puiden mittaajille (Collecting data of 
the biggest trees in Finland has been started 2. Introduced species). - Sorbifolia 
18(2):91 -92. 

N. Karhu, Ntiytte/ijtintie 1 8 5, 00400 Helsinki, Finland. 

Tämän kirjoituksen ilmestyessä Dend
rologian Seuran käynnistämä suurten 
puiden mittausoperaatio on jo varmas
ti päässyt vauhtiin. Minä ainakin us
kon jäsenkuntamme aktiivisuuteen 
tässä yhteisessä hankkeessamme. Sor
bifolian edellisessä numerossa kerrot
tiin kotimaisten puulajiemme tiedossa 
olevien suurinten yksilöiden mitoista. 
Tällä kerralla ovat vuorossa vieraspe
räiset puulajimme ja jossakin määrin 
niiden lajikkeetkin, joukossa jokin ko
timainenkin, josta on perin niukasti 
mittaustietoja. 

Oheiseen aakkoselliseen luetteloon 
on poimittu yleisesti käytettyjä ja har
vinaisiakin puusukuja, kustakin joita
kin lajeja - ikään kuin mittaamisesta 
kiinnostuneiden muistin virkistämisek
si. Ympärysrnitat ovat senttimetrejä 
rinnankorkeudelta (1,3 m) , ellei toisin 
mainita, ja ne ovat pääosaltaan Hel
singin seudulla mitatuista puista . Ha
luan myös korostaa sitä, että tässä ole
vat mitat ovat muutamaa harvaa poik
keusta lukuunottamatta 'pohjanotee
rauksia', joten paksumpia puita var
masti löytyy lähes jokaiseen esimerkki
tapaukseen. Listan luonteesta johtuen 
mukaan ei ole otettu pituuksia (ne mi
tataan myöhemmin, jos on aihetta). 

Abies balsamea (palsamipihta) 165 cm, A. 
conco/or (harmaapihta) 155 cm, A. lasiocarpa 
Oännenpihta) 55 cm, A . nephrolepls (ohotanpih
ta) 114 cm jaA. sibirica (siperianpihta) 230 cm. 

A cer campestre (niverävaahtera) 132 cm (237 
cm tyvestä haarova, haarat 86, 98 ja 115 cm), A. 
ginnala (mongolianvaahtera) 63 cm, A . mands
huricum (mantsurianvaahtera) 112 cm (30 cm 
korkeudelta, haarat 60 ja 67 cm), A. nequndo 
(saarnivaahtera) 163 cm, A. pseudoplatanus 
(vuorivaahtera) 110 cm, sen lajike 'Purpureum' 
(rusovuorivaahtera) 107 cm, A. rubrum (puna
vaahtera) !58 cm, A. saccharinum (hopeavaah
tera) 313 cm, A. saccharum (sokerivaahtera) 118 
cm, A. tataricum (tataarivaahtera) 135 cm (100 
cm korkeudelta; 275 cm 30 cm korkeudelta, haa
rat 81, 124 ja 131 cm) ja A. triflorum (huntu
vaahtera) 66 cm. 

A esculus hippocastanum (hevoskastanja) 370 
cm. 

Alnus incana (harmaaleppä) 134 cm, ja sen la
jike 'Laciniata' (sulkaharmaaleppä) 104 cm. 

8etula alleghaniensls (keltakoivu) 79 cm, 8. 
lenra (sokerikoivu) 123 cm. 8. papyrifera (pape
ri koivu) 130 cm ja 8 . pendula 'Youngii' (kyynel
koivu) 172 cm (tyveltä). 

Cercidiphyllum japonicum (katsu ra) 172 cm 
(30 cm korkeudelta, haarat 96 ja 97 cm .) 

Chamaecyparls nootkacensls (nutkanvalesyp
ressi) 42 cm. 

Corylus avellana (pähkinäpensas) 1 10 cm (yk
sirunkoisena puuna) ja C. colurna (turkinpähki
nä) 118 cm. 

Crataegus douglasii (mustamarjaorapihlaja) 
130 cm (200 cm 50 cm korkeudelta , haarat 86, 98 
ja 118 cm) ja C. x mordenensls 'Toba' helmiora
pihlaja) 108 cm. 

Faqus sylvatica (pyökki) 210 cm, ja sen lajike 
'Atropunicea' (veripyökki) 120 cm (180 cm 40 
cm korkeudelta , haarat 97 ja 98 cm). 

Fraxinus americana (valkosaami) !55 cm, F. 
excelsior 'Pendula' (riippasaarni) 152 cm ja F. 
pennsylvanica (punasaarni) 126 cm. 

Juglans ailanrhifolia Uapaninjalopähkinä) 314 
cm (tyvestä, haarat 136 ja 140 cm) ja J . mands
hurica (marusurianjalopähkinä) 180 cm. 

Larix decidua (euroopanlehtikuusi) 387 cm, 
L. x eurolepls (hydridilehtikuusi) 154 cm. L. 
gmelinii (dahurianlehtikuusi) 125 cm, L. gmeli
nii var. japonica (kuri lienlehti kuusi) 140 cm, L. 
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kaempferi (japaninlehtikuusi) 163 cm, L. larici
na (kanadanlehtikuusi) 123 cm, L. occidentalis 
Oännenlehtikuusi) 150 cm ja L. sibirica (siperi
anlehtikuusi) 303 cm. 

Magnolia acuminata (poppelimagnolia) 87 cm 
ja M. kobus var. borealis (japaninmagnolia) 70 
cm. 

Malus baccata (marjaomenapuu) 113 cm, M. 
prunifolia (siperianomenapuu) 205 cm (100 cm 
korkeudelta) M. x robusta (venäjänomenapuu) 
103 cm (90 cm korkeudelta, haarat 57 ja 86 cm ja 
M. sylvestris (metsäomenapuu) 130 cm. 

Phellodendron amurense (korkkipuu) 198 cm. 
Picea engelmannii (engelmanninkuusi) 147 

cm, P. glauca (valkokuusi) 98 cm, P. jezoensis 
(ajaninkuusi) 170 cm, P. omorika (serbiankuusi) 
121 cm, P. pungens (okakuusi) 137 cm ja sen la
jike 'Glauca' (hopeakuusi) 160 cm. 

Pinus banksiana (banksinmänty) 102 cm, P. 
cembra (sembramänty) 184 cm, P. contorta 
(kontortamänty) 154 cm, P. mugo (vuorimänty) 
48 cm ja P. peuce (makedonianmänty) 208 cm. 

Prunus padus (tuomi) 144 cm (240 cm tyvestä, 
haarat 75, 80 ja 100 cm), P. pensylvanica (pilvi
kirsikka) 102 cm ja P. virginiana (virginiantuo
mi) 78 cm (100 cm korkeudelta). 

Pseudotsuga menziesii var . glauca (harmaa
douglaskuusi) 200 cm. 

Pyrus communis (päärynäpuu) 305 cm. 
Quercus coccinea (purppuratammi) 158 cm, 

Q. robur 'Fastigiata' (kartiotammi) 132 cm (50 
cm korkeudelta) ja Q. rubra (punatammi) 168 
on (228 cm tyveltä, haarat 131 ja 143 cm) . 

Salix alba 'Argentea' (hopeapaju) 268 cm, S. 
alba 'Vitellina' (keltapaju) 254 cm, S. x blanda 
(isoriippapaju) 500 cm, S. fragilis 'Bullata' (teri
joensalava) 176 cm (100 cm korkeudelta) ja 
S. x rubens (kujapaju) 365 cm. 

Sorbus aria (saksanpihlaja) 90 cm, S. aucupa
ria 'Fastigiata' (pylväspihjala) 116 cm, S. aucu
paria 'Pendula' (riippa pihlaja) 80 cm, S. hybrida 
(suomenpihlaja) 249 cm ja S. intermedia (ruot
sinpihlaja) 143 cm . 

Thuja occidentalis (kanadantuija) 203 cm (25 
cm korkeudelta, haarat 90 ja 110 cm), T. plicata 
(jättituija) 38 cm ja T. standishii (japanintuija) 
48 cm. 

Tilia cordata (metsälehmus) 347 cm (425 cm 
40 cm korkeudelta, haarat 270 ja 285 cm), T. x 
euchlora (kriminlehmus) 156 cm ja T. X vulgaris 
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(puisto lehmus) 405 cm (20 cm korkeudelta mah
tavien pahkuroiden alapuolelta). 

Tsuga canadensis (kanadanhemlokki) 247 cm. 
Ulmus americana (valkojalava) 216 cm, U. 

glabra (vuorijalava) 446 cm (100 cm korkeudel
ta), sen lajike 'Pendula' (riippajalava) 129 cm, 
U. laevis (kynäjalava) 528 cm ja U. pumila (sipe
rianjalava) 114 cm. 

Luettelossa on joidenkin lajien koh
dalla mainittu yksirunkoisen puun ym
pärysmitan jälkeen sulkeissa sitä pak
summan, alta rinnankorkeuden haaro
van rungon paksuus ja haarojen ympä
rys rinnankorkeudelta. Tällaisetkin 
puut on syytä mitata ja ilmoittaa, sillä 
ne ovat monessa tapauksessa koko
naismassaltaan lajin yksirunkoista 
puuta suurempia. Sitä paitsi on muuta
mia puulajeja, joilla on taipumus ty
vestä monirunkoisuuteen (lepät, tuo
mi, tuija) . Tällaisetkin puut otetaan 
luetteloinnissa huomioon. 

Poppeleita ei mainita edellä, mikä ei 
tietenkään tarkoita sitä, etteikö niitä
kin pitäisi mitata. Suurimmat ovat yli
malkaan tiedossa, mutta ainahan jos
takin voi jonkin lajin tunnetusti suu
rintakin suurempi löytyä. Tällä hetkel
lä haarukka on tämä: riippahydridi
haapa 66 cm ja monirunkoinen hopea
poppeli 805 cm 30 cm:n korkeudelta. 
Epäselvissä tapauksissa on pantava 
näyte mukaan niin poppeleista kuin 
muistakin puulajeista, havupuista kä
pykin olisi hyvä . 

Lopuksi: etsimme tietenkin suurinta 
puuta kustakin lajista, mutta tarvit
semme tietoja myös kunkin lajin lähin
nä suurimmista yksilöistä, jottei listan 
kärki jäisi yhden puun varaan. 

Niskalan arboretumin opas on ilmestynyt. Tämän 32-sivuisen luonto
polkuoppaan teksti on Kaija Rantalan ja Pentti Alangon ja piirrokset 
Marja Koistisen. Opasta on saatavana maksutta osoitteesta: Helsin
ki-tiedotus, Jugendsali , Pohjois Esplanadi 19. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1986 
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Pentti Alanko 

Alanko, P. 1987: Dendrologinen kirjallisuus 1986. (Dendrologicalliterature pub
lished in Finland in 1986).- Sorbifolia 18(1):93- 103 . 

Pentti A lanko, Helsingin y liopisto, puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Fin
land. 

Saamani rohkaisevan palautteen kan
nustamana olen koonnut katsauksen 
edellisen vuoden dendrologiseen kirjal
lisuuteen. Mukana on nytkin myös 
maiseman hoitoon, taimistoviljelyyn 
ym. liittyvää kirjallisuutta, joka taval
la tai toisella sivuaa dendrologiaa. 
Luetteloon sisältyy myös muutamia 
vuoden 1985 julkaisuja, jotka syystä 
tai toisesta ovat jääneet pois edellisestä 
luettelosta- näissä on ilmestymisvuo
si mainittu. Valitettavasti otsake ei ai
na kerro yksiselitteisesti, mitä ko. ar
tikkeli pitää sisällään. Vallitsevan bib
liografisen käytännön mukaan on sil
loin jouduttu lisäämään otsakkeisiin 
selventävä sana, joka on suluissa. 
Luettelosta löytynee helposti kunkin 
harrastukseen ja työhön liittyviä kir
joituksia. Ehkä siitä näkee myös, mitä 
lehtiä kannattaa seurata Sorbifolian li 
säksi. 

Kirjallisuuskatsaus on pääasiassa 
koottu Helsingin yliopiston maata
louskirjastoon ja metsäkirjastoon sekä 
kasvitieteen laitoksen kirjastoon tul
leen aineiston perusteella. Valitettavas
ti eräät metsäalan viime vuoden julkai
sut eivät olleet saapuneet kirjastoihin 
helmikuun puoleenvåliin mennessä, 
joten ainakin niitten osalta luettelossa 
on puutteita. Pyydän ilmoittamaan ha
vaituista puutteista- pois jääneet jul
kaisut pyritään mainitsemaan seuraa
vassa luettelossa. Yllämainituista kir
jastoista lainataan julkaisuja maksut
ta. Kirjastoista on saatavissa myös va
lokopioita, joitten hinta on yleensä 

1,50 mk sivulta. Pro gradu-töihin on 
mahdollisuus tutustua vain asian
omaisten laitosten kirjastoissa eikä nii
tä lainata. 

Aario, L.: The original garden ei ties in Britain 
and the garden city idea! in Finland. - Fen
nia 1964:157-209. 

Ahmio, K.: Kaupungin puistotoimen talvityöt. 
-Puutarha 89:90-91. 

Ahonen, M.-L.: Pohjois-Suomen viherrakenta
misen ongelmat ja kehittämistarpeet. - Poh
jois-Suomen tutkimuslaitos C 71:1-81. 

Ahonen, M.-L. & Alasaarela, E.: Viherrakenta
misen ongelmat korostuvat pohjoisessa. -
Puutarha 89:756-757. 

Alanen, A. & Osara, M.: Tammen suojelu (Con
servation of oak).- Sorbifolia 17:65-76. 

Alanko, P . : Tammi- puitten kuningas. - Ko
tipuutarha 46:169-170. 

-Kokeilemisen arvoisia (koristepensaita) Etelä
Suomeen . - Kotipuutarha 46:366-369. 

-Harvinaiset havupensaat. - Kotipuutarha 
46:522-523 . 

- auttikaamme ruska-ajasta. - Omavarainen 
maatalous 1986 (3) : 15. 

-Onko KESKAS-tutkimus löytänyt hyviä kas
veja?- Puutarha 89:351-353. 

-Vuoden puu 1987 : Rauduskoivu (Betula pen
dula) . - Puutarhakalenteri 46:288-28 1. 

- KESKAS-tutkimus parantaa koristekasvivali
koimaamme. - Puutarha-uutiset 38:352-
353 . 

- Alnarpissa koristepuista ja -pensaista nähtyä 
ja kuultua . - Puutarha-uutiset 38:1253-
1255. 

-Tammen ja rakentamisen vuosi . - Sorbifolia 
17:3. 

- Dendrologian Seuran vuosikokous 20. 2. 
1986. - Sorbifolia 17 :40. 

-Ruotsalaisten dendrologien toiminnasta 1986. 
- Sorbifolia 17:40. 

- Suomessa viljellyt hernepensaat (Caragana) 
(Caragana species cultivated in Finland). -
Sorbifolia 17:51-58 . 

- iskalan arboretum . - Sorbifolia II :76. 
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-Alppilan puistojen puuvartiset kasvit. - Sor
bifolia 17:87-98. 

-Alppilan puistojen erikoisuuksia. - Sorbifo
lia 17:101-102. 

- Dendrologinen neuvonta. Sorbifolia 
17:123. 

-Suomessa viljellyt tammet. (Oaks cultivated 
in Finland).- Sorbifolia 17:125-130. 

-Kansainvälinen Dendrologian Seura (lnterna
tional Dendrology Society). - Sorbifolia 
17:164. 

- Dendrologinen kirjallisuus 1985 (Dendrologi
calliterature published in Finland in 1985).
Sorbifolia 17:165-171. 

-Tammen vuoden päättyessä. - Sorbifolia 
17 :175. 

- Kellokuusama (Kolkwitzia amabilis) ja kerria 
(Kerria japonica) Suomessa (Beauty Bush 
(Kolkwitzia amabilis) and Kerria (Kerria ja
ponica) in Finland). - Sorbifolia 17:195-
199. 

- Myrkkykasvit naapurinamme. - Uutismaa 
7(4): 15. 

-1985 : Viikin arboretum 1969-1983 . -214 s. 
+ 6 liites. Pro gradu-työ, Helsingin yliopis
ton puutarhatieteen laitos (Seloste: Puutarha 
89:783) . 

Alanko, P. & Tegel, S.: Kasveihin kohdistuva 
tutkimus väärin painottunut Suomessa. -
Puutarha-uutiset 38:668-669. 

Anon. ("PK"): Tammi - vuoden puu. - Ete
lä-Suomen sanomat 9. 1. 1986. 

- ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia (hopea
pensas). - Kotipuutarha 46:105. 

- ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia (tyrni). 
- Kotipuutarha 46:221. 

- ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia: Tuok-
suvatukka, rehevä varjokasvi . - Kotipuutar
ha 46:359. 

- ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia : Äkä
ruusu. - Kotipuutarha 46:469. 

-Lapinlahden metsien salat paljastuivat: 
Dendrologian Seura kesäretkellä. - Matti ja 
Liisa25. 7. 1986:6. 

-Taajama-alueiden puuhankinnassa ja metsien 
käsittelyssä tulee voida joustaa. - Metsä ja 
puu 1986 (8) :33 . 

-Tammi - vuoden puu . - Metsälehti 54(4): 
13 . 

- Paakkutaimi luonnon taimitarhasta . - Met
sälehti 54(7):13. 

-Vuoden puu on tammi. - Pihkaposti 
1986(2) :6. 

- Maatilahallitus tiedottaa: Kokous taimitarha
tuotteiden kauppakelpoisuusvaatimuksista . 
-Puutarha 89:13. 

- Hirvikarkote taimien suojana. - Puutarha 
89:53 . 

- Hurmehappomarja myynti kieltoon . - Puu
tarha 89: 126--127. 
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- Lac Balsam haavapalsami. - Puutarha 
89:194. 

-Suomalaisten alppiruusulajikkeitten jalostus
tutkimus . - Puutarha 89:223. 

- Taimikaupan kehitysnäkymät. - Puutarha 
89:227. 

- Taimitarhatuotteiden uudet tarkistusmaksut. 
-Puutarha 89:497. 

- Asuntomessualueiden viherrakentamisen 
malli. - Puutarha 89:566--568. 

-Maisema-arkkitehtien koulutus. - Puutarha 
89:636--637. 

- Viheralan hallinnon kehittämistarve. - Puu
tarha 89:748-749. 

- Runkolaho löytyy radioaalloilla . - Puutarha 
89:768-769. 

- Katupuiden kunto huolestuttavan heikko 
Keski-Euroopan suurkaupungeissa. - Puu
tarha-uutiset 38:502. 

-Kotimaisten alppiruusujen lisäyksestä ja 
markkinoinnista sopimus. - Puutarha-uuti
set 38:741. 

-Toimikunta asettuu suunnittelemaan maise
ma-arkkitehtien koulutusta. - Puutarha
uutiset 38:1008. 

- (PK): Pori-palkinto kaupunginpuutarhuri 
Matti Virtaselle.- Puutarha-uutiset 38:1161. 

-Holger Tolppola, taimistomies koko sydä
messään.- Puutarha-uutiset 38:1214. 

- Rauduskoivu vuoden 1987 vuoden puu. -
Puutarha-uutiset 38:1327. 

Antere, J . : Kuukauden haastateltava: Kaupun
ginpuutarhuri Matti Vinanen. - Puutarha 
89:742-743 . 

- Kaupunginpuutarhalie uudet tilat Porissa . -
Puutarha 89:780--781. 

Arkko, S.: Kumpi voittaa- sinä vai kestorikka
kasvit.- Kotipuutarha 46:438-439. 

Asunta, H.-L. : Myyrätuhot yllättivät, vaha 
peittää ja parantaa. - Pellervo 1986(8) : 
12-13,15. 

-Joulukuusien viljely . - Pellervo 1986(18): 
40--41. 

- Monenkirjavaa kuusikauppaa. - Pellervo 
1986(18):42-43. 

von Boehm, E.: Joutsenon Muukonsaaren (ES) 
putkilokasvisto. - Lutukka 2(3):85-90. 

Borg, G.: Paradisaeblet.- JF-seminarium 94: 
34-36. 

Oark, B.: Metsien exodus. - Israel 1986(4): 
3-4. 

Dalman, P .: Svan aronia som bärväxt i Finland. 
- JF-seminarium 94:25-28. 

Erkkilä, A. : Trooppisten sademetsien häviämi
nen Meksikossa . - Silva Carelica 6:1-38. 

Erkkilä, R. & iemelä, T.: Polypores in the 
parks and forests of tbe city of Helsinki . -
Karsteoia 26: 1-4{). 

Finne, Å.: Micropropagation of Rubus spp. (Se
lostus : Karhuovatuo (Rubus spp.) mikroli
säys).- J. Agric. Sci. Finl. .58: 193-196. 
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- Mikroförökning av Syringa vulgaris 'Alba'. 
- 71 s. + 2 bilagor. Pro gradu avhandling, 
Helsingfors Universitet, lnstitutionen för 
trädgårdsvetenskap (Seloste: Puutarha 89: 
785). 

Fri, B.: Ajatuksia puisto-opetuksestamme. -
Puutarha-uutiset 38:358-359, 362. 

-Puiden suolavauriot - tosiasia jo Ruotsissa . 
-Puutarha-uutiset 38:1242-1243. 

- Tankar om vår parkundervisning . 
Trädgårdsnytt 40:38-39. 

Garbon, S., Moses, M., Locy, R. , Jokinen, K. & 
Törmätä, T .: Mikrolisäys- kaupallista bio
tekniikkaa (Abstract: Micropropagation - a 
commercial biotechnology). -Luonnon Tut
kija 90:41-45 . 

Hreggeström, C.-A. : De åländska lövängarna~ 
öde. - Skärgård 2:33-41 . 

Hagqvist, R. : Koivunjalostus edennyt monella 
rintamalla . - Metsänjalostussäätiö 1985 : 
15-17,20. 

Halttunen, S.: Virroilla vihertää jo, Esa Lato
mäki on tehnyt pioneerityön. - Puutarha
uutiset38:7 18-719. 

-Jukka Karen vihreyttää Ähtäriä . - Puutar
ha-uutiset 38:1468. 

Hansen, P .: Dyrkning of försög med hyld (Sam
bucus nigra) i Danmark . - NJF-seminarium 
94:22-24. 

Harberg, G .: Ålands lundar, hagar och lövängar 
- en naturupplevelse. - Skogsaktuellt 
1986(3): 18-19. 

-Ahvenanmaan lehdot, haat ja lehtoniityt -
luonnonelämys. - Teollisuuden metsäviesti 
1986(3):18-19. 

Harstela, P .: Metsäntutkimuslaitoksen taimi
tarhatutkimukset. - Metsäntutk. lait. tie
donant. 241 :4--8 . 

Heikkilä, P . : Siementen esikäsittelyn ja paperi
kennoihin kylvön vaikutus eräiden koristeha
vupuiden taimien kehitykseen. - 52 s. + 47 
liites . Pro gradu-työ, Helsingin yliopiston 
puutarhatieteen laitos. (Selostus: Puutarha 
89:160-161). 

Helminen , P .: Viheralan tutkimus uudistettava 
perusteellisesti . - Puutarha-uutiset 38:376-
377. 

Heurlin, M.: Talvilammia Kirkkonummella?
Suomen Luonto 45(3) :40. 

Hiirsalmi, H .: Winter hardiness in small fruit 
breeding. - Acta Hort . 168:57-62. 

Hiirsalmi, H . & Junnila, S. : Förädlingen av 
amerikanskt buskblåbäret i Finland . - JF
seminarium 94:11-17. 

Hinneri , S.: Funchalin 25-vuotias kasvitieteel
linen puutarha . - Pimpinella 5(1) :15-20. 

-Missä kasvavat eteläisimmät metsä tammet? 
-Sorbifolia 17:130. 

- Funchalin bulevardienja puistojen monimuo-
toinen puuvartislajisto (A dendrological sur-

95 

vey of boulevards and parks in Funchal, Ma
deira) . - Sorbifolia 17:135-139. 

Hinneri, S., Hämet-Ahti, L. , Kurtto, A . & 
Vuokko, S.: Maarianheinä, mesimarja ja ti
motei . Suomen luonnonvaraisia kasveja . -
350 s. Keuruu. 

Hirsimäki , J .: Kenttäkerroksen luonnonkasvit. 
- Puutarhakalenteri 46:303-313. 

-Luonnonmukaiset viheralueet ja luonnonkas-
vit. - 173 s. + 13 liites. Pro gradu-työ, Hel
singin yliopiston puutarhatieteen laitos (Se
loste: Puutarha 89:783). 

Holm, C.: Vihertutkimuksen nykytila Suomessa 
ja Pohjoismaissa. - Puutarha 89:242-245. 

- Puistotoimen asema heikko useissa kunnissa. 
-Puutarha-uutiset 38: 1230-1232. 

- Luonnonmukaiset viheralueet yleistyvät. -
Puutarha-uutiset 38:1236-1237. 

Holm, C. & Simons, T. 1985: Kaupunkien viher
alueet. Osaraportti 1. Puistotoimen näkökul
ma, ongelmakartoitus . - 50 s. + 2 s. + lii
tes. Maisemasuunnittelun laboratorio, arkki
tehtiosasto, teknillinen korkeakoulu. 

Holubonicz, T . 1985 (ed.) : 2nd Symbosium on 
winterhardiness in woody perennials in Piik
kiö, Finland 13-17 August 1984. - Acta 
Horticult. 168:1-194. 

Hytönen, T .: Pensaiden leikkaus. - Puutarha 
89:86-88. 

-Puiden kunnon määrittäminen 1: Tuhoa ai
heuttavat menetelmät. - Puutarha-uutiset 
38:558-559. 

-Puiden kunnon määrittäminen II. Tuhoa ai
heuttamattomat menetelmät . - Puutarha
uutiset 38:912-914. 

-Taloudellisesti kannattavan puiden haavan
hoitomenetelmän arviointia. - Puutarha
uutiset38: 1248-1249. 

Hyvärinen, S.: Metsänhoito ulkoilualueilla. -
Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen lai
tos, tiedonant . 58:1-107 + 1 liites. 

Häggman, H . & Rousi , M.: Interaction between 
the aphid Adelges lapponicus Chol. (Horn. 
Adelgidae) and some spruce (Picea) species in 
northero Finland (Seloste: Adelges lapponi
cus Chol. (Horn . Adelgidae) havukirvan ja 
eräiden kuusilajien vuorovaikutussuhde Poh
jois-Suomessa). - Commun. lnst. For. 
Fenn . 135:1-12. 

Häkkinen , J . & al .: Turvallinen ja viihtyisä katu 
- viisi hidaskatu-suunnitelmaa. - Ympäris
töministeriö, Kaavoitus- ja rakennustutki
muksen neuvottelukunta, julk . 1986(3): 
1--45. 

Hämet-Ahti, L. : Yhteistyö ja työnjako (kasvi
tieteeUisten) puutarhojen kesken . - Pimpi
nella 5(1):4--6. 

-Tammen suku (The genus Quercus) . - Sorbi
folia 17:185-187. 

Hämet-Ahti , L., Suominen, J ., Ulvinen, T ., Uo
tila, P . & Vuokko, S. (toim.): Retkeilykasvia 
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(fhe field flora of Finland) . 3. uudistettu p. 
- 598 s. Forssa. 

Hänninen. H .: Metsäpuiden vuosirytmitutki
muksen käsitteistä ja teorioista (Summary: 
Conceptual remarks about the study of the 
annual rhythm of forest trees). - Silva Fen
nica 20:9-22. 

Iisakkila, L.: Maaseudun rakentaminen ja mil
jöö.- Maatalous 79:190-192. 

- Vihersuunnittelijan vastuu . - Puutarha 
89:171-172. 

Jalkanen, A.: 1985: Energiaa pajusta . - YV 
1986(6):48-49. 

Jalkanen, J.: Akateemiselta puutarhakerholla 
aloite: Viikkiin viheralan tutkimusta. -
Puutarha-uutiset 38:93. 

- Hortonomi Jarmo U. Jalo 60 vuotta 23 . 2.: 
Alan tukkukauppa jatkuvassa muutoksessa. 
-Puutarha-uutiset 38:168. 

- Myyrätuhoista miljoonavahingot. - Puutar-
ha-uutiset 38:422. 

-Pahin myyrätalvi 20 vuoteen, tuhoja paljas-
tuu ennätysmäärä. Puutarha-uutiset 
38:448-449. 

-Siirtonurmikosta kasvaa bisnes . - Puutarha
uutiset 38:694-695. 

-Kanervan viljely onnistuu Suomessakin . -
Puutarha-uutiset 38: 1130-1131 . 

Jalkanen, R.: Lophodermella sulcigena on Scots 
pine in Finland (Seloste: Männynharmaaka
riste Suomessa). - Commun. lnst. For. 
Fenn . 136:1-41. 

- Metsätuhot Lapin metsissä talven jälkeen. -
Lapin kansa 24. 6. 86:2. 

Jokela, J.: Kasvaako pihassasi kaunis kirs.ikka
puu. - Kotipuutarha 46:193-194. 

-Voitaisiinko juurikasvu estää salaojiin . -
Puutarha 89:101-102. 

Junnila, S.: Uusia viljelylajeja marja- ja hedel
mäkasveista - Pohjoismaisen marja- ja he
delmätutkirnusseminaarin satoa. - Puutarha 
89:561-563. 

- Ruusunmarjasta tuornipihlajaan . - Puutar
ha-uutiset 38:756. 

Jyränkö, P .: Suuret puut - keskustelu jatkuu: 
Vastuullista yrittämistä, missä laajuudessa. 
-Puutarha 89:372. 

- Haetaanko katupuut metsästä? - Puutarha-
uutiset 38:367. 

-Kotimaisille katupuille ei löydy hintaa . -
Puutarha-uutiset 38:502. 

- Lenininpuiston rakentarnisvaiheista. - Sor
bifolia 17:85-86. 

Järvenranta, J .: Haudat ovat yksilöllisiä sveitsi
Jäisellä hautausmaalla. - Puutarha-uutiset 
38:374-375 . 

Kalevi , M.: Ruusutaimistosta Tanskan suurim
maksi mäntytaimitarhaksi . - Puutarha
uutiset 38:1252. 

Kallio, T.: Piha luonnon keskellä . - Kot ipuu
tarha 46:477-479. 
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- Maanpeittokasveja saksalaisittain. - Puutar
ha 89:726-729. 

-Tammi, Varsinais-Suomen maakuntapuu 
(Quercus robur, provincial tree of the Turku 
Region). - Sorbifolia 17:5-8. 

Karetie, R.: Valitse Itä-Suomeen (koristepensai
ta) . - Kotipuutarha 46:369-370. 

Karjaluoto, J .: Björk , asp och al i cellulosa
frarnställningen. - Skogsbruket 56(3):24-
25. 

Karhu , .: Helsingin poppelit (Poplars within 
the city area of Helsinki) . - Pub!. Finn. 
Dendr. Soc. 3:1-130. 

-Helsingissä kasvaa 12736 poppelia (12736 
poplars are growing in the city of Helsinki) . 
- Sorbifolia 1 :45-50. 

-Alppilan poppelit.- Sorbifolia 17 :99-100. 
Kasvi, A.: Matkakertomus Jaavalta. - Pimpi

nella 5: 3-7 . 
Kaukolinna, H.: Katsaus vihenutkimukseen . 

Puutarha 89:44-45. 
- Viherrakentaminen muuttuu - hitaasti ja 

varmasti.- Puutarha 89:109. 
- ihervuoden tulokset. - Puutarha 89:285-

287. 
-Pohjois-Suomen vihreytys hakee itseään . -

Puutarha 89:287. 
- Kaupunginpuutarhuri Reijo Hahkala 50 v. 

19. . 19 6. - Puutarha 89:422-423. 
- iherala mukaan ympäristökasvatukseen. -

Puutarha 9:632-633. 
-Ideoita Imatran idyllistä . - Puutarha 89: 

646-649. 
- Lähiöasuinympäristö lapsille. - Puutarha 

9: 6-
- ihenuotannon kasvit käyttötarkoituksen 

mukaan. - Puutarhakalenteri 46:295-302. 
Kaukovina, E. & Syri , P .: An attempt to reana

lyse winter injury of apple trees in Finland du
ring this century. - Acta Hon . 168 :73-83 . 

Kauppinen, A. : Seurakuntapuutarhureitten nä
kemyksiä suurten puiden tarjonnasta ja tar
peesta seka oletetusta tulevaisuuden kehityk
sen suunnasta. -Puutarha 898:371-372. 

Kauppinen, R.: iherrakentamisen urakkalas
kennassa sörrytty tietokonekauteen . - Puu
tarha-uutiset 3 :13 8. 

Kauppinen, S.-L. : Mustialan puiston puut ja 
pensaat. - 66 s. Pro gradu-työ, Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitos . 

Kiljunen, R.: Astiataimien automatisoitu alta
kastelujärjestelmä. - Puutarha 9:132-134. 

Kipinoinen, R.: Puistokulttuuria Hämeenlinnas
sa. - Puutarha 9:692-693. 

Kitiniemi, K.: Kasvualustojen teko viheralueilla. 
-Puutarha 9:2-3 . 

- iher-Tampere . - Puutarha 89:215-217 . 
-Suuret puut. Keskustelu jatkuu, pula on kor-

jattaYi.ssa. - Puutarha 9:3 0. 
Knape, B.: En vandring i Lahoul: Sommer

blomster i llsua Himalaya (Trekkers in La-
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houl, Western Himalaya). - Sorbifolia 17: 
27-33. 

Koivula , J . 1985: Kaupunkiympäristön paranta
minen. - Kaupunkiliiton julk. C 93:1-112. 

Koivunen, T.: Kasvit talven kourissa . - Koti
puutarha 46:2. 

Koivuniemi, J .: Kuusen ja koivun paakkutai
mien kokoluokitus. - Helsingin yliopiston 
metsänhoitotieteen laitos, tiedonant. 56: 
1- 51. 

Korpiaho, E.: Harju , Jyväskylän vihreä kruunu. 
-Puutarha 89:522-525. 

Koski, V. : The timing of hardening and dehar
dening of forest trees. - Acta Hort . 168: 
117-124. 

Koskilehto, R.: Katu- ja puistopuiden viljelyä . 
- Puutarhakalenteri 46:291-294. 

Kosonen, M.: Luontosuhteet aluesuunnittelussa 
(Abstract: ature in urban and regional plan
ning) . - Terra 98: 16-22. 

Kotilainen, L.: Puu kasvaa Polvijärvellä.- Pel
lervo 1986(16):38-39. 

Kotiranta, H .: Tammen käävistä ( otes on the 
most prominent polyporaceous fungi of oak, 
Quercus robur, in Finland) . - Sorbifolia 17 : 
131-134. 

Krannila, A.: Mikä avuksi myyrätuhoihin? -
Kotipuutarha 46: 176-178. 

- Latvusvarrentaminen . - Kotipuutarha 46: 
218-220. 

Kuittinen , J. : Mielipiteitä puiden hoidosta . -
Puutarha 89:696-697. 

- iska vinossa naapurimaiden puiden hoitoon 
tutustumassa. - Puutarha-uutiset 38:1158. 

- Puutarhanäyttely Kölnissä : Rikkaassa maas
sa puita hoidetaan "viimeisen päälle" . -
Suomen kiinteistölehti 1986(4):26-27. 

- Suuren puun siirto on taitajan työtä. - Suo
men kiinteistölehti 1986(4):34--36. 

Kukkonen, P .: Pehr Kalm puutarhahoidon tien
raivaajana Suomessa. - Kotipuutarha 46: 
94-95 . 

KuUman, L. : Temporal and spatial aspects of 
subalpine populations of Sorbus aucuparia in 
Sweden. - Ann . Bot . Fenn . 23 :267-275. 

Kuosmanen, A.: Elävä aita . - Emäntl!lehti 84 
(3):28-29. 

Kupari, R.: Keidas kaamoksessa (Summary: The 
Botanical Garden of Oulu) . -Suomen Luon
to 45(8): 16-19' 46. 

Kurkela , T .: Miksi neulaset varisevat . - Peller
vo 1986(19):38-39. 

Kurkela, T. & Annila, E.: Metsätuhot vuonna 
1986. - Kasvi nsuojelulehti 19(1 ):78-82. 

Kuusi, T .: Koivunlehti yntiteenä. - Kotipuu
tarha46:352-354 . 

-Mustikan lehdet yntiteena. - Kotipuutarha 
46:459-461 . 

-Kasvien haitalliset aineet. - Puutarha 9: 
178-779. 
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Kärenlampi, L.: Relationships between macro
scopic symptoms of injury and cell structural 
changes in needies of Panderosa pine exposed 
to air poUution in California. - Ann. Bot. 
Fenn . 23 :255-264. 

-Kuopion (kasvitieteellisen) puutarhan opetus
ja tutkimuskäyttö. - Pimpinella 5:53-57 . 

Kärki, L. : Crop forest ideotypes. - Metsänja
lostussäätiö 1985:22- 26. 

- 1985: Genetically narrow-crowned trees com
bine high timber quality and high stem wood 
production at low cost. - In Tigerstedt, P . & 
al . (ed.) : Crop physiology of forest trees: 
245-256. 

Kärki, L. & Tigerstedt, P. 1985: Definition and 
exploation of forest tree ideotypes in Finland . 
- In Cannel, M. & Jackson, J. (ed.): Attri
butes of trees as crop plants: 102-109. 

Kärkkäinen, M. : Koivuvaneritukkien ja -runko
jen arvosuhteet (Abstract: Va1ue relations of 
birch veneer logs and stems). -Silva Fennica 
20:45-57. 

-Malli männyn, kuusen ja koivun puuaineen 
oksaisuudesta (Abstract: Model of knottiness 
of pine, spruce and birch stems) . -Silva Fen
nica 20:107-116. 

Laaksonen, H .: Englantilaista nurmikulttuuria 
Cambridgessa. Puutarha-uutiset 38: 
1466-1467 . 

Laatikainen, H.: Botaniseerausta ja vähän muu
takin Gran Canarialla. - Pimpinella 5(1) : 
21-26. 

Laiho, 0 . & Lehto, T .: Mykoritsat taimitarhal
la. - Metsl!ntutk. lait. tiedonant . 241 :20-
21. 

Lankia, H .: Villa ybackan puutarha (Villa Ny
backa garden).- Sorbifolia 17:37-39. 

Larsson, 0 .: Puutarhahistorian Fagervik . -
Puutarha 89:296-300. 

-Mihin plll!rynl!t ovat kadonneet? Päärynätut
kirnuksen tuloksia. - Puutarha 89:732-
737 . 

Laulajainen, J. : Tienvarsimetsien kauneuskisa 
Uudessakaupungissa . - Metsälehti 54(7): 14. 

Laurila, 1. : Joka kymmenes havupuumme on 
vaurioitunut.- Suomen Luonto 45(2) :5. 

Lehmushovi, A.: Arboretum- ja taimistotutki
mukset Piikkiossa . - Puutarha 89:456-457. 

- Astiataimien talvenarninen. - Puutarha 89: 
592-593. 

-Puisto- ja maisemakasvitutkimuksista 
MlTK :n puutarhaosastolla. - Puutarha-uu
tiset 38:654-655 . 

Lehtimaki, S. 19 5: iheralueiden hoidon laatu
luokitus. - 90 s. + 7 liites . Pro gradu-työ, 
Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos 
(Seloste : Puutarha 89: 161). 

- iatekin tie toimiviin viheralueisiin. - Puu
tarha 9:403-405. 

- Tutkimusretkellä Unnen tehtaille. - Puu
tarha 9:610-613. 
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Lepistö, M .: KuuseiJa lupaavia tuloksia- sovel
taminen vie aikaa. - Metsänjalostussäätiö 
1985 :10-15. 

- Skogsträdsförädling, del. 1. aturskogarnas 
bästa arv i odlingens tjänst. - Skogsaktuellt 
1986(5-6):15-17. 

- Luonnonmetsien paras perintö metsänviljelyn 
käyttöön. - Teollisuuden metsäviesti 1986 
(5-6): 15-17. 

Lindholm, L.: Monenlaisia pikkupensaita. -
Kotipuutarha 46:68-73. 

-Suuret puut - keskustelu jatkuu: Sattuman
varaisuutta.- Puutarha 89:371. 

Lindholm, T.: Puistot , elävää kaupunkia. -
Sorbifolia 17:81. 

-(toim.): Alppipuisto. - Sorbifolia 17:79-
102. 

-Tunnemmeko tammemme? Vuoden puu esit
täytyy (Summary: The oak, tree of the year 
1986).- Suomen Luonto 45(1):20-23, 46. 

- Versosyöpä runtelee männiköitä (Summary: 
Canker fungus of pines alarming foresters). 
-Suomen Luonto 45(3):28-30, 46. 

- Metsätammikin on laiska pudottamaan lehti-
ään. -Suomen Luonto 45(3):40. 

- Lahopuut rikastuttavat metsää (Summary: 
Rotten wood is highly valuable to Finnish co
niferous forest). - Suomen Luonto 45(7): 
28-31,46. 

Linna , H .: Marja-aronia marja- ja koristekasvi
na. - Uutismaa 1986(2): 13. 

Lähde, E. & Savonen, E.-M.: Taimien biologi
nen kasvatus taimitarhalla. - Metsäntutk. 
lait. tiedonant. 241:23-24. 

Löyttyniemi, K.: Männyn sydänpuu - luonnon 
kestopuuta. Männyn sydänpuun luontaisen 
!ahon- ja hyönteistuhokestävyyden hyväksi
käytöstä (Summary: On natural durability of 
pine heartwood) . - Metsäntutk. lait. tiedon
ant. 23 1:1-50. 

Löyttyniemi, K. & Uusvaara, 0.: Further tests 
for termite resistance of Finnish pine 
heartwood (Seloste: Jatkokokeita männyn sy
dänpuun termiitinkestävyydestä). - Silva 
Fennica 20:29-33. 

Markkula, M.: Vihervuodesta hyvä pohja viher
rakentamisen edistämiselle (Summary: The 
Green Year 1985 Campaign). - Lounais
Hämeen Luonto 73:33-36. 

- Vihervuoden saavutukset osoituksia vah asta 
talkoohengestä. - Maatalous 79:22-23. 

-Ympäristönsuojelu mukaan talouselämän 
suunnitteluun. - Teollisuuden metsäviesti 
1986(2):10--12. 

Markkula, P .: Rinteet ja luiskat. - Puutarha 
89:40--42. 

- Alppipuisto -lyhyt historiikki . - Sorbifolia 
17:82-84. 

Martikainen, Pentti: Varmat pensaat Oulun kor
keudelle.- Kotipuutarha 46:3 1-3 3. 

Martikainen, Pirkko: Puiden ja pensaiden ikä . 
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- Kotipuutarha 46:210--211. 
- Tutustu erilaisiin taimimyymälöihin. - Koti-

puutarha 46:342-345. 
- Kasvualustakatteiden käyttö viheralueilla. -

Puutarha 89:192- 193. 
-Puiden hoito kurssi . -Puutarha 89:307. 
- Taimikaupan kevät. - Puutarha 89:424-

425. 
-Suomalaisten alppiruusu jalosteiden lisäysso

pimus allekirjoitettu.- Puutarha 89:436. 
-Vallilan puisto - erikoispuisto näkövammai

sille. - Puutarha 89:614-616. 
Mattila, E. : Viherrakentamista oppimassa Ruot

sissa. -Puutarha 89:94-95. 
MetsoJa, P . : Vihervuosi toi viheridean yhteis

kunta- ja kaupunkisuunnitteluun - rakenta
misen vuosi looginen jatke vihervuodelle. -
Puutarha 89:10--11. 

Mickwitz, G. : u hoter luftföroreningarna 
skogsekonomin. - Finlands atur 45(6) : 
18-21. 

Mikkola, E.: Skogsträdsförädling, del. 6: Er
farenheter av rasplantor. - Skogsaktuellt 
1986(5- 6):18-19. 

-Kokemuksia rotutaimista. - Teollisuuden 
metsäviesti 1986(5-6): 18-19. 

Mikola, J .: Skogsträdsförädling, del. 5: Tall, 
gran och björk förädlingsobjekt. - Skogsak
tuellt 1986(4): 10--14. 

- Metsänjalostus, 5. osa: Mänty, kuusi ja koivu 
jalostuksen kohteina. - Teollisuuden metsä
viesti 1986(4):10-1 4. 

- 1985: Methods used for the genetic evaluation 
of tree breeding in Finland. - In Tigerstedt, 
P. & et al. (ed.): Crop physiology of forest 
trees: 225-2 1. 

Muona, 0., Hiltunen , R., Shaw, D. & Moren, 
E. : Analysis on monoterpene variation in na
tural stands and plustrees of Pinus sylvestris 
in Finland (Tiivistelmä: Männyn monoterpee
nikoostumuksen alueellinen muumelu Suo
men metsiköissä ja pluspuissa) . -Silva Fen
nica 20:1-8. 

Murto, R. : Runsaasti uutta kasviainesta Altail
ta.- Puutarha-uutiset 38:364-367. 

Murto, R. & Alanko, P.: Altain kasveja katso
massa . Suomalaisten kasvitieteellisten puu
tarhojen kerllysmatka Altaille 7.-28. 8. 1985 
(Expedition of the Finnish Botanical Gardens 
to the Altai Mountains, USSR) . - Sorbifolia 
1 :1 -184. 

Mustalahti, A.: Pohjoiskalottiväkeä Islannissa. 
-Puutarha-uutiset 38:430--431. 

Myllymllk.i, A.: Myyrät -vuoden puheenaihe. 
- Kotipuutarha 46:472-474. 

- Myyrnntyöstll ja sen torjunnasta . - Puutar-
ha 9:5 0. 

- Myyrllt, vuoden puheenaihe. - Puutarha 89: 
5 6-5 9. 

Mllkelll, K.: Kllllvllt.- Puutarha 89:609. 
Mllkinen, A.: Mika syynä neulasvaurioihin, 
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saasteet vai pakkaset (Summary: Needle da
mage plagues conifers). - Suomen Luonto 
45(2) : 18-21' 46. 

-Pakkanen vai saasteet. - Suomen Luonto 
45(7):40. 

Mäkitalo, K. & Sutinen, M.-L.: Kasvualustan 
vaikutus männyn paakkutaimien kehityk
seen. - Metsäntutk. lait. tiedonant. 241 : 
30-31. 

Måge, F. : Erfaringer med svarthyll (Sambucus 
nigra).- NJF-seminarium 94:37-40. 

Neuvonen, S. : lstuta ja leikkaa oikein puut ja 
pensaat. - Kotipuutarha 46: 188-191 . 

Nicklen-Lönnqvist , M.: Viheraluetutkimus Rii
himäen osayleiskaavassa 1982.- II s. + lii
tes. Pro gradu-työ, Helsingin yliopiston puu
tarhatieteen laitos (Selostus : Puutarha 
89:161). 

Niemi, M.: Hyödylliset juurimikrobit (Abstract: 
Beneficial rhizophere micro-organisms). -
Luonnon Tutkija 90:53-57. 

Numers, M.: Skärväxter i ett område i skär-
gårdshaven. Nordenskiöldsamfundets 
tidskrift 46:20-60. 

Nummi, M.: Tappaako otsoni Jokioisten kuu
sia.- Pellervo 1986(17):14-15. 

Nuorteva, M.: Metsiemme terveydentilan ajan
kohtaisia ongelmia (Summary: Current prob
lems concerning the health of our forests) . -
Lounais-Hämeen Luonto 73 :54-60. 

Nuorteva, P .: Saasteiden vaikutus neulastuhoi
hin (Summary: Some pollution related featu
res in frost damage occurring in Finnish coni
fers) . - Suomen Luonto 45 :28-29, 46. 

Nuorteva, S.-L. & Nuorteva, P .: Havaintoja il
man saasteiden laukaisemista metsätuhoista 
Keski-Euroopassa (Summary: Observations 
and comments about the pollution initiated 
forest die-back in Central Europe) . - Lou
nais-Hämeen Luonto 73:48-54. 

Nurmela, K.: Pikatutustuminen Reykjavikin 
hautausmaahallintoon . - Puutarha-uutiset 
38:1233 . 

Nurmi , K. : Leikkauksen ja auksiinikäsittelyn 
vaikutus puuvartisten kasvien juuristen kehi
tykseen. - 120 s. + 2 liites . Pro gradu-työ, 
Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos. 

urmi, M .: Havupuiden geenisiirto lähestyy . -
Pellervo 1986(14):2-3. 

Nuuja, J . & Palokangas, R.: Tyrni, merellinen 
marja, mehu ja mauste . - Etiketti 21(4) :20-
21. 

Y&ren, M.: Männyn siementen syyskeräys. Kä
pyjen kylmävarastoinnin ja idätysolosuhtei
den vaikutus itävyyteen (Summary: Autumn 
harvested Scots pine seeds : The effect of cone 
storage on germination capacity) . - Silva 
Fennica 20:59-73 . 

Y&ren, T . & ygren, K.: Hirvi on metsän kar
jaa (Summary: Elk, the cattle of the forest) . 
-Suomen Luonto 45(6) :8-13, 46. 
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ärhi, S.: Viherrakentaminen muutosten edes
sä. - Puutarha-uut iset 38:8, 27. 

- Viheneema kokosi 300 kuulijaa . - Puutar
ha-uutiset 38:46-47. 

- Kunnanpuutarhuri - usein ainoa viheralan 
ammattilainen kunnassa. - Puutarha-uutiset 
38:70-71. 

-Norjalainen konsulentti Taimitarhaviljelijöit
ten päivillä: "Yhteyksiä olisi syytä lisätä". -
Puutarha-uutiset 38:102, 107. 

- Viherurakointi säätelemätöntä ja sopimusten 
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Puistokävely Helsingissä 
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Nimetty vai tunnistettu? 

Dendrologian seuran toiminta näyttää olevan varsin aktiivista ja 
monipuolista: on ulko- ja kotimaanmatkoja, retkiä, puistokävely
jä, savottoja sekä monipuolista alan kirjallista toimintaa. Mutta 
nuorena dendrologina olen kuitenkin jäänyt kaipaamaan koulu
tusta ja opetusta . 

Puistokävelyi llä ja retkillä 'vanhat konkarit', jollainen jokai
nen vanhempi dendrologi haluaisi o lla , kilvan nimeävät kohteen 
jo kaukaa, kymmenien metrien päästä: tuossahanonupea Abies 
veitchii, tuossa Ame/anchier /ae vis, tuossa Popu/us . . . Ensimmäi
sen nimen kuultuani pysähdyn miettimään mistäköhän he tuonkin 
puun tunnistivat. Yritän mennä lähempää katsomaan, mutta sa
malla huomaan pääjoukon jo menevän seuraavaan kohteeseen ja 
ruinpä kiiruhdan heidän peräänsä harmistuneena, että sekin puu 
tuli vain nimetyksi muttei tunnistetuksi. Ja sama tahti tuntuu jat
kuvan: nimiä nimen perään, muttei perustietoa kohteiden tunto
merkei stä ! 

Toivo isinkin seuran kiinnittävän entistä enemmän huomiota jä
senistön lajintuntemukseen. Vankka lajintuntemus ja uusien jä
senten kouluttaminen on seuran aktiivisen toiminnan perusta ja 
edellytys. Eikä kertaus useimmille vanhoille dendrologeillekaan 
pahitteeksi ole. Aloittaa voisi jo tänä syksynä järjestämällä kerran 
pari kuussa luento- tai kurssimuotoisia koulutustilaisuuksia, jossa 
aina yhdellä kurssikerralla käytäisiin läpi suku tai pari laji lajilta. 
Opeteltaisiin suvun ja lajien tuntomerkit sekä keskusteltaisiin nii
den ekologiasta, sopivuudesta ja levinneisyydestä maassamme. 
Apuna olisivat sekä kuivat herbaarionäytteet että kurssilaisten ja 
opettajien mukanaan tuomat elävät oksat. Testattavana vo isivat 
olla myös tulevan suu rpuuoppaan - kuten aikanaan suu rsieni
opasta tehtäessä- määrityskaavat ja lajin kuvaukset. äin nekin 
saisivat ensikasteen ja pahimmat virheet tulisivat korjatuiksi. Tal
vikautena voitaisiin harrastaa talvidendro logiaa. Jokainen toisi 
talviasuisia oksia määritettäviksi ja tunnistettaviksi. Pid etäänhän 
talvidendrologiaa jopa puuvartisten kas ien tunnistamisen perus
tana ja lähtökohtana. Toivoisinkin hallituksen ryhtyvän en si tilas
sa valmistelemaan sopivia koulutustilaisuuksia -ainakin yksi op
pilas on jo ilmoittautunut. 

Risto Murto 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Syyskokous ja pikkujoulu 

Tiistaina 24. 11. 1987 alkaen klo 18.00 ravintola Lallukan juhlasalissa, 
Apollonkatu 13, 00100 Helsinki . 

Ohjelmassa: 
Kuvia kesäretkeltä Brittiläiseen Kolumbiaan 
Jäähyväiset rauduskoivulle 
Vuoden Puu 1988 

Tarjoilu 30 mk/henkilö. Osallistujamäärän selvittämiseksi pyydetään 
saapumisesta ilmoittamaan Anneli Viherä-Aarniolle , puh. 90-831 941 , 
20. 11 . mennessä. 

Kesän 1988 ulkomaanmatka 

Dendrologian Seuran ensi kesän ulkomaanmatka suuntautuu Tsekko
slovakiaan . Parin viikon pituista matkaa on alustavasti suunniteltu kesä
heinäkuun vaihteeseen. Lopull inen aikataulu ja matkareittisuunnitelma 
tullaan julkaisemaan Sorbifo lian seuraavassa numerossa. Matkajärjes
telyistä vastaa Aulikki Kauppila (puh . 90-160 5016 työ). 
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Rauduskoivun (Betula pendula) kloonaus 

Leena Ryy nänen 

Ryyn<inen, L. 1987: Rauduskoi\un (Betula pendula) kloonaus (Cloning of Betula 
pendula).- Sorbifolia 18(3):109- 114. 

Asexua l or vegetative propagation, cloning, of birch is a useful tool in tree im
provement. Unti l now grafting and rooting have been the on ly sensib le methods. 
Nowadays it is poss ible to clone birch by mean s of tissue cult ure, too. The goa l is 
to produce embryoids from cell culture and encap ulate them to produce artificial 
seeds with high elonai fidelity . 

Leena Ryynänen, Melstmlulkimuslailos, Punkaharjun /ulkimusasema, 58450 
Punkaharju, Finland. 

Suvulli sessa li säy ksessä rauduskoi vun 
siemen saa 28 kromosomistaan 14 äi
din puolelta munasolun mukana ja toi
set 14 isältään siitepölyn mukana. Sie
menaiheiden ja siitepölyjen syntyessä 
tapahtuvi sta kromosomijakautumi ten 
sattumanvaraisuuksista riippuu min
kälaisia perintötekijöitä siemen äidin 
ja isän puolelta saa. Tästä syys tä, ai
van kuten ihmissisaruksetkin poikkea
vat toisistaan, ovat saman perheen ie
mentaimet aina enemmän tai vähem
män erilaisia. 

Suvunomassa eli kasvullisessa li
säyksessä sen sijaan yksilön perinnölli
set ominaisuudet siirtyvät muuttumat
tomina kaikkiin sen jälkeläisiin, ts . jäl
keläi set ovat perinnöllisiltä ominai
suuksiltaan identtisiä paitsi ke kenään 
myös emoyksilön kan ssa. Tällai sta 
kasvullisen li säyksen avulla syntyvää 
perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan sa
manlaisten yksilöiden joukkoa sano
taan klooniksi. 

Suomes a on koivua li sätty suvu tto
masti kolmella eri menetelmällä : vart
tamalla, pistokasli säykse llä eli pistä
mällä ja olu k koviljel yllä. 

Varttaminen 

Va rnaminen aloitetaan ns. peru run
gon kasvattamisella . Perusrunkoi na 

käytetään etelä- tai keskisuomalaisia 
siementaimia, yleensä vartteen tulevan 
kasvupaikan siementaimia. Kun perus
runko on koivulla 1-2 vuoden ikäinen 
paastaan varsinaiseen varttamiseen. 
Kevättalvella ennen si lmujen puhkea
mista kerätään halutun kantapuun lat
vuk sen yläosista n. 20 cm:n pituisia 
oksia ns . vaneoksia. Varteoksien ke
rääminen latvuksen yläosista edesaut
taa tulevan vanteen pystympää ja pa
rempaa ulkomuotoa. Varsinainen 
vantaminen tapahtuu toukokuun lo
pulla kasvihuoneessa. Käytetyin tapa 
varteoksan ymppäämiseen perusrun
koon on ns. sivuliitevarrennos: Perus
rungon alaosasta poistetaan oksanhaa
rat ja lehdet ja rungon puoliväliin yl
häältä alaspäin tehdään 3-4 cm pitkä 
ja muutaman millimetrin syvyinen viil
to. Suurin osa syntyneestä Iastusta hei
tetään pois, vain viiilon alaosaan jäte
tään n. yhden senttimetrin pituinen 
kieleke. arteoksa leikataan n. 10 
cm:n pituiseksi 4-5 silmua sisältäväk
si oksaksi. Sen tyvi viistotaan molem
minpuolisella vinottaisella leikkauksel
la ja työnnetään perusrungon viilto
haavaan kielekkeen alle. Varteoksa 
kohdistetaan paikoilleen siten, että ty-
en molemmin puolin jäisikohdat kos

ketta at mahdollisimman paljon toisi
aan, minkä jälkeen liitoskohta puno-
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) 
Kantapuu 

Perusrunko 

taan kiinni varttamiskurninauhalla. 
Kun vartettu oksa on kasvanut kiinni 
perusrunkoon ja aloittanut kas unsa, 
leikataan perusrunko poikki vartta
miskohdan yläpuolelta (kuvat 1 ja 2). 

Metsägeneettisen rekisterin mukaan 
ensimmäiset vartteet tehtiin Suome a 
1949 Metsäntutkimuslaitoksen Ruot
sinkylän kenttäasemalla. Puhdasta 
rauduskoivua, kun mukaan ei lueta vi
saa, on Suomessa tähän menne ä ar
tettu 700-800 kloonia, joi sa on art
teita yhteensä n. 1900 kpl. artteen 
hinta tekotavasta johtuen muodo tuu 
melko kalliiksi, joten met äpuiden 
vartteita tehdään vain erikoi tarkoi
tuksiin, kuten kloonikokoelmia ja ie
menviljelyksiä varten. Raudu koi un 
kloonikokoelmat sijait e at letsän
tutkimuslaitoksen alueilla Tuu ula a 
ja Punkaharjulla ekä 1et änjalo tu -
säätiön kokoelmat Lopella ja urmi
järvellä. Klooneja kokoelmi a on yh
teensä n. 600 ja artteita 1 00. Pait i 
kotimaisten kantapuiden vartteita on 
kokoelmissa myö kin lukui ten ulko
laisten kantapuiden artteita aina Ja
pania myöten, minkä Ii äk i ko oel-
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Kuva 1. Koivun amaminen. 

Fig . 1. Grafting of birch . 

\ 

Va Lrn.ts 

vartc 

mis a on lukuisia risteytysjälkeläisten 
artteita . Kaikki rauduskoi un sie

menviljelys artteet, yhteensä yli 200 
kpl o at Metsänjalo tussäätiöllä Lo
pella, ja ne edu tavat kotimaisia kan
tapuita ja niiden äli iä ri teyt yhdi -
telrniä. 

Pi tokasli äy 

Pi toka Ii äyk en emopuik i o eltu
vat parhaiten alle 5 uoden ikäi et tai
met jotka nostetaan lämmitett n 
ka ihuonee een hyödettä ik i maali -
kuulla. Juurtumi en kannalta para 
ajankohta pi tämi elle on toukokuun 
alku. Tällöin kantataimen ok at leika
taan n. 10 cm:n pitui ik i pätkik i, 
joi a on vähintään yk i elä ä ilmu. 
Pi tokkaiden tyvipää ka tetaan en in 
veteen ja itten auk iini-ka vun äätel -
ainetta i ältävään talk ki eok een. e
si a telu tehdään jotta talkki tartrui i 
hy in ok anpäähän. äliuömä ti auk
iinikä ittelyn jälkeen työnnetään pi -

to a juurtumi alu taan tehtyyn ko
loon - m:n yvyyteen. Juurtumi -
alu tana äytetään yleen ä rahka am-
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Kuva 2. Vanenu koivu aloinamas a ka vuaan. 
- aiokuva T . 'i kkanen . 

Fig . 2. Graftedbirch staning its growth.- Pho
tograph T . ' ikkanen. 
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maleen ja soran seosta. Juurtumisolo
suh teiden kannalta on oleellista huo
neilman lähes 100 OJo :n kosteus sekä se, 
että juurtumisalustan lämpöti la 
(20-25°C) on noin 5°C lämpimämpi 
kuin ilman. Juurtuminen tapahtuu 
2-3 viikossa (Tervonen 1981) (kuva 
3). 

Hankaluutena rauduskoivun pisto
kaslisäyksessä on se, että kaikista koi
vuista juuri rauduskoivu juurtuu huo
noiten (Valanne 1978, Janson & Wcis
liilska 1982). Juurtumisprosentti vaih
telee päälle kymmenestä (Pohjanhei
mo 1980, Janson & Wcislinska 1982) 
jopa yli 50 % (Tervonen 1981) ja tä
män Ii äksi taimisaanroa vähentää pis
tokkaiden huono pakkasenkestävyys. 

Johtuen kasvihuoneiden huomatta
vista lämmit skustannuksista ja paljon 
t ötä aativasta menetelmästä, ei koi
vun pistokaslisäyksellä ole Suomessa 
taloudellista merkitystä taimen hinnan 
nou te a uhteellisen korkeaksi sie
mentaimeen verrattuna. Suomessa 
raudu koi un pistokastuotantoa on 
harjoitenu ainoastaan et änjalostus
säätiössä Lopella, missä vuosittain pis
tettyjen raudu ten määrä on vaihdeilut 
muutaman sadan ja muutaman tuhan
nen pi tokkaan välillä (Tervonen 
19 1). 

Ku' a 3. Koi' un pistol..asli~äy . 

Fig . 3. Rooting of cuning from birch. 
\~_>;:7 

': ~~- ~ 
~ 
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Kantapuu 

111 va1he 

Välimuotona pi ta ka Ii äyk en ja 
soiukkoviljelyn väl illä voidaan pitää 
menetelmää, jos a koivun pi lOka ok
sia ja lehtiä on juurrutettu ka vun ää
telyaineita sisältävä sä ravintoliuok
se sa laboratorio -olosuhtei a (\'alan
ne 1978). Tällai sissa olo uhtei a rau
du koivun pistok kaiden juurtuminen 
oli lähes 100 OJo, mutta täll ä menetel
mällä pi tokk aiden ma atuotanto on 
hankalaa ja niit ä onkin tuotettu ai
noastaan tutkimu tarkoituk iin. 

Solu k ko vi lj el yli sä ys 

Solukkov iljelyli äyk e ä koivu ta pre
paroidaan mahdolli imman crilai lll

matonta solukkoa , joka ii rretään ka -
vamaan keinotekoi elle ravintoalu tal
le . ä issä in-vitro o lo uhrei a ravin
toalu stan koo tumuk elia ja ka 'in
säätelyaineiden, ytokiniinien ja aul..
siinien, avull a aadaan olukko erilai -
tum aan. En in erilai tuvat \er ot. joi
hin itt en kehittyy juuria. niin että lo
pul ta on yntynyt uu i koivuyk ilö . 

Jo lähtömateriaalina on nuori tai
mi , voidaan iitä ouaa e im. jaluä tai 
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Ku'a -l . Koi,un Ii äy olul.ko,iljelyn a'ulla. 

Fig . 4. Propagation of birch "ith Ii sue culture. 

r ·;.uhe I t •: .:11"':t! 

[\' valhe 

V t'.llh.f' 

lehden tylppy olukkoa, joi ta olukko
' 'iljely ä muodo tuu haavasolukkoa. 
Haava oluko ta kehinyy inen helpo -
ti uu ia pikkutaimia ( imola 19 5). 

l\ likäli lähtömateriaalina on aikui
nen puuyk ilö, e im. kymmeniä \ 'UO ia 
'anha kantapuu, valitaan lähtömateri
aalik i ilmujen ka vupi te o1ukko. 

olukkmiljelyllä, ilman haava oluk
ko,·aihetta . aadaan e moni tettua uu-
ik i "lmuik i, joi ta edelleen kehittyy 

pikkutaimia. E imerkkinä menetel
mä tä on Punkaharjun tutkimu a e
malla en immäi enä kehitel!y menetel
mä aikui en raudu koivun Ii äämi ek i 

lukkoviljelyllä (Ryynänen & Ryynä
nen 19 6, Ryynänen 19 ). yk 0lä 
kerätään kylmähuonee een n. 30 m:n 
pitui ia ok ia, jotka ennen viljelyn 
a1oitlami ta hyödetään arhai elle hii
renkorYa-a teelle. Puhjenneet ilmut 

eriloidaan ja ilmun i ällä oleva ka -
' upi te iirretään a epti e tielatu alu -
talle. jo a ilmu " opeutuu' ' in-vitro 
-olo uhtei iin ( 1 'aihe). euraava a 
'aihee sa ·a 'upi te iirretään toi elle 
elatu alu talle, jo a e alkaa moni tua 
( ilmujen indu ointi eli II 'aihe). Koi-
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mannella alustalla silmut pitene ät 
versoiksi samalla kun uusien silmujen 
monistuminen jatkuu (verson venytys 
el i III vaih e). P identyneet versot, vä
hintään 2,5 cm:n pituisina, siirretään 
juurtumisalusta lle, jossa versoon ke
hittyvät juuret (I V vai he). Kahden -
ko lmen kuukauden kuluttua työn 
aloittami sesta on pikkutaimi valmis 
siirrettäväksi multaan tai kosteaan 
ka vihuoneeseen . Kaikki laboratorio
kasvatukset tapahtuvat huoneenläm
mössä ja 16 tunnin vuorokauti sessa va
laistuksessa (kuvat 4 ja 5) . 

Punkaharjun tutkimusasemalla on 
tä llä menetelmällä kloonattu useita sa
toja rauduskoivuja etupäässä tutki 
musta r koituk iin. Maaliskuussa 1987 
julkistivat Kemira, Honus ja Enso 
oman astaa anlaisen yhtei työprojek
tin a jonka tämän vuoden ta oitteena 
on tuottaa 10-20 000 JR 1-raudu koi
vun soiukkotainta käytännön met än-
iljel yn. 

Teko iemen - tul evai uuden tavoite 

Solukkoviljelymenetelmällä laborato
rio-olosuhteissa tuotettu koivuntaimi 
tu lee suhteell isen kalliiksi, joten mitä 

j • 1 
'.-: ... 

"."ll)elyr. 

01~ s 
h.k. 
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Ku'a . Soiukkolaimi 'almiina islulellavaksi 
muhaan . - \'aloku'a J . Leh10. 

Fig. . A planllel is ready for plaming in soi l. ·
PhOlograph J. Leh1o. 

Ku'a 6. Tel.o iemenen valmi lus. 

Fig . 6. Producing anificial eeds. 

: 
-: . 

s. 
a. 
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lyhyemmäksi laboratoriovaihe tulee, 
sitä alhaisempi on taimen hin ta. Edel
läkuvattua solukkoviljelytaimen syn
typrosessia voidaan jo nykyisellään ly
hentää esim. juurruttamalla versot 
suoraan mullassa. Valitettavasti tämä 
vielä paitsi hidastaa taimen kehitystä, 
myös huonontaa taimisaantoa, ja lisää 
siten huomattavasti koulintakustan
nuksia. Lyhimmillään laboratoriovai
he olisi ns. tekosiemenen valmistukses
sa. Menetelmän periaate on hyvin yk
sinkertainen: halutu sta kantapuusta 
perustetaan solukkoviljelm ä, jossa 
saadaan aikaan runsas alkionmuodos
tus. Syntyneet alkiot varustetaan tar
peellisella vararavinnolla eli keinote
koisella siemenvalkuaisella sekä kapse
loidaan keinotekoisella siemenkuorel
la. Tämän jälkeen emokasvin identti
sen kopion sisältävä tekosiemen olisi 
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valmis kylvöön haluttuna sopivana 
ajankohtana (kuva 6). Joillakin puilla, 
esim. eräillä sitrushedelmillä, ollaan jo 
niin pitkällä, että laboratoriossa kehit
tyneet alkiot on saatu kasvamaan tai
miksi. Mutta tekosiemenen kehittelys
sä on vielä monia vaikeuksia voitetta
vana, suu rimpana se, että keinotekoi
set alkiot eivät mene lepotilaan, vaan 
ne on välittömästi kasvalettava taimik
si. Koivun kohdalla täytyy tämän li
säksi vielä kehittää menetelmä alkioi
den massamaiseen solukkoviljelyli
säykseen, minkä tutkiminen on jo 
eräissä laboratorioissa alkanutkin. Te
kosiemenen edut olisivat kuitenkin 
huomattavat, lyhyen laboratoriovai
heen jälkeen lähes normaalin taimitar
harutiinin mukaisesti saataisiin 
emoyksilö kloonattua tuhan siksi uu
siksi yksilöiksi. 
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koivun suvuttomaan lisäämiseen.- 1etsän
tutkimuslaitoksen tiedonantoja 263:90-96. 
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tokaslisäyksestä Haapastensyrjäs ä . (Sum
mary: Experiments in vegetative propagation 
by cuttings of broadleaf trees at Haapasten
syrjä.)- 1etsänjalostussäätiön tiedote 3. 
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Suomen koivujen taksonomisia ongelmia 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti , L. 1987: Suomen koi ujen taksonomisia ongelmia (Taxonomical 
problem of the Finni h birches).- Sorbifolia 18(3):115-117. 

Though the birches form an imponant component of the Finnish vegetation and 
flora, there are still some problem in their taxonomy. 8etula nana scems to be 
fairly uniform. There are two subspecies of 8 . pubescens in Finland, viz. ubsp. 
pubescens in the sou thern and central pan and subsp. czerepanovii (syn . subsp. 
tartuosa s . auct. plur.) in the nonh. There is a fairly large area in nonhern Finland 
where the intermediates of these two race apparently predominate. Both the pa
rental taxa are fairly polymorphic, and their variation merits further Studies. A 
conspicuous local variety with strongly prostrate shoots, 8. pubescens ubsp. cze
repanovii var. appressa, which occurs on some hills in l apland, has recently been 
described. ln 8. pendula three varietes are tentatively recognized: var. carelica oc
curs locally in southern Finland, var. pendula in the extreme south, and var. lap
ponica- a completely overlooked taxon- in nonhernmost Finland. However , 
the imermediates between var. lapponica and var. pendula seem 10 be very com
mon throughout most of Finland. There are also hybrids between the species: 8. 
nana x pendula and 8. nana x pubescens have been recorded in every biogeo
graphical province but 8. pendula x pubescens is apparemly rare . 

Leena Hlimet-Ahti, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 
44, 00170 Helsinki, Finland. 

Eri aikoina ilmestyneissä Suomen ka -
vioissa on hämmästyttävän vaihtelevia 
tietoja maamme koivulajien lukumää
rästä. Vanhimmassa suomenkielisessä 
kasvios a (Lönnrot 1860) mainitaan 
raudus-, hies-, tunturi- ja vaivaiskoi
vu, kaikki lajinarvoisi na yksikköinä. 
Hiitosen (1933) Suomen kasviosa on 
esitelty vaivais-, raudus-, niitty-, leh
to-, hies- ja tunturikoivu sekä hieskoi
vusta nimirodun ohella yksi alalaji ja 
nelisenkymmentä risteymää. Retkeily
kasviossa (Hämet-Ahti ym. 1986) on 
vain kolme koivulajia , hies-, raudus-ja 
vaivaiskoivu - tunturikoivu on hies
koivun alalajina - sekä kolme ristey
mää. Näihin toisistaan poikkeaviin kä
sityk iin on suurimpana syynä koivu
jemme suuri muuntelevuus, joka toisi
naan vaikeuttaa tunni tamistakin. 

Vaivaiskoivu (Betula nana L.) näyt
tää olevan Suomessa ulkoa uhaan 
melko yhtenäinen mutta en ijaan en 

ekologia on hyvinkin erilainen maan 
eri osis a. Etelä-Suomessa se on yksin
omaan suokas i kun taas Pohjois-Suo
me sa sitä on myös kangasmetsissä ja 
tunturien varpukankailla. Vaivaiskoi
vu risteytyy sekä hies- että rauduskoi
vun kanssa, molemmat ri steymät on 
löydetty jokaise ta Suomen eliömaa
kunna ta. Betula nana x pubescens 
(8. x intermedia Thomas) on etenkin 
Pohjois-Suomessa melko yleinen ja 
usein oitten reunamilla kasvava kun 
taas 8. nana x pendula (8. x bottni
ca lela, syn. 8. x fennica Dörfler) 
näyttää olevan sitä harvinaisempi. 

sein raudus- ja vaiva isko ivun kasvu
paikat ovat ekologi esti niin etäällä 
toisi taan, että ri teymän synty ei ole 
htä helppoa kuin hies- ja vaivaiskoi
u n välille. 

Rauduskoi u (8. pendula Roth) on 
Suomenkin rajojen sisällä melko mo
nimuowinen. e on ehkä jaettavissa 
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meillä kahdeksi pääroduksi, joihin ei 
juuri ole kiinnitetty huomiota, mutta 
joita Ruotsissa on jonkin verran tutkit
tu (Lindquist 1947). Nimirodulle, var. 
pendula, on ominaista tumma, syvä
uurteinen rungon tyviosan kaarna, 
ohuet, riippuvat uloimpien oksien kär
kiosat, vinoneliömäinen lehtilapa ja 
ohuet, suipot si lmut. Kuvatunkaltaisia 
koivuja näyttää olevan aivan eteläisim
massa osassa Suomea. Pohjois-Suo
mes a vallitsee rotu, jolle Lindquist 
(1947) antoi nimen var. lapponica. 
Vanhojenkin puitten tyvikaarna on sil
lä vaalea, ileä ja uurteeton, uloimpien 
oksien kärjet eivät juuri riipu, lehtila
j)a on lähes kolmiomainen ja silmut 
paksuja, lyh ytsuippui sia . Se näyttää 
suosivan vieläkin kuivempia kasvu
paikkoja kuin eteläsuomalainen rau
duskoivu. Sarvas (1949) on julkaisut 
hyvät kuvat näiden kahden rauduskoi
vun rungosta. Näiden rotujen levinnei
syys Suomessa on selvittämättä, mutta 
suurimma sa osassa vallinnevat niiden 
väli muodot. Kolmas rauduskoivurotu, 
visakoivu (var. carelica (Mercklin) 
Hämet-Ahti) tunnetaan levinneisyy
tensä puole ta edellisiä paremmin. Se 
valittiin vuoden puuksi 1980, ja maini
tun vuoden Oendrologian Seuran Tie
dotoksissa on siitä useita kirjoituk ia. 

Hie koivu (8. pubescens Ehrh.) on 
hyvin monimuotoinen, vielä moni
muotoi empi kuin rauduskoivu. Hies
koivu ta meillä on kak i elvähköä ala
lajia. imirotu, ubsp. pubescens, val
litsee Etelä- ja Keski-Suome a. Tun
turikoivu (subsp. czerepanovii (Orlo
va) Hämet-Ahti, syn. sub p. tartuosa 
auct.; vrt. Hämet-Ahti 1987) muodo
taa Lapissa tunturien rinteiden metsiä 
ja laajalti myö metsän rajan. äiden 
kahden rodun välimuodot o at ylei iä 
Pohjois-Suomessa aina Kainuuta myö
ten. Hiito en (1933) mainit ema niitty
koivu (8. coriacea Gunnarsson) ja 
Kuolan kasvioissa oleva 8. ubarctica 

SORBIFOLIA 18(3) 1987 

Orlo a tarkoittavat ilmeisesti tätä vä li
muotoa. Hieskoivun nimirotu (subsp. 
pubescens) on sekin monimuotoinen, 
ja esim. Hiitosen (1933) kasviossa ole-
at lehtokoivu (8 . concinna Gunnars

son) ja 8. pubescenss ub p. suecica 
Gunnar son ovat tämän alalajin 
muuntelua, jonka taksonominen mer
kitys on oikeastaan selvittämättä. 

Tunturikoi vu on se osa hieskoivua, 
joka on tällä hetkellä monipuolisen 
tutkimuksen kohteena. Monet Turun 
yliopi ton kas itieteilijät ovat paneu
tuneet tämän rodun selvitystyöhön, 
jonka eräs mielenkiintoinen anti on 
heidän tulkintan a tunturikoivun syn
nystä: se näyttäisi mm. siitä löytynei
den hyvinkin erilaisten kromosomilu
kujen (2n = 56-79) perusteella ole-
an hies- ja vaivaiskoivun risteymä 

(e im. aarama & Vaianne 1973, Kal
lio & 1äkinen 1978, Sulkinoja & Va
lanne 1980, Kallio ym. 1983), josta 
parhaillaan olisi eriytymässä uusi tak-
oni eli tunturikoivu. On kuitenkin 

syytä muistaa, että hie - ja vaivaiskoi
vu risteyt} ät myös Suomen etelä- ja 
keskiosis a ylei e ti, eikä näillä alueilla 
ole nähtävissä mitään tunturikoivun 
kaltaisia koi upopulaatioita. Se mah
dollisuus, että tunturikoivu olisi aina
kin osaksi Fennoskandias a viimeisen 
jäätiköitymi aiheen yli talvehtinutta 
heiskoivukantaa, sietää pitää mielessä 
ainakin niin kauan kun tunturikoivu 
on se! itetty koko sen levinneisyysalu
eella. 

Tunturikoivun laillinen tieteellinen 
nimi, 8. pubescens ubsp. czerepano
vii, on tulosta Kuolan kasvi toa elvit
täneen Orlo an (1978) tutkimuksista. 
Hän osoitti, että ltai-vuoristos a kas-
a a koivu, joka on ku attu nimellä 8. 

TOrtuosa, eroaa eivä ti Fenno kandi
an tunturikoi u ta. ltain koivun nuo
ret lehdet ja nuori ok aran ka o at nys
tyi iä, lehtilavan tyvi suippo ekä emi
norkko uomun Iiu kat amanpituisia 
ja p tyjä kun taa tunturikoivun nuo-
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ret lehdet ja nuori oksaranka ovat kar
vaisia, lehtilavan tyvi tavallisesti tylp
pä sekä eminorkkosuomujen laitaliu s
kat keskimmäistä vähän lyhyempiä ja 
ulospäisiä . Orlovan (1978) mukaan Al
tain 8. tartuosa on luultavasti kahden 
siellä kasvavan koivulajin (8. micro
phy/la Bunge ja 8. rotundifolia Spach) 
välinen risteymä. Näin Fennoskandian 
tunturikoivu jäi ilman tieteellistä ni
meä, ja Orlova nimesi sen 8. czerepa
noviiksi. Pohjoismaisen käytännön 
mukaan tunturikoivu on kuitenkin 
hieskoivun a lalaji, josta osoituksena 
ovat mm. Pohjois-Suomessa ylei set 
tunturi- ja hieskoivun välimuodot. 

Muuntelevuutta tunturikoivus akin 
on; erikoisin on epäilemättä Kiilapääl
tä ja melko laajalti sen ympäristöstä 
löytynyt muunnos, jonka runko on 
rento, maanmyötäinen (Kallio & Mä
kinen 1978). Tämä kiilapäänkoivu (8. 
pubescens subsp. czerepanovii var. 
appressa Kallio & Mäkinen) voisi olla 
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hyvä Ii ä pohjoisimman Suomen niuk
kaan maanpeitekasvivalikoimaan. 

Aikaisemmin käsitettiin koivulajis
tomme monimuotoisuuden syyksi ris
teytyminen; e ittäähän Hiitonenkin 
( 1933) - ruotsalaisen Gunnarssonin 
(1925) tutkimuksiin perustuen- Suo
mesta nelisenkymme(1tä koivuristey
mää ja Kivilinna (1936) samaisen jul
kaisun innoittamana neljätoista hybri
diä Suomusjärveltä ja Porin ympäris
töstä. Sytologia on sittemmin osoitta
nut, että hies- ja rauduskoivun ristey
mät eivät liene luonnossa kovin yleisiä; 
näiden kahden lajin kromosomistotkin 
ovat eri tasoa; hieskoivu on tetraploidi 
(2n = 56) ja rauduskoivu diploidi (2n 
= 28). 

Suomen kasvista on maailman par
haiten tunnettuja, mutta yhä siinä on 
jopa taloudellisesti tärkeissä lajeissa 
selvittämistä. Koivut on suku, jonka 
taksonomia vielä kaipaa "viimeiste
lyä". 
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Rauduskoivulla (Betula pendula) elävät hyönteiset 

Erkki Annila 

Annila, E. 1987: Rauduskoivulla (Betula pendula) elä\ät hyönteiset. ( lnsects on 
Silver Birch (Betula pendu la) ). - Sorbifolia 1 (3): 118-122. 

Silverbirch (Berula pendula Roth) is one of the most imporram food plams for in
sec ts in Finland. For instance, while the caterpillars of nearly 200 species of the 
group Macrolepidoptera li,·e on Sih·er Birch. the corre~ponding figure for the nati
ve Finnish conifers is only 20. The number of sa'' flies on birch is slightly maller 
than th at o n conifers. Bark beetles, a ''ell a other insects living under the bark or 
in the wood, are not as numerous as in conifers. Birch lea\e, in parricular. appear 
to provide a suitable food ource for insects. Themost common insect species liv
ing in different parrs of the Silver Birch tree and discussed. 

Erkki Annila, Mersänrurkimuslairos, P/18, 01301 Vantaa, Finland. 

Rauduskoivu on hieskoivun ohella tär
keimpiä hyönteisten ravintokasveja 
maassamme (Saalas 1949). Samat 
hyönteislajit esiintyvät lähes poikkeuk
setta molemmilla koivulajeilla joskin 
~iintyrnisrunsaudessa saattaa olla 
huomattaviakin eroja. Koivulla elävät 
mm. lähes 200:n eri suurperhoslajin 
toukat (Seppänen 1970) . Vain pajuilla 
elävien perhosten lajimäärä on hieman 
suurempi. Havupuihin verrattuna voi
daan todeta, että kuusella ja männyllä 
elävien perhoslajien yhteismäärä on 
vain noin 118 koivulla elävistä. Saha
pistiäisiä esiintyy männyllä ja kuusella 
yhteensä jonkin verran enemmän kuin 
koivulla (Kontuniemi 1960). Kaarna
kuoriaisista vain kaksi lajia elää koi
vulla, kun sen sijaan havupuilla niitä 
on useita kymmeniä. Myös muiden 
kuoren alla tai puun sisässä elävien 
hyönteislajien määrä on koivussa sel
västi vähäisempi kuin havupuissa. Jo 
tämä karkea vertailu osoittaa, että so
veliainta hyönteisten ravinnoksi koi
vussa ovat lehdet. 

Lehdensyöjät 

Näkyvimpiä ja huomiota herättävim
piä lehtiä syövistä lajeista ovat ne, jot-

ka voivat esiintyä niin runsaslukuisina, 
että puut syödään lähes kokonaan pal
jaiksi. Lumimittarin (Operophtera fa
gata) likaisen kellanvihreät, raitaiset 
toukat syövät silloin tällöin isoja, van
hoja koivuja paljaaksi (Annila & Kur
kela 1985). Rajun syönnin kohteeksi 
joutuvat tavallisesti vain yksittäiset 
puut tai metsiköt. Eliotavoiltaan sa
manlaisia ovat myös tunturimittari 
(Epirrita autumnata) ja pakkasmittari 
(Erannis defoliara). Ne eivät kuiten
kaan esiinny rauduskoivulla kovin 
runsaslukuisina. Kauniimpiin päivä
perhosiin kuuluvan suruvaipan 
( ymphalis antiopa) piikkiset toukat 
saattavat joskus syödä nuoret koivut 
aivan paljaiksi . 

Ko akuoriaisiin kuuluvat metallin
hohtoiset tai älkehtivänvihreät lehti
kärsäkkäät (Phyllobius pyri, P. macu
licornis) saattavat lämpiminä kesinä li
sääntyä entisille pelloille istutetuissa 
koivuntaimikoissa niin runsaasti, että 
ne syövät koivun taimet aivan lehdet
tömiksi (kuva 1). Joskus pienet taimet 
ei ät riitä, vaan ne syövät pellon reu
noilla kas avia isojakin puita lehdettö
rniksi (Annila 1979). 

Isokokoiset ruskeat turilaat (Melo
lontha hippocastani) olivat aikaisem-
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min maassamme yleisiä ja saattoivat 
nakerrella koivuja lehdettömiksi . Ny
kyään nämä hyönteiset ovat jokseen
kin harvinaisia ja niitä tapaa vain yk
sittäin. 

Koivun lehtiä syövistä pistiäisistä on 
yleisimpiä pohjanlehtipistiäinen (Croe
sus septentrionalis). Sinivihreät täplik
käät toukat esiintyvät ryhminä ja ko
hottavat häirittyinä takaruumiinsa 
pystyyn. Silloin tällöin ne saattavat 
syödä yksittäisiä koivuja lehdettömik
si . Koivun kalvonuijapistiäinen (Cim
bex jemorata) on yleinen koko maas
sa, mutta suhteellisen vähälukuinen. 
Sen vihreät, keltapäiset toukat elävät 
yksittäin ja syövät koivunlehtiin isoja 
!ovia (kuva 2). 

Pesiä rakentavat 

Joskus koivussa saattaa nähdä hyön
teisten rakentamia "pesiä". Koivukeh
rääjän (Eriogaster lanestresis) toukat 
kehräävät suuren yhteisen, muodol
taan vaihtelevan pe än, jossa ne piiles
kelevät päivällä, mutta lähtevät sieltä 
liikkeelle yöllä ja hajaantuvat eri puo
lille syö mään lehtiä. 

Myös pikkuperhosiin kuuluva ruos
tekääriäinen (Acleris ferrugana) tekee 
koivuun pesiä, jotka se valmistaa ku
tomalla yhteen muutaman lehden. 
Toukat saattavat jo kus syödä puun 
paljaaksi. 

Jotkut hyö ntei set valmistavat koi
vunlehdistä erääntai en käärön, jonka 
i ässä toukat elävät. Suppilokär äk

kään (Deporaus betulae) naaras leik
kaa koivun lehden siten, että se voi 
kääriä sen ala päin aukeavak i suppi
loksi. aaras munii uppilon sisään, 
jossa toukka syö lehden sisäo ia. Joi
nakin uosina voi tällaisia uppiloita 
esiintyä nuorissa koivuissa hyvinkin 
runsaa ti, mutta varsinaista haittaa ei 
nii tä puille ole. Vähän amanlai et 
elämänta at on päärynän käärökär-
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Ku\ a 1. l ehtien olle'>~a vielä ke~kenka \1Ji ~ i a 
aatta,at lehtikär~äkkäät ~yödä nuoret koivu t 

paljaak i.- Valoku,at 1. 2ja 4 f. Annila. 

Fig. 1. t eaf "ee' il s (Phyllohiu~) may totall) de· 
foliate young birche in early ~ummer.- Pho10· 
graph 1,2and.tf. nnila. 

säkkäällä (Byctiscus berulae), joka 
kuitenkin käyttää käärylän tekemiseen 
u eita lehtiä. Tämä laji elää muillakin 
lehtipuilla kuin koivulla . 

Miinaajat 

Joidenkin pienten hyönteisten toukat 
elä ät koi un lehden sisässä. Ahtaa
een elinpaikkaan sopeutuneena tou

kan ruumi on u ein muotoutunut lit-
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Kuva 2. Kalvonuijapi ti ä i ~en tou l.k a yö i oja 
!ovia koivunlchtiin . 

Fig . 2. A larva of Cimbexfemorara feed on ma 
ture birch leave . 

teäksi. Toukat syövät ainoa taan leh
den sisäosia ja jättävät koskematta 
päällysketon . Syötyjä kohtia sanotaan 
minoiks i ja ne ovat enemmän tai vä
hemmän läpinäkyviä. 

P äistärkoin (Eriocrania sparrman
nella) toukat saattavat syödä lähe ko
ko lehden läpinäkyväksi. Vain lehden 
tyviosaan jää usein miinaamatonta 
aluetta (kuva 3). Tällaiset lehdet muut
tuvat punaru keiksi ja kuivu at jo ke -
kikesällä. Koivun seulakoin (lncurva
ria pectinea) miinat ovat pieniä, p ö
reitä laikkuja, joita voi olla yhde ä 
lehdes ä niin runsaasti, että lehti mui -
tuttaa eulaa (Kurkela & Annila 19 6). 

Ylei immät pistiäi iin kuulu at koi
vulla elävät miinaajat o at koivunmii
naajapi tiäinen (Scolioneura bewleri) 
ja kääpiömiinaajapi tiäinen (Fenusa 
pusilla). H arvoin ne kuitenkaan e iin
tyvät kovin run a lukui ina. 
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No rkoi a elävät 

Koivun hedenorkoissa siitepölyä syö
vän norkkokoin (Argyresthia goedar
rella) toukat ovat yleisiä, mutta piiles
kelevän elämäntapansa vuoksi vähän 
huomiota herättä iä. Ainoa merkki 
toukan olemassaolo ta on aukeamatta 
jäänyt norkko ja siinä oleva pieni pyö
reä reikä . Toukat saattavat vähentää 
merkittävästi siitepölytuotantoa var-
inkin illoin. kun kukinta ei ole kovin 

runsasta (Juutinen 1974). 

Äkämiä tekevä t 

Hyöntei ten aiheuttamia äkämiä esiin
tyy koivussa melko vähän verrattuna 
eräisiin muihin puulajeihin. Koivun 
äkämäkääriäi en (Epmotia tetraquet
rana) toukka elää koivun versoissa. 
Seurauksena on, että ver oon muodos
tuu aivan ok ien haarautumiskohtien 
alapuolelle pieniä pullistumia. Tavalli-
e ti äkämän yläpuolinen o a versosta 

kuolee . Pelloille i tutetuissa koivuntai
mkoi a laji on e iintynyt jo ku mel
ko ylei enä ja aiheuttanut latvojen 
kuolemista. 

lmemäll ä ravintoa o tt ava t 

Jo ku saattaa koi un lehdillä esiintyä 
huomiota herättä än run aasti puna
ru keita koi uluteita (Eiasmucha gri
sea), jotka ime ät lehdistä ravintoa. 
lmennän eurauk ena oivat lehdet 
kellastua. Emolude on melko pelkää
maton artioide aan ja puolustaes-
aan munaryhmää tai nuoria jälkeläi i-

ään. 
uorien koi ujen uu is a ver oissa 

aattaa var inkin jos alkuke ä on läm
min , e iintyä run aa ti vihreitä lehti
kirvoja tai koi ukemppejä (Psylla be
rulae). uuna haittaa ei näistä lajeista 
kuitenkaan yleen ä puulle ole. Sen si
jaan nuorten koi ujen rungolla joskus 
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run aana esiintyvät kilpikirvat voivat 
pahasti hidastaa puun kasvua ja ai
heuttaa jopa puun menehtymisen. Kir
voja saattaa olla niin runsaasti, että 
koko runko on niiden peitossa . Kun ne 
ovat työntäneet imukärsänsä syvälle 
runkoon eivätkä liiku ollenkaan, on 
asiaan perehtymättömän vaikea huo
mata, että kysymyksessä ovat kirvat. 

Kuoren ja puun välissä elävät 

Koivuvanerissa esiintyy yleise ti pit
kiä ruskeita viiruja. e ovat koivun 
ruskotäpläkärpäsen (Phytobia betulae) 
toukan kyle tyneitä käytäviä . aaras 
munii nuoriin koivun versoihin. Touk
ka hakeutuu nilaan ja etenee runkoon 
aina sen tyvelle asti, jossa se poistuu 
puusta. Puu ta kuorittaessa kulkureitit 
näkyvät pitkinä juovina, jotka jäävät 
puun sisään muodostaen vuosirenkait
ten mukaisia täpläkehiä. Ruskotäpläi
syys alentaa vanerin ja huonekaluteol
lisuudessa käytettävän puun arvoa. 

Varsinai iin kaarnakuoriaisiin kuu
luvista lajeista elää koivulla vain yk i 
laji, koivun mantokuoriainen (Scoly
tus ratzeburgi). Vaikka mantokuoriai
nen saattaa iskeytyä melko terveisiin
kin puihin, se käy yleensä heikentynei
den koivujen kimppuun. Kauniin 
säännölli et, pyöreät reikäjonot run
golla palja tavat mantokuoriaisen i -
keytyneen puuhun (kuva 4). Kuoren 
alla talvehtivat toukat joutuvat u ein 
tikkojen ruuaksi. Myös lehtipuupiirtä
jän (Hylecoetus dermestoides) toukat 
elävät aluk i kuoren alla kaivaen man
tapuuhun uunuvat käytävän sä rungon 
poikkisuuntaan. Myöhemmin ne kai
vautuvat syvälle puun sisään (Rummu
kainen 1949) . 

Puun i ä ä elävät 

Alkuke ällä oi ai an terveiltä näyitä
vien puiden rungoi a e iint ä mahla-
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uotoa. lähemmin tarkasteltaessa 
huomaa rungossa pieniä, noin milli
metrin läpimitaltaan olevia reikiä . e 
o at lehtipuun tikaskuoriaisen (Trypo
dendron signatum) tekemiä. aaras 
kaivaa käytävänsä suoraan puun kes
kustaa kohti. Vaikka lajia esiintyy ylei -
esti Etelä- ja Keski-Suomessa, se on 

harvalukuinen. 
Perhosiin kuuluvan puuntuhoojan 

(Cossus cossus) i o keilanpunaruskea 
toukka on moniruokainen kaivaen iso
ja käytäviä josku myö koivun run-

1\u'a 3. Päi lä d .. oin miina l..oi\unkhdc"~ · -
\'alol..u'a A. Pou11u. 

rig. ~ . i\ minc of [ rwcrc/11111 v>arrlllllllll<'lla <'11 
hirch leaf. - Phorograph . Pounu . 
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Ku va 4. ~antokuoriainen kaivaa pyöreitä reikiä 
koivun runkoon . 

Fig. 4. Hole' of the birch bark beetle. co(,·ws 
rat~eburgi. 

koon, sen tyven s1sao iin. IOHettu 
puu katkeaa helposti ko as a tuule a . 
Myös koivun lasisiiven (Synanthedon 
scoliaeformis) toukat elävät i ojen 
puitten tyvi ä, mutta niiden käytä ät 
ovat paljon pienempiä. Hytt y - eli e-
a!asisiiven (S. culiciformis) toukat 

elävät nuorien koivuntaimien rungoi -
sa. 

Koivun kannoi sa elävi tä h öntei
sistä ovat yleisimpiä neli öinen kukka
jäärä (Leptura quadrifasciara) ja koi
vun kantojäärä (Rhaqium mordaxj. 
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Lehtipuupistiäi en (Xiphydria came
lus) ja ampiaispuupistiäisen (Tremex 
fuscicornis) toukat elävät kuolevissa 
puissa tai tuoreissa tukeissa (Viitasaari 
1984). 

aikka koivulla elävien hyönteis ten 
määrä on hyvin uuri, tuohon jouk
koon ei kuulu sellaisia lajeja, jotka 
tappai ivat puita laajoilla alueilla ja ai
heuttaisivat näin suurtuhoja. Havu
puillahan tällaisia lajeja on u eita. Pal
jaaksi yöntiä koi ut sietävät verrattain 
hyvin, sillä ne tekevät uudet lehdet kes
kike ällä ja py tyvät näin toipumaan 
tuho ta . inoa taan La pi a, missä 
ke ä on niin lyhyt, etteivät uudet leh
det ehdi puhjeta, koivu saattaa ku olla 
laajoilla alueilla hyönteistuhon eu
rauk ena. Yleise ti tunnettujahan o at 
tun turimittarin aiheuttamat suurtu hot 
tunturikoivikois a. 

Kirj a lli uut!a 

Annila. E. 19 9: Lehtikärsäkkäiden (Phyllobius, 
Coleoptera:Curculionidae) aiheuttamat tu
hot pelloille istutetuis a koivuntaimikoi sa. 
- Commun. ln t. For. Fenn. 9 (3): 1-20. 

nnila. E. & Kurkela, T. 19 5: 1\ !etsätuhot 
'uonna 19 4. - Kasvinsuojelulehti 1 :56-
59. 

Juutinen. P. 19 4: Ober die in den männlichen 
Bliitenkätzchen der Rauh- und l\!oorbirke 
\Orkommenden rgyresthia- nen (Lepi
doptera: rgyre thiidae). - Commun . ln t. 
For. Fenn. 2(3): 1-31. 

Kontuniemi. T. 1960: uomen ahapi tiäi,touk
kien ra' intokas' it. - Animalia Fennica 9. 
10-l . Ponoo-Hel in~i. 

Kurkela , T . & nnila, E. 19 6: !et ätuhot 
vuonna 19 6. - Ka 'in uojelu lehti 19: -

2. 
Rummu~ainen. . 19-19: Weitere uber da 

Auftreten de Laubholzbohrers, Hyle oetu 
derme toides L. (Col., Lyme ylonidae), an 
Birken. -Ann. Ent. Fenn . 1·:1 1-135 . 

Saala . L1• 19-19: uomen met ähyöntei et. -
19 . Hei inki. 

ppanen. E. 19 0: uurperho toukl.ien ra\ in
to~a 'it. - nimalia Fenni a 14. 1 9 . Por
'oo-Hd in~i. 

\'i ita aari. 1. 19 4: ahapi tiäi et . - Hei in
gin ~liopi to. 1\!aatalou - ja met äeläintie
teen !aito . Julkai,uja 6: 1-66. 
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Koivun puuaineen ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi, J. 1987: Koivun puuaineen ominaisuudet ja käyttö. (Wood propenies and 
uses of birch, Betula spp .)- Sorbifolia 18(3): 123-132. 

The two economically imponam birch species in Finland are European Si lver 
Birch (Beru la pendula Roth.) and Pubescent Birch (8 . pubescens Ehrh.). Bot h spe
cies a re common in Finland except in the nonhernmost pans of Lapland. Especia 1-
ly valuable are considered special forms of 1 he European Silver Birch , 1 he 
"Fiamy" Birch and the "Curly" Birch . 

ln the SOuthern pans of Finland birches can grow 25 m tali. The trunk is 
maight, o f good shape and branchless up to a height of 10m . The wood is homog
eneous, light in colour, not very hard but tough, strong, elastic and nexible. 1t rots 
eas ily attacked by fungi and insects and thu nm very suitable for outdoor use. The 
wood shrink s and swell 13.7-14.2 Olo in volume with humidity nuctuations. Th e 
density o f birch wood is, on average, 650 kg/ m ' at 12-15 11Jo moisture content. 

Durin g the last decade, the Finnish plywood industry has used 1- 1.5 million m ' 
of birch wood per yea r while the less remunerative cellulose industry needs as 
much as 2-4 million m' birch wood per year . Both industries suffer from lack of 
birch raw materia! at present. Also birch is much used for furniture. 

Finland expons birch mainly as plywood but also as vencer, saw-wood, panel
ling, ce llulose, paper and furniture. 

Juhani Salmi, Mersänturkimuslairos, Mersäreknologian wrkimusosasro, Unionin
karu 40 A, 00170 Helsinki, Finland. 

Suomessa kasvaa kaksi metsätaloudel
lisesti käyttökelpoista ja arvokasta 
koivua, rauduskoivu (Betula pendula 
Roth) ja hieskoivu (B. pubescens 
Ehrh.). Erittäin arvostettua puuta ovat 
rauduskoivun muunnokset loimu- eli 
lainekoivu ja visakoivu (B. pendula 
var . carelica (Merklin) Hämet-Ahti). 
Hieskoivua ja rauduskoivua ei eritellä 
käytön ja kaupan kannalta , vaan ne 
esiintyvät yksinomaan koivu-nimi se
nä . 

Rauduskoivu eli raudu s ja hieskoivu 
eli hies kasvavat melkein koko Euroo
passa ja Aasian pohjoisosissa. Rau
duksen eteläraja noudattaa suunnil
leen linjaa Pohjois-Portugali-Neu
vostoliiton aroalue. Hieskoivun etelä
raja kulkee hieman pohjoisempana . 
Sekä raudus että hies ovat Suomessa 
yleisiä aivan pohjoisinta Lappia lu 
kuunottamatta . Lapin tuntureilla hies, 
joka kasvaa jonkin verran raudusta 

pohjoisempana, muodostaa pensas
maisena tunturikoivuna (B. pubescens 
Ehrh. subsp. tartuosa (Ledeb.) Ny
man) koivuvyöhykkeen havumetsä
vyöhykkeen ja puunoman tunturivyö
hykkeen välillä . 

Molemmat lajit kasvavat parhaiten 
tuoreilla kankailla ja lehdoissa. Rau
dus on yleensä kuivempien kasvupaik
kojen puu kuin hies. Raudus kasvaa 
parhaiten hapekkailla, runsasra vintei
silla kivennäismailla ja joskus Ohuttur
peisilla soi lla, kun taas hies viih tyy 
tuoreilla kasvupaikoilla ja etenkin par
hailla soilla. Koivu uudi stuu hyvin au
keilla paikoilla, etenkin metsäpalo- ja 
kaskialoilla. Täten koivumetsiä onkin 
eniten Savon ja Karjalan entisi llä kas
låmailla . 

Kaskeamisen loputtua koivuvaltais
ten metsiemme osuus on vähentynyt 
viime aikoihin saakka . Viimei simmän 
julkaistun inventoinnin mukaan koi-
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vuvaltaisia metsiä on maamme etelä
puoliskossa 6,9 o/o ja koko maa a 6,5 
% . Vastaavat osuudet runkopuu ton 
tilavuudesta ovat 14,3 % ja 14 ,7 ()1o . 
Koivun runkopuun kuorellinen kasvu 
on Etelä-Suomessa 7,6 milj. m 1 ja ko
ko maassa 10,0 milj. m 1 (Kuusela 
1978). H ieksen osuus koivupuuston ti
lavuudesta on maassam me jonkin ver
ran rauduksen osuutta suurempi, ja 
hies on yleensä myös raudu ta run
saampi koivulaji (Kärkkäinen 19 4). 

Kasvavan puun omi naisuudet 

Koivu on tärkein maamme lehtipui ta, 
ja 1 auduskoivu on taloudellise ti ar
vokkaampi kuin hieskoivu, joka ka -
vaa hitaammin, jää hieman pienem
mäksi ja on teknisiltä ominai uuk il
taan jonkin verran huonompi . Rau
duksen ja hieksen erottaa parhaiten ii
tä, että edellisen lehdet o at kauniin 
vihreitä, lujakudok isia (voi vaikka 
kirjoittaa pintaan) , kolmiomai ia ja 
toiskertaan sahalaitaisia, jälkimmäi en 
sitä vastoin harmahta an vihreitä , 
heikkokudoksisia, vinoneliön muotoi
sia ja yhteen kertaan ahalaitai ia. 
Rauduksen ver oissa on pih kany ty
röitä, jotka tekevät ok i ta tahmeita ja 
karkeita . Hieksen nuoret ok at ovat 
nukkakarvaisia ja pehmeitä, ilman 
pihkanystyröitä . Rauduk ella ok ien 
kärjet ovat hentoja ja riippuvat ala -
päin etenkin vanhoilla puilla (riippa
koivu). Hieksen oksat o at jäykempiä 
ja vähemmän riippuvia. !lyö puiden 
kuori on erilainen. luk i koivun kuo
ri on noin 6-10 ikävuoteen a ti kiiltä
vän punaru kea muu11uen ittemmin 
kauniin vaikoi ek i, tuohipeittei ek i 
ja hilseileväksi. Rauduk en kuori ke
hittyy vanhemmiten rungon ty\ io a a 
paksuk i, halkeile ak i kaarnak i, 
hieksellä se on sitä a toin aina ileäm
pi eikä anottava ti kaarnoitu. 
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Koi un tuohi on kuolleiden, ilman 
täyttämien korkki olujen muodostama 
yhtenäinen a1kea peite kuoren pinnal
la. alkea väri aiheutuu soluissa ole
vasta alkeasta, rakeisesta betuliinista. 
Tuohen sisäpinta on kellanruskea. 
Tummat, aakasuorat juovat ovat pin
nalta kuoreen johtavia ilmakanavien 
aukkoja. 

Koivun pituuskasvu on nuorena var
sin nopeaa, suunnilleen samanlaista tai 
hieman nopeampaa kuin männyllä. Se 
saavuttaa suotui illa kasvupaikoilla 
Etelä-Suome sa noin 25 m pituuden ja 
60 cm rinnankorkeusläpimitan, P oh
joi -Suomessa pituu yltää harvoin 20 
m. Kookkaimmat raudukset ovat jopa 
30-metrisiä . Koivun pituuskasvu päät
tyy jo 100--120 uoden iässä, ja yli 
100-vuotiaat koi ut ovat yleensä jo la
hovi kai ia. Koi u saavuttaa harvoin 
yli 150 vuoden iän, mutta sen maksi
mieliniäksi on kuitenkin oletettu noin 
300 vuotta. Runko on suora, hy än
muotoinen ja oksaton noin 10 m kor
keudelle. Se on run aammin kapene a 
kuin havupuilla. Rauduk en runko ha
jaantuu u ein amankokoisiksi pää
haaroik i. Avoimella paikalla kasvaes
saan koivu jää, kuten valopuut yleen-
ä, lyhyenlännäksi ja verraten i o-ok

sai ek i. Rauduk en latvu kehittyy 
tällöin leveäksi ja monitahoiseksi. 
H ie koivu e iintyy monilla paikoilla 
vain pensa mai ena (Kalela 1945, Per -
on 19 6, Salmi 19 7). 

Koivu oi Ii ääntyä ekä su ulli esti 
iemeni tä että uvuuoma ti ve oista. 
e muodo taa kanto- ja tyvi e oja, ja 

hiek en ve omi kyky on aina parempi 
kuin rauduk en amanlai i a o1osuh
tei a. iemeni tä yntynyt koi ikko 
on kuitenkin melkeinpä poikkeuk etta 
laadultaan parempi ja täten arvok
kaampi kuin ve oi ta yntynyt , useim
miten lahovikainen koi ikko ( aJela 
194 ). 

Koivu ka vaa erittäin hyvärunkoi
ek i havupuiden kan a, joten e pi-
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täi i jättää ka vamaan sekamet iin en
simmäisissä harvennu hakkuis a. Laa
dulraan parhaimmat ja suorarunkoi
simmat koi ut kas a at männyn sea -
sa tuoreilla kankailla . 

Kasvava tai va ta kaadettu koivu 
kuuluu saksatai en ryhmittelyn mu
kaan ns. märkiin puihin , joissa on vet
tä noin 400-500 (550) kg/ m1 (kiintoti
lavuu ) ja joiden kosteusprosenui (% 
kuivapaino ta) on 80-90 (Trendelen
burg & Mayer-Wegelin 1955). Pinta
puun ja sydänpuun välillä ei ole elvää 
kosteu eroa. Sydänpuun ko teu vaih
telee vuodenajoiuain. Koivun ke ki
maarrunen ko teus näyuää ole an 
Pohjoismaissa korkeimmillaan kasvu
kauden alussa ennen lehtien puhkea
mista ja alimmillaan joskus kasvukau
den aikana (Kärkkäinen 1977) . 

Koivu on suhteellisen kestävä alrtiu
dessa pakka halkeamiin. Kova pakka
nen to in aattaa aiheuttaa koivurun
koihin halkeamia, joiden eurausta 
ovat iäkkäissä puissa näkyvät tummat 
ro oiset pulli tumat eli pakurit. Koi
vus a tavataan u ein myös pahkoja, 
jotka o at muu ta puu ta ulkone ia, 
ta alli esti erilli iä muodo tumia, jois
sa syiden suunta yleensä noudattaa nii
den ulkopinnan ta oa. Kyljek en muo
do Laminen on koi ulla hida ta (Kärk
käinen 1977) . 

Puuaineen ominai uudet 

Rauduk en ja hiek en erottaminen 
puuaineen peru teella makroskooppi
se ti on melko mahdotonta, mutta on
ni tuu mikro koopin avulla (Bhat ja 
Kärkkäinen 19 0). 

Koi u on hajaputkiloinen. Putkilot 
o at jakautuneet tasai e ti Ii koko 
uo ilu ton ja o at niin pieniä ettei 

niitä oida paljain ilmin erouaa poik
kileikkauk e a. Rauduk en put ilot 
o at pienemmät kuin hiek en. oivun 
Put isolujen ke kipituu on 0, 4-
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1,00 mm. Mikroskooppisessa puulajin 
määrityksessä on koivun eräänä tär
keänä Lumomerkkinä se, että putkiso
lujen päätyseinämät eivät ole koko
naan hävinneet putkisolujen väliltä, 
joten inot päätyseinämät näkyvät sä
teen uuntaises a leikkauksessa tika
puumai ina, jopa 20 puolaa käsittävi
nä ku ioina. Koivulla ei ole tyllejä 
(Kärkkäinen 1977, Salmi 1977). Putki
Joiden osuus rungon puuaineen tila
vuudesta on noin 20-30 lr!o (Thunell & 
Perem 1952) . 

Kuidut o at ohuita, keskimäärin 
1,26-1,52 mm pitkiä (Kärkkäinen 
19 ). Kuitujen osuus rungon puuai
neen tila uudesta on noin 60-70 lr!o 
(Thunell & Perem 1952). 

dinsäteet ovat 1-3 solukerroksen 
pak ui ia, ne ne näkyvät pituuden 
uuntai e a leikkauk e a joskus vaa

leina, jo kus tummahkoina, kiiltävinä 
juo ina. Ydinsäteiden osuus rungon 
puuaineen tila uudesta on noin 10 lr!o. 
Koi ulla ei ole aleydinsäteitä (Thunell 
& Perem 1952, Kärkkäinen 1977, Sal
mi 1977). 

uo ilu tot o at ohuen kesäpuurai
dan an iosta heiko ti näkyviä. Sydän
puu on aalea eikä erotu pintapuusta, 
muua anhoilla puilla e aattaa kui
tenkin muuttua pintapuuta tummem
mak i. Puuaine on kellahta an tai pu
nerta an aaleaa, jo ku melkein al
keaa ja himmeäkiiltoi ta. Rauduksen 
puuaine on u ein hieman tummempaa 

uin hie en puuaine. Molempien koi
ujen puuainee a on, ar inkin nuor

ten koi\ ujen t} io a a, n . runkotäp
liä eli dintäpliä. e o at koivun rus
kotäpläkärpä en (Dendromyza beru
lae) touk ien jäi ikerrok een kaiva
mia ork i olukon täyttämiä käytä-
iä, jotka nä } ät rungon poikkileik

kau es a täplämäi inä kuvioina. Tou
at ei\,at \aaranna puun elämää, mut

ta ä 1ä\ät jäävät aneri iiluun ru -
eina ,;iruina n . uonina, jotka alen

tavat viilun laatua ja ar oa. 
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Visalla (Saarnio 1980) tarkoitetaan 
mm. koivussa tavattavaa puuainetta, 
joka on muodostunut sairaalloi e ti 
laajenneista ydinsäteistä ja niihin liit
tyvistä muista solukoista, joiden uun
tautuminen on muuttunut. Vi aan liit
tyy myös kuoren kivisolujen epänor
maalisuus ja kapeiden, rungon pituu
den suuntaisten kuoren osien jääminen 
puuaineeseen ruskotäpliksi, jotka nä
kyvät poikkileikkauksessa tähtimäise
nä kuviona, visakukkana . Mikäli rus
keita täpliä ei ole, puhutaan jäävi a ta. 
Visaisuus on periytyvä ominaisuus, jo
ka on ulospäin todettavissa kohoumi
na ja kuoppina puun rungo a ekä 
runsaasti halkeilleesta ja tumma ta, 
melkein mustasta kuore ta. 

Laineisuus on tyypillinen ilmiö mm. 
koi'<ussa. Laine- eli loimupuulla tar
koitetaan puuainetta, jo a yiden 
suunta vaihtelee aaltomai e ti äteen 
ja/tai tangentin suunnassa vuo ilusto
jen kehityk en ollessa normaalia. Koi
vussa tällaista epäsäännölli yyttä ta a
taan yleensä suuren puun t e ä. Loi
mu- eli lainekoivu (niverä-, nikarakoi
vu) on var inkin rauduk e a ta atta a 
muoto. Laineises a koi upuu a ei ole 
visalle ominaista ruskeaa kuvioitu ta. 

Vetopuuta esiintyy koi u a u eim
miten kalli tuneiden runkojen epäke -
kei se ti ka vaneella yläpinnalla ja ok-
i a. Ulkoi e ti e näkyy u ein ek ent

ri enä paksuu kas una. etopuu on 
jällen ynnyttämää erikoi laatui ta o
lukkoa. Välittömin vetopuuta aiheut
tava ärsyke on paino oima, mutta itä 
voi myö yntyä mm. aion, tuulen ja 
lumen aiheuttamana. Poikkileikkau -
e a vetopuu yöhykkeet erottu at 

ympärillä olevasta puu ta vaaleampi
na, ilkinkiiltoi ina, u ein aha- tai 
arvei mai ina alueina, jotka tuntu at 
ileiltä, arvei mai en tiiviiltä ja kovil

ta. Pitkittäi ahauspinnoi a etopuu 
ilmenee nukkai uutena. 

ormaaliin puuhun errattuna eta
puulle on ty pilli tä ähäinen putkiloi-
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den määrä. Kuitujen o uu on en si 
jaan ta alli ta uurempi, ja kuidut 
ovat ke kimääräi tä pak u einämäi-
empiä ekä joidenkin tutkimu ten 

mukaan m ö hieman pitempiä. 
eropuuta pidetään ikana etenkin 

ik i, että en tavanomaista uurempi 
pituuden uuntainen kutistuminen, jo
pa 1 %, aiheuttaa halkeamia ja muo
donmuutok ia. 11yö eropuun työ -
tö ä ilmenee aikeuk ia. SelluJoo an 
aanro on to in ke kimääräistä uu

rempi johtuen Ii ääntynee tä kuitujen 
osuude ta, mutta lujuusominaisuudet 
ovat heikommat. 

Rungon äteen uuntainen tiheyden 
aihtelu noudattaa koi ulla leen ä 
elvää äännönmukai uutta: ke yintä 

puuta on ytimen lähellä ole a a nuor
puu a ja ra kainta puun pinna a tai 
en lähellä (Kärkkäinen 19 ). 

Puuaineen kuivatihe on ke kimää
rin 610 ( 460- 00) kg/ ml , kui a-ilma
kui atihey (ko reu pitoi uu 12-15 
«t/o) 6 0 ( 10- 30) kg/ mJ ja tuoreti
hey 50 ( 00-900) kgf ml ( 1ali 19 0, 
\\ agenftihr 19 6). Kuoren kui a-tuo
retihey on -, kg/ mJ (Kärkkäinen 
19 4). 

Puuaine on lievä ti hapahkoa (p H 
4, -4, ), mutta illä ei ole mitään 
huomattavaa hajua . e on rakenteel
taan erittäin homogeeni ta ja ulko
näöltään tiivi tä ekä ta a-ainei ta. e 
ei ole erikoi en kovaa, mutta k Häkin 
itkeää, lujaa, kimmoi aa ja taipui aa. 

Rauduk en puuaine on hiek en puuai
netta jonkin verran ko empaa it
keämpää ja tekni iltä ominai uuk il
taan hieman parempaa. Ke tä y on 
kuivana uuri, mutta ään aihtelui a 
vähäinen, joten puu ei o ellu nopean 
lahoavuuten aja ienille ekä hyöntei-
ille alttiuten a takia ulkokä ttöön. 
oivun ui attavuu on h ä, muna 

·uivau on tehtä ä varova ti ja hitaa -
ti, o ' a puulla on voimaka taipumu 

ieroutua ja halkeilla ( almi 19 7, 
Wagenftihr 19 6). 
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Puuaine kuti tuu ja pai uu (elää) 
kohtalaisesta oimakkaa een. Kuti tu
mispro entti on pituu -eli puun yiden 
uunnassa keskimäärin 0,6, äteen 

suunna sa 5,3, tangentin uunna a 
7,8 ja tila uudessa 13,7-14,2 (Mali 
1980, v agenfiihr 1986). 

Työ tettävyy 

Koivun puuaine on hyvin työsteuävis-
ä kaikilla niin kä i- kuin konekäyttöi

silläkin puutyövälineillä. Sitä on help
po ahata, höylätä, muotoilla, taivut
taa, leikata , sorvata, viiluttaa, vuolla, 
liimata, petsata, maalata ja lakata, 
mutta vaikea halkai ta . lyös naula- ja 
ruuviliitännät pitävät erinomaise ti. 
Li äk i höylätyt pinnat ovat ileitä ja 
kauni kiiltoi ia . 

Puuainee a aattaa esiintyä polyes
terilakka aurioita . Epäa ianmukainen 
höyryt s aiheuttaa kelta- tai punavär
jä 1 mi tä, ja ini tyminen on metalli
korroo ion vaikutuk esta mahdolli ta 
( almi 19 tali 19 0, \ agen fii hr 
19 6) . 

Käy ttö 

aneriteolli uu 

ielä 1960-lu ulla, kun koivu ta oli 
ylitarjontaa, itä pideuiin ro kapuuna 
ja puhuttiin alkea ta valhee ta, multa 
n kyi in koi u, lähinnä raudu on ar-
opuu iinä mi ä kuu i ja mäntykin. 

Hinta uo itu opimuk e a ke äällä 
19 vanerikoivu hinnoiteltiin en im
mäi tä kenaa maamme arvok aim
mak i puulajik i. aneriteolli uu kai 
paa järeää vähäok ai ta laawkoi ua, 
jo ta tällä hetkellä on uora taan puu
te. Jo 1960-lu.,un lopu a järeän koi 
vun aanti 'aikeutui, ja 1 ·ll in aleuiin 
almi taa ekavaneria, jo a on 'uoro-
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tellen kuu ta ja koivua pinnan olle sa 
koi ua. 

Rauduksen ja hieksen puuaineen 
laadu a ei ole inänsä kovin uurta 
eroa. Hiek en tukit ovat kuitenkin kes
kimäärin pienempiä ja sisältävät enem
män iilun aantoa ja varsinkin laatua 
heikentä iä vikoja, jotka alentavat 
käyttöar oa ( erkasalo 1987). Yleisin 
hylkäyk een johtava vika on raaka-ai
nehukkaa aiheuttava lenkou . Pahoja 
vikoja o at myös oksaisuu sekä !aho
ja väriviat (Hei kanen 1966, Kärkkäi
nen 19 4). Li äksi tuoheama oli vane
rikoi u a aiemmin erittäin yleinen vi
kai uu , joka aiheuui laatua alentavaa 
väri ikaa ja !ahoa heikemäen samalla 
myös or auk en hyötysuhdetta (Heis
kanen 1966). 

ykyään almi tetaan yleen ä risti
vaneria, jo a 3 5, 7 jne. iilua on lii
mattu päälletysten iten, että puun syyt 
ovat ri ti ä alla olevaan viiluun näh
den. :-.työ monia erikoi vanereita tuo
tetaan. iimei impiin uutuuksiin kuu
luu n . vanerijää lui telijoiden käyt
töön. 

Kuutiometriin aneria tarvitaan 
noin m' koivua. Raaka-ainee 1 ~ 
jäävä jäte käytetään joko Ia tulevyn 
tai ellun raaka-aineek i ja kuori yleen-
ä poltetaan. Vaneriteolli uu on vii

mei en JO' uoden aikana kä ttänyt ko
timai ta koivua uo ittain 1,0- 1,5 
milj. m' (Kärkkäinen 19 4). 

elluloosateollisuu 

~l äärälli ti uurin koi un käytt äjä 
on kemiallinen met äteolli uu jonka 
vuotuinen koi,uraaka-aineen määrä 
on viime 'uo i ymmeninä ollut 2-4 
milj. m'. elluteolli uu käytti vuonna 
19 koivukuilupuuta noin 5 milj. m' . 
Pääa ia a tuotetaan vaikai tua ul
faatti ellua, j01a tehtäe ä tarvitaan 
kuoreiOnta 1-oi,upuuta 4,0 m' ellu
tonnia ohti, 1-un m ynti ellun kuiva
ainepitoi uu . on 90 O'o (Kärkkäinen 
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1984, Lähteenmäki 1986). Koi vukuilu
puun keskimääräinen kuiva-tuoretihe
ys on 495 kg/ m3 (Hakkila 1966). 

Perinteisen koivusulfaattisellun rin
nalle ovat tulleet lyhytkuituiset, mm. 
eri eukalyptuslajien massat sekä euka
lyptuksen ja usean muun lehtipuulajin 
muodostamat sekamassat. Suomeen
kin on tuotu jonkin verran eukalyptus
massaa ja sekoitettu sitä koi uselluun. 

Koivukuidut ovat muihin lehtipuu 
kuituihin verrattuna pitkiä, ohut ei
näisiä, joustavia, paljon hemiselluloo
saa sisältäviä, helposti jakautu ia ja 
hyvin sitoutuvia. Koivusellulla on iten 
paremmat lujuusominaisuudct , mutta 
suurempi tiheys kuin muilla lehtipuu
sellui lla. H yvän sitoutumiskyvyn 
vuoksi koivu sopii hyvin lujiin sellu
pohjai iin hienopaperilaatuihin, joi ta 
tärkeimpiä ovat jatkolomake-, kopio-, 
off et-, kirjoitus- sekä it ejäljentävät 
kopiopaperit. 

Paperilajirakenteen muutok et, 
mm. arkkeina käytettä än paperin 
osuuden kasvu, ovat omiaan heikentä
mään koivusellun asemaa. Toi aalta 
paperinvalmistustekniikan kehit y , ku
ten siirtyminen uusiin ja aiempaa no
peampiin paperikoneisiin sekä täyteai
neiden ja mekaanisten ma ojen käy
tön Ii ääminen ovat omiaan paranta
maan koivusellun tekni tä kilpailuky
kyä . iis ä koro tuu lehtipuu ellun lu
juuden merkitys. 

Suomalaisen koivu ellun valmi tu -
kustannukset ovat kalliiden raaka-ai
neiden takia korkeammat kuin tär
keimmissä kilpailijamais amme, joten 
hintakilpailukykymme on var in heik
ko (Levlin 1986). 

Suurisaantoisen flutingin (aallotu -
kartonki) teko on jäänyt vähäi ek i, 
ko ka kilpailupaine tulee halvan jäte
paperin puolelta (Kärkkäinen 19 4). 
Edelli ten li säk i selluJoo a ta valmi -
tetaan myö tavanomai ta pahvia ekä 
kartonkia. 

SORBIFOLIA 18(3} 1987 

Sahateollisuus 

Koi usahatavaraa valmistetaan vähäi
se ä määrin puu epän- ja huoneka
luteollisuutta varten . Koivusahatuki n 
laatu aatimukset ovat olleet suunn il
leen samat kuin anerikoivulla, mutta 
värjäytynyttä puuta ei sallita ollen
kaan. Koivusahatavaraa ei särmätä, 
vaan jätetään kuorelliseksi (1 aJava ym. 
195 ). 

Huonekaluteollisuus 

Puusepänteollisuuden tärkeä osa on 
koin1a raaka-ajneenaan käyttävä huo
nekaluteolli uu . aikka koivun veto
lujuu on pieni lujuudeltaan se on kui
tenkin suhteelli en hyvää. Joustavuu
ten a, taipui uuten a ja sitkeytensä 
vuoksi e oveltuu hyvin huonekalujen 
valmistukseen, var inkin o iin, joissa 
puuta joudutaan taivuttamaan. Ilman 
ko teuden vrukutuk esta koivu tosin 
elää, mutta iitä huolimatta sitä on 
kuitenkin pidettävä parhaana kotimai-
ena puuhuonekalujen raaka-aineena. 

Li toina ja kapeina kehy rakenteina 
koinJ on mitä parhainta. 

Huonekaluteolli uu kä ttää koivua 
järeänä puuna, vanerina ekä or attu
na pinta- ja si äviiluna. Pinta iilun 
pak uu on 0,6-0, mm. Puu ta val
mi tetaan mm. makuu- ja mu iikki
huoneiden kalu tot, keittiö- ja puUlar
hakalu teet, yk ittäi et huonekalut ja 
sarjatuolit ekä kaappien ja kirjoitu -
pöytien ovet. Vaneri ei kuti tu niin pal
jon uin tavallinen puu, ja e onkin 
omiaan e im. aappien ja sänkyjen 
etu- ja ta al , _·ik i ekä pöytäle yiksi. 

yö kokonaan aneri ia huonekaluja 
tuotetaan. 

Koivua on helppo pet ata, kiillottaa 
vaikai ta ja värjätä. E im. Ruot i ta 
on. aina in aiemmin, myyt täy vaale
aa, ma ii,·i ta, värjättyä koivutavaraa 
ä\]i ä punainen. ruu unpunainen 

'ihreä, ru kea, keltainen ja harmaa. 
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Lakattuna hienot värisävyt korostuvat 
erittäin kauniisti ja sopusuhtaise ti. 
Kauneinta koivu on kuitenkin käytet
tynä luonnollisena. 

Loimukoivu ja visakoivu ovat erit
täin arvokkaita huonekalupuira , lähin
nä pintaviiluina käytettynä. ykyään 
käyttö on kuitenkin vähäistä, koska 
niitä ei ole aina tarpeek si saatavissa 
sarjavalmi stusta varten (Gayer 1939, 
Salmi 1977, Isomäki 1980). 

Energiankäy trö 

Koi vun tärkeä käyttömuoto on edel
leenkin energian tuotanto. H alko on 
yhä vielä paljon tärkeämpi polttoaine 
kuin hake , jonka osuus on kuitenkin 
koko ajan lisääntynyt. Kokonaiskäyt
tö on sitä vastoin jatkuvast i laskenut. 
Vuotuinen koi vun käyttö kiinteistöjen 
energian tuottamiseen ja muihin vähäi
sempiin tarkoituksiin on alle 3 milj. 
m3

• uonna 1978 teollinen koivun 
käyttö Iitti polttopuukäytön ja on ny
kyisin sitä olennaisesti suurempi 
(Kärkkäinen 1984). 

Polttopuuna koivu on suosittu . Se 
palaa sisältämiensä eteeristen (haihtu
vien) öljyjen takia eloisalla liek illä ja 
antaa nopeast i lämpöä . Polteltae a 
syntyvästä noesta saadaan hyvää maa
liväriä ja kirjapainomustetta (Gayer 
1939, Guggenbtihl 1963). 

Koi un tehollinen lämpöarvo on ab-
oluuttisen kui ana 4800 kcal/kg = 

20,1 11/ kg ja 30 OJo:n kosteuspitoi 
suude a 3530 kcal/kg = 14 ,8 fJ / g 
(Thunell & Perem 1952). 15 CIJo:n ko
teuspitoisuudessa tehollinen lämpöar-
o on 3740 kcal / kg = 15 ,7 MJ/ kg (Ja

la a 1957). Kuoren lämpöarvo on 45 
CIJo: n kuiva-ainepitoi uude sa 19 4 

11/ kg (Kärkkäinen 1984) . Lehtonen 
(19 7 ilmoittaa kuoretloman runko
puun teholli ek i lämpöarvok i 2 CIJo :n 
ko teu -ja 6 CIJo:n kiintoainepitoi uu
dessa 13 6 11/ kg . Koi un kuore ta 
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hän mainitsee seuraavat teholliset läm
pöar ot: kaarna 17, 1- 18,4 MJ / kg ja 
tuohi 30 2 M J/ kg. 

Muu käyttö 

Koi vusta käytetään varsinaisen runko
puun lisäksi myös oksia, juuria, kuor
ta, lehtiä, si lmuja, pahkoja ja mahlaa. 
Seuraavassa eräitä näistä saatavia 
tuotteita. 

Koi u on myös lasru- ja kuitu levy
teolli suuden raaka-aine. Vähäinen ei 
ole myöskään käyttö laudoituk siin ja 
panelointiin. Perin arvostettuja ovat 
loimu- ja visakoivuviilut seinä- ja kat
topintoihin sekä laivojen ja myymälöi
den sisustukseen. Koivusta tehdään 
myös parkeuia, joka tosin on epäkäy
tännöllisen aaleata ja pehmeäpintais
ta. Pienen etolujuutensa vuoksi koivu 
ei sovellu arsinai eksi rakennuspuuk
si. 

Koivu oli aiemmin kysytty raaka-ai
ne vaununrakennuksessa (mm . rauta
ja raitiotie aunut) sekä erilaisten mui
den kulkuneu ojen ja jopa lentokonei
den almi tuk es a (lentokonevaneri). 
Koivupuusta tehtiin myös rattaanpyö
riä, -napoja ja -puolia sekä reen- ja 
kelkanjalak ia. 

Lankarullateollisuus käytti Suomes
sa ain koivua. Raaka-aineesta aatiin 
ainoa taan 10- 12 CIJo almista ta a
raa ja jätleet ei ät kelvanneet muuk si 
kuin polllopuuk i. yntynyt sahanjau
ho käyreuiin kuivike- ja pakkau ai
neek i (La ila 1930 Gayer 1939, Gug
genbtihl 1963, Per on 1976, Wagen
ffihr 19 6). 

Tulitikkuteolli uu valmi ti koivusta 
tulitikkulaatikoita, urheilu ä lineteolli-
uu uk ia, keihäitä ja kiekkoja. y

kyään tehdään jääkiekkomai loja ja 
aiemmin mainittua vanerijäätä. Eri
koi tuolleina o at mm. muovipääll s
tei et \'aneri- ja Ia tule yt. Työ kont
teja ( ontainer) \'almi tetaan etenkin 
kul jetu alan tarpei iin. 
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Mainitsemisen arvoisia o at koi ui
set sukkulat, länget ja ai at ekä puu
kengät, testit, leikkikalut, aseiden tukit 
ja kaukalot. Koska koivu on muita ai
neita värjäämätön, makua antamaton 
ja hajuton, e on erittäin sovelias siili
ja voitynnyreiden laudoiksi ekä laa
tikkoteollisuuteen, kauhoik i, leipo
ma-alustoiksi ja leikkuulaudoik i. 

Lähinnä pienpuusta tehtyjä tuotteita 
ovat mm. lu sikat sekä monet muut 
talou - ja keittiövälineet, työkalujen 
(kirveet, vasarat, taltat) varret, harjan
selät ja -varret, suutareiden puunaulat, 
pyyk kipojat, astioiden anteet, uitto
vit akset jne. Tuohipäälli enä koi ua 
käytetään luonnonpuistojen kalu tei
siin ja siltojen kaidepuuk i. Koivu
puusta saadaan myö puuetikkaa, -ter
vaa ja -hiiltä ekä ok aalihappoa jota 
käytettiin kutomateolli uude a. 

Soitinteolli uu käyttää koi ua pu
hallu oittimiin, pianon a aranvar iin 
ekä kitaran kaikupohjaan ja reunoi

hin. Lisäk i puuta käytetään taideteol
li iin artikkeleihin kuten ra ioihin ja 
koteloihin, ja onpa e illoin tällöin 
kuvanveistäjienkin materiaalina. lai
nittakoon, että kä ijou en ulkopuoli
nen osa oli ennen anhaan koivua ja i-
äpuoli mäntyä. 

Vi a- ja lainekoivu ta valmi tetaan 
mm. maljoja, kulhoja, kuppeja, ate
ja, ra ioita, koteloita, puheenjohtajan
nuijia, piipunpe iä ekä monia kori te
e ineitä. Koivun pahkoi ta tehdään 
kuppeja ja ateja . 

Tuohivalmi teet tehtiin pääa ia a 
tuohi ii noi ta eli n . aroi ta itomalla 
näitä yhteen. Tuohe ta almi telliin 
mm. tuokko ia (tuohi ia, roveita), ko
ri te-e ineitä, ir uja (tuohikkaita), 
löttöjä (matalavarti ia, paulalla idot
tavia tuohivir uja), tuohipolioja (tuo
hi aappaita), kontteja ekä koppia . 
Maitotaloude a olivat tuohi et HVI

Iät, maitokehlot (ro eet), kuorintalu i
kat, kirnut, putinat eli piimä äiliö t ja 
huo iaimet eli a tiain pe uvihot. äi l} -
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ry a uoma käytettiin uolatölkkejä, 
kop ia, vakkoja pohtimia, purnukoi
ta voia tioita, nuu kara ioita ja einä
koreja. Kantovälineitä tai uojuksia 
olivat kantit ekä kir een- ja puukon
tupet. Li äk i almi tettiin mm . puu
kon- ja irpinpäitä, tuohiköy iä, eten
kin nuotankö iä, tuohitor ia (tuohi
luikkuja) ja -pillejä, tuohilippejä (tuo
hiliuha), tuohilakkeja ja -hattuja (ku
va 1 ), tuohivöitä ja -hihnoja, tuohi or
muk ia ekä levytuohi ia kehtoja (kät
kyeitä) . r-.työ tuohikotaa käyteuiin. 

Tuohta käytettiin ra ioiden, lippai
den ja koteloiden päälly teenä, ken
gänpohjien välitäytteenä, rakennu ten 
kattoina ja einienkin kattami een e
kä poikkihir ien ja palkkien alla e tä
mään ko teutta, ytykkeenä ( i ältää 
öljyjä ja hart eja), tuohuk ina eli tuo
hi oihruina ja parkit emi een, to in 
harvoin ko ka parkkihappopitoi uu 
on kuore avain 6-14 <ro . 1yö er
kon yläpaulojen (yläpaulat eli ainat) 
kohot ulivat tuohta (tuohilauda ) tai 
kaarnaa ja alapaulan painot eli kivek-
et tuohella päälly tettyjä pikkukiviä. 
ykyään taiteilijat tekevät tuohe ta 

erittäin kauniita taideteok ia mm. 
koivuntuohitauluja . 

Li äk i tuohe ta valmi tettiin tuohi
tervaa eli tököttiä ja koivuöljyä, joita 

umpaa in käytettiin lääkinnälli iin 
tarkoituk iin ekä jälkimmäi tä myö 
juhlinahan notkeuden ja ke tä yyden 
parantami een. oe ta tuotettiin väri
nokea nokimu taa eli kimröökkiä. 

Ok i ta valmi tetaan i pilöitä, tuu
ria ja vihtoja va t ja) , niitä vara toi
tiin lampaiden ja 'uohien talviruokin
taan ja äytettiin hy dyk i mehiläi -
tarhoi a . Koivun juuri ta puole taan 
valmi tetaan piipunpe i ek huone
kalu jen o ri tereunuk ·a j monen
moi ia ko ri teo ia, kuoritui ta juuri ta 
punotaan rittäin kauniita koreja . 

Lehdi tä adaan keltai ia Ia ka- ja 
maal ivärejä ekä et eri iä ha ihtu\ ia 
öljyjä . oi\ uniehtiteetä valmi tetaan 
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reumati min, kihdin, munuaisvaivojen 
ja ihottumien hoitoon sekä veren epä
puhtauksien poistamiseen. Se antaa 
m ö kauneutta ja nuorentaa (Gayer 
1939, Bärner 1962, GuggenbUhl 1963, 
Persson 1976, Salmi 1977 , WagenfUhr 
1986). Lisäk i kuivia lehtiä käytetään 
lehtikylpyihin, eteeristen öljyjen ja 
saippuoiden valmistukseen sekä hiu -
tenhoitoon. Koivun emikukinnoista 
aadaan myö arvostettua mehiläisten 

ravintoa. 
Koi vuntuhkapulverin oletetaan aut

tavan punatautia, ripulia ja yöpää 
vastaan. Ksylitoli eli koivusokeri estää 
hammasmätää. Ksylitolia käytetään 
mm. purukumeissa sekä makeis- ja vir
voitu juomateollisuudessa. 

ekä raudus- että hie koivun mahla 
(k . Raulo 1987), jota iso koivu voi 
tuottaa 5-8 litraa vuorokaude a ja 
jota meilläkin on käytetty virkistävänä 
ke ätjuomana, i ältää 1,4- 1,9 OJo o
keria. Täten siitä voidaan valmi taa 
käymi en a ullakoivuviiniä tai- amp
panjaa. lahJan sanotaan puhdista an 
ena ehkäi evän sappiki ien muodo -

tumi ta, parantavan ko an vat an ja 
· edi tä än tukan kasvua. (Gayer 1939 

Bärner 1962, GuggenbUhl 1963 Per -
on 1976, almi 1977 , agenfUhr 

19 6). 
Koivua kä tetään myös piha- ja ku

jannepuuna (Raatikainen 19 7) ja e 
on eittämättä o a uomalai ta kan an
perinnettä (Lehtinen 19 7). 

Kauppa 

Suomesta iedään koivua ulkomaille 
etupää ä anerina, mutta myös viilu-
na (pääa iassa or alluna, jo ku 
rn ö leikattuna), p öreänä puuta ara
na, ahatavarana panetina ja muoto
o ina. Koi\uviilujen pak uudet o at 
Yleen ä 0 6, 0 9 1, ja mm (Wa
&enfuhr 19 6). 
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Ku\a 1. Koi,un tuoht"'ota tt>hdäan mm. halluja. 
- \ ' aio U\a P. Alanl..o. 

Fi~ . 1. Hat madt' of hir,·h harl.. . - Ph o10g.rarh 
P . Alan o. 

Li äk i 'iemme mm . elluloosaa, 
paperia, pah' ia, kartonkia ja huone
kaluja . Huonekalukauppa on monen 
triljai en vuoden jälkeen käänt nyt 
voimakkaa een nou uun. 

Parhainta loimu koi ua myydään 
painon mukaan tuoreena punnittuna. 

i apölkyt myydään myö painon mu
kaan tuoreena. Pölkyt o at yleen ä 
puolen metrin pitui ia ja painavat noin 
9_0 kg l m' . d.ä runkopuu että ok at 4 
cm pak uuteen l..äytetään. l aatuluok-

ia on useita. \'i al..oi' un o<,tajana on 
etupää ä al.. an liiuota a\alta. 
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Rauduskoi un (Betula pendula) taudi t 

ntti otila 

otila, . 19 7: Rauduskoivun (Betula pendula) taudit. (Disea e of Betu la pen
dula) . - orbifolia 1 (3) : 133-136. 

1ost common disease of ilver birch (Betula pendula Roth) are presented . Abi
otic damage are cau ed by too high ground "ater level, drought , fro t and fro t 
cranks . Birch rust (,\1elamp oridwm betulinum) is the mo t importa nt leaf d i ea e. 
Canker di ea e cau ed b} Godronia multispora i ommon in young si lver birche , 
"hich are gro"ing on too "et ites. iher bir h i mainl} rotted byt Polyporaceae. 

pecially timber is su eptible to deca} . The rot fungi infect birch through 
" ound s. totalit> il\er birch i rather health~ tree pecies in Finland," hen it i 
gro" ing in uitable site. 

An//i Uotila, .\letsönllltkmruslaitos, PII , 01301 !'antaa, Finland. 

Rauduskoi ua pidetään yleen ä var in 
taudinke tä änä puulajina errattuna 
esimerkik i mänt yn ja kuu een . Rau
du koi un kat otaan paranta an ha
VUpuiden jouko a met ien ter eyden
tilaa. To in iimeaikai et tutkimu tu
lok et o oitta at, että tällä ei ole uur
ta merkit tä c imerkik i kuu en t vi
lahon esiint mi een . Raudu koi ulla 
onkin ähän aka ia leht i- ja er otau 
teja . Sen ijaan lahottajat o at innok
kaa ti ar inkin koivupuuta aran im
Pus a . Raudu - ja hie koi uja ai aa-
at uurin piirtein amat taud it, jo kin 

tautien run audet eri koivulajeilla 
aihtele at taut ikohtai e ti . Raud u -
oivu on uitenkin ka vupaikoilla 

joille e on opeutunut huomatta a ti 
hie oi vua ter eempi puul aji . Koivua 
ei ole orrettu ainoa taa n met ien ' al-
oi ena \aiheena, aan m ö met ätu

hotu t imu k en ohteena. 

bi tti t tuh ot 

Raud koivu on opeutunut 
maan hape kaa a maa a e ar ii 

i O\a ta \ed tä ja IUhi ta . Toi a lta 
haihduttaa run aa ti ja ke heiteillä 

sonau een. aa teita 'a taan oi\u
jen on todettu ole,an melk ke t ' iä 
(Roii- Han en 19 1) . 
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Ku va 1. Koivun pakkashalkeama. Järvenpää, 
Tuusu lanjärvi 13 .6 .1987 . - Valoku,·a R. ~l ur
to. 

Fig. 1. Frost crank in Berula . - Phowgraph R. 
Murto. 

Lehti- ja verso taudit 

Koivunruoste (Melampsoridium beru
linum) on merkittävi n koivujen lehti
tauti. Sitä esiint yy raudu koivulla vä
hemm än kuin hieskoivu lla, ja raudu -
koivun ruoste kuuluukin eri rotuun 
kuin hieskoivun ruoste. Ruo teenke -
tävyydessä on eh·iä eroja raudu koi
vuyksi löiden väli ll ä. Sieni ei välttämät
tä tarvit e vä li -i äntiä. mutta e \'Oi 
mu odostaa helmi -itiöpesäkkeen ä Ieh
tikuusten neulasille. Koi\·unruo teen 
kesäitiöpe äkkeet keltaavat koivun 
lehtiä lehtien alapinnalta heinä-elo-
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kuu a. Sieni tal vehtii joko ke äi tiäas
teen rihmastona koivun taimi a tai 
talvi-itiöinä koivun lehdi s~ä. Talvi
itiöpesäkkeet muodostuvat lehden ala
pinnalle päällysketonalle pieninä tum
mina laikkuina. Raudu koivulla ruo te 
vaivaa pahiten pieniä taim ia, joiden 
ka vu heikkenee ruostesaas tunnan ta
kia. Ankara aastunta aiheuttaa ain a
kin hie koivulla pieniä koroja myös 
\·eroihin ja aattaa tappaa versoja. 
Taimitarhoilla tauti voidaan Iorjua ke
miallise ti, mutta maastos a käyt tökel
poi ia torjuntakeinoja ei ole (Kurk ela 
19 ). 

Koivun ver olaikkutautia (kuva 2) 
esiintyy sekä taimitarhoilla että met
sä. ä. Sitä aiheuttavat useat sienet: 
Godronia mulrispora, Borrytis cinerea, 
Fusarium avenaceum. Cylindrocarpon 
p. ja Alrernaria p.. ama stenet in

fektoivat taimia mekaanisten vioitu -
ten, paleltumien, heikosti kehittynei
den ilmujen, leh tiarpien ja hyönteisvi
oitu ten kautta. Fysiologisesti heikko
kuntoi et taimet ovat a lttiita verso laik
kutaudille. ienten rihmastot ka vavat 
koivun kuori olukoi a pääosi n lepo
kauden aikana. Hie koivu on huomat
tava ti raudu, koivua ke tävämpi ver-
olaikkutautia va taan . Raudu koi ui

Ja tauti e iintyy luonno a paikoilla, 
joilla raudu koivu ei ole opeutumtl 
ka vamaan eli turvemai lla, veden ai
vaamilla mailla ja liivi pohjai ill a pel
loilla (Kurkela 19 3). Heinäntorjun
nalla \·oidaan vähentää kaskaita, joi
den munintavioituk et ovat aiheutta
neet ver olaikkutaulia m ö raudu -
koi\·ulle opivilla ka vupaikoilla (Juu
tinen ym. 19 6). 

Raudu koivun tuu lenpe iä aiheu!taa 
Taphrina rurgida- ieni. Raudu koi un 
tuulenpe ät ovat harvinai empia kuin 
hie koivulla, jolla nuta aiheuttaa 
Taphrina berulina. Tuulenpe illä ei ole 
koivujen ka vuun merkittävää vaiku
tu ta vaikkakin ne herättävät aina 
huomiota. 
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I.ahoviat 

Käävät ovat koivujen pääa ialli~i a la
hoitajia. Rauduskoi\'u lla e~iintyviä pa
ra iitti ia kääpälajeja ovat arinakääpä 
(Phellinus igniarius), pa kuri kääpä 
(lnonorus obliquus), pökkelök ääpä 
(Piproporus berulinus), taulakää pä 
(Fomes fomenrarius) ja juurik ääpä 
(Hererobasidion annosum) (ku\'a 3). 
Rauduskoivu on hieskoivua kestäväm
pi lahottajia vastaan ainakin sillä pe
rusteella, että raudu skoivu ll a tavataan 
harvemmin kuin hieskoi ulla em. kää
piä ja myös lahovikaa elävistä pui~ta. 
Ruot alaisen selvityksen mukaan 
(Björkman ym . 1964) ari nakäävät oli-
at aiheuttaneet 39-56 (tlo, pakurikää

pä 8-29 fi/o, taulakääpä 8-21 (tlo ja 
pökkelökääpä 2 fi/o koivujen lahoista. 
Juurik ääpää ruotsalaiset eivät ole ta
vanneet koi uilta. Suomessakin juuri
käävän (männyn juurikääpä) levinnei
syy koivulla rajoittuu tyvitervastauti
alueille, lähinnä Kaakk oi -Suomeen, 
joilla si llä lienee paikallisesti met äta
loudelli stakin merkitystä . Koivulla 
juurikääpä esiintyy tyvitervastautisi a 
mänty-koivusekametsis ä. Puhtai sa 
koivikoissa juurikääpää on ilmeise ti 
koivulla vähemmän kuin mäntyseka
metsissä. Juurten lahot tua koivut kuo
le at pystyyn. 

Juurikääpää lukuunottamatta koi
vun lahottajat i keytyvät runkoon tai 
ok iin tulleiden mekaani ten vaurioi
den kautta puuainekseen. Tartunta
reittejä o at siis mm. lumenmurrot , 
pakkashalkeamat, pak ut kuolleet ok-
at ja korjuuvauriot. Lahojen torj~n

na a paras keino on hyvä metsänhon.o 
eli har ennetaan koivikot ajallaan Ja 
ältetään korjuu aurioita. uorena 

koivikko on kasvalettava melko tiheä
nä, jotta oksat ei ät muodostu liian 
Paksuik i ko ka paksut oksat o ar 
merkittävä lahottajien tunkeutumi -
reitti. En iharvennus on kuitenkin teh
tä ä ajoi a, jotta koivut kehittyisi ät 
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nma an vah oik i lumituhoja vas
taan. Koivikon kiertoajan pidentämi
nen merkitee lahori kin kasvua. 

Koi un karsinnassa on syytä tyytyä 
ain kuolleiden oksien karsintaan. Jos 

eläviä oksia karsitaan, karsinta on teh
tävä kasvukauden aikana. Tällöinkin 
voi sateisina kesinä tulla värivikoja. 

äriviat eivät kuitenkaan leviä karsin
nan jälkeisiin vuosilustoihin, ja siten 
ne jäävät purilaisiin. Loka-marras
kuun karsinnat aiheuttavat usein laho-
ikoja, jotka käytännössä pilaavat ko

ko puun (Raulo 1981). Karsimista 
puista on löydetty ainakin taulakääpää 
(Pohjakallio 1963). Kuolleiden oksien 
karsinta vioittamatta kuorta tai kyn
nä tä ei aiheuta vikoja. 

Koi un kairaamineo kasvukairalla 
johtaa lähes poikkeuksetta lahovikaan 
( uokila 1976). Koivun lahojen ja kää
pien esiintymiseen liittyy muitakin 

Kuva 2. Koi' un \er olaikkutaudin aiheullamia 
koroja.- aloku\a T. Kurkela . 

Fig. 2. Can ers caused by Godronio mu/Iisporo. 
- Ph01ograph T. Kurkela. 
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Kuva 3. Pakurikääpä ja sen aiheuttamia kasvan
naisia (vasen runko) tunturikoivussa Kittiläs ä. 
Oikeanpuoleisessa rungossa arinakääpä . - Va
lokuva H. Kotiranta. 

Fig. 3. lnonorus obliquus on birch (left trunk) . 
On the right Phellinus igniarius. - Photograph 
H . Kotiranta . 

kuin metsätaloudellisia eikkoja. La
hoa esiintyy nimittäin eniten pui ta
puissa ja tällöin siitä voi aiheutua aa
raa joko ihmisille, rakennuk ille tai 
autoille. Esimerkiksi pakurikää än la
hottama koivu katkeaa myr k llä hy
vin helposti pakurimuodostelman koh
dalta. Talousmetsissä tikkojen ja mui
den kolopesijäiden a untopulaa wli i 
helpottaa jättämällä lahoja koi uja 
kolopuiksi. 
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Koivupuutavaran lahouajia ovat 
em. elävien koivujen lahottajien lisäk
si: verinahakka (Stereum sanguinolen
tum), purppurasieni (Stereum purpu
reum), punakääpä (Pycnoporus cinna
barinus), pörrökääpä (Cerrena unico
lor), pinovyökääpä (Trametes multico
lor) ja karvavyökääpä (Trametes hir
suta) iemelä 1986, Kurkela 1987). 
Kuorellinen koivupuutavara alkaa la
hota jo yhden kesän varastoinoin aika
na , ja kahden kesän jälkeen se kelpaa 
aivoin polttopuuksi . KoivukuilUpuun 

kuoriota pidentää varastoimisaikaa. 
Koi un lahoisuus ei kuitenkaan haittaa 
ko in paljoa koivutukin saantia, si llä 
laho ähennys on käytännön ammatti
miesten arvion mukaan n. 3 o/o koko 
koivutukin määrästä. etsänhoidon 
laiminlyönnit ja Etelä-Suomen vanho
jen kuusikeiden joukossa kasvavien 
koi ujen yli-ikäistymi nen saattavat 
kuitenkin lisätä !ahon merkitystä var-
inkin, kun koivutukista on tulevai 
uude akin ilmeise ti pulaa. 
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Tallinnan puistoista 

Andres Tarand ja Heikki Wuorenrinne 
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T arand, A . & Wuorenrinne, H . 198 : Tallinnan puistoista (Pa rk s o f the cit y of 
Ta lli nn, Estonia n SS R).- Sorbifolia 18(3): 13 -143 . 

The a uth ors describe the history of the parks a nd woodla nd s o f the cit y of Tallinn , 
Estonian SSR. The present state of the parks and other green areas in Tallinn has 
recently been studied and the resul ts are presented in this paper. Also the role of 
parks in cit y plannin g a nd the future of the green a reas in the city are discussed. 

A ndres Tarand, Eesti NS V Teadusle A kadeemia, Tallinna Boranikaaed, Klooslri
melsa tee, 200001 Tallinn, Eesli S VI USSR. 

Heikki Wuorenrinne, Kaupunkisuunnilleluviraslo, y leiskaavaosasro, Kirkkojär
velllie 6, 02770 Espoo, Finland. 

Historiallista taustaa 

Varhaiskeskiaikana kaupunkien muu
rien sisäpuolella oli vielä puutarhoja, 
sillä maanviljely oli tuolloin porvarien 
sivuelinkeinona. Sydänkeskiaikana 
tällaiset "rakennusmaareservit" olivat 
pääosin kadonneet ja niistä mui stutti
vat korkeintaan kaupunkikorttelien ni
met. iinpä Wormsissa mainitaan v. 
1307 olleen "Mennelins Gardten" ni
minen kortteli. Myös Tallinnasta tiede
tään , että 1300-luvulla siellä oli aidat-
luja puutarhoja. e ovat olleet sii 
vanhimpia ja yksinkertaisimpia kau
punkiviheriöitä. 1400-luvulta maini
taan myös kaupunginporttien ulko
puolella olleista virkistyspaikoista: 
"Papegoiaia" Rantaportin luona, 
"Roosiaia" unnanportin vieressä se
kä Viruportin tuntumassa "Ptissilas
kuri". ämä puutarhat hävisivät kui
tenkin 1570-luvulla Tallinnan varus
tuksia laajennettaes a. 

Jo 1600-luvulta alkaen, mutta eri
koisesti 1700-luvulla rikkaat tallinna
tai et rakensivat kaupungin läheisy -
teen ke äpalatseja. Alkuaan näiden 
linnojen ympärillä oli pieniä puistikko
ja ja hyötypuutarhoja, mutta varalli-

suuden lisääntyessä ne muuttuivat 
muotopuutarhoiksi ja puistoiksi teko
lampineen ja siltoineen koristepuiden 
ja -pensaiden korvatessa samalla vi
hannes-ja juurikasvit. Kaupungin laa
jentuessa nämä linnat kuten Löwen
ruh, Charlottenthal ja Wittenhof jou
tui at asutuksen keskelle ja 1800-lu
vulla ne muuttuivat puistoineen osiksi 
kaupunkiviheriöitä. Tunnetuin näistä 
on kuitenkin Kadrioru Park, joka ra
kennettiin almiiksi kolmessa vuodes
sa siirtämällä suuria puita muista kesä
palatsien puistoi sta v. 1718-20. 

Keskiaikaisen kaupungin muurien 
menetettyä myöhemmin 1500-luvulla 
sotilaalli en merkityksensä ne jäivät 
kas avan kaupungin sisään ja niiden 
alueelle alettiin istuttaa puita ja osin ne 
taimettui at luontaisesti. Näin ovat 
syntyneet myös Tallinnan bastionivyö
hykkeen puistot. 1800-luvun puolivä
li ssä Tallinnan kaupunkikuvaan ilmes
tyi ät sitten puistokadut Hans Hein
rich Falckin aloitteesta (Tarand 1975). 
Toompean Killan oltermannina Falck 
joutui nimittäin hoitamaan mm. katu
jen ja teiden kuntoa ja häntä pidetään
kin Tallinnan ensimmäisenä varsinais
ten kaupunki iheriöiden luojana . Las-



138 

Kuva 1. Puistikko Viru Väljak'in laidalla. Taus
taJla vanhaakaupunkia ja ylimmäksi kohoava 
Oleviste Kirik. - Valokuvat H . Wuorenrinne. 

Fig. 1. View over the oldest parts of the city of 
Tallinn, Estonian SSR. - Pho10graphs H. 
Wuorenrinne. 

te Park (aikai semmin Falgi Park) yllä
pitää nykyisessä Tallinnassa hänen 
muistoaan. 

1900-luvun alkuvuosikymmenet toi
vat uuden piirteen Tallinnan puistoi
hin: puutarhakaupunkio~at kaupungin 
laitaosiin, mm . ommelle. T oisen 
maailmansodan jälkeen kaupungin 
puistoja ryhdyttiin kunn os tamaan ja 
ensimma1nen kokonaissuunnitelma 
va lmi stui v. 1950. Tallinn a n iheralu
eiden suunnittelussa olivat mukana 
mm. prof. V. tl ellik ~ekä mai ema
arkkitehdit A. iine ja H. Heimaar. 
Pui~tojen ja viheralueiden määrä on 
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kuitenkin vi ime aikoina vähentynyt 
teolli su u -, asunto- ja tierakennu sto i
mien vuoksi (Masing 1980) . 

Tallinnan nyk}iset puistot 
ja viheralueet 

Tallinnan kaupungin pinta-ala on 16,5 
km', josta puu toa sisältäviä viheralu
eita on 18,5 !1Jo (3058 ha). Metsänä ja 
pui tona pidetään tässä sellaista viher
aluetta, jossa lähimpien puiden latvu s
tojen vä li on lyhyempi kuin kak si ker
taa lat ustojen läpimitta. Kaupun
ki ympäristö n met ät ovat myös Tallin
na sa huomattavan pirstoutuneita; 

ommen eteläosan metsäalue on pa
loittunut 147 :ksi metsiköksi ja Tallin
nassa on kaikkiaan 555 erilli tä metsik
köä ja puistoa keskimääräiseltä suu
ruudeltaan 5,5 ha. Suurimmat näistä 
metsi tä ja pui toista ovat Kloostri
met (534 ha), Liivamets (515 ha) sekä 

ommen- tlu stamäen metsäalue (258 
ha); ne muodo tavatkin noin puolet 
Tallinnan puustoa sisältävistä viher
alueista (Sander 1 985). 

yky-Tallinna sa puistot ovat nii
den historialli en kehityksen tuloksena 
kolmena kehänä: 

1. anhan kaupungin (Vanalinn) ja 
bastionivyöhykkeen puistoihin kuulu
vat paitsi itse ke kiaikaista kaupungin
muuria reunaa at puistot (Toompark, 
Hir epark ja Tornide vä ljak) myö 

anhaan kaupunkiin liittyvä H arju 
mägi. Tähän anhimpaan puistovyö
hykkee een luetaan li säksi Rannavära
a mägi sekä 16. oktoobri Park. 

2. 1800-luvu lla puistoiksi muuttu
neet entisten maakartanoiden ja hau
tuumaiden puistot hajallaan siellä tääl
lä kantakaupungin (Ke klinn) alueella 
(kuvat 1 ja 2) . ii tä huomatta in on 
Kadrioru Park (kokonai pinta-alal
taan 70 ha), joka koostuu puolikult
tuurise ta laaja ta pui tometsästä raja
naan klinttitörmä ekä suppeamma ta 
barokkipuutarha ta ja pui tosta it e 
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linnan ympärill ä (Tamm 1975). Muista 
puistoja ovat Laste Park ja Glehni 
Park. Keskiajalta peräisin olevalla 
hautuumaalla on nyt hoitamattomana 
viheralueena Kalamaja Park . Laajan 
Siselinna Kalmist un alueella on mm. 
Stadionin alue ja Kaarli kalmistu ja 
muita pienempiä viheriöitä. 

3. Uloimpana ovat tämän vuosisa
dan puutarhakaupunkiosien metsiköt. 
Tälle yöhykkeelle jäävät myös Koplin 
lahden länsirannalla Rocca al Maren 
ulkomu seoalueen pui sto metsä sekä 
Koplin niemen rantaklintillä kasvava 
tammikko, jota Oleariu on v. 1635 
kuvannut silloi ten mahtavien ikitam
mien vuoksi. Toi sessa suunnassa tähän 
kuu lu vat Metsa kalmistu ja Kloostri 
mets, jossa sij aitsee mm . ka svi tieteelli
nen puutarha ja joka liittyy siten Piri
tan joen mai sema suojelualueeseen . 
Uusimpia ovat sitten Mustamäen , Las
namäen , Oismäen jne. uusien lähiöi
den i tutuk set ja niiden vä leihin jää
neet met äsirpaleet (kuva 5). 

Tallinnassa on hallinnollisesti kah
denlai sia puistoja: valtionhallinnon 

Kuva 2. Pui stokatu kan
takaupungis a, taustalla 

iguliste Kirik . 

Fig. 3. Parka venue in the 
City of Tallinn . 
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alaisia puistometsiä sekä kaupungin vi
ranomaisten hoitamia puistoja (An
nuka ym. 1985). Kaupungin oma 
puisto-organisaatio on kak siosainen: 
uusien puistojen rakentajien ryhm ät 
sekä vanhojen puistojen kunnostajat. 
Tallinnassa on puistoista huolehtimas
sa n . 200 henkeä, joista pääosa kuuluu 
jälkimmäiseen ryhmään. Valtion hoi
tamat puistometsät ovat yleensä siiste
jä ja roskattomia, sen sijaan varsinkin 
kantakaupungissa pui stojen hoidossa 
on lukuisia ongelmia; ilkivaltaa tapah
tuu paljon ja puistojen suuren käyttä
jämäärän vuok si ne ovat kenttäkerrok
seltaan paikoin huomattavan kulunei
ta. 

Tutkimuksia Tallinnan puistojen 
kunnosta ja rakenteesta 

Sander (1985) on julkaissut selvityk en 
Tallinnan metsi köiden pirstoutumises
ta, jota työ tä on edellä selostettukin. 
Hän pohtii myös metsiköiden ja viher
alueiden pienintä mahdollista kokoa 
esittämättä kuitenkaan siitä mitään lo-
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Kuva 3. Tallinnan me! icn pir toutuneisuus an
derin (1986) mukaan. 

Fig. 3. Fragmentation of woodland in the ity 
of Tallinn, E tonian SSR , according to ander 
(1986) . 
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pulli ia päätelmiä. T ön ä eräänä tu
lok ena hän e ittää, että Tallinnaan 
voitaisiin muodo taa viherak eli perus
lähtökohtinaan ommen metsä t lou
naa sa ja Kloo trimet koilli es a. Ku-
a a 3 on e itett y kaupungin metsien 

pir toutunei uu anderin ( 1986) mu
kaan ja kuva 4 e ittää Tallinnan jäljel
lä olevia met iä ( ander 1985) . 

Sander ja Tarand o at työto erei
neen luetteloineet kaikki kantakau
pungin puut vuo ina 1974-84 (Ta
rand 19 6). Heidän havaintojen a mu
kaan rakennu työn ja rai au ten uok-
i kaadetaan vuo ittain n. 5000 puuta , 

mutta va taa a ti tilalle on i tutettu 
pienpuita vain n. 1400 kpl. E im . Su
voro i puie teen ( = puistokadun) 
kaikki he\·oska tanjat, 40 CT/o vaahte
roista ekä 2 V'o !ehmuksi ta on tuona 
kymmen uoti kautena kuollut taikaa
dettu. Puu ton viherma an kannalta 
kaadettujen ja i tutettujen puiden äli-

Kuva 4 . Tallinna n puistot ja metsät (mu ta! alueet) nderin (19 ) mukaan . 

Fig. 4. Parksand woodland of the city of Tallinn. according to ander (19 5) . 
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nen ero on seit enkertainen, mikä mer
kit ee yhä suurempaa rasitu sta - ur
baania painetta - jäljelle jääneille 
puille. Siksi onkin laadittu 120:n yksit
täisen ja välttämättä säi lytettävän 
puisto- ja kadunvieruspuun luettelo ja 
annettu nimenomaan juuri suojelulli
sista syistä jokaiselle vielä erillinen 
oma nimensä kuten Kelchi pärn, Hol
mikpuu Stida tänava (Tallinnan ja var
maan koko Eesti n kiintoisin puulajiyk
silö, neidonhiu spuu!) (Elliku ym. 
1985), hobukastan Lai tänava 9 hoovi s 
jne. 

Kiintoisa on myös Kunnapuun 
(1975) laatima tutkimus Tallinnan jä
mäkimmistä ( = jämedate, eestiksi) 
puista, jotka ylittävät 300 cm:n ympä
rysmitan. Vanhimmat näistä ovat Bas
tionipuiston lehmukset. iiden ikä ei 
kuitenkaan ylitä 280 vuotta. Muiden 
puistojen - Kadrioru Park mukaan 
lukien - vanhimpien puiden ikä ei 
ylittäne edes 110 vuotta. Kiinnostava 
piirre on, ettei tässä yli 300 cm:n ym
pärysmittaisten puiden luettelossa ole 
ainuttakaan havupuut;L Kunnapuun 
elvitys on kuitenkin vanhentunut ja 

ajanmukaiset tiedot Tallinnan puus
tosta ja pensastosta on saatavissa syk
syllä 1986 ilmestyneestä "Tallinna tai
mestik"ista (Tarand 1986). Tässä Tal
linnan ka vistossa esitellään tulok set 
edellä mainitusta laajasta inventointi
ja tutkimustyöstä "koo tajanaan" Ta
rand. 

Keskikaupungin alueelta havupuut 
ovat tyystin kadonneet. Tallinnan reu
naa ista tapaa kuusen ja männyn li
säksi myö harvinaisempia lajeja kuten 
palsamipihtR (Abies balsamea), siperi
anpihta (Abies sibirica), euroopanleh
tikuu i (Larix decidua), vuorimänty 
(Pinus mugo), embra (Pinus cembra) 
ja valkokuusi (Picea glauca). Lehtipui
den erikoisuuksia ovat taa riippajala
va (Uimus glabra 'Pendula '), verivaah
tera (Acer plaranoides ' chwedleri'), 
kartiotammi (Quercus robur 'Fa~tigia-
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ta ), riippa aarni (Fraxinus excelsior 
'Pendula'), valkopyökki (Carpinus be
rulus) ja veripyökki (Fagus sylvaricus 
'Atropunicea'). 

Tallinnan puistot kaupunki
suunnittelu sa ja niiden tulevaisuus 

Tallinnan, kuten minkä tahansa kasva
van kaupungin, ongelmana on tontti
pula ja tämä heijastuu uhkana viher
alueiden säilymiselle varsinkin Tallin
nan keskustassa. Vasta kaupungin 
puu ton tarkka luettelointi on avannut 
Tallinnan kaupunkisuunnittelijoiden 
silmät huomaamaan pienten vihera lo
jen suuren määrän ja merkityksen. Kä
vi nimittäin ilmi, ettei pienviheriöitä, 
joilla sentään oli muutama puu, ollut 
ollenkaan merkitty asemakaava- ja 
suunnittelukarttoihin. nta e1 suunnit
telijoiden mukaan pitänyt olla ollen
kaan olemassa! Kuitenkin nämä pien
viheröiden puut yk istään ommen 
kaupunginosassa muodostavat puolet 
koko Tallinnan puuyksilöiden määrä<;
tä. Täm ä osoittaa inventointien tär
keyden ja amalla, miten tärkeää on 
yhteistyö ja tiedonkulku ympäristötuT
kijoiden ja kaupunkisuunnittelijoiden 
ke ken. 

Ka a a liikenne vaatii ymmärrettä-
ästi Ie eämpiä ja suorempia väyliä, 

mikä usein ensi sijassa verottaa viher
alueita ja pir too niitä. Tallinna a 
käytiin 1970-luvulla pitkään kiistaa 

eningradiin vievän valtatien, arva 
maanteen oikaisusta Kadrioru Parkin 
läpi, mutta päädyttiin kuitenkin 
kompromi iin niin, että oikaisu teh
dään Zooparkin läpi ja eläintarha iir
retään Rocca al Maren puistoalueelle. 

semakaa oja joudutaan ymmär
rettä ä<;ti jatkuva ti muullelemaan 
myö. Tallinna <; a. iten PY'>Y ien vi
heralueiden uunnittelu on var in hi 
da ta, illa ylei kaa a~ a a<;utusalueen 
ke kellä tai laidoilla oleville viheralu
eille a emakaa\Oillajat ijoittavat päi -
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väkoteja, kouluja ja ostokeskuk ia. 
Tämä siksi, että varsinaiset tonnialu
eet on varattu asuntotuotantoon ja 
näin oll en yleisi ll e rakennuk ille ei ole 
tilaa muualla kuin puistoalueilla . 1itä 
tämä kaikki on merkinn yt viheraluei
den kunnalle ja määrälle , käy ilmi el
västi edell ä selostetusta Sanderin 
(1985) tutkimuksesta. 

Uusilla asuntoalueilla - 1u tamä
gi, Lasnamägi, Oismägi jne. - pui to
jen ja viheriöiden perustaminen ei se
kään suju ongelmitta. Gri hakovin 
(1975) mukaan ei aina huom ata ää -
tää maaperäitään hyviä alueita i IUtuk
sia varten, eikä kaavoittajilla ole el
vää käsitystä pui tojen hoidon vaati
mista tiloista. Tuloksena on sillen, että 
istutuksia joudutaan uu imaan ja kus
tannuk set nou seva t. 1m. 1u tamäel
lä on kymmenes ä vuode_ a tuhoutu
nut uusia istutuksia 1,3 milj . ruplan ar 
vosta ja siellä määrättiinkin v. 19 4 
uusiitavaksi kokonaan pääo a istutuk
sista. 

Eestin talou sin tituutin (Ee ti 1 \ 

Majanduse In stituut) elonteko Tallin
nan kaupungin kehit y ongelmi ta 
osoittaa, että Tallinnan kehity mah-
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Kuva 5. Otemisten järven 
rantametsää. Kutoatueelte 
istutettua männikköä. 

Fig. 5. Forest by the Lake 
Olemist in the city of 
Talli nn. 

dolli uudet yhtenäisenä kaupunkialu
eena on käytetty loppuun (Kalder 
1975) . Kaupungi sa ilmenee jo elviä 
ympäri töongelmia väe tön lähetessä 
puolta troiljoonaa. äin on ym mär ret
tävi ä edellä kuvatlu pui tojen ja vi
heriöiden uhanalainen asema. Toi aal
ta tämä pui tojen ja viheralueiden suu
ri merkity kaupunkilaisten terveydelle 
ja viihtyi yydelle on viime aikoina 
myö ymmärretty kaupungin suu nnit
telua toteuttavi sa elimi ä. Tallinna 
tulee varmasti äilymä än myös pui to
jen kaupunkina. 

Edellämainittuihin eikkoihin no-
jautuen Tarand (1984) e ittääkin, että 
periaatteena tuli i olla viherrakentami-
en arvo tu yhtä läi enä muun kau

punkirakentami en kans a. Eri kau
pungino ien älill ä tuli i olla amanar
voinen a ema myö vi heralueiden mää
riin nähden. Tä ä voidaan käyttää ar
\iointitunnuk ena a ukkaiden määrää 
viheralueen pinta-alayk ikköä tai en 
viherma ayk ikköä kohti. Toinen ar
viointiperu te voi i olla käytetyn ener
gian määrä tiellyä viherpinta-alayk ik
köä kohti lähinnä ilman puhtautta aja
tellen. Kirjoittajien kä ityk en mukaan 
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kaupunki uunnittelus a tulee vallita 
taloudellisuuden, ekologian ja viihtyi-
5yyden ke5kinäinen tasapaino. 
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Suurimmat puut vielä piilossa. 
Mittoja kortilla vasta 93 lajista 

iilo Karhu 

Karhu, . 1987: Suurimmat puut vielä piilossa. Mittoja kortilla vasta 93 lajista. 
(Colleeting data of the biggest trees in Finland has been tarted 3.)- Sorbifolia 
18(3): 143-144. 

1ilo Karhu, tiyllelijämie 1 8 5. 00400 Helsinki. Finland. 

Suurten puiden metsästys alkoi varsin 
lupaavasti, si llä posti kantoi ilmoituk
sia lähes päivittäin. Mutta sitten tahti 
hidastui, ja elokuun loppupäiviin men
nessä olikin tullut mittaustuloksia vain 
117 puusta, jotka jakautuivat 20 lajiin 
ja lajikkeeseen. Samaan aikaan olin 
kuitenkin avannut kortin jo 93 lajille 
ja lajikkeelle, joista 51 on havupuita ja 
42 lehtipuita. 

Suurimmat puut ovat edelleenkin 
piilossa, joten huipulla on tilaa mel
keinpä kaikissa mahdolli si a lajeis a, 

kuten alla oleva koneista aakkostettu 
poiminta varmojen mittaustulosten 
Uoistakin puuttuu vielä korkeus tai se 
on arviona) suurimmista yksilöistä 
osoittaa. Ympärysmitta on yleensä 130 
cm korkeudelta, joissakin tapauksissa 
alempaakin, mutta aina selvästä run
gosta tyven yläpuolelta. 

ämä tarkistetut mittaustulokset 
ovat pääosin Etelä-Suomesta sekä Tu
run seudulta. Mukana ovat mm. Mus
tilan arboretum ja METLA:n Punka
harjun kokeilualue, mistä uurin osa 
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listan havupuutiedoi sta on perat m. 
Sen sijaan Ii ta sa ei ole vielä ai nu tta
kaan puuta Helsingin seudulta, jossa 
on toistaiseksi mitattu vain puiden ym 
pärysmitat. Vanhojen tietojen tarkis
tuksissa on siten vielä paljon aukkoja 
ja toivonkin postiluukkuni kolahtavan 
entistä tiuhempaan. 

Ja tässä väliaikatietona tähän men
nessä tarkistetut, vira lli set mittaustu
lokset 93 puulajin suurimmasta yk i
löstä. Ensin on mainittu puun ympä
rysmitta (cm) ja sen jälkeen puun pi
tuus (m). 

Abics alba, sa ksanpihta 120/ ?, A . amabilis, 
purppurapihta 220/ 23, A. balsamea, palsami
pihta 185/ 25, A. concolor, harmaapihta 220123, 
A. holophylla, ussurinpihta 155/ 20, A. koreana, 
koreanpihta 98/ 15, A. lasiocarpa, lännenpihta 
118/ 25,5, A. mariesii, honshunpiht a 69 / 14 , A . 
nephrolepis, ohotanpihta 144/19,5, A. nord
manniana, kaukasianpihta 63 / 14,5 . A . sachali
nensis, sahalininpihta 192/ 21,5, A. sibirica, si
perianpihta 226/ 32,5 jaA . veitchii. japaninpihta 
178/ 13,5. 

A cer platanoides, metsävaahtera 465/ ?. 
A esculus hippocastan um, (balkanin)hevos

kastanj a 353120 j a A. octandra, keltahevoska -
tanJa 70/ 12. 

A lnus incana, harmaaleppä 180/ 16 ja A. glu
tir.osa, tervaleppä 206/ n . 20. 

8etula alleghaniensis, kelt akoivu 70/ 12 , 8. 
papyrifera, paperikoivu 23012 1,5, 8. papyrifera 
var. neoalaskana 77115, 8 . pendula, rauduskoi
vu 535117,4, 8 . pendula ' Bir kalensi ', pirkka
lankoivu 191 / 24,5, 8 . pendula 'Carelica', visa
koivu 180/ ? , 8 . pendula 'Crispa', Ioimaan koi\ u 
186126,5, 8. pendula ' Dalecarlica', taalain koivu 
142123, 8 . pubescens, hieskoivu 183/ 15 . 

Carpinus betulus, va lkopyökki 78 / 15. 
Fagus sylvatica. pyökki 150/ ?. 
Frax inus excelsior. aarni 344/ 28. 
Juglans ailanthifolia, japaninjalopähkinä 

70/ 9,5, J. cinerea, amerikanjalopähkinä 
2071 14,5 ja J . mandshurica, mantsurianjalopäh
kinä 95 / 14. 

Juniperus communis, kataja 148/ 8.4 . 
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Larix gmelinii, dahurianlehtikuu i 135129,5, 
L. gmelinii var. japonica, kurilienlehtikuusi 
171/ 28,5, L. gmelinii var. olgensis 137/ 21,5, L. 
kaempferi, japaninlehtikuu i 248124, L. larici
na, kanadanlehtikuusi 114/ 16,5, L. occidentalis, 
lännenlehtikuusi 152129, L. sibirica, siperianleh
tikuusi 226/ 3 ,5 ja tarkistamaton sp. 455125. 

Malus x domestica, omenapuu 240/ 10,8 . 
Picea abies, metsäkuusi 457 / ?, P. asperata 

58/ 10, P. glauca, valkokuusi 135123,5, P. gleh
nii, glehninkuusi 147/ 22,5, P. jewensis, ajanin
kuusi 134121,5 , P. koyamai 111 1 17 , P. mariana, 
mustakuusi 110/ 15,5, P. omorika, serbiankuusi 
147/ 25, P. pungens, okakuusi 123120.5, P. pun
gens 'Giauca' 147/ 18 ja P. rubens 138123. 

Pinus banksiana, banksinmänty 135 / 17,5 , P. 
cembra, sembra 183/ 19, P. comorta var. latifo
lia, kontortamänty 155129, P. mugo f. arborea, 
vuorimänty 103/ 13 ,5, P. peuce, makedonian
mänty 163/ 24, P. strobus, strobusmänt Y 
217122,5 , P. sylvestris, metsämänty 482/ 14, P. 
syl1•estris f. gibberosa 158/ n. 20 ja P. uncinata, 
alppimänty 106/ 13. 

Populus x canadensis ' 1\l ari land ica' , kana
danpoppeli 426124,5 , P. nigra 'Piantierensis', 
mustapoppeli 212/ 23 , P. x petrowskiana, tsaa
rinpoppeli 626/ ?, P. suaveolens, tuoksupoppeli 
1 0/16,5 ja P. tremula, metsähaapa 380/ n. 20. 

Prunus serotina, kiiltotuomi 68 / 11,5 ja P. vir
giniana, virginiantuomi 19 / 18 . 

Pseudotsuga men~iesii var. caesia, douglas-
kuusi 286/ 33,5. 

Pyrus communis, päärynä 189/ 19. 
Quercus rubra. punatammi 180/ 20,5 . 
Salix alba' rgentea', hopeapaju 325/21 ja S. 

caprea, raita 248/ n. . 
Sorbus aucuparia, kO!ipihlaja 317 / n. 20, S. 

aucuparia ' Pendula', riippapihlaja 115 / 5, S. 
hybrida, uomenpihlaja 320/ 12 ja S. intermedia, 
ruot inpihlaja 21 / n. 15 . 

Taxus baccata, euroopanmarjakuusi 149/ n. 8. 
Thuja occidentalis, kanadantuija 127 / ? ja T. 

plicata, jättituija 1 21?. 
Tilia cordata, met älehmu 415 / 23 , T. platy

phyllos, isolehtilehmu 223121,5 ja T. tomento
!D, hopealehmus 1 0/ 15 . 

Tsuga canadensis, kanadanhemlokki 109/?, 
T. caroliniana 66/ 9,5 , T. di1•ersijolia, japanin
hemlokki 95 / , T. heterophylla, lännenhemlok
ki 140122 ja T. mertensiana, vuorihemlokki 
63110,5. 

Ulmus americana, valkojalava 75 / 17,5 ja U. 
glabra. vuorijalava 3 2124,5 . 
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Rauduskoivun vuoden kesäretki Pirkanmaalle 

Aulikki Kauppila 

Oli heinäkuun viimeinen päivä. Seisoin 
Tampereen rautatieasemalla ja silmäi
lin synkkänä taivaanrantaa miettien, 
että tamperelaiset ovat käyttäneet sa
maa sääntilaajaa kuin edellisellä Tam
pereenseudun kesäretkellä kuusi vuot
ta sitten, jolloin olimme huurteessa ko
ko vi ikonlopun . 

Taivaanrannan sadepilvi ei kuiten
kaan parantanut vauht ia , vaikka bus
simme purki lastinsa Hatanpään puis
toon, missä se olisi ollut mitä oivallisin 
kasteltava. Peruin kerettiläiset miettee
ni säästä ja ryhdyin kiinnostuksella 
tarkastelemaan 38 matkatoveriani; 
varsin paljon uusia kasvoja. Hyvä hy
vä, va rmaan myös useita ensikertalai
sia , jotka ovat voittaneet helposti mie
leen hiipivät harhakäsitykset, että 
kaikki muut tuntevat toisensa ja kaikki 
puut ja puskat, joten eihän sinne us
kalla mukaan mennä ... 

Hatanpään puisto lienee Tampereen 
puistoista dendrologisesti mielenkiin
toisin. Varsinainen arboretumosa on 
kooltaan n. 4 ha ja iältään vasta 14-
vuotias, mutta näkemistä siellä jo löy
tyy, mainittakoon esimerkkeinä mus
takuusi (Picea mariana), kiinanlaikku
köynnös (Actinidia kolomikta), kore
anhappomarja (Berberis koreana), 
kehtokuusama (Lonicera in volucrata), 
va\kopoppeli (Populus alba 'Nivea'), 
eräs kanadanpoppelilajike (P. x cana
densis 'Robusta') ja eräs Japanista ko
toisin oleva pihlaja (Sorbus alnifolia). 
Myös pihta- (Abies) ja lehtikuu si lajeja 
(Larix) on useita, mikä toikin esiin ret
kemme teeman ja muotivillityksen eli 
uusien nimien antamisen. Nähtävästi 
helposti ri steymiä muodostavat pihdat 
ja lehtikuuset nimittäin antoivat mai
nion pohjan väittelylle si itä , minkä Ia-

jien ominaisuuksia missäkin yksilössä 
löytyi. Puistoa esittelevä kaupungin
puutarhuri Aarnio oli nopeasti tilan
teen tasalla ja siirtyi naureskellen im
perfektin käyttöön: "Tuolla meillä oli 
lehmus, mikä mahtaakaan olla tämän 
jälkeen". Se osa ryhmästä, jonka eri
koisharrastuksiin ''hybridianalyysit'' 
eivät kuulu, ehti tietenkin nähdä huo
mattavasti useampia lajeja, joten kier
rok sen päättyessä vallitsi yleinen tyyty
väisyys. "Suurpuu-Nallellekin" löytyi 
mitattavaa , kun saavuimme pääraken
nuksen nurkalla kasvavalle mahtavalle 
päärynäpuulle. 

Pyynikilläkin piti toki pistäytyä, 
vaikka tarkkaan ajoitettu sadekuuro 
estikin lähemmän tutustumisen. Nä
sinpuistossa meillä jo oli parempi on
ni, ja saatoimme kaikessa rauhassa tu
tustua sen erikoisuuksiin, joista mai
nittakoon lännenpihta (Abies lasiocar
pa), japaninlehtikuusi (Larix kaempfe
ri), douglaskuusi (Pseudotsuga men
ziesii), rusovuohenkuusama (Diervilla 
sessilifolia) ja alppikuusama (Lonicera 
alpigena). Puisto on perustettu tämän 
vuosisadan alussa ja on yhä yksi Tam
pereen kauneimmista. 

Sitten oli vuorossa bussimatka Pit
käniemen sairaalan puistoon Nokialle 
(kuva 1). Sairaala itse aloitti toimin
tansa v. 1900, ja sen puistosuunnitel
man on tehnyt silloi nen Valtion Rauta
teiden ylipuutarhuri Willy Nybopp. 
Alueelle perustettiin oma taimisto ja 
pieni kasvihuone. Perimätiedon mu
kaan eri lajeja ja lajikkeita koottiin 
alueelle iitisensataa. Ilmastolliseen 
kestä yyteen ei tuolloin kiinnitetty pal
joakaan huomiota, joten puolen vuosi
sadan kuluttua määrä oli pudonnut al
le kahdensadan. Koska sairaalan en-
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Kuva 1. Harvinainen kriminlehmus (Tilia x 
euchlora) kasvaa okialla Pitk äniemen sairaa
lan puistos a.- Valokuva P. Alanko. 

simmäinen ylilääkäri, profes ori E. 
Hongberg oli var in kiinno tunut pui -
tosta, ylilääkärin asunnon ympäriltä 
löy<yy koko joukko alueen mielenkiin
tOISimmista nähtävyyksistä, kuten 
korkkipuu (Phellodendon amurense), 
mantsurianjalopähkinä (Juglans 
mandshurica), tuohituomi (Prunus 
maackii) ja eräs hevoska tanjalaji 
(Aesculus glabra). Viime aikojen pak
kastalvet ovat niitä kyllä rasittaneet, 
mutta elossa ne olivat edelleenkin . 
Koivun vuonna kuului tietenkin a iaan 
käydä ihailema a myös pirkkalankoi
vua (Betula pendula 'Birkalen i '), 
jonka siirtämisestä mainittu ylilääkäri 
oli joutunut käräjille ja saanut sa kot, 
kun maanomistajalta ei oltu ky ytty 
lupaa. (Kaikkien rassaaj ien huomioon, 
että ennakkotapaus on jo olemas a.) 
Koivun vuotta kunnioitimme myö 
keilakoivun (Betula alleghaniensi) 
ympärillä (kuva 2) . 
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Vuo isadan ensimmäisellä puolis
kolla pui ton peru tamiseen ja hoitoon 
käytettiin ekä maatilan työvoimaa, 
potilasryhmiä että ylilääkärin lampai
ta joten puisto saattoi pysyä kunnos a 
var inkin, kun myö myöhemmät yli
lääkärit olivat kasvitieteen ystä iä. So
ta-aikana ja sen jälkeen rahaa ei kui
tenkaan enää liiennyt elintarvikehuol
lolta (pui tossakin ilje\tiin kauraa ja 
perunaa), joten puisto rappeutui. Sai
raalan aneeraustyöt ja lisääntynyt lii
kenne ova t myös osaltaan verottaneet 
si tä. Puiston uudi taminen on sen iän
kin puole ta jo edes ä, ja yhteistyötä 
on rakenneltu Lepaan puutarhaopis
ton kan a. ykyisessäkin kunnossa 
pui to on kuitenkin Pirkanmaan mie
lenkiintoisimpia dendrologisia nähtä-
yyksiä. 
Taivaanrannan sadepilvi siirtyi o

kialle juuri, kun pui ta-osuutemme pi
tikin päättyä, joten bus imatka Siu
roon SUJUI ateenlotinan merkeissä. 
Siuron Koskibaarilie meitä odotteli 
"kynäja\a aneuvos" Otto Ritamäki , 
joka kah it tarjottuaan esitteli alueen 
nähtä yyksiä jalavi ta alkuperäisiin 
pirkkalankoi uihin. 

Yliopiston metsäasemalla Hyytiäläs
sä oli i illallisen ja saunomisen ohella 

ielä voinut tutkia paikalli ia istutuk
ia, mutta e jäi sateen ke kellä tällä 

kertaa vähemmälle. Saunajärje te\yjen 
in formaatiokatkok en johdo ta tytöt 
joutui at it e lämmity hommiin, joten 
saimme amalla uuden elämyk en: kyl
mäs ä edes ä on toki uitu ennenkin, 
mutta har oin vielä pimeäs ä ja satees-
a. 

Lauantaipäi ä aloitettiin Oriveden 
Hörtsänässä, joka 1930-lu ulla oli 
epäilemättä alueen uosituin juhlienpi
topaikka pui toineen, humalakujineen 
ja kio keineen. ykyisillä työvoima
ku tannuk illa pui ton ylläpitäminen 
illoi es a muodo aan olisi ylivoimai

nen tehtä ä, mutta mielenkiintoinen 
kiertelykohde e on edelleenkin. Pihta-
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lajeja on useita, joten hybridiraat imme 
kierteli innosta hehkuen tutkimassa, 
miten Helsingin yliopi ston sijoittamat 
nimilaput pitävät paikkansa. Ja aina
han me muutaman vaihdettavan löy
dämme. Kierroksen päätteeksi Hörtsä
nän isäntäväki, Elisa ja Sinikka Opas 
ja Juhani Hörtsänä, järjesti mehutar
joilun, ja kissanpoikiakin olisi kuu
lemma ollut tarjolla. 

Iltapäivän ohjelmasta vastasi Jäm
sän metsänhoitoyhdistys edustajiensa 
Esko Rantalan ja Heikki Salosen avul
la. Matkalla yhdistyksen näytetilalle 
Kerpolaan ihailtiin tien varren käärme
ja kilpikaarnakuusta, jollainen har
voin asuukin kohdalle. Kerpolan ko
keilutila Jämsä nkoskella on metsän
hoitoyhdistyksen mallikas oivallus sii
tä, miten dendrologiaa voi tehdä tu
tuksi suurelle yleisöllekin. Esittelypol
kujen varrelta löytyi näyttävä valikoi
ma piha- ja puistopuina meillä menes
tyviä havu puita, ja jonkin verran myös 
lehtipuita, mm. poppeleita. Lisäksi 
alueella oli muutama mielenkiintoinen 
koemetsikkö alkuperältään erilaisia 
metsäkuusia, joita muutama vuosi-

. kymmen sitten saatettiin siemenen lop
puessa käyttää siementenkeruu seen, 
kun alkuperän merkitys ei vielä ollut 
täysin valjennut. Esko Rantala (1980) 
on kirjoittanut arboretumista selostuk
sen lehteemme. 

Sateinen paluumatka Tampereelle 
sujui rattoisasti, kun itse kukin kävi 
mikrofonilla esittelemässä itsensä ja 
harrastuksensa. Ilahduttavan moni
puolisen porukan olimmekin saaneet 
liikkeelle. Ilta Tampereella kului kun
kin oman maun mukaan puisto- ym. 
kohteisiin tutustuessa. 

Sunnuntaipäivän botaniseerauksen 
aloitimme Sotavallan kartanossa Lem
päälässä, missä Leena Aaltiolla epäile
mättä oli runsaasti töitä meidän kah
vittamisessamme. Kierros "Sampsaa
riossa" ilahdutti jälleen erityi esti 
"pihtaraatia", koska Sampsan pää-
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Kuva 2. Koivun vuona kunnioitimme myös kel
takoivun ympärillä okialla Pitkäniemen sai
raalan puistossa. -Valokuvat 2 ja 3 T . Kallio. 

harrastuksena ovat juuri havupuut. 
Kateuden viherrystäkin oli joukois
samme paikoin havaittavissa, va rsin
kin jättipihdan (Abies grandis) luok se 
saa uttuamme, niin matalana kuin se 
joutuukin pysyttelemään, ettei talvi
pakkanen sitä tappaisi. Samanlaisena
han itä nähtiin jo Hörtsänässä. Arbo
retuminsa alku aiheista Sampsa on 
kirjoiuanut lehteemmekin (Aaltio 
1984). 

Iltapäi än kohteena oli uutajärven 
arboretum rjalassa. Tämä arboretum 
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Kuva 3. Hankolan kartanon pu i ton mittava pensassembra I Jrialas a. 

on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suu
rin yksityinen (Mustilan jälkeen), ja se 
on perustettu Nuutajärven kartanon 
maille vuosina 1908-34. Ulkomaisten 
puulajien istutusala on lähes 50 ha, ja 
siihen kuuluu n. 80 eri metsikköä. Pää
asiassa istutettiin havupuulajeja, ja 
niistä vähistäkin lehtipuista osa kuoli 
sota-ajan pakkasissa. Käytössämme 
oli eripainos Branderin (1961) arbore
tumia käsittelevästä kirjoituk sesta, jo
ka sisältää myös kartan metsiköistä ja 
puulajiluettelon . Näin ollen eri lajien 
tuntomerkkien kertaamiseen oli maini
ot mahdollisuudet. Loppuhuipennuk
seksi Sampsa sai vielä hankituksi meil
le luvan poiketa Honkolan kartanon 
puistossa ihailemassa todella suurta 
( = laajaa) pensassembraa (Pinus pu
mila) (kuva 3) . Saisipa sillä korvatuksi 
osankin puistojemme vuorimänty (P . 
mugo) -istutuksista! 

Illansuussa sitten päädyimme sinne, 
mistä lähdimmekin eli Tampereen rau
tatieasemalle. Lähtögallupia en tosin 
junalle juostessani ehtinyt pitää, mutta 
eiköhän yleinen tyytyväisyys vallinnut 
sen johdosta, mitä kaikkea olimme eh
tineet nähdä . Tutustumista eri kohtei
siin oli helpottanut osaksi jo etu käteen 
eri kohteista jaettu kirjallinen materi
aali . Kiitokset Tampereen kerholle hy
vin järjestetystä retkestä. 
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Eteläisimmän Etelä-Amerikan havupuista 

Soili Stenroos ja Jaakko Hyvönen 

Stenroos, S. & Hyvönen, J. 1987: Eteläisimmän Etelä-Amerikan havupuista (On 
the conifers in the Southernmost South America). - Sorbifolia 18(3): 149-155. 

1n the southernmost South America the forests are restricted to the Andes and 
their vicinity. Nine species of conifers are present in the area which is largely occu
pied by evergreen and deciduous species of southern beech (Norhofagus). The con
ifers are Araucaria araucana, Ausrrocedrus chilensis, Dacrydium fonkii, Filzroya 
cupressoides, Pilgerodendron uviferum, Podocarpus andinus, P. nubigenus, P. 
salignus and Saxeg01haea conspicua. The ecology and distribution of each species, 
mainly based on literature, is briefly discussed. 

Soili Stenroos ja Jaakko Hyvönen, Helsingin yliopiston kasvitieteen lai1os, Unio
ninkalu44, 00170 Helsinki, Finland. 

Eteläi simmässä Amerikassa metsät ra
joittuvat Andien rinteille ja niiden vä
littömään läheisyyteen (kuva 1 ). Poh
joisessa niitä reunu staa Tyynenmeren 
rannikon puoliaavikko ja idässä Pata
gonian aro. Metsät jatkuvat lähes yh
tenäisinä 31. eteläiseltä leveyspiiriitä 
aina mantereen eteläisimpään kärkeen, 
Tulimaahan (n. 55 ° eteläistä leveyttä). 
Pohjoisosien metsissä esiintyy vielä 
runsaasti subtrooppisten kuiva-aluei
den lajistoa ja vasta 37. leveyspii riitä 
lajistossa vallitsee eteläinen kasvistaai
nes (Hueck 1966). Melkein koko alu
eella aina- tai kesävihreät etelänpyökit 
( othofagus) ovat met sien valtapuita 
(Hämet-Ahti 1986). Havupuulajeja on 
yhdeksän: Araucaria araucana, Aust
rocedrus chilensis, Fitzroya cupressoi
des, Pilgerodendron uviferum, Podo
carpus andinus, P. nubigenus, P. salig
nus, Saxegothaea conspicua ja Dacry
dium fonkii. äistä vain kolme ensin
mainittua muodostaa alueen pohjois
osissa varsinaisia metsiä. Tulimaahan 
suuntautuneen, dos. Sakari Tuhkasen 
johtaman biogeografisen tutkimus
matkan yhteydessä kirjoittajilla oli ti
laisuus tutustua myös pohjoisempana 
Argemiinas a sijaitseviin San Carlos 
de Barilochen alueen met iin. 

Araucaria araucana (Molina) C. Koch 
(chilenaraukaria) (esp. Pino, Pehuen, 
Pinon), kuva 2 

Araucaria-suvun puita kasvaa Etelä
Amerikassa, Melanesiassa, Australian 
koillisosissa sekä Uudessa Seelannissa 
(Kri.issmann 1985) . Etelä-Amerikassa 
lajeja on kaksi: A. angusrijolia (påra
nanaraukaria; eräs Brasilian taloudel
lisesti tärkeimmistä puulajeista) ja A. 
araucana, joka muodostaa metsiä Ar
gentiinassa ja Chilessä 37. ja 40. le
veyspiirien välissä sekä erillisellä alu
eella lähempänä Tyynenmeren rannik
koa, Cordillera de Arauco-vuorilla 
(Hueck & Seiben 1981). Metsät esiin
tyvät 600-1800 m korkeudella meren 
pinnasta ja sademäärä alueella vaihte
lee 600:sta yli 1200 mm:iin vuodessa. 
Ankaria elinolo uhteita kestävänä 
puuna A. araucana voi viihtyä kuivim
millakin pohjoisrinteillä sekä aron reu
namilla, mis ä lämpötila saattaa laskea 
jopa -20°C:een ja missä on vuosittain 
pitkään säil , ä lumipeite. Metsät ovat 

aloi ia ja alu kasvillisuus on idässä 
jopa teppimäi tä (Hueck 1966). 

A. araucana on kaksikotinen. Se voi 
ka vaa 50 m korkuiseksi (-yksilöt; is
tutet!una harvoin yli JO m) ja joiden-
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kin yksilöiden on laskettu saa utta
neen 1000 vuoden iän. eulaset ovat 
suomumaisia, 25-35 mm pitkiä , kol
miomaisia, kovia ja teräväkärkisiä. 
Kävyt ovat pallomaisia, halkaisijal
taan jopa 15 cm. 

A. araucanan puuaines on arvo tet
tua. Se soveltuu hyvin rakennuspuuk
si, selluJoo an valmistukseen sekä huo
nekalupuuksi. Kuoresta saadaan pih
kaa, jota jo intiaanit käytti ät lääkeai
neena. Siemenet, jotka ovat 3-4,5 cm 
pitkiä, ovat syötäviä ja niitä paahde
taan ravinnoksi Chilessä (Record & 
Hess 1949). Metsien hankala IJatnti 
rajoittaa kuitenkin niiden taloudelli ta 
käyttöä. Myös kori tepuuna A. arau
cana on erikoisen ulkonäkön ä uok i 
hyvin suosittu. Sitä tapaa ist utettuna 
myös Euroopa sa. Puun omalaatuinen 
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Kuva 1. Eteläisimmän 
Etelä-Amerikan pääkas
vill isuu tyypit, pääosin 
Hueckin (1966) mukaan. 

Fil! . 1. The main vel!eta
ti;n types of the s;uth
ernmost South America, 
mainly according to 
Hueck ( 1966). 

1. Subtrooppiset kuivak
koalueet 

2. Araucaria- ja A usrro
cedm s-metsät 

3. othofagus obliqua-
ja . procero-metsät 

4. Valdiviaaninen sade
metsä 

5. Patagonian ja Tuli -
maan ainavihannat 
sademetsät 

6. lereiset nummet 
Patagonian ja Tuli
maan kesävihannat 
m~tsät 

Patagonian aro 

ulkomuoto ja se n kovat, smotta at 
neulaset ovat antaneet aiheen sen eng
lanninkieliseen nimeen "monkey puz
zle" (Dall imore & Jackson 1966). 

Austrocedrus chilensis (D. Don) Florin 
(e p. Cipre ), kuva 4 

Sypre ika ien (Cupressaceae) hei
moon kuuluva Austrocedrus chilensis, 
ukun a ainoa laji, luettiin alunperin 

kuulu ak i ukuun Libocedrus. Tämä 
jaettiin ittemin neljäksi suvuk i, joista 
Austrocedrus ja Pilgerodendron e iin
ryvät Etelä- merika sa (Kri.issman 
19 5). 

A. chilensis on 20-30 m korkea , 
nuorena muodoltaan kaniomainen, 
vanhemmiten ta alatvuk inen puu. 
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Kuva 2. Araucaria arau
cana on suosittu koriste
puu Chilessä ja menestyy 
Patagonian eteläis immis
säkin osissa (Fuerte Bull
nes, Punta Arenas)- Va
lokuvat l. Kuokka. 

Fig . 2. Araucaria arauca
na is a popular ornamen
tal tree in Chile and thri
ves even in t he sout hern
most parts of Patagonia 
(Fuerte Bullnes, Punta 
Arenas) - Photographs 
l. Kuokka. 

Sen neulaset ovat suomumaisia ja ver
sossa neljässä rivissä: keskimmäiset 
ovat lyhyitä, ja reunarivien neulaset 
niitä paljon pitempiä, kärjestään si
säänpäin kääntyneitä. Pieniä, neli suo
muisia ja nelisiemenisiä käpyjä muo-

·dostuu vasta vanhoihin puihin (Record 
& Hess 1949, Dallimore & Jackson 
1966). 

A. chilensis kasvaa alueella, joka si
jaitsee 36. ja 44. eteläisen leveyspiirin 
välissä (Hueck & Seibert 1981 ). H yvin 
kuivuutta kestävänä se viihtyy paikoil
la, joilla muut puulajit eivät menesty. 
Levinneisyysalueen sateisemmissa län
siosissa sitä on sekapuuna etelänpyök
kimetsissä. Suurimmat ja yhtenäisim
mät metsät se muodostaa idempänä, 
Argentiinan puolella, ja työntyy yksit
täisinä puina tai puuryhminä jopa Pa
tagonian arolle. Vuori stossa esiintymiä 
on aina n. 1500 m korkeudella saakka 
(Hueck 1966) . 

Puu on taloudelli esti arvokas. Puu
aines on vaaleaa, kevyttä, helposti 
työstettä ää ja sitä käytetään mm. pu
helinpylväik i, ikkunoiden ja ovien ke-
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hyksiin sekä pakkausmateriaaliksi (Re
cord & Hess 1949). Istutettu na A . chi
lensis menestyy monissa osissa Brittein 
saaria, mutta ei ole koristekasvina ko
vin uosittu (Dallimore & Jack son 
1966) . 

Pilgerodendron uviferum (D. Don) 
Florin (esp. Ten, Len, Cipres de Ias 
quaitecas), kuvat 3 ja 5 

Suku Pilgerodendron on monotyyppi
nen, yksi lajinen , ja kuuluu sypressi 
kasvien heimoon. P. uviferum on le
vinneisyydeltään eteläisin havupuu ja 
ulottuu n. 35. leveyspiiriitä aina Tuli
maan lounaissaaristoon asti (ks. myös 
Dacrydiumfonkii; Moore 1983). Se on 
märkien kas upaikkojen laji ja muo
dostaa Chilen puolella puhtaita metsi
köitä soiden laitamilla. Sekapuuna sitä 
tapaa othofagus betuloides-Drimys 
winteri -metsissä, kaikkein mereisim
milläkin Tulimaan saari lla (Hueck 
1966, 1oore 1983), mutta Tulimaan 
pääsaarelta se puuttuu kokonaan (Pi-
ano 1983). Ylimmät esiintymät sijait-
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Kuva 3. Pilgerodendronul"iferuml Ia Clarence
saarella Lounai~- Chiles a. 
Fig. 3. Pilgerodendron Ul'ijerr1111 o n 1 Ia Cla ren
ce, S\V Chile. 

evat 1000 m korkeudella merenpin
na ta (Record & Hess 1949). 

Puut ovat 1,5-20 m korkeita, kape
an kartiomaisia. Niiden muoto ei näy
tä juuri muuttuvan iän myötä- jo hy
vin nuorilla yksilöillä on lajille luon
teenomainen ulkonäkö. eula et o at 
pieniä, suomumai sia, tylppiä ja ke ke
nään sa manlaisia. Kävyt o at pieniä 
(halkaisijaltaan 8-12 mm), oikeita ja 
väriltään ruskeita . Käpysuomuja on 
neljä ja siemeniä yleen ä kahde ta nel
jään (Dallimore & Jack on 1966) . Kivi
sellä, patjakasvien peittämällä IUrpeel
la puu voi jäädä kääpiöka vui ek i ja 
muodostaa tiheitä, alle 30 cm korkeita, 
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lähinnä ka ulli e ti Ii äämyviä matto
ja varpumai en ha upuun, Dacrydium 
fonkiin kan a (Pi ano 1983). 

Puuaine on okran väristä, pehme
ää, hyvin ko teutta kestävää, raken
nu aineena en iluokkai ta. Käyttö on 
kuitenkin rajoittunut pienille alueille, 
lähinnä aari toon. Puusta tehdään 
etupää sä lattioita, ikkunoiden kehyk-
iä, ovia, huonekaluja ekä paaluja 

(Record & He 1949). 1 tettuna P. 
uviferum ka aa muutamilla paikoilla 
myö Irlanni a ( lit chell 1972). 

Fitzroya cupressoides ( 1olina) John -
ton (e p. Alerce), ku a 6 

Suvussa Fitzroya (Cupre saceae) on ai
noastaan yk i laji, F. cupressoides. Se 
on suurikokoinen puu ja voi edullisi sa 
oloi sa kas aa 50-60 m korkuisek i, 
aa uttaen jopa yli 1000 vuoden iän. 
uoret yksilöt o at pyramidimai ia; 
anhoi a pui a runko on pitkä ja 
uora, jalat u pieni. Pak u kaarna on 
äriltään ru kehta aa ja kuoriutuu 

vanhemmiten pitkinä kai taleina. eu
la et ovat tummanvihreitä, suomumai
sia ja kävyt pyöreähköjä, pieniä, hal
kai ijaltaan 6- mm (Sarva 1964, 
Kri.i s mann 19 5). 

F. cupressoides on ellipää ä happa
mien märkien ka upaikkojen puu. 

itä e iint y rajoitetulla alueella 39. ja 
43 . Ie ey piirien väli ä (mm. ahuel 
Huapin ja Lo lerce in kan allispui -
tot), mi ä e muodo taa met iä ala i -
a oi tuvi a laak oi a. Toi aalta e 

nou ee myö met änrajalle, etelän
pyökkivyöhykkeen yläpuolelle, jääden 
tällöin lähinnä pen a mai ek i. Se iih
t maaperäitään ja ilma toltaan epä
edulli illa paikoilla, mi ä n . aldivi
aaninen ademet ä ei mene ty. Laji on 
aikai emmin muodo tanut laajoja 
met iä etenkin Chilen ke kio i a, 
mutta on ittemmin ähent n t huo
matta a ti hakkuiden uok i (Hueck 
1966). 
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F. cupressoides on Chilen arvokkain 
puulaji. Puuaines on punaruskeaa, 
teknisiltä ominaisuuksiltaan erin
omaista. Sitä on käytetty mm. huone
kalu teollisuudessa, laivanrakennu kses
sa, pärepuuksi, sikarilaatikoiksi ja lyi 
jykyniksi (mm. Sarvas 1964). Se me
nestyy viljeltynä myös Englannissa, 
mutta jää yleensä alle 20m korkuisek si 
ja useimmiten pensasmaiseksi (Dalli
more & Jackson 1966). 

Podocarpus andinus Poepp. ex Endl. 
(esp. Lleucue) 

Podocarpaceae-heimo on erittäin mo
nimuotoinen ja laajalle levinnyt eteläi
sellä pallonpuoliskolla ja siihen kuuluu 
monia metsätaloudellisesti tärkeitä 
puulajeja. Eteläisimmässä Etelä-Ame
rikassa sukua edustaa kolme harvinais
ta, levinneisyydeltään suppea-alaista 
lajia . 

P. andinus on pienikokoinen, 8-15 
m korkea, käyrärunkoinen puu tai 
pensas. eulaset sijaitsevat versossa 
kierteisesti ja ovat yläpinnaltaan kirk
kaanvihreitä ja alapinnaltaan sinertä

·viä. Hedelmä on pyöreä, väriltään si ni
musta. Siemenet ovat meheväpintaisia, 
mutta varsinainen, siemenvaippamai
nen (vrt. Taxus) fertiili emisuomu, epi
paktium, puuttuu (Tortorelli 1956, 
Krtissmann 1985). 

P. andinus on levinneisyydeltään 
pienialainen (37 °-41 ° eteläistä leveyt
tä), harvinainen . Se viihtyy 1400-
1800 m korkeudella, kivisillä rinteillä 
ja notkoissa. Se ei muodosta itsenäisiä 
metsiä, vaan kasvaa yksittäin lähinnä 
Nothofagus dombeyi- ja N. pumilio
metsissä (Record & Hess 1949). 

Puulla on hyvin vähän taloudellista 
merkitystä, mutta se sopii hyvi n koris
tepuuksi ja aitaistutuksiin (viljeltynä 
pensasmainen). Heleämmän värinsä 
vuoksi sitä suositellaan m yös korvaa
maan tummanvihreää marjakuu sta 
(Dallimore & Jackson 1966). 
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Kuvat 4-6. Eteläisimmän Etelä-Amerikan ha
vupuita, heimo Cupressaceae. 

Figs . 4-6. Conifers in Southernmost South 
America, family Cupressaceae. 

- 4. Austrocedn~s chilensis (San Carlos de Bari
loche, Argentiina 1987, Stenroos 2884; H).- 5. 
Pilgerodendron uvijen1m (lsla Clanrence, Chile 
1987, Stenroos 2579a; H). - 6. Fitzroya cupres
soides (Chubut, Argentiina 1938, Kaielo 1830; 
H .) - Del. Soili Stenroos. 

Podocarpus nubigenus Lindl. 
(esp. Maniu Macho) 

P. nubigenus on n. 20-metriseksi kas
va a pensas tai pieni puu, jonka neula
set ovat suoria tai sirppimäisiä, yläpin
nalta kirkkaanvihreitä, alapinnalta si
nivihreitä. Siemenet ovat soikeita ja 
niissä on epipaktium (Krtissmann 
1985). 
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Puun levinneisyysalue on etenkin 
eteläosiltaan huonosti tunnettu. Poh
joisraja kulkee Recordin & Hessin 
(1949) mukaan n. 39. eteläisen leveys
piirin kohdalla. Eteläraja sijaitsee n. 
47.-48. leveyspiirillä. Puuta voi näh
dä niukasti mm. Nahuel Huapin kan
sallispuistossa (Dimitri 1974). P. nubi
genus ei muodosta puhtaita metsiä . Se 

1 , / J 7 
'. '' ,_ 

1cm 
i":=-~ 

Ku vat 7-9. Eteläisimmän Etelä-Amerikan ha
vupuita, heimo Podocarpaceae. Ylempi " 1 cm" 
mittakaava, kuva 7; alempi "1 cm" mittakaava, 
kuva 9; "5 mm" mittakaava, kuva . 

Figs . 7-9. Con ifers in Southernmost South 
America, family Podocarpaceae . pper "1 cm" 
sca le, fig. 7; lower " 1 cm" scale, fig. 9; "5 mm" 
scale, fig. 8. 

-7. Saxegothaea conspicua (Rio egro, rgen
tiina 1937, Kaielo 1266; H)- 8. Dacrydiumfon
kii (Peninsula de Taitao, Chile 1945, Kausel 
1759; H). - 9. Podocarpus salignus (Recinto, 
Chile 1929, Roivainen; H). - Del. Soili ten
roo~. 
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kasvaa yksittäin tai pieninä ryhminä 
kosteina paikoilla, suopohjaisella 
maalla, sekapuuna etupäässä Fitzroya 
cupressoides-, Nothofagus betuloides
ja . dombeyi-metsissä (Tortorelli 
1956, Hueck & Seibert 1981) . 

P. nubigenus on yksi alueen parhais
ta ja arvokkaimmista puulajeista. Sitä 
voidaan käyttää kattoihin, huoneka
luihin, lattioihin sekä laivanrakennuk
seen, mutta sen tuotto on pieni, koska 
esiintymiä on vähän (Record & Hess 
1949). Puu sopii viljeltäväksi ainakin 
Etelä- ja Lounais-Englannissa (Dalli
more & Jackson 1966). 

Podocarpus salignus D. Don (esp. Ma
niu de Ia frontera), kuva 9 

P. salignus on 5-20 m korkea pensas 
tai pieni puu. Sen runko on käyristynyt 
ja oksat ohuita ja nuokkuvia. eulaset 
ovat pitkiä, kapeita, yläpinnalta kiiltä
vän vaaleanvihreitä (muistuttavat pa
jun lehtiä). Siemenet ovat pitkänomai
sia ja niissä on tummanpunainen epi
paktium (Record & Hess 1949, Kriiss
mann 1985). 

Laj in levinneisyysalue jää 35. ja n. 
42. leveyspiirien väliin (etelärajaa ei 
tarkoin tunneta). Se on valdiviaanisen 
sademetsän alemman latvuskerroksen 
puu ja kasvaa yksittäin tai pieninä ryh
minä sekä kukkuloiden rinteillä että 
joki arsilla. 

Puuaines on erinomaista, mutta la
jin harvinaisuuden vuoksi sen käyttö 
on lähinnä paikallista: siitä tehdään 
ovia, ikkunoiden kehyksiä ja kattoja. 
Pieni määrä puutavarasta menee vien
tiin (Record & Hess 1949) . Etelä-Eng
lannissa P. salignus on suosittu koris
tekasvi (Dallimore & Jackson 1966). 

Saxegothaea conspicua Lindl. (esp. 
Maniu hembra), ku a 7 

S. conspicua on sukunsa ainoa laji ja 
kuuluu heimoon Podocarpaceae. Sitä 
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pidetään tämän heimon ja Araucari
aceae-heimon välittävänä muotona 
(Dallimore & Jackson 1966). 

Puu kasvaa 10-30 m korkeaksi ja 
muistuttaa ulkomuodoltaan marja
kuusta . Korkealla kasvavat yksilöt jää
vät pensasmaisiksi. Kuori on harmaan
ruskea ja hilseilee, kuten plataanilla . 
Oksat ovat nuokkuvakärkisiä ja neula
set käyriä, teräviä, tummanvihreitä . 
Kävyt ovat halkaisijaltaan n. 1 cm, kä
pysuomut meheviä, uurtei sia ja sieme
niä on 6-12. 

Levinneisyysalueen pohjoisraja si
jaitsee 45. eteläisellä leveyspiirillä; tie
dot etelärajasta ovat puutteelliset. Laji 
viihtyy soistuneilla paikoilla ja kasvaa 
lähinnä sekapuuna Nothofagus proce
ra-, N. dombeyi- ja Fitzroya cupressoi
des-metsissä, mutta voi alemmilla rin
teillä muodostaa tiheitä, itsenäisiäkin 
metsiä (Record & Hess 1949, Dallimo
re & Jackson 1966, Hueck 1966). Saxe
gothaea kestää hyvin varjostusta ja sen 
oletetaankin suurelta osin muodosta
van häiriöttömässä kliimaks-vaiheessa 
etelänpyökkimetsien ylemmän latvus
kerrok sen yhdessä Laurelia philippi

. nan kanssa (Vebler ym. 1980) . 
Puuaines on kellanruskeaa, helposti 

työstettävää ja melko kestävää. Lajin 
harvinaisuuden vuoksi taloudellinen 
merkitys jää kuitenkin vähäiseksi. Puu 
menestyy Englannissa vain suojaisim
milla paikoilla (Record & Hess 1949, 
Dallimore & Jack so n 1966) . 

Dacrydium jonkii (Fil.) Bentham (e p. 
Cipre enana), kuva 8 

Suku Dacrydiurn (Podocarpaceae) on 
levinnyt Kaakkois-Aasiaan , Uuteen 
Kaledoniaan , Australiaan, Tasmani
aan, Uuteen Seelantiin ja Etelä
Amerikkaan (Kri.issmann 1985) . D. 
fonkii e iintyy äärimmäisen mereisillä 
alueilla Länsi-Chilessä (vuotuinen sa
demäärä vähintään 1500 mm) , Ie in
neisyysalueen ulottuessa n. 40. eteläi-
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seltä leveyspiiriitä aina Tulimaahan 
saakka. Tulimaassa sitä on tähän men
nessä löydetty vain lounaiselta lsla 
Hoste-saarelta (Moore 1983, Pisano 
1983) . 

D. fonkii on pienimpiä havupuita: 
se on mattomaisia kasvustoja muodos
tava, tiheästi haaroittunut pensas, jo
ka kasvaa tuskin yli 60 cm korkuiseksi. 
Haarat ovat pystyjä ja lyhyitä, lehdet 
suomumaisia, tylppäkärkisiä, tiukasti 
oksanmyötäisiä. D. fonkii on soiden 
" varpu" ja on ist utettuna suvun lajeis
ta todennäköisesti kestävin (Record & 
Hess 1949, Moore 1983, Kri.issmann 
1985). 
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Helsingin puistojen oppaita on jo kolme. Kanava kirja Suomen 
puuvartisistakasveista on tekeillä. Seuran uosittain valitsemasta 
vuoden puusta painetaan juliste. 

Ansio seuran aktiivisuudesta ei ole pelkästään hallituksen ja 
toimihenkilöiden työpanoksen, aan jä enistön, sen innostuksen, 
aktiivisuuden, monipuolisuuden ja poikkitieteellisyyden. Jäsenis
tö koostuu sekä harrastaji sta että ammattilaisista, viimeksimaini
tut kuuJuvat lähinnä kolmeen ryhmään: metsäala, puutarha- ja 
taimistoala sekä kasvitiede. Lisää jäsenistön aktiivisuutta kaipaisi 
seuran Jyväsk ylän, Oulun , Tampereen ja Turun paikalliskerhojen 
toimintaan. 

Ei kuitenkaan ole syytä tuudittautua omahyväisyyteen. Seuran 
toiminta on pitkälle vakiintunutta mutta uu ia toimintamuotoja 
tulisi etsiä. Jäsenmääräkin saisi ielä ka vaa. ykyiset jäsenmak
sutulot ja julkaisutoiminnan tuotto ei ät juuri suo mahdollisuutta 
maksaa korvausta ikävimmistäkään tehtä istä. Seuran toiminnat 
ovat kuitenkin kasvaneet siksi laajoik i ja monipuolisiksi, että 
pelkällä apaaehtoistyöllä niistä ei enää tahdo selviytyä. Siis haas
teita on tulevillekin vuosille. 

Pertti Uorila 
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Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Vuosikokous 

Dendrologian Seura - Dendro log iska Sällskapet r.y.:n sääntömääräi
nen vuosikokous pidetään Helsingissä, Tieteellisten Seurain talossa 
(Snellmaninkatu 9-11), salissa 20 tiistaina 23. 2. 1988 alkaen klo 18.00. 

Ohjelma: 

Vuos ikokousasia t 

Kuvia Pirkanmaan retke llä 

Annel i Viherä·Aarn io: Mon ipuolinen paju - pajujen kaytön ja 
tutkimuksen vaiheita 

Vuoden Puu ·juliste 

Kotimaan retki 1988 

Tervetuloa! 

Dendrologian Seuran kotimaan kesäretki suuntautuu Ahvenanmaalle 
10.-13. 6. 1988. Merkitse jo nyt päivämäärä muistiin! 

Retki Tsekkoslovakiaan 4.-18. 7.1988 

Ensi kesän ulkomaanretkenä on laaja kierros TSekkoslovak iassa. Re itti
suunnitelmana on Praha - Kromeiii- Ledn ice - Bratislava - Pies· 
tåny- Nitra- Zvolen- Tatra- Zilina- Bmo- Ceske Budejovice
Plzet'l- Praha. Hyvien tuttavuussuhteiden ansiosta meillä on mahdolli
suus rakennella vars in monipuolinen ohjelma: kaupunkipuistoja, 
maisema-arkkitehtuuria, korkeakouluviera iluj a, arboretume ita ja kasvi
tieteellisiä puutarhoja, retke ilyä luonnossa Tatralla jne. Retken ulottu
minen Tatra lie asti aiheuttaa (hyvien kohteiden suuren määrän lisäksi) 
sen , että retki on suunn iteltu kaksiviikkoiseksi. 

Mukaan mahtuu noin 40 jäsentä. Hinta-arvio on 4 000 mk joka s isäl
tää lennot, bussikuljetukset perillä, majoitukset ja osan muonituksesta . 
Matkan järjestely vaatii sitovia ilmoittautum isia 15. 1. 1988 mennessä 
Anne Mäkyse lle, puh . 90-839 2988 ja iltaisin 90-490 113. Samalla pyyde
tään maksamaan seuran postisiirtotilille 419 92-1 ennakkomaksuna 300 
mk. Matkan suhteen noudatetaan seuran matkustussääntöä (ks. Dend
rologian Seuran Tiedotuksia 1981 12(4):168). Matkalle ilmoittautuneisiin 
pidetään yhteyttä kirjeitse. 
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Suomessa viljellyistä koivulaj eista 

Leena H ämet-Ahti ja Pentti Alanko 

Hämet -Ahti, L. & Alanko, P . 1987 : Suomessa viljellyistä koivulajeista. (The culti
vated Birch species and cultivars grown in Finland.)- Sorbifolia 18(4): 161-170. 

Themost popular ornamental birches in Finland are two native species, viz. BelUla 
pendu/a, including some cutleaved cultivars, and 8. pubescens. They are also com
monly used in silviculture. 8. papyrifera is relatively rare, and 8 . alleghaniensis 
and 8. lento rare. About a dozen additional species have been reported in botani
cal gardens and arboreta. 

Leena Htlmet-Ahti, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 
44, 00170 Helsinki, Finland. 
Pentti Alanko, Helsingin y liopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Fin
land. 

Koivun suk u , Betula on hyvin luon
teenomainen pohjoisen pallonpuolis
kon puusuku, jonka lajeja on sekä Eu
raasiassa että Pohjois-Amerikassa. 
Suurin osa niistä on hemiarktis-bore
aa lisia kasveja, jotka kasvavat myös 
temperaattisessa vyöhykkeessä vaikka
kin vähävaltaisina. Pohjois-Amerikan 
itäosissa ja Itä-Aasiassa on lisäksi tem
peraattisia koivulajeja (esim . keilakoi
vu ja B. maximowicziana Regel), joista 
muutamat ulottuvat boreaalisen vyö
hykkeen eteläosiin. Boreaaliset puu
maiset koivut pvat metsäkasveja , jotka 
melkein poikkeuksetta kuuluvat met
säsukkcssion alkuvaiheeseen ja kor
vautuvar myöhemmin havupuilla . 
Temperaattiset koivut ovat pääasiassa 
kliimaksilajeja, jotka kasvavat useiden 
lehtipuiden muodostamissa sekamet
sissä joko rehevänpuoleisella ki en
näismaalla tai sitten tulvaisilla jokiran
noilla. Pensasmaiset koivut ovat bore
aalisia tai jopa hemiarktisia , usein suo
kasveja . 

Koivulajeja lienee nelisenkymmen
tä; niitä tosin on kuvattu paljon enem
män, mutta suurin o a laaja-alaisista 
koi uista on hyvin monimuotoisia, ja 
iime aikoina useat nimet ovat joutu

neet toisintonimien Ii taan. Koi vujen 

tunnistaminen ei ole aivan helppoa, 
senhän jokainen tiedämme jo oman 
maan lajistosta. Samoin on asia myös 
muualla: kaikki laaja-alaiset koivulajit 
ovat monimuotoisia ja niiden selvitys 
on yleensä yhtä keskeneräistä kuin 
Suomessakin (vrt. Hämet-Ahti 1987). 

Koi ujen tunnistamisessa käyttökel
poisia tuntomerkkejä ovat mm. tuo
hen ja kaarnan väri, lehtilavan muoto, 
suoniparien lukumäärä, laidan ham
paisuus, nuoren oksarangan karvai
suus ja nystyisyys, eminorkkosuomun 
ja pähkylän muoto. Kokoelmanäyt
teistä monet näistä piirteistä puuttu-
at, ja näytteen esitetietoihin olisikin 

pyrittä ä merkitsemään havainnot 
rungon väristä, puun koosta ja muista 
ellaisista ominaisuuksista, jotka eivät 

näy itse näytteestä. 

Kotimai et koivumme näyttävät ole-
an niin yli oimaisia, että meillä tus

kin on ollenkaan akavasti kokeiltu ul
komaisia koi ulajeja iher- ja metsän
i tutuk i a. PalmenjaAlanko (1983) 
mainit e at 5 ulkomaista koivulajia, 
joista 'ain paperikoivua näkee silloin 
tällöin i tutettuna muuallakin kuin ar
boretumei a tai kasvitieteelli is ä 
puutarhoi a. 
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Seuraava määrityskaava sisältää ko
timaisten koivujen ohella ne ulkomai
set lajit, joita Suomessa tiedetään jos
sain määrin viljeltävän. 

Pensas tai varpu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tavallisesti puu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2(1) Nuori oksaranka nystytön; lehtilapa 
0.5-1.5 cm, pyöreä .. .. .. ... .. 9. nana 

2 Nuori oksaranka nystyinen; lehtilapa 1-3 
cm, puikea, suippo . . . . . . . . . 10. humilis 

3(1) Kukkivan oksan lehtilavassa vähintään 7 
suoniparia; runko ei valkoinen . . . . . . . 4 

3 Kukkivan oksan lehtilavassa enintään 7 
suoni paria; runko tav. valkoinen . . . . . 7 

4{3) Nuori oksaranka nystyinen, lehtilapa 
5-10 cm, kolmiomaisen puikea: eminor-
kot yksittäin ............... 4. ermanii 

4 Nuori oksaranka nystytön . . . . . . . . . . . 5 

5{4) Eminorkot pareittain - nelittäin; lel. 1pa 
8-14 cm, leveänpuikea, hert!a-
tyvinen ............ 5. maximowicziana 

5 Eminorkot yksittäin; lehtilapa 6-15 cm, 
soikea, pyöreä- tai herttatyvinen . . . . . 6 

6(5) Eminorkko uomut karvaisia ; runko kei
lan- tai hopeanharmaa . 6 . alleghaniensis 

6 Eminorkkosuomut kaljuja; runko tum-
manruskea ..... . ............. 7. lenta 

7(3) Lehtilapa hyvin pitkäsuippuinen, molem-
min puolin kalju ; runko himmeä ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. populifolia 

7 Lehtilapa suippo- pitkäsuippuinen, kalju 
tai karvainen; runko kiiltävä . . . . . . . . . 8 

8(7) Lehtilapa 3.5-6 cm, kolmiomainen- vi
noneliömäinen, pitkäsuippuinen, kalju, 
laita toissahainen ; nuori oksaranka kalju, 
nystyinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. pendula 

8 Lehtilapa alta ainakin suonia myöten tai 
suonihangoista karvainen; nuori oksaran
ka karvainen, nystytön tai nystyinen . . 9 

9(8) Nuori oksaranka nystytön; lehtilapa 3-6 
cm, puikea, lyhytsuippuinen , pyöreä- tai 
tylppätyvinen, sahalaitainen, joskus hei
kosti toissahainen . . . . . . . . 8. pubescens 

9 uori oksaranka nystyinen ; lehtilapa 
3-10 cm, puikea- soikea, tav. lyhytsuip
puinen, suippo- - herttatyvinen , laita sa-
hahampainen - tois ahainen .......... . 
.... . .. . . . .............. 3. papyrifera 
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1. 8. pendula Roth (8. verrucosa 
Ehrh . 8. platyphylla Sukachev, 8 . ca
janderi Sukachev) - rauduskoivu, 
vårtbjörk (kuvat 5, 12 ja 16) 

Rauduskoivu kasvaa Euraasian bore
aalis-temperaattisissa osissa Atlantin 
valtamereltä Tyynelie valtamerelle. Ai
nakin Luoteis-Euroopassa se näyttää 
väittävän kaikkein mereisimpiä aluei
ta. 

Rauduskoivu on hyvin monimuotoi
nen , jopa Suomessa kasvanee kolmea 
rotua (Hämet-Ahti 1987). Varsin pit
kään Itä-Siperian ja Kaukoidän rau
duskoivuja nimitettiin euvostoliitos
sa lukuisilla eri lajinimillä, joista mai
nittakoon 8. platyphylla (Jeniseiltä 
Ohotan merelle) ja 8. cajanderii 
(Lena- ja Kolyma-jokien välisellä alu
eella). usimmissa tutkimuksissa 
(esim. Koropachinskiy 1983) mainitut 
nimet useiden muiden kanssa, on sijoi
tettu toisintonimien pitkään listaan, 
sillä missään tapauksessa nämä koivut 
ei ät ole lajintasoisia taksonomisia yk
sikköjä. Kun aikanaan noilla laajoilla 
alueilla päästään rotutason selvitte-
1 yn, osa näistä nyt hylätyistä nimistä 
tulee armasti uudelleen käyttöön, 
mutta alalaji- tai muunnostasolla. Voi 
ilmetä esimerkiksi, että Lapin raudus
koivu onkin samaa rotua kuin Siperi
assa kas ava . 

Rauduskoivu on Suomessa hyvin 
yleisesti iljelt viherrakennu puu 
(esim. Raatikainen 1987) ja viljelymet
säpuunakin sillä on meillä ankka ase
ma (Oksanen 1987). Siitä on otettu vil
jelyyn lukuisia erikoismuotoja, joista 
varsinkin erilai et liuskalehtiset muo
dot (Saamijoki 1946, 1956, Hylander 
1957a, 195 b, Kallio 1981)o atsuosit
tuja. Tunnetuimpia lajikkeita o at: 

Bircalen i ' - pirkkalankoivu, birka
labjörk (kuva 1) 
Lehtilapa parihalkoinen; liuskat ehyt
laitaisia . Kotimainen lajike, joka so-
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3cm 

Kuvat 1-3. Rauduskoivun (Betula pendula) liuskalehtisten lajikkeiden lehtiä . 

Figs. 1-3. Leaves of cu t-leaved cuhivars of Silver Birch (Betula pendula). 

1. Pirkkalankoivu (' Birkalensis') (EH , Tampere 1966, K. Tuominen , H) . 2. Loimaankoivu ('Crispa') 
(U, Hel sinki 1945 , G. Roos, H) . 3. Taalainkoivu ('Dalecarlica') (EH , Tampere 1976, V. Lyly, H).
Del. Marja Koistinen. 

veltu u hyvin sekä puisto- että piha
puuksi. 

'Cri pa ' (' Laciniata ') - loimaankoi
vu, fran björk (kuva 2) 
Lehtilapa parihalkoinen; liuskojen lai
ta tiheään sahahampainen; oksat an
hemmiten riippuvia . Suomessa ylei
simmin vi ljeltr liuskalehtinen koivu, 
josta on herbaarionäytteitä (H = Hel
singin yliopiston kasvimuseossa) useis
ta kasvimaakunnista (Varsinais-Suomi 
- Pohjois-Häme, Pohjois-Karjala -
Keski-Pohjanmaa, Oulun-Pohjanmaa, 
Perä-Pohjanmaa) . 

'Dalecarlica' - taalainkoivu, om ä -
björk (kuva 3) 
Lehtilapa parijakoinen; liuskat kapei
ta, pitkiä, laita harvaan hampainen ; 
oksat vanhemmiten riippuvia. Taalain
koivu on meillä harvinainen, ja siitä 
näkee vain vanhoja puita . Useimmat 
tällä nimellä iljellyt ovat loimaankoi
vua, jonka lehtilapa on parihalkoinen 
eikä parijakoinen kuten taalainkoi un. 

'Fastigiata' - kartiokoivu, pyramid
björk 
Pystyoksainen, kapealatvuksinen ul
komainen lajike, jota lienee tuodun 
meille ulkomailta. Tiedossamme ei ole 
yhtään paikkaa, missä tätä koivua kas
vaisi eikä myöskään, miten se on me
nestynyt. 

'Purpurea ' - purppurakoivu, blod
björk 
Lehdet tummanpunaisen vihreitä. Tä
mä Keski-Euroopasta kotoisin oleva 
lajike on ilmoitettu Tampereelta ja Tu
rusta (Ka1lio 1966). Se kasvaa hyvin 
myös Helsingin kasvitieteellisessä puu
tarhassa, jossa olevat yksilöt ovat pe
räisin prof. Liisa Simolan kehittämäs
tä solukkoviljelmästä (Simola 1985) . 

äin saatuja purppurakoivuja on ko
kei1tavina eri puolilla Etelä-Suomea. 

'Tri ti • - riippakoivu 
Pysty, suorarunkoinen; oksat pitkiä, 
riippu ia. Keskieurooppalainen lajike, 
jota iellä pidetään parhaana puisto- ja 
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Luonnonvaraista kotimaista visakoi
vua, joka on rauduskoivun rotu (8. 
pendu/a var. carelica) voidaan koris
teellisen ja matalan kasvutapansa 
vuoksi suosittaa koristepuuksi (Hent
tonen 1980). 

2. B. populifolia Marshall 

B. populifolia on hemiboreaalis-keski
temperaattinen Pohjois-Amerikan 
koillisosien koivu Nova Scotiasta ja 
ltä-Ontariosta Indianaan ja Virginiaan 
ulottuvalla alueella. Se on valopuu, 
jonka kasvupaikkoja ovat kuivat ja 
märät hiekka- ja soramaat. Usein se on 
myös ensimmäinen puulaji hylätyillä 
pelloilla ja kuloaloilla (esim. Elias 
1980). 

Tämä koivu on tavallisesti pieni, alle 
10 m pitkä ohutkuorinen, vaikarun
koineo puu, jonka lehtilavan kärki on 
hyvin pitkäsuippuinen sekä laita tois
sahainen. Suomessa B. populifoliaa on 
viljelty Elimäen Mustilassa ja Hattulan 
Ellilässä (Cajander 1917), mutta nyt si
tä lienee vain Oulun (Mirja Siuruai
nen, suull. tieto) ja Helsingin yliopisto
jen kasvitieteellisissä puutarhoissa. 

Kuva 4. Kyynelkoivu porvoolaisessa pihassa. - Jälkimmäisessä se kasvaa alueelle lähi-
Valokuva 1984 A. Mäkynen. vuosina sijoitettavan rakennuksen pai-
Fig. 4. Betula pendula 'Youngii' grown in Por- kalla ja joutuu näin poistettavaksi. 
voo, S Finland. - Photograph A. Mäkynen. 

katuvarsikoivuna (Grootendorst 
1973). Vastaavanlainen kotimainen la
jike olisi hyvin tarpeellinen. 

'Youngii' - kyynelkoivu, tårbjörk 
(kuva 4) 
Oksat pitkiä, riippuvia; vartetaan tav . 
matalaan rauduskoivuun. äyttä ä 
kasvi avoimelle paikalle joko yksinään 
tai ryhmänä. 

3. B. papyrifera Marshall - paperi
koivu, pappersbjörk (kuvat 9 ja 14) 

Paperikoivun alue kattaa Pohjois
Amerikan boreaaliset ja pohjoistempe
raattiset osat Atlantin rannikolta Tyy
nen valtameren rannikolle. Sen kasvu
paikat ovat tuoreita tai kosteita, keski
tai runsasravinteisia, mutta parhaiten 
se kasvaa hyvin läpäisevillä, verraten 
tuoreilla ja ravinteisilla paikoilla. Se 
voi muodostaa metsikön pioneeripuus
ton, mutta sitä on myös sekapuuna se
kä boreaalisissa havupuuvaltaisissa 
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Kuvat 5-10. Koivulajien lehtiä. Figs. 5-10. Drawings of birch leaves . 

5. B. pendula(EH, Ruovesi, 1951 P. Talvitie, H) . 6. B. pubescens(EH, Pälkäne, 1970 Y. Ranta, H) . 
7. 8 . pubescens subsp. czerepanovii (Le, Enomekiö, 1958 R-L. Hlimet, H) . 8. B. nana (EH, Ii ui, S. 
Lassi, H). 9. B. papyrifera cf. var. neoalaskana (EH, Hanula, Tuominen, H). 10. B. Ien ta (EH, Tam
pere, 1966 Tuominen, H) . -Del. Marja Koistinen. 

metsissä että pohjoistemperaattisissa 
lehtipuuvaltaisissa metsissä . Kooltaan 
ja ulkomuodoltaan paperikoivu muis
tuttaa kotimaisia koivujamme, mutta 
Suomessa viljellyt ovat kuitenkin ta
vallisesti lyhytrunkoisia ja vahvahaa
raisia. 

Paperikoi u on hyvin monimuotoi
nen, ja meillä siitä on aivan ilmeisesti 
iljelyksessä useita tarkemmin nimeä-

mättömiä rotuja. Muutamat näyttäisi-
ät olevan rotua var. occidentalis 

(H ooker) Sargent (B. fontinalis Sar
gent), jolle useat tutkijat antavat lajin 
arvon (B. occidentalis Hooker). Se on 
tavallisesti matala puu tai kookas pen
sas, jonka kuori on punaruskea tai 
melkein musta ja oksaranka hyvin nys
tyinen . Tätä koivua on Alaskasta Ma
nitobaan ja Kaliforniaan ulottuvalla 
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·~ rältään tuntematon puu, joka voisi 
/~ kuulua Kanadan itäosista kuvattuun 

riippaoksaiseen rotuun var. pensilis 
Femald . 

Kuva II . Ki vikoivun (Betula ermanii) kellervä 
tuohi hilseilee jo nuorissa puissa. Tanska, 
Århus, Forstbotaniske have 2. 7. 198 . -Valo
kuvat II , 15 ja 16 P. Alanko. 

Fig. II. The bark of Belula ermanii peels off 
even in young trees. - Photographs II, 15 and 
16 P. Alanko. 

alueella, ja se on kasteitten ja märkien 
maitten laji. Metsäntutkimuslaitoksen 
viljelykokeissa mainitaan (esim. Hei
kinheimo 1956) käytetyn Alaska sa, 
Yukonissa sekä Brittiläise n Kolumbian 
pohjoisosissa kasvavaa muunnosta 
var . neoalaskana (Sarg.) Raup (B. neo
alaskana Sarg., B. papyrifera ar. hu
milis (Regel) Fernald), jolle on omi
naista nuoren oksarangan hy in tiheä 
nystyisyys (Brayshaw 1976, Scoggan 
1978). Helsingin yliopiston kas itie
teellisessä puutarhassa on yk i alkupe-

Paperikoivu on Suomessa yleisim
min viljelty ulkomainen koivu, josta 
herbaarionäytteitä (H ) on kerätty aina
kin P iikkiöstä, Karjalohjalta, Vihdis
tä, Helsingistä, Elimäeltä, H attulasta, 
Lammilta, Lahdesta, Punkaharju !ta , 
P ietarsaaresta ja Oulusta. 

4. B. ermanii Cham. - kivikoivu , 
kamtjatkabjörk (kuva II) 

Kivikoivu on koillisimman Aasian 
puu , jota on Kamtsatkalla, Ohotanme
ren ympäristössä, Japanissa ja Koreas
sa. Se on mereinen laji, joka muodos
taa vuoristoissa metsänrajametsiä ku
ten tunturikoivu Lapissa. Kivikoivu
metsänraja on tosin tavallisesti keski
boreaalisen vyöhykkeen yläosassa -
pohjoisboreaalisessa ei ole metsää 
vaan pensassembratiheikköä - eikä 
pohjoisboreaalisessa kuten Luoteis
Euroopassa. B. ermaniin puuaines on 
kovinta koivupuuta mitä tunnetaan, ja 
siitä johtuu nimi kivikoivu . 

Isoine !ehtineen kivikoivu on koris
teellinen; sitä on meillä ainakin Eli
mäen 1usti lassa, Karjalohjalla Tam
mistan arboretumissa, Viikin arbore
tumi a Helsi ngissä ja Vihdissä Vähä
mäen arboretumissa sekä H elsingin, 
Turun ja Oulun kasvitieteellisissä puu
tarhoissa. 

5. B. maximoll'icziana Regel 

Tämä koivu kas aa luontaisena Japa
ni a Honshun ke ki- ja pohjoisosissa 
ja Hokkaidolla sekä euvostoliitossa 
Kunashirin saarella Etelä-Kurileilla. Se 
on hemiboreaali -pohjoistemperaatti
nen, Iie ä ti mereinen puulaji, joka 
viihty parhaiten ruoreilla, run asra-
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vinteisilla kasvupaikoilla. Se voi muo
dostaa pieniä metsiköitä kuloaloilla, 
mutta tavallisimmin se on sekapuuna 
lehti- tai sekametsissä. Usein sitä on 
myös nuorille laavamaille syntyneissä 
metsiköissä. 

Suomessa sen olettaisi menestyvän 
etelärannikon tuntumassa, ja ainakin 
parin taimitarhan tiedetään myyneen 
tämän nimistä koivua. Tiedossamme ei 
kuitenkaan ole yhtään paikkaa, jossa 
niitä olisi elossa. Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa on ai
van nuoria puita (Palmen 1985) ja Kal
lio ( 1966) mainitsi sen hyvi n menesty
vänä Helsingistä. 

6. 8. alleghaniensis Britton (8. lutea 
Michx fil.). - keltakoivu, gu1björk 
(kuva 15) 

Keltakoivu on itäisen Pohjois-Ameri
kan eteläboreaalis-pohjoistemperaat
tisten alueitten puu, joka kasvaa taval
lisesti tuoreilla, jopa märillä mutta hy
vin läpäisevillä ja melko run sasra in
teisilla paikoilla. Kanadanhemlokki 
(Tsuga canadensis), Picea rubens, stro
busmänty (Pinus strobus), sokeri vaah
tera (Acer saccharum) ja amerikan
pyökki (Fagus. grandijolia) kasvavat 
usein sen kanssa . Luonteenomaista 
keltakoivulle on kellanharmaa, ohut, 
hilsei levä kuori, joka vanhois a puissa 
on punaruskea tai melkein musta. 
Murskatuissa nuorissa oksissa ja si l
muissa on heikko rohdo mainen tuok
su . 

Museonäytteiden (H) mukaan keila
koivua on Suomesta tavattu seuraa il
ta paikkakunnilta : Helsinki (Kasvitie
teellinen puutarha; myös P almen 
1985), Kirkkonummi (Evitskog), Kar
jalohja (Tammista), Elimäki (Musti
la), HattuJa (Ellilä), okia (Pitkänie
mi), Tampere (Kaukajärvi), Liminka 
(Kesti lä) ja Oulu (Kasvitieteellinen 
puutarha). 
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Ku vat 12-14. Eri koivulajien norkkosuomuja. 

Figs. 12-14. Fruit bracts of birches. 

12. 8 . pendula (EH , Tampere, 1965 K. Tuomi
nen, H). 13. 8 . pubescens (U, Helsinki, 1977 P. 
Alanko 32938, H). 14. 8 . papyrifera (U, Eli mä
ki, 1977 P. Alanko 17143, H). - Del. Marja 
Koistinen. 

Kuva 15. Kukkiva keilakoivu (8etula alleghani
ensis) Musti lan arboretumissa Elimäellä . 

Fig. 1 . Flov.ering yellov. birch (Belllla allegha
niensts) in ~1ustila rboretum, Elimäki, South
ern Fin land. 
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7. B. Ien ta L. - sokerikoivu (kuva 1 0) 

Sokerikoivukin on itäisen Pohjois
Amerikan puu kuten keltakoivu, mut
ta sen alue on paljon pienempi: Mai
nesta ja Etelä-Ontariosta Appalakkeja 
pitkin Alabamaan ja Georgiaan . Se on 
temperaattisen vyöhykkeen kasvi, joka 
ei näytä koskaan kasvavan edes hemi
boreaalisissa olosuhteissa. Se suosii 
runsasravinteista, kosteaa ja hyvin lä
päisevää kasvualustaa, mutta joskus se 
kasvaa myös kallioisilla mai lla , jopa 
louhikoissa. Se ei koskaan muodosta 
yksin metsiköitä, vaan kasvaa yksit
täin sellaisissa sekametsissä, joissa on 
mm. keltakoivua, sokerivaahteraa, 
amerikanpyökkiä, kiiltotuomea (Pru
nus serotina), valkotammea (Quercus 
alba), tulppaanipuuta (Liriodendron 
tulipifera), amerikanlehmusta (Tilia 
americana) ja kanadanhemlokkia. 

Myös lehdiltään se on melkoisesti 
keltakoivun kaltainen, mutta tumma 
runko ja murskattujen si lmujen hyvin 
vahva rohdosmainen tuoksu ovat hy
viä erottavia ominaisuuksia. 

Suomessa sokerikoivua tiettävästi 
kasvaa herbaarionäytteiden (H) mu
kaan Helsingissä iskalassa, Tampe
reella Sorsapuistossa, Hattulassa Le
paalla ja Karjalohjalla Tammistos a . 

8. B. pubescens Ehrh. - hieskoivu , 
glasbjörk (kuvat 6, 7 ja 13) 

Hieskoivu on rauduskoivun tavoin h -
vin laaja-alainen euraa ialainen laji: si
tä on Atlantin va ltamereltä Lenajoelle 
Neuvostoliiton Kauko-Itään. Sekin on 
boreaalistemperaattinen kasvi ja moni
muotoinen (Suomessa kasva i ta ro
duista katso Hämet-Ahti 1987). Kori -
tepuuna hieskoivu on kaupunkien 
puistoissa rauduskoivua ylei empi, 
vaikka rauduskoivu monissa tapauk
sissa olisi sekä koristeellisuuren a että 
käyttöominaisuuksiensa puole ta sitä 
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suositeltavampi. Hieskoivusta on Ou
lun yliopiston kasvitieteellisessä puu
tarhassa viljelyssä punalehtinen, Yli
kiimingistä löytynyt muoto (Mäkirinta 
& Similä 1980), joka voisi olla Pohjois
Suomessakin menestyvä, kotimainen 
hyvä koristepuu. 

9. 8 . nana L. - vaivaiskoivu, dvärg
björk (kuva 8) 

aivaiskoivu on eteläarktis-boreaali
nen kas i, jota on läpi Euraasian sekä 
Pohjois-Amerikassa Alaskassa, Baffi
ninmaalla ja Grönlannissa (Scoggan 
1978). Suomessa kasvava vaivaiskoivu 
on nimialalajia (subsp. nana), jonka 
alue ulottuu Luoteis-Euroopasta Jeni
seille (esim. Koropachinskiy 1983). Sii
tä itään Aasiassa ja Pohjois-Amerikas
sa kasva a vaiva iskoivu on rotua 
subsp . exilis (Sukachev) H ulten, jolla 
on pienemmät lehdet kuin nimirodulla 
ja nuori oksaranka on nystyinen. Ko
ristekasvina aivaiskoivua näkee hyvin 
harvoin. iljellyt yksi löt ovat usein 
koi uruosteen (Melampsoridium betu
linum) saastuttamia, ja sen takia nii
den lehdet arise at varhain . 

Vai aiskoi u risteytyy sekä hieskoi-
un (8. x intermedia Thomas) että 

raudu koivun (8. x bottnica Mela) 
kanssa; näille molemmille näyttää pe
riyty än ai aiskoivun syysväri. 

10. 8 . humilis Schrank - euroopan
pensa koivu, bu kbjörk 

Euroopanpensaskoivu on keski- ja 
runsa ravinteisten koi u- ja pajuval
taisten korpien ka i, jota on Baltian 
maista ja Pohjoi -Saksasta Baikalille . 
Se on boreaali -pohjoistemperaattinen 
ja mantereinen laji, jota Suomessa her
baarionäytteiden (H ) perusteella on 
kas atettu ainakin Karjalohjalla 
(Tammistos a; ksi pensas, jonka voi-
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makkaasti kasvanut ruohikko tuhon
nut), Hattulassa (Lepaalla, josta pois
tettu), Pietarsaaressa (Koulupuutar
hassa) ja Oulussa (Ainolassa ja kasvi
tieteellisessä puutarhassa). 

Seuraavat koivulajit ovat tai ovat ol
leet viljelyksessä maamme kasvitieteel
lisissä puutarhoissa sekä muutamissa 
puulajikokoelmissa: 

11. B. divaricata Ledeb. (B. midden
dorffii Trautv. & Meyer) on pensas
mainen koivu Itä-Siperian ja euvos
toliiton Kauko-Idän hemiarktis-kesk i
boreaalisten osien kuivissa ja kuivan
puoleissa lehtikuusimetsissä, joissa se 
muodostaa toisinaan hyvin tiheän pen
saskerroksen. Se runsastuu selvästi 
kulo- ja hakkuualoilla (Hämet-Ahti 
1970). Sitä on myös alueen vuoristojen 
Pinus pumila-pensaikoissa (Koropac
hinskiy 1983). 

Tästä koivusta kerättiin siementä 
euvostoliiton Kauko-Idästä 1976 

(Luukkanen ym. 1978), ja sitä on kas
vamassa mm. Oulun kasvitieteellisessä 
puutarhassa . 

12. B. glandulosa Michx kasvaa koko 
hemiarktisessa , ja boreaalisessa Poh
jois-Amerikassa Tyynen valtameren 
rannikkoa ja läntisintä Alaskaa lukuu
nottamatta. Se on keski- ja runsasra
vinteisten soitten sekä tundranummien 
kasvi, jota meillä kasvaa Helsingissä, 
Lammilla ja Oulussa herbaarionäyuei
den (H) perusteella . 

13. B. pumila L. on pohjoisamerikka
lainen suopensas, jota on poikki man
tereen hemiarktisessa ja boreaalises a 
vyöhykkeessä. Se on hyvin monimuo
toinen ja kasvaa ravinteisuudeltaan 
hyvin erilaisilla paikoilla. Suomessa i
tä lienee iljelyssä Helsingin (Palmen 
1986) ja Turun (var. glandulifera Re
gel) kasvitieteellisissä puutarhois a. 
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Kuva 16. Valkorunkoinen rauduskoivu on kau
neimpia koristepuitamme. Mäntsälä, 22. 5. 
1982. 

Fig. 16. Betula pendula is one of the best orna
mental trees in Finland. 

14. B. costata Trautv. on itäaasialai
nen, temperaattinen ja lievästi merei
nen koivulaji, joka ulkomuodoltaan 
muistuttaa suuresti kelta- ja sokerikoi-

ua. Turun kasvitieteellisessä puutar
ha sa on muutamia nuoria yksilöitä. 

15. B. tatewakiana M. Ohki & S. Wa
tanabe on har inainen, pensasmainen 
koi u, jota kasvaa vain muutamilla rä
meillä Tokachin maakunnassa Hok
kaidolla. Sitä on yksi yksilö Helsingin 
yliopi ton kas itieteellisessä puutar
ha sa (Palmen 1986). 
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16. B. uti/is D. Don. var. jacquemontii 
(Spach) Winkler, on hohtavan valko
runkoinen ja kotoisin Länsi-Himala
jalta. Se on Keski-Euroopassa hyvin 
suosittu koivu (Grootendorst 1973), ja 
herbaarionäytteiden (H) perusteella si
tä kasvaisi Vihdissä Vähämäen arbore
tumissa ja Tampereella Hatanpään ar
boretumissa . 

17. B. davurica Pallas on kotoisin 
Neuvostoliiton Kauko-Idästä ja Koil
lis-Kiinasta . Se on temperaattinen, lie
västi mereisen - lievästi mantereisen 
ilmaston laji, jolle on ominaista hilsei
levä, punertava tuohi. Sitä on Helsin
gin (Palmen 1986) ja Oulun kasvitie
teellisissä puutarhoissa. 

18. B. albosinensis Burkill kasvaa 
luonnonvaraisena Länsi-Kiinassa. Sille 
on ominaista punaruskea, sileinä levyi
nä hilseilevä tuohi. Yksi yksilö tätä 
koivulajia kasvaa Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa (Pal
men 1986). Se on saatu Upsalasta, jon
ne Harry Smith toi sen siemeniä Kii
nasta . 

19. B. nigra L. kasvaa Yhdysvaltojen 
itäosissa Appalakkien temperaattisten 
rinteiden jokivarsilla. Se on lähes mus
tatuohinen koivu, jota Suomessa on 
tiettävästi pari pientä puuta (Hämeen
linnassa ja Pohjassa Viikarissa) her
baarionäytteiden (H) perusteella . 
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Eckerön Ängstorp ja sen suuret puut 

Olavi Suominen 

Suominen, 0. 1987: Eckerön Ängstorp ja sen suuret puut. (Ängstorp garden in 
Eckerö , Åland.)- Sorbifolia 18(4):171-174. 

Ängstorp, an oldpost office in Eckerö , Åland, was built in 1773-1778. Theplace 
has great cultural value and is also dendrologically interesting. The largest tree in 
Finland grows in the garden. The height of this massive White Poplar (Populus al
ba) is 22m and girth at 30 cm is 786 cm. Possibly the biggest pear tree (Pyrus com
munis) in Finland and a very large Horse-Chestnut (Aesculus hippocastanum) also 
grow in the garden. 

Olavi Suominen, Hämeenkaru 7 C 54, 20500 Turku, Finland. 

Suomen massiivisin hopeapoppeli (Po
pulus alba) kasvaa Ängstorpissa, Ec
kerön kunnan Storbyn kylässä Ahve
nanmaalla (kuva 1). Pituutta puulla on 
noin 22 metriä ja mutkikkaan rungon 
ympärysmitta 30 cm:n korkeudelta mi
tattuna on peräti 786 cm. Puu on kol 
mirunkoinen, haaraantuminen tapah
tuu jo noin 30 cm:n korkeudelta. Jä
rein haaroista on 400 cm ympärysmi
taltaan 1 ,3 m:n korkeudelta mitattuna , 
toinen haara on 364 cm ja kolmas , jo
ka on perin huonokuntoinen , 296 cm. 
Mittaukset suoritti Pertti Uotila kesäl
lä 1987. Ängstorpin poppeli on huo
mattavasti kqokkaampi kuin tähän 
saakka suurimpina pidetyt hopeapop
pelit, joista kookkain on Vantaan Tik
kurilassa kasvava yksilö, jonka ympä
rysmitta vuonna 1984 oli 1,3 m:n kor
keudelta 510 cm (Karhu 1986) . 

Ängstorpin hopeapoppeli on samal
la Suomen suurin puu. Se on suurempi 
kuin Piikkiön Lyydikkälässä kasvava 
tammi, joka vuonna 1986 ehdittiin jo 
julistaa Suomen suurimmaksi puuksi. 
Tarkistusmittauksissa saatiin Lyydik
kälän tammen ympärysmitaksi 757 cm 
(Karhu 1987) . 

Hopeapoppeli voi kirjallisuustieto
jen mukaan pohjoismaissa elää yli sa
ta uotiaaksi ja saavuttaa yli 20 metrin 
pituuden (Mitchell & Wilkinson 1983) 

ja Etelä-Euroopassa yksi kaksisataa 
vuotiaaksi ja kasvaa yli 30 metrin pi
tuiseksi (Vaucher 1980). 

Ängstorpissa kasvaa myös todella 
suuri hevoskastanja (Aesculus hippo
castanum), josta jo aikaisemmin on ol
lut tämän lehden palstoilla kuva ja ohi
kulkijan huomioita (Suominen 1985). 
Hevoskantanjan rungonympärysmitta 
on 1 metrin korkeudelta mitattuna 353 
cm. Hieman ylempänä puu haaraan
tuu ensin kahdeksi haaraksi, joiden 
ympärysmitat rinnan korkeudelta ovat 
312 cm ja 173 cm. Toinen näistä haa
raantuu ylempänä edelleen kahdeksi 
haaraksi. Hevoskastanjan pituus on 
noin 20 metriä, mittapuuna voi käyt
tää lähellä olevaa 16 m:n pituista lip
putankoa. Kukkiessaan hevoskastanja 
on todella komea näky, kukkia suures
sa puussa näyttää olevan tuhansia . 

ieressä kasvavat kaksi muuta hevos
kastanjaa ovat jättiläisyksilöä tuntu
vasti pienempiä ; suurempi, josta myrs
ky katkaisi latvan, on 310 cm ympärys
mitaltaan 1 ,3 m:n korkeudelta. 

Vanha po titalo 

Ängstorp on kulttuurihistoriallisesti 
erittäin ar okas rakennus (kuva 2). Se 
rakennettiin vuosi na 1773- 1778 posti 
taloksi. Kysee ä on Eckerön vanhin 
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Kuva 1. Ängstorpin pihalla kasvava valkopop
peli on Suomen suurin puu. Sen rungon ympä
rysmitta 30 cm korkeudella on peräti 86 cm . 
Valokuvat 0. Suominen. 

Fig. 1. The largest tree in Finland grows in the 
garden of Ängstorp. The girth of thi massive 
Populus Alba at 30 cm is 786 cm . - Photo
graphs 0 . Suominen. 

postitalo, joka rakennettiin samanlai
seksi kuin aikakauden muutkin po ti
talot valtakunnassa. Vain tämä posti
talo on säilynyt meidän päiviimme al
kuperäisen kaltaisena ja jopa raken
teiltaan hyväkuntoisena (Fagerlund 
1925, Anon. 1979). 

Talon kautta kulki aikoinaan kaikki 
Suomeen tuleva posti ja talossa ollee
seen kestikievariin poikkesivat sekä 
tunnetut että tuntemattomat matku -
tavaiset. Kuningas Kustaa II 1 vietti ta
lossa kolme yötä vuonna 1788. Talo sa 
ovat viivähtäneet mvö mm. kei ari 

SORBIFOLIA 18(4) 1987 

Nikolai 1, kenraali von Döbeln ja Giu
seppe Acerbi, italialainen tutkimus
matkailija . 

Postitalonaja kestikievari na talo eh
ti palvella vain vuoteen 1828 saakka, 
jolloin meren rannalle samaan kylään 
valmistui Carl Ludwig Engelin piirtä
mä suunnattoman suuri kivinen posti
talo. Perimätieto kertoo, että keisari 
Aleksanteri 1 määräsi uuden postitalon 
rakennettavaksi palatessaan vierailulta 
Ruotsista . Hän oli Ruotsin puolella 
nähnyt Grisslehamnin uuden postita
lon , johon hän nyt vertasi Eckerön lu
histumaisillaan olevaa pientä postita
loa. Karu totuus on kuitenkin ettei kei
sari Aleksanteri 1 koskaan vieraillut 
Ruotsissa eikä käynyt edes Ahvenan
maalla (Wilen 1985). 

Ängstorpin kohdalla on säilytetty 
kappale vanhaa postitietä. Muu osa 
postitiestä on jäänyt Eckerön lauttasa
tamaan ievän tien alle. Sitä rakennet
taessa vaurioituivai Ängstorpin hevos
kastanjat jonkin verran (Svensson 
1978). 

Ängstorpin myöhempiä vaiheita 

uden postitalon valmistuttua Ängs
torpin osti tullinhoitaja Herman von 
Brandenburg. Talon myöhemmistä 
aiheista mainittakoon, että talo oli 
uosina 1859-72 vuokrattuna rovasti 

Sadeliuk en leskelle, joka luovutti 
uokraoikeuden . 1872 asessori Uno 

Kurtenille (Anon. 1980). Kurtenin 
ajalta liene ät Ängstorpin suuret puut 
peräisin. Ilmeisesti vuosisadan alussa 
otetussa aiokuvassa (Nyman 1963) 
he oskastanja on noin kymmenmetri
nen. Runsas uosikymmen aikaisem
min, v. 1884, oli Victor Westerholm 
maalannut taulun "Eckerön postita
lo" (nimen Ängstorp talo sai asta tä
män vuo i adan puolella, kun Kurten 
lunasti talon omakseen vuokra-ajan 
päätytt ä . 1913). Maalauksessa talon 
a emmalla puolella ole a puu on to-
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Kuva 2. Eckrön van
hin postitalo, Ängs
wrp, on kulttuurihis
!Oriallisesti eriuäin ar
vokas. 

Fig . 2. Ängstorp, an 
old post office in Ec
kerö, Åland, has greal 
cultural value. 

dennäköisesti juuri nykyinen hevos
kastanjajätti läinen. Taulun maalaami
sen aikoihin puu oli noin viisimetrinen 
(Reitala 1967, Fagerlund 1925). 

Ängstorpin kulttuurihistoriallista 
arvoa li sää sen seuraava omistaja, ru
noilija Jarl Hemmer, joka osti talon 
varsin erikoislaatuisissa olosuhteissa. 
Kurten halusi myydä talon nimeno
maan Hemm~rill e, jonka oli vain ohi
mennen tavannut. Jonkin aikaa em
mittyään Hemmer osti talon vaikkei 
ollut käynyt talossa eikä edes tiennyt 
montako huonetta talossa oli (Svens
son 1978). 

Hemmer oli kotoisin Pohjanmaalta. 
Tehtyään lomamatkan Ahvenanmaalle 
hän ihastui heti maakunnan luontoon, 
joka oli vastakohta Pohjanmaan hie
man yksitoikkoisille maisemille. Ahve
nanmaan luonnon moni-ilmeisyys 
kiehtoi häntä. Täältä hän löysi suolai
sen meren hurjan alkuvoiman ja karun 
saaristomaiseman vastapainoksi veh
masta lehtomaisemaa. Hän ihastui 
myös ahvenanmaalaisten valoisaan 
elämänasenteeseen ja värik kääseen 
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kieleen, jonka ryydit olivat pera1sm 
Raamatusta ja seitsemältä valtamerel
tä (Hemmer 1957). Porvoon talonsa 
puutarhaan Hemmer vei myöhemmin 
runsaasti Ahvenanmaan ja Turun
maan rikkaan kasvimaailman lajeja 
(Ruin 1969). 

Hemmerin ostaessa talon olivat he
voskastanjat jo suuria puita. Niistä on 
maininta hänen muistikirjassaan kesäl
tä 1928: "En ruskig sommar på ett 
härligt ställe. Fruktträden i juni blom
mande som vita bränningar omkring 
oss och våra ögon speglade dem. Se
dan kom syrener, vita rosor, de väldiga 
kastanjernas kandelabrar, jasm iner, 
röda rosor. .. " (Hemmer 1957) . 

Ängstorpin pihapiirissä ja lähiympä
ristössä kasvaa mm. saamia ja vaahte
roita, mutta ne eivät ole kooltaan suu
ria. Suurina, mahdollisesti Suomen 
suurimpina, voi pitää puutarhassa kas-
a ia kahta hyväkuntoista päärynä

puuta (Pyrus communis), joista suu
remman rungon ympärysmitta rinnan
korkeudelta on 216 cm ja 50 cm:n kor
keudelta 235 cm. Puun korkeus on 13 
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Kuva 3. Ängstorpin suurella päärynäpuulla on 
pituutta n. 13m ja ympärysmittaa 1,3 m korkeu
della 216 cm. Se lienee lajissaan Suomen suurin. 

Fig. 3. Possibly the biggest pear tree in Finland 
grows in the Ängstorp garden. 

m (kuva 3). Kesällä 1986 puut olivat 
täpötäynnä hedelmiä. Myös päärynä
puista on maininta Hemmerin mui li
kirjassa kesältä 1928: "Vi skördade 
denna första sommar ur trädgården 55 
1 körsbär, därav 30 1 härliga bigarråer, 
101 plommon och 301 päron ." (Hem
mer 1957). 

Ängstorpin puut kärsivät kylmä tä 
talvesta 1987. Päärynäpuissa oli kesäl
lä 1987 vain vähän hedelmiä . Hopea
poppelissa oli runsaasti kuivia oksia ja 
lehtiäkin näytti olevan vähemmän kuin 
edellisenä kesänä. Hevo kastanja sel
visi vaurioitta, vain kukkia näytti ole
van paljon vähemmän kuin edellisinä 
kesinä. 
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Suurien puiden lisäksi Ängstorpin 
hyvinhoidetussa puutarhassa on run
saasti kukkia ja muita koristekasveja. 
Ängstorpin on vuodesta 1982 lähtien 
omistanut merikapteeni Paul Hartvik. 
Hän on kunnostanut päärakennusta 
vanhan rakennuksen erikoisluonteen 
mukaisesti. 

Ängstorpin ohella koko Storbyn ky
lä tarjoaa paljon katsottavaa. Vanhaa 
rakennuskantaa on täällä säilynyt 
poikkeuksellisen paljon . Manner-Suo
mesta tuleva ei voi olla hämmästele
mättä ahvenanmaalaisen luonnon re
hevyyttä ja lajirikkautta. 
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Kynäjalava (Ulmus laevis) luontaisenaja viljeltynä 
Turun seudulla 

Kari Järventausta ja Unto Laine 

Järventausta, K. & Laine, U. 1987 : Kynäjalava (Ulmus laevis) luontaisenaja viljel
tynä Turun seudulla. (European white elm (Ulmus laevis) as a native and culti
vated tree in the vicinity of Turku, SW Finland.)- Sorbifolia 18(4): 175-181. 

Only a few indigenous stands of Ulmus laevis Pallas are known in the coastal area 
of the province of Turku, between the towns of Parainen (Pargas) and Turku . ln 
Parainen (Skråbbo, on Kirjala island) there grows a group of wild trees of differ
ent ages on the lower part of a steep cliff at the edge of a small garden. In Kaarina 
(Vuolahti, on Kuusisto island) there are only one old and one young tree near 
buildings . The authors consider these individuals to be spontaneous . The situation 
on Ruissalo island to the southwest of the city of Turku is confused, though. The 
older white elms in the surroundings of Villa Roma and the dilapidated buildings 
of Birkka must have been, at !east in part, originally planted. They have later given 
rise to new naturalized individuals. Obviously the trees at Kojkulla in Parainen are 
also cultivated, although the habitat seems to be typical ofindigenous trees. Ulmus 
laevis has been planted as an ornamental tree in parks and along the streets of the 
city of Turku, but it is much rarer than e.g. Ulmus glabra. 

Kari Jtirventausta, Paavontie 13, 37680 Valkeakoski, Finland. 
Unto Laine, Turun yliopiston biologian laitos, kasvimuseo, 20500 Turku, Finland. 

Hjelt (1902) ma1mtsee kolme mielen
kiintoista kynäjalavan (Ulmus laevis 
Pallas) löytää Varsinais-Suomen ran
nikolta Turun kaupungin läheisyydes
tä. 'iitä esiintymiä on lajin monissa 
myöhemmissä levinneisyyskartoissa ja 
löytöpaikkaluetteloissa pidetty mie
luumminkin luonnonvaraisina kuin is
tutusperäisinä tai villiytyneinä (Linko
la 1938, Ollinmaa 1952, Hulten 1971; 
vrt. myös Jalas & Suominen 1976). 
Näistä maamme lounaisimmista kas
vupaikoista on kaivattu yksityiskohtai
sempia tietoja, etenkin kun ne ovat 
verraten erillään kynäjalavan Etelä
Hämeen päälevinneisyysalueesta (Er
kamo 1979, Uotila 1979 aja b). 

Koska Turun seudun villeinä kasva
vista kynäjalavista ei 1900-luvulla teh
ty uusia havaintoja, tarkasteli Uotila 
(1979 a) näitä vanhoja löytöjä huomat
tavan kriittisesti ja varusti puun levin
neisyyskartassa nämä länsirannikon 
esiintymät aiheellisesti kysymysmer-

kein . Ratkaisua hän perusteli mm. pes
simistisellä toteamuksella: "Turun 
seudulta viime vuosisadan lopulla il
moitetut puut lienevät hävinneet, jos 
sitten ovat olleetkaan alkuperäisiä". 
Niinpä hieman myöhemmin julkaistus
ta kynäjalavajulisteesta puuttuvat Tu
run seutua koskevat levinneisyystiedot 
jo kokonaan. Jostain syystä hieman ai
kaisemmin myös "Suuressa kasvikir
jassa" on haluttu "unohtaa" Turun 
kulmakuntaa koskevat vanhat tiedot 
(Erkamo 1965). Kynäjalavaa koske
vien uusimpien levinneisyyskarttojen 
laadintavaiheessa Uotila kuitenkin pa
tisteli turkulaisia botanisteja jäljittä
mään näitä kadonneiksi epäiltyjä esiin
tymiä - silloin vain valitettavasti huo
nolla menestyksellä. 

Merkittävää puhtia kynäjalavan 
lounaisten kasvupaikkojen etsintöihin 
antoi arsinais-Suomen uhanalaisten 
kasvien luetteloimisvaihe. Tällöin to
dettiin, että kyseinen jalava on luoki-



176 SORBIFOLIA 18(4) 1987 

1 \...,/../ 
/ 1 • 1 

0 10 20km 

Kuva 1. Kynäjalavan le
vinneisyys Turun seudul
la_ 

~----:::-::-:--= --:-:::J Fig_ 1. The distribution of 
European White Elm in 
the vicinity of Turku, SW 
Finland . 

+ 
1 

( 
1 

1-

+ < \ 
/ -t \ ' 

rku ' '--~"" 
.> ' 

• = alkuperäinen, na
tive 

teltava koko maakunnassa erittäin 
uhanalaiseksi. Siksipä sen vanhoista 
kasvupaikoista oli saatava kiireesti li-
sätietoja (kuva 1 ). · 

Paraisten ja Kaarinan kynäjalavat 

Toukokuussa 1983 etsittiin kynäjala
vaa Paraisten KirjaJan mannersaarella. 
Alkuvihjeenä oli Hjeltin (1902) mai
njnta kasvupaikasta vuoren jyrkänteel
tä Skråbbossa. Löytäjä A. Arrhenius 
piti esiintymää alkuperäisenä ilmoit
taen paikalla kasvavan useita puita, 
joista pisin oli lähes 12-metrinen. Et
sintäpartio Yrjö Mäkinen ja Matti Yli
Rekola onnistuikin löytämään aivan il
meisesti saman esiintymän KirjaJan 
saaren Häxbergsuddenilta jyrkähköltä 
etelään viettäväitä Högabergetin kal
liotörmältä (Grid 27°E: 66999:2411) 
(kuva 2). Kasvupaikka sijaitsee nykyi-

\ 

0 = alkuperä epävar
ma, possibly not na
tive 

0 = villiytynyt, natu
ralized 

? = vanha löytö, to
dennäköisesti hävin
nyt; old record, prob
ably disappeared 

sin johtaja Georg Balthasarin huvila
tontilla vaikuttavan näköalavuoren 
kupeessa. Tämä kynäjalavikko käsit
tää kolme lähekkäistä ryhmää, joissa 
on yhteensä 13 hyväkuntoista, verra
ten ohutta runkoa. Elinvoimaisimmas
sa rykelmässä on peräti kahdeksan 
runkoa. Puiden keskikorkeus lähente
lee 15 metriä. Ylemmillä kallioteras
seilla on Usäksi ohuella, sammaloitu
neella mulloksella toistakymmentä 
2-4 m korkeaa, pensasmaista kynäja
lavan vesaa tai siementainta. 

Jalavien alla kasvaa harvennettua 
pähkinäpensaikkoa (Corylus avel/a
na), runsaasti taikinamarjaa (Ribes al
pinum) sekä muutama lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum) ja tuuheita tuo
mia (Prunus padus). Kookkaat kuuset 
varjostavat hieman jalavia. Kasvupai
kan lehtomaista luonnetta kuvastavat 
mm. mustakonnanmarja (Actaea spi
cata), sinivuokko (Hepatica nobilis), 
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metsävirna (Vicia sylvatica), kevät- ja 
syylälinnunherne (Lathyrus vernus, L. 
linifolius), metsäapila (Trifolium me
dium), vuohenputki (Aegopodium po
dagraria), lehtopähkämö (Stachys syl
vatica), jäniksensalaatti (Mycelis mu
ralis), lehtonurmikka (Poa nemoralis) 
ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans). 
Varjoisissa kallionraoissa on kallio
imarteen (Polypodium vulgare) ohella 
lukuisia tuppaita tummaraunioista 
(Asplenium trichomanes). Nuorien ky
näjalavien ympärillä kallionpengermil
lä rehottavat paikoitellen lehtoarho 
(Moehringia trinervia), pensaikkotatar 
(Fallopia dumetorum), haisukurjen
polvi (Geranium robertianum), keto
orvokki (Viola tricolor), mäkihorsma 
(Epilobium collinum), kivikkoalvejuu
ri (Dryopteris filix-mas) ja metsäkas
tikka (Calamagrostis arundinacea). Ja
lavien juurista lepää miltei puhtaalla 
kallioalustalla, jota rinteiltä valuvat 
vedet ruokkivat ja rehevöittävät tässä 
varsin omaperäisessä elinympäristös
sä. 

Lisäksi huvilarakennuksen päädyssä 
kasvaa yksinäinen, leveälatvuksinen 
kynäjalava, joka on kuulemma taime
na siirretty vastakkaiselta rinteeltä ny
kyiselle paikalleen. Koko kynäjalava
esiintymän allwperäisyyttä ajatellen 
herättävät taustalla kiusallista huomi
ota paksurunkoinen hopeapaju (Salix 
alba 'Argentea'), vanhanpuoleinen ho
pea kuusi (Picea pungens 'Glauca') se
kä ryhmä lahorunkoisia vuorimäntyjä 
(Pinus mugo). Viimeksimainittuja eh
kä lukuunottamatta vuorenrinteen ja
lavat ovat istutuspuita varmastikin 
vanhempia. Huvilarakennukset ovat 
valmistuneet 1900-luvun alkupuolis
kolla. Tulkoon vielä todetuksi, että 
Häxbergsuddenin kynäjalavat esite
tään Paraisten luonnoninventaariossa 
(Anon. 1978) metsälehmu ksina. Errare 
humanum est! 

Hjelt (1902) mainitsee Paraisten 
Startervon Tervsundissa (Grid 27°E: 
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Kuva 2. Kynäjalavaryhmä kalliopengermällä 
Paraisten Skråbbossa.- Valokuvat 12. 9. 1987 
K. Laine. 

Fig. 2. A group of European White Elm on the 
southern slope of Högaberget hill at Skråbbo, 
Pargas, SW Finland. Photographs 
12. 9. 1987 K. Laine 

6691 :240) kasvavan nuoren, kukki
mattoman jalavan, joka myöhemmin 
on E. Reuterin keräyksen (1883) perus
teella varmistettu kynäjalavaksi . Mu
seonäytteen lehdet ovat alapinoaltaan 
poikkeuksellisen kaljuja. Toistuneista 
etsinnäistä huolimatta emme ole ky
seistä jalavaa löytäneet sopivan tuntui
silta rinneniityiltä (esitteessä "in prato 
devexo"). Vanhat niityt ovat alueella 
nykyisin siinä määrin metsittyneet, et
tä yksinäistä kynäjalavaa ei ole help-
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poa havaita. Hyvin todennäköisesti 
puu on hävinnyt metsänhakkuiden yh
teydessä. 

Muualta Paraisilta olemme tavan
neet kynäjalavan makeavesialtaan luo
teisrannalta Kojkullan Bovikistä (Grid 
27°E: 6696:234), minne se on kaiketi 
istutettu 1930-luvulla. Nykyisin nämä 
puumaiset 5 tai 6 yksilöä ovat yli 10-
metrisiä ja hyväkuntoisia. Puita voisi 
aivan hyvin kuvitella kasvupaikan pe
rusteella alkuperäisiksikin. Ne kasva
vat tervaleppien ja tuomien seassa pie
nessä rantalehdossa. 

Tarkastaessaan tietoja Varsinais
Suomen suurista jalavista tämän kir
joittajista Järventausta (1985) totesi, 
että Kaarinan Vuolahdessa Kuusiston 
mannersaaren länsiosassa (Grid 27°E: 
6704:242) uuden omakotitalon (Ruo
honen) pihapiirissä kasvaa ennätyksel
lisen paksurunkoinen kynäjalavavan
hus, jonka elinvoimaisesta tyviosasta 
on versonut uusia haaroja (kuva 3). 
Emopuun läheisyydessä on huomatta
vasti nuorempi, miltei 10-metrinen ja
lava, joka kilvoittelee elintilasta koi
vun ja kuusen puristuksessa . Paikalla 
on aikaisemmin kuulemma ollut pieni 
saha ja tuulimylly, mihin viittaa nimi 
Kvarnbackekin. Jalavien ympäriltä 
kuivanpuoleisesta rioteestä löytyy pää
asiassa ketokasveja, mm. mäki- ja Sär
mäkuisma (Hypericum perjoratum, 
H. macu/atum), kurjen- ja kissankello 
(Campanula persicijolia, C. rotundijo
lia), kyläkellukka (Geum urbanum), 
sikoangervo (Filipendu/a vu/garis), pu
kinjuuri (Pimpinella saxijraga), kelta
matara (Galium verum), metsäapila, 
lehtonurmikka ja koiranheinä (Dacty
lis glomerata) sekä jokuneo kataja (Ju
niperus communis), tuomi ja raita (Sa
lix caprea). 

Ruissalon kynäjalavat 

Etelä-Suomen kasvistoa koskevassa 
julkaisussaan Zetterman & Brander 
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(1867) mainitsevat kynäjalavan Ruis
salosta ilman tarkempia lisätietoja . 
Ensimmäisenä on kuitenkin kynäjala
van kerännyt täältä jo E. Niklander 
(1855), joka lyhyessä esitekommentis
saan arvelee sitä jopa alueella alkupe
räiseksi. Myöhemmissä julkaisuissa 
kynäjalavan alkuperäisyys Ruissalossa 
kuitenkin asetetaan kyseenalaiseksi 
(Hjelt 1902). Perusteellisessa kasvisto
selvityksessään Lindgren (1954) ei yl
lättäen mainitse saarelta lainkaan ky
seistä puuta. Ei myöskään Rainio 
(1971) hiisku sanallakaan kynäjalavas
ta. 

Epätietoisuus kynäjalavan kasvami
sesta nykyään Ruissalossa hälveni oi
keastaan vasta hiljattain, kun ylipuu
tarhuri A. Kasvi keräsi jalavanäytteitä 
Kallanpään sotilasalueen liepeiltä Hel
singin yliopiston kasvimuseoon. Ke
ruut koskivat ränsistynyttä, muhkura
runkoista puuta, jota muutamissa ai
kaisemmissa julkaisuissa (mm. Rainio 
1971) oli pidetty erheellisesti lehtojala
vana (Ulmus carpinifo/ia U. 
minor). Kuitenkin Rainiokin kummas
teli myrskyn runteleman emopuun ym
pärille puhjenneita juurivesoja. Lehto
jalavalle tällainen vesamuodostus on 
vieras piirre (Uotila 1979 b) . Lehtien 
hammastukselta Kallanpään kynäjala
va on tavallisesta poikkeavaa tyyppiä 
(f. simplicidens Wolf). 

Pistäydyimme kyseisellä paikalla ja
lavan kukinta-aikaan keväällä 1986. 
Pienoisen harhailun jälkeen katken
nutlatvuksinen, lähes 7-metrinen jala
vavanhus löytyi kallioiselta rantata
santeella tuomien, koivujen, pihlajien 
ja mäntyjen seasta. Jo kauempaa saat
toi päätellä, että kyseessä oli tosiaan
kin kynäjalava. Itse asiassa tämä Rai
nion ilmoittama kasvupaikka sijaitsee
kin entisen Birkan tilan mailla. Emo
puun ja neljän vesapuun kasvuympä
ristö on lehtomaista, harvahkoa ranta
metsää . Välittömässä läheisyydessä re
hottaa syreenipensaikko (Syringa vul-
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garis). Myöskin hieman kauempana 
häämöttävät sembramänty (Pinus 
cembra), hopeakuusi ja hevoskastanja 
(Aesculus hippocastanum) muistutta
vat vanhoista istutuksista. Aivan ko
konaan ei tietenkään voida jättää huo
miotta sitäkään mahdollisuutta, että 
tämä Kailanpään sotilasalueeseen ra
joittuva kynäjalavan rantaesiintymä, 
joka sijaitsee lähellä merenpinnan ta
soa ja josta matkaa lähiruovikkoon on 
noin 30m, voisi olla luontaisesti synty
nyt. Joka tapauksessa jalavien ympä
rillä kasvaa runsaasti taikinamarjaa ja 
vadelmaa (Rubus idaeus). Ruohoista 
mainittakoon kielo (Convallaria maja
lis), valkovuokko (Anemone nemoro
sa), pystykiurunkannus (Corydalis so
lida), kyläkellukka, ketunleipä (Oxalis 
acetosella), puna-ailakki (Silene dioi
ca), tesmayrtti (Adoxa moschatellina), 
karhunputki (Ange!ica sy lvestris), tes
ma (Milium effusum), nuokkuhelmik
kä ja lehtonurmikka . 

Paluumatkalla päätimme katsoa 
myös Honkapirtin ja Villa Roman vä
lillä kasvavia jalavia, joita oli pidetty 
vuorijalavina (Lindgren 1954). Yllä
tykseksemme emme löytäneet ainutta
kaan vuorijalavaa. Puut ovat kynäja
lavia ja kasvavat vanhan peltoaukion 
etelä- ja pohjoffi reunalla, osittain suur
ten tammien ja euroopanlehtikuusten 
(Larix decidua) joukossa. Ohittavalta 
luontopolulta käsin ne eivät kukinta
ajan ulkopuolella harittavine oksi
neenkaan herätä riittävästi huomiota. 
Ei liioin niiden kasvuympäristökään 
anna aihetta epäillä, että kyseessä voisi 
olla kynäjalava . Erään vankkarunkoi 
simman jalavan iäksi olemme kaira us
näytteen perusteella saaneet 95 ± 3 
vuotta. Neljän vartevimman puun ym
päryslukemiksi rinnan korkeudelta 
olemme venyttäneet mittanauhaa 232 , 
197, 178 ja 162 cm. Peltoaukion etelä
laidalla kasvaa ainakin 15 eri-ikäistä ja 
-kokoista puuta, joista pisimpien lat
vus yltää 20 metrin korkeuteen. Alus-
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Ku va 3. Alkuperäinen, "ikivanha" ja lahovikai
nen kynäjalava Kaarinan Vuolahdessa. Rungon 
ympärysmitta r innankorkeudel ta o n 527 cm. 
P uun paksuutta ja koloisuutta tu tkimassa K. 
J ärvenrausta. 

Fig. 3. An indigenous, pro fusely branching Eu
ropean White Elm at Vuolahti Manor , Kaarin a, 
SW Finland . The circumfere nce of the stam at 
1,3 meters height totalled 527 cm. 

kasvillisuurena on runsaasti vuohen
putkea, koiranheinää, juolavehnää 
(Elymus repens), nokkosta (Urtica dio
ica) ja vadelmaa . Kiviraunioiden lähei
syys sekä terttuselja (Sambucus race
mosa), siperianhernepensas (Caragana 
arborescens) ja illakko (Hesperis mat
ronalis) kielivät ihmistoiminnasta. Ky
seessä lienevät Villa Roman (nyk . Mä
kilä), entisen koetilan kaudella istute
tut kynäjalavat sekä niiden osittain 
luon taisesti kehittyneet vesa- ja ehkä 
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siementaimetkin, yhteensä suunnilleen 
25 yksilöä. Paikallaharr toimi Suomen 
Talousseuran ylläpitämä kokeilupuu
tarha vuosina 1862-76. Eräät jalavat 
ovat kehittyneet monirunkoisiksi. 

Edelläesitetyn katsauksen pohjalta 
ei kynäjalavan luonnonvaraisuutta Tu
run seudulla tarvinne asettaa kyseena
laiseksi ainakaan Paraisten 
Skråbbossa ja Kaarinan Vuolahdessa. 
Valitettavasti vain nämä esiintymät 
ovat jatkuvasti lisääntyvän rakennus
toiminnan takia joutuneet ranta- ja 
omakotiasutuksen piiriin. Todellisuu
dessa kyseessä ovat osaksi varsin iäk
käät puut, jotka ovat vanhempia kuin 
ne rakennukset, joiden pihapiirissä ne 
nykyisin kasvavat. 

Kynäjalava Turun katukuvassa ja 
koristepuuna muuallakin Suomessa 

Kotimaiseksi puulajiksi kynäjalava on 
yllättävän harvinainen puisto- ym. is
tutuksissa. Melko yleiseksi se voidaan 
katsoa vain luontaisen levinneisyysalu
eensa keskuksessa, Etelä-Hämeessä ja 
Pirkanmaalla, missä se on mm. usei
den kartanopuistojen tunnusomainen 
puulaji (ks. Erkamo 1979). Lisäysma
teriaalin helppo saatavuus lienee hou
kutellut seudun taimitarhoja kokeile
maan kynäjalavan viljelyä, joskin tai
mitarhojen hinnastoista sitä on saanut 
turhaan hakea jo vuosikaudet. Toi
saalta moni rantalepikossa versonut 
taimi on saanut uuden kasvupaikan lä
hiseudun pihoista - alueen puuerikoi
suus on tiedostettu jo varhain. 

Muualta Suomesta istutettua kynä
jalavaa tapaa lähinnä yksittäispuina, 
usein vuorijalavan (Uimus glabra) jou
kosta. Taimitarhojen perinteistä ja la
jivalikoimista johtuen kynäjalavan, 
kuten monen muunkin lajin ylei
syys/ harvinaisuus on kuitenkin hyvin 
seudutt"aista. Niinpä laji on yllättäen 
melko yleinen myös Turussa. Huomat-
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tavan vanhoja, ehkä Villa Roman pui
den ikäisiä yksilöitä kasvaa mm. 
Kupittaan- ja Portharrinpuistoissa sekä 
Itäisellä Ran takadulla ja rautatiease
malla. Valtaosa Turun kynäjalavista 
on kuitenkin nuoria, 15-25-vuotiaita 
puita. Näitä kasvaa ainakin 11 puistos
sa (mm. Takamaan-, Teräsrautelan-, 
Urheilu- ja Villenpuisto) ja pihassa 
(mm. Kerttuiinkatu 18 ja Kuuvuoren 
lastentalo). 

Kynäjalavia tiedetään viljellyn enti
sen Kupittaan puutarhakoulun taimi
tarhalla. Taimistan ensimmäinen toi
mintajakso käsitti vuodet 1840-1900, 
toinen vuodet 1930-1972. Puutarha
koulun johtajan tehtäviin kuului v. 
1898 asti myös kaupungin istutusten 
hoito, joten on todennäköistä, että 
em. vanhat kynäjalavayksilöt ovat pe
räisin koulun taimitarhalta. Myöhem
min, 1960-luvun lopussa ja 1970-
luvulla kynäjalavaa on viljelty Turun 
kaupungin taimitarhalla, mistä ovat 
peräisin ilmeisesti kaikki em. nuoret 
yksilöt. 

Kynäjalavan harvinaisuus istutuk
sissa oudoksuttaa, sillä puulla on usei
ta hyviä ominaisuuksia; se on nuorena 
nopeakasvuinen, yleensä terve ja kas
vutavaltaan kaunis puu. Erityisesti 
vanhempien, valoisassa paikassa kas
vaneiden yksilöiden latvus on monesti 
hyvin koristeellinen. Toisin kuin vuori
jalavan, kynäjalavan syysväritys on 
usein huomattavan näyttävä, voimak
kaan keltainen. 

Ilmastollisesti kynäjalava näyttäisi 
olevan varsin kestävä, sillä istutettuna 
sitä kasvaa aina Oulua, Kemiä, Kajaa
nia, Kuopiota ja Iisalmea myöten (Kal
lio 1966, Kokkonen 1981, Perko 1986). 
Kuitenkin osa Turun kaupungin puista 
näyttää kärsineen vuosien 1986 ja 1987 
kovista talvista. 

Vaikka kynäjalavan kasvupaikka
vaatimukset (istutettuna) ovatkin mel
ko väljät, on se kauneimmillaan luon
taisten kasvupaikkojen kaltaisilla, hi-
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kevillä, jopa kosteapohjaisilla paikoil
la. Kuivilla kasvupaikoilla lajia vaivaa
vat miltei säännönmukaisesti monet 
hyönteiset, kuten jalavankäärökirva 
(Schizoneura ulmi), jalavanpussikirva 
(Byrsocrypta ulmi) ja etenkin jalava
kemppi (Psylla ulmi; ks. Uotila 1979). 

Viherrakentamisessa melko usein tu
lee esille ongelma., mitä istuttaa kostea
pohjaiselle ranta- ym. alueelle. Tarkoi
tukseen soveltuvia puulajeja on vähän 
ja niistäkin muutamien (mm. hopeapa
jun ja terijoensalavan (Salix jragilis 
'Bullata') käyttöä sopisi jo maisemalli
sista syistä vähentää . Kynäjalavalie 
tuntuisi siis olevan itsestään selvä 
"markkinarako". Koskahan lajin löy
täisi taimitarhojemme hinnastoista. 

Kynäjalavan valinta Vuoden puuksi 
vuonria 1979 tuotti joka tapauksessa 
pienehkön uuden kynäjalavasukupol
ven puistoihin ja pihoihin, sillä var
mastikin joitakin kymmeniä yksilöitä 
istutettiin juhlavuoden "humussa" eri 
puolille Suomea. 

Kirjallisuutta 

Anon. 1978: Paraisten luonnoninventointi. 
Suomen Talousseuran moniste , 323 s. 

Erkamo, V. 1965: Ulmus laevis Pall ., kynäjala
va. - Teoksessa: Jalas , 1. (toim .), Suuri 
Kasvikirja II: p2- 116. 

Erkamo, V. 1979: Pälkäneen, Hauhon ja Tuu
loksen jalavista. - Dendrologian Seuran 
Tiedotuksia 10:15-26. 

181 

Hjelt, Hj. 1902: Conspectus Florae Fennicae. 
- Acta Soc. Fauna Flora Fennica 21:1-
261. 

Hulten, E. 1971: Atlas över växternas utbred
ning i Norden. 2 uppL- 56 + 531 s. Stock
holm. 

Jalas, J. & Suominen, J. 1976: Atlas Florae Eu
ropaeae 3. Salicacaceae to Balanophoraceae. 
- 128 s., Helsinki. 

J ärventausta, K. 1985 : Varsinais-Suomen suuris
ta Iammista ja vähän muistakin kookkaista 
puista. - Sorbifolia 16:63-73. 

Kallio, T.K. 1966: Koristepuiden ja -pensaiden 
levinneisyydestä ja menestymisestä. -Ann. 
Agric. Fenn. 5(suppL 1) :1-107. 

Kokkonen, A. 1981: Kuopion kaupungin puu
vartisista koristekasveista. - Pro gradu-tut
kielma, Oulun yliopiston kasvitieteen laitos, 
61 s. 

Lindgren, L. 1954: Ruissalon putkilokasvit. -
Turun Ylioppilas 3:145-183. 

Linkola, K. 1938: Kartta kynäjalavan levinnei
syydestä. - Teoksessa: Kalela, A. & Väänä
nen, H . (toim.) 1959, Pohjolan Luonnon
kasvit II (Corylaceae- Rosaceae): 561. Por
voo. 

Ollinmaa, P .J. 1952: Jalot lehtipuumme luontai
sina ja viljeltyinä.- Silva Fennica 77:1-73. 

Perko, A.-K. 1986: Suomen yleisimpien puuvar
tisten koristekasvien levinneisyydestä ja me
nestymisestä ja muutokset v. 1966 jälkeen. 
- Erikoistyö, Lepaan puutarhaopisto, 62 s. 

Rainio, R.J . 1971: Ruissalon dendrologiaa. -
Dendrologian Seuran Tiedotuksia 2:9-15. 

Uotila, P. 1979 a: Kynäjalava - vuoden puu 
1979. - Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
10:4-14. 

Uotila, P. 1979 b: Suomen jalavat.- Dendro
logian Seuran Tiedotuksia 10:51-67. 

Zetterman, A.J. & Brander, A.E. 1867 : Bidrag 
tili sydvestra Finlands nora. - Notiser Säll
skapets Fauna Flora Fennica Handlingar 
7(4):1-29. 

Tieteellisten Seurojen kirjakauppa Tiedekirja myy Dendrologi
an Seuran julkaisuja sekä uusimpia lehtiä ja julisteita. Jäse
net saavat tuotteita samaan hintaan kuin seurankin kautta. 
Jäsenyyden voi osoittaa maksukuitin kantaosalla. Tiedekir
jan osoite on Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 635 177. Au
kioloajat ma-pe klo 11-16. Ensi vuoden puolella aukiolo
ajat pitenevät. 



182 SORBIFOLIA 18(4) 1987 

Perennat, kukkasipulit ja ryhmäkasvit 
viherrakentamisessa 

Puut ja pensaat ovat usein esillä, kun puhutaan viherrakentamisen kas
villisuudesta. Samalla kuitenkin unohdetaan hyvin tärkeä elementti , ni
mittäin se kukkaloisto, joka saadaan aikaan erilaisilla perennoilla, ryh
mäkasveilla ja kukkasipuleilla. Koska aihepiiri on ollut erittäin vähän 
luentoaiheena, järjestää Hortonomien Yhdistys aiheesta päivän mittai
sen tehokurssin "Kukkiva Ympäristö" 17. 1. 1988 Hotelli Haagassa Hel
singissä. 

Kurssi jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisenä käsitellään ryh
mäkasveja, mm. niiden viljelyä, kesäaikaista hoitoa, ryhmien suunnitte
lua sekä sopimustuotantoa. Toinen kokonaisuus muodostuu kukkasipu
leista, jolloin kerrotaan niiden käyttömahdollisuuksista sekä esiviljelys
tä. Kolmannen jakson muodostavat perennat, joiden osalta kerrotaan 
käyttömahdollisuuksista, ryhmien kasvukauden aikaisesta hoidosta se
kä suurkäyttäjän kokemuksista. 

Päivän aikana puheenvuoron "Kukkivan Ympäristön" luomisesta 
käyttää kymmenen alansa asiantuntijaa. Näin muodostuu erittäin moni
puolinen, mutta toisaalta myös yksityiskohtiin menevä kokonaisuus. 
Sen vuoksi kurssi sopii hyvin monenlaisille henkilöille, esimerkiksi yksi
tyiselle ja julkiselle vihertuotannolle, taimikaupalle ja maahantuojille, 
suunnittelijoille, em. kasvien viljelijöille jne. Kurssi on avoin kaikille ha
lukkaille. 

Lisätietoja "Kukkivasta Ympäristöstä" saa Hortonomien Yhdistyksel
tä , p. (90)722 611/Jalkanen tai Närhi. 

Kurssin ohjelma 

8.00 Ilmoittautuminen 

Ryhmäkasvit 

9.00 Ryhmtikasvien viljely, ylipuutarhuri 
Ari Pipatti , Tampereen kaupunki 

9.20 Ryhmtikasvien kestia ika inen ho i to, 
apul.kaupunginpuutarhuri Timo 
Sjönberg , Lahden kaupunk i 

9.45 Ryhmtiruusu ryhmtikasvina, kaupun· 
ginpuutarhuri Rauno Hänn inen , Ke· 
ravan kaupunki 

10.15 Ryhmtikasviryhmtin suunnittelu, 
työnsuunnittelija Helena Värri , Hei· 
singin kaupunki 

10.45 Ryhmtikasvien sopimusviljely, yli· 
puutarhuri Kauko Nurmela, Espoon 
seurakuntayhtymä 

11 .30 Ruokailu 

Kukkasipulit 

12.45 Ktiyttinn6n kokemuks ia esivi ljelystti , 
kasvihuonepuutarhuri Kei jo Tikka, 
Helsing in kaupunki 

13.15 Kukkas ipuleiden monet mahdolfi· 
suudet, yli puutarhuri Arno Kasvi, Tu· 
run y liopiston kasvit ieteelli nen puu· 
tarha 

14.15 Kah vi 

Perennat 

14.45 Moniktiytt6iset perennat, hortonomi 
Markku Visto , Lappeenrannan Taimi· 
tuote Oy 

15.30 Perennaryhmtin hoi to, hortonomi 
Pentt i Alanko, Helsingin yliop iston 
puutarhat ieteen laitos 

15.55 Kokemuksia perennojen ktiyt6stti , 
kaupung inpu utarhuri Heikki Laakso· 
nen, Kotkan kaupunki 
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Rauduskoivun (Betula pendula) keinotekoisesta 
polyploidiasta ja mutaatiaista 

Terho Valanne, Heli Erkkilä, Kaija Pieninkeroinen ja Päivi Vataja 

Valanne, T., Erkkilä, H., Pieninkeroinen, K. & Vataja, P. 1987: Rauduskoivun 
(Betula pendula) keinotekoisesta polyploidiasta ja mutaatioista . (lnduced poly
ploidy and mutations in Betula pendula). - Sorbifolia 18(4): 183- 188. 

Induced polyploidy and mutations in Belula pendula Roth have been studied since 
the 1930's. A large experiment was carried out by Vaarama and Vaianne in 1962-
1970 at the University of Turku , and it showed clear differences between treated 
and control trees. The 25-year-old trees and their progenies and a new mutation 
materia! is still under invertigation in Turku. 

Terho Valanne, Heli Erkkilä, Kaija Pieninkeroinen, Päivi Vataja, Turon yliopis
ton biologian laitos, kasvitieteen osasto, 20500 Turku, Finland. 

Rauduskoivu (Betula pendula Roth) 
on diploidi laji, jonka somaattinen 
kromosomiluku on 2n = 28. Hieskoi
vu (B. pubescens Ehrh .) on tetraploidi 
2n = 56. Näiden puumaisten koivula
jien välinen hybridi on siten triploidi, 
42-kromosominen, steriili, eteläisessä 
luonnossa ilmeisesti harvinainen puu 
(Helms & J0rgensen 1925, Vaarama & 
Vaianne 1967, Hagman 1971, Sulkin
oja 1983). Koivusuvun peruskromoso
milukuna pidetään 14 (Seitz 1951). Tä
hän näkemyks~en perustuvat edellä 
mainitut raudus- ja hieskoivun ploidia
tasot. Kuitenkin on todettava, että 
myös lukua 7 on pidetty Belula-suvun 
peruskromosomilukuna, jolloin mai
nittu 14 olisi jo polyploidiluku (mm. 
Löve & Löve 1961). 

Ensimmäiset polyploidia- ja 
mutaaHokokeet 

Mielenkiinto keinotekoisten rauduspo
lyploidien tuottamiseen lähti luonnos
ta löydettyjen polyploidisten puiden 
voimakaskasvuisuudesta. Esimerkiksi 
haavan ja rauduskoivun triploidiyksi
löt poikkesivat usein suuren kokonsa 

tähden muista puista (yhteenveto rau
duskoivun triploideista yksilöistä: 
Vaarama & Vaianne 1967 :9) . 

Ensimmäiset rauduskoivun keinote
koiset polyploidit tehtiin lähes 50 vuot
ta sitten Ruotsissa Ekebossa. Tällöin 
kolkisiinilla itäruisvaiheessa käsitellyis
tä 133:sta puusta seitsemällä todettiin 
normaalia korkeampi kromosomilu
ku, ts. yli 28 kromosomia (Johnsson & 
Eklundh 1940). Pian todettiin synty
neiden tetraploidienkin rauduksien 
jäävän kasvunopeudessa selvästi jäl
keen normaalipuista. Edellämainittuja 
noin 12-13 vuoden iässä kukkimisen 
aloittaneita tetraploideja rauduskoivu
ja pölytettiin normaalin rauduskoivun 
siitepölyllä. Risteytysten tuloksena 
saadut triploidit rauduskoivut kasvoi
vat selvästi heikommin kuin diploidit 
kontrollipuut (Johnsson 1956). Rau
duskoivun kohdalla 1940- ja 1950-lu
vuilla paljon puhuttu kromosomijalos
tus oli tuottanut pettymyksen. 

Vuonna 1947 Otto Schröck käsitteli 
Saksassa Waldsieverdorfissa koivun 
siemeniä kolkisiiniliuoksella. Irmgard 
Eifler (1955) analysoi myöhemmin tä
män koivumateriaalin ja totesi kuuden 
rauduskoivun 879:stä olevan tetraploi-
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deja. Mainitut kuusi koivua eivät ol
leet kukkineet vielä 19-vuotiainakaan 
(Ei fler 1967). 

1920-luvulla alkanut kasvien mutaa
tiotutkimus v01m1stui metsäpuiden 
kohdalla vasta 1960-luvulla (Vaarama 
& Vaianne 1968:7-8). Venäläinen i
kitin (1934) oli jo 1930-luvulla käsitel
lyt röntgensäteillä rauduksen ja hiek
sen siemema. Saksalainen Scholz 
(1957) analysoi ensimmäisenä röntgen
säteillä sädetetyistä siemenistä hyöde
tyt raudustaimet. Analysoiduista rau
duskoivujen taimista seitsemän oli klo
rofyllimutantteja, joista osa oli lehdil
tään vaaleareunaisia ja osa normaalia 
tummempilehtisiä (Scholz 1957). 

Tutkimukset Suomessa 

Vaarama ja Vaianne (1967, 1968, 
1969) tekivät Turun yliopistossa vuosi
na 1962-70 laajan koivujen polyploi
diaa ja mutaatioita käsittelevän tutki
muksen. Sen tuloksena syntyneet koi
vut kasvavat Punkaharjulla, Seilissä, 
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Kuva 1. oin 25-vuo
tias, itämisvaiheessa 
kolkisiiniliuoksella ja 
gammasäteilyllä käsi
telty rauduskoivuma-
teriaali Orivedellä. 
Nuoleila merkitystä 
tetraploidista mutaot
tikoivusta (no. 2382) 
on solukkovi ljelytek
niikalla hyödetty 
kloonimateriaali . -
Valokuva Eliisa Särki
lahti. 

Fig . 1. An approx. 25-
year-old, colchicine
tetraploid and gam 
ma-irradiated Berula 
pendu/a materia! in 
Orivesi, C Finland.
Photograph Eliisa 
Särkilahti. 

Ruissalossa ja Orivedellä (kuva 1), li
säksi yksittäisiä puita on ympäri Suo
mea. Kaikkiaan kokeiden tuloksena 
merkittyjä puita saatiin yli 5000, joista 
rauduskoivuja n . 2000. Kokeiden läh
töhetkellä käsitellyt taimimateriaalit 
ovat olleet moninkertaisia . 

Turussa tehdyissä polyploidiako
keissa käytettiin eriväkevyisiä kolkisii
ruliuoksia. Kunkin siemenerän idätys 
tapahtui vuorotellen tislatussa vedessä 
ja ao. kolkisiiniliuoksessa. Täten hau
dattiin kehittyviin sirkkataimiin poly
ploidiaa. Tulos olikin mm. rauduskoi
vun ja myös muiden koivulajien koh
dalla hyvä, polyploidisoituneita koi
vuyksilöitä saatiin runsaasti. Vielä 25 
vuoden jälkeen tetraploideja raudus
koivuja on jäljellä kymmenittäin, 
vaikka kuolleisuus eri syistä on ollut 
suuri. 

Koivumutaatioiden tuotossa käytet
tiin röntgen- ja gammasädetystä, jotka 
pääsääntöisesti annettiin kuiville sie
menille. Osa gammasädetetyistä sieme
nistä idätettiin kolkisiiniliuoksessa, ja 
näin saatiin mm. rauduskoivuista mu-
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Kuva 2. Neljän kuukauden ikäinen raudustaimi, 
joka idätysvaiheessa on pidetty 0.06 OJo :ssa kol
kisiiniliuoksessa. Kuvassa näkyy kolkisiinin ai
heuttama lehden ulkonäkö. - Piirros Kaija 
Pieninkeroinen. 

Fig. 2. A four-month-old Berula pendula plant 
germinated in a 0 .06 OJo colchicine solution . The 
plant exhibits hypertrophy and rugosity of the 
leaf blades. - Del. Kaija Pienin keroinen. 

tanttiyksilöitä, jotka ovat myös kolki
siinitetraploideja (kuva 1). Suomessa 
myös Lehtiniemi (1976) on tutkinut 
gammasäteilyn vaikutusta rauduskoi
vun siementen itämiseen ja taimien al
kukehitykseen. 

Kolkisiinipolyploidien morfologia 

Kun verrataan kolkisiinikäsittelyjen 
tuloksena saatuja tetraploideja rau-
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duskoivuja normaaleihin puihin, tode
taan monia morfologisia eroja (Valan
ne 1972). Jo taimien varhaisvaiheessa 
polyploidien kasvun hitaus tulee näky
viin. Puiden runko jää lyhyeksi, ja hy
vin tyypillistä on sen voimakas kapene
minen . Tetraploidin rauduksen tyvi 
saattaa olla yhtä paksu kuin diploideil
la kontrollipuilla, mutta pituus on vain 
kolmasosa kontrollin pituudesta. 
Myöhemmin päärungon kasvu saattaa 
pysähtyä lähes kokonaan, jolloin 
puusta tulee voimakasoksainen ja leh
västöltä laakean maljamainen. Yleis
kuva onkin vähän samanlainen kuin 
pensasmaisilla visarauduksilla . 

Muutokset lehtien muodossa ovat 
voimakkaimmillaan taimien varhais
vaiheessa (kuva 2). Tärkein ja silmiin
pistävin kolkisiinin aiheuttama morfo
loginen ominaisuus on lehden, varsin
kin sen lavan tyven ylikasvu, hypertro
fia: lehtilavan reunat yltävät ruodin ja 
lavan kiinnityskohdassa osittain pääl
lekkäin. Hypertrofiaan liittyy usein 
lehtilavan rakkulaisuus ja reunan poi
muisuus. Lapa on monasti epäsym
metrinen ja voimakkaasti sahalaitai
nen . Yksittäiset hampaat ovat suuria 
ja teräviä. Vihreä väri on normaalia 
tummempi, ja lehdissä esiintyy usein 
vaaleanvihreitä mosaiikkilaikkuja. 
Lehdet ovat kovempia ja paksumpia, 
lehtiruoti ja -suonet suurempia kuin 
normaaleilla rauduksilla. Ero ilmenee 
aina solutasolle asti. Yleistäen voidaan 
sanoa, että tetraploidilla rauduksella 
lehden kaikki solut ovat suurempia 
kuin diploidilla. Lisäksi solujen koko
vaihtelu on laajempi kuin normaaleis
sa lehdissä. 

Säteilyn vaikutukset ja raudusmutantit 

Säteilyannoksen kasvaessa myös epä
normaalien yksilöiden määrä lisään
tyy, tämä on pääsääntö. Esimerkiksi 
sirkkataimien kuolleisuus kasvaa an-
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Kuvat 3-7. Esimerkkejä ionisoivan säteilyn aiheuttamista raudusmutanteista. Tarkempi kuvaus 
tekstissä. - Valokuvat Kalevi Alho . 

Figs. 3-7. Samples of twigs from the deviant individuals from the gamma-irradiated Belula pendula 
population . - Photographs Kalevi Alho. 
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noksen noustessa. Rauduskoivulla LD 
50-annos on 100-150 Gy:tä säteily
lähteestä riippuen . Tämä on ns. kui
vien siementen LD 50-annos. Liotetut 
siemenet ovat paljon herkempiä, jo 
10-20 Gy:n annakselia puolet synty
vistä sirkkataimista voi kuolla, jos sie
meniä on ennen sädetystä pidetty ve
dessä 2-3 vuorokautta. Säteilyn vai
kutuksesta sirkkataimien koko piene
nee, antosyaanimäärä lisääntyy ja klo
rofyllipuutoksia ilmenee, myös albino
sirkkataimia syntyy. Yleensä raudus
koivun säteilykäsiteltyjen taimien en
simmäiset kasvulehdet ovat poikkea
via, mutta myöhemmin syntyvät lehdet 
ovat jo normaaleja (Vaarama & Valan
ne 1968, Lehtiniemi 1976). 

Kun. analysoidaan yli 20-vuotiasta 
säteilykäsiteltyä raud usmateriaalia, to
detaan morfologiset muutokset vähäi
siksi . Vain dominantit mutanttiyksilöt 
ja yleinen puiden kukkimattomuus 
osoittavat säteilyvaikutusta. Säteilyn 
synnyttämien muutosten esilletulo voi 
tapahtua mm. myyrätuhojen tai tai
mien tahallisen katkaisemisen seurauk
sena. Talvella 1966 myyrät söivät Ruis
salon koivukentällä rauduskoivun sä
detysmateriaalin melko täydellisesti, 
jäljelle jäivät vain taimien juuret ja ty
vet sekä alumtiniset merkintäetiketit. 
Kun syödyt taimet vesoivat, uusia mu
tanttiyksilöitä syntyi myös sellaisista 
taimista, jotka aikaisemmin oli analy
soitu normaaleiksi. Raudusmutantteja 
haluavalle myyrätuhat olivatkin siu
naus. Rauduskoivu poistaa varsin te
hokkaasti haitallisen muutoksen feno
tyypistään. Tämän vuoksi mm. emme 
tapaa kirjavalehtisiä koivuja kuin ai
van taimivaiheessa. 

Yli 20-vuotiaista rauduskoivumu
tanteista valtaosa on lehti- tai klorofyl
limuutunnaisia. Tavallisin on jo Schol
zin (1957) kuvaama lehdiltään kelta
reunainen raudus. Sen lehtien reunaa 
kiertää noin 1 mm:n klorofyllitön vyö. 
Lehdet jäävät normaalia pienemmiksi 
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ja laita on lähes hampaaton. Normaa
lilehtiset verson osat kuvaavat tämän 
mutantin kimairaluonnetta (kuva 3) . 
Keväällä keltareunaiset lehdet puhkea
vat huomattavasti normaaleja lehtiä 
myöhemmin. Toisen mutanttityypin 
muodostavat yksilöt, joiden lehdet 
ovat normaalikokoisia, tummia, siner
täviä ja heikkohampaisia (kuva 4). 
Näissä yksilöissä klorofylli a:n määrä 
on korkea. Myös lievästi kirjavalehti
nen raudus on saatu syntymään gam
masädetyksellä. Siinä joka lehdessä on 
epämääräisesti vaaleita ja tummia 
kohtia, samalla lehdet ovat jonkin ver
ran normaalia pienempiä (kuva 5). 
Parhaiten kirjavuus näkyy tarkastel
taessa lehtiä valoa vasten. Eräiden mu
tanttien lehdet ovat vaaleanvihreitä ja 
kellertäviä, ja niissä lehtivihreä on nor
maalia pienempi (kuva 6). Joillain yk
silöillä lehdet ovat voimakkaasti sm
kastuneet kurttuisiksi, pitkänomaisiksi 
ja reunailta epämääräisiksi (kuva 7). 

Edellä esitettyjä säteilykäsittelyjen 
tuottamia raudusyksilöitä ei tavata 
luonnossa. Erilaisia liuskalehtisyys
muotoja rauduksesta tunnetaan useita 
(Saarnijoki 1957). Säteilykäsitellyissä 
koivoissa on tavattu taalainmaankoi
vun tyyppistä liuskottumista. 

Tutkimus jatkuu 

Sekä kolkisiini- että säteilykäsitellyistä 
raudusmateriaaleista on hyödetty va
paapölytteisiä jälkeläisiä . Näin on saa
tu mm. rauduskoivun triploideja yksi
löitä, jotka tällä hetkellä ovat 7-vuoti
aita . Edelleen työn alla on triploidin 
siemenmateriaalin käsittely kolkisiinil
la, jotta saataisiin heksaploideja (6n = 
84) rauduskoivuja. 

Oleellinen merkitys on solukkovilje
lytekniikalla. Nyt voidaan lisätä poik
keavia yksilöitä helposti ja tehokkaas
ti. Rauduskoivun kohdalla mm. vuo
den 1964 materiaalista on lisätty kolki-
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siinitetraploidia sädetysmutanttia (ku
va 1) (Särkilahti 1987). Edelleen saatu
ja polyploidia- ja mutanttisolukoita 
voidaan käsitellä kolkisiinilla ja muilla 
aineilla. Tätä varten rauduskoivusta 
on hyödetty vuosina 1986-87 uusi 
gammasäteilyllä käsitelty materiaali. 
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diploidi (2n) = kaksinkertainen kromoso
misto ( = genomi) 

fenotyyppi = perimän ja ympäristön yhteis
vaikutuksen tuottama yksilön ilmiasu 

Gy = absorboituneen säteilyannoksen mit
tayksikkö, gray 

haploidi (n) = yksilön tai lajin lisääntymis
solujen kromosomisto (genomi) 

heksaploidi (6n) = kuusinkertainen kromo
somisto (genomi) 

kimaira = kasviyksilö, jossa perinnöllisesti 
erilaisia versoja tai verson osia 

klorofylli a = lehtivihreän (kemiallinen) ra
kenneosa 

klorofyllimutantti = yksilö, jossa muutos 
lehtivihreärakenteessa 

kolkisiini = syysmyrkkyliljasta (Colchicum 
autumnale) saatava aine (alkaloidi), jolla 
kokeellisesti voidaan tuottaa polyploi
diaa 

kolkisiinitetraploidi = yksilö, jolla kolkisii
nikäsittelyn tuloksena on nelinkertainen 
kromosomisto 

LD 50-annos = säteilyannos, joka tappaa 
noin 50 fJ!o koekasveista 

mutaatio = perinnöllisessä tiedostossa (in
formaatiossa) tapahtuva muutos Uako : 
1) geenien tasolla = geenimutaatiot, 2) 
kromosomien tasolla = kromosomimu
taatiot ja 3) yksilön koko kromosomis
ton tasolla = genomimutaatiot) 

polyploidia = yksilön koko kromosomiston 
moninkertaistuminen 

sädetysmutantti = yksilö, jossa ionisoivan 
säteilyn aiheuttama muutos 

tetraploidi (4n) = nelinkertainen kromoso
misto (genomi) 

triploidi (3n) = kolminkertainen kromoso
misto (genomi) 
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Suomessa viljellyt pensasmaiset araliat (Aralia) 

Pentti Alanko 

Alanko, P . 1987: Suomessa vi ljellyt pensasmaiset araliat (Aralia) (Cultivated 
shrubby aralias (Aralia spp.) in Finland).- Sorbifolia 18(4):189-191. 

Threewoody aralias are cultivated in Finland (A. elata, A . chinensis var. nuda and 
A. spinosa) in southern parts of thecountry. A. spinosa is very rare and apparently 
not hard y enough. Ali species are damaged during cold winters, but new shoots 
sprout freely from the base. 

Pentti Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Fin
land. 

Kun kirjoituksen aiheena ovat araliat, 
tulevat useimmille mieleen huonekas
veina paljon viljellyt lajit. Nämä eivät 
nykyisen käsityksen mukaan enää kuu
lu aralioitten sukuun, vaan ne on viety 
muihin sukuihin. Aralioille läheisiä 
ovat meillä harvoin viljellyt aralehdet 
(Acanthopanax), joihin kuuluu mm. 
venäjänjuuri (A. senticosus), sekä pi
runnuija (Oplopanax horridus). 

Aralioihin kuuluu 35 pensasta tai 
perennaa. Levinneisyysalue käsittää 
Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian ulot
tuen etelässä aina Malajien saaristoon 
asti (Bean 1980). Tunnusomaista arali
oille ovat isot, kerrannaiset ja moni
lehdykkäiset loodet. Kukat ovat pie
niä, vaaleita tai vihertäviä ja ne muo
dostavat runsaskukkaisia sarjamaisia 
kukintoja. Sama kukintatyyppi on 
myös murateilla, sillä kuuluvathan 
araliat samaan heimoon, murattikas
veihin (Araliaceae) . Piikkiset varret ja 
lehdet ovat myös tyypillisiä pensasmai
sille aralioille . 

Pensasaraliat ovat eksoottisia pen
saita, jotka poikkeavat kaikista muista 
meillä viljellyistä pensaista jo koris
teellisten, kook kaitten lehtiensä puo
lesta. Bean (1980) pitää niitä hienoim
pina pensaina, joilla on tämäntyyppi
nen lehdistö . 

Meillä tiedetään kasvatetta van vain 
kolmea pensasmaista aralialajia, jotka 

kaikki on mainittu myös viljelykasvien 
nimistössä (Palmen & Alanko 1983, 
1987): piikkiaralia eli pirunkeppi (A. 
elata), puistoaraHa (A. chinensis) ja 
lännenaralia ( A. spinosa) (ks. myös 
Alanko 1987). Ne on usein sekoitettu 
toisiinsa - niin meillä kuin Keski-Eu
roopassa (Kriissmann 1957), joten la
jien esittely lienee paikallaan, vaikka 
kovin usein näitä pensaita ei Suomessa 
puutarhoissa ja puistoissa tapaakaan. 
Meillä niitä on vain maan eteläisim
missä osissa. Näillä erikoisen näköisil
lä pensailla saattaisi olla enemmänkin 
käyttöä varsinkin kotipuutarhoissa. 
Lisäksi Suomessa meillä on harvinaise
na viljelty eräitä voimakaskasvuisia, 
reheviä perenna-aralioita. 

1. Aralia elata (Mig.) Seem. - piikki
aralia, pirunkeppi, ruots. parkaralia, 
engl. Japanese Angelica Tree (kuvat 1 
ja 2) 

Piikkiaralia kasvaa meillä vain 1,5-3 
m korkeaksi, mutta jo Keski-Euroo
passa se voi tulla 15 metriseksi , puu
maiseksi pensaaksi. Sen varret ovat 
paksuja, piikkisiä ja niukkahaaraisia. 
Lehdet ovat isoja, 40-100 cm pituisia, 
60 cm levyisiä ja 2-3 kertaa parilehti
siä. Lehtiruoti on piikkinen . Lehdykät 
ovat 6-12 cm pituisia, yleensä lyhyt-
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ruotisia, pitkäsuippuisia, harvaan 
hammaslaitaisia sekä alapuolelta siner
tävän vihreitä, ja suonia myöten kar
vaisia. Leveän, sateenvarjomaisesti 
haaroittuneen kukinnan keskiranka on 
lyhyt: haarat lukuisia, edelleen haaro
via, osakukinnot terttumaisia. Kukat 
ovat kellanvalkoisia. 

Piikkiaraliaa on suositeltu meillä I
II-vyöhykkeille. Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa olevien näytteiden mu
kaan piikkiaraliaa on viljelty Elimäel
lä, Helsingissä, Sipoossa ja Lappeen
rannassa sekä Juupajoella. Pensas kas
vaa luonnonvaraisena Japanissa, Ko
reassa, Mantsuriassa ja Neuvostoliiton 
kaukoidässä. Mantsuriasta kotoisin 
olevaa, A . chinensis var. mandshurica
nimellä viljeltyä rotua pidetään tähän 
lajiin kuuluvana ja kestävänä. Meillä 
viljelyssä olevien kantojen alkuperästä 
ei ole tietoa, mutta tuskinpa ne kuulu
vat tähän rotuun. 

2. A. chinensis L. var. nuda Nakai. -
puistoaralia, ruots. kinesisk parkara
lia, engl. Chinese Angelica Tree 

Puistoaralia muistuttaa suuresti piikki
araliaa, johon se on usein sekoitettu
kin (päämuotoa, jonka lehdet ovat alta 
hienokarvaiset, ei meillä ole viljelyssä). 
Puistoaralian varsi ei kuitenkaan ole 
niin piikkinen kuin piikkiaralialla ja 
lehtiruodit ovat piikittömiä. Pikkuleh
dykät ovat 5-10 cm pituisia, yleensä 
ruodittomia, lyhytsuippuisia, tiheään 
hammaslaitaisia sekä alapinnalta kal
juja. Kukinta on runsashaarainen, pit
känomaisen terttumainen ja sillä on 
selvä keskiranka. 

Puistoaralia kasvaa luonnonvaraise
na Kiinan Yunnanista Mantsuriaan. 
Meillä sitä on tavattu Helsingin yli
opiston kasvimuseossa olevien näyttei
den perusteella Elimäen Mustilasta, 
Keravalta, Helsingistä ja Hattulasta. 
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Kuva 1. Piikkiaralian lehti. U, Helsi nki 5. JO. 
1987 P. Alanko 61131 (H). - Piirros Marja 
Koisti nen . 

Fig. 1. The leaf of Japanese aralia (Aralia elata). 
U. Helsinki, 5. 10. 1987 P. Alanko 6/JJ/ (H). 
- Del. 1arja Koistinen. 

3. A. spinosa L. - lännenaralia, 
ruots. taggaralia, engl. Hercules Club, 
Devils Walkingstick 

Tämäkin laji muistuttaa suuresti piik
kiaraliaa, mutta eroaa siitä mm. viher
tävien kukkiensa aikaisen, jo heinä
kuussa tapahtuvan kukintaosa puoles
ta. Lisäksi lännenaralialla pikkulehdy
kät ovat selvästi ruodillisia, eivätkä 
lehtisuonet ulotu hampaan kärkeen 
kuten edellisillä lajeilla. Varsi on myös 
piikkisempi eikä talvenkestävyys liene 
yhtä hyvä. Lännenaraliaa voidaan kui-
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Kuva 2. Piikkiaralia Hel
singin yliopiston biokemi
an laitok sen pihalla. -
Valokuva P . Alanko. 

Fig. 2. Japanese aralia 
(Aralia elata) in front of 
the Institute of Bioche
mistry of the University 
of Helsinki . - Photo
graph P . Alanko. 

tenkin viljellä ehkä perennan tavoin 
(?). Sitä pidetään talvenarkana jo 
Tanskassa (Fich 1978). Luonnonvarai
sena lännenaralia kasvaa Yhdysvalto
jen kaakkoisosissa (Bean 1980). Tätä 
lajia on ollut myynnissä mm. Paksalon 
taimistossa, mutta herbaarionäyttee
seen perustuvaa todistetta sen viljelys
tä meillä ei ole. 

Piikkiaralia sukulaisineen on lämpi
män , suojaisen , paikan kasvi. Parhai
ten se viihtyy aurinkoisella tai puoli
varjoisella kasvupaikalla, humus- ja 
kalkkipitoisessa hiekkamaassa. Liian 
ravinteikkaassa maassa - kuten usein 
taimitarhassa - se kasvaa liian rehe
västi ja kestää huonosti talven pakka
sia. Se on myös arka keväthalloille. 
Tuulisille paikoillekaan se ei sovi, sillä 
isot lehdet vaurioituvat helposti tuules
sa. Pensasaralioilta ei ole meillä ha
vaittu mitään mainittavia tuholaisia tai 
kasvi tauteja. 

Pensasaral iat sopivat mainiosti käy
tettäviksi yksittäiskasveina esim. sei
nustoilla tai myös avoimella, mutta ei 
liian tuulisella paikalla, missä niiden 
erikoinen ulkonäkö, piikkiset varret ja 
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isot lehdet näkyvät hyvin. Ne sopivat 
hyvin uudenaikaisen, joko atriumtyyp
piseen tai rivitalon pihaan. Ankarien 
taivien jälkeen joudutaan leikkaamaan 
kuivuneita oksia. Pahastikin palellut
tuaan pensaat versovat hyvin ja kasva
vat muutamassa vuodessa täyteen mit
taansa. Juurivesoja voi joutua poista
maan, sillä niitä saattaa tulla runsaas
ti, jopa metrienkin päähän pensaasta. 
Aralioita lisätään helposti näistä juuri
vesoista tai juuripistokkaista (juuren 
palasista). 
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Kartiopoppeli yleisin, laakeripoppeli toisena Joensuussa 

Niilo Karhu 

Karhu, N. 1987: Kaniopoppeli yleisin, laakeripoppeli toisena Joensuussa. (Pop
lars in the city of Joensuu, E Finland.) - Sorbifolia 18(4):192-194 . 

The poplar species and varieties grown in the city of Joensuu, E Finland, have 
been studied. Themost frequent poplars in Joensuu are Populus suaveolens 'Pyra
midalis', P. laurifolia, P. balsamifera 'Elongata ' and P. alba. 

N iilo Karhu, Näylfelijäntie 1 8 5, 00400 Helsinki, Finland. 

Suomen poppelikartoituksessa tähän 
saakka valkoisena läikkänä ollut Poh
jois-Karjala sai oman mielenkiintoisen 
värityksensä syyskuun jälkipuoliskol
la, jolloin minulla oli suurten puiden 
mittausmatkojen yhteydessä tilaisuus 
viiden päivän aikana Yrjö Piiraisen 
asiantuntevalla opastuksella kierrellä 
Joensuussa ja naapurikunnissa ja sa
malla kartoittaa Joensuun kaupunki
alueen poppelit. Tulos on sikäli yllättä
vä, että yleisimmin käytetyksi poppe
liksi osoittautui kartiopoppeli (Popu
/us suaveolens 'Pyramidalis') ja toisek
si laakeripoppeli (P. laurifolia). Haapa 
(P. tremula) ja hybridihaapa (P. tre
mula x tremuloides) mukaanlukien 
Joensuusta löytyi 13 poppelilajia , -ris
teymää ja -lajiketta (taulukko 1). Ja 
kun tähän lisätään vielä naapurikun
nat, päästään Pohjois-Karjalassa 14 
lajiin, sillä Polvijärveltä ja Liperistä 
löytyi neljästä paikasta yhteensä 25 
riippapoppelipuuta, P. x woobstii, 
mikä sekin oli yllätys. 

Joensuussa neljä yleisintä poppelia 
ovat siis kartiopoppeli, laakeripoppeli , 
palsamipoppeli ja hopeapoppeli. Ver
tailun vuoksi mainitaan tässä vastaava 
neljän lajin järjestys myös neljästä 
muusta tutkitusta kaupungista. 

Helsinki (poislukien suojametsik
köistutuksiin käytetty hybridihaapa): 
palsamipoppeli, ruhtinaanpoppeli, 

berliininpoppeli ja tsaarinpoppeli 
(Karhu 1986). 

Lahti: berliininpoppeli , ruhtinaan
poppeli, kartiopoppeli ja pylväshaapa 
(Karhu 1979). 

Tampere: jättipoppeli, ruhtinaan
poppeli, kartiopoppeli ja berliininpop
peli (Karhu 1982). 

Oulu: palsamipoppeli, ruhtinaan
poppeli, pylväshaapa ja laakeripoppeli 
(Karhu 1980). 

Laakeripoppelin runsas käyttö pisti 
silmään erityisesti Joensuun yksityispi
hoissa. Lajin lukumäärät mainituissa 
viidessä kaupungissa ovat seuraavat : 
Helsinki 287, Joensuu 147, Oulu 127, 
Tampere 25 ja Lahti 1. Laakeripoppe
lin pohjoisin kasvupaikka meillä on 
Tornio, jossa puita on 2 kpl. 

Joensuun suuria poppe1eita 

Joensuun suurin poppeli kasvaa Niini
vaarassa Tonttulankatu 2:ssa. Se on 
hopeapoppeli (P. a/ba), joka on kas
vattanut ympärilleen jo 9 kookasta 
juurivesayksilöä. Sen tyven ympärys
mitta on 428 cm ja korkeus 22,5 m. 
Runko haarautuu 120 cm:ssä kolmek
si; haaroista yksi on katkaistu ja muut 
ovat 262 ja 215 cm. Lähistöllä on myös 
12 osin jo kookkaankin juurivesayksi
lön emopuu, jonka rinnankorkeusym
pärys on 290 cm ja korkeus 21,5 m. 
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Laji, risteymä, lajike 
Species, hybrid, cultivar 

P. suaveolens 'Pyramidalis', kar
tiopoppeli 
P. laurifolia, laakeripoppeli 
P. balsamifera 'Elongata', palsa
mipoppeli 
P. alba, hopeapoppeli 
P. x berolinensis, berliininpop
peli 
P. rremula 'Erecta', pylväshaapa 
P. x rasumowskiana, ruhti
naanpoppeli 
P. x petrowskiana, tsaarinpop
peli 
P. x jackii 'Gi leaden sis', ontari
onpoppeli 
P. rremula 'Gigas', jättihaapa 
P. trichocarpa, jättipoppeli 

Yhteensä, total 

julkiset 
public 

147 
72 

36 

21 
13 

10 

4 

305 

Toiseksi suurin poppeli kasvaa Kap
poJan sairaalan alueella ja on berliinin
poppeli (P. x berolinensis), rinnan
korkeusympärys 385 cm ja korkeus 
21,5 m. Puu on 3-haarainen, haarat 
188, 136 ja 107 cm. Kookkaita berlii
ninpoppeleita kasvaa myös Rantapuis
tossa (266 cm) ja Vapaudenpuistossa 
(257, 250 ja 243 cm) . 

Kolmanneksi suurin on ruhtinaan
poppeli (P. -rasumowskiana), joita 
Joensuussa on ilahduttavan vähän. 
Koulukatu 13 B:n pihassa kasvavan 
puun ympärys on 328 cm 40 cm:n kor
keudelta ja puun korkeus 28 m. Se 
haarautuu kahdeksi 130 cm:ssä, haarat 
210 ja 202 cm. 

Joensuun ainut jättipoppeli (P. tric
hocarpa) kasvaa Vapaudenpuistossa ja 
on ympärykseltään 130 cm:ssä 219 cm. 
Täsmälleen samankokoinen on suurin 
Pekkalan kartanon kuudesta laakeri
poppelista. 

Suurin kartiopoppeli kasvaa Kirk
kopuistossa, mutta sillä ei ole selvää 
päärunkoa vaan se on tyvestä alkaen 5-
runkoinen. Tyven ympärys on 275 cm 
ja puun korkeus 12,5 m sekä haarojen 

yksityiset 
private 

19 
75 

34 
33 

7 
4 

6 

2 

181 

yhteensä 
total 

166 
147 

70 
33 

28 
17 

II 

7 

4 
2 
1 

486 

193 

Taulukko 1. Joensuun 
kaupunkialueen pop
pelit, joista suurin osa 
tuli kirjatuksi ja laske
tuksi. 

Table 1. Poplars in 
the city of Joensuu, E 
Finland. 

ympärys 100,88, 67,67 ja 57 cm. Hau
tausmaalla sankaripatsaan molemmil
la sivuilla on kookas kartiopoppeli: 
196 cm 30 cm:ssä, korkeus 14,5 m ja 
toinen 180 cm 50 cm:ssä, korkeus 13,5 
m. Kumpikin puu on 2-haarainen. 

Katupuina Joensuussa on varsin pal
jon koivuja, mutta kaksi mittavaa 
poppeliriviäkin löytyy. Tulliportinka
dulla on 86 puun rivi, jossa on 78 kar
tiopoppelia ja niiden välissä siellä tääl
lä yhteensä 8 laakeripoppelia. Länsika
dun 48 puun rivissä on muutaman 
puun ryhminä vuoroteltu 24 kartio
poppelia ja 21 laakeripoppelia, joiden 
joukossa on vielä 3 berliininpoppelia 
- ilmeisesti laakeripoppeleina istutet
tuina. 

Ympäristökuntien poppeleista 

Naapurikuntien poppeleistakin on täs
sä syytä muutamalla sanalla mainita, 
sillä suhteellisen vähälukuisena- Hel
singissäkin vain 14 puuta- esiintyvää 
riippapoppelia on aikaisemmin löyty
nyt vain kaupungeista . Polvijärvellä 
tätä risteymää kasvaa kolmessa pai-
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Kuva 1. Polvijärven riippapoppeli on ikäisek 
seen poikkeuksellisen nopeakasvuinen ja koo
kas. -Valokuva P. Alanko. 

Fig. 1. Populus x woobsrii in Polvijärvi, E Fin
land. - Ph otograph P. Alanko. 

Ilmestynyt 
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kassa yhteensä ainakin 24 puuta, ja Li
perin Viinijärvellä yksi puu, jonka ym-_ 
pärys (1 ,3m korkeudelta) oli 162 cm ja 
korkeus 18 ,5 m. Polvijärven puista 
ovat ällistyttävän nopeasti kasvaneet 
Ruvaslahdessa emopuu (kuva 1) ja sen 
kaksi juurivesaa. Entiselle saunanpoh
jalle 8-9 vuotta sitten istutettu taimi 
on nyt tyveltä 257 cm ja 16m korkea. 
Puu on 2-haarainen, haarat 101 ja 86 
cm. Juurivesat aloittivat kasvunsa 3 
vuotta sitten ja suurempi niistä on nyt 
ympärykseltään 45 cm ja pituudeltaan 
10,5 m. Tällainen kasvuvauhti tuntuu 
lähes uskomattomalta. 

Joensuun eteläpuolella, Pyhäselässä 
Niittylahden kansanopiston alueella 
on 17 vanhan ja kookkaan laakeripop
pelin rivi, ensimmäisenä 24 metrin kor
kuinen puu, jonka ympärys on 166 cm. 
Latvus on leveä ja vanhalle laakeri
poppelille tyypillisesti koristeellisen 
mutkaoksainen. 

Kirjallisuutta 

Karhu , . 1979: Berliininpoppeli on Lahdessa 
yleisin . - Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
10(3): 121-123 . 

Karhu, . 1980: Palsamipoppeli ja ruhtinaan-
poppeli tasavertaisena enemmistönä Oulus
sa. - Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
11(3): 118-199. 

Karhu, . 1982: Ruhtinaanpoppeli ja jäuipop
peli - eniten käytetyt poppelit Tampereella. 
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Karhu, . 1986: Helsingin poppelit. - Publ. 
Finn. Dendr. Soc . 3:1-130. 

Paimen, A. 1987: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
kasvihuoneiden opas . - Ulmus 2:1-72. Hinta 10 mk. 
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Koivu teollisuuden näkökulmasta 

Matti J. Oksanen 

Oksanen, M.J. 1987: Koivu teollisuuden näkökulmasta (lndustrial use of Betula 
spp. in Finland.)- Sorbifolia 18(4):195-197. 

European Silver Birch (Betula pendula) provides more valuable raw materia! to the 
Finnish industry than Pubescent Birch (8. pubescens). ln 1986 the Finnish 
plywood industry used 1.32 mill. m' and the Finnish cellulose industry 5.12 mill . 
m' of birch wood. There has been a lack of raw materia! for the plywood industry 
since the 1960's. The impact of birch cultivation will be felt by the beginning of 
next century at the earliest. 

Matti J. Oksanen, Suomen metsäteollisuuden keskusliitto, Etelä-Esplanadi 2, 
00130 Helsinki, Finland. 

Raudus- ja hieskoivu ovat molemmat 
teollisuudelle tärkeitä raaka-aineita. 
Vaikka ne biologialtaan monessa suh
teessa poikkeavat toisistaan, ei niiden 
puuaineessa ole sellaisia eroja, että 
teollisessa käytössä niitä olisi aiheellis
ta erottaa toisistaan. Rauduskoivun 
selvästi suurempi kasvunopeus, run
gon paremmat laatuominaisuudet sekä 
pitempi ikä tekevät rauduksen metsä
puuna varsin ylivoimaiseksi hiekseen 
verrattuna. 

Koivu raaka-a'ineena 

Järeä koivu, jonka mittavaatimukset 
suurin piirtein vastaavat sahatukin 
vaatimuksia, käytetään lähes yksino
maan vaneriteollisuuden raaka-aineek
si. Vain vähän käytetään sahakoivua, 
jonka mitta- ja laatuvaatimukset voi
vat vähän poiketa vanerikoivun vaati
muksista. Niitä ei ole sovittu ostaja- ja 
myyjäjärjestöjen kesken, kuten vaneri
koivun osalta on tehty jo 1960-luvun 
alusta alkaen. 

Koivukuitupuu käytetään valtaosin 
sulfaattisellun raaka-aineeksi. Pieni 
osa menee puolisellun valmistukseen ja 
vähäisiä määriä kuitu- ja lastulevyteol
lisuuteen . 

Koko kotimaisen lehtipuun käyttö, 
joka siis sisältää koivun lisäksi vähän 
haapaa ja leppää, oli vuonna 1986 en
nakkoarvion mukaan 9,27 milj. m1 eli 
noin 20 o/o koko kotimaisen raakapuun 
käytöstä. Teollisuuden lehtipuun käyt
tö oli 6,77 milj. m 1 eli noin 17 o/o vas
taavasta kaikkien puulajien käytöstä. 
Peittopuuksi ym. käyttöön lehtipuuta 
meni ennakkoarvion mukaan 2,38 
milj. m 1

• Vaneriteollisuuden koivun 
käyttö vuonna 1986 oli 1,32 milj. m1 ja 
puumassateollisuuden 5, 12 milj. m 1 

kotimaista puuta. (Pajuoja 1987). 

Vanerikoivusta puutetta 

Vaneriteollisuuden piirissä nähtiin jo 
1960-luvun alussa, että puute raaka-ai
neesta on uhkaamassa. Tuolloin vane
ria tehtiin käytännössä yksin omaan 
koivusta. Uhkaavan koivupulan torju
miseksi Suomen Vaneriyhdistys asetti 
vuodesta 1961 alkaen Metsäntutkimus
laitokselle huomattavia varoja koivu
tutkimuksia varten. Niiden painopiste
suunnat olivat aluksi rauduskoivun ro
dunjalostu ksessa ja viljelytekniikassa. 
Lahjoitusvarojen turvin Metsäntutki
muslaitos otti palvelukseensa maisteri, 
sittemmin fil.tri Jyrki Raulon, joka 
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edelleen toimii erikoistu tkijana erityi
senä kohdeaiheenaan koivututkimuk
set. 

Koivun arvostus metsäpuuna oli 
1950-luvun ylitarjonnan vuoksi heik
ko. Metsänhoidossa koivua pidettiin 
yleisesti rikkakasvina eikä rauduksen 
ja hieksen eroja riittävästi ymmärretty. 
Koivua pyrittiin metsänhoidollisin 
hakkuin vähentämään kaikenlaisilta 
kasvupaikoilta. Ajatus koivun viljele
misestä oli täysin vieras. 

Tällaisten asenteiden muuttaminen 
oli välttämätöntä, jotta metsänomista
jat ja metsäammattimiehet saataisiin 
hyväksymään rauduskoivun viljely ja 
kasvattaminen metsäpuuna. Tämän 
tavoitteen mukaiseen koulutus- ja va
listustoimintaan panostettiin vaneri
teollisuuden voimavaroja erityisesti 
1960-luvun loppupuolella ja 1970-lu
vun alussa. 

Koivun viljelytekniikkaa koskeneet 
tutkimukset antoivat käytännön vilje
lyä varten tarpeelliset tiedot 1960-lu
vun puolivälissä. Laajamittaisen koi
vunviljelyn esteenä oli kuitenkin tai 
mien puute. Niin taimituotannon 
käynnistämiseen kuin koivun siemen
huollon järjestämiseen piti käyttää va
neriteollisuuden varoja. Myös koivun 
taimien verraten korkea hinta jarrutti 
aluksi niiden menekkiä , joten viljelyn 
laajentamiseksi taimien hintaa subven
toitiin vaneriteollisuuden varoin . 

Toimet vanerikoivun saatavuuden 
turvaamiseksi olivat kuitenkin pahasti 
myöhässä. Vaneriteollisuuden kapasi
teetin kasvu 1960-luvulla johti siihen, 
että koivua ei vuosikymmenen lopulla 
enää rittänyt kapasiteettia ja vanerin 
menekkiä vastaavasti . Monista epäi
lyistä ja alkuvaikeuksista huolimatta 
osoittautui kuitenkin, että kuusen 
käyttö yhdessä koivun kanssa oli sekä 
teknisesti mahdollista että ostajien hy
väksymän sekavanerin valmistamiseksi 
kannattavaa. Tällä vuosikymmenellä 
vanerin tuotanto on vakiintunut siten, 
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että puhtaan koivuvanerin osuus on 
noin neljännes, puhtaan havuvanerin 
vajaa viidennes ja loput on erilaisia se
kavanereita. Suurin osa niistä on ns. 
combivaneria, jossa pinnat ovat koi
vua ja sisäviiluista joka toinen kuusta 
ja joka toinen koivua. (Suomen Vane
riyhdistys 1970-1986). 

Vanerikoivun tulevaisuus 

Koivu on vanerin raaka-aineena edel
leen varsin haluttu . Koivuvanerin ja 
koivupintaisten sekavanerien menekki 
näyttää jatkossakin hyvältä. Hyvälaa
tuisesta, järeästä koivusta vallitsee 
krooninen pula. Mutta onko tilantees
sa odotettavissa paranemista? 

Kaskikaudella syntyneet puhtaat 
koivikot ovat Itä-Suomessakin jo har
vinaisuuksia eikä tilalle ole luontaisia 
rauduskoivikoita juuri syntynyt. Met
sänhoidon menetelmät 1920-luvulta al
kaen eivät ole suosineet koivun luon
taista uudistumista. Vasta 1960-luvun 
lopulla virinnyt kiinnostus koivun vil 
jelyyn ja kasvattamiseen ovat muutta
neet kehityksen suuntaa koivulle, eri
tyisesti rauduskoivulle myönteisem
pään suuntaan. Melkoisen takaiskun 
koivun viljely koki 1970-luvulla, kun 
ylisuureksi ryöstäytynyt hirvikanta ai
heutti istutustaimikoissa tuhoja. 

Vanerikoivua saadaan tulevaisuu
dessa sekä viljellen perustetuista puh
taista rauduskoivikoista että sekamet
sistä, joissa koivua on tietoisesti kasva
tettu havupuuta täydentäen. Viljely
koivikoiden kasvunopeus riittävän re
hevillä maapohjilla on osoittautunut 
aikaisempia käsityksiä suuremmaksi. 
Rauduskoivu saavuttaa vaneripuun 
mitat parhaissa tapauksissa jo alle 40-
vuotiaana. Viljelykoivikot saavuttavat 
taloudellisen hakkuukypsyyden ilmei
sesti jo noin 60 vuoden iässä. 

Ensi vuosituhannen alkuvuosikym
menille on kuitenkin odotettava, en-
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nen kuin vanhimmista viljelykoivikois
ta saadaan merkittäviä määriä vanerin 
raaka-ainetta. Siihen asti on selvittävä 
havupuuvaltaisten metsien sekapuuna 
kasvateltavalla koivulla. Uutena, jon
kin verran toiveita herättävänä koivu
varastona on mainittava ojitettujen 
soiden hieskoivut. Ainalån rehevim
millä soilla hieskoivusta voidaan saada 
sorvauskelpoista puuta, mutta edelly
tyksenä on, että niin ojastojen kunnos
tukset kuin kasvatushakkuut tehdään 
ajallaan. Tehokkaastikaan ojitettu suo 
ei näytä sopivan rauduksen kasvualus
taksi. 

Järeän, vanerin raaka-aineeksi sopi
van koivun järkiperäinen kasvattami
nen edellyttää hyvää metsänhoitoa 
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kasvatushakkuineen. Koivukuilupuun 
hyvä menekki ja vakaa hintataso anta
vat metsänomistajille mahdollisuudet 
harventaa ajallaan koivuvaltaiset met
sät niin, että parhaat rungot voivat no
peasti kehittyä järeiksi puiksi. On toi
vottavaa, että nykyinen hyvä tilanne 
tässä suhteessa jatkuu. 

Kirjallisuutta 

Pajuoja , H . 1987: Suomen puunkäyttöpoistuma 
ja metsätase 1985-87 . - Folia Forestalia 
(painossa) . 

Suomen Vaneriyhdistys 1970-1986: Suomen 
Vaneriyhdistyksen vuosikertomukset 1970-
1986. - Helsinki . 

Töitä dendrologeille: Helsinki esimerkkinä 

Kuten Sorbifoliassa 1987/2 mainittiin on tänä keväänä ilmestynyt Hel
singin kaupungin metsä- ja maatalousosaston julkaisemana opaskirja
nen Niskalan puulajipuisto, arboretum. Tämän 32-sivuisen A5-kokoisen 
kirjasen tekstin ovat laatineet Pentti Alanko ja Kaija Rantala sekä piir
rokset Marja Koistinen. Opasta saa ilmaiseksi mm. Helsinki -tiedotuk
sesta, Jugend-sali, Pohjois-Esplanadi 19. 

Kirjanen on verraton apu arboretumiin tutustujalle. Sen sisältö on sa
mantyyppinen kuin lehdessämme ilmestyneiden Helsingin kaupungin 
puisto-oppaidenkin: Ohjeita oppaan käyttäjille ja arboretumissa liikkujil
le, katsaus alueen historiaan, sen syntyyn , seloste alueella tavattavista 
puista ja pensaista sekä niiden lajiluettelo, kartta, josta ilmenee kohtei
den sijainti, ja lopussa kirjallisuusluettelo. 

Missä viipyvät vastaavat oppaat muualta Suomesta? Tämänkaltaisia 
kirjasia tulisi olla maamme muistakin arboretumeista ja merkittävistä 
puistoista. Helsinki on hyvänä esimerkkinä, muualta niitä ei juurikaan 
ole. Tässä olisi töitä meille dendrologeille. Mehän voisimme aktiivisesti 
vaikuttaa asuinpaikkamme päättäjiin, jotta he teettäisivät vastaavanlai
sia oppa_ita. Kyllähän seurastamme asiantuntijoita ja tekijöitä riittää. 

- Risto Murto. 
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Muistelmia Tammistan arboretumista ja vähän 
muualtakin 

Eino Eramo 

Eramo, E. 1987: Muistelmia Tammistan arboretumista ja vähän muualtakin (Re
collect ions of Tammista Arboretum.) - Sorbi folia 18(4): 198-200. 

Eino Eramo, Sibeliuksenkatu 1 A 24, 30100 Forssa, Finland. 

Olen toimittanut Dendrologian seuran 
arkistoon Tammiston arboretumia 
koskevaa aineistoa, mm. eräitä Tam
mistoa koskevia lehtiartikkeleita (Era
mo 1939, 1947). Edellisessä oli neljä 
arboretumin perustajan Gustav Kom
pan arboretumista ottamaa valokuvaa. 
Sorbifolian toimittajan pyynnöstä olen 
pannut paperille muistelmia Tammis
ton arboretumista ja vähän muualta
kin. 

Viitaten Alangon (1986) kirjoituk
seen Suomessa viljellyistä tammista 
muistan persiantammen (Quercus 
macrantha) kasvaneen Tammistossa 
vielä 1939 lohkolla V, jossa on useita 
muitakin tammilajeja. 

Päärakennuksen seinustalla kasva
nutta amurinviintä (Vitis amurensis) 
Komppa kertoi kasvavan hyvin menes
tyneenä Krogeruksen huvilapuutarhas
sa Lohjalla. Kasvanneekohan vielä? 
Myös ruosteviini (V. coignetiae) kasvoi 
päärakennuksen seinustalla, mutta se 
hävitettiin talon kunnostustöiden yh
teydessä 1960-luvulla, kuten muutkin 
köynnökset. Pituutta köynnök sellä oli 
18 m. Sillä oli myös kaunis syysväri. 
Muita seinustalla kasvaneita köynnök
siä olivat muuriköynnös (Fallopia au
bertii), joka ei menestynyt, hyvin viih
tynyt saksankärhö (Clematis avitalba), 
eräs toinen viiniköynnöslaji, törmävii
ni (V. riparia, V. odoratissima), jalo
kärhöjä (C. x jackmannii) ja jopa si 
nisadetta (Wisteria sinensis). 

Karhun (1985) mukaan pyramidi
poppelilajike (Populus nigra 'Italica') 
olisi liian arka Suomessa viljeltäväksi. 
Tammistossa tällä nimellä ollut ja 
kookkaaksi puuksi varttunut poppeli 
oli nuorena hyvin talvenarka ja myö
hemminkin usein noin kolmannes vuo
siversoista paleltui. Muistan Kompan 
esitelleen puuta 'Italica'-lajikkeena 
monille arboreturnissa käyneille ulko
laisille vierai lijoille. 

Maakkia (Maackia amurensis) on 
menestynyt hyvin arboretumissa. Se 
kasvoi hyvin syvämultaisessa hiekka
maassa ja kukki kauniisti valkoisin ku
kin. Puu joutui myöhemmin muiden 
puiden varjostamaksi ja on hoidon 
puutteessa huonokuntoinen. 

Mielestäni matalat alppiruusut olisi
vat Suomen oloihin hyvin sopivia -
matalakasvuisinahan ne säilyvät hyvin 
lumen alla. Tammistossa hyvin menes
tyneitä matalia alppiruusuja ovat mm. 
kamtsatkanalppiruusu (Rhododend
ron camtschaticum), ruostealppiruusu 
(R. jerrug ineum), karva-alppiruusu 
(R . hirsutum) ja R. myrtijolium. Ne 
menestyvät verrattain hyvin kuivassa
kin maaperässä, jopa aurinkoisellakin 
kasvupaikalla . 

Vielä eräitä muisteluksia Tammis
tosta. Muistan vielä kuinka C.G. Ti
gerstedt Elimäen Mustilasta Tammis
tossa 1938 käydessään keskusteli tunti
kausia Kompan kanssa eräästä Iohkol
Ie XII-XIII istutetusta kuusilajista. 
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Tigerstedt lähetti vielä sen jälkeen kor
tin Lontoosta, jossa hän ilmoitti kiis
tellyn puun olevan Picea purpurea. 
Sen tärkein tuntomerkki oli keväällä 
purppuranpunainen vuosikasvain. 
Kasvaakohan puu vielä arboretumis
sa? Muista arboretumissa vierailleista 
mainittakoon kasvitieteen professori 
Harry Waris, senaattori A. Kairamo , 
joka on perustanut Ellilän kartanon is
tutukset Hattulan Ellilässä, sekä ku
vanveistäjä Emil Wikström, jonka mu
kaan Kompan ruusutarha on " Rivi
eran veroista". 

Muisteluksia Forssasta 

Pämppi (1986) on laatinut Dendrologi
an Seuran vuoden 1986 kesäretkestä 
mielenkiintoisen kirjoituksen, joka si
sälsi mainintoja myös Forssasta. Vali
tettavasti en ollut mukana retkellä, 
vaikka asun nykyään aivan "Joutsen
lammen" (kirjoituksessa "Ankkalam
pi") vieressä. Ko. puisto on rakennettu 
1948, johon asti paikalla oli haiseva sa
vilutakko. Kirjovaahtera (Acer p/ata
noides 'Drummondii ') on saatu Jän
nekseltä Ahtialan taimitarhasta ja se 
on menestynyt paikalla hyvin, vaikka 
on jäänyt muiden puiden joukossa ah
taalle. 

Samassa Joutsenlammen puistossa 
kasvaa myös hurmevaahtera (A. plata
noides 'Faassen's Black ') ja hopeapaju 
(Salix alba 'Sericea'), jonka on paikal
le istuttanut Mustialan koulutilan puu
tarhuri Klas Stening joskus 1920-luvul
la. 

Retkiselostuksessa mainitaan myös, 
että Kartanonkadulla olevat vuorijala
vat eivät ole menestyneet kylmän maa
perän vuoksi, joka mielestäni ei pidä 
paikkaansa. Alue on entistä Finlayso
nin kartanon parasta peltoa ja alueelle 
on lisäksi tuotu metrin verran täyttö
maata. Ilmeisesti puut ovat kuolemas
sa kuivuuteen , josta on puissa selvät 
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merkit. Kun puitten istutusalusta on 
päällystetty ja katujen varsilla on li
säksi monet kaivannot kuivatlamassa 
maata, kärsivät puut mielestäni kui
vuudesta. 

Sensijaan entisen Finlaysonin puis
ton puut voivat hyvinkin kärsiä vesita
louden muutoksista. Sellaistahan on 
tapahtunut myös Tammistan arbore
tumin alaosassa lohkoissa X-XII, 
joissa suurin osa puista on kuollut vii
me aikoina vanhojen risusalaojien mä
dännyttyä. Finlaysonin puistossa pui
den rappeutumisen syynä voisi olla 
myös se, että puistossa on vuosikaudet 
haravoitu ja kuljetettu pois lehdet ja 
leikkuujätteet tuomatta mitään niiden 
tilalle. Samanlaisen ilmiön olen ha
vainnut myös erään toisen kaupungin 
puistoissa, joissa ravinteiden lisäyksel
lä saatiin vastaavanlaisessa tilanteessa 
aikaan huomattava puitten kunnon 
kohentuminen. 

Forssan puistoihin on istutettu myös 
seuraavat harvinaisehkot pensaat: 
Amurinhappomarja (Berberis amuren
sis), heikinangervo (Spiraea henryi), 
koivuangervo (S. betulifo/ia), japanin
kuusama (Lonicera morrowii) ja keh
tokuusama (L. involucrata). Ovatko
han vielä hengissä? 

Eräitä huomioita nykyajan 
puistonhoidosta 

Meillä on yleisissä puistoissa tullut ta
vaksi leikata pensaista mahdollisim
man tarkoin pois tyviversot, jotka eh
kä haittaavatk in ruohonleikkaajan 
pääsyä pensaan juurelle . Näin pensaat 
kuitenkin menettävät luonnollisen kas
vutapansa Ua kun nuorien oksien ei 
anneta kehittyä uusik si, voimakkaasti 
kukkiviksi versoiksi, ränsistyvät pen
saat vähitellen). 

Samantapainen käytäntö on vallalla 
myös nk. puistopuiden suhteen. On 
selvää, että kujanteisiin tarvitaan suo-
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rarunkoisia, samankokoisia puita, 
mutta muualla puistoissa puut saisivat 
olla luonnollisen puun näköisiä, alas 
asti oksaisia, ehkä vino- ja mutkarun
koisiakin kuten luonnossa kasvaessaan 
ovat. Mutta ehkä ne alhaalla kasvavat 
oksat ovat tässäkin tapauksessa ruo
honleikkaajan tiellä. Sopisi puisto
miesten vertailla puitaan esim. Tam
mistan arboretumissa luonnollisesti 
kasvaneisiin puihin. 

Tammistan arboretumissa saatiin 
hyviä tuloksia käytettäessä hyväksi nii
tä aineksia, joita syysmyrskyjen joh
dosta kerääntyi Tammisten rantaan. 
Veden mukana tuli rantaan puunkuo
rijätettä, järvikaislaa ja vesikasvien jä
tettä, joita sitten kerättiin kompostiin 
ja käytettiin kasveja istutettaessa. Ar
boretumia perustettaessa siirrettiin 
suuria määriä maata terassirakentei
den tieltä rakennuksen lounaispuolel-
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Ie, jossa kasvit ovat viihtyneet yllättä
vän hyvin. Tällä alueella rakennuksen 
länsi- ja lounaispuolella suoritettiin en
simmäiset istutukset. 

Olen myös kiinnostunut kuulemaan, 
miten edistyy Tammisten arboretumin 
hoitosuunnitelma, jonka seura on saa
nut tehtäväkseen. 
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Jäsenmaksujen maksamisesta 

Hyvä Dendrologian Seuran jäsen! 

Saat tämän lehden välissä vuoden 1988 jäsenmaksulomakkeen. Maksa 
se heti alkuvuodesta, niin ei unohdu. Tänä vuonna kirjoitin runsaat 400 
muistutusta unohtaneille . 

Kirjoita maksulomakkeeseen nimesi ja osoitteesi selvästi. Sain taas 
toistakymmentä nimetöntä maksua ja muutaman varustettuna pelkällä 
nimikirjoituksella, josta ei parhaalla tahdollakaan ottanut selvää. Jos ni
mesi on muuttunut, ilmoita myös entinen nimi! 

Mainitse ammattisi siten , että se kertoo, minkä alan henkilö olet. 
Esim . kaupunginmetsänhoitaja kertoo sekä tutkinnon että toimen , mut
ta FK, tutkija ei kerro mitään. Opiskelija merkitsee opintoalan. Moni jät
tää ammattinsa ilmoittamatta ehkäpä siksi , ettei se liity dendrologiaan. 
Olisi kuitenkin hyvä tietää, paljonko seurassa on varsinaisia harrastajia, 
jotka ovat mukana puhtaasti omasta kiinnostuksestaan. Ammattia ei 
myöskään tarvitse jättää ilmoittamatta siitä pelosta, että tieto joutuisi 
muihin käsiin . Seura ei luovuta tai myy jäsentietojaan. Ammattitiedot 
ovat tärkeää tausta-ainesta seuran toiminnan kehittämisessä. 

Syysterveisin Anne Mäkynen 
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Eramon kirjoituksen johdosta 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1987: Eramon kirjoituksen johdosta (Epiloque on recollections of 
Tammista Arboretum by E. Eramo).- Sorbifolia 18(4):201-202. 

Pentti Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Fin
land. 

Toimitus on saanut vastaanottaa kiin
toisia tietoja Eino Eramolta, joka on 
toiminut prof. Gustaf Kompan perus
taman Tammiston arboretumin puu
tarhurina vuosina 1922-1939. Tämän 
jälkeen hän toimi vuodesta 1948 al
kaen Forssan kaupunginpuutarhurina 
eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Hän 
on jo aikaisemmin toimittanut seuran 
kirjastoon Tammiston arboretumin 
karttoja ja lajiluetteloita. Ne, jotka 
osallistuivat Tammiston arboretumin 
talkoisiin vuonna 1984, muistavat Era
mon opastuksen arboretumissa (kuva 
1). On erittäin ilahduttavaa, että kau
punginpuutarhuri Eramo on muista
nut seuraamme muistelmillaan ja 
muulla aineistolla koskien mm . Tam
miston arboretumia. Olisikin suota
vaa, että mahdollisimman monella elä
keläisellä olisi aikaa ja viitseliäisyyttä 
tehdä samoin, sillä siten saataisiin pal
jon arvokasta dendrologista tietoa tal
teen. 

Eramon mainitsemaa persiantam
mea ei ole enää mainittu Saarnijoen 
(1952) luettelossa arboretumin kasveis
ta- nähtävästi se on tuhoutunut "so
tatalvina". Komppa (1926) on myös 
antanut siitä lausunnon "arempi". 

Pyramidipoppelista puheenollen 
Kompan mukaan kysymyksessä olisi 
ollut 'Italica'-lajike. Asiasta on vaikea 
sanoa enää nykyään mitään varmaa, 
kun puusta ei ole herbaarionäytettä 
olemassa. Puu kuoli kesällä 1961 ja 
syynä oli keväthallat, jotka tuhosivat 

vuosiversot ja lehdet sekä ankara kui
vuus kesällä. Samana vuonna tuhoutui 
myös arboretumissa kasvanut poppeli
magnolia (M agnolia acuminata). Myös 
Maatalouden Tutkimuskeskuksen 
puutarhaosastolla Piikkiössä aiemmin 
olleet isot pyramidipoppelit ovat olleet 
'Plantierensis' -lajiketta päätellen pai
kalla vieläkin kasvavista vesoista. 

Eramon suosittelema maakkia oli 
viimeisimmillään viime kesänä. Kulu
neena kesänä siihen ei enää puhjennut 
lehtiä. Maakkia on silti suositeltava 
pikku puu lämpimille rinteille. Se on 
valittu KESKAS-kasviksi ja se pyri
tään saamaan meillä viljelyyn . Tam
miston yksilöistä ei enää ehditty saada 
lisäysmateriaalia, mutta maakkiaa on 
myös Mustilan arboretumissa. 

Matalien, varpumaisten ja talven
kestävien alppiruusujen arvon on 
myös Bengt Schalin (1953) todennut ja 
hänen puutarhassaan Espoon Jorvak
sessa kasvoi suuri määrä eri lajeja. 
Varsin mahtava oli vielä se valikoima, 
mikä kasvoi hänen tontillaan vuonna 
1974 (Anon. 1975). Myös Mustilan ar
boretumissa niistä on saatu hyviä ko
kemuksia. 

Picea purpureaa ei kasva enää Tam
mistossa, eikä puuta ole enää mainittu 
Saarnijoen (1952) luettelossa. Myös 
Mustilan arboretumin pensasmainen 
yksi lö on hiljattain tuhoutunut. 

Ahtialan kartanon pihapiirissä kas
voi vielä kesällä 1986 kirjovaahteraa 
(Acer platanoides 'Drummondii'), 
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Kuva 1. Tammisten arboretumin kohtaloa pohtimassa vas. kaupunginpuutarhuri Eino Eramo, Viljo 
Ekqvist, prof. Max Hagman, johtaja Matti Ojala ja lehtori Tauno Tukkinen. 25. 8. 1984.- Valoku
va P. Alanko. 

Fig. 1. The author (first on the left) in the Tammisto Arboretum 25. 8. 1984.- Photograph P. Alan
ko. 

minkä saatoimme todeta Niilo Karhun 
kanssa paikalla käydessämme Tammi
retken jälkeen 7. 8. 1986. Puu on jää
nyt Forssassa koristeomenapuiden var
joon, kun ei osattu arvata, että omena
puut menestyisivät niin hyvin. Kirjo
vaahteraa löytyi hyvin viihtyvänä ke
sällä 1986 Heinolasta ja kesällä 1987 
myös Riihimäeltä parista paikasta. Li
säksi sitä tiedetään kasvavan Harvia
lassa eräässä yksityispihassa hyvin 
viihtyvänä (Blomqvist, suullinen 
tieto). 

Eramon mainitsemien Forssan puis
toihin istutettujen pensaiden kunnosta 
tai olemassaolosta ei minulla ole tä
mänhetkistä tietoa. Asia pitäisi käydä 
tarkastamassa. 

Vastauksena Eramon lopuksi esittä
mään kysymykseen Tammistan arbo
retumin hoitosuunnitelmasta on Dend-

rologian Seuran hallitus muodostanut 
kolmen hengen toimikunnan, jonka 
tehtävänä on esittää maanomistajalle 
hoitosuunnitelma ja arvioida vuosittai
set kustannukset. Valitettavasti suun
nitelma ei ole vielä valmistunut, mutta 
toivottavasti Dendrologian seuran hal
litus saa suunnitelman käsiteltäväk
seen talven aikana. 

Kirjallisuutta 

Anon. 1975: Träd och buskar hos Bengt Schalin. 
En inventering av växtbeståndet på tomten i 
Jorvas sommaren 1974. Andra delen. -
Trädgårdsnytt 29(3) :44-47 . 

Komppa, G . 1926: Dendrologische Erfahrungen 
in Finn1and. - Mitt. Deutsch. Dendr. Ges . 
36:192-194. 

Saarnijoki , S. 1952 : Tammisten arboretum (kar
tat ja lajiluettelot). - Moniste. 

Schalin, B. 1953 : Koristepensaista kauneimmat. 
2. p . - 144 s. Porvoo. 
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Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
suuren kynäjalavan haara romahti 

Pertti Uotila 

Harmaa, lähes tyyni lokakuun 16. päi
vä 1987, kello 12.30. Vähäinen tuulen
puuska kulkee Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisen puutarhan poikki ja 
tarttuu vanhaan, kookkaaseen kynäja
lavaan, joka kasvaa puutarhan itäpuo
liskon metsikön laidassa. Yksi jalavan 
kolmesta suuresta haarasta alkaa kal
listua ja lähestyy maata kiihtyvällä 
vauhdilla. Matkalla se katkaisee tuke
varunkoisen tammen, joka kantaa ni
milappua Quercus coccinea (rym 166 
cm, tyvessä 85 vuosilustoa), ja murs
kaa virginiantuomen (Prunus virginia
na) sekä kiiltotuomen (P. serotina) la
jikkeen 'Cartilaginea' ennen maahan 
rojahtamistaan. Haaran ympärysmitta 
noin metri haarautumiskohdan ylä
puolella (4 m maasta) oli 225 cm. Kau
immaiset oksankärjet ulottuivat 27 
m:n päähän puun tyvestä; tämän haa
ran kohdalla puu oli siis noin 29 m 
korkea. Onneksi ihmisiä ei ollut alla. 

Ihmettelijöiden joukko kertyi pian 
puun juurelle. Alue ympäröitiin sini
sellä narulla ja "pääsy kielletty" -kyl
teillä. Moottorisaha alkoi päristä ja 
pahin ryteikkö siivottiin; seuraavalla 
viikolla oli enää puutarhan sahalle lii
an järeä haaran tyviosa kävijöiden ih
meteltävänä (kuva 1). Sahauspinnasta, 
7 m:n päässä haaran tyvestä, saattoi 
laskea 130 vuosilustoa. Kummastella 
sopii miten tuo haara oli pysynyt yl
häällä näinkin pitkään. Sillä vaikka 
tuo sahauspinta oli vielä aivan tervettä 
puuta, niin sekä haaran tyviosa että 
koko puun kolmimetrinen ja 1,3 m :n 
korkeudelta ympärysmitaltaan 529 cm 
oleva tyviosa on huomattavan laho . 
Haara näyttää olleen kiinni rungossa 

vain ohuella kuorilieriöllä! Oksan mu
kana romahtivat alas myös haarautu
miskohtaan kertyneessä karikkeessa 
päällyskasveina kasvaneet kaksi pihla
jaa. Niistä suurempi oli yli kaksimetri
nen ja vuosilustojen perusteella 14-
vuotias. 

Kuva 1. Kaksi haaraa pystyssä ja kolmas maas
sa: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutar
han iso kynäjalava 17.X.I987.- Valokuva P . 
Uotila. 
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Toisesta jäljelläolevasta haarasta 
jouduttiin katkaisemaan pitkä oksa: 
yhden haaran repeydyttyä pois olisi 
oksan paino voinut muodostua tälle
kin haaralle kohtalokkaaksi. 

Tätä kirjoitettaessa (31 .X.) ei vielä 
ole päätetty, mitä pystyyn jääneelle ky
näjalavalle tehdään . Tyven kuntoa 
mittaamaan ollaan lähiaikoina tuo
massa kaupungin puisto-osaston puu
tutkaa. Jäljellä oleva tyvi saattaa hy
vinkin kestää vuosikymmeniä halkea
matta, ainakin jos haarat sidotaan yh
teen. Jalavien raihnaisuudesta huoli
matta pitkästä vanhuudesta on useita 
esimerkkejä. 

Kasvitieteellisen puutarhan jättiky
näjalava lienee yhä Suomen suurin ky
näjalava ja Helsingin kookkain puu 
(ks. Uotila 1984). Haaran katkaisu-
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kohdasta, 9 m:n korkeudelta maasta, 
lasketut 130 vuosilustoa kertovat, ettei 
puun ikä ylitä kasvitieteellisen puutar
han 154 vuoden ikää kovin monella 
vuosikymmenellä. Puu saattaa olla sel
västi nuorempi kuin mitä on arvioitu, 
ja se lienee istutettu puutarhaan, joka 
kukoisti paikalla ennen kasvitieteelli
sen puutarhan Kaisaniemeen tuloa. 
Mutta tekeillä olevaan suurten puitten 
rekisteriin on syytä kyllä kirjata myös 
toiseksi suurin kynäjalava, puutarhan 
kynneppään voi aika jättää lähivuosi
na. 

Kirjallisuutta 

Uotila, P. 1984: Helsingin kasvitieteellisen puu
tarhan jättikynäjalava. - Pimpinella 3:46---
50. 

Suomen suurin hopeavaahtera (Acer saccharinum) 
Sipoossa Hitån kartanon puistossa 

Niilo Karhu 

Lehdessämme on kirjoitettu pariinkin 
otteeseen (Kukkonen 1979, Mikola 
1979) Sipoossa, Hitån kartanon puis
tossa, Sipoonlahden länsirannalla kas
vavista vanhoista hopeavaahteroista 
(Acer saccharinum) (kuva 1). Niiden 
oletetaan olevan kasvatettuja Pehr 
(Pietari) Kalmin vuosina 1747-51 
Pohjois-Amerikkaan tekemäitä tutki
musmatkaltaan mukanaan tuomista 
siemenistä. Nämä vuodet kuuluvat 
Ruotsi-Suomessa ns. hyödyn ajaksi ni
mitettyyn kauteen . Turun Akatemian 
talousopin professori Pehr Kalm pyrki 
hyödyttämään maataan kotiuttamalla 
uusia hyötykasveja Suomeen. Tämä 

pikku juttuni kertoo puiden nykyvai
heesta ja tuoreimmista mitoista, joiden 
mukaan suurin puu - neljästä vain 
kaksi on enää hengissä - on kaiketi 
lajissaan Suomen suurin. 

Olen kuluvan vuoden aikana käynyt 
kahdesti Hitåssa näitä hopeavaahteroi
ta mittaamassa. Keväällä oli pystyssä 
vielä kolme puuta, joiden kukinta oli 
runsaana juuri alkamassa. Mittasin sil
loin vain ympärysmitat, kun Työväline 
Oy:n lahjoittama - kiitos jäsenemme 
MH Anja Peren - hypsometri ei vielä 
ollut käytettävissä. Näin ollen puiden 
korkeus mitattiin vasta Sipoon karta
nokierroksella 1. 10. 1987. Ja saman 
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tien tuli myös tuore ympärysmitta, 
joista muuten on todettava, että kevät
talven ja kevään mitat ovat vanhojen
kin puiden kohdalla syksyllä hivenen 
- ehkä vain sentti tai pari - kevättä 
paremmat. 

Lokakuun ensimmäisen päivän nä
kymä Hitån kartanopuiston reunassa 
oli kevättä lohduttomampi. Vilja oli 
saatu puiden vierestä puiduksi, mutta 
jäljistä päätellen oli sen jälkeen lahden 
suunnasta tullut myrsky kaatanut pel
lolle rivin eteläisimmän elossa olleen 
hopeavaahteran. Sen runko oli selvästi 
laho- ei kuitenkaan ontto. Näin ollen 
näistä ilmeisesti hyvin vanhoista -jos 
alkuperäolettamus pitää paikkansa, 
ikää on noin 230 vuotta - puista on 
elossa enää kaksi. Niistä pohjoisen 
puoleinen on melkoisella varmuudella 
Suomen suurin hopeavaahtera. Sen 
rungon ympärysmitta 1,3 m korkeu
delta oli 380 cm ja korkeus 23,5 m . 
Latvuksen halkaisijaksi hieman vino
runkoiselle puulle mitattiin noin 12m. 
Puu on haarautunut 2 m:n korkeudel
ta kahteen haaraan, joista toinen on 
katkaistu ja vastaa ontolla kuminalla 
koputukseen. Toisessakin haarassa, 
joka jakautuu ylempänä edelleen kah
deksi haaraksi, on kaakkoissivulla 
muutaman metrin korkeuteen ulottuva 
kuoreton koro, jonka reunat ovat hy
vin parantuneet. Koputukset eivät an
na onttoa ääntä. Runko on tietenkin 
lahovikainen, mutta mitään ulkonaisia 
merkkejä lahosta ei kuitenkaan näy 
(paitsi runsas lahottajasienikasvusto 
nurmikolla puun ympärillä). 

Toinen elossa oleva puu on 21,5 m 
korkea ja sen ympärysmitta (1 ,3 m 
korkeudelta) on 250 cm. Lisäksi latvan 
jatkeena on noin 4 m kuivia ohuita lat
vahaaroja, joten puu on ollut 25,5 m 
korkuinen. Runko on 3,2 metrissä 2-
haarainen ja kumpikin haara jakaan
tuu ylempänä edelleen kahdeksi. Täs
säkin puussa on auringon polttamalla 
puolella muutaman metrin korkeuteen 
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Kuva 1. Suomen suurin ja vanhin hopeavaahte
ra (oikealla) Sipoon Hitån kartanon puistossa 
1. 10. 1987. - Valokuva P. Alanko . 

ulottuva kuiva, kuoreton koro, mutta 
runko ei anna kumeata ääntä. 

Keväällä pystyssä ollut ja runsaasti 
kukkinut kolmas puu oli silloin ympä
rysmitaltaan (1 ,3 m korkeudelta) 288 
cm. Neljäs, rivin eteläisin puu, on kaa
dettu joskus aikaisemmin, mutta sen
kin ympärysmitta selvisi vielä kovasta 
kannosta, ollen 240 cm. 

KirjaUi uutta 

Kukkonen, 1. 1979: Pehr Kalm ja Sipsalon koe
tila - kappale Suomen kuluuurihistoriaa. 
- Dendrologian Seuran Tiedotuksia 10: 
99-106. 

Mikkola , J . 1979: Pietari Kalmin työn jälkiä?-
Dendrologian Seuran Tiedotuksia 10: 
162-163. 
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Uutisia 

Seuramme hallituksen jäsen, prof. 
Max Hagman on valittu viimeisen 
IDS:n jäsenkirjeen mukaan Kan
sainvälisen Dendrologian Seuran 
(lnternational Dendrology Soc iety) 
yhdeksi varapresidentiksi (varapu
heenjohtajaksi), joita on yhteensä 
12. Max johtaa Metsäntutkimuslai
toksen jalostusosastoa. Osaston 
ohjelmaan on tullut hiljattain 
myös dendrologia, joten se jatkaa 
Metsäntutkimuslaitoksen pitkäai
kaisia dendrologisia perinteitä. Sa
malla valittiin Norjan edustajaksi 

Kirjalahjoitus 
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Poul Söndergaard , joka on Norjan 
arboretumin , Arboretum Milden 
kuraattori Mildessä Bergenin lä
hellä. Aikaisemmin pohjoismaita 
edusti IDS:ssä ans iokkaasti Karl 
Flinck Ruotsista ja S0ven 0dum 
Tanskasta. Kansainvälinen Dend
rologian Seura on esitelty lehdes
sämme 3/86. Seuramme haluaa ol
la onnittelemassa Maxia häntä 
kohdanneen kunnian johdosta, jo
ka on samalla tunnustus myös 
dendrologian harrastukselle 
maassamme. - P. Alanko 

Ylijohtaja Jukka Wuolijoki lahjoitti 14. 7. 1987 Dendrologian Seuran kir
jastoon Mitteilungen der Deutschen Dendrolog ischen Gesellschaft 
-vuosikirjan niteet 43-46 (1931-1934). Lämpimät kiitokset lahjoittajal
le! - Kirjastonhoitaja Aune Koponen . 
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Tammet (Quercus) postimerkeissä 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1987: Tammet (Quercus) postimerkeissä. (Oaks (Quercus) on stamps). 
- Sorbifolia 18(4):207-210. 

Pentti Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki, Fin
land. 

Dendrologian Seura oli valinnut met
sätammen (Quercus robur) viime vuo
den puuksi. Tässä kirjoituksessa on 
käsitelty tammia niistä julkaistujen 
postimerkkien pohjalta. Tammiaihei
sia merkkejä on 27, mutta tarkkaa lu
kumäärää on vaikeata sanoa, koska 
lukuisissa merkeissä on koristeena 
tammen lehviä sivuaiheena, ja näitä 
merkkejä en ole ottanut mukaan. 

Eri tammilajeja on postimerkeissä 
kuvattu 9, joista kuudesta lajista on 
vain yksi merkki. Rautatammea (Q. 
ilex) esittää kolme merkkiä. Useimmat 
tammiaiheiset merkit kuvaavat metsä
tammea (Q. robur), mutta nähtävästi 
postimerkin tekijät eivät ole erottaneet 
metsätammea esimerkiksi talvitam
mesta, joka on Keski-Euroopassa ta
loudellisesti tärkein tammilaji. Seuraa
vassa esitellään ne tammilajit, joita ku
vaavia merkkejä on ilmestynyt. Mer
keistä annetaan seuraavat tiedot: Jul
kaisijamaa, julkaisuajankohta, Miche
lin postimerkkiluettelon numero, ni
mellisarvo ja merkin julkaisutarkoitus. 

Quercus alba L. - valkotammi. Poh
joisamerikkalainen tammilaji, jonka 
levinneisyys ulottuu Teksasista ja Flo
ridasta Quebeckiin ja Ontarioon. La
jin viljelyä ei liene meillä kokeillun, 
vaikka pohjoisimmista esiintymispai
koistaan saatu valkotammi voisikin 
menestyä eteläisimmissä osissa maa
tamme. Valkotammesta saa arvokasta 
puutavaraa ja pääosa Pohjois-Ameri
kassa myynnissä olevasta tammesta on 

tätä puulajia. Valkotammi kuuluu pu
natammien ryhmään, joista meillä tun
netuin on puistoissammekin kasvava 
punatammi (Q. rubra). Vakotammen 
lehdet ovat syvään liuskaiset, mikä sel
västi näkyy merkissä 1.- USA, 9. 10. 
1978, M. 1311, 15 c, Amerikan met
sänhoitajien vuosipäivän johdosta (ku
va 1).- USA, 26. 04. 1935, M. 376, 3 
c, 300-vuotta Conneticutin osavaltion 
asuttamisesta (kuva 2). On epävarmaa, 
onko kuvan esittämä tammi lainkaan 
valkotammea, koska Pohjois-Ameri
kassa kasvaa paljon erilaisia tammila
jeja. 

Q. brenessi Trel. Tämä sikäläistä tam
mea esittävä merkki on julkaistu pai
kallisen kasvitieteilijä prof. Alberto 
Brenessin syntymän 1 00-vuotispäivän 
(1870-1970) muistoksi. -Costa Ri
ca, 1. 3. 1976, M. 933, 0,05 $(kuva 3). 

Q. ilex L. - rautatammi. Ainavihreä 
tammilaji, jonka luontainen levinnei
syysalue käsittää läntisen Välimeren
maitten alueelta pohjoiseen aina Län
si-Ranskaan asti. Kasvupaikasta joh
tuen se on joko pensasmainen tai aina 
25 metrin korkuiseksi kasvava puu. 
Rautatammi muodosti aikaisemmin 
laajoja metsiä, mutta nykyään sitä ta
paa yleensä vain pensasmaisena. Sen 
lehdet ovat nahkamaisen paksut, soi
keat ja hammaslaitaiset. Päältä ne 
ovat tummanvihreät, alta valkonuk
kaiset. - Espanja, 21. 04. 1972, M. 
1983 , 5 P, Flora 1 (merkissä hedelmiä 
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Kuvat 1-28. Tammiaiheisia postimerkkejä. 
Figs . 1-28. Oaks on stamps. 

SORBIFOLIA 18(4) 1987 



SORBIFOLIA 18(4) 1987 

ja oksia sekä taustalla kasvupaikkaa 
kuvaava rinne) (kuva 4) . - Bulgaria, 
8. 3. 1945, M. 478, 10 L (myös 4 ja 50 
L), Slaavilainen kongressi, Sofia. On 
ihmeellistä, miksi tässä merkissä ku
vattua puuta pidetään yleensä rauta
tammena, joka ei kasva Bulgariassa 
kuin korkeintaan viljeltynä (ks. mm. 
Schweighart 1979) (kuva 5). - Italia, 
1. 10. 1945, M. 701, 25 (myös 50 L.), 
käyttösarjan merkki, jossa kannesta 
kasvavat rautatammen (?) versot ku
vaavat vertauskuvallisesti sodan jäl
keistä jälleenrakennustyötä (kuva 6). 
- Espanja, 28. 04. 1966, M. 1612, 3 
P, "Guernica puu", istutettu kaupun
kien Guernica ja Luno perustamisen 
600-vuotispäivän muistoksi (kuva 7). 
Merkki esittää Schweighartin (1979) 
mukaan rautatammea. 

Q. ithaburensis Decne. Palestiinalai
nen tammilaji, jota kasvaa Israelista 
Turkkiin ulottuvalla alueella. Siitä on 
erotettu useita muunnoksia pääasiassa 
hedelmätuntomerkkien perusteella. 
Terhot ovat käyräpiikkisiä. - Israel, 
29. 12. 1981, M. 868, 3, Pyhän maan 
puita (kuva 8). 

Q. libani Olivier . "libanonin
tammi" . Lajin luontainen levinnei
syysalue on Vähä-Aasia. Ihme kyllä, 
sitä on ilmoitettu istutetun jopa meillä
kin Kustavin Lypyrttiin, mutta puut ei
vät liene pärjänneet alkua pitemmälle. 
-Syyria, 27. 12. 1956, M. 708, 40 P, 
(myös 10 P) , Puun päivän johdosta 
(kuva 9). 

Q. macrolepis Kotshcy (Q. vallonea). 
- aegeiantammi. Tämän ikivihreän 
tammen levinneisyysalue ulottuu Ete
lä-Italiasta yli Etelä-Kreikkaan Aege
ianmeren saarille. - Turkki, 9. 9. 
1950, M. 1255 , 12 K, Izmirin kansain
väliset messut 1950 (kuva 1 0). 
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Q. petraea (Mattuschka) Liebl. - tal
vitammi. Talvitammi kasvaa jo Etelä
Ruotsissa luonnonvaraisena, mutta 
Suomessa sitä ei ole varmuudella löy
detty edes viljeltynä. Tosin kasvitietei
Iijät ovat näkevinään meikäläisessä 
tammessa myös talvitammen verta 
muistona jääkauden jälkeiseltä lämpö
kaudelta, jolloin talvitammea ilmeises
ti kasvoi maassamme. Nimensä se on 
saanut siitä, että sen lehdet säilyvät 
puussa pitkään talveen. Joskus metsä
tammenkin lehdet säilyvät puussa mel
ko pitkään, mutta se ei tee niistä vielä 
talvitammea. Talvitammelle on omi
naista pitkät (1-2 cm) lehtiruodit, 
suippo lehden tyvi sekä perälliset ter
hot (muita metsätammesta erottavia 
tuntomerkkejä ks. Alanko 1986). -
Unkari, 14. 12. 1976. M. 3170, 1 Fl, 
miljoonas metsähehtaari metsitetty 
(kuva II) . Merkissä on lisäksi poppelin 
lehti ja männyn oksa. Tammen lehti ei 
näy kokonaan, mutta kuitenkin sen 
verran, että siitä voi päätellä sen esittä
vän talvitammea (suippo lehden tyvi ja 
pitkä ruoti). Lisäksi talvitammi on 
metsätaloudellisesti arvokkaampi kuin 
metsätammi, joka sekin on todisteena 
talvitammen puolesta. 

Q. robur L. - metsätammi. Tästä la
jista on julkaistu useita merkkejä, 
mutta niistä kaikista ei voi varmuudel
la tietää, tarkoitetaanko metsä- vaiko 
talvitammea. Metsätammi on myös 
Keski-Euroopassa yleisin tammilaji -
vaikkakaan ei taloudellisesti arvok
kain . Siihen liittyy myös suurin osa 
tammea koskevasta kansanperinteestä. 
- Liechtenstein, 9. 12. 1986, M. 915, 
1.40 Fr., puitten kuoria (kuva 12). -
Bulgaria, 28. 12. 1964, M. 1506, 10 st, 
satavuotiaita puita, 800-vuotias tammi 
Kazanlakin kaupungin laaksosta (kuva 
13). - Iso-Britannia, 28. 2. 1973, M. 
615, 9 p, puunistutusvuosi (kuva 14). 
-Ranska, 18. 5. 1968, M. 1626,25 c, 
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Rambouilletin ja Schwarzwaldin met
sien ystävyydelle, tammi edustaa edel
lämainittua metsää, merkissä oleva 
saksanpihta (Abies alba) jälkimmäistä 
(kuva 15). - Neuvostoliitto, 29. 10. 
1980, M. 5003,4 K, puita (kuva 16). 
Puola, 6.9. 1978, M. 2970, 1 Zl, ympä
ristönsuojelu (kuva 17). - Jugoslavia, 
11. 12. 1978, M. 1770, 1979, 4,90, uusi 
vuosi 1979 (kuva 18). - Ranska, 
21. 9. 1985, M. 2516, 3 Fr, puita (kuva 
19). Saksan liittotasavalta 
11. 10. 1979, M. 1025, 50+25 P, met
sän puita ja hedelmiä (kuva 20). -
Puola, 15 . 9. 1966, M. 711, 1,35 Zl, 
matkailu, (merkki esittää vanhoja 
tammia Rogalin luona). Schweighartin 
(1979) mukaan puut ovat rautatam
mea, mutta rautatammi ei menesty 
P uolassa edes viljeltynä ulkosalla (ku
va 21). - Ruotsi, 27. 10. 1945, M. 
316, 0,10 kr (myös 0,40 & 1 ,25 kr), 125 
vuotta säästöpankkeja Ruotsissa (mer
kissä tammi on säästäväisyyden sym
boolina) (kuva 22). - Guern!iey, 
6. 6. 1975, M. 123, 8 p , merkki esittää 
nk . "Eurooppatammea" . Merkki on 
julkaistu Viktor Hugon Guernseylle 
tapahtuneen maanpaon muistoksi (ku
va 23) . - Romania, 11. 06. 1956, M. 
1580, 20 B, metsänkuukausi (kuva 24) . 
-DDR, 24. 02. 1977, M. 2205, 25 P, 
luonnonmuistomerkkejä: Ivenackerin 
tammi Stavenhagenissa (kuva 25). -
Neuvostoliitto, 25. 01. 1982, M. 5144, 
6 K, I.I. Siskinin (1832-1898) vuonna 
1865 maalaama tammea esittävä maa
laus (taiteilijan 1 00-vuotissyntymäpäi
vän johdosta) (kuva 26) . 
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Q. suber L. - korkkitammi. Korkki
tammi kuuluu ainavihreisiin tammiin, 
kuten rautatammikin, jota se suuresti 
muistuttaakin, mutta lehdet ovat kape
ammat ja suippokärkiset. Runko on 
paksukaamainen, josta saadaan luon
nonkorkkia. Korkkitammi on luon
nonvarainen läntisen Välimeren mais
sa ja sitä viljellään korkin tuotantoa 
varten. Tärkeimmät tuottajamaat ovat 
Portugal, Espanja ja Marokko. - Tu
nisia, 29 . 8. 1960, M. 568, 25m, maa
ilman metsäkongressi Seattlessa, 
USA:ssa (kuva 27) . 

Kiinan tasavallan (Formosa) julkaise
massa bonsaipuita esittävän sarjan yh
dessä merkissä on Michelin postimerk
kiluettelon tietojen mukaan tammi 
(Quercus), jota ei voi lajilleen määrit
tää (kuva 28). Tyyliteltyjä tammiaihei
ta ja nk. sivuaiheisia tammea esittäviä 
merkkejä on runsaasti. Esimerkkejä 
tällaisista merkeistä ovat mm . Italia, 
9. 5. 1958, M. 1008,80 L, perustuslain 
10-vuotispäivän johdosta ja Latvia, 
28. 12 . 1936, M. 243, 10 S, valkoinen 
risti. Eräissä ulkolaisissa erikoislei
moissa on koristeaiheena tammen leh
västöä tai muuta tammiaihetta, mutta 
nämä ovat korkeintaan vain filatelisti
sesti kiintoisia. 

Kirjallisuutta 

Alanko, P . 1986: Suomessa vi1jellyt tammet. -
Sorbifo1ia 17(3) :125-130. 

Schweighart, 0 . 1979: Blumen-Motive auf Brief
marken 1-11. - 97 kuvataulua + numeroi
mattomia liitesivuja. Wien. 



SORBIFOLIA 18(4) 1987 211 

Dendrologit Tuusulanjärven kulttuurimaisemissa 

Aila Tarvainen 

Kesäinen retkemme 13. 6. 1987 alkoi 
kokoontumisella Keravan rautatiease
malla. Kaupunginpuutarhuri Rauno 
Hänninen johdatti viitisenkymmentä 
dendrologia ensiksi aamukahville, ja 
niin tutustuminen kaupungin puisto-ja 
kadunvarsivihreyteen saattoi alkaa. 

Keravalla on rakennettuja puistoja 
lähes 60 ha. Puistorakentaminen pai
nottuu leikkipuistoihin ja kadunvarsi 
vihreyteen. Kaupungin tuloväylien vih
reyttäminen on puistotoimiston lähi
vuosit;n tavoiteohjelmassa . Keravalle 
on rakennettu myös piha-, hidas- ja 
kävelykatuja. Pihakatualueilla on läh
detty yhteistyöhön kaupungin ja asuk
kaiden välillä. Yhteisessä sopimukses
sa asukkaat sitoutuvat hoitamaan ka
dun ja tontin välisen alueen, kaupunki 
vastaa suunnittelusta ja hankkii mul
taa sekä kasvit. Kokemukset tästä yh
teistyöstä ovat myönteisiä. Kävely- ja 
bussikierroksesta jäi yleisvaikutelmak
si istutuksien runsaus ja rehevyys. 

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaan 
ja sen kasvilajistoon tutustuimme puu
tarhuri Esa Kallion opastamana. Seu
dun luonto ja maisemat innoittivat 
monia suomenkielisiä taiteilijoita ja 
niin vuosisatamme alussa itärannalle 
syntyi taiteilijayhteisö. Kirjallisuuden , 
maalaustaiteen ja musiikin luojista 
mm. Juhani Aho, Pekka Halonen , Ee
ro Järnefelt, Jean Sibelius ja J .H . Erk
ko asuivat tässä taiteilijayhteisössä. 
Myös Aleksis Kivi ja Eino Leino asui
vat täällä ennen kuolemaansa . 

Kahdeksan kilometriä pitkän Tuu
sulanjärven pohjukassa, kauniissa nie
messä sijaitsee Tuusulan kirkon vanha 
kirkkomaa, minne vuosisatojen saa
tossa on haudattu lähes 20 000 vaina
jaa. Kirkko on vihitty käyttöön vuon-

na 1734. Nykyisen kirkkopuiston on 
suunnitellut silloinen VR:n puutarhuri 
Nykopp vuonna 1920. Hautausmaan 
peruspuuston muodostavat kuuset (Pi
cea abies) ja siperianpihdat (Abies sibi
rica). Aleksis Kiven leposijaa vartioi
vat komeat kanadantuijat (Thuja occi
dentalis), joista paksuimman rungon 
ympärysmitta rinnankorkeudelta oli 
107 cm. Pekka Halosen hautakiven 
vieressä kasvava alppikuusama (Loni
cera alpigena) oli valitettavasti pahoin 
kärsinyt pakkastalvesta. Kirkon vierel
lä kasvava metsälehmus (Tilia cordata) 
mitoiltaan 22,5 m/285 cm merkittiin 
isojen puiden luetteloon. 

Autosta käsin otettiin näköhavainto 
Kunnallisopistolle ja Krapihoviin . 
Kunnallisopiston paikka on tunnettu 
ennen Gustavelundina, jonka silloinen 
päärakennus oli Engelin käsialaa. Kra
pihovin maatila on vuosien aikana 
muuttunut ravintolaksi ja hotelliksi ja 
tienvieruspellolla viheriöi golfkenttä. 

Rantatien seudun peruspuuston 
muodostavat siper"ianpihdat, saarnet 
(Fraxinus excelsior) ja jo ikääntyneet
kin metsälehmukset. Kotimaisen kuu
sen ja koivun arvostuksesta kertoo nii
den käyttö mm. jo mainitulla hautaus
maalla ja kujanteina Rantatien ja siltä 
erkanevien pihateiden varsilla. Ranta
tien näkymiin tutustuimme sekä bussin 
ikkunasta että lyhyellä kävelyllä muu
tamiin pihapiireihin. Aleksis Kiven 
kuolinmökille johtavan tien varrella 
ihmettelimme toisiinsa kiinnikasvanei
ta kuusiaja pihalla aprikoimme vinku
raisen koivun kasvua (kuva 1). Onne
lan lähellä kasvavista kolmesta valko
poppelista (Populus alba) paksuin, rin
nankorkeudeltaan 303 cm, kirjattiin 
myös " allen" puuluetteloon . 



212 

Syvärannan kohdalla on jä rven sy
vin paikka, noin 10 metriä. Vastaran
nalla sijaitseva Sarvikalfio on toiminut 
useiden kotimaisten elokuvien kuvaus
paikkana. Syvärannan huvilan on al
kuaan omistanut moskovalainen mil
jonääri 1920-luvulla. Myöhemmin hu
vila annettiin sanomalehtimiesten le
pokodiksi . 

Matka jatkui bussilla K oivikon tifaf
fe, missä nykyisin toimii Taistelukou
lu. Ja ei kohdetta ilman tarinaa. Ku
ningas Haakonin vieraillessa paikalla 
vuonna 1928, istutettiin pihaan koti
mainen kuusi. Se joutui talonmiehen 
lemmikin, kesyn Elias-k arh un repi
mäksi. Talonmies pelasti kunnian is
tuttamalla paikalle uuden kuusen . 
Dendrologi siis. 

Kohta Taistelukoulun jälkeen va
semmalle jää Hafosenniemi. Alue on 
luonnonsuojelualuetta. Rakennukset 
ja puutarha aiotaan entisöidä vuosisa
dan alun tyylin mukaisiksi. 

Lyhyt jalkautuminen maanviljelijä 
Karin pellolla johti komeiden metsä
lehmusten juurelle . Mikä seikkai lu
paikka lapsille! Sateenvarjomaisten 
lehmusten alla piisasi puhett a puun 
kasvusta. Puiden istutu svuodeksi tie
dettiin kertoa 1870. Puiden rungo t tie
sivät töitä "Nallen" jo jäähtymään 
päässeelle mittanauhalle. Puita o n 
kaikkiaan neljä. Kookkain on kaksi
haarainen ja sen tyven ympärysmitta 
on 425 cm ja haarojen 273 cm ja 216 
cm . Kolme muuta puuta ova t yksirun
koisia ja ympärysmitoil taan rinnan
korkeudelta 279 cm, 257 cm ja 25 3 cm. 

Rantatien J ärvenpään puoleisessa 
päässä on Kaffio-Kuninkafan t ila. Pää
rakennus on nykyisin Sibelius Akate
mian käytössä. Näillä kohd in jä rven 
rannalla kasvaa kujapajua (Safix x 
rubens) ja punasaamia (Fraxinus 
pennsy fvanica). Järvenpäätä lähestyt
täessä rannan puolelle jää Eero J ärne
feltin Suviranta ja to iselle puolelle Si
beliuksen Ainola. 
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Kuva 1. Käymme yhdessä ain . .. Yksityiskohta 
Aleksis Kiven mökille johtavasta kuusikujasta 
(Picea abies).- Valokuvat A. Tarvainen . 

Retken tässä vaiheessa rupesi " hiu
komaan" ja siirryimme ruokai lemaan 
järven vas takkaiselle rannalle Vanhan
kylänniemeen. Vanhankartanon mail
la toimii nykyisin Järvenpään kaupun
gin matkailukeskus. Ja jälkiruoaksi 
dendrologiaa: tyypillisistä kartanokas
veista mainittakoon oikeat pihajas
mikkeet (Philadefphus coronarius), pi
hasyreenit (Syr inga vufgar is), vanha t 
jalavat (Uimus glabra) ja rannan puu
maiset pajut. 

Matkalla oli saatu kokea niin kult
tuurillisia kuin dendrologisia elämyk
siä eikä vähiten vä rikkään opastuksen 
ansiosta. Retkeläisten huumorintajuun 
uskoen historiallinen katsaus Jär ven
pään Korirafousopettajaopistoon aloi
tettiin entisestä ruumiskellarista. Sieltä 
ulosselvittyämme ja silmien taas tot-
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Kuva 2. Kuin valkoinen pilvi kukkiessaan. Pilvi
kirsikka (Prunus pensylvanica) Aholan pihapii
rissä Järvenpään Kotitalousopettajaopistolla. 

tuessa päivänvaloon kirmaisimme kas
vista kasviin. 

Kotitalousopettajaopiston puiston 
puuvartisten kasvilajien määrä on 155. 
Lajimäärä on ollut huomattavampi ai
kana, jolloin opisto oli vielä puutar
haopettajien valmistuslaitos . Puisto
alueen suunnittelijoista mainittakoon 
puutarhuri ykopp, maisema-arkki
tehdit Bengt Schalin ja Onni Savonlah
ti. Hoidettavaa puistoa on nykyisin II 
ha. Hoidosta vastaa kausiluontaisesti 
puutarhuri ynnä yksi harjoittelija. 

Opiston päärakennuksen läheisyy
dessä kasvavista pensaista mainitta
koon komea katakuusama (Weigela 
florida, kansikuva), tarhanietospensas 
(Deutzia x hybrida), poikkeuksellisen 
pienilehtinen euroopanhernepensas 
(Caragana frutex), lännenkehtokuusa-
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ma (Lonicera ledebourii), ymppäruusu 
(Rosa rugosa 'Hollandica') . Seinällä 
kiipeili elinvoimaisena viiniköynnös 
(Vitis sp.). Peruspuu ;ton muodostavat 
runsaasti pikkutaimiakio tuottavat 
tammi (Quercus robur), saarni ja sipe
rianpihta. Muista puista mainittakoon 
japaninpihlaja (Sorbus commixta), ja
paninjalopähkinä (Juglans ailanthifo
lia) ja useat koristeomenapuulajikkeet. 

Entiselle Emäntäkoululle mentäessä 
saimme Leena Hämet-Ahdilta opas
tusta tuomipihlajien tunnistamisessa. 
Marjatuomipihlaja (Amelanchier alni
folia) on puistossa levinnyt lähes ri
kaksi. Rannan puoleiselta sivulta huo
mioitiin komea, 8-runkoinen valko
poppeli . Ympärysmittaa rungolle en
nen haarautumiskohtaa saatiin 513 
cm. Lähellä kasvaneesta vieläkin isom
masta yksilöstä oli todisteena kanto. 

Puistossa sijaitsevan Juhani Ahon 
huvilan villiytyneessä ympäristössä 
kukki paraikaa yksi pilvikirsikka (Pru
nus pensy lvanica, kuva 2). Katsura 
(Cercidiphyllum japonicum) vihersi 
elinvoimaisena, sen sijaan pyökki (Fa
gus sy lvatica) oli kärsinyt pakkastal
vesta. Elävistä havupuista kotoisten la
jien lisäksi mainittakoon japaninpihta 
(Abies weitchii), lännenpihta (A bies la
siocarpa) ja jättiläistuija (Thuja plica
ta). Kaukasianpihta (Abies nordman
niana) oli henkitoreissaan. Harvinai
semmista pensaista mainittakoon tai
ganvirpiangervo (Sp iraea media). Ra
kennuksen seinivieressä viheriöi kilpi
kierto (Menispermum sp.). 

Viereistä Seurakuntaopistoa on ai
kainaan isännöinyt Hjelt. Setälän os
tettua paikan, nimi muuttui Lepolasta 
Toimelaksi . Monen toimen mies Setälä 
oli kiinnostunut myös kasveista. Ny
kyisen seurakuntaopiston puistoalueen 
on suunnitellut Onni Savonlahti. Kuu
den hehtaarin puiston hoidosta vastaa 
hortonomi apunaan viisi kesätyönteki
jää. Puiston kasveista mm . taatanpih
laja (Sorbus x thuringiaca), vuori-
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vaahtera (Acer pseudoplatanus), loi
maankoivu (Betula pendula 'Crispa') 
ja harmaavirpiangervo (Spiraea cana) 
merkittiin listoihin. 

Retkemme päätteeksi tutustuimme 
tien vastakkaisella puolella sijaitse
vaan Sibeliuksen Ainolaan. Sibelius, 
kuten monet muutkin yhteisön taiteili
jat, ihannoi suomalaista luontoa ja 
suosi kotimaisia kasveja. Tarinan mu
kaan Sibelius lahjoitti edelleen naapu
riin Eero Järnefeltille lahjaksi saaman
sa alppiruusun. Lastensa koulun reh
torin lahjoittama kääpiömanteli istu
tettiin omaan pihaan. Pihassa kasva-
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vat siperianpihdat myöskin osoittavat 
joustavuutta "kotimaisuusaatteessa". 
Sibeliuksen erityissuosiossa olivat ka
taja ja haapa. Katajassa säveltäjämes
tari näki "sypressimäisyyttä" ja haa
van lehtien havinassa hän kuuli mu
siikkia. 

Ainolassa kahvia juotaessa, päivän 
kääntyessä iltaan voi todeta päivän 
(ympäristö)kulttuurillisen ja dendrolo
gisen annin olleen erinomaisen. Kiitos 
siitä retken suunnittelijoille Pentti 
Alangolle, Niilo Karhulie ja ennen
kaikkea värikkäälle oppaallemme Esa 
Kalliolle. 

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