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VUODEN PUU 1988 - ÅRETS TRÄD 1988 

SAARNI 
ASK 

(Fraxinus excelsior) 

Saarni kasvaa Juonnonvaraisena Ete lä-Suomessa Porin- Hä. 
mc:enlinnan- Lahden tienoille saakka. Se on harvinainen 
muuall:a paitsi lounaissaa ristossa ja Ahven:mmaalla , missä SC' 

on paikoin ylei nen. Luontaisi:~. kasvupaikkoja ovat saaristossa 
aJavat tervaleppälehdot rannan tumuma.ssa ja sisämaassa veti· 
set lehwkorvet. Saarni on vaatelias kasvupaikkans:a suhteen ja 
kasvaa useimmiu:n kalkkiperäisessä maassa. Puisto- ja pih:~.
puuna sitä näkc:e va in harvoin. Saarni on arka keväthalloi ll e. 
Se puhkeaa lehteen m yöhe mmin kuin muut lehtipuut , ja 
lehdet varisevat aikaisin. Saamesta tehdä.än huonekaluja ja 
lauiapäällyste itä . Aikaisemmin siitä tislauiin tervaa, j01a käy
tettiin kansan keskuudessa monenlaisten vaivojen lääkkeen2. 

Vildväxande .tSk förekommer i södra Fin land norrut tili 
tr:akterna 2v Björneborg-Tav:as1ehus-Lahtis. Asken ä r s2 11 -
sym. utom pi Åland och i den s)·dvästr:a sk2rgirden. där den 
st:t lfvis 2r 21lmän. 1 skärgirdarna är dess naturlig2 v2x1platser 
ligl:lma klibbalslundar pi strände rna , i inlandet blöta lund
ka:rr. Asken är krävande i friga om växtplat.scns beskaffenhet 
och den växer oftast i kalkrik jord . Som park- och g:\rdsträd ser 
man den sä llan . Asken 2r frostöm om v:\ren. Bladsp rickn ingcn 
ske r ~nare än hos and ra lövtriid. och löven fa llc r tidigt, bland 
de första pi förhösten . Virket används 1ill möbler och golv. 
Förr dest illerades asktjära, som användes inom folkmedicine o 
mOt mångahanda krämpor . 

Metsäkirjasto 
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Vuoden puu 1988 

Vuoden 1988 puu on saarni (Fraxinus excelsior). josta Marja Koistinen on 
laatinut perinteisen tyylisen piirrosjulisteen (koko 59 X 42 cm, pohjaväri 
keltainen). Tällä kertaa yhteistyökumppanina on Puukeskus Oy:n jalo
puuosasto, josta heille kiitokset. 

Vuoden puu-julistesarjassa on nyt esitelty kymmenen puulajia: kynäja
lava, visakoivu, mänty, vaahtera, kuusi, metsäomenapuu, kataja, tammi , 
rauduskoivu ja saarni. Kokonaisuudessaan sarja on sekä näyttävä että 
yhtenäinen ja sopii hyvin mm. julkisten rakennusten, koulujen ja eri 
laitosten seinille. Julisteen hinta on 12 mk, koko sarja maksaa 95 mk. 

Julisteita myydään Dendrologian Seuran tilaisuuksissa, Helsingin yli
opiston kasvimuseossa (Risto Murto) , kasvinjalostustieteen laitoksella 
(Päivi Ryöppy), Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastolla Tikkurilassa 
(Anneli Viherä-Aarnio). Niitä voi myös tilata seuran varainhoitajalta (Anne 
Mäkynen, puh. 90-839 2988 työ, 90-490 113 koti) . Lisäksi julisteita voi 
ostaa yksittäin Tieteellisten Seurojen kirjakaupasta Tiedekirjasta (Kirkko
katu 14, Helsinki) sekä Suomen Luonnonsuojelun Tuen myymälöistä 
(Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Lappeenranta). 

Puiden tunnistamiskurssi 

Puiden tunnistamiskurssi järjestetään sen saaman suuren suosion vuoksi 
uudelleen. Kurssiajat ja -aiheet ovat seuraavat: 

ti 29.3. ja ti 5.4. Tunnistamisaiheena poppelit (Populus). Aluksi opis-
klo 18.00 keliaan tavallisempia ja sitten harvinaisempia poppe

leita Niilo Karhun johdolla. 

ti 12.4. klo 18.00 Tunnistamisaiheena pihdat (Abies) P. M. A. Tigersted
tin johdolla. 

ti 19.4. klo 18.00 Tunnistamisaiheena tuomet, kirsikat ja luumut 
(Prunus) Pentti Alangon johdolla. 

Kurssi pidetään Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen suuressa 
kurssisalissa (Unioninkatu 44). llmoittautumiset 25.3. mennessä Anneli 
Viherä-Aarniolle, puh. 90-831 941 . 

Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös niitä, 
jotka ilmoittautuivat edelliselle kurssille, mutta eivät mahtuneet mukaan , 
pyy.detään ilmoittautumaan uudelleen. Mukaan kurssille kannattaa ottaa 
luppi ja pieni veitsi sekä tuoreita talviversoja havaintomateriaaliksi kunkin 
illan teeman mukaan. 
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Saarni Saaristomeren alueella 

Sakari Hinneri 

Hinneri, S. 1988: Saarni Saaristomeren alueella. (Ash (Fraxinus excelsior) in the 
SW Archipelago of Finland .)- Sorbifolia 19(1):5-13. 

In the SW Archipelago of Finlandthe ash (Fraxinus excelsior) is more widespread 
than other exacting broadleaved trees of the temperate zone in Europe. There is a 
clear correlation in the occurrence of ash-rich forests and calcium-rich Silurian 
deposits of limestone bedrock. The seedlings usually grow up within alder (Ainus 
qlutinosa) coastal forests. They are capable of surviving fo r several years with little 
growth until a gap in the overstorey appears. The base-rich litter of ash gives rise to 
fertile crumb mull, while alder forest produces unaggregated humus. Consequent
ly, basophilous herbs characteristic of the rich deciduous forests of Central Europe 
are established. A rich understorey of hazel ( Corylus avel/ana) develops, but 
particularly on steep hillsides Norway maple (Acer platanoides) will later desplace 
the ash. Owing to its resistance to storms the ash is popular as an ornamental tree 
in the outer archipelago whereas in more sheltered inland areas the maple is more 
widespread . 

Sakari Hinneri, Turun yliopiston biologian laitos, kasvitieteen osasto, 20500 Turku. 

Saameen (Fraxinus excelsior L.) jalon 
lehtipuun käsite soveltuu ehkä parem
min kuin mihinkään muuhun puula
jiimme, sillä se on sekä ilmasto- että 
maaperävaatimuksiltaan hyvin nirso. 
Sen yleislevinneisyys painottuu lauhke
an vyöhykkeen läntiseen mereiseen 
puoliskoon, jota luonnehtii pitkä kas
vukausi ja leudot talvet (Bulten 1950). 
Suomessakin saami on enemmän Lou
naissaariston puu kuin muut jalo
puumme metsäomenapuuta lukuun ot
tamatta. Se on hyvin arka varsinkin 
keväthalloille (Hulden 1941). Siten on 
ymmärrettävissä, että saami ulkosaa
ristoalueilla usein on täydessä lehdessä 
vasta kesäkuun toisella viikolla . 

Saamen maaperällinen vaateliaisuus 
ilmenee saaristossamme siten, että sen 
kasvupaikoilla paria poikkeusta lu
kuun ottamatta on voitu osoittaa ole
van joko runsaskalkkista siluurimoree
nia, peruskalliokalkkia tai simpukan
kuorisoraa (Hinneri 1972; vrt. myös 
Eklund 1958). Myöskin Keski-Euroo
passa saami karttaa tavanomaisia rus
komaita hakeutuen joko humuskarbo-

naattimullan peittämille kalkkikivi
pohjaisille rioteille tai joki- ja purovar
sien metsäreunuksille ym. vaihtuvara
vinteisille kasvupaikoille (Ellenberg 
1963). 

Keskieurooppalaisten jalopuumet
sien kirjossa saarnikot ovat tyypillisiä 
ns. marginaaliyhdyskuntia pyökki- ja 
tammimetsien muodostaman ytimen 
ulkopuolella. Paitsi ekologisesti ne 
ovat sitä myös levinneisyydeltään: Alp
pimaissa saami muodostaa metsävaah
teran kera reheviä rotkometsiä (vrt. 
Hinneri 1982), ja Atlantin sumuranni
koilla pähkinäpensaan kera oman met
sätyyppinsä (Braun-Blanquet & Tiixen 
1952) sekä Itämeren rantamilla terva
leppäreunuksen suojaamana omalei
maisen balttilaisen saamikkomuoton
sa (Scamoni & Passarge 1959). 

Saarni kasvaa vain runsaskalkkisella 
maalla 

Kun eräässä äskettäin ilmestyneessä 
kasvikirjassa (Kujala 1980) todetaan , 
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Kuva 1. Saamen levinneisyys Saaristomeren a lueella . 

Fig. 1. Dis!r ibution of Fraxinus excelsior in the SW archipelago of Finland (except for western parts of 
Ahvenanmaa archipelago ). 

• 
• 
• 

saarnikko tai lukuisia puita sekametsässä Go Skultin 1956 ja Ek lundin 1958 toteama); pure 
stand , or ash-dominated mixed forest, old records (cf. Skult 1956, Eklund 1958) 
kuten edellä, mutta kirjoittajan toteama uudempi esiintymä; as above, but new occurrences 
recorded by the author 
aiemmin ilmo itettu suppea, mutta nyttemmin laajentunut esiintymä; previously restricted 
occurrence, now more abundant 
jo aiemmin todettu suppea esiintymä; a sca nty occurrence, old record 
äskettäin todettu suppea esiintymä; as above, but newly recorded by the author 
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että valitettavasti "saarnea on Suomes
sa nykyisin luonnonvaraisena vain vä
hän", sillä luonnollisesti tarkoitetaan 
manneraluetta. Kun saaristoalueetkin 
otetaan mukaan , on saarni runsaslu
kuisin jalo lehtipuumme, mitä tulee 
luonnonvaraisten puuyksilöiden luku
määrään. Lounaissaaristossamme, jos
ta siis puuttuu itse Ahvenanmaa lähi
saarineen sekä suuri osa Riittisten saa
ristoa, kasvoi pari vuosikymmentä sit
ten yli 3900 puumaista saarniyksilöä 
(kirjoittajan aineisto vuosilta 
1966-1970; kuva 1). Jos tähän lisätään 
Ahvenanmaan ydinalue sekä Uuden
kaupungin saariston sekä Suomenlah
den rannikon ja sisämaan saarnikoiden 
yksilöt, puuyksilöiden kokonaismäärä 
maassamme on ainakin kaksinkertai
nen. 

Lisäksi saarnikanta saariston pääle
vinneisyysalueella on kaiken aikaa li
sääntynyt voimakkaan siementaimi
tuotannon ansiosta kuten jo Skult 
( 1956) totesi . Alkusysäyksen saamen 
kuten metsäomenapuun voimakkaalle 
uudistumiselle antoivat 1920- ja 1930-
lukujen lämpimät kesät (Hinneri 1985). 
Saarnipopulaatioiden elpymistä on 
suuresti auttanut myös laidunnuksen 
ja tarvepuun hankinnan loppuminen. 
Tosin paikallisia menetyksiäkin on ko
ettu, sillä kymmenisen vuotta sitten 
tieyhteyden rakentaminen esim. 
Brändön saaristossa kirkonkylän ja 
Torsholman välille kulki usean upean 
jalopuumetsikön lävitse tuhoten sata
kunta saarniyksilöä. Myös loma-asu
tuksen leviäminen on eritoten Houts
ka rin läntisessä saaristossa verottanut 
saarniesiintymiä . Houtskarin saarni
alueen itäosassa (mm. Sundholmissa, 
Storössä, Lillössä ja Hallseholmissa) ja 
pohjoisessa Korppoossa (Å vensorissa 
ja Hevonkackissa) luontainen kuuset
tuminen ja kuusi-istutukset ovat tu
kahduttaneet saarnikoita. 

Saamen es iintymisen painopiste 
Saaristomeren alueella on pohjoisen 
Kihdin seudulla el i Brändössä, Kum-
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1ingessa sekä Iniön ja Houtskarin län
siosissa (kuva 1). Jo Skult (1956) ja 
Eklund (1958) painottivat, miten saar
ni antaa näille saaristoalueille oman 
erityisen leimansa. Yhtä dominoiva 
asema saarnella muualla on vain jois
sakin Ahvenanmaan mereisissä niemis
sä kuten Lemlandin Herrössä ja Apal
holmissa, Eckerön Skagissa sekä 
Vårdön pohjoisessa Hämnön saariryh
mässä (Skult 1956, Hinneri 1972). 

Brändön saaristossa on saariryhmiä, 
joissa koko metsäalasta yli 30 % on 
saarnivaltaista (Hinneri 1972). Tämän 
merkittävyys korostuu , kun otetaan 
huomioon , että kyseessä on ainoa ul
kosaaristoalue, jolla maa-alasta ylipää
tään edes viidennes on puustoista. 
Läntisessä Houtskarissa on laajahkolla 
alalla 35-40 % puustoisesta maa-alasta 
saarnivaltaista jalopuumetsää, mutta 
sillä ei kuitenkaan ole luonnonmaise
massa samankaltaista hallitsevaa ase
maa, koska noin 90 % saarten pinta
alasta on kalliokkoa . 

Näille samoille saarnialueille on kes
kittynyt moni muukin vaatelias puu
vartislaji Saaristomeren alueella: vaah
tera (Acer platanoides), orapaatsama 
(Rhamnus catharticus) , metsäomena
puu (Malus sylvestris), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum) ja koiranheisi 
( Viburnum opulus). Kaiken takana on 
tuo tuttu kalkkitekijä. 

Brändön pohjoisimmat saarnikot 
Selkämeren tuntumassa (esim. Äles
holmenilla ja Norra Härholmenilla) 
ovat luodoilla, joiden kallioperässä on 
vahvoja kalkkisuonia . 

Suurin osa Brändön kuten myös 
Kumlingen, Sottungan ja Kökarin 
saarnikoista on kuitenkin rantarintei
den kalkkipitoisilla siluurimoreeni
mailla . Viimeisten analyysien mukaan 
siluurikalkkivaikutus ulottuu paikoin 
Kihdin itäpuolellakin Iniön ja Houts
karin saaristoissa (Hinneri 1972). Ini
ön itäosassa (Strömsholm) ja Korp
poon pohjoissaaristossa (Åvensor, 
Kälklot, Hevonkack) on komeita saar-
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nikoita jälleen peruskalliokalkin neut
raloimalla rinteillä. 

Läntisen Korppoon saamitihentymä 
(mm. Kråkskär, Hummelskär ja Lill
gylt) selittyy sekä siluuri- että ennen 
kaikkea peruskalliokalkilla. 

Gullkronan selän alueella eteläisessä 
Nauvossa (Husskär, Hyndskär, Boskär 
ym.) ja edelleen Hiittisten Vänön saa
riston länsikolkassa (Storö, Långskär) 
on saamikoita siluurimoreenimailla, 
joilla täällä on erillinen itäinen esiinty
misalueensa. Gullkronan selän poh
joisreunalla saamiryhmiä tavataan 
myös kalkkikivisuonien lävistämillä 
kallioluodoilla (Viggesöm, Mellanlan
det, Skogskungskär). Viereinen Korp
poon ulkosaaristo on paljon karumpi, 
koska vastaavanlaista kalkkivaikutus
ta ei ole (vrt. Skult 1956). 

Tuskin mikään muu meikäläinen 
puu- tai pensaslaji oratuomea (Prunus 
spinosa) lukuun ottamatta osoittaa yh
tä selvää kalkinhakuisuutta kuin saar
m. 

Kun Saaristomeren alueella suurin 
osa siluurimoreenikerrostumista on 
vielä meren alla, maankohoaminen 
tarjoaa otollista maaperää uusille saar
nikoille. Kun saami levittäytyy yhä 
ulommille saaristoalueille , menettää se 
sisäsaariston tuntumassa vastaavasti 
kasvupaikkojaan kuuselle. Tosin Vak
ka-Suomessa sisäsaaristoon ulottuva 
voimakas mereisyys ja nopea maanko
hoaminen mahdollistavat saamikoiden 
säilymisen sisäsaaristossakin tai jopa 
mantereen niemekkeissä (Lokalahden 
Lemmiluoto ja Petes). 

Saamen ekologiasta ja 
lisääntymisbiologiasta 

Useimmilla saarilla saami aluksi juur
tuu rannan tervaleppäreunuksen kat
veeseen. Viime vuosien kenttätutki
muksissa on voitu todeta, että saamen 
siementaimia löytyy melko yleisesti 
rantojen stabilisoituneilta rakkolevä-
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valleilta. Näin ollen saamen siemenet 
leviävät tehokkaasti ja itäruiskykynsä 
säilyttäen paitsi ilmavirtausten muka
na myös vedessä kelluen uusille saarille 
(vrt. myös Semander 1901, Skult 1956). 
Saamen suureen siementuotantoon 
kiinnitti jo Hulden (1941) huomiota. 
Siementen variseminen, tapahtuu ke
vättalvella, jolloin niiden kulkeutumi
nen kovilla keväthangilla tai jäällä ta
pahtuu helposti. 

Kuitenkin rakkolevävallilla saamen 
taimet piankin kuolevat useastakin 
syystä. Matalapaineisiin liittyvä kor
keavetisyys ja myrskyt kastelevat tai
mien juuristoja merivedellä, jota ne 
eivät siedä ainakaan kasvukauden ai
kana. Jo Hulden (1941) kertoo havain
noistaan, miten rantavalleilla taimien 
juuret pyrkivät kehittymään pelkäs
tään pintajuuristoksi ja lisäksi kierty
mään yksipuolisesti maalle päin. 

Kenttähavaintojen mukaan toinen 
voittamaton ongelma saamen siemen
taimille on saaristoalueillemme tun
nusomainen kesäkuivuus. Rakkolevä
valli karkearakeisena ja Suojattornana 
helposti kuivuu tuulisella ja poutaisella 
säällä. Saamen taimet kaiken lisäksi 
haihduttavat poikkeuksellisen paljon 
vettä (Hulden 1941). Myöskin suora
nainen auringonpaiste on vahingollis
ta, mikä ilmenee voimakkaasti puna
ja ruskeasävyisinä lehtinä. 

Näiden ongelmien vuoksi saamipo
pulaation alku löytyykin vasta rantale
pikon suojasta, joskin läheltä sen ala
reunaa. Kun Saaristomeren alueella 
uloimmat puumaiset tervalepät kasva
vat 55- 65 cm meriveden keskitason 
yläpuolella, niin ensimmäiset saamet 
löytyvät suojaisilla rannoilla 50 cm ja 
aallokolle alttiilla rannoilla 80 cm 
ylempää (Hinneri 1972). Saamen sie
mentaimet kehittyvät heti sillä tasolla, 
missä ei enää ole meriveden aiheutta
mia ongelmia. 

Tervalepikon alaosissa maa on run
sasravinteista itse tervalepän kasvu
alustaa muokkaavanvaikutuksen ansi-
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Ku va 2. Saarni-orapaatsa
mametsikkö etelään viei
tävä liä siluurimoreenirin
teellä . Hyndskär Nauvon 
etelä isessä ul kosaa ristos
sa. - Valokuvat S. Hin
neri . 

Fig. 2. Fraxinus - Rhram
nus catharticus communi
ty on a south-facing slope 
covered by calcium-rich 
Silurian deposits . Hynd
skär islet in southero out
er archipelago of Nauvo. 
- Photographs S. Hinne
n. 

osta sekä mereltä ajautuneen ravinteik
kaan eloperäisen aineksen vuoksi . 
Myöskään huuhtoutuminen tai happa
moituminen ei ole vielä turmellut met
sämaata. Sen sijaan ylempänä rinteellä 
pintamaan happamoituminen ja kunt
taantuminen alkaa, sillä vanhassa ter
valepikossa tapahtuu edafisesti haital
lisia ilmiöitä. Tervalepän lehtikarike 
on toki ravinteikasta, mutta hapanta. 
Runsaslukuiset saniaiset, mutta myös 
mesiangervon (Filipendula uimaria) 
kaltaiset ruohot tuottavat löyhän, huo
nosti lahoavan karikekatteen, joka li
säksi pyrkii sammaloitumaan. Kauem
pana rannasta myös kesäkuivuus alkaa 
vaivata. Näissä olosuhteissa ei ole enää 
saarnella taimettumisedellytyksiä. On 
muistettava, että muutenkin vaatelias 
saarni on taimivaiheessa sitä vielä suu
remmassa määrin (Hulden 1941, Skult 
1956). 

Saarnen taimet ovat varsin hyvin 
sopeutuneet kehittymään tervalepikon 
suojassa, kunhan vain maaperä on 
otollista. Lepikko suojaa taimia aurin-
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golta ja tuulelta. Tervaleppä on tiheänä 
luonnonmetsänä kasvaessaan lyhyt
ikäinen puu, joten puustoon syntyy 
ajan mittaan aukkoja. Saarni puoles
taan kuuluu niihin puulajeihin, joilla 
on ns. oskar-syndrooma kuten ilmiötä 
G. Grassin Peltirumpu-hahmon (Sil
vertown 1982) mukaan on tapana kut
sua. Mitä voimakkaampi varjostus, si
tä täydellisempään taimivaiheen lepo
tilaan saarni vaipuu. Kun lepikkoon 
ilmaantuu aukko, alkaa saarni rivakas
ti kasvaa pituutta. 

Kehittyvä saarnipuusto alkaa vähi
tellen muokata lepikon paksua karike
humusta paremmaksi, matojen ja bak
teerien toiminnan avulla lopulta rakei
seksi lehtomullaksi. Saarni on erään
lainen kalkinrikastajakasvi, joka kas
vukauden aikana kerää lehvästöönsä 
niin paljon kalsiumia kuin sitä suinkin 
on maaperässä tarjolla. Joskus saarnen 
alla maakivien päällä on niin kalkkipi
toista karikemullasta, että sille ilmaan
tuu kalkkikallioilla tuttu kiiltokurjen
polvi (Geranium lucidum). 
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Saamien ympärille muodostuu vähi
tellen lehtomulta vyöhyke, jolle juurtuu 
uusia siementaimia. Näin saami vähi
tellen nousee rantarinnettä ylöspäin 
muodostaen oman metsävyöhykkeen
sä tervalepikon yläpuolelle. 

Kalkkikivisuonien lävistämillä saa
rilla saamipopulaation kehittyminen 
on usein toisenlaista, sillä ensimmäiset 
saamet aloittavat kasvuosa jopa saa
ren lakiosien notkelmista , joihin on 
kertynyt kylliksi irtainta maata ja kos
teutta. Siementaimet kehittyvät lehto
pensaiden , mutta myös katajan suojas
sa. Kalkkialustalla katajan neulaska
rikkeesta kehittyy erinomaista multaa , 
jota saaristolaisetkin monasti keräävät 
kukkaruukkuihin ja vihannespenkkei
hin. 

Paitsi omalle taimistolleen saami luo 
suotuisaa kasvualustaa myös muille 
puille, joiden muutoinkin on helppo 
päästä kasvun alkuun saamen kevyes
sä varjostuksessa. Varsinkin jyrkillä 
moreenirinteillä nopeakasvuinen vaah-
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Kuva 3. Istutusperäiset 
saarnijätit ha llitsevat Ini
ö n Norrbyn kyläsataman 
kulttuurimaisemaa. 

Fig. 3. Old ashes planted 
by the harbour , Norrby 
village, Iniö. 

tera rinteen yläosassa usein syrjäyttää 
saamen. Tällainen tervaleppä-saami
vaahteravyöhykkeisyys on erityisen 
hyvin kehittynyt esim. Brändön Bagg
holman Ramsholmissa, Nauvon Hus
skärillä ja niinkin pohjoisessa kuin Uu
denkaupungin Melsa-Kata vakarissa . 
Loivilla rinteillä ja varsinkin suurilla 
saarilla vaahteran ohella tai sen ylä
puolella neljäntenä vyöhykkeenä tava
taan pähkinäpensasta, mistä hyvinä 
esimerkkeinä mainittakoon Houtska
rin Bjonholm ja Hällskär. 

Saarnikoiden tyypittelystä 

Jos pidetään kriteerinä kasvilajiston 
monimuotoisuutta ja vaateliaisuutta , 
niin saamikkojen aatelistoa edustavat 
sellaiset, joiden alikasvustona on run
saasti pähkinäpensasta. Tämähän on 
yhtä hyvä maanparantaja kuin saami
kin (Aaltonen 1940). Sekapuina ja 
-pensaina tavataan usein vaahteraa, 
metsäomenapuuta ja tavanomaisten 
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lehtopensaiden ohella orapihlajia 
( Crataegus). 

Ahvenanmaan Sanicula-tyypin met
sistä tuttuja kenttäkerroksen lajeja 
ovat mm. keltalehdokki (Platanthera 
chlorantha), seljakämmekkä (Dacty
lorhiza sambucina), hammasjuuri (Den
taria bulbifera), varsankello ( Campa
nula trachelium), lehtokielo (Polygo
natum multiflorum) ja vain Kihdin län
sipuolella tavattavat haavayrtti (Sani
cula europaea) ja karvasputki (Laser
pitium latifolium). 

Monia näistä jalopuumetsistä on 
hyödynnetty lehtoniittyinä eli heinän
tekoon, laidunnukseen ja lehdestyk
seen. Saaristomeren alueella tämä on 
ollut laajamittaista vain aniharvoilla 
saarilla (esim. Sottungan ja Kumlingen 
pääsaaret, Houtskarin Sundholm ja 
Själö). Osittain jalopuumetsäalue on 
ollut lehtoniittynä esim. Kumlingen In
gersholmissa ja Houtskarin Storössä. 
Sen sijaan aivan luonnontilaisilta ovat 
vaikuttaneet jyrkkärinteiset saarni-

Kuva 4. Kökarin saariston 
mereisellä etelälaidalla 
Idössä upea saarni-pähki
näpensasmetsikkö on ke
hittynyt siluurimoreeni
alustalla korkean kallio
seinämän suojassa. 

Fig. 4. Even by exposed 
shorelines a rich ash-hazel 
forest may develop when 
sheltered by high rocky 
walls. Idö island in the 
southern · archipelago of 
Kökar. 
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pähkinäpensasmetsät Iniön Luneklob
bissa ja Houtskarin Bjonholmilla ja 
Hällskärillä. 

Edellistä laajempialaisesti tavataan 
aina Uudenkaupungin ja Hiittisten 
saaristoa myöten laakeahkoilla ja tuo
repohjaisilla rantamailla saamen ja 
tervalepän muodostamia sekametsiä. 
Rantareunuksella on usein tiheänä ry
teikkönä tuomea (Prunus padus) ja koi
ranheittä sekä köynnöstelevää pen
saikkotatarta (Fallopia dumetorum), 
punakoisaa (Solanum dulcamara) ja 
paikoin humalaa (Humulus lupulus). 
Kenttäkerroksessa on tunnusomaisia 
puna-ailakkityypin tervalepikon (vrt. 
Kujala 1924) ruohoja kuten itse puna
ailakkia (Silene dioica), mesiangervoa, 
metsäkurjenpolvea ( Geranium sylvati
cum) ja sudenmarjaa (Paris quadrifolia) 
sekä varsinaista jalopuumetsälajistoa 
kuten ukonputkea (Heracleum sphon
dylium), kyläkellukkaa ( Geum urba
num), käärmeenlaukkaa (Allium scoro
doprasum), kierumataraa (Galium apa-
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rine) ja konnanmarjaa (Actaea spicata). 
Tyypillisimmillään tämän kasvillisuus
muodon löytää esim. Nauvon Husskä
riltä sekä Brändön Torsholman 
Gåsholmilta ja Fiskön Brändskäriltä ja 
Bemholmilta. 

Pienehköiltä ja kallioisilta ulkoluo
doilta saamikoita löytää mannerjääti
kön kulkusuuntaan nähden suojasi
vuilta eli etelänpuoleisilta rinteiltä, 
joille on kertynyt luodon ainoat mo
reenivaipat. Näillä paahderinteillä kas
vaa hyvin omaleimaisia jalopuumetsi
köitä, joita voidaan kutsua saami-ora
paatsamayhdyskunniksi (Hinneri 1972, 
Stjemberg ym. 1974). Yksinään puus
ton muodostavan saamen varjostus 
varsinkin tällaisilla jyrkänpuoleisilla 
rinteillä on heikkoa, joten monimuo
toisen pensaskerroksen kehittymiselle 
on hyvät edellytykset. Niinpä orapaat
saman ohella tavataan lehtokuusamaa, 
koiranheittä, iharuusua (Rosa mol/is), 
taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja mata
lakasvuista tuomea. Aiemmin laidun
netuilla paikoilla voi olla runsaastikin 
katajaa. Mosaiikkimaisessa kenttäker
roksessa on pensaiden välikkötiloissa 
ns. örtbacke-lajistoa (Hinneri 1986): 
verikurjenpolvi ( Geranium sangui
neum), mäkimeirami (Origanum vulga
re), karvakuisma (Hypericum hirsu
tum), maarianverijuuri (Agrimonia eu
patoria) ja sikoangervo (Filipendula vul
garis) muiden muassa. Varjoisissa koh
dissa on samoja ruohoja kuin saami
tervaleppäsekametsissä. Näiden saar
nikoiden luonnehtijaheinä on heinä
kaura (Arrhenatherum elatius), kun se 
edellisessä tyypissä oli koiranvehnä 
(Elymus caninus). 

Paahderinteiden saami-orapaatsa
mayhdyskuntia edustavimmillaan pää
see näkemään esim. Brändön Bagghol
man Ramsholmilla ja Södra Holmenil
la ja Nauvon Hyndskärillä. Hieman 
poikkeavana tyyppinä niitä tavataan 
peruskalliokalkilla mm. Houtskarin 
Kälklotilla ja Korppoon Hummelskä
rillä. 
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Saarni pihapuuna 

Jaloista lehtipuista suosituin pihapuu 
sisäsaaristoalueilla on vaahtera. Siellä 
saami on jotenkin vauraiden talojen ja 
julkisten rakennusten pihapiirien veh
reyttäjä. Ulkosaariston avoimilla piha
mailla ei vaahtera kunnolla menesty, 
koska se vanhemmiten repeytyy myrs
kyissä. 

Sen sijaan saami on osoittautunut 
hyvin myrskynkestäväksi pihapuuna 
uloimpia saaristotiloja myöden. Niin
pä saamea on koristepuuna Saaristo
meren eteläreunalla mm. Utössä, Jur
mossa, Björkössä, Trunnsössä ja 
Tunnhamnissa, joista kaikista se puut
tuu luontaisesti . 

Saamen arvostuksesta ulkosaaristo
väestön keskuudessa kertovat havain
nollisesti Nauvon eteläisen ulkosaaris
ton yksinäistilojen Kråkskärin, Räv
skärin, Dömaskärin ja Sälgskärin pi
hapiirien saamet. Kun muu alkuperäi
nen puusto on saanut väistyä raken
nusten, viljelmien ja laidunmaan tieltä 
tai tulla hyödynnetyksi tarvepuuna, 
niin saamet on jätetty vehreyttämään 
kotipihaa. 

Kirjallisuutta 

Aaltonen, V.T. 1940: Metsämaa. - 615 s. Por
voo. 

Braun-Blanquet, J. & Tiixen, R. 1952: Irische 
Pflanzengesellschaften. - Veröff. Geobot. 
Inst. Riibel Ziirich 25:224-415. 

Eklund, 0. 1958: Die Gefasspflanzenflora bei
derse its Skriftet im Schärenarchipelag Siid
westfinnlands. - Bidrag Känn. Finl. Nat. 
Folk 101:1-321. 

Ellenberg, H. 1963: Vegetation Mitteleuropas 
mit den Alpen.- Einfiihrung in die Phyto lo
gie 4; 2, 1-943. 

Hinneri , S. 1972: An ecological monograph on 
eutrophic deciduous woods in the SW archi
pelago of Finland. - Ann. Univ. Turkuensis 
A II 50:1-131. 

Hinneri , S. 1982: Vaahtera (Acer platanoides) 
metsäpuuna. (Summary: Acer platanoides as 
a forest tree).- Sorbifolia 13:5-12. 



SORBIFOLIA 19(1) 1988 

Hinneri, S. 1985: Metsäomenapuu (Malus sylves
tris) Turun saaristossa. (Summary: Malus 
sylvestris in the archipelago of Turku, SW 
Finland.)- Sorbifolia 16:39-47. 

Hinneri, S. 1986: Karvakuisman (Hypericum hir
sutum) kannanvaihtelusita Turun saaristossa 
1900-luvulla. (Summary: Changes in the po
pulations of Hypericum hirsutum in the 
1900s in the archipelago of Turku, SW Fin
land.)- Lutukka 2:53-56. 

Hulden, E. 1941 : Studien i.iber Fraxinus excelsior 
L.- Acta Bot. Fenn. 28:1-250. 

Hulten, E. 1950: Atlas of the distribution of 
vascular plants in N.W. Europa. - 512 s. 
Stockholm. 

Kujala , V. 1924: Die Schwarzerle (Alnus glutino
sa (L.) Gaertn.) in Finnland. Pflanzenge
ographische Untersuchung. - Comm. Inst. 
Quaest. Forest. Finl. 7:1-269. 

Kirjallisuutta 

Björkman, T. & Lillandt, B.-G. & Storrank, B. 
1987: Ädellövskog, dess vård och skydd. - 40 s. 
Vammala. 

Ruotsissa jalopuumetsien suojeluun ja hoitoon 
on pyritty jo vuosia, viime aikoina lainsäädäntö
teitsekin. Vuonna 1984 ilmestyi Ruotsin jalopuu
metsien ekologiaa ja hoitoa käsittelevä kirja (ks. 
Sorbifolia 16: 19). Viimeisten jalopuulehtojen 
suojelu ja jalopuita suosiva hoito ovat tarpeelli
sia ja kiireellisiä myös Suomessa. Natur och 
Miljö järjesti keväällä 1986 jalopuumetsiämme 
käsittelevän seminaarin, jonka antiin tämä kir
janen perustuu. Vaikutusta lienee ollut myös em. 
ruotsalaisella, huomattavasti laajemmalla kirjal
la; ainakin kaksi sen tekijöistä on suomalaisen 
kirjasen esipuheessa kiitettyjen joukossa. 

Kirjasen alussa on katsaus jalopuumetsien 
esiintymiseen Suomessa ennen ja nyt. Esittelyn 
saavat tärkeimmät jalopuumme: tammi, saarni , 
lehmus, vaahtera sekä jalavat. Seuraavassa lu
vussa kuvaillaan jalopuumetsien koko eliölajis
ton rikkautta ja uhanalaisten lajien suurta mää
rää. Näiden perusteella arvioituna jalopuumet
siemme tulevaisuudella on erityisen suuri merki
tys luontomme monipuolisuudelle. Jalopuut 
ovat kuuluneet lounaisen Suomen kulttuurimai
semaan myös lehtoniityi llä ja hakamailla sekä 
kartanoiden ja taajamien puistoissa ja kujanteis-
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Stjernberg, T., Lindgren, L. & Cygnel, M. 1974: 
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sa. Tähän on kirjasessa myös katsaus, samoin 
kuin jalo puiden, lähinnä tammen metsätaloudel
liseen viljelyyn. 

Kirjasen kahdessa viimeisessä luvussa esitel
lään luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ot
tamista jalopuumetsien käsittelyssä, metsänhoi
dossa sekä peltometsäsaarekkeiden ja yksittäis
puiden säästämisessä että myös puistojen ja ko
ko maiseman hoidossa. Muutamat jalopuumet
sien lajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja, 
ennen muuta mainittakoon kynäjalava, mutta 
parhaiten metsät saadaan suojeltua muodosta
maila niistä luonnonsuojelualueita. Muistettava 
on, että tällaisia suojelualueita pitää yleensä 
hoitaa, ainakin kuusikkoa karsien . 

Kirjasen lopussa on joukko jalopuiden kanssa 
askaroivien järjestöjen, viranomaisten ja yksi
tyisten osoitteita (mm. Dendrologian Seuran) ja 
aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Kirjanen on 
runsaasti kuvitettu Johan Ulfvensinja Bo-Göran 
Lillandtin valokuvilla sekä Marja Koistisen puu
ja Päiviö Somerman hyönteispiirroksilla. 

Vaikka kirjanen onkin perin suppea, ajaa se 
varmasti asiansa jalopuittemme suojeluun asen
teita muokkaavana puheenvuorona. Kunhan 
vain sen levitys oikeisiin paikkoihin onnistuisi. 
Toistaiseksi kirjasta saa varmimmin kustantajan , 
Natur och Miljön, toimistosta (Meritullinkatu 
35, 00150 Helsinki , puh . 90-605 850). Hinta on 
30 mk. -Pertti Uotila 
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Sorbifolia, ohjeita kirjoittajille 

Käsikirjoitusten (myös ruotsinkieliset ovat 
tervetulleita!) on oltava koneella kirjoitettuja, 
harvalla rivivälillä ja leveällä vasemmalla 
reunuksella (vähintään 4 cm). Heimotasoa 
alemmat tieteelliset nimet alleviivataan 
(= kursivointi painotekstissä) , ei kuitenkaan 
otsikoissa eikä kirjallisuusluettelossa. Kaikki 
muut painotekstin typografista asua koske
vat huomautukset (mm. pienempi kirjasin , 
lihavointi) tehdään käsikirjoituksen margi
naaliin lyijykynällä. Hyvä kirjoitus sisältää 
nasevia väliotsikoita. Sekä pää- että väliotsi
kot kirjoitetaan pienaakkosin. 

Mikrotietokoneella kirjoitetut artikkelit voi
daan latoa linjasiirtona levykkeellä, jolloin 
ladonta nopeutuu ja "painovirheet" vähene
vät. Levykkeen hyväksikäyttö edellyttää, et
tei tekstitiedostossa ole käytetty tulostuksen 
ohjauskoodeja. Kursivoitavat tieteelliset ni
met on paras rajata merkillä, jota ei muualla 
tekstissä esiinny (esim. *fraxinus excelsi
or*) . Tiedoston nimessä ei saa olla skandi
naavisia eikä erikoismerkkejä. Lähetä siis 
paperitulosteen lisäksi käsikirjoituksesi le
vykkeellä toimitukseen. Mainitse mikron 
käyttöjärjestelmä (MS-DOS, PC-DOS, FA
SOS sopivat) ja tekstinkäsittelyohjelma (ai
nakin WordStar, WordPerfect, Word , TEKO, 
MED, TED sopivat). 

Otsikkosivun kirjoittamisessa tulee noudat
taa Sorbifolian artikkeleissa käytettyä muo
toa. Pääotsikon ja tekijän nimen jälkeen seu
raavat artikkelin viitetiedot: tekijä(!) , vuosi , 
artikkelin nimi (myös englanninkielinen nimi 
sulkeissa) , julkaisu . Esim. Tarand, A. & Wuo
renrinne, H. 1986: Tallinnan puistoista 
(Parks in the city of Tallinn, Estonian SSR) . 
- Sorbifolia 18(3):00-00. 

Tiivistelmä eli English abstract. Käsikirjoi
tuksessa on oltava ainakin suomenkielinen 
ehdotus englanninkieliseksi tiivistelmäksi , 
mieluummin jo valmiiksi englanninkielinen 
tiivistelmä (toimitus tarkastuttaa kyllä kie
len). Tiivistelmän pituus ei saa ylittää yhtä 
konekirjoitussivua. Kirjoittajan nimi ja osoite 
seuraavat tiivistelmää. 

Vältä artikkelissa vaikeita ammattisanoja. 
Tarvittaessa on avuksi lukijoille tehtävä aak
kostettu selittävä sanasto erilliselle arkille. 

Tekstin kirjallisuusviittaoksissa ilmaistaan 
tekijä(!) ja julkaisuvuosi , esim. "Krussman 
(1978) ", "(Paimen & Alanko 1983)", "Palme
nin ja Alangon (1983) mukaan" tai lyhennet
tynä " (Hämet-Ahti ym. 1986)", jos tekijöitä 
on useampia kuin kaksi. 

Kirjallisuusluettelossa, jonka otsikko on 
"Kirjallisuutta", pitää olla kaikki tekstissä 
mainitut viitteet, ja vain ne. Kaikkiin kirjalli
suusluettelon julkaisuihin täytyy siis olla 
viittaus tekstissä . Esimerkkejä viitteistä : 
Krussmann , G. 1978: Handbuch der Laubge

hölze. 111.- 496 s. Berlin-Hamburg. 
Ollinmaa, P. 1958: Jalo! lehtipuut luontaisina 

ja viljeltyinä. - Silva Fennica 77:1-73. 
Skult, H. 1965: Quercus robur L. - Tammi . 

-Teoksessa: Jalas, J. (toim.), Suuri kas
vikirja 11:102-107. Keuruu . 

Hyvä artikkeli sisältää tekstiin liittyviä valo
kuvia, piirroksia, karttoja ja taulukoita. Valo
kuvia on hyvä lähettää useampia samasta 
aiheesta (esim. pysty- ja vaakakuva) , jotta 
toimitus voi valita sopivimman taittovaihees
sa. Piirrosten ja karttojen on oltava selkeitä 
ja riittävän isoja (n. 2 X painetun kuvan 
kokoisia). Erityisesti karttamerkkien ja -teks
tien on pienennettyinäkin oltava tarpeeksi 
näkyviä. Käytä mahdollisimman yksinker
taista karttapohjaa. Kaikki kuvat numeroi
daan. 

Kuvatekstit kirjoitetaan erill iselle arkille ja 
varustetaan kuvia vastaavalla numeroinnilla. 
Ainakin suomenkielinen teksti on oltava jo
kaisesta kuvasta, mieluusti englanninkieli
nenkin. Valokuvaajan tai piirtäjän nimi on 
mainittava kuvatekstissä. 

Taulukoi kirjoitetaan erillisille arkeille, nu
meroidaan ja varustetaan ainakin suomen
kielisin tekstein. 

Vähintään kahden sivun pituisista artikke
leista lähetetään kirjoittajalle 50 kpl eripai
noksia. 
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Eikä se ollut mikään huvimatka ... 
Dendrologian Seura läntisessä Kanadassa 

Seija Lehtinen 

Lehtinen, S. 1987 : Eikä se ollu t mikään huvimatka ... Dendrologian Seura läntises
sä Kanadassa. (The Finnish Dendrological Society in Western Canada in July 
1987.) - Sorbifolia 19(1): 15-26. 

Twenty-five members of the Finnish Dendrological Society visited Western 
Canada Jul y 6-23 , 1987. The excursion was made using three minibuses from 
Calgary to Vancouver, and also the Isle of Vancouver. The main aim was to gain an 
impression of the native vegeta tion of Alberta and particu larly British Columbia. 
In addition, some parks, botanical gardens a nd research stations were also visi ted. 

Seija Lehtinen, Lepaan puutarhaoppilaitos. 146 10 Lepoa. 

Dendrologian Seuran ulkomaanmatka 
kesällä 1987 suuntautui läntiseen Ka
nadaan (kuva 1). Matka alkoi maanan
taina 6. heinäkuuta ja kesti n. 2 1

/ 2 
viikkoa. Seuraavassa kerron yleisesti 
matkan kulusta ja jätän kasvillisuuden 
vähemmälle huomiolle. Siitä on luvas
sa lehteemme useita erillisiä artikkelei
ta . 

Ensi kosketus Kanadaan Edmon
tonissa valpasti kummasti, kun pitkäk
si venynyt lentomatka oli jo saanut 
olon tuntumaan nahistuneelta. Ja vä
symys oli tiessään kun Calgaryssä as
tuimme koneesta hämärtyvään iltaan. 
Aamulla o li lähdetty ja illalla oltiin 
perillä . On kuitenkin muistettava, että 
aikaero oli 9 tuntia ja Lontoossa oli 
jouduttu odottelemaan 6 tuntia . 

Tervetuliaisiksi saimme karjamerkin 
käden selkämykseen. Cowboyt eivät 
kuitenkaan kuumentaneet merkitse
misrautojaan hiilloksella vaan kastoi
vat ne väripurkkiin. Menossa oli Cal
gary Stampede, mutta olimme kuuroja 
sen houkutuksille . Kuljettajat noutivat 
vuokraamamme kolme autoa. Sitten 
seurasi vilkasta hyörintää autojen ym
pärillä. Todettiin, että ahdasta tulisi 
olemaan: 22 paikkaa - 25 ihmistä! 

Ajojärjestys oli useimmiten sellai
nen, että ensimmäisen auton kuljettaji-

na vuorottelivat Petteri Tigerstedt ja 
Sampsa Aaltio, toisen Teuvo Frändilä 
ja Kai Friman ja kolmannen Vesa Kari
salo ja Kalle Ouni. Matkustajat oli 
Anne Mäkynen jakanut senttimetrimi
talla (kriteerinä ahterinleveys). Tämä 
juttu on kirjoitettu kolmannen auton 
näkökulmasta; siellä meitä oli kaikki
aan 9 matkalaista. 

Vähän ennen puolta yötä paikallista 
aikaa oltiin perillä - ei oikein nähnyt 
mihin oli tultu- saattoi kyllä aavistaa 
vuoria ympärillä. Ajomatkaa Calga
rystä oli kertynyt lähes 100 km. Yöpy
mispaikkamme ensimmäisenä ja vielä 
kahtena seuraavanakin yönä oli Calga
ryn yliopistoon kuuluva Kananaskis 
Centre for Environmenta/ Research. 

Tiistai 7. heinäkuuta 

Aamu oli kirkas ja viileä. Vuoret todel
la ympäröivät meitä . Olimme jo Kal
liovuorten itärinteillä, korkeutemme 
oli 1390 m mpy. Huolimatta matkan 
rasituksista kierteli innokas dendrolo
gijoukko jo ennen aamiaista lähimaas
tossa. Ensimmäisen päivän retkivetä
jäksi saapui Dr. Dick Pharis Calgaryn 
yliopistosta. 
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Kuva 1. Matkareittimme Kanadassa.- Valokuvat 1-3, 5-6 ja 8 Seija Lehtinen. 

Fig. 1. The Finnish Dendrological Society's travel route in Canada, 6.-22.7.1987 . - Photographs 1-3, 
5-6 and 8 Seija Lehtinen . 

Ainakin Länsi-Kanadassa retkeil
lään enimmäkseen puistoalueilla ja 
valmiita polkuja pitkin. Metsä on niin 
pensaikkoista, ettei kompassisuunnalla 
kannattaisi lähteä pyrkimään eteen
päin. Lisäksi maassa on tuon tuostakin 
kaatuneita, yleensä kookkaita puun
runkoja. Polun alkupäähän ajettiin au
toilla. Ohitimme mm. Nakiskan rin
teet, missä järjestetään osa talven 1988 
olympialaisten laskettelulajeista. Ka
nadalaiset jännäävät, tuleeko lunta. 
Viime talvena kisojen ajankohtana ei 
lunta ollut ja lämpötila oli + l5°C. 

Lähtöpaikkamme Lantern Creek jäi 
taakse ja polku nousi vähitellen avoi
meen maastoon. Dick eteni vauhdik
kaasti - jos aikoi katsella tarkemmin 
kasveja, ei matkan teko etujoukon tah-

tiin edistynyt. Tähtäimessä oli vuorten 
kainalossa sijaitseva Pick/e Jar Lake 
(kuva 2). Nimensä se oli kuulemma 
saanut siitä, että onkiminen järvestä oli 
yhtä helppoa kuin säilykepurkista. 

Nousimme aurinkoisessa säässä. Jos 
jäi joksikin aikaa katselemaan ympä
rilleen, oli etujoukko jo niin kaukana, 
että ihmiset näyttivät aivan muurahai
silta. Silmä alkoi totutella tähän mitta
kaavaan ja vähitellen sitä tajusi: olim
me Kalliovuorilla. Harjaoteella yllätti 
sade ja kylmä tuuli kesken voileipien 
syönnin. Sadevaatteet olivatkin varsin 
tarpeen alkumatkasta, mutta loppu
puolella matkaa ne jäivät jo repun 
pohjalle, jos tulivat mukaan ollenkaan. 

Illalla kävimme vielä majapaikkam
me takaa lähtevällä luontopolulla. Jo 
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aamulla ennen retkelle lähtöä olivat 
nopeimmat kiertäneet sen. Polun pi
tuus oli reilut pari kilometriä. Sen var
rella oli kasvien nimilappu ja sekä myös 
isompia tauluja, joissa kerrottiin ym
päröivästä luonnosta- historiaa, met
sänhoitoa ja ajankohtaista. 

Keskiviikko 8. heinäkuuta 

Päivän retkireitti, Bursta/1 Pass Trail, 
alkoi n. tunnin ajomatkan päässä ma
japaikastamme. Oppaanamme tänään 
oli Ellen MacDonald, graduate student 
Calgarystä. Reitti kulki lännenpänä 
kuin edellinen. Niinpä korkeimmalta 
kohdalta katselimme Brittiläistä Ko
lumbiaa. Siellä se siinteli kuin "Luvat
tu Maa". Olimme jo autoilla tehneet 
osan noususta - parkkipaikan kor
keus oli n. 1700 m mpy ja jalkaisin 
nousimme vielä 500-600 m. Tien var
rella kasvoi aluksi kookasta valko
kuusta (Picea glauca) ja penkat olivat 
keltaisenaan arnikkia (Arnica sp.). 
Metsän aluskasvillisuus oli tiheää pen
saikkoa, enimmäkseen puhvehomarjaa 
(Shepherdia canadensis). Myöhemmin 
kuulimme, että punaisia marjoja saat
toi käyttää käsienpesuun. Ne sisältävät 
saponiineja ja vaahtoavat kun niitä 
hieroo käsien välissä (siitä nimi soap
berry, soopolallie). Käsienpesu jäi ko
keilematta, sensijaan maistelimme 
marjoja. Ne maistuivat katkerilta. Kui
tenkin esimerkiksi intiaanit ovat käyt
täneet niitä. Kun marjoja vispattiin ve
teen saatiin kuohuva herkku 'Indian 
Iee Cream'. 

Torstai 9. heinäkuuta 

Tuntui kuin olisi herännyt rautatiease
malla. Askeleet kopisivat edestakaisin 
käytävällä. Aamiaisen jälkeen olikin 
aika hyvästellä. Laitoksen johtaja Pe
ter Wallis sai lahjaksi seuran viirin ja 
emäntiäkin lahjottiin; ruoka oli ollut 
erinomaisen hyvää. 
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Kuva 2. Ensimmäisen päivän retkikohteemme 
Pickel Jar Lake Kananaskis Provincial-puistossa 
n. 2000 m korkeudessa vuorten ympäröimänä. 
Metsärajan muodostavat engelmanninkuusi ja 
lännenpihta . 

Fig. 2. Pickle Jar Lake in Kananaskis Provincial 
Park at 2000 m. Trees around the lake are Picea 
engelmannii and Abies /asiocarpa. 

Edessä oli ajopäivä. Sää kääntyi sa
teiseksi pian lähdettyämme liikkeelle. 
Tarkoitus oli ollut tehdä matkalla pieni 
kävelyretki , joka olisi katkaissut sopi
vasti autossa istumisen. Mutta vettä 
tuli taivaalta - ei tehnyt mieli maas
toon. Aamulla tehdyt eväät syötiin 
parkkipaikalla autossa istuen. Vain 
Arno Kasvi soluttautui sadetakkiinsa 
ja ulos botaniseeraamaan, eikä tur
haan, sillä joku uusi orkidea löytyi. 
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Suuren osan matkaa tie kulki joki
vartta. Alavilla, kosteilla rantamailla 
kasvoi kapeaa mustakuusta (Picea ma
riana). Vähän kauempana tien molem
min puolin kohosivat Kalliovuorten 
rinteet. Lähes koko päivän ajoimme 
kansallispuistoalueella, pian Kananas
kiksesta lähdön jälkeen alkoi Banff 
National Parkin alue (kuva 3), jonka 
jatkeena oli lasper National Park. 

Petteri tiesi aiemmilta matkoilta, et
tä Lake Louise oli 'must'. Pilvet olivat 
jääneet vähäksi aikaa ja kävelimme 
ihastelemassa maisemia. Järven takana 
kohoava lumihuippuinen vuori kimal
teli auringossa. Vesi järvessä oli häm
mästyttävän vihreää ja jäätikön sula
ruisvedet pitivät sen hyvin kylmänä. 

Myöhemmin matkan varrella näim
me ikijäätä jo aika läheltä. Kansallis
puiston länsipuolen jääkentän yksi kie
leke, Atabasca Glacier ulottui lähelle 
tietä. Tarkempi tutustuminen jäätik
köön jäi tekemättä. Katselimme sitä 
vain kahvilan ikkunasta. 

Vähän ennen Jasperia sijaitsi yöpy
mispaikkamme Jasper House Bunga
lows. Tämä oli ollut ensimmäinen mat
kapäivämme autoilla. Heti alusta otet
tiin koiroosautossa takapenkeillä käyt
töön kiertävä istumajärjestys ja paik
koja vaihdettiin aina pysähdyttäessä 
(kun pidettiin jalkojenoikomistauko ). 
Niinpä jokaisella oli tilaisuus katsella 
maisemia eri ikkunasta. Eikä prässäys
vuoroakaan voi unohtaa (jostain syys
tä sitä ruvettiin kutsumaan myös ok
sanreikävuoroksi). Nimittäin keski
penkin jatkeeksi tehtiin yksi istuma
paikka lisää Pentti Alangon kasvipräs
sistä. Eikä sillä ihan huono ollutkaan 
istua; remmeistä ei vain ollut turva
vyöksi. 

Perjantai 10. heinäkuuta 

Jasperissa kävimme aamulla tutustu
massa vain huolto-asemaan. Käytim
me autoissa koko matkan lyijytöntä 

SORBIFOLIA 19(1) 1988 

bensiiniä. Sitä sai jokaiselta asemalta 
ja sen keskihinta oli vähän yli 40 cent
tiäeli n. 1,40 mk/ 1. 

Tämän matkapäivän jalkojenoiko
misretki tehtiin kuten oli aiottu - sää 
oli taas mitä kaunein. Olimme Jasperin 
kansallispuiston jättäessämme tulleet 
Mt. Robson National Parkiin ja samalla 
Brittiläisen Kolumbian puolelle. Py
sähdyimme tien varren levähdyspaikal
le. Lumihuippuinen Mt. Robson näkyi 
metsän takaa huikaisevan kirkkaana 
auringon paistaessa. Eipä ihme, että 
Mt. Robson näytti kaukaakin katsoen 
mahtavalta, sillä kartta kertoi sen ole
van Kalliovuorten (ja koko Kanadan) 
korkeimman laen eli 3954 m. 

Aikaa retkeen oli käytettävissä vain 
parisen tuntia eivätkä nopeimmatkaan 
ehtineet kovin pitkälle. Täällä näimme 
ensimmäisiä suuria puita ja heti piti 
päästä samaan kuvaan jättituijan 
(Thuja plicata) tai douglaskuusen 
(Pseudotsuga menziesii) kanssa. Alus
kasvillisuuskin näytti uudenlaiselta jo
kivarressa: mm. pirunnuijaa ( Oplopa
nax horridus) ja vaikovatukkaa (Rubus 
parvijlorus). Polun vierellä virtaava jo
ki taisi olla Fraser-joen yläjuoksua. 

Clearwaterista suunnattiin pohjoi
seen. Muutama kymmenen kilometriä 
soratietä ja olimme Helmcken Falls 
Lodgen pihassa. Majapaikkamme oli 
saanut nimensä puistossa sijaitsevasta 
korkeasta Murtle-joen putouksesta. 
Ensivaikutelma paikasta taisi saada ih
miset hieman epäileviksi, mutta majoi
tus osoittautui kuitenkin mukavaksi ja 
ruoka herkulliseksi. Täällä viivyttiin 
kaikkiaan neljä yötä. Majapaikka oli 
ainoa niillä main, ja asetuttuamme ta
loksi oli aivan täyttä. Aika lähellä oli 
rajamerkki, josta alkoi Wells Gray Pro
vincial Park. 

Auringonlaskun aikoihin kävimme 
vielä uimassa erään putouksen alla ja 
lähellä sijaitsevassa näkötornissa kat
selemassa puiston maisemia (kuva 4). 

Wells Gray Provincial Park on 
527.305 ha pinta-alaltaan. Se on vasta 
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Kuva 3. Bow Valley 
Banff National -puis
tossa lähellä paikkaa, 
missä retkeläiset tapa
sivat mustakarhun. 
Alavilla tienvarsilla 
kasvoi mustakuusta. 
Etualalla myös kon
tortamäntyä. 

Fig. 3. Bow Valley in 
Banff National Park. 
Picea mariana grows 
in marshy spruce 
hardwood fores t. In 
foreground Pinus con
rorta var. latifolia. 

kolmanneksi suurin BC:n puistoista ja 
paljon pienempi kuin ne laajat kansal
lispuistot, joiden läpi Albertan puolella 
olimme ajaneet. Autolla pääsee etelä
suunnasta Clearwater-järvelle saakka 
eli n. 30 km. Valtaosa retkipoluista 
sijaitsee puiston eteläpuoliskossa. Poh
joisessa polkuja on vähemmän, siellä 
täytyy itse kantaa tavaransa ja löytää 
tiensä. 

Puisto on perustettu v. 1939. Mutta 
sen muotoutuminen alkoi jo 16 milj. 
vuotta sitten, jolloin tulivuorenpur
kaukset syöksivät valtavia laavamääriä 
näihin laaksoihin. Jääkausi muokkasi 
aluetta uudelleen. Jään uurtamina pi
detään mm. niitä pitkiä ja kapeita jär
viä, jotka halkovat puistoa. Laavaker
rokset näkyvät hyvin esim. He1mcken 
Fallsilla, jossa vesi syöksyy kuin put
ken päästä ja putoaa 142 m. Putouksen 
sivuilla kohtisuorissa seinämissä näky
vät lukuisat toisiaan seuranneiden tuli
vuorenpurkausten 1aavakerrokset. 
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Kuva 4. Uintimatka Dawson Fallsilla Wells 
Gray Provincial -puistossa. - Valokuvat 4 ja 7 
Pentti Alanko. 

Fig. 4. Relaxing at Dawson Falls in Wells Gray 
Provincial Park. - Photographs 4 and 7 Pentti 
Alanko. 
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Lauantai 11. heinäkuuta 

Lauantain retkelle oppaiksemme saa
puivat Trevor Goward, Ann Roberts 
(botanisti) ja Bob Miller (paikallinen 
metsuri-maanviljelijä). Trevor oli 'Park 
Naturalist' eli puiston opas. Hän työs
kenteli firmassa nimeltään BUFO. Ni
mi juontaa juurensa sammakoihin liit
tyvästä tutkimuksesta, jolla firma 
aloitti toimintansa. Osavaltio ostaa fir
man palveluja eli tässä tapauksessa 
palkkaa Trevorin syventämään kävi
jöiden luonnon ja puiston tuntemusta. 
Tällaisia oppaita on kaikkiaan 14 osa
valtion 12:ssa puistossa. 

Retken kohteena oli Trophy-vuori 
juuri puiston eteläpuolella ja päivästä 
tuli yksi matkan kohokohdista . Ajoim
me autolla valtavan suurelle hakkuu
aukealle. Maassa törrötti vielä hiilty
neitä kantoja ja puunkappaleita. Puuta 
korjatessa jätettä jää maahan niin pal
jon, että sen polttaminen uuden tieltä 
on tarpeen. Hämmästykseksemme löy
simme alueelta myös istutettuja taimia. 
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Kuva 5. Kukkaniitty
puron veden nautiske
lua Trophy-vuorella 
Wells Gray Provincial 
-puiston eteläpuolella. 
Puusto taustalla on 
lännenpihtaa. 

Fig. 5. Mountain 
meadow at Trophy 
Mountain south of 
Wells Gray Provincial 
Park. In the back
ground Abies lasiocar
pa. 

Ne olivat vielä niin pieniä, että näkyi
vät vasta lähemmässä tarkastelussa. Is
tutuksessa oli käytetty valkokuusta ja 
engelmanninkuusta (Picea enge/man
nii). Hakkuualueen reunametsä oli 
kärsinyt äkkimuutoksesta. Tuuli oli 
kaatanut suuria puita sikin sokin ja 
tuhohyönteiset olivat saaneet sopivia 
lisääntymispaikkoja. On suunniteltu 
mm., että kaadettaisiin pois koko reu
navyöhyke! Vielä ei kuitenkaan oltu 
ryhdytty mihinkään. 

Polku nousi verkalleen. Vähitellen 
metsä alkoi harventua ja aukkopai
koissa oli niittykasvillisuutta. Huomi
ota herättivät mm suuret pärskäjuuret 
(Veratrum). Kun metsä edelleen ylös
päin mennessä harveni , alkoi väri li
sääntyä. Niityn värit riippuvat vuoden
ajasta, tällä hetkellä olivat vallitsevia 
punaisen eri sävyt (Castilleja spp.), si
ninen (Lupinus spp.) ja valkoinen (Va
/eriana sitchensis). Keväällä näkyvin 
väri on ollut keltainen, koska nyt oli 
runsaasti koiranhammasliljan (Ery th
ronium grandiflorum) siemenkotia kyp
symässä. 
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Kuva 6. Tassä tarkas
telun kohteena taisi 
olla eräs maksaruoho, 
Sedun /anceolatum. 
Tallä etenemistyylillä 
eivät kilometri! kart
tuneet, mutta jotain 
muuta karttui. Man
ning Provincial -puis
to , Three Falls Trail, 
Strawberry Fiat. 

Fig. 6. Botanizing at 
Manning Provincial 
Park, Three Falls 
Trail , Strawberry 
Fiat. 

Lopulta avautui eteemme aivan us
komaton näky: kukkameri, joka ulot
tui niin kauas kuin silmä kantoi. Vain 
lännenpihdat (Abies /asiocarpa) muo
dostivat pieniä tummia saarekkeita 
kukkameressä (kuva 5). Pihdat olivat 
yhtä kloonia - emopuut keskeltä oli
vat jo hävinneet ja maahan juurtuneis
ta oksista oli saanut alkunsa kehän 
muotoinen kuusikko. Arnokin meni 
aivan sanattomaksi. Myöhemmin pu
hekyvyn palauduttua, hän sanoi käy
neensä puutarhurin taivaassa. 

Niittyjen korkeus meren pinnasta on 
n. 2000 m. Leena Hämet-Ahti kertoi, 
että ne ovat luontaisesti syntyneet (nk. 
puurajaniittyjä, timberline-meadows). 
Muualta maailmasta vastaavanlaisia 
löytyy kuulemma vain Altailta. 

Sunnuntai 12. heinäkuuta 

Vuorossa oli venematka. Mukaan 
mahtui noin puolet joukosta. Me, jot
ka jäimme odottelemaan maanantain 
veneilyvuoroa, retkeilimme lähimaas-
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tossa. Hyvin kiintoisa oli käynti Ray 
Farmilla. Trevor kertoi pitkät tarinat 
John Bunyan Raystä, joka oli ollut yksi 
harvoista puiston rajojen sisäpuolella 
asuneista ihmisistä ja ensimmäinen 
valkoihoneo asukas näillä main. An
nettuaan intiaaneille hyviä neuvoja 
tuhkarokon hoitamisessa, hän sai heil
tä luvan asettua heidän metsästysmail
leen Clearwater-joen itäpuolelle. Tämä 
tapahtui 1910-luvun alussa. John Ray 
kuoli v. 1946. Hänen talonsa on jo aika 
rapistunut - ympärillä on kuitenkin 
vielä merkkejä asutuksesta, pioonia 
heinikossa ja syreeni nurkalla. Talon 
alapuolella rinteessä on mineraaliläh
de, jonka vettä kävimme maistamassa. 
Vettä olisi hyvin voinut pullottaa ja 
myydä sellaisenaan. 

Iltapäivän ohjelmassa olivat mm. 
Baileys Chute ja Osprey Lookout Trail. 
Polku päättyi mäelle, mistä oli hyvät 
näkymät Osprey-putoukselle. Siinä 
pohjoisesta virtaavat vedet syöksyivät 
Clearwater-jokeen. Aiemmin tuli jo 
mainittua Helmcken Falls ja nyt illalla 
palatessa kävimme sitä katsomassa. 
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Vaikka komeaa putousta oli tiedetty 
odottaa, oli se kuitenkin vielä kome
ampi kuin olimme uskoneet. 

Maanantai 13. heinäkuuta 

Nyt oli jälkijoukon veneilyvuoro 
Leena joutui tosin tästäkin jäämään 
pois, kun veneessä sallittu henkilömää
rä oli tarkkaan miehitetty. 

Moottoriveneretkeily on varsin pas
siivista vesilläliikkumista. Voi vain is
tua ja katsella rantoja ja kone metelöi 
ympärillä. Intiaanikanaotti olisi täällä 
se oikea kulkuväline. Niitä näimmekin 
muutaman järvellä. Kuitenkin, jos tä
mä sama veneretki olisi tehty melomal
la, olisi siihen kulunut lähes koko 
Wells Grayssä vietetty aika. Ensin 
matkasimme n. 25 km Clearwater-jär
veä pohjoissuuntaan ja sitten toiset 25 
km Azure-järveä itäsuuntaan. 

Azure-järven päässä viivyttiin met
sää katselemassa. Siellä kasvoi suuria 
puita, mm. jättituijaa ja lännenhem
lokkia. Rainbow Fallsin pärskeet levisi
vät hienonasumuna ympäröivään met
sään ja puiden oksat olivat sammalker
roksen peitossa. Rantavesi Azure-jär
vessä oli lämmennyt mukavan uinti
lämpöiseksi. Päivä oli helteinen ja järvi 
peilityyni. 

Paluumatkalla majapaikkaan sattui 
matkan ainoa rengasrikko. Kakkosau
to oli tien sivussa ja Teuvo renkaan 
kimpussa. Vararengas oli pieni ja ke
vyt. Niinpä aamuksi piti vielä noutaa 
uusi rengas Clearwaterista - aamulla 
olisi nimittäin autossa taas täysi kuor
ma. 

Tiistai 14. heinäkuuta 

Hyvästi Helmcken Falls Lodge, musi
soivat tarjoilijatytöt, herkullista ruo
kaa valmistanut taloustieteilijä, punja
bilanen cowboy. Ja hevoset, jotka oli
vat olleet valmiina haukkaamaan jo-
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kaisen liian alas jätetyn hikisen paidan. 
Olimme nimittäin asuneet hevosten 
kanssa samassa haassa. 

Kohta lähdettyämme löysimme seu
raavat oppaamme, Karen Angoven ja 
Fraser Russelin, jotka edustivat Britti
läisen Kolumbian metsäministeriötä. 
He olivat suunnitelleet matkareittim
me aina Manning-puistoon asti ja ajo
reitistä saimme monisivuisen monis
teen. Kohteita matkan varrella oli lu
kuisia, useimmat kasvillisuuteen liitty
vää, mutta myös muuta kiintoisaa. 

Lämmintä oli ollut Wells Grayssä
kin, mutta lämpimämpää tuli vielä päi
vän mittaan. Ajoimme kohti etelää en
sin North Thomson-jokivartta ja sitten 
pitkin Oganagan laaksoa. Maisemat 
muuttuivat nopeasti kuivemmiksi -
ruoho oli rinteillä aivan ruskettunutta 
- vihreää oli vain niin pitkälle kuin 
kastelulaitteet ulottuivat. Sademäärä 
esim. Kamloopsin tienoolla on vain 
200-250 mm vuodessa. Lämpömittarin 
lukemat lähentelivät iltapäivällä nel
jääkymmentä. 

Illan isäntämme Dr. Michael Carls
son ilmaantui josaio vaiheessa mu
kaan. Hän kutsui koko joukon luok
seen barbecuelle. Sitä ennen ajettiin 
kuitenkin uimaan Kalamalka-järvelle. 
Carlssoneilla grillatut kanankoivet ja 
salaatit maistuivat. Istuskelimme ilta
auringossa puutarhassa. Näkymät oli
vat avarat - talo oli rinteellä, josta 
näki yli kaupungin ja Kalamalka-jär
ven. Illalla oli vielä tilaisuus hikoilla; 
Carlssoneilla oli nimittäin sauna. 

Yöpymispaikkamme oli lähellä Ver
nonia, Silver Star-hiihtokeskus. Vierai
lu oli pikainen. Nousimme sinne kie
murtelevaa tietä iltapimeässä ja läh
dimme aikaisin aamulla. Paikka näytti 
näin kesäaikaan aika autiolta. Aami
aistakin söimme kaupungissa mutta 
vasta kun oli käyty vähän botanisee
raamassa. Ja sitten oli vuorossa päivän 
ensimmäinen varsinainen kohde , Kala
malka Research Station, isäntänä Dr. 
M. Carlsson . 
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Kuva 7. Retkeläiset kiipeämässä Frosty-vuorelle Manning Provincial -puistossa. Puurajalla 2000 m 
korkeudessa kasvoivat pensasmais ina kontonamänty, lännenpihta ja engelmanninkuusi. 

Fig. 7. Panicipants a t Frosty Mountain at 2000 m. Pinus conrorra var. larifolia. Abies lasiocarpa and 
Picea engelmannii grow only as shrub-like specimens. 

Kyseinen metsäntutkimusasema oli 
perustettu tänne v. 1976 ja sen pinta
ala oli nyt 72 ha. Koealueilla on 42 000 
puuta , joista 10 000 siementuotannos
sa. Aiemmin oli jalostus aloitettu lähel
lä Prince Georgea, mutta jos kesät 
siellä eivät olleet suotuisia, ei kuusi 
kukkinut. Täällä kasvukauden lämpö
summa on 2100°C. Kalamalkan ase
malla tuotetut siemenet lähetetään 
metsätaimitarhoille eri puolille Britti
läistä Kolumbiaa . Jalostusasiat kuu
lostivat pääpiirteissään tutuilta, ky
seessä täällä ovat vain eri puulajit. 
Tutkimusohjelmaan kuuluivat mm. 
douglaskuusi, valkokuusi ja kontorta
mänty (Pinus contorta). BC ulottuu 
pohjois-eteläsuunnassa 45- 60 pituus
asteiden välille - niinpä esim. kontor
tamännyllä on 16 eri ja1ostusvyöhyket
tä . Koekentillä kiinnostavia olivat mo
net meille harvinaiset havupuulaj it ja 
hybridit . Myös erästä poppelihybridiä 

äimistelimme (Populus trichocarpa x 
deltoides). Se oli istutettu pistokkaasta 
v. 1984 ja sen vuosikasvu oli nyt kuu
lemma 3 m! Hybridihaapaa viljellään
kin 6-8 vuoden kierrolla. Korjatessa se 
haketetaan ja viedään hakkeena sellu
tehtaalle. 

Seuraavakin kohteemme oli puutar
hatutkimusasema eli Summer/and Re
search Station. Tällä alueella viljellään 
runsaasti erilaisia hedelmiä ja viiniry
pälettä. Niinpä aseman tutkimuskin 
keskittyy viljelyn eri puoliin ja proses
sointiin. Asema oli aivan uusi , otettu 
käyttöön 6 kk aikaisemmin. Tutustu
minen taloon tapahtui ripeästi: Dr. 
Norman Looney (pomologi, kasvify
siologi) kierrätti meidät talon läpi, 
availi ovia laboratorioihin , fytotronei
hin , kylmähuoneisiin ja lopuksi ulos . 
Hedelmänviljelyyn tutustuimme lä
hemminkin. Hedelmämyymälöitä si
jaitsi näillä tienoilla teiden varsilla vä-
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lillä melkein vten vieressä. Persikat, 
kirsikat, luumut, melonit ym. houkut
telivat pysähtymään. Ongelma oli vain 
saada ne säilymään autossa istumatta 
niiden päälle. 

Illansuussa oli meillä taas uusi maja
paikka, Manning Provincial Parkissa si
jaitseva Manning Park Lodge. Siellä oli 
meille järjestetty vielä illallisen jälkeen 
puisto-info. Poistuttaessa kello läheni 
jo puolta yötä. 

Keskiviikko 15. heinäkuuta 

Manning Provincial Park StJattsee ai
van USA:n rajalla. Siihen liittyy länsi
laidalla Skagit Vai/eyn alue ja yhteensä 
näiden pinta-ala on vähän yli 100 000 
ha. Manningissa vietettiin kaksi koko
naista päivää. Ensimmäisenä päivänä 
teimme kaksi lyhyttä retkeä: aamupäi
vällä Rhododendron Trai/, missä polku
jen varsilla metsän aluskasvillisuuden 
muodostivat kookkaat alppiruusut. Il
tapäivällä kuljettiin eri suuntaan: 
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Kuva 8. Cathedral 
Grove Vancouverin 
saarella. Nalle mieli
puuhassaan eli mittaa
massa todella suuria 
puita, jollaisia ei Suo
mesta tapaakaan . Jät
titoijan ympärysmitta 
rinnankorkeudelta oli 
9.1 m. 

Fig. 8. Cathedral Gro
ve, Vancouver Island. 
A Thuja plicata with a 
girth of 9.1 m. 

Strawberry Flats ja Three Falls Trai/ 
(kuva 6). 

Päivällä meitä etsiskeli kullankaiva
jan näköinen mies. Hän oli Dr. John 
Worral, dendrologi UBC:sta Vancou
verista, seuraava oppaamme. 

Illalla oli matkan toinen tilaisuus 
käydä saunassa. Joku väärinkäsitys si
tä rakennettaessa oli kai sattunut. Löy
lyhuone oli kuiva, mutta pukuhuone 
sitäkin kosteampi. 

Perjantai 17. heinäkuuta 

John johti joukkoa: suuntana Frosty 
Mountain. Päivämatka oli tähän astisis
ta pisin (24 km) ja nousua eniten (n. 
1150 m) (kuva 7). Mutta kuntokin oli jo 
tainnut kohota. Noustessa näimme 
melkein kaikkia täkäläisiä havupuita 
paitsi mustakuusta ja sitkankuusta 
(Picea sitchensis). Korkeimmalla met
sänrajan muodosti Larix lyallii ja län
nenpihta. Täälläkin kukat kukkivat. Ei 
ollut kuitenkaan yhtä rehevää kuin oli 
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ollut Trophyllä. Oli kuivempaa, rinne 
oli jyrkempi. Täällä viihtyvistä lajeista 
useimmat kasvoivat matalana mattona 
tai mättäinä rinteillä (esim. Penstemon, 
Phlox) ja välillä kivien koloissa, joissa 
ei näyttänyt olevan multaa lainkaan. 

Frostyn huipulta avautuivat mahta
vat näkymät yli Kaskadieri. Ilma oli 
kirkas ja tuuli tuntui jääneen alemmas 
rinteille; huipulla oli varsin tyyntä tällä 
kertaa. 

Jos oli ollut nousu jyrkkä niin samaa 
oli laskukin. Jarruja tarvittiin. Alas 
päästyä meitä odottivat parkkipaikalla 
Johnin purosta onkimat huurteiset. 

Lauantai 18. heinäkuuta 

Aamulla pakattiin autot lähtökuntoon 
ja suunnaksi Vancouver. Mennessä py
sähdyimme vain ihmettelemään v. 1965 
sattunutta maanvyörymää Hopessa ja 
entistä rautatietunnelia, jonka tienool
le perustettua virkistysaluetta oltiin 
juuri avaamassa yleisölle. 

Iltapäivällä olimme perillä UBC:n 
campuksella Vancouverissa. Illalla 
John tarjosi hampurilaisia talonsa 
puutarhassa. Sitä ennen oli jo ehditty 
tutustua ensimmäisiin Vancouverin 
puistoihin. Yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha (yliopistollisista puutarhoista 
Kanadan vanhin, perustettu v. 1916) oli 
kävelymatkan päässä. Jotkut kävivät 
keskustassa sijaitsevassa Van Dusenin 
kasvitieteellisessä puutarhassa. Se on 
melko uusi - perustettu 70-luvun 
alussa käytöstä pois joutuneelle golf
radalle ja avattu yleisölle v. 1975. 

Sunnuntai 19. heinäkuuta 

Aamulla joukko hajosi kaupungille 
niin, ettemme olleet ehtiä ajoissa pois 
majapaikasta - ehdimme kuitenkin 
lauttaan, joka lähti klo 13.00 Horse
shoe Baystä Nanaimoon Vancouverin 
saarelle. Matkalla pysähdyimme Cat-
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hedral Grovessa, joka on osa MacMil
lan Provincial Parkia. Siellä näimme 
matkan suurimmat puut: douglaskuu
set ja jättituijat (kuva 8). Ilmankosteus 
on melko korkea ja vuotuinen sade
määrä n. 2000 mm. Niinpä sammaleita 
kasvoi puilla ja aluskasvillisuus oli re
hevää. Valo siivilöytyi korkealla ole
van latvuskerroksen läpi. Tunnelma oli 
kuin katedraalissa. 

Majapaikkamme oli Timberlodge 
Motor Inn lähellä Port Albernia. Sieltä 
löytyi retken viimeinen ja kunnon sau
na. Lauteilta pääsi yhdellä harppauk
sella baaritiskin ääreen ja parilla seu
raavalla uima-altaaseen. Kesken löyly
jen taisi Petteri lähteä hakemaan vih
taa. Mutta koivuja ei niillä tienoilla 
kasvanutkaan ja vihta: piti tehdä kuk
kivasta nukka-angervosta (Holodiscus 
discolor)! 

Maanantai 20. heinäkuuta 

Aamiaisen ensimmäiseltä kattaukselta 
ehti Port Albernin veneeseen. Lady Ro
se lähti klo 8.00 suuntana Ucluelet. 
Toinen puoli retkeläisistä meni sinne 
autolla ja teki paluumatkan Lady Ro
sella iltapäivällä. 

Tyynessä meressä oli ihan pakko 
käydä uimassa vaikka vesi oli melko 
raikasta. Ranta oli pitkään matalaa. 
Kun kahlasi tarpeeksi kauas, alkoi jo 
tuntua, että paluuaalto imaisee men
nessään kohti ulappaa. Silloin tuli kiire 
takaisin. 

Kapea rantavyöhyke molemmin 
puolin Port Albernin lahden kuuluu 
Pacific Rim Narional Parkiin. Niinpä 
myös aivan lähellä rantaa oli eräs kä
velyreitti, Spruce Fringe Trail, joka oli 
kokonaan tehty lankuista. Koko metsä 
oli niin läpipääsemätöntä, ettei siellä 
olisi voinut liikkua ilman rakennettua 
polkua. Rantametsä oli sitkankuusta, 
jonka suojana meren puolella kasvoi 
tiheää salal-pensaikkoa ( Gaultheria 
shallon). 
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Lähistöllä oli myös toinen reitti, 
Rain Forest Trail, jolla pääsimme lähel
tä tutustumaan boreaaliseen sademet
sään. Sademetsiähän on tottunut ajat
telemaan trooppisina metsinä - täällä 
lajilukumäärä on vähäisempi mutta 
kasvimassaa jopa enemmän kuin 
trooppisissa sademetsissä. Kosteutta 
on riittämiin sekä maassa että ilmassa, 
ja niin sademetsille tyypillinen kerrok
sellisuus syntyy täälläkin. Puut voivat 
tulla hyvin vanhoiksi, kosteuden takia 
metsäpalovaara on vähäinen. 

Vielä käytiin katsomassa erään suon 
kasveja. Suolla nähtiin, minkälainen 
on kontortamännyn rannikkomuoto 
Pinus contorta var. contorta. 

Illansuussa olimme taas kaikki 
koossa Port Albernin rantalaiturilla. 
Vielä oli tälle päivälle jäljellä aika pitkä 
ajomatka ja ilta ehti pimentyä ennen
kuin oltiin perillä Cowichan Lake 
Research Stationilla. 

Tiistai 21. heinäkuuta 

Tutkimusasema on perustettu tänne v. 
1929 mutta tutkimustoiminnan laajen
tumista ja tehostumista alkoi tapahtua 
vasta 1950-luvun alussa. Aseman pin
ta-ala on nyt 300 ha. Tutkimuskohtei
na ovat mm. douglaskuusi, lännen
hemlokki, engelmanninkuusi , jättipih
ta , purppurapihta (Abies amabilis), sit
kankuusi, kontortamänty, jättituija, 
nutkansypressi ( Chamaecyparis noot
katensis) ym., kaikkiaan 13 havupuuta . 
Aamupäivän aikana saimme tukevan 
annoksen metsätietoa. Tutkija John 
Russel kertoi jalostuksen kulusta. 
Myös sen, että vanhoja metsiä ('old 
growth') ei täällä enää ole. Ensimmäi
nen kasvu ('first growth ') on hakattu 
-nyt on kasvamassa 'second growth' . 
Ja 5-10 vuoden kuluessa tulevat suuret 
metsäyhtiöt hakkaamaan täältä puuta 
uudelleen. Metsänuudistuksessa on 
kaksi pääsuuntaa: istutetaan 300-400 
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tainta/ ha , jotka saavat huolellisen hoi
don tai istutetaan 1200 tainta/ ha ja 
suoritetaan harvennuksia aikanaan. 
Yleisselostuksen jälkeen teimme John
in johdolla pitkän kierroksen kasvi
huoneilla ja koekentillä. 

Keskipäivällä lähdettiin Victoriaan 
ja seuraavaksi tapaamispaikaksi sovit
tiin The Butchart Gardens, joka sijaitsi 
matkalla Victoriasta Swartz Bayhin , 
mistä oli tarkoitus jatkaa iltalautalla 
takaisin Vancouveriin. Puutarha on pe
rustettu aivan vuosisadan alussa van
haan kalkkikaivokseen. Se on nyt pin
ta-alaltaan 25 ha. Puutarha on edelleen 
Butchart-suvun omistuksessa. Täällä 
väriloisto ja kukkien määrä tuntui ai
van ylenpalttiselta kun enimmäkseen 
oli katseltu luonnonvaraista kasvilli
suutta. 

Keskiviikko 22. heinäkuuta 

Matka alkoi olla peruuttamattomasti 
ohi. Aamulla tapahtui lopullinen ha
jaantuminen kun muutamat jatkoivat 
matkaansa Yhdysvaltojen puolelle. 
Pääjoukko hajaantui vain päiväksi 
kaupunkiin. Matkan tarkoitus ei vielä 
viimeisenäkään päivänä unohtunut: 
käytiin katsomassa Stanley Parkia ja 
Van Dusenin kasvitieteellistä puutar
haa. 

Hyvissä ajoin ennen lentokoneen 
lähtöä kokoonnuttiin kentälle. Vielä 
oli jäljellä autojen luovutus. Sen ai
noan matkamittarin mukaan, mikä oli 
palatessa . kunnossa, oli kilometrejä 
kertynyt 3150. Eikä se olfut mitään hu
vimatkaa. 

Lopuksi otan valtuudet esittää kii
tokset kaikesta siitä työstä mitä mat
kan onnistumiseksi tehtiin . Leena ja 
Petteri olivat suunnitelleet reittiä , 
hankkineet oppaita ja majoituksia , 
Aulikki Kauppila asioi matkalippuasi
at ja Anne hoiti yhteistä kassaa. Ja 
kuljettajat kuljettivat. 
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Dendrologian Seuran Länsi-Kanadan retkikohteiden 
kasvimaantieteellistä tulkintaa 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti, L. 1988: Dendrologian Seuran Länsi-Kanadan retkikohteiden kasvi
maantieteellistä tulkintaa. (Geobotanical review of some western Canadian locali
ties visited by the Finnish Dendrological Society excursion in 1987). - Sorbifolia 
19( l ):27-31. 

A short geobotanical review is given of some Joealities in Alberta and British 
Columbia, visited by the Finnish Dendrological Society in 1987. 

Leena Hämet-Ahti, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 44, 
00170 Helsinki. 

Retkemme kesällä 1987 Albertassa ja 
Brittiläisessä Kolumbiassa näytti hyvin 
selvästi vuoristoisen luonnon suuren 
vaihtelun. 3150 km:n reitti siirsi osan
ottajat kasvimaantieteellisestä vyöhyk
keestä ja lohkosta toiseen useita kerto
ja -joskus jopa yhden päivän aikana. 

Kasvillisuusvyöhykkeistä ja -Iohkoista 

Yritän verrata tärkeimpiä retkikohtei
tamme Suomeen omasta maastamme 
tutuin käsittein. Käyttämäni vyöhyke
järjestelmä on esitelty lehdessämme 
(Hämet-Ahti 1970; myös Ahti ym. 
1968, Hämet-Ahti 1965, 1978, 1981 ), 
mutta lyhyt kertaus lienee paikallaan .. 
Järjestelmä perustuu itä-länsisuuntai
siin, päiväntasaajalta navoille vähene
vän auringon säteilyn (=lämpötilan) 
aiheuttamiin ilmastollisiin kasvillisuus
vyöhykkeisiin, jotka puolestaan jakau
tuvat sateisuuden mukaan mereisyys
mantereisuussuhteiltaan erilaisiksi loh
koiksi. Viimemainituista käytän tässä 
asteikkoa hyvin mereinen, mereinen, 
lievästi mereinen , lievästi mantereinen, 
mantereinen ja hyvin mantereinen. 
Tässä asteikossa Suomi on pääosin lie
västi mantereista; rannikko , lounais
saaristo sekä eräät osat Pohjois-Suo
mea lievästi mereisiä . Hyvin mereistä 

on esimerkiksi lounaisimmassa Norjas
sa, mantereista Pohjois-Venäjällä, hy
vin mantereista Etelä-Uralin takana tai 
Ukrainassa. 

Myös vuoristoihin muodostuu erilai
siin lämpötiloihin perustuvia vertikaa
lisia kasvillisuusvyöhykkeitä, jotka 
vastaavat horisontaalisia vyöhykkeitä, 
mutta eivät ole niiden kanssa aivan 
identtisiä. Siksi ne erotetaan horison
taalisista etuliitteellä oro-; esim. orobo
reaalinen on boreaalista vastaava vyö
hyke vaikkapa Alpeilla tai Kallio
vuorten keski- ja eteläosissa. Myös 
vuoristojen kasvillisuusvyöhykkeet 
lohkoutuvat; sateisten rinteiden kasvil
lisuus eroaa usein selvästi kuivien rin
teiden kasvillisuudesta. 

Suomi on boreaalinen 

Suomi kuuluu miltei kokonaisuudes
saan boreaaliseen kasvillisuusvyöhyk
keeseen, jossa on erotettavissa neljä 
alavyöhykettä: (1) eteläisinnä hemibo
reaalinen, jota Ahvenanmaa, Varsi
nais-Suomen ja läntisen Uudenmaan 
rannikko ovat , (2) eteläboreaalinen, jo
hon Etelä-Suomen pääosa Suomensel
kää lukuunottamatta kuuluu, (3) kes
kiboreaalinen, jota ovat Suomenselkä , 
Kainuu, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, 
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sekä (4) pohjoisboreaalinen, joka kattaa 
Koillismaan, Peräpohjolan sekä Lapin 
lukuunottamatta tuntureiden ylimpiä 
rinteitä ja lakiosia. Ne ovat arktista 
kasvillisuusvyöhykettä, jota Suomessa 
on vain korkeusvyöhykkeenä eli oro
arktisena. Siinäkin on neljä alavyöhy
kettä. Eteläisin, hemiarktinen tai hemi
oroarktinen on boreaalisen ja arktisen 
vaihettumisaluetta, jossa voi olla har
vaa puustoa (ns. metsätundraa) tai se 
on puuton. Useimmat Perä-Pohjolan ja 
Etelä-Lapin tunturit ulottuvat vain he
mioroarktiseen vyöhykkeeseen, Taka
Lapissa on alaoroarktista (eteläarktis
ta) paljakkaa ja Suomen luoteisimmas
sa kolkassa jopa keskioroarktista, tosin 
niukasti . Horisontaalisena arktista 
kasvillisuutta on jo Ruijassa. Se on 
pääosin hemiarktista; eteläarktista on 
vain vähän Ruijan pohjoisrannikon 
tuntumassa. 

Hemiboreaalisen alavyöhykkeen 
eteläpuolella- Suomea lähinnä Skoo
nessa, Pohjois-Saksassa ja Puolassa -
on temperaattinen kasvillisuusvyöhyke, 
johon lounaisin Norja , Tanska, Brit
tein saaret ja Keski-Euroopan alangot 
kuuluvat. 

Tuhkanen (1980, 1984) on selvittänyt 
boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen ja 
sen alavyöhykkeiden ja lohkojen suh
detta erilaisiin ilmastotekijöihin ja laa
tinut niiden perusteella karttoja sekä 
Euraasiasta että Pohjois-Amerikasta. 

Mutta ei ole mitään syytä jättää ker
tomatta kanadalaisten itsensä käyttä
miä kasvimaantieteellisiä käsitteitä, 
joista olen tähän suomalaisten rinnalle 
valinnut Albertasta Kojiman (1982) ja 
Brittiläisestä Kolumbiasta Krajinan 
ym. ( 1982) esittämät. 

Preerialta Kalliovuorten boreaalisiin 
metsiin 

Calgary Albertassa, josta seikkailum
me illan hämäryydessä alkoi, on Festu
ca-preerialla (Kojima 1982) eli pohjois-
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temperaattisen vyöhykkeen hyvin 
mantereisessa lohkossa, jossa puita on 
luontaisesti vain vesistöjen varsilla. 
Kalliovuorten juurella oleva Kananas
kisin tutkimusasema sijaitsee "haapa 
-kontortamänty-valkokuusivyöhyk
keessä" (Kojima 1982), joka on alaoro
boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen 
mantereinen lohko. Seuraavien päivien 
patikkaretket Pickle Jar -järvelle ja 
Burstallin solaan ulottuivat metsänra
jalle hemioroarktiseen eli Kojiman 
( 1982) "alpiiniseen tundra vyöhykkee
seen". Sateisuus vuorten ylärinteillä on 
paljon suurempi kuin laaksoissa , ja 
asteikossamme keskioroboreaalinen 
osuus reitistämme on lievästi mereistä , 
yläoroboreaalinen ja hemiarktinen me
reistä. 

Brittiläiseen Kolumbiaan 

Ensitutustuminen Brittiläisen Kolum
bian metsiin tapahtui lyhyellä patikka
retkellä pitkin Mt. Robsonille vievää 
polkua, jossa olimme koko ajan etelä
boreaalisessa, lievästi mereisessä loh
kossa. Paikalliset kutsuvat sitä nimellä 
"sisämaan jättituijavyöhyke" (Krajina 
ym. 1982). Sademäärä tällä alueella 
lienee kuitenkin vähän suurempi kuin 
keskimäärin Etelä-Suomessa, ehkä 
noin 800 mm/v. 

Wells Grayn puisto - Suomi 
pienoiskoossa 

Clearwater-joen laakso aina Wells 
Grayn puiston etelärajan tienoille 
Hemp Creekin "kylä" mukaan lukien 
on orohemiboreaalista; Clearwater
joen yläjuoksu samoin kuin Clearwa
ter- ja Azure-järvet ovat alaoroboreaa
lisessa vyöhykkeessä. Kävely Trophy
vuorelle alkoi yläoroboreaaliselta hak
kuualueelta ja jatkui läpi niittymetsä
mosaiikkisen orohemiarktisen aina 
jokseenkin puuttomaan alaoroarkti-
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Kuva 1. Näkymä 
Kamloopsin kaupun
kiin ympäröiviltä kuk
kuloilta, jossa on he
miboreaalista Artemi
sia-aroa. 

Fig. 1. Dry sage-brush 
vegetation near ' Kam
loops in Interior Dry 
Belt in Southern Bri
tish Columbia. 

seen. Näiden alueiden metsien ja oro
hemiarktisten niittyjen kasvillisuudesta 
on kuvauksia seuramme lehdessä (Hä
met-Ahti 1970, ks. myös Hämet-Ahti 
1965, 1978). 

Brittiläisessä Kolumbiassa käytetyn 
kasvillisuusvyöhykejärjestelmän mu
kaan Wells Grayn puiston alaorobore
aaliset osat kuuluvat "sisämaan jätti
tuijavyöhykkeeseen", yläoroboreaali
set sekä orohemiarktisen alaosat "en
gelmanninkuusi-lännenpihtavyöhyk
keeseen" ja orohemiarktisen yläosat 
sekä alaoroarktinen yhdessä keski- ja 
yläoroarktisen kanssa "alpiiniseen 
tundravyöhykkeeseen" (Krajina ym. 
1982). 

Wells Grayn puisto on ns. Interior 
Wet Beltiä, joka saa melkoisesti sateita 
Isolta valtamereltä tulevien virtausten 
mukana. Mutta sateiden jakautumises
sa on suuria paikallisia eroja; yleensä 
vuorten yläosissa sataa enemmän kuin 
alarinteillä ja laaksoissa, joissa voi pie
nellä matkalla olla suuriakin eroja. 
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Esimerkiksi Clearwaterista puistoon 
tulevan tien varsilla lumipeitteen vah
vuus vaihtelee 40 cm:stä runsaasti yli 
metriin, ja vuodesta toiseen samat alu
eet ovat vähälumisia ja toiset runsaslu
misia. Lohkot ovat mereisistä lievästi 
mantereisiin; viime mainittuja on vain 
laaksojen pohjilla ja alarinteillä. 

Retkikohteistamme Wells Grayn 
puisto ympäristöineen on ehdottomas
ti paras paikka, josta kannattaa siirtää 
Suomeen puuvartisia kasveja. Etelä
Suomen hemi- ja eteläboreaalisiin olo
suhteisiin on verraten helppo löytää 
jopa sateisuudeltaan lähes sopivia alu
eita, mutta sekä keski- että pohjoisbo
reaalisten kantojen valinnassa on olta
va tarkkana: nämä vyöhykkeet saavat 
Wells Grayssa yleensä sadetta paljon 
enemmän kuin Suomen vastaavat vyö
hykkeet. Parhaiten sopivien alkuperien 
etsintä voisi olla helpointa lumipeit
teen vahvuutta kuvaavia kasvillisuus
piirteitä seuraamalla. 
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Boreaalisia aroja ja metsäaroja 

Kamloops on Interior Dry Beltin alu
eella, jossa sadetta on 300-400 mm/v. 
Hemiboreaalisissa lämpötiloissa tämä 
sademäärä ei riitä metsänkasvulle , ja 
niinpä kasvillisuus onkin kuivimmissa 
osissa Artemisia tridentalan (sage
brush), A. frigidan, Purshia tridentalan 
ja Chrysothamnus nauseosuksen vallit
semaa aroa (kuva 1). Ylempänä rinteil
lä, jossa kosteutta on vähän enemmän, 
on harvakseltaan keitämäntyä (Pinus 
ponderosa) ja douglaskuusta (Pseudo
tsuga menziesii) kasvavaa metsäaroa. 
Tämänkaltaiset sisämaa-alueet ovat 
"keltamänty-mätäsheinävyöhykettä" 
(Krajina ym. 1982). 

Temperaattisia laaksoja ja 
viininviljelyä 

Eteläisessä Brittiläisessä Kolumbiassa 
on temperaattiseen vyöhykkeeseen 
kuuluvia alueita, joihin tutustuimme 
ohimennen. Vernon samoin kuin Kala
malka-järven ja Summerlandin tutki
musasemat sekä Okanagan laakso vii
ni- ja hedelmäviljelmineen ovat poh
joistemperaattisia, lähinnä lievästi 
mantereisia; nämäkin osat luetaan 
''keltamänty-mätäsheinävyöhykkee
seen". 

Lännenlehtikuusta 

Yöpymispaikkamme Silver Star Ski 
Resort on vuoristossa ja aivan ilmeises
ti keskioroboreaalisessa vyöhykkeessä 
ja kasvillisuutensa perusteella näytti 
verraten runsassateiselta. Larix occi
dentalis, jota katselimme ajomatkalla 
vuorelta alas, kasvoi eteläboreaalises
sa, lievästi mantereisessa lohkossa. 

Kaskadimailla 

Manningin puistossa, Kaskadivuorten 
pohjoispäässä, asuimme alaoroboreaa-
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Iisessa vyöhykkeessä, josta sitten Fros
ty-vuoren retkellä kävimme alaoroark
tisessa, Rhododendron-tasanteella ja 
Skagit-joen polulla hemiboreaalisessa 
vyöhykkeessä. Alaoroboreaaliset alu
eet täällä rannikkon läheisyydessä 
kuuluvat "rannikon jättituijavyöhyk
keeseen", keski- ja yläoroboreaaliset ja 
hemiboreaalisen alaosat ovat "lännen
hemlokki"- tai "engelmanninkuusi 
-lännenpihtavyöhykettä" (Krajina ym. 
1982); näitä molempia on ilmeisesti 
Manningin puistossa. 

Suomeen en toisi puuvartiskasveja 
Manningin puistosta; ilmasto on niin 
paljon sateisempaa kuin meidän maas
samme. Ainoastaan Three Fallsin po
lun varressa oli muutamia vain lievästi 
mereisen tuntuisia ala- ja keskiorobo
reaalisia metsiköitä, mutta niukka aika 
ei sallinut riittävän perusteellisten ha
vaintojen tekoa. 

Jättipuita ja sademetsiä 

Vancouverin saaren eteläpuolisko sa
moin kuin vastaava rannikkokaistale 
ovat temperaattisia; kuitenkin orohe
miboreaalinen on aika lähellä, ehkä 
sadan metrin korkeudella . Krajinan 
ym. (1982) mukaan alarinteet Vancou
verin saaren itäosassa ja myös mante
reen puolella aivan rannikon läheisyy
dessä ovat "rannikon douglaskuusi
vyöhykettä", Vancouverin saaren län
siosat "rannikon jättituijavyöhykettä" 
ja vuorten ylärinteillä "lännenhemlok
kivyöhykettä" . Vancouverin saari on 
hyvin mereinen - jättipuita kasvatta
va ja jopa sademetsiä ylläpitävä -
lukuunottamatta lounaisinta kärkeä, 
jossa kesä on melkein sateeton. 

Jos tekisimme kasvimaantieteellises
ti yhtä monipuolisen retken Euroopas
sa, sen olisi uJotuttava Lounais-Nor
jasta Unkariin ja Uralin eteläosan itä
puolelle sekä Keski-Euroopasta Ruijan 
rannoille! 
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Syyskokous ja pikkujoulu 

Rauduskoivumaistiaisin alkoi Dendro
logian Seuran syyskokous ja pikkujou
lu tiistaina 24.11.1987 Ravintola Lallu
kan juhlasalissa. 42 paikallaolijaa sai
vat valita koivumahla- tai koivunlehti
uutejuoman. 

Puheenjohtaja Pertti Uotila palautti 
mieliin rauduskoivun vuoden tapahtu
mia. Yhteistyötä on ollut etenkin Suo
men Vaneriyhdistyksen kanssa . Vuo
den 1987 Sorbifolian numerot sidotaan 
kirjaksi, jonka Suomen Vaneriyhdistys 
kustantaa ja levittää. Suomen Vaneri
yhdistyshän osallistui myös rauduskoi
vujulisteen kustannuksiin. 

Vuoden 1988 toimintaa sävyttää 
saarni vuoden puuna. Risto Murron 
Sorbifolian pääkirjoituksessa alusta
masta puulajien määritysaiheesta kes
kusteltiin innostuneesti. Seura sai kon
kreettisen kutsun pitämään määritys
kurssia Uudenmaan maatalouskeskuk-
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seen Järvenpäähän. Kotimaan retkeä 
suunnitellaan saamen alueelle Ahve
nanmaalle ja lisäksi tehdään pa1van 
mittainen saarniretki läntiselle Uudel
lemaalle. 

Puheenjohtaja esitteli tämänkertai
set ansiomerkkien saajat: Seuran kah
delle edelliselle sihteerille Marjatta Uo
sukaiselle ja Päivi Ryöpylle ojennettiin 
Dendrologian Seuran hopeiset ansio
merkit. 

Maukkaan voileipätarjoilun jälkeen 
seurasi odotettu Kanadan matkan ku
vasadon katselu. Vesa Karisalo esitteli 
henkeäsalpaavan kauniit maisemat ja 
Arno Kasvi nimesi oudoimmatkin kas
vilajit. Esityksen jälkeen keskusteltiin 
ainakin yhdessä pöydässä Sorbifolian 
koosta. Nykyistä, taskuunmahtuvaa 
kokoa kiiteltiin. Pikkujoulusta lähdet
tiin rauduskoivujuliste kainalossa. 

- Aune Koponen. 
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Saarni pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1988: Saarni pihapuuna. (European ash, Fraxinus excelsior as a 
homestead tree in Finland.)- Sorbifolia 19(1):32-36. 

European ash (Fraxinus excelsior) was found on 0.3 per cent of the Finnish 
homesteads. Frequencies in the 16 geographic areas and the average number of ash 
trees on homesteads are illustrated. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän yliopiston biologian laitos, Yliopistonkatu 9, 40100 
Jyväskylä. 

Talvikautena kiintyy huomiomme 
nuoren saamen (Fraxinus excelsior L.) 
vihreään kuoreen ja vanhan saamen 
kovaan, halkeilevaan kaarnaan sekä 
suuriin mustiin silmuihin. Keväällä 
tuulipölytteiseen puuhun ilmestyvät 
vaatimattomat kukat toukokuussa en
nen lehtien puhkeamista. Puu on myös 
keväällä pitkään kuolleen näköinen, 
sillä lehdet ilmaantuvat vasta kesä
kuussa. Kovan pakkastalven jälkeen, 
jolloin maa on pitkään jäässä, näyttää 
siltä ettei lehtiä tule lainkaan. Lopulta 
kuitenkin ilmestyvät kookkaat lehdet, 
mutta vain muutamaksi kuukaudeksi, 
sillä saarni pudottaa lehtensä jo vihrei
nä, ensimmäisenä kaikista lehtipuis
tamme. Sen jälkee'n herättävät huomi
ota noin 3 cm:n pituiset rykelminä 
olevat hedelmät, jotka putoavat maa
han vasta talvella. 

Saarni on kuitenkin havaittu kau
niiksi koristepuuksi ja siitä on tullut 
pihapuu varsinkin luontaisella levin
neisyysalueellaan, mutta myös sen 
pohjoispuolella. 

Saamen soveltuvuus pihapuuksi 

Saamen paras viljelyalue on sen luon
tainen kasvualue tai vähän sen pohjois
puolelle ulottuva metsäpuuna kasvat
tamisen pohjoisraja (kuva 1). Sen poh-

joispuolellakin saarni menestyy melko 
hyvin suotuisilla kasvupaikoilla noin 
III-menestymisvyöhykkeen pohjoisra
jalle saakka, kuten käy ilmi kuvasta 1, 
johon olen koonnut löytämäni kirjalli
suustiedot (mm. Ollinmaa 1952, Erka
mo 1956, Kallio 1966) ja omat havain
toni saamen esiintymisestä ja sen me
nestymisestä pihapuuna. Tuon rajan 
pohjospuolella eli IV- ja V-menesty
misvyöhykkeillä saarni kärsii etenkin 
halloista ja ankarista talvista. POik
keuksellisen ankarina talvina kuten 
vuosina 1939-40, 1984-85 ja 1986-87 
talvehtimisvaurioita ilmeni myös II
menestymisvyöhykkeellä ja jopa 1-vyö
hykkeelläkin. Kajaanin-Tornion linjan 
pohjoispuolella saarnet jäävät talvi
vaurioiden takia pensasmaisiksi, lumi
peitteen suojalta heikosti menestyviksi 
yksilöiksi. 

Lounais-Suomessa saarni on pitkä
ikäinen pihapuu. Se saavuttaa noin 
100-200 vuoden iän ja vanhin saar
nemme lienee noin 325-vuotias Korp
poon saarnijätti (Granit 1952). Etelä
Ruotsista tunnetaan arviolta 600-vuo
tias saarni (Kujala 1980). Luontaista 
aluetta pohjoisempana viljellyt saarnet 
kuolevat tavallisesti nuorempina. 

Saamesta kasvaa tavallisesti iso, ym
päristöään hallitseva pihapuu. Kor
keutta sille voi tulla parikymmentä 
metriä ja leveyttä lähes saman verran. 
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Näiden seikkojen takia saami soveltuu 
parhaiten isojen pihojen, kujanteiden, 
puistojen ja hautausmaiden koriste- ja 
varjopuuksi. Pieneen pihaan se sopii 
huonosti suuren kokonsa vuoksi sekä 
vaateliaimpana, vettä ja ravinteita pal
jon vaativana jalona lehtipuuna. Saar
nelle tulee valita kasvupaikaksi avoin 
syvämultainen, kalkkipitoinen, ravin
teinen ja kosteahko maa. 

Nuorena saami kaipaa suojaa var
sinkin luontaisen levinneisyysalueensa 
pohjoispuolella. Sehän on arka kevät
halloille, talvipakkasille ja kuivumisel
le. Jos saamen lähettyvillä haluaa kas
vattaa muita puita tai pensaita, se tulee 
tehdä saamen ollessa nuori. Silloin 
seurakasvit mukautuvat olosuhteisiin 
ja kestävät saamea sen vartuttua suu
reksi. Saamella on voimakas paalujuu
ri ja siitä lähtevät syvälle maahan tun
keutuvat sivujuuret, joten se kestää 
sangen hyvin myrskyjä. 

Saamesta kasvaa tavallisesti hyvä
muotoinen, leveälatvuksinen puu, jota 
ei tarvitse leikata. Leikkauksenkin 
saami kestää kuitenkin hyvin. 

Saamea voi pitää erikoispuuna. Sel
lainen on esim. riippasaami (F excelsi
or 'Pendula'), joka soveltuu yksittäis
puuna katseenvangitsijaksi avoimille 
paikoille, esim. nurmikoille, rannoille 
ja hautausmaille. Kultasaami (F excel
sior 'Aurea') on leveälatvuksinen taval
lista saamea vähän matalakasvuisem
pi, keltakaamainen ja kullankeltaver
soinen kasvi, jota voi lisätä varttamal
la. Saamesta on myös kirjavalehtisiä 
muotoja, joita kasvatetaan paikoitellen 
Etelä-Suomessa. 

Saarnen yleisyys pihapuuna 

Pihapuut tutkittiin 6335:stä eri puolilla 
Suomea sijaitsevasta pihasta (Raatikai
nen 1983). Saamea oli puuksi varttu
neena vain 0,3 o/o :ssa pihoista. Jos 
otamme huomioon vain pihapuita kas
vaneet pihat, niin niissäkin saamea oli 
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Kuva 1. Saamen menestyminen Suomessa. 

e menestynyt hyvin 
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0 menestynyt tyydyttävästi, mutta talvehti
misvaurioita 

'f' kuollut ainakin lumirajan yläpuolisesta 
osasta , mutta kasvaa usein pensasmaise
na. 

1 luontaisen levinneisyyden pohjoisraja 
2 metsäpuuna kasvattamisen pohjoisraja 
3 puistopuuna kasvattamisen ja siemeneili-

sen lisääntymisen pohjoisraja 
4 puunmuotoisen saamen pohjoisraja 

Fig. 1. Hardiness of European ash in Finland. 

e hardy 
0 fairly hardy but somewhat damaged du

ring the winter 
'f' killed by frost above the snow cover 
1 northem limit of native occurrence 
2 northem limit of commercial cultivation 
3 northem limit of omamental cultivaltion 

and self-propagation 
4 northem limit of arborescent growth 
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Kuva 2. Saamen yleisyys (%) pihapuuna. 

Fig. 2. The occurrence (%) of ash as a homestead 
tree. 

vain 0,3 o/o :ssa. Saami oli yksi harvinai
simmista luonnonvaraisista pihapuis
tamme. Syinä harvinaisuuteen ovat 
muun muassa saamen hallanarkuus ja 
heikohko talvenkestävyys. Merkitystä 
lienee myös suurella tilavaatimuksella, 
minkä takia saami ei sovi pieneen pi
haan. Lyhyt lehdessäoloaikakin on 
epämiellyttävä ominaisuus. 

Saamea tavattiin vain hemiboreaali
sesta ja eteläboreaalisesta vyöhykkees
tä vaikka sitä oli istutettu harvaksel
taan myös keskiboreaalisen vyöhyk
keen pihoihin. Se oli yleisin hemibore
aalisessa vyöhykkeessä, jota Saaristo
Suomi vastaa tässä käytetyssä alueja
ossa melko tarkoin. Sielläkin saami oli 
harvinainen (kuva 2). Keskiboreaali
seen vyöhykkeeseen kuuluvilla Lou
naisella viljelysmaalla, Lounais-Hä-
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Kuva 3. Saamen kappalemäärä saamea kasva
vissa pihoissa. 

Fig. 3. Number of ash trees on homesteads where 
ash occurs. 

meen viljelysmaalla ja Eteläisellä ran
nikkomaalla se oli hyvin harvinainen. 
Muilta maantieteellisiltä alueilta sitä ei 
tavattu tätä aineistoa kerättäessä. 
Saamea löytyi vain muutamista luon
taisen pohjoisrajan pohjoispuolella 
olevista pihoista, vaikka se menestyisi 
osassa niistäkin. 

Saamien määrä 

Saamia oli keskimäärin 0,01 kappalet
ta/piha, laskipa määrän kaikkia tutkit
tuja pihoja tai vain pihapuita kasvavia 
pihoja kohden. Saamia kasvavissa pi
hoissakin niitä oli keskimäärin vain 2,6 
kappaletta/piha. Eniten saamia oli 
Saaristo-Suomen pihoissa (kuva 3). 
Tavallisimmin pihassa oli vain yksi 
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saarniyksilö. Paikoitellen niitä oli istu
tettu kuitenkin kaksi tai kolme, muuta
missa tapauksissa oli muodostettu pie
ni metsikkö ja eräissä tapauksissa se oli 
kujannepuuna. Viimeksi mainitut ta
paukset kohottivat saamien määrää 
pihaa kohden, ja täten saarnea näytti 
olleen pihoissa tammea enemmän. 

Ilmeisesti kaikissa tutkituissa pihois
sa saarni oli istutettu pihapuu. Toisi
naan se oli myös siemenellisesti lisään
tynyt ja levittäytynyt emopuuosa ym
pärille. Saarni ei kuitenkaan ollut suo
sittu pihapuu. Syynä vähyyteen oli 
mm. saarniyksilön suuri koko. 

Pohjoisrajallaan saarni oli usein 
kaupunkien ja muiden taajamien puu, 
joissa sitä oli etenkin puistoissa ja suu
rissa pihoissa. Sen sijaan tutkimusai
neistoon ei sattunut koulujen, pank
kien, kauppojen, seurantalojen eikä 
julkisten rakennusten pihasaarnia, 
vaikka eräillä paikoilla puu kasvaa hy
vin harvinaisena mm. julkisten raken
nusten pihoissa. 

Kuva 4. Saarni Ecker
öläisen pihan komis
tuksena. - Valokuva 
20.6.1987 Eija Kemp
painen. 

Fig. 4. European ash 
(Fraxinus excelsior) as 
a homestead tree in 
Eckerö, Åland, Fin
land. - Photograph 
20.6. 1987 Eija Kemp
painen. 
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Kulttuuripuusta pihapuuksi 

Jalo lehtipuumme, saarni, on kulttuu
ripuu. Skandinaviassa se oli muinoin 
ylijumala Torille omistettu puu, ja Ka
levalassakin ( 1935) se mainitaan ker
ran, kun Untamo käski orjiensa kerätä 
roviopuita. Ja he keräsivät 

"koivuja, kovia puita, 
honkia satahavuja, 
tiettäviä tervaksia, 
tuohia tuhat rekeä, 
sata syitä saarnipuita." 

Tästä monikäyttöisestä, muinaisesta 
lääke-, puuaines- ja lehdespuusta saa 
upean pihapuun eteläisimmän Suomen 
pihoihin (kuva 4). Siitä voi tulla monen 
peräkkäisen sukupolven puu. Suuren 
tilavaatimuksen takia se soveltuu kui
tenkin parhaiten vain julkisten viher
alueiden ja suurten pihojen puuksi. 
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Dendrologian Seuran vuosikokous 23.2.1988 

Tieteellisten Seurain talo Helsingissä 
tarjosi jälleen juhlavan ympäristön 
Dendrologian Seuran vuosikokouksel
le. Läsnä oli 32 jäsentä, joten kovin 
pahasti Suomen sieniseuran samalle 
kellonlyömälle osunut kilpaileva ko
kous ei ollut verottanut osanottoa. 

Puheenjohtajan nuijaa kopautteli 
vuosien tuomalla kokemuksella Mikko 
Ylänne ja sihteerinä toimi Anneli Vihe
rä-Aarnio. Toimintakertomus ja tilit 
esitettiin hyväksyvän hiljaisuuden val
litessa, ja hallitukselle myönnettiin tili
ja vastuuvapaus. Vuoden 1989 vuosijä
senmaksu määrättiin hallituksen esi
tyksen mukaisesti hieman nykyistä 
korkeammaksi. Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio noudattelivat edellisten 
vuosien linjoja ja hyväksyttiin ilman 
kommentteja nekin. 

Mielenkiintoisinta vakaasti toimivan 
seuran vuosikokouksessa lienee uuden 
hallituksen valinta. Pertti Uotila jätti 
hilllituksen puheenjohtajan tehtävät, ja 
uudeksi puheenjohtajaksi kokous va
litsi MML Jouni Mikolan lämpimin 
aplodein. Erovuorossa olivat Sampsa 
Aaltio, Aulikki Kauppila, Tapio Lind
holm ja Niilo Karhu sekä varajäsenistä 
Matti Luostarinen. Näistä Tapio Lind-

holm, Niilo Karhu ja Matti Luostari
nen (varajäsen) valittiin uudelleen. Uu
siksi jäseniksi tulivat puistosuunnitteli
ja, agr. Mikko Koivistoinen sekä kai
kille Sorbifolian lukijoille tuttu 
fil.kand . Risto Murto. 

Kokouksessa jaettiin kaksi hopeista 
Dendrologian Seuran ansiomerkkiä. 
Agr. Bo Knape sai merkin kiitokseksi 
pitkäaikaisesta aktiivisesta toiminnas
taan yhdistyksessä. Hän on mm. ollut 
hallituksessa kymmenen vuotta, näistä 
neljä vuotta varapuheenjohtajana. Toi
nen merkki myönnettiin hortonomi 
Pekka Markkulalle, joka on mm. toi
minut hallituksessa kuuden vuoden 
ajan. Parhaat onnittelut! 

Pertti Uotila esitteli Vuoden puu 
-julisteen. Ne, jotka eivät päässeet Tie
teellisten Seurain talolle julistetta ihai
lemaan, voivat tutustua siihen tämän 
lehden sivuilla. Kokouksen päätteeksi 
katseltiin valokuvia Pirkanmaan ret
keltä, ja kuunneltiin Anneli Viherä
Aarnion monipuolinen ja havainnolli
nen esitelmä pajun käytön ja tutki
muksen vaiheista Rooman valtakun
nan ajoista nykypäivään. 

- Elina Härkönen 
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Pruhonice - Dendrologian Seuran opintomatkan kohde 
Tsekkoslovakiassa 

Tapio K. Kallio 

Kallio, T.K. 1988: Pruhonice - Dendrologian Seuran opintomatkan kohde 
TSekkoslovakiassa. (Arboretum Pruhonice in Czechoslovakia.) - Sorbifolia 
19(1):37-40. 

Tapio K. Kallio, Muuraismäki, 21500 Piikkiö. 

Prahan keskustasta 15 km kaakkoon 
Praha-Emo-moottoritien varrella on 
Pruhonicen kylä, jonka maisemaa hal
litsee renessanssityylinen linna sitä ym
päröivine suurine puistoineen (kuva 1). 
Tämä puisto monine puuharvinaisuuk
sineen kuuluu Euroopan huomatuim
pien arboretumien joukkoon. Ensim
mäiset arboretumin puut istutettiin 
runsaat sata vuotta sitten. 

Puiston syntyhistoria 

Puiston perustaja, kreivi Ernst Emanu
el Silva Tarouca (1860-1936) kuului 
portugalilaiseen aatelissukuun, jonka 
böömiläisen "sukuhaaran" kantaisä 
tuli Itävaltaan keisarinna Maria Teresi
an neuvonantajaksi. Kreivi solmi avi
oliiton Pruhonicen perijättären kanssa 
vuonna 1885. Sen jälkeen linnassa suo
ritettiin suurisuuntainen korjaustyö ja 
uudelleenrakentaminen. Tähän työhön 
osallistuivat myös useat tsekkiläiset 
taiteilijat maalauksineen ja patsaineen. 
Kreivi Silva Tarouca hankki omistuk
seensa erillisiä alueita linnan läheisyy
destä yhdeksi kokonaisuudeksi ja ra
kensi niille mahtavan 250 hehtaaria 
käsittävän puiston. Se on 19. vuosisa
dan viimeisiä luonnonmukaisuutta ta
voittelevia puistoja Euroopan mante
reella (Helebrant 1986). 

Tammet (Quercus) ja valkopyökki 
(Carpinus betulus) olivat alkuperäisen 

luonnon valtapuut vesistöön viettävillä 
rinteillä. Puiston läpi virtaava vähäi
nen Botic-puro padottiin kolmeksi 
erilliseksi lammeksi. Perustöiden jäl
keen puistoon istutettiin maisemaan 
soveltuvan tarkan suunnitelman mu
kaan vuosittain suuri joukko ulkomai
sia puulajeja (Helebrant 1986). 

Kreivi Silva Taroucan avustajana 
puiston suunnittelussa oli saksalainen 
dendrologi ja puutarha-arkkitehti Ca
millo Schneider. Nämä perustivat yh
dessä wieniläisen Ludwig von Boscha
nin kanssa Itävalta-Unkariin dendro
logisen seuran vuonna 1909. Sen täy
dellinen nimi oli "Dendrologische Ge
sellschaft zur Förderung der Gehölz
kunde und Gartenkunst in Österreich
Ungarn". TSekkoslovakian itsenäisty
essä ensimmäisen maailmansodan jäl
keen seuran perinteitä jatkoi TSekko
slovakian dendrologinen seura. 

Pruhonicen puisto toimi vuosikym
menet seuran havaintotarhana. Sen yh
teydessä oli myös runsaslajinen taimi
tarha, jossa harrastettiin myös koriste
kasvien jalostusta. 

Linnan lähellä sijaitsevalle kallioisel
le rinteelle Silva Tarouca perusti aikoi
naan maailmankuulun runsaslajisen 
alppipuutarhan. Nykyisin tuo upea 
rinne on vain kalpea muisto suuruu
tensa päivistä. 

Silva Tarouca ja Schneider ( 1910, 
1913a, 1913b) laativat kokemustensa 
perusteella kolmiosaisen perusteellisen 
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Kuva 1. Näkymä Pruhonicen puistosta linnoi
neen . - Valokuvat Helena Atanasovä. 

Fig. 1. General view of the park and castle in 
Arboretum Pruhonice, Czechoslovakia. - Pho
tographs Helena Atanasovä. 
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teoksen perennoista sekä lehti- ja ha
vupuista. Tämä teos on yhä vielä 75 
vuotta ilmestymisensä jälkeen alan ar
vokkaimpia lähdeteoksia dendrologeil
le. 

Puiston nykykäyttö 

Vuonna 1927 Silva Tarouca joutui 
myymään Pruhonicen linnan arboretu
meineen Tsekkoslovakian valtiolle. 
Tuolloin puistossa oli noin 2000 takso
nia lehtipuita ja 300 havupuita (Hele
brant 1986). Pakkaset ja muut luonnon 
vitsaukset olivat pienentäneet näiden 
määrää neljännekseen (Kavka 1959). 

Tsekkoslovakian maatalousministe
riö perusti vuonna 1927 Pruhoniceen 
koelaitoksen koristekasvien, hedel
mien ja vihannesten tutkimusta varten. 
Laitoksesta siirrettiin hedelmien ja vi
hannesten tutkimus omille laitoksilleen 
vuonna 1951. Erinäisten organisaatio
muutosten jälkeen laitos on nyt Koris
tekasvien tutkimus- ja jalostuslaitos 
(kuva 2). Todettakoon, että laitoksen 
ohjelmaan kuuluu myös maisema-ark
kitehtuurin tutkimus (Helebrant 1987), 
vaikka se ei nimestä käykään selville. 

Pruhonicen puisto on toiminut koko 
olemassaolonsa ajan opiskelijoiden 
harjoittelupaikkana ja opintoretkien 
kohteena. Tässä mielessä se on lähei
sessä yhteistyössä Lednicessä sijaitse
van puutarhakorkeakoulun kanssa, jo
ka muuten on myös eräs ensi kesän 
Tsekkoslovakian retkemme tutustu
miskohde. 

Pruhonicessa on kehitetty lukuisa 
joukko uusia koristekasvilajikkeita, 
joista huomattavimmat ovat parikym
mentä alppiruusulajiketta (Helebrant 
1986). Valitettavasti tsekkoslovakialai
set koristekasvilajikkeet ovat meillä lä
hes tuntemattomia pienimpiin kuulu
vaa keväistä suikeroesikkoa (Primula X 
pruhoniciana) lukuunottamatta! 

Pruhonicen arboretum kuului koris
tekasvien tutkimuslaitoksen hallintaan 
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Kuva 2. Koristekasvien tutkimus- ja jalostuslaitoksen koekenttä. 

Fig. 2. Experimental fields of the Research and Breeding Institute of Ornamental Gardening in 
Pruhonice. 

Kuva 3. Bosnianmän
nyn (Pinus leucoder
mis) kääpiömuodon 
' Pygmy' kantapuu 
Pruhonicen alppipuu
tarhassa. 

Fig. 3. The original 
tree of Pinus leucoder
mis 'Pygmy' in the al
pine garden at Pruho
mce. 
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aina vuoteen 1962, jolloin sen isännäk
si tuli TSekkoslovakian tiedeakatemia. 
Uuden johdon alaisena on arboretu
mia kehitetty enemmän tieteellistä tut
kimusta palvelevaan suuntaan. Niinpä 
sen reuna-alueille on istutettu eräiden 
kasvisukujen kokoelmat (Picea, Acer, 
Sorbus, Leguminosae ym.). Linnassa 
toimii nykyisin tiedeakatemian alaise
na kasvitieteen laitos arvokkaine ko
koelmineen ja kirjastoineen. 

Koristekasvien tutkimus- ja jalostus
laitos muutti vuonna 1984 Pruhonicen 
linnasta aivan sen vieressä oleviin uu
denaikaisiin tiloihin, joiden pelkkä nä
keminenkin herätti suomalaisen kävi
jän mielessä ristiriitaisia ajatuksia: 
kuinka vaatimattomat ovatkaan alan 
tutkimukseen sijoitetut yhteiskunnan 
panokset meillä Suomessa. Eikä asiaa 
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parantanut yhtään tieto siitä, että lai
toksessa työskentelee 350 henkilöä, 
joista 75 on akateemisen tutkinnon 
suorittanutta! 
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Missä on kaunein KUJANNE? 

KOTI-lehti on julistanut valokuvauskilpailun aiheesta kaunein kujanne. 
Kilpailussa on kaksi sarjaa: 
1) mustavalkoiset kuvat 
2) väridiat 

Kilpailun aiheena on puukujanne maaseutumaisemassa ja kujanne tulee 
kuvata kahdesta suunnasta: kuvakulmasta, josta näkyy kujanteen sopeu
tuminen ympäröivään maisemaan ja pihapiiriin sekä kujanne kulkijan 
näkökulmasta. 

Jokaisessa kuvassa tulee olla maininta mistä kuva otettu ja mitä puita 
siinä kasvaa. Myös puiden arvioitu ikä tulisi ilmoittaa. Merkitse jokaiseen 
kuvaan nimesi ja liitä mukaan myös paperiarkille kirjoitettuna nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi ja sosiaaliturvatunnuksesi. 

Kuvausaikaa on lokakuun loppuun asti. Kuvat lähetetään osoitteeseen: 
KOTI-lehti , Lönnrotinkatu 13, 00120 Helsinki. Kuoreen tunnus " Kujanne
kilpailu". 

Kilpailun palkintoina on kummassakin sarjassa Matkayhtymän yhden 
hengen risteily Tukholmaan sekä SOK:n puutarhatyökaluja. 
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Ruissalon kynäjalava on taatusti luontainen 

Robert Rainio 

On erinomainen asia että Varsinais
Suomen todella harvat kynäjalava
esiintymät nyt vihdoin on saatu keski
tetysti dokumentoitua (Järventausta & 
Laine 1987). Ruissalon kynäjalavan 
suhteen kirjoituksessa kuitenkin esiin
tyy joitakin virhepäätelmiä, joiden oi
kaisu sietää viedä aikakirjoihin. Ensin
näkään jalava ei sijaitse "entisen Bir
kan tilan mailla", vaan naapuripalstal
la, joka jo ennen sotia lunastettiin Kai
lanpään sotilasalueen yhteyteen. Kou
lupoikana ihmettelin ensi kerran tätä 
järeätä runkoa käydessäni naapurissa 
lentopalloa pelaamassa . 

Kirjoittajat epäilevät jalavan luon
taisuutta sillä perusteella, että lähistöl
lä on istutettuja ulkolaisia puulajeja, 
mutta unohtavat kokonaan sellaiset 
päättelyä avittavat tekijät kuin ajan ja 
ikäerot. Jalava lienee mieluummin yli 
kuin alle 200 v vanha ja Birkan huvila, 
jota alettiin rakentaa Ruissalon ensim
mäisten joukossa, on peräisin vuodelta 
1848. Puulaji-istutukset Birkassa ja il
meisesti sen jälkeen naapurissa ovat 
vuosisadan vaihteen tienoilta , jolloin 
jalava siis oli jo yli satavuotias! (vrt. 
myös Rainio 1979:50-51 ). Toinen Juan
taisuuden puolesta vahvasti puhuva te
kijä on puun sijainti. Se kasvaa juuri 
sillä tulvaveden korkeudella, 200-300 
vuoden maakohoamisen huomioon ot
taen, jolle kynäjalava esim. Vanajave
dellä lähes sataprosenttisesti sijoittuu . 
Jos Varsinais-Suomessa on yhtään 
luontaista kynäjalavaa, niin se on mie
luummin tämä kuin Paraisilla kasvava 
kynäjalavaryhmä. 

Tämän Ruissalon kynäjalavan nimi
sekaannuksella on pitkä historia. 
Vuonna 1971 kirjoittamaani artikkelia 
varten (Rainio 1971) käytin paikalla 
suurimman tuntemani dendrologian 
auktoriteetin, T. Ranckenin. Olin kyllä 
lukenut, että Ruissalosta oli joku jos
kus rekisteröinyt luontaisen kynäjala
van, mutta kun ei toinenkaan auktori
teettini (Lindgren 1954) hiiskunut sel
laisesta sanaakaan, kuvittelin sen jo 
tuhoutuneen. Auktoriteettiusko istui 
niin lujassa, että tuo virhenimi tuli 
vielä kyseiseen vuonna 1979 painet
tuun Ruissalo-kirjan artikkeliini. Vasta 
kynäjalavan vuonna 1979 opin erotta
maan eri jalavalajit toisistaan. Sen jäl
keen olenkin sitten kaikissa tilanteissa 
mainostanut tuota kynäjalavaa luon
taiseksi, mm. vetämälläni Turun ker
hon Ruissalon retkellä 1984, jolla sekä 
Arno Kasvi että muistaakseni myös 
Kari Järventausta olivat mukana. 
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Kynäjalavan alkuperäisyydestä Ruissalossa 

Kari Järventausta ja Unto Laine 

Otteita R. Rainion teksteistä Ruissalo
teoksessa (Rainio 1979): "Tänne (Birk
kaan) on joskus ennen vuosisadan 
vaihdetta perustettu Ruissalon aika
naan ehkä hienoin puutarha. Tämä 
puutarha käyköön malliesimerkkinä 
siitä, kuinka mahdotonta on saada mi
tään tietoja istutettujen puiden alkupe
rästä, istuuajasta tai istutusvuodesta." 
- "Eräät ulkomaisista puista seisovat 
vieläkin muistona menneiltä ajoilta. 
Tiedämme sen verran, että hovioikeu
denneuvos G. Eneberg oli anonut Tu
run kaupungilta lupaa perustaa (Ruis
saloon) puisto ja puutarha noin vuon
na 1848." - "Aivan (Birkan alueen) 
rajan takana (Kallanpään) sotilasalu
een puolella kasvaa paksurunkoinen 
jalava, joka joskus on kuivunut tai 
paleltunut noin 5 metriä korkeaksi. 
Jalava on työntänyt runsaasti runko
ja myös juurivesoja; sen lehdet ovat 
kuin valkopyökillä. Kyseessä on vieras 
jalavalaji, kujajalava ( Ulmus carpinifo
lia eli U. campestris)." 

Epäilemättä Pansion puoleisella ran
nalla kököttävä kynäjalavavanhus si
jaitsee Kailanpään sotilasalueen ro
mahtaneen piikkilanka-aidan sisäpuo
lella. Kasvupaikan ranta-aseman puo
lesta kynäjalavaesiintymä on hyvinkin 
samankaltainen kuin luontaiset esiin
tymät Hämeessä. Eivätkä tämän kir
joittajat mitenkään halua jättääkään 
kokonaan pois laskuista mahdollisuut
ta jalavan luontaisuudesta tällä kallio-

tasanteella. Kuitenkaan emme missään 
tapauksessa menisi väittämään, että tä
mä Ruissalon kynäjalava on "taatusti 
alkuperäinen." Ihmettelemme, millä 
perusteella kyseisen jalavapökkelön 
iäksi voidaan kuvitella mieluummin yli 
kuin alle 200 vuotta. Tarkistuskäynnil
lämme totesimme, että "järeä" tyvi
runko on itse asiassa kahden rinnak
kaisrungon yhteenkasvettuma. Valitet
tavasti vain tyvi on siinä määrin laho , 
ettei kairausnäytteestä ole apua iän
määrityksessä. Paluumatkalla törmä
simme lähietäisyydellä sitkeästi pystys
sä pysyneeseen hevoskastanjaan, joka 
hyvinkin saattaisi olla samaa ikäluok
kaa kiistellyn kynäjalavan kanssa. 
Miksi siis ulkolaisperäiseksi vuonna 
1979 tuomittu kujajalavaesiintymä nyt 
saisi synninpäästön ja alkuperäislei
man lahorunkoonsa. Rainion myö
hemmin muuttuneesta käsityksestä ja
lavan alkuperästä ja lajimäärityksestä 
meillä ei ole ollut tilaisuutta kuulla 
myöhemmillä Ruissalon retkeilyillä. 
Emmekä ole nähneet liioin mitään kir
jallista dokumenttia asiasta. 

Kirjallisuutta 
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Wilsoninpoppelin (Populus wilsonii) ja isolehtipoppelin 
(Populus lasiocarpa) lisäyksestä 

Arno Kasvi 

Kasvi, A. 1988: Wilsoninpoppelin (Populus wilsonii) ja isolehtipoppelin (Populus 
lasiocarpa) lisäyksestä. (The propagation of Populus wilsonii and Populus lasiocar
pa.) - Sorbifolia 19(1):43-46. 

There are two poplars, Populus wilsonii and P. /asiocarpa, which cannot be easily 
propagated by woody cuttings, the usual way of propagating most poplars. The 
author has succesfully propagated P. lasiocarpa during the early spring under glass 
by grafting them onto P. trichocarpa cuttings. Grafted cuttings have been rooted in 
a sandy peat compost in the greenhouse under plastic cover and during that time 
the scion begins to produce shoots. The grafted cuttings are then potted. They will 
stay in a cool greenhouse over the following winter and are moved outside in the 
spring. 

Arno Kasvi, Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalo 25, 20100 Turku. 

On yleisesti tunnettua, että melkein 
kaikki Suomessa viljeltävät poppelit 
ovat lisättävissä puutuneista pistok
kaista , joita käytännössä kutsutaan 
talvipistokkaiksi. Myöskin puutumat
tomia pistokkaita eli nk. kesäpistok
kaita voidaan käyttää, mutta silloin 
tarvitaan jo parempia olosuhteita, kor
keampia lämpötiloja ja huolellisempaa 
viljelytapaa. 

Mikäli otamme talvipistokkaita voi
makkaiden latvaoksien 1-2-vuotisista 
versoista puiden ollessa lepotilassa, 
niin juurtuminen onnistuu hyvin tur
peen ja hiekan seoksessa. Yleensä riit
tää , että ilman kosteuspitoisuus on 
korkea ja pistokkaat ovat vähintään 
2/3 käytettävän juurrutusaineen, tur
ve- ja hiekkaseoksen, sisällä. Pohja
lämpönä on sopivin noin + 19-22°C. 
Monien lajien 5 cm:n mittaiset pistok
kaat juurtuvat näissä oloissa hyvin. 

Myös pistokkaiden juurruttaminen 
avomaalla roudan sulamisen jälkeen 
keväällä sopii joillekin poppeleille, pu
humattakaan kylmistä lavoista tai kyl
mistä kasvihuoneista. Harrastelijalle, 

jolla on tarkoituksena kokoelman kar
tuttaminen, pikkumäärien lisäämiseen 
sopii parhaiten juuri viileähkö pieni 
kasvihuone, jossa on pohjalämmöllä 
varustettu kasvualusta. Lisäksi tarvi
taan muovilaatikoita, ruukkujaja huo
lella leikatut oksat. Pistokkaiksi ote
taan 5 cm jopa puolen metrinkin mit
taisia oksanpätkiä. Ammattiviljelyssä 
käytetään nk. "sekatöörin mittaisia" 
(siis n. 25 cm) pistokkaita, jotka sopi
vat parhaiten koneella tai lapiolla ta
pahtuvaan istutukseen. Jos sama työ 
tehdään kasvihuoneessa, voidaan pie
nestä erästä harvinaista materiaalia 
saada paljon enemmän pistokkaita, 
mutta työ on vain tehtävä huolellisem
min, jotta pistokkaat juurtuisivat. On 
myös poppeleita, jotka eivät juurru 
näin helposti. Kotimainen haapa 
(Populus tremula) on yksi näistä. Iso
lehtipoppeli (P. /asiocarpa), wilsonin
poppeli (P. wilsonii) ja näiden välinen 
risteymä (P. X vilsocarpa) eivät myös
kään suostu juurtumaan ilman erikois
toimenpiteitä. Koska ainakin wilsonin
poppeli on meillä käyttökelpoiseksi to-
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Kuva 1. Neljän viikon ikäinen hyvin juurtunut 
wilsoninpoppelin vartepistokas. Perusrunkona 
on käytetty jättipoppelia. - Valokuva Arno 
Kasvi. 

Fig. 1. A four-weeks old, well-rooted Populus 
wilsonii scion grafted on P. trichocarpa. - Pho
tograph Arno Kasvi. 

dettu poppelilaji, jonka pistokkaita 
monet dendrologit ovat kyselleet, otan 
sen lisäyksen tässä esimerkiksi. 

Yllämainittujen kolmen lajin lisää
minen aloitetaan jättipoppelin (P. tri
chocarpa) latvapistokkaista, jotka ovat 
saman paksuisia kuin varteoksina käy
tetyt wilsoninpoppelin oksat. Talvella 
tai kevättalvella leikatut poppelin, 
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esim. jättipoppelin, 25-senttiset pistok
kaat puhdistetaan, alapää leikataan 
huolellisesti veitsellä, ettei niihin jää 
mitään epätasaisia sekatöörin murs
kaamia leikkauspintoja. Pistokkaista 
poistetaan teräväliä veitsellä silmut 
ylimmäistä lukuunottamatta, ja sen 
jälkeen tehdään tavallinen varteoksas
tus. 

Vartettaessa otetaan wilsoninpoppe
lin oksa ja siitä leikataan pala, jossa on 
kaksi silmua. Sekä perusrunko-oksat 
että varteoksat leikataan vinosti niin 
että leikkauspinnat sopivat mahdolli
simman hyvin vastakkain. Vartteesta 
on ainakin toisen reunan, siis perus
rungon ja varteoksan jäisikerrosten 
mahdollisimman hyvin osuttava vas
takkain. Tåmän jälkeen suoritetaan 
huolellinen vartteen sitominen joko 
niinillä tai kumilla sekä peittäminen 
tavallisella jalostusvahalla. Sen jälkeen 
voi pistokkaat istuttaa ruukkuihin pys
tyyn tai muovilaatikkoon miltei vaaka
asentoon niin, että jalostuskohtakin on 
osittain juurrutusalustan pinnan alla 
tai ehkä hieman sen yläpuolella. Sopi
va lämpötila on n. + 15-18°C ja öisin 
saa lämpötila olla hieman alhaisempi. 
Sopiva pohjalämpö on ensimmäisinä 
päivinä vähintään + 15. Jos työ teh
dään maaliskuun puolivälin jälkeen, 
nostetaan pohjalämpö n. 18 asteeseen 
parin viikon kuluttua. Jos lämpötila 
päivisin tahtoo nousta korkeammalle, 
voidaan vartteiden päälle levitetyllä 
kostealla rahkasammalella auttaa asi
aa. Rahkasammal pidetään sopivan 
kosteana ja ilmavana, ei kuitenkaan 
liian märkänä. 

Kosteuden täytyy olla vartteiden 
ympärillä 100 %, ja rahkasammal on 
paras kosteuden säilyttäjä. Tämän jäl
keen ei tarvitsekaan muuta kuin seura
ta vartteiden päälle levitetyn läpinäky
vän muovin läpi, milloin vartteet alka
vat kasvaa. Jos kasvihuoneessa viljellyt 
muut kasvit eivät siedä tähän aikaan 
talvesta näin korkeaa lämpötilaa, voi
daan pöytälevyjen alla olevalla sähkö-
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lämmittäjällä tai pienellä tuulettimella 
saada aikaan pistokkaiden tarvitsema 
korkeampi lämpötila. Näin vartteiden 
juurtuminen ja yhteenkasvu onnistuu 
100 prosenttisesti. 

Jos jokainen pistokasvarte on istu
tettu erilliseen ruukkuunsa, vaatii se 
enemmän pinta-alaa. Etuna on silloin, 
että silmujen alkaessa aueta, voimme 
nipistää perusrunko-oksasta versoja 
lyhyemmiksi poistamatta niitä vielä 
kokonaan. Tällä tavoin voidaan odot
taa jaloversojen silmujen puhkeamista 
ja pitää hitaampia pistokkaita kauem
min muovin alla. Varteoksan silmun 
puhjettua otetaan vartteet pois muovin 
alta ja siirretään ne kasvihuoneeseen 
suihkuttaen, jolloin kasvu saadaan al
kamaan. Mikäli nämä vartepistokkaat 
ovat olleet Iadottuina vinoasennossa 
muovilaatikoihin ne juurtuvat siellä 
epätasaisesti, juuret kasvavat helposti 
toistensa lomiin ja varteoksien alkuun
lähtö on hitaampaa. Toiset vartteet 
saattavat lähteä kasvuun nopeastikin 
riippuen siitä, kuinka hyvin on onnis
tuttu tekemään leikkaukset ja kuinka 
jäisikerrokset ovat osuneet vastakkain. 
Kun pääosa oksista on lähtenyt kas
vuun, istutetaan vartteet ruukkuihin. 
Otettaessa ylös taimia laatikaista pak
sut, valkoiset, monihaaraiset juuret 
voivat mennä poikki. Pitkissä vartepis
tokkaissa on tämä haittapuoli , koska 
uudelleenistutus hidastaa hyvin alka
nutta kasvua. Kaikki toimenpiteet, niin 
uudelleenistutukset kuin muukin pis
tokkaiden häirintä aiheuttaa tappioita 
istutusvaiheessa. Olen itse käyttänyt 
kapeita , korkeita saviruukkuja tai vas
taavanlaisia muoviruukkuja, joissa on 
hyvä ojitus. Ne voidaan siirtää yksitel
len aluslämmöstä valoisampaan paik
kaan normaalin kasvun aikaansaami
seksi. 

On selvää, että tällaista nuorta var
tepistokasta täytyy ensimmäisen vii
kon aikana ahkerasti suihkuttaa. En
nen kaikkea vartteen perusrunko-osas
ta lähteviä voimakkaita sivuversoja ei 
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Kuva 2. Wilsoninpoppeli va rtettuna kahdella eri 
tavalla jättipoppelille. - Piirros Arno Kasvi . 

Fig. 2. Two Popu/us wilsonii scions grafted onto 
P. trichocarpa. - Del. Arno Kasvi . 

ole syytä repiä irti, ettei rikota juuris
toa , vaan ne katkaistaan varovasti 
mullan pinnalta. Niihin jätetään 1-2 
lehteä, mikä auttaa yhteyttämistä ja 
taimen kasvua. Perusrunko kehittää 
tällöin voimakasta juuristoa, jolloin 
varteosa lähtee hyvin kasvuun ja meillä 
pitäisi syksyllä olla 10-20 cm pituinen 
vartepoppeli. 

Tällä tavalla pystytään lisäämään 
vaikeasti juurtuvia poppeleita vartta
maila. Tietysti puhun nyt koko ajan 
oksavarttamisesta. Siinähän on monta 
menetelmää, mutta tässä olen kertonut 
vain yksinkertaisimmasta tavasta. Se, 
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joka oppii käyttämään muita tapoja, 
esim. käyttämällä valmiiksi juurtuneita 
perusrunkoja, voi tietysti nopeuttaa 
vartteen kasvua. Mutta vanhat juurtu
neet perusrungot vievät paljon enem
män tilaa ruukkuineen ja juuripaak
kuineen. Lisäksi talvisaikaan vartetta
essa on enemmän aikaa. 

Tämä tavallisen vinon leikkauspin
nan tekeminen on kaikkein helpoin 
tapa ainakin aloittelijalle. Hitaasti 
juurtuvia poppeleita voimme varttaa 
myös jätti-, berliinin- tai palsamipop
pelin voimakaskasvuisista latvaver
soista otetuille pistokkaille. Haittapuo
lena tässä on se, että tällainen perus
runko käyttäytyy kuten lajille on omi
naista. Jos se on taipuvainen juurive
soihin, se tekee niitä tietyssä maanlaa
dussa, vaikka siihen vartettu poppelila
ji kasvaisikin hillitysti eikä synnyttäisi 
mitään suurempaa paksunnosta jalos
tuskohtaan. Niinpä tällaisen yksittäis
puuksi istutetun vartepoppelin perus
rungon vaurioituminen esim. ruohon
leikkuukoneen kolhaisusta voi johtaa 
voimakkaaseen juurivesojen kehitty
miseen. En ole selvillä, mikä monista 
helposti juurtuvista poppeleista olisi 
paras perusrunkona käytettäväksi. 

Jättipoppeli on Upsalassa sekä Tu
russa tehdyissä vartteissa osoittautu
nut nopeimmin juurtuvaksi eikä yh
teenkasvussa varteosan kanssa ole ol
lut mitään vaikeuksia. Edellytyksenä 
on varttamisen huolellisuus ja vartepis
tokkaiden asiallinen hoito. Vähintään 
+ 15 asteessa pistokkaan ja vartteen 
kiinnikasvaminen ja juurtuminen voi 
tapahtua ilman aluslämpöäkin, joka 
tosin auttaa ja varmentaa huomatta
vasti tulosta. 

Tällaiset poppelin vartepistokkaat 
voidaan talvettaa seuraavan talven yli 
kylmässä kasvihuoneessa tai suojatus
sa lavassa, koska niiden juuristo on 
vielä heikosti kehittynyt. Vasta seuraa
vana keväänä voidaan taimi istuttaa 
avomaalle normaalin kehityksen var
mistamiseksi. Taimien tuenta heti al-
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kuvaiheessa vahvistaa varteosaa niin 
ettei sitä kolhita vahingossa irti perus
rungosta. Mullan läpi perusrungosta 
puhkeavat voimakkaat versot ovat täl
lä tavoin vartettaessa suurimpana hait
tana. Perusrungosta voitaisiin heti 
poistaa kaikki silmut jo vartettaessa. 
Mielestäni ne ovat kuitenkin tärkeitä, 
koska ne edistävät juurten kehitystä ja 
niistä kehittyneet lehdet antavat pis
tokkaille paremman vauhdin ja varte
oksankin kasvaminen perusrunkoon 
tapahtuu varmemmin. 

Toinen varttamistapa 

Tavallisesti olen käyttänyt varteoksaa, 
jossa on 1-2 silmua. Kun on ollut 
käytettävissä wilsonin- ja isolehtipop
pelin pieniä, lyhyitä latvaoksia, on niis
sä ollut yleensä vain yksi silmu. Ne on 
veistetty molemmilta puolilta niinkuin 
kirveen terä: jalostusveitsen tulee olla 
terävä kuin partaveitsi. Jättipoppelin 
25 cm mittainen pistokas on muotoiltu 
yläpäästä v:n muotoiseksi ja puolen
toista tuuman mittainen wilsoninpop
pelin vino pää on sovitettu tähän ra
koon, sidottu kunnolla kiinni, vahattu 
ja pistokas on pistetty juurrutusalus
taan . Vartepistokkaan pistämisen kas
vualustaan on tapahduttava huolella. 
Vartepistokas laitetaan hieman vi
noon , ettei se joudu liian syvälle. 

Mielestäni meidän ilmastossamme 
kannattaa wilsonin-ja isolehtipoppelit 
kasvattaa alusta lähtien monirunkoisi
na. Jos tapahtuu paleltumista tai muita 
vaurioita, niin monirunkoinen puu sel
viää paremmin eikä ole niin herkkä 
jyrsijävaurioille kuin yksirunkoinen. 

Tietysti puolen metrin korkuiselle 
perusrungolle ympätyt poppelit onnis
tuvat myös. Parivuotiset juurrutetut 
pistokasperusrungot ovat tietysti hyviä 
poppelienkin lisäyksessä, mutta se tapa 
on viljelypiireissä paremmin tunnettu 
muillakin kasveilla , ei vain poppeleilla. 
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Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Toimintakertomus 1987 

Vuosi 1987 oli seuran 18. toimintavuosi, ja tär
keimmät aktiivisuuden muodot olivat retkeilyt , 
kokoukset ja lehden julkaiseminen. "Vuoden 
Puu" nimettiin II. kerran ja vuorossa ol i raudus
koivu . 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi dosentti Pert
ti Uotila ja varapuheenjohtajana agronomi 
Sampsa Aaltio. Muut hallituksen jäsenet olivat 
professori Max Hagman, lehtori Tapio K. Kallio , 
toimittaja Niilo Karhu, MMK Aulikki Kauppila, 
FT Aune Koponen, metsänhoitaja Martti Lepis
tö , FL Tapio Lindholm, arkkit. yo. Anne Riht
niemi , taimistovilje lijä Holger Tolppola, MMK 
Martti Venäläinen ja MMK Anneli Viherä-Aar
nio. Varajäsenet olivat ylipuutarhuri Pentti 
Alanko, MMK Matti Luostarinen ja maisema
arkkitehti Anne Mäkynen. 

Seuran sihteerinä toimi Anneli Viherä-Aarnio, 
varainhoitajana Anne Mäkynen ja kirjastonhoi
tajana Aune Koponen. Seuran tiedottajaksi va
litti in Anne Rihtniemi ja paikalliskerhovastaa
vaksi Sampsa Aaltio. Lehden päätoimittajana ja 
julistevastaavana toimi Risto Murto ja lehden 
toimitussihteerinä Leena Helynranta. Vuoden 
Puu -vastaavana toi mi Anneli Viherä-Aarnio. 

Hallitus kokoontui yhteensä II kertaa, kolme 
kertaa ennen vuosikokousta ja kahdeksan kertaa 
sen jälkeen. 

Kokoukset, esitelmäti laisuudet ja näyttelyt 

Vuosikokous pidettiin 26.2. Tieteellisten Seurain 
talolla Helsingissä. Läsnä oli 35 jäsentä. Varsi
naisten kokousasioiden jälkeen Risto Murto piti 
vuosikokousesitelmän aiheesta: "Altai 1985 -
suomalaisia dendrologeja Kultaisilla vuorilla". 

Syyskokous ja pikkujoulu pidettiin 24.11. ra
vintola Lallukassa Helsingissä. Läsnä oli 42 jä
sentä. Tilaisuudessa Vesa Karisalo näytti kuvia 
seuran kesäretkeltä Albertaan ja Brittiläiseen 
Kolumbiaan. Puheenjohtaja lausui muistosanat 
rauduskoivulle ja julkisti Vuoden Puun 1988, 
saamen. Jäähyväiset rauduskoivulle jätettiin 
maistamaila koivunlehtiuutena ja mahlaa . 

Metsäviikolla järjestettiin Vuoden Puu -aihei
nen esitelmät!laisuus, jossa oli läsnä 36 kuulijaa . 
Tilaisuudessa esitelmöivät Anne Mäkynen ai
heesta "Rauduskoivu maisema-arkkitehdin sil
min" ja Matti Rousi aiheesta "Rauduskoivun 

nisäkästuhot ja mahdollisuudet niiden estämi
seksi". 

Kotipuutarhan kevätnäyttelyssä 27.-29.3. 
Messukeskuksessa seuralla oli oma osasto, jossa 
jaettiin tietoa dendrologiasta, puuvartisista kas
veista ja seuramme toiminnasta. 

Oulun Puutarhayhdistyksen juhlanäyttelyssä 
28.-31.8. oli Oulun paikalliskerhon järjestämä 
seuran sekä Oulun kerhon toimintaa esittelevä 
osasto. 

Retkeilyt, matkat 

Puistokävelyistä ensimmäinen tehtiin 22.4. talvi
dendrologian merkeissä Hesperian puistoon 
Pentti Alangon ja Niilo Karhun opastuksella. 
Mukana oli 50 henkeä. Toinen puistokävely teh
ti in 27.8. Vartiosaareen Pekka Markkulan joh
dolla. Mukana o li 14 henkeä. 

Päivän mittaisella retkellä 13.6. tutustuttiin 
Tuusulanjärven ympäristön dendrologisiin koh
teisiin Esa Kallion opastuksella. Mukana oli 51 
henkeä. 

Pidennetyn viikonlopun mittainen kotimaan
retki suuntautui tänä vuonna Pirkanmaalle 
31.7 .-2.8. Retkelle osallistui 38 henkeä. Järjeste
lyistä huolehtivat Kaarlo Ouni ja Aulikki Kaup
pila. 

Ulkomaanmatka tehtiin 6.-23.7. Kanadaan, 
Albertaan ja Britti läiseen Kolumbiaan. Matkalla 
oli mukana 25 henkeä , ja matkan vetäjinä toimi
vat Leena Hämet-Ahti ja Peter Tigerstedt. 

Paikalliskerhoilla (Jyväskylä, Oulu, Tampere, 
Turku) ol i lisäksi omaa ohjelmaa, mm. puistokä
velyjä ja kokouksia. 

Seuran tiedotustoiminta 

Vuoden Puu -juliste julkaistiin yhdeksännen ker
ran, aiheena rauduskoivu. Julisteen piirsi ja som
mitteli Marja Koistinen, käytännön järjestelyistä 
huolehti Risto Murto. Julisteen taloudellinen 
tukija oli tänä vuonna Suomen Vaneriyhdistys 
r.y., jonka toimesta sitä myös levitettiin poik
keuksellisen laajasti . Julisteen kokonaispainos
määrä oli 6000 kpl, josta Vaneriyhdistys jakoi 
5000 kpl. Julistetta on jaettu vapaakappaleina 
eri yhteisöille ja laitoksille sekä myyty mm . 
seuran tilaisuuksissa. 

Suurpuuoppaan toimittamista on jatkanut 
työryhmä, johon kuuluvat Pentt i Alanko , Leena 
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Hämet-Ahti, Annikki Palmen ja Peter Tigers
tedt. Kirjan kuvia on piirtänyt Marja Koistinen. 

Sorbifolia -lehti ilmestyi neljä kertaa yhteissi
vumäärän ollessa 216. Lehteen kirjoitti 41 henki
löä, yhteensä 46 artikkelia. Päätoimittajana toi
mi Risto Murto, toimittajana Pentti Alanko ja 
toimitussihteerinä Leena Helynranta. Toimitus
kuntaan kuuluivat lisäksi Tapio Lindholm, Jou
ni Mikola, P.M.A. Tigerstedt, Pertti Uotila ja 
Anneli Viherä-Aarnio. 

Lehti levisi kaikkiaan 1450 osoitteeseen, joista 
30 oli ulkomailla. Vapaakappaleita ja julkaisu
vaihtokappaleita lähetettiin kotimaassa 85 osoit
teeseen ja ulkomailla 21 osoitteeseen. Painos
määrä oli seuran tarpeisiin 1700 kappaletta. Leh
den numeroista otettiin Suomen Vaneriyhdistys 
r.y.:lle 2000 kappaleen ylipainos , joka sidottiin 
yksiin kansiin rauduskoivuaiheiseksi käsikirjak
si. Lisäksi otettiin lehden ensimmäisestä nume
rosta 700 kappaleen ylipainos mainosnumeroksi 
Hortonomien yhdistykselle. 

Seuran toisessa julkaisusarjassa "Publications 
of the Finnish Dendrological Society" ilmestyi 
nide neljä , Niemelä , T . & Erkkilä, R.: Helsingin 
puisto- ja metsäpuita tahottavat käävät. 56 s. 
Niteen julkaisemista on tukenut Helsingin kau
punki. 

Seurasta tehtiin esite, jota voidaan käyttää 
seuran toiminnasta tiedottamiseen puutarha
näyttelyissä ym. tilaisuuksissa. Esitteen suunnit
telusta ja toimittamisesta huolehti Anne Rihtnie
mi. 

Seuran julkaisuja a lettiin myydä Tieteellisten 
Seurain valtuuskunnan kirjamyymälässä, Tiede
kirjassa. Seuran jäsenet voivat sieltä ostaa seuran 
julkaisuja jäsenhintaan, joka on sama kuin suu
ramyyntihinta. 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsingin 
Yliopiston kasvitieteen laitoksen kirjaston yhtey
dessä. Jonkin verran uutta dendrologista kirjalli
suutta ja uusia ulkomaisia vaihtoyhteyksiä han
kittiin. Ulkomaisia vaihtoyhteyksiä seuralla on 
tällä hetkellä seuraavasti: 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 
6) 
7) 
8) 

9) 

Arboretun Waasland, Belgia 
Botanical Gardens, Latvian Academy of 
Sciences, La tvia 
Bibliotek der DDG, Systematisch-Geobo
tanisches Institut, Göttingen, L-Saksa 
Föreningen för Dendrologi og Parkvård, 
Ruotsi 
Svenska Rhododendronsällskapet , Ruotsi 
Baum-Zeitung Verlags GmbH, L-Saksa 
Dansk Dendrologisk Forening, Tanska 
Schweizerische Dendrologische Gesell
schaft, Sveitsi 
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Ruotsi 
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10) Technische Universitet Dresden, Forstbo
tanischer Garten, Tharandt, !-Saksa 

11) Nederlandse Dendrologische Vereinigung, 
Hollanti 

12) Kulturbund der DDR, Gesellschaft fur Na
tur und Umwelt, Berlin, !-Saksa 

13) Hortus Botanicus Tallinnensis , Eesti 

Kotimaisia vaihtoyhteyksiä ovat seuraavat: 

1) Metsämies -lehti 
2) Pehmeän teknologian seura 
3) Puutarhalehti 
4) Trädgårdsnytt 
5) Helsingin yliopiston Lammin biologinen 

asema 
6) Kymenlaakson Luonnon Ystävät 
7) Metsälehti 

"Suuret Puut" -tutkimuksessa aloitettiin Suo
messa kasvavien ja viljeltyjen puulajien ja -lajik
keiden suurinten yksilöiden mittaus ja rekisteri
öinti. Selvitystyötä vetää Niilo Karhu. 

Tammiston arboretumin hoitosuunnitelmaa 
on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat Pentti 
Alanko, Max Hagman ja Pekka Markkula. 

Seuran saarnat lahjoitukset 

Seuran kirjasto sai lahjoituksena ylijohtaja Juk
ka Wuolijoelta Mitteilungen der Deutschen Den
drologischen Gesellschaft -vuosikirjan niteet 
43--46 (1931-1934). 

Työväline Oy lahjoitti seuralle Suunto -hypso
metrin, latan ja mittanauhan "Suuret Puut" 
-tutkimuksen mittauksia varten . 

Seuran jäsenistö 

31.12.1987 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 1318 
henkeä . Näistä maksavia vuosijäseniä oli 990, 
opiskelijoita 264, ainaisjäseniä 62 ja kunniajäse
niä kaksi. Ulkomailla maksavia jäseniä oli 9. 
Lehdellä o li lisäksi 26 vuositilaa jaa. 

Seuran hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 
Sampsa Aaltio täytti 60 v. 21.4., ja häntä kävi 
seuran puolesta onnittelemassa Niilo Karhu. 

Seuran perustajajäsenelle ja ensimmäiselle pu
heenjohtajalle P.M .A. Tigerstedtille luovutettiin 
seuran ensimmäinen kultainen ansiomerkki vuo
sikokouksessa. Entisille hallituksen jäsenille ja 
pitkäaikaisille aktivisteille Olavi Luukkaselle ja 
Jouni Mikolalle luovutettiin seuran hopeinen 
ansiomerkki vuosikokouksessa. Seuran entisille 
sihteereille ja pitkäaikaisille hallituksen jäsenille 
Marjatta Uosukaiselle ja Päivi Ryöpylle luovu
tettiin syyskokouksessa seuran hopeinen ansio
merkki . 
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Talous ja varainhoilo 

Tilintarkastajat olivat Bo Knape ja Mikko Ylä
nen sekä varatilintarkastajat Kaj Friman ja Axel 
Tigerstedt. 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli jäsen
maksutuloja 60.910 mk ja korkotuloja 1.838,62 
mk . Kulujäämä oli 61.765,60 mk ja ylijäämä näin 
ollen 983 ,02 mk. Osa lehden kuluista peitettiin 
Suomen Akatemian 10.000 mk:n avustuksella. 

Suurpuuopasrahastossa ol i vuoden lopussa ra
haa 42.924,91 mk. 

Oulun kerhon toiminta 1987 

Kesäkuun 17. päivänä kerho järjesti jo perinteek
si tulleen Vuoden puun istutustapahtuman. Istu
tuspaikaksi oli tällä kertaa valittu Linnansaaren 
ystävyyden puisto. Istutlajina olivat apulaiskau
punginjohtaja Matti Rossi, kaupunginsihteeri 
Ilkka Vaura ja kaupunginpuutarhuri Reino Toi
vonen. Tapahtumasta oli lyhyt uutinen ja kuva 
paikallisissa sanomalehdissä. 

Oulun Puutarhayhdistyksen 90-vuotisjuhla
näyttelyyn 28.-30.8. kerho pystytti Dendrologi
an Seuran osaston. Ouluhallissa varsin keskeisel
lä paikalla sijainneella osastolla oli seuran toi
minnasta kertovia tekstejä, Vuoden puu raudus
koivu, Vuoden puu -julisteita, seuran julkaisuja 
ja kuvia seuran järjestämiltä matkoilta. Myös 
paikallisen kerhon toimintaa esiteltiin . Niilo 
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Seuralle hankittiin Osborne -merkkinen mik
rotietokone jäsenrekisterin ylläpitoa, muiden 
toimistorutiinien hoitamista ja suurpuuoppaan 
toimittamista varten. 

Helsingissä 27.1.1988 - Anneli Viherä-Aarnio, 
sihteeri 

Toimintakertomus on hyväksytty hallituksen ko
kouksessa 27.1.1988. 

Karhun ja Tauno Ulvisen laatima selvitys Oulun 
poppeleista niiden sijaintia esittelevine karttoi
neen sai runsaasti huomiota. Näytteillä oli myös 
eri poppelilajien oksia. Kävijöitä puutarhanäyt
telyssä oli kaikkiaan 13 000. 

Kerhon puheenjohtajana on edelleen toiminut 
kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen (puh. 
981-242 147) ja sihteerinä puutarha-amanuenssi 
Mirja Siuruainen (puh. 981-352 289). 

Toiminnan vilkastuttamiseksi kerhoon kaivat
taisiin aktiviisia dendrologeja. Nykyisellään toi
mintaa ja tapahtumia järjestävä ydinjoukko on 
kovin pieni. Kiinnostuneita osanottajia näyttää 
Oulussa riittävän kerhon järjestämiin tapahtu-
mun. 

-Mirja Siuruainen 

Kevään ja kesän tapahtumia 

Retki Turun ympäristöön 

Turun kerho järjestää lauantaina 7.5.1988 retken Turku-Mynämäki-Mas
ku-Nousiainen-Turku . Linja-auto lähtee Turun tuomiokirkon edestä klo 
9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla matkan hinta, 50 mk, Den
drologian Seuran postisiirtotilille 419 92-1 15.4. mennessä. Muistathan 
merkitä maksulomakkeeseen nimen ja osoitteen lisäksi "Turun retki" . 
Lisätiedustelut Harry Eklund puh. 921-589 217 (työ) . 
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Metsäviikon esitelmätilaisuus 

Oendrologian Seura järjestää esitelmätilaisuuden metsäviikolla torstaina 
24. maaliskuuta 1988 klo 10.00-12.00 Tieteellisten Seurain talossa, Snell
maninkatu 9-11 , sali 20. 

Ohjelma: 

Tutkija Aulikki Alanen, Ympäristöministeriö: Valtakunnallinen lehtojen 
suojeluohjelma valmistumassa. 

MMK Martti Venäläinen, Metsähallitus: Saarnen ja muiden jalojen lehtipui
den siemenhuolto. 

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

P.S. Tilaisuudesta voi ostaa sekä uusia (1988) että vanhoja "Vuoden Puu" 
-julisteita . 

Retki Ahvenanmaalle 10.6.-13.6.1988 

Retkelle lähdetään linja-autolla Helsingistä perjantaiaamuna 10.6. klo 7.00 
ja Helsinkiin palataan maanantai-iltana 13.6. noin klo 23. Naantalista 
Maarianhaminaan mennään Viking-linjan autolautalla, ja Ahvenanmaalla 
liikutaan omalla linja-autolla. Alustavan matkaohjelman mukaan tutustu
taan Ahvenanmaalla mm. Sundissa Kastelholman kuninkaankartanoon ja 
Godbyn arboretumiin, Nåtön ja Ramshålmenin lehtoniittyalueisiin ja tam
mimetsikköön Bomarsundissa sekä muutamiin Maarianhaminan puistoi
hin. 

Matkan hinta on noin 650-700 mk riippuen matkalle lähtevien lukumää
rästä . Hintaan sisältyvät sekä linja-auto- että lauttamatkat ja majoitus 
övernäsgårdenissa 2-4 hengen huoneissa. Hintaan ei sisälly ruokailuja. 

Ahvenanmaalla saattaa olla hyvinkin kylmää ja sateista vielä kesäkuun 
puolessa välissä, joten on oltava hyvin lämmintä päällepantavaa, sadeva
rusteet ja vaihtovaatetta. 

Ilmoittautuminen Anne Mäkyselle huhtikuun loppuun mennessä, puh . 
90-839 2988 tai kotiin 90-490 113. Ennakkomaksu 150:- maksetaan Den
drologian Seuran postisiirtotilille 419 92-1 . 

Lisätietoja lähetetään ilmoittautuneille kirjeitse. 
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Puistokävelyt Helsingissä 

Puistokävely Sibeliuksen puistoon 
talvidendrologian merkeissä keski
viikkona 20.4.1988. Kokoontuminen 
Töölön kirjaston edessä klo 17.00. 

Puistokävely Sibeliuksen puistoon 
keskiviikkona 15.6.1988 ja Viikin ar
boretumiin keskiviikkona 24.8.1988. 
Tarkemmat tiedot Sorbifolian seu
raavassa numerossa. 

Saarniretki 
Lounais-Suomeen 
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Päivän mittainen retki saarnen mer
keissä lauantaina 13.8.1988 suun
nalla Karjaa - Pohja - Kemiö -
Särkisalo - Tammisaari . Tarkem
mat tiedot Sorbifolian seuraavassa 
numerossa. 

Dendrologian Seura- Dendro·logiska Sällskapet r.y. 

Puheenjohtaja, ordförande: MML Jouni Mikola, Metsänjalostussäätiö, 
Viljatie 4 A 5, 00700 Helsinki , puh. 90-359 022. 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Max Hagman, Tapio K. Kallio, 
Niilo Karhu , Mikko Koivistoinen , Aune Koponen (kirjastonhoitaja, bibliote
kare) , Martti Lepistö, Tapio Lindholm, Risto Murto, Anne Rihtniemi , 
Holger Tolppola, Martti Venäläinen , Anneli Viherä-Aarnio . 

Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko, Anne Mäkynen, Matti Luostari
nen . 

Sihteeri, sekreterare: Anneli Viherä-Aarnio , METLA/ Jalostusosasto, Pl 18, 
01301 Vantaa, puh . 90-831 941 . 

Varainhoitaja, skattmästare: Anne Mäkynen , Museokatu 31 A 2, 00100 
Helsinki, puh. 90-839 2988, (iltaisin) 90-490 113. 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 50 mk, opiskelijat 25 
mk, ainaisjäsenmaksu 600 mk, yhteisöjäsenmaksu 600 mk seuran posti
siirtotilille 419 92-1 . Arsavgift 50 mk , studerande 25 mk , ständigt medlem
skap 600 mk , sammansluttning 600 mk på sällskapets postgirokanto 
419 92-1 . 
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Dendrologisista käsikirjoista 

Sorbifolian edeltäjän Dendrologian Seuran Tiedotusten palstoilla 
on pari kertaa (2/1972 ja 4/1980) julkaistu katsaukset uusimpiin 
dendrologisiin käsikirjoihin. Viime aikoina on ilmestynyt useita 
dendrologisia käsikirjoja ja aikaisemmista uusia painoksia, joita ei 
vielä ole esitelty lehdessämme. Uusi katsaus on tekeillä, mutta se 
ilmestyy vasta syksyllä. Kesällä dendrologinen harrastus on vi
reimmillään, ja toimitukselta on tiedusteltu, mikä kirja kannattai
si hankkia harrastuksen tueksi. 

Kysymykseen ei ole helppo vastata, sillä kunkin tarpeet ovat 
yksilöllisiä. Kirjoihin kannattaa tutustua ennen hankintaa kirjas
toissa ja kirjakaupoissa. Oheisessa luettelossa on valikoima saata
villa olevista ja lähinnä meille sopivimmista dendrologisista kir
joista (s. 56). Eräistä tärkeistä dendrologisista käsikirjoista on 
tehty uusia painoksia (esim. Rehder, Fitschen ja Krtissmann) ja 
pohjoismaissa on ilmestynyt useitakin käyttökelpoisia julkaisuja 
("Blommor och buskar" , Nilsson, Hansen). Mutta yhä vielä 
ylivoimaisesti parhain on tanskalaisen Havens planteleksikon 
-sarjan "Traer og buske I-11". Naapurimaitten dendrologisista 
käsikirjoista mainittakoon vielä Laasio "Dendrologian" uusin 
pamos. 

Suurissa moniosaisissa kotimaisissa puutarhakirjasarjoissa, joi
ta näytää ilmestyvän jatkuvasti, ovat mukana luonnollisesti myös 
puut ja pensaat. Viimeksi on tänä keväänä ilmestynyt ensimmäi
nen osa Weilin ja Göösin kustantamasta sarjasta "Suomalainen 
puutarha 1. Oma piha", jossa on esitelty myös koristepuita ja 
pensaita. Valitettavasti näitten moniosaisten sarjojen erillisiä osia 
ei aina voi ostaa erikseen. Meillä ehkä eniten käytetystä alan 
käsikirjasta "Kaunis kotipiha" on ilmestynyt uusi painos Puutar
haliiton kustannuksella. Seuramme juhlavuonna 1989 pitäisi il
mestyä "Suurpuuoppaan", monivuotisen suurhankkeemme, joka 
on määritysopas meillä viljeltyihin luonnonvaraisiin puihin ja 
pensaisiin. Unohtaa ei sovi myöskään "Retkeilykasviota", jossa 
ovat mukana kaikki luonnonvaraiset puuvartiset kasvimme ja 
jonkun verran myös villiytyneitä. 

Toukokuussa ilmestyy pitkästä aikaa uusi suomalainen yksin
omaan puita ja pensaita käsittelevä teos (Pentti Alanko: Puut ja 
pensaat, Tammi). Kirjaa tarjotaan seuran jäsenille erikoishintaan 
(ks. s. 56). 

Pentti Alanko 

- 55 
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Uusinta dendrologista kirjallisuutta 

Koonnut Pentti Alanko 

Tässä mainitut hinnat on syytä tarkis
taa kirjoja tilattaessa (muutokset mah
dollisia). 

Alanko, P. 1988: Puut ja pensaat. - 235 s. 
Tammi. Hinta 248:-

Antti roiko, I. (toim.) 1988 : Kaunis kotipiha. -
Puutarhaliiton julk. 251: 1-100. Hinta 40:-

Fitschen, J. 1987: Gehölzf1ora. Ein Buch zum 
Bestimmen der in Mitteleuropa wildwach
senden und angepf1anzten Bäume und Strä
ucher. 8. völlig neubearbeitete und neugestal
tete Auf1age mit Fruchtschlussel.- Quelle & 
Meyer Verlag, Heidelberg. Hinta n. 200:
(DM 45:-) 

Hansen , E. 1984: Prydbusker og trae r för norske 
hager. - 200 s. Landbruksforlaget og de 
norske hageselskap . Tilattavissa: Landbruks
bokshandeln , Boks 99, N-1432 Ås-NLH, 
Norge. Hinta n. 200-250:- (Nkr 225:-) 

Havens planteleksikon. Traer og buske. I. A-N. 
412 s. (1978). II. 0-Z. - 468 s. De samm
virkende danske haveselskaper. (Ks. selostus 
Dendrologian Seuran Tiedotuksessa 4/ 
1980). Tilattavissa: Landskrona Bokhandeln, 
Box 133, S-26122 Landskrona, Sverige. Hin
ta n. 250:-

Hämet-Ahti, L. , Suominen, J. , Ulvinen , T., Uo
tila, P. & Vuokko S. (toim.) 1986: Retkeily
kasvio. 3. uud. p. - 598 s. Suomen Luon
nonsuojelun Tuki ry. Hinta nid. 218:-, sid. 
259:-

Johnson , B., Persson, B., Lorentzon, K., Nils
son, S. & Nerntson, B. 1986: Blommor och 
buskar. - 160 s. Domänverket. Tilattavissa 
osoitteesta Dalby Plantskola , S-240 10 Dal
by, Sverige. Hinta n. 75:- (Skr n. 73 :-) 

Kaukovirta , E., Ylätalo, M. & Tegel , S. 1987: 
Puuvartiset koristekasvit. - Helsingin yli
opiston puutarhatieteen laitoksen julk. 5: 
1-101. Tilattavissa osoitteesta Akateeminen 
puutarhakerho, 00710 Helsinki. Hinta 45 :
+ post ituskulut. 

Kriissmann, G . 1985: Manual of cultivated coni
fers. - 361 s. Verlag Paul Parey. Hinta n. 
510:-

Kriissmann, G.: 1984-1986: Manual of cultivated 
broad-leaved trees and shrubs. 1-III. -
448+625+510 s. Verlag Paul Parey. Hinta n. 
460:- + 545:- + 200:-

Laas , E: 1987: Dendroloogia . 2. uud. painos. -
824 s. Kirjastus Valgus, Tallinn. Hinta n. 
40:- (Rbl 2, 10) 

Nilsson, G. 1983: Lövträd och buskar. En växt
atlas över alla de lövträd och buskar som 
finns att få i Sverige med deras egenskaper 
och krav på växtbetingelser. - 285 s. Svensk 
Byggtjänst. (Selostus Sorbifoliassa 4/ 1984). 
Hinta 228:-

Nilsson, G . 1985: Barrväxter. En växtatlas över 
alla de barrväxter som finns att få i Sverige 
med deras egenskaper och krav på växtbetin
gelser. - 108 s. Svensk Byggtjänst. Hinta n. 
175:- (Skr 175:-) 

Rehder, A. 1986: Manual of trees and shrubs 
hardy in North America exclusive of the 
subtropical and warmer tempera te regions. 
- Biosystematics, Floristics and Phytogeny 
Series, vol. 1. Näköispainos toisesta korja
tusta ja laajennetusta painoksesta vuodelta 
1940. Saatavissa osoitteesta Koeltz Scientific 
Books, P.O.B. 1360, D-6240 Koenigstein , W
Germany. Hinta n. 530:- (DM 135:- ) 

Tiilimäki, A. (toim.) 1988: Suomalainen puutar
ha 1. Oma piha. - 336 s. Weilin ja Göös. 
Hinta osat 1-5 2390:- (eri osia ei myydä 
erikseen). 

Erikoistarjous 

Dendrologian Seuran kautta on mahdollista hankkia juuri il mestynyttä 
Pentti Alangon kirjaa Puut ja pensaat erikoishintaan 175 mk+ postikulut 15 
mk. Kirjan voi tilata maksamalla 190 mk seuran postisiirtoti lille 419 92-1 . 
Älkää unohtako mainita nimeänne ja osoitettanne! 
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Näsiä (Daphne mezereum) ja suomyrtti (Myrica gale) 
puutarhakasveina 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1988: Näsiä (Daphne mezereum) ja suomyrtti (Myrica gale) puutarha
kasveina (Mezereon (Daphne mezereum) and myrtle (Myrica gale) as garden 
shrubs). - Sorbifolia 19(2):57-62. 

The two early flowering native shrubs Daphne mezereum and Myrica gale are 
valuable garden plants. The former is cultivated only rarely in account of its 
toxicity and Myrica gale is almost unknown in cultivation in Finland. 

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki 37. 

Varhain keväällä kukkiviin kasveihin 
suhtaudumme aivan toisella tavalla 
kuin myöhemmin kesällä kukkiviin. 
Puiden ja pensaiden joukossa ei näitä 
kevätkukkijoita ole kuitenkaan kovin
kaan monta. Tällä kertaa esittelyvuo
rossa on kaksi aikaisin keväällä kukki
vaa pensasta . Niistä näsiää viljellään 
jonkun verran puutarhoissa ja puis
toissa, mutta suomyrtti on miltei tunte
maton pensas viheristutuksillamme. 

Näsiä 

Näsiän (Daphne) sukuun kuuluu n. 50 
lajia kesä- tai ainavihreää , yleensä ma
talakasvuista pensasta. Niille kaikille 
on ominaista ehytlaitaiset, vuorottaiset 
lehdet ja teriön puuttuminen. Kukan 
muodostaa teriömäinen, 4-liuskainen 
verhiö ja hedelmänä on aina luumarja. 

Näsiä, ruotsiksi tibast (D. meze
reum), on näsiäkasvien (Thymelaeace
ae) heimon ainoa edustaja kasvistos
samme. Se kasvaa luonnonvaraisena 
Kittilän ja Muonion tienoille saakka 
varjoisissa tai puolivarjoisissa lehdois
sa tai lehtomaisissa metsissä karttaen 
maaperäitään karuja alueita . Näsiä lu
etaan nk . kalkinsuosijoihin, jotka viih
tyvät parhaiten kalkkiperäisessä maas
sa. Se on rauhoitettu luonnonsuojelu
lain nojalla Ahvenanmaalla ja muualla 

maassa sen oksien katkominen myyn
tiä varten ja myyminen on kielletty . 

Luonnossa kasvaessaan näsiä on 
yleensä pysty- ja harvaoksainen, 
0,5-1,2 m korkuinen pensas (kansiku
va) . Versot ovat paksuhkot, harmaan
vihreät ja kaljut sekä rikottaessa pa
hanhajuiset. Lehdet puhkeavat vain 
oksien kärkisilmusta kasvaviin vuosi
versoihin. Ne ovat 3-8 cm pituisia, 
kapean vastapuikeita sekä päältä him
meän vaalean vihreitä ja alta sini viher
täviä. Kukat, jotka ovat 2-4 kukan 
ryhmissä , puhkeavat edellisen vuoden 
versoo lehtiarpien hankoihin ja ovat 
terättömiä. Verhiöt ovat terämäisiä, 
torvimaisia ja purppuranruusunpunai
sia, harvoin valkoisia sekä voimakas
tuoksuisia. Kukinta alkaa Etelä-Suo
messa jo huhtikuun lopussa. Hedelmä 
on kiiltävän kirkaanpunainen luumar
ja (kuva 1 ). 

Arvokas koristepensas 

Näsiä on arvokas koristepensas aikai
sen ja runsaan kukintaosa vuoksi. Li
säksi kukkien väri on näyttävä ja mar
jat ovat koristeelliset. Vaikka näsiä on 
luonnostaan tuoreen, syvämultaisen, 
ravinteikkaan ja kalkkiperäisen lehto
maan pensas , menestyy se hyvin taval
lisessa puutarhamaassakin. Avoimella 
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Kuva 1. Kukkiva ja hedelmöivä näsiän oksa (U, 
Vantaa 1898 , L. Backman, ja U, Pornainen, T. 
Putkonen, H). Mittakaava 5 cm. - Piirros Marja 
Koistinen. 

Fig. 1. Daphne mezereum with flowers and fruits. 
Scale 5 cm. - Del. Marja Koistinen . 

paikalla se kehittyy luonnossa kasva
viin pensaisiin verrattuna paljon kome
ammaksi, leveäksi ja runsasoksaiseksi 
pensaaksi. Tällainen monihaarainen 
pensas kukkii hyvin runsaasti ja sellais
ta kukkamäärää ei luonnossa kasvavis
sa näsiäpensaissa yleensä näe. Valitet
tavasti näsiä ei ole kovin pitkäikäinen. 
Se on myös arka lumivaurioille ja van
hat, leveät pensaat saattavat kuolla 
ilman näkyvää syytä. Puistoissa pieni
muotoisessa suunnittelussa ja etenkin 
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kotipihoissa se on käyttökelpoinen. Se 
sopii hyvin kivikkopuutarhaan syvä
multaisille paikoille ja kevätkasvien 
yhteyteen sekä pensasryhmiin etualalle 
ja havukasviryhmiin. Yksittäiskasviksi 
nurmikolle sitä ei pidä istuttaa, koska 
se ei ainakaan aluksi peitä riittävän 
hyvin alustaansa vaan nurmikkoheinät 
kasvavat helposti pensaan läpi , josta 
on seurauksena pensaan kituminen. 
Kotimaiset kannat ovat talvenkestäviä 
koko maassa ja niitä voi viljellä vyö
hykkeillä 1-VII. Valitettavasti myyn
nissä on ainoastaan ulkomailta tuotuja 
näsiäpensaita, joiden talvenkestävyy
destä ei ole takeita, ainakaan maan 
keski- ja pohjoisosissa. 

Mutta erittäin myrkyllinen 

Niin komea pensas kuin näsiä kukkies
saan onkin, on sillä eräs hyvin varteen
otettava varjopuoli: se on eräs myrkyl
lisimmistä pensaistamme. Sitä ei pidä 
käyttää viherpensaana sellaisilla pai
koilla, joissa liikkuu paljon pikkulap
sia, kuten lastentarhojen pihaistutuk
silla ja leikkipaikoilla sekä koulujen 
pihoissa. 

Myrkyllisimmät kasvin osat ovat 
marjat ja oksien kuori (Cantell ja Saa
rio 1936). Aikaisemmin myrkytykset 
olivat tavallisia, kun kasvia käytettiin 
lääkkeeksi riisitautiin ym. Nykyään 
riskiryhmä on pikkulapset, jotka saat
tavat pistää houkuttelevan punaisia 
marjoja suuhunsa. Onneksi marjat 
ovat niin polttavan makuisia, ettei voi 
muuta kuin sylkäistä ne mahdollisim
man nopeasti pois suusta. Tämä estää 
yleensä hengenvaaralliset myrkytysta
paukset. Jo marjan maistaminen ai
heuttaa limakalvojen kirvelyä ja turpo
amista. Kasvinosia ei saa siis edes koe
mielessä pistää suuhunsa. Myös kasvin 
neste joutuessaan iholle esim. oksia 
katkottaessa aiheuttaa pahanlaatuista 
ärsytystä. Sisäisesti nautittaessa on en
siapuna saatava aikaan oksennus ja 
otettava välittömästi yhteys lääkäriin. 
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Näsiän viljely 

Näsiää voidaan lisätä parhaiten sieme
nistä , jotka on kylvettävä heti marjojen 
alkaessa punertua. Myös valkokuk
kaista lajiketta' Alba', jolla on keltaiset 
marjat, voidaan lisätä siemenistä . Nä
siä ei siedä uudelleen istuttamista ja 
taimetkin on oltava mieluummin astia
taimia istutuksen onnistumisen var
mistamiseksi. Hollantilaisilla on näsi
ästä eräitä lajikkeita, kuten 'Bowles 
Variety' , jolla on puhtaan valkoiset 
kukat ja 'Grandiflora', joka on voima
kasvuinen, isokukkainen , marjaton la
jike sekä 'Rubra Select'. Näiden viljely
arvoa vähentää se, että ne ovat usein 
virustautien saastuttamia, joten niiden 
tuontia on vältettävä. 

Helposti lisättävä näsiä on muuten
kin ihanteellinen koristekasvi. Sillä ei 
ole mitään mainittavia kasvitauti- tai 
tuholaisongelmia edellämaittujen vi
rustautien lisäksi. Luonnossa meilläkin 
joskus tavattu mustalaikku (Marssonia 
daphnes) aiheuttaa lehtiin pieniä, rus
keita pisteitä ja lehtien ennenaikaista 
varisemista. Viljellyillä kasveilla sitä ei 
o le meillä tavattu. Näsiän kuihtuviin 
oksiin tulee usein punapahkasientä 
(Nectria cinnabarina). Näsiää ei tarvitse 
leikata ja se sietää sitä huonosti, sillä 
silmuja voi muodostua vain oksien lat
vaosiin . Oksien katkominen, mitä vali
tettavan usein näkee asutuskeskusten 
läheisyydessä kasvavissa pensaissa teh
tävän, on usein kohtalokasta pensaalle 
oksien sitkeyden vuoksi ja pensaat re
peytyvät tällöin pahasti. 

Muita näsiälajeja 

Muitten näsiälajien viljelystä meillä on 
vain vähän kokemuksia. Niistä näkee 
useimmin Etelä-Suomessa suotuisilla 
paikoilla kivikkopensaana viljeltävän 
ruusunäsiää (D. cneorum), joka on kas
vu ta valtaan suikertava, maanmyötäi
nen, n. 25 cm korkuinen, ainavihreä 
laji. Sen versojen kärjet ovat hieman 
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Ku va 2. Ruusunäs iä kukkii kesäkuussa vaa lea n
punaisi n kuk in. (U , Siuntio, Evitskog 1984). -
Valo ku va Pentti Ala nko. 

Fig. 2. Flo wering Daphne cneorum . - Photo
graph Pentti Ala nko. 

kohenevat. Lehdet ovat 1-2 cm pitui
sia , kiiltävän tummanvihreitä. Vaale
anpunaiset kukat, jotka avautuvat ke
säkuussa, ovat pallomaisissa kukin
noissa versojen latvoissa (kuva 2). 
Ruusunäsiä tarvitsee menestyäkseen 
kalkkiperäisen maan ja suojaisen kas
vupaikan, jossa lumi pysyy myöhään. 
Pensas on arka kevätauringon kuivat
tavalle vaikutukselle maan ollessa vielä 
täydessä jäässä. Espoossa on myös laji
ke 'Major' menestynyt hyvin (Kallio 
1966). Sillä on päämuotoa isommat ku
kat ja lehdet. 

iilo ("Nalle") Karhulla on Lap
peenrannassa menestynyt hyvin Den
drologian Seuran vuoden 1975 retkeltä 
Jugoslaviasta siemenenä kerätty D. 
blagayana. Samaa lajia kasvaa myös 
hyvin menestyneenä Punkaharjulla. Se 
on aina vihreä, matalakasvuinen ja val
kokukkainen pieni pensas. "Nallella" 
on myös Moskovan kasvitieteellisestä 
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Kuvat 3 ja 4. Kukkiva suomyrtin hedeyksilö (vasemmalla) ja emiyksilö (oikealla). EH , Hämeenlinna. 
- Valokuvat Mauri Korhonen. 

Figs. 3 and 4. Flowering myrtle (Myrica gale) with male flowers (on the left) and with female flowers 
(on the right).- Photographs Mauri Korhonen. 

puutarhasta saatu D. alboviana, joka 
on keskiaasialainen, edellistä suuresti 
muistuttava laji. Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa on kas
vanut vuosisadan alkupuolella euroop
palainen näsiälaji D. alpina . Muitten 
näsiälajien ja lajikkeiden viljelystä 
meillä ei ole tietoa kirjallisuudessa eikä 
kasvimuseoissa säilytettävien näyttei
den perusteella. 

Suomyrtti 

Suomyrtti (Myrica gale) on suomyrtti
kasveihin (Myricaceae) kuuluva pen
sas. Sukuun kuuluu 35-40 pensasta, 
joista useimmat ovat lauhkean tai sub
tropppisen vyöhykkeen kasveja. Ne 
ovat joko kesä- tai ainavihreitä pensai
ta, joilla on voimakastuoksuiset lehdet. 
Joskus Myrica-suvusta erotetaan kaksi 
sukua, Comptoni ja Gale, jolloin mei
käläisen lajin tieteellinen nimi on Gale 
palustris (Hämet-Ahti ym. 1986). 

Kotimaisen suomyrtin luontainen le
vinneisyys on meillä erikoinen. Sitä 
kasvaa nimittäin vain merenrannoilla 
ja eteläisellä järvialueella. Sitä näkee 
meillä vielä harvemmin viljeltynä kuin 
näsiää. 

Suomyrtti kasvaa 0,5-1,5 m korkui
seksi, pystykasvuiseksi pensaaksi. 
Luonnossa se on yleensä harvaoksai
nen, mutta viljeltynä tiheäkasvuinen , 
pyöreä pensas. Suomyrtti on kaksiko
tinen, hede- ja emikukat ovat eri pen
saissa. Se kukkii kuten näsiäkin aikai
sin keväällä ennen lehtien puhkeamista 
(kuvat 3 ja 4). Oksat ovat keltapilkkui
set, ruskeat ja keväällä punertavat. 
Lehdet ovat harmahtavan tummanvih
reät, vuorottaiset, 2,5-5 cm pituiset, 
vastapuikeat , kapeatyviset ja kärki
osasta harvahampaiset (kuva 5). Leh
tiä hieraistaessa voimakas tuoksu ai
heutuu lehtien keltaisista pilkuista, 
joissa on suomyrttiöljyä . Hedekukin
not ovat keltaisia, pystyjä, tähkämäisiä 
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norkkoja ja emitähkät punertavia. He
delmät ovat kellertäviä luumarjoja 
pystyissä tähkämäisissä kukinnoissa. 

Suositeltava verhopensas? 

Suomyrtti on luonnostaan kostean, jo
pa hyvinkin märän paikan kasvi. Sitä 
voidaan istuttaa hyvin tällaisille pai
koille, mutta se menestyy viljeltynä äl
listyttävän hyvin aivan tavallisessa 
puutarhamaassakin, niin hiekka- kuin 
savimaassa. Koska se viljeltynä tulee 
tiheäkasvuiseksi, siistin näköiseksi 
pensaaksi, voisi sitä käyttää enemmän
kin verhopensaana rakenteiden ja luis
kien verhoamiseksi. Ainakin alustavat 
havainnot pensaan viljelystä ovat lu
paavia. Pensaalla tuntuu olevan vain 
hyviä ominaisuuksia. Kotimaisena laji
na se on täysin talvenkestävä, ellei 
aleta tuomaan meille sopimattomia, 
ulkomaisia kantoja. Myös pihapuutar
haan se sopii hyvin yksittäispensaaksi 
aikaisen kukintansa ja tuoksunsa 
vuoksi. Ei tarvitse kuin hipaista pen
sasta, niin puutarha on täynnä sen 
tuoksua. Viljellyissä pensaissa ei ole 
näkynyt mitään kasvitauti- tai tuho
laisongelmiakaan. Luonnossa tavataan 
joskus lehdissä ja oksissa valkoista pei
tettä muodostavaa Ramularia destruco
tiva -laikkusientä. 

Suomyrtin juurissa on Frankia brun
chorstii -sädesienen aiheuttamia juuri
nystyröitä (Bean 1981), jotka auttavat 
juurten hapensaantia. Tämä onkin tar
peen esim. pensaan kasvaessa hyvin 
märissä paikoissa tai jopa suorastaan 
vedessä. Suomyrttiä lisätään siemenis
tä , pistokkaista tai juurivesoista. 

Vanha hyötykasvi 

Suomyrtti on vanha hyötykasvi. Sen 
eri kasvinosia on pohjolassa käytetty 
yleisesti oluen ja viinan mausteeksi , 
rohdoksi (pääasiassa ulkoisesti), parki-
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Ku va 5. Suomyrtti (V, Särkisalo 1974 L. & H. 
Roivainen. H). Mittakaava 3 cm. - Piirros Marja 
Koistinen. 

Fig. 5. Branch of Myrica gale. Scale 3 cm.- Del. 
Marja Koistinen. 

tukseen, värikasviksi, syöpäläisten ja 
koin torjuntaan sekä vahan valmistuk
seen. Laissa oli aikoinaan määräykset , 
jotka kielsivät suomyrtin poiminnan 
ilman lupaa toisen maalta (nykyään
hän ei mitään puuvartista kasvia, ei 
edes varpua, saa ilman lupaa ottaa 
toisen maalta). Kasvin käyttö maus
teeksi ja rohdoksi omin päin ei ole 
suositeltavaa sen sisältämien myrkyl
listen aineitten vuoksi, sillä oikea an
nostelu on tiedettävä. Viikinkien olete
taan nauttineen ennen hyökkäystä suo
myrtillä maustettua olutta ja saaneen 
siitä raivohulluutta muistuttavan tilan 
hyökätessään vihollisen kimppuun 
(Cantell ja Saario 1936). Myrkyllisyy
destä pensaan käytölle viherpensaana 
ei liene mitään haittaa, sillä siinä ei ole 
sellaisia kasvinosia, jotka houkutteli
vat esim. pikkulapsia pistämään sitä 
suihinsa. 
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Muita suomyrttilajeja 

Suomyrtin sukuun kuuluvia muita la
jeja näkee meillä ja muuallakin Poh
joismaissa vain harvoin viljeltävän. Ai
navihreä M. pensylvanica kasvoi Hel
singin yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa, mutta kuluneet ankarat 
talvet ovat olleet sille liian kylmiä. 
Tanskassa sen vi ljely on lisääntymässä 
ja siitä on olemassa pari lajikettakin 
(Brander & Bövre 1985). Pensas kasvaa 
Pohjois-Amerikan itäosissa Kanadaan 
asti, joten siitä voi löytyä meillekin 
soveltuvia kantoja. Tämän ja läheisen 
M. cerifera -lajin ("Vax Myrtle") hedel
mystöt ovat syksyllä paksun valkoisen 
vahan peittämiä. Niistä Pietari Kalmin 
mukaan siirtolaiset valmistivat vaha
kynttilöitä , jotka palaessaan tuoksui
vat hyvältä (Bean 1981). Hyvin koris
teelliset saniaismaiset lehdet on M . as
plenifolia -lajilla ( Comptonia asplenifo
lia.), jota kasvaa Göteborgin kasvitie
teellisessä puutarhassa hyvin menesty-

SORBlFOLIA 19(2) 1988 

vänä matalana pensaana. Tåmä pensas 
kasvaa luonnonvaraisena Pohjois
Amerikan itäosissa Kanadaan asti 
hiekkaisilla , IaihoilJa paikoilla ja sitä 
kannattaisi kokeilla myös meillä ver
hopensaana samanlaisilla paikoilla. 
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Terveisiä talvidendrologian kurssilta Järvenpäästä 

Puiden tunnistamisen syventäminen 
johtoajatuksena kokoonnuttiin Jär
venpäässä talvidendrologian kurssille. 
Kurssin osanottajamäärä rajattiin 
25:een, koska tavoitteena oli yksilölli
nen opetus, ei yleisöluento. Rannalle 
jäi kolmisenkymmentä henkilöä, joten 
Dendrologian Seura uudisti kurssin 
maalis-huhtikuussa Helsingissä . 

Kurssista tiedotettiin alkuvuodesta 
uusmaalaisille jäsenille. Koollekutsu
minen ja yhteyksien hoitaminen tapah
tui allekirjoittaneen toimesta. Kurssille 
kokoonnuttiin neljänä iltana helmi
kuussa. Asiantuntijoiksi saatiin Niilo 
Karhu (Populus 1 ja II), Pentti Alanko 

(Prunus) ja Peter Tigerstedt (Abies). 
Asiantuntijat ja kurssilaisetkin toivat 
tuoreita oksanäytteitä mukanaan. 
Näytteitä oli niin runsaasti , että pääs
tiin parityöskentelyyn. Valokuvat kas
vutavasta ja kävyistä olivat hyvänä 
apuna . Kunakin iltana ehdittiin käsi
tellä 8-10 lajia kolmen tunnin aikana. 
Opiskelu tapahtui sopivan verkkaisesti 
ja lupsakassa ilmapiirissä. 

Kurssilla meitä opastettiin havain
noimaan seuraavia talvisia tuntomerk
kejä : kasvutapa, kaarna, oksaranka, 
talvisilmu, lehtiarpi ja kukinta. Lehti
puiden kasvutapa onkin talvella pa
remmin havaittavissa kuin kesällä . 
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Rungosta kannattaa huomioida mm. 
kaarnan väri ja hilseily. Oksarangan 
muoto, väri, korkkihuokoset , karvai
suus kertovat nekin paljon lajista. 
Haistamalla ja maistamaila oksanran
kaa saa lisää tuntomerkkejä . Silmujen 
sijainti, koko, muoto, väri, suomui
suus, pihkaisuus, perällisyys ovat ne
kin silmin havaittavissa. Havupuiden 
tunnistamisessa silmut ovat tärkeä tun
tomerkki . Lehtiarvesta voi havainnoi
da muodon lisäksi johtojännekimppu
jen sijainnin . Havupuiden lehdistä tar
kasteltiin kokoa, muotoa, ilmarako
juovia ja kuinka lehdet peittävät oksa
rangan. Havupuiden kävyistä kannat
taa tarkastella muodon lisäksi kokoa, 
väriä, perällisyyttä ja käpysuomuja. 
Näytteitä tutkittiin alta ja päältä, pal
jaalla silmällä ja lupilla. Veistä tarvit
tiin oksarangan ja silmujen halkaisemi
seksi. 

Neljästä kurssi-illasta saatiin hyvää 
palautetta seuran kurssitoimintaa var
ten. Miksi vasta nyt, ihmetteli moni 
ilmoittautuessaan. Rajoitettu osanot
tajamäärä ymmärretään, kun pyritään 
yksilöll iseen opastukseen. Resurssien 
mukaan pitäisi jatkossakin järjestää 
rinnakkaiskursseja, jotta kaikki haluk
kaat mahtuisivat mukaan. Hyvät oksa
näytteet ovat tällaisen sisäkurssin eh
doton edellytys. Se, ettei suurpuuop-
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paan määritys- ja tunnistamiskaavoja 
ollut käytössä koettiin puutteena. Hy
vistä kursseista ollaan valmiita myös 
maksamaan. 

Toinen tervetullut kurssimuoto olisi 
kenttäkurssit. Talvisen sisälläistumisen 
jälkeen kirmaisu luontoon täydentäisi 
opiskelua. Kun osallistuja- ja lajimäärä 
rohjetaan rajata sopivan pieneksi, on 
oppimiselle hyvät edellytykset. Retkillä 
tempo voikin sitten olla toinen. 

Tulevien kurssien ei tarvitsisi kärsiä 
ainakaan osanottajapulaa, suurempi 
kysymys on vetäjien ja asiantuntijoi
den saaminen. Vahva lajintuntemus on 
se tärkein apu. Tämän lisäksi tarvitaan 
organisointi- ja opetustaitoa sekä ai
kaa. Alkuun toiminta ehkä kaatuisi 
muutamien harteille, jatkossa jäsenien 
kouluttaminen poikii varmasti uusia 
voimia. Kuinkahan asia on ratkaistu 
paikalliskerhoissa? 

Kurssitilat tarjoilun kera sekä tiedo
tuskirjeen kirjoittaminen, monistami
nen ja postitus haituivat yhteistyössä 
Uudenmaan Maatalouskeskuksen, 
Kekkilä Oy:n ja Keski-Uudenmaan 
Osuuspankin kanssa. Seuralle ei siis 
aiheutunut kuluja , kiitos tukijoiden. 
Kurssi oli onnistunut ja innostava, 
lämmin kiitos asiantuntijoille, Nallelle, 
Pentille ja Petterille. 

Aila Tarvainen 
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Saarnen levinneisyys ja esiintymisvaatimukset 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen , M. 1988: Saamen levinneisyys ja esiintymisvaatimukset. (On the 
distribution and ecology of ash, Fraxinus excelsior, in Finland.) - Sorbifolia 
19(2):64--66. 

Ash found its way into Finland before or during the Atlantic chronozone. It 
dispersed to Central Finland many thousands of yea rs ago but disappeared 
thereafter. Now it occurs in Southern Finland but is planted as an ornamental and 
sometimes for timber on the northern margin of the spreading range. Ash is 
sensitive to frost and cold winters. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän yliopisto, biologian laitos, Seminaarinkatu 15, 00100 
Jyväskylä. 

Saami (Fraxinus excelsior L.) on eu
rooppalainen kasvi, jota on Länsi-Eu
roopasta Kaukasukselle saakka, muttei 
enää Uralin itäpuolella. Sitä ei kuiten
kaan kasva Euroopan eteläisimmissä 
eikä pohjoisimmissa osissa. Suomessa 
saamen luonnonvaraisen levinneisyys
alueen pohjoisraja on Porin, Kalvolan, 
Hattulan, Hollolan ja Sippolan tie
noolla. Asikkalassa saami on kasvanut 
vähän sen pohjoispuolella, samoin Lu
hangan Onkisalossa, missä saamenter
van keittäjä hävitti vanhan esiintymän 
(Wainio 1878). 

Saami on tuulilevintäinen kasvi, jo
ka leviää satoja metrejä, jopa kilomet
rejäkin maata, jäätä tai lunta pitkin . 
Merkittävä osa leviää myös vesitse 
(Skult 1956). 

Saami on levinnyt Suomeen sekä 
Baltian että Tanskan kautta. Saapu
misajankohta lienee ancyluskauden 
loppupuoli. Mm. Lammilla, Etelä-Hä
meessä, se kasvoi atlanttisena kautena 
(Tolonen 1978). Ensimmäiset saamet 
saapuivat ehkä Karjalan kannaksen 
kautta (Hiitonen 1946). Ollinmaa 
(1952) olettaa kuitenkin ensimmäisten 
saapuneen Suomenlahden yli ja vasta 
seuraavien osaksi lounaasta Ahvenan
maan kautta ja kaakosta Karjalan kan
nasta myöten. 

Ainakin ilmastoltaan lämpimästä ja 
kosteasta litorinakaudesta alkaen saar-

nea on esiintynyt yhtäjaksoisesti mm. 
Hämeessä (Tolonen 1978, Huttunen 
1980). Yli 6000 vuoden pituisena kau
tena saami levittäytyi ilmeisesti nykyis
tä aluettaan pohjoisemmaksi, mutta 
harvinaistui myöhemmin ilmaston 
huonontuessa ja ihmisen vaikutuksen 
voimistuessa. Pääsyyt saamen niuken
tumiseen olivat Suomessa laiduntami
nen, hakkuut, kulot ja metsien raivaus 
pelloiksi (Ollinmaa 1952, Skult 1956). 

Nykyiset pohjoisimmat luonnonva
raiset saamet ovat viimeisiä jäänteitä 
ilmastollisella pohjoisrajanaan olevista 
saamista (Ollimaa 1952). Jos ilmasto 
lämpiää kuten se teki 1900-luvun alku
puoliskon lämpökautena, niin saamen 
siementaimien määrä lisääntynee ja la
jilla olisi mahdollisuuksia menestyä 
nykyistä pohjoisempana kuten aikai
semminkin (vrt. Erkamo 1956). 

Suomessa saamea on istutettu met
säpuuksi luonnonvaraiselle levinnei
syysalueelle moneen kymmeneen paik
kaan. Sitä on istutettu metsäpuuksi 
myös kyseisen alueen pohjoispuolelle. 
Viljeltynä metsäkasvina saami on me
nestynyt hyvin ainoastaan vähän luon
nonvaraisen levinneisyysrajansa poh
joispuolella (Ollinmaa 1952, Raatikai
nen 1988). 

Pohjoisrajan läheisyydessä saami on 
harvinainen ja kasvaa tavallisesti yksit
täispuina tai enintään pieninä ryhminä 
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Kuvat 1-3. Vasemmalla saamen hedekukkia ja keskellä emikukkia 8.6.1987. Oikealla vielä osittain 
vihreitä saamen hedelmiä 3.10.1987. Hedelmät varisevat talvella ja siemenet itävät joko seuraavana 
keväänä tai vasta vuoden kuluttua. Särkisalo, Kota.- Valokuvat Risto Murto. 

Figs. 1-3. Flowering ash (Fraxinus exce/sior) with male flowers (on the left) and with female flowers 
(in the middle) in June 1987. On the right fruits of ash in October 1987. Särkisalo, SW Finland. -
Photographs Risto Murto. 

sekametsissä. Ahvenanmaalla ja Saa
ristomerellä (Hinneri 1988) saami on 
yleinen ja siellä sekä Tammisaaressa on 
paikoin saamimetsiköitäkin. 

Kasvupaikkavaatimukset 

Saami on hyvin arka keväthalloille, 
minkä vuoksi sitä pitäisi kasvattaa 
nuorena verhopuuston alla. Talvivau
riot ovat myös hyvin yleisiä, eikä saar
ni kestä kuivuutta (Kalela 1961). Brit
tein saarilla on todettu saamen siemen
taimien kestävän 0 °, muttei -3° kyl-

myyttä (Wardle 1961). Talvea kohden 
kylmänkestävyys kuitenkin lisääntyy. 

Pohjoisrajallaan saami on yleensä 
kalkkia vaativa. Se vaatii myös typpi
pitoista ja tuoretta kasvualustaa. Suo
messa pH:n tulee olla vähintään 5,8, 
optimi on 6,3-6,5 ja maksimi 7 ,3. Brit
tein saarilla maaperän pH:n tulee olla 
yli 4,2, muttei ainakaan yli 7 ,8. Kasvu
alustan alhainen pH aiheuttaa epä
muodostumia nuoren saamen juuris
toon ja puu kärsii. Jos pH on liian 
korkea, lehtiä vaivaa kloroosi eli kal
vetustauti (Hulden 1941 , Skult 1956, 
Wardle 1961). 
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Lisääntyminen ja kasvu 

Saarni kuuluu öljypuukasveihin (Olea
ceae) kuten syreenitkin. Tässä heimos
sa kukat ovat yleensä kaksineuvoisia , 
mutta saarni on omalaatuinen poik
keus . Puissa voi olla joko (a) pelkäs
tään hedekukkia, (b) pelkästään emi
kukkia tai kaksineuvoisia kukkia , (c) 
pelkästään hedekukkia muutamana 
vuonna ja sitten etupäässä hedekukkia, 
mutta joukossa muutamia emikukkia 
ja kaksineuvoisia kukkia ja ( d) etu
päässä hedekukkia, mutta eräissä ok
sissa aina myös muutamia emikukkia 
ja kaksineuvoisia kukkia (Wardle 
1961). Kujalan (1980) mukaan Suomes
sa hede- ja emikukat lienevät tavalli
simmin eri yksilöissä (kuvat 1 ja 2). 

Saarni lisääntyy luonnonvaraisella 
levinneisyysalueellaan etupäässä sie
menellisesti. Siemenet kypsyvät kukki
misvuoden lokakuussa, varisevat talvi
kautena ja itävät joko seuraavana ke
väänä tai usein vasta vuoden kuluttua 
(kuva 3). Siemenet voivat itää pimeäs
sä, mutta sirkkataimet tarvitsevat va
loa vihertyäkseen. Saarni uudistuu 
myös tyvi- ja kantovesoista. 

Nuoret yksilöt kasvavat nopeasti . 
Valoisalla paikalla ne saavuttavat Ah
venanmaalla 10 vuodessa 2,1 metrin ja 
varjoisalla paikalla 3,2 metrin pituu
den (Hulden 1941 ). Poikkeuksellisesti 
vuosikasvu voi olla toistakin metriä . 
Tyvi- ja kantovesat kasvavat vielä no
peammin kuin siementaimet eivätkä 
ole erityisen alttiita lahovioille. 

Saarni haarautuu varsijatkoisesti eli 
alkuperäinen pääranka kasvaa jatku
vasti pituutta ja hankasilmuista syntyy 
sivuhaaroja ja niille samalla tavalla 
seuraavan asteisia haaroja. Kasvuta
vasta on seurauksena, että nuoren 
puun latvus on kartiomainen, mutta 
vanhojen avoimella paikalla kasvanei
den leveä. Oksista tulee melko paksuja 
ja ylöspäin kaarevia . Haaroja on niu
kasti , ja kotipihlajan lehtiä muistutta
via kauniita lehtiä on harvassa. 
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Saarnea vioittavat monet tuhoeläi
met . Haitallisimpia ovat meillä olleet 
karja , hirvet ja eräät hyönteiset (Saalas 
1949). Saarni kestää kuitenkin oksien 
katkomista , mutta kasvaa silloin epä
muotoiseksi. 

Vaikka muutamat tuhoeläimet ja 
kasvitaudit vioittavat saamia, niistä 
yleensä ei ole mainittavaa haittaa. Suu
rin haitta on saamen vähäinen pakka
sen- ja talvenkestävyys, joiden takia 
oksat usein kuolevat ja niihin ilmestyy 
punapahkatautia (Nectria cinnabari
na). 
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Tämän vihkosen on tuottanut 
DENDROLOGIAN SEURA- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET R.Y. 

Dendrologian seuran tarkoituksena on 
edistää kotimaisten ja Suomessa me
nestyvien ulkomaisten puuvartisten 
kasvien tuntemusta ja kokeilua. Lähtö
kohtana on niiden merkitys ja käyttö 
luonnon- ja maisemanhoidossa, puis
tojen ja puutarhojen perustamisessa, 
viherrakentamisessa sekä metsänvilje
lyssä. Yhteistyössä viranomaisten, tut
kimuslaitosten ja järjestöjen kanssa 
seura kokoaa ja välittää tietoja lajien 
menestymisestä ja käyttökelpoisuudes
ta Suomessa. Dendrologian seura on 
aatteellinen ja sitoutumaton, ja se toi
mii kaikkien alasta kiinnostuneiden 
yhdyssiteenä. 

Seuran vakiintuneita toimintamuo
toja ovat kokoukset, esitelmätilaisuu-
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det ja julkaisutoiminta sekä puistokä
velyt, taikoot ja vuosittaiset koti- ja 
ulkomaanretket. Seuran julkaisu on 
neljästi vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
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mm. puisto-oppaita. Vuosittain vali
taan kotimaisesta lajistostamme Vuo
den Puu, joka tehdään kyseisenä vuon
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1988 puu on saarni. 

Vuonna 1969 perustetun seuran jä
senmäärä on noin 1200. Jäseninä on 
puutarha- ja metsäalan sekä kasvitie
teen ammattilaisia, opiskelijoita ja yk
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Tapio Lindholm 

SIBELIUKSENPUISTO JA 
TOPELIUKSENPUISTO TUTUIKSI 

Tämän oppaan tarkoitus on esitellä 
yksi töölöläisten tärkeimmistä viher
alueista, kokonaisuus, johon kuuluu 
tiukkaan muotoon rakennettu Tope
liuksenpuisto ja vapaaseen mittaan ra
kennettu Sibeliuksenpuisto . 

Opas jatkaa sarjaa, jonka Dendrolo
gian seura on tehnyt Helsingin kau
pungin puisto-osaston tuella aiemmin 
Kaivopuistosta, Kaisaniemestä ja Alp
pipuistosta. Näiden oppaiden tarkoitus 
on ollut sama: osoittaa millainen rik
kaus kaupunkilaisilla on puistoissaan. 

Puistot ovat elävää, biologista luon
toa, mutta ihmisen tietoisessa ohjauk
sessa kasvatettua. Siinä mielessä ne 
ovat vi llin luonnon vastakohta. Kui
tenkin teräksestä, betonista ja asfaltis
ta rakennetun kaupungin keskellä juu
ri puistot ovat se tapa, jolla luontoa 
voidaan tuoda kaupunkiin. Ne on 
suunniteltu kestämään kaupunkien 
olosuhteet ja runsas käyttö. Jatkuva 
hoito pitää ne myös kunnossa. 

Puistojen merkitys kaupunkilaisille 
on arvaamattoman suuri, eikä kaupun-

ki olisikaan täydellinen ilman puistoja. 
Puistot vaimentavat melua, puhdista
vat ilmaa ja ennenkaikkea tarjoavat 
kaupunkilaisille virkistystä. Minne 
mennä lasten kanssa ulkoilemaan, 
minne mennä kävelylle, lenkille tai 
mietiskelemään? Puistoa parempaa 
paikkaa ei kaupungissa ole. Eikä par
hainkaan luonto etäällä kaupungeista 
korvaa puistojen arvoa . Ne ovat eri 
asioita. 

Puistot eivät ole anonyymejä. Jokai
sella on nimensä, historiansa ja merki
tyksensä. Tämän oppaan sivuilla yri
tämme kertoa mitä ovat Topeliuksen
puisto ja Sibeliuksenpuisto, mikä on 
niiden historia, mitä kertoo niiden 
muotokieli ja mitkä ovat niiden puiden 
ja pensaiden nimet. 

Toivon , että tämän oppaan avulla 
Topeliuksenpuiston ja Sibeliuksenpuis
ton vanhat ystävät oppivat näkemään 
puistot uudella monipuolisella tavalla 
ja että puistot saisivat myös uusia ystä
viä . 
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Pekka Markkula 

HAKAMAASTA 
KULTTUURIPUISTOKSI 

Sibeliuksenpuiston ja Topeliuksenpuis
ton kehittyminen nykyiseen muotoon
sa on tapahtunut pääasiassa tällä vuo
sisadalla. Asutuksen leviäminen muut
ti alueen luonnontilaisesta metsäalu
eesta ensin hyötykäyttöalueeksi ja siitä 
edelleen ajan hengen mukaisesti nyky
aikaisen kaupunkilaisen monipuolisek
si virkistysalueeksi. 

1700- ja 1800-luvulla alueen maise
massa oli jo havaittavissa ihmiskäden 

jälkiä. Kaupunkilaiset laidunsivat tääl
lä karjaansa. Alueella sijainneilla pel
loilla kasvatettiin hengenpitimiksi vi
hanneksia. Voimakas hakkuutoiminta 
poltto-, rakennus- ja laivanrakennus
puutarpeen tyydyttämiseksi jättivät 
jälkensä alueen luontoon. Puiston alue 
oli tällöin kaukana kaupungista. 

Puistot tarjoavat puitteet monenlaisel/e toiminnalle. Helsingin kaupungin puisto-osastolla on 
perinteitä puistojen moninaiskäy tön opastajana. Puistojen aktivointi -kampanjaa vuodelta 
1968. jossa järjestettiin lapsille nähtävää ja tekemistä. (Kuva: Puisto-osaston kuva-arkisto) 
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Kirjailijan ja säveltäjän puistot 

Vuonna 1906 vahvistettu asemakaava 
varmisti Topeliuksenpuiston alueen 
virkistyskäyttöön. Sibeliuksenpuisto, 
joka tuolloin vielä oli nimeltään Hu
mallahdenpuisto (nimi muutettiin Si
beliuksenpuistoksi v. 1945 Sibeliuksen 
80-vuotispäivän kunniaksi), oli osoitet
tu asuntoalueeksi . Kaavaa muutettiin 
v. 1916 siten, että alue tuli virkistys
käyttöön . Alueen käytön kannalta oli 
tärkeää myös v. 1929 tehty kaavamuu
tos , jolla Mechelininkatu ohjattiin kul
kemaan puiston halki. 

Puistorakennustyöt käynnistyivät 
alueen Topeliuksenpuiston puolella 
1935 ja tämä 19 hehtaarin suuruinen, 
puutarha-arkkitehti Ola Manströmin 
suunnittelema muotopuisto valmistui 
v. 1938. Topeliuksenkadun varteen oli 
istutettu lehmuskujanne v. 1930, ja Si
beliuksenkadun (tuolloin Kammioka
dun) varteen lehmuskujanne v. 1935. 

Varsinaisen Sibeliuksenpuiston ra
kennustyöt alkoivat v. 1937 ja kestivät 
3 vuotta. Suunnittelusta vastasivat 
kaupunginpuutarhurit Emil Aranko ja 
Bengt Schalin. Työ käsitti pääasiassa 
istutuksia; vesiaiheiden rakentaminen 
ja Humallahdenrannan täyttötyö oli
vat muita maininnan arvoisia toimen
piteitä. Vuosien myötä puistossa on 
tehty erityyppisiä lisä- ja korjaustöitä . 
Tärkeimpinä voidaan mainita Sibelius
monumentin ympäristötyöt vuonna 
1967 ja Presidentti Mauno Koiviston 
60-vuotis visakoivikon istutustyöt Me
chelininkadun ja Kesäkadun kulmassa 
v. 1983. Töölön kirjaston rakentami
nen v. 1970 aiheutti alueen pohjois
päässä huomattavat lisäjärjestelyt. 
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Eila Hiltusen Sibe/iusmonumenlti on Helsin
gin merkiuävimpiä ja arvokkaimpia patsai
ta. Se on tullut koko puiston symboliksi, jota 
tuhannet turistit tulevat vuosiuain katso
maan. (Kuva: Puisto-osaston kuva-arkisto) 

Muistomerkit 

Mechelininkadun ja Välskärinkadun 
väliselle alueelle pystytettiin v. 1946 
Aarre Aaltosen veistämä, v. 1938 val
mistunut "Ilmatar ja Sotka". Tåmän 
pronssiveistoksen lahjoitti kaupungille 
Regina ja Leo Wainsteinin säätiö. 

Jean Sibeliuksen muistoksi pystytet
tiin monumentti säveltäjämestarin ni
mikkopuistoon vuonna 1967. Kook
kaan 24 tonnia painavan, ranskalaises
ta hapenkestävästä teräksestä hitsaa
malla tehdyn "Passio Musicae" veis
toksen on luonut kuvanveistäjä Eila 
Hiltunen . Perustellusti voi väittää, että 
Sibeliusmonumentti on niin koti- kuin 

5 
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Presidentti Mauno Koiviston nimikkovisakoivikko istutettiin hänen 60-vuotisjuh/ansa kunni
aksi v. 1983 Sibeliuksenpuistoon. Kartassa tämä koivikko on merkitty numerolle 16 A. (Kuva: 
Puisto-osaston kuva-arkisto) 

ulkomaistenkin matkailijoiden rakkain 
käyntikohde pääkaupungissa. 

Töölön kirjaston edessä seisoo Kari 
Juvan vuonna 1972 paljastettu pronssi
veistos "Lukusali". 

Entä tulevaisuus? 

Sibeliuksenpuisto ja Topeliuksenspuis
to muodostavat erään kantakaupunki
alueen tärkeimmistä puistokokonai
suuksista. Tyylillisesti kovin erilaisina, 
jopa ristiriitaisina, ne ovat palvelleet ja 
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tulevat edelleen palvelemaan monipuo
lista käyttäjäkuntaansa. Täällä on 
paikka yhtä hyvin kivikaupungin vau
vaikäiselle, rakas tavaiselle parille , elä
keläiselle, puliukolle kuin myös vaati
valleulkomaan matkailijalle. Tåällä on 
varjoa ja valoa liikettä ja rauhaa , kul
lekin ta rpeen mukaan. On ollut , on 
nykyään ja näyttää jatkossakin olevan. 
Vihreän aallon harjalla elävää Sibe
liuksenpuistoa uhkaa ainoastaan 
ikääntyvä, alkuperäinen puusto, jonka 
väis tämätön uusiminen tulee puhutta
maan kaikkia tämän puiston ystäviä. 
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Anne Rihtniemi 

KAKSI PUISTOA, 
KAKSI TYYLISUUNTAA 

Puistoarkkitehtuuriltaan Sibeliuksen
ja Topeliuksenpuistot edustavat erilai
sia tyylisuuntia. Niiden sommittelu ja 
kasvilajien valinta seuraavat Euroo
passa vuorottain vallinneita kahta 
"kilpailevaa" tyylisuuntaa, geometris
tä muotopuistoa ja luonnonmukaista 

puistoa. Sibeliuksenpuisto on englanti
laisen vapaamuotoisen maisemapuis
ton sovellutus suomalaiseen rannikko
maisemaan ja Topeliuksenpuisto on 
selkeä aksiaalisommittelma leikattuine 
puineen ja pensaineen. 

· - -. ......... . _ 

äkymä Topeliuksenpuistoon Töölön kirkolta. Istutukset ja leikatut pensaat 
luovat voimakkaan perspektiivin. (Piirros: Anne Rihtniemi) 
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Topeliuksenpuisto 

Topeliuksenpuisto on arkkitehtoni
selta rakenteeltaan harvoja muotopuis
tojamme. Se on kuin akseli kahden 
julkisen rakennuksen välissä . Toisessa 
päässä on kirkko . Se on selvästi puis
ton tasoa ylempänä, ja antaa aiheen 
rinteen puolipyöreään muotoon. Puis
ton toisessa päässä oleva kirjasto taas 
antaa aiheen kasvillisuuden epäsym
metriseen sommitteluun edessään ole
vassa !oivassa rinteessä. Pitkillä sivuilla 
puiston rajaavat ajoteiden varsien leh
musrivit. 

Puisto koostuu tilallisesti kahdesta 
peräkkäisestä suorakaiteen muotoises
ta aukeasta ja niiden jatkona olevasta 
hevosenkengän muotoisesta aukiosta 
sekä näitä koko pituudelta reunusta
vista kapeista suorakaiteista. 

Keskiakselin suhteen symmetrisessä 
asetelmassa muodostavat kasvillisuu
den rungon leikatut poppelitja leikatut 
pensasaidat. Ne rajaavat puiston pääti
lat. Asetelmaa täydentävinä element
teinä ovat lajeiltaan toisistaan poik
keavat pensas- ja puuryhmät, joiden 
sisällä on puuyksilöiden sijoittelu va
paata. Tåmä pieni epäsymmetria ei ha
joita aksiaalisen sommitelman koko
naisuutta , vaan tuo siihen rikastutta
vaa vaihtelua . 

Lehmusten lomasta näkyy kartiopoppelirivi sekä muotoon leikatut hopeapa
jut ja orapihlaja-aidanteet. 

8 



Topeliuksenpuiston geometrisuutta. 

Sibeliuksenpuisto 

Sibeliuksenpuisto on arkkitehtoni
selta rakenteeltaan luonnonmukainen 
ja vapaamuotoinen. Sen lähtökohtana 
ovat olleet paikan omat, Rannikko
Suomelle tyypilliset elementit: kallio
kohoumat, pienet laaksot, metsiköt ja 
näkymät merelle. Metsiköiden väliin 
on tehty aukeita niin laaksoihin kuin 
rinteillekin, jotta kukkuloilta ja poluil
ta aukeaa näkymiä pitemmälle puis
toon ja merelle. Muodosto on vapaata, 
epäsymmetristä ja pohjautuu maaston 
alkuperäisiin muotoihin. 

Myös kasvillisuus perustuu alkupe
räiseen paikalla olleeseen luontoon. 
Kasvit ovat kukin luontaisella kasvu
paikallaan ja vierasperäistä lajistoa on 
istutettu vähän. Tavallisesta suomalai
sesta metsästä puiston kasvillisuus kui
tenkin eroaa, vaikka lähtökohta on 
ollutkin sama. Puistoa on jo pitkän 
ajan hoidettu toisin kuin talousmetsää 
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olisi hoidettu . Puusto on harvempaa, 
jotta puuyksilöt olisivat vahvempia ja 
kestäisivät paremmin kaupungin luon
toon kohdistuvan paineen. Pohjakas
villisuus on pääosaltaan kulutusta kes
tävää nurmea ja heinikkoa, eikä arkaa 
varvikkoa. 

Sibeliuksenpuistoon SIJOitettujen 
muistomerkkien paikat on valittu mai
semallisten ominaisuuksien perusteel
la. Kalliokohoumat ovat kuin "luon
nollisia" jalustoja patsaille, ja paikoilta 
avautuvat näkymät merelle. Kasvilli
suuteen on avattu näköyhteyksiä puis
ton halkaisevalta kadulta, jotta patsaat 
näkyisivät selvästi myös ajettaessa au
tolla puiston läpi kohti kaupungin kes
kustaa. Sibeliusmonumentti sijaitsee 
kalliolla merta kohti viettävässä rin
teessä, ylempänä rinteellä, Mechelinin
kadun toisella puolella on Ilmatar ja 
Sotka -patsas. 

Monirunkoisia nuoria pihlajia Sibeliuksen
puistosta. 

9 
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Pentti Alanko 

TOPELIUKSENPUISTON JA 
SIBELIUKSENPUISTON 
PUUT JA PENSAAT 

Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuistot si
jaitsevat Töölössä Topeliuksenkadun 
ja Merikannontien välillä. Sibeliuksen
puisto on suurimmaksi osaksi luonnol
lisen metsäpuiston kaltainen, jossa on 
runsaasti vielä paikalla alkuaan kasva
nutta puustoa, kuten koivuja ja män
tyä. Puiston länsiosassa tekolammesta 
Sibeliuspatsaalle ja siitä etelään on ra
kennettua puistoa. 

Topeliuksenpuisto on suunnittelut
taan jäykän symmetrinen ja siinä suh-

Kiinankeilaruusu kasvaa kummassakin puis
tossa. Puistojen pensasruusuvalikoima on 
vuosien varrella vähentynyt. (Kuva: Pentti 
Alanko) 
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teessa edustaa aivan vastakkaista tyy
liä kuin Sibeliuksenpuisto. Siellä ovat 
silmiinpistävinä piirteinä suorat hiek
kakäytävät, leikatut pensasaidat ja 
puurivistöt. 

Sibeliuksenpuistossa kasvaa hyvä 
valikoima erilaisia puita ja pensaita. 
Siellä kasvavat myös useimmat koti
maiset puut. Puisto on tunnettu eten
kin kauniista koivikostaan. Puiston 
kasvivalikoima on aikaisemmin ollut 
vieläkin monipuolisempi. Puisto ja 
kasvien kasvuolosuhteet muuttuvat 
kaiken aikaa. Varjostuksen lisääntyes
sä puiston puiden kasvaessa pituutta ja 
leveyttä monet aikaisemmin hyvin 
viihtyneet pensaat häviävät. Puut ja 
pensaat eivät ole ikuisia vaan niillä on 
oma biologinen, lajille ominainen 
ikänsä. Erilaiset tuhosienet (mm. kää
päsienet puilla) aiheuttavat vahinkoja. 
Lisäksi ankarat pakkastalvet ovat vau
rioittaneet ja tappaneet puita. 

Puistossa ei enää ole mm. Suomen 
suurinta hevoskastanjaa (rungon ym
pärysmitta yli 3 m) eikä yhtä Helsingin 
seudun harvoista valkokuusista (Abies 
alba) , jonka neulaset ruskettuivat ko
konaan viime taivien kovien pakkasten 
seurauksena. Puistossa vielä olevat ve
ripyökit ( Fagus sy/vatica 'Atropuni
cea') ovat myös huonossa kunnossa ja 
keväällä 1989 nähdään, joudutaanko 
nekin poistamaan. Myös seuraavat 
puistossa aikaisemmin kasvaneet lajit 
ovat sieltä hävinneet : kerrannaiskuk
kainen linnunkirsikka (Prunus avium 
'Plena'), kellokuusama (Kolkwitzia 
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Kotimaista metsämäntyä ja Pohjois-Amerikasta kotoisin olevia douglaskuusio ja hopeaoka
kuusia Topeliuksenpuiston eteläosasta. (Kuva: Pentti AlankaJ 

amabilis) , kurttulehtituhtapensas 
( Cotoneaster bullatus) ja Mechelininka
dun varrella aidanteena kasvanut Co
toneaster dielsianus. Myös puiston pen
sasruusut ovat vähentyneet. Puiston 
kasvivalikoimaa on myös pyritty täy
dentämään viime vuosina, mm. Töölön 
kirjastotalon ympäristössä. 

Puiston erikoisuuksista mamltta
koon mm. Merikannontien varrella 
puiston länsireunalla kasvava saksan
pihlaja (Sorbus aria) ja puiston kaak
koiskulmalla Välskärinkadun varrella 
stollinvaahtera (Acer p!atanoides 'Stol
lii'), jota Helsingissä on tämän puun 
lisäksi ainoastaan Hesperian ranta
puistossa Finlandiatalon pohjoispuo
lella. Puiston länsiosassa kasvaa lisäksi 
eksoottinen katsurapuu ( Cercidi
phyllum japonicum ). 

Pensaista mainittakoon Topeliuk
senpuistossa Töölön kirkon luoteis
puolella kasvavat sulkamustaseljat 
(Sambucus nigra 'Laciniata') , jotka 
ovat kärsineet kylmistä talvista, mutta 
ovat versoneet hyvin. Sibeliuksenpuis
ton luoteiskulmalla kasvaa hammas
heittä (Viburnum dentatum var. luci
dum) ja lammen ja Mechelininkadun 
välillä isopihlaja-angervo (Sorbaria ar
borea var. glabrata). Puistoissa on li
säksi runsaasti erilaisia pajuja (Salix), 
ruusuja (Rosa) ja syreenejä (Syringa). 
Hämmästyttävän hyvin puistossa ja 
sen ympäristössä menestyvät myös 
havupuut. Siitä ovat todisteena monet 
metsämännyt ja esim. Topel iuksen
puiston eteläosan douglaskuusi ja oka
kuusiryhmä. 

II 
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Sibeliuksenpuisto ja 
Topeliuksenpuisto 
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Eri pensas- ja puulajit ja -lajikkeet 
merkitty numeroilla. Lajinimet sivuilla 
14-17. 

Sibeliuksenpuisto sijaitsee Välskärin
kadun vasemmalla puolella ja Tope
liuksenpuisto Välskärinkadun oikealla 
puolella. 
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Puistojen puuvartiset kasvit 

Luettelossa on mainittu sekä Sibe
liuksen- että Topeliuksenpuistoissa 
kasvavat puuvartiset kasvit. Lyhennys 
S nimen perässä tarkoittaa Sibeliuk
senpuistoa ja T Topeliuksenpuistoa. 
Numerot viittaavat karttaan. Karttaan 
ei ole voitu ottaa kaikkia luettelon 
kasveja. 

Acer ginnala, mongolianvaahtera/gin
nalalönn S T 1. 

- negundo, saarnivaahtera/asklönn T 
2. 

- platanoides, metsävaahtera/skogs
lönn S T 3. 

-- 'Faassen's Black', hurmevaahtera S 
T4. 

- - 'Schwedleri', verivaahtera/blod
lönn S T 5. 

- - 'Stollii', stollinvaahtera S 6. 

14 

5cm 

kultaherukka 
(Ribes aureum) 

ja panimu usu kvi tteni 
( Chaenomeles japonica) 

- tataricum , tataarivaahtera/rysk Iönn 
S T7. 

Aesculus hippocastanum, hevoskastan
ja/hästkastanj S T 8. 

Alnus g/utinosa, tervaleppä/klibbal S T 
9. 

Amelanchier /aevis , sirotuomipihlaja/ 
häggmispel S 10 . 

- spicata, isotuomipihlaja/häggmispel 
S T II. 

Berberis x ottawensis 'Superba', hurme
happomarja /holländsk blodberbe
ris S 12. 

thunbergii, japaninhappomarja/ 
häckberberis S T 13. 

- vulgaris, ruostehappomarja/vanlig 
berberis S 14. 

Betula papyrifera , paperikoivu/pap
persbjörk S 15. 

- pendula, rauduskoivu/vårtbjö rk S T 
16. 

- - var. care/ica, visakoivu/masur
björk S 16A. 

- pubescens, hieskoivu/ glasbjörk S T 
17 . 

taikinamarja 
(Ribes alpinum) 

hieskoivu 
(Berula pubescens) 



stollinvaahtera 
(Acer plaranoides 'Stollii') 

Caragana arborecens, siperianherne
pensas/sibirisk ärtbuske S 18. 

Cercidiphyllum japonicum, katsura/ 
katsura S 19. 

Chaenomeles japonica, japaninruusu
kvitteni/rosenkvitten S 20. 

Cornus alba subsp. alba, idänkanukka/ 
rysk kornell S T 21. 

- - 'Kesselringii', verikanukka/blod
kornell S T 22. 

- - 'Sibirica', korallikanukka/korall
kornell S T 23. 

- - subsp. sericea 'Fiaviramea', kelta
oksakanukka/gullkornell S 24. 

Corylus avellana, pähkinäpensas/van
lig hasse) S 25 . 

Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapen
sas/häckoxbär T 26. 

- nanshan, kivikkotuhkapensas/klipp
oxbär T 27. 

Crataegus douglasii, mustamarjaora
pihlaja T 28. 

- grayana, aitaorapihlaja/häckhagtor 
S T 29. 

saarnivaahtera 
(Acer negundo) 
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Euonymus europaeus, euroopansorva
rinpensas/vanlig benved S T 30. 

Fagus sylvatica 'Atropunicea', veri
pyökkilblodbok S 31. 

Forsy thia x intermedia, komeaonnen
pensas/hybridforsythia S 32. 

Fraxinus excelsior, Iehtosaarni/vanlig 
ask T 33. 

- pennsylvanica, punasaarni/rödask S 
34. 

Hydrangea paniculata 'Grandiflora', 
syyshartensia /vipphortensia T 35. 

Juniperus communis 'Suecica', pilarika
taja/träden S T 36. 

Larix gmelinii var. japonica, kurilien
lehtikuusi/kurilerlärk S 37. 

Ligustrum vulgare, aitalikusteri/ligus
ter T 38. 

Lonicera tatarica , rusokuusama/rosen
try S T 39. 

- xylosteum, Iehtokuusama/skogstry T 
39A. 

Mahonia aquifolium, mahonia/maho
nia T 40. 

15 
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Malus cv., koristeomenapuulajikkeita/ 
äppelträd S 41. 

- sargentii, marjaomenapensas/bukett
apel S T 42. 

Parthenocissus inserta, säleikkövillivii
ni/vanligt vildvin T 43. 

Philadelphus pubescens, hovijasmike/ 
kungsschersmin T 44. 

- sp., jasmike/schersmin S 45. 
Picea abies, metsäkuusi/vanlig gran S 

46. 
--'Nana', kääpiökuusi S 47. 
- engelmannii, engelmanninkuusi/en-

gelmannsgran S 48. 
- mariana, mustakuusi/svartgran T 49. 
- omorika, serbiankuusi/serbisk gran S 

50. 
- pungens 'Glauca', hopeaokakuusi/ 

blågran S T 51. 
Pinus cembra subsp. sibirica, siperian

sembra/sibirisk tali S 52. 
- mugo, vuorimänty/bergtali S T 53. 
- - var. pumilio, kääpiövuorimänty/ 

dvärgbergtall S 54. 
- peuce, makedonianmänty/makedo

nisk tali S 55. 
- sylvestris, metsämänty/vanlig tali S T 

56. 
Popu/us x berolinensis, berliininpoppe-

li/berlinerpoppel T 57. 
- x canescens, harmaapoppeli/gråpop

pel S 58. 
- x petrowskyana, tsaarinpoppeli S 59. 
- suaveolens 'Pyramidalis', kartiopop-

peli T 60. 
- tremula, haapa/asp S T 61. 
Potentilla fruticosa, pensashanhikki/ 

ölandstok T 62. 
Prunus cerasus, hapankirsikka/sur

körsbär S 63. 
- domestica, luumu/plommon S 64. 
- /aurocerasus 'Zabelii', laakerikirsik-

kallagerhägg S 65 . 
- padus, tuomi/hägg S T 66. 
- sargentii, rusokirsikka/bergkörsbär 

s 67. 
Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi/ 

douglasgran T 68. 
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Quercus robur, metsätammi/skogsek S 
T 69. 

- rubra, punatammi/rödek S 70. 
Rhododendron catawbiense, puistoalp

piruusu/parkrododendron S T 71. 
- - 'Grandiflorum', puistoalppiruusu/ 

parkrododendron S 72. 
Ribes alpinum, taikinamarja/måbär S 

T 73. 
- aureum, kultaherukka/gullrisp S 74. 
- nigrum, mustaherukka/svart vinbär 

S 7K. 
- pallidum, hollanninpunaherukka/rö

da vinbär S 76. 

ka tsura 
( Cercidiphyl/um 
japonicum) 



sulkamustaselja 
(Sambucus nigra 'Laciniata ' ) 

Rosa canina, koiranruusu/stenros S T 
77. 

- dumalis, orjanruusu/nyponros S 78. 
- glauca, punalehtiruusu/daggros S T 

79. 
- hugonis, kiinankeltaruusu/kinesis 

gulros S T 80. 
- nitida , nukkeruusu/dockros S T 81. 
- pimpinellifolia 'Piena', juhannusruu-

su s 82. 
-- 'Poppius', suviruusu S 83. 
- rugosa, kurttulehtiruusu/vresros T 

84. 
-- 'F. J. Grootendorst' , neilikkaruusu 

T 85. 
-- 'Hollandica', ymppäruusu T 86. 
Rubus idaeus, vadelma/skogshallon S 

87. 
Salix alba 'Sericea' , hopepaju/silverpil 

S T 88. 
-- 'Britzensis' S 89. 
- aurita, virpapaju/bindvide S 90. 
- caprea, raita/sälg S 91. 
- 'Chrysocoma', riippapaju/kaskadpil 

s 92. 
- purpurea 'Pendula', riippapunapaju/ 

hängvide S 93. 
· - x rubens, kujapaju/grönpil S 94. 

Sambucus nigra 'Laciniata' , sulkamus
taselja T 95 . 

- racemosa, terttuselja S T 96. 
Sorbaria arborea var. glabrata, isopih

laja-angervo /stor rönnspirea S 97. 
Sorbus aria 'Majestica', saksanpihlaja/ 

vitoxel S 98 . 
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- aucuparia, kotipihlaja/vanlig rönn S 
T 99. 

- commix ta , japaninpihlaja/japansk 
rönn T 100. 

Spiraea x cinerea 'Grefsheim', norjan
angervo/hybrdidspirea T 101. 

- x bumalda 'Froebelii', ruusuangervo/ 
rosenspirea S 102. · 

- chamaedryfolia , idänvirpiangervo/ 
kvastspirea T 103. 

Symphoricarpos albus var. laevigatus, 
lumijarja/snöbär S 104. 

Syringa x henryi, puistosyreeni / norr
landssyren S T 105. 

- josikaea , unkarinsyreeni/ ungersk sy
ren S T 106. 

- tomentella , nukkasyreeni/ luddsyren 
s 107. 

- vulgaris, pihasyreeni/vanlig syren S T 
108. 

- Vulgaris-hybr., jalosyreeni/ädelsyren 
s 109. 

Taxus cuspidata , japaninmarjakuusi/ 
japansk idegran S 110. 

Thuja occidenralis 'Fastigiata', pilari
tuija T 111. 

-- 'Giobosa', pallotuija T 112. 
Tilia cordata , metsälehmus/skogslind 

s 113. 
- x euchlora , kriminlehmus/glanslind S 

114. 
- platyphyllos, isolehtilehmus/bohus

lind S 115. 
- x vulgaris, puistolehmus/parklind S 

T 116. 
Tsuga canadensis, kandanhemlokki/ 

vanlig hemlock S 117. 
Ulmus glabra , vuorijalava/skogsalm S 

T 118. 
-laevis, kynäja1ava/vresa1m S 119. 
Vaccinium myrtillus , mustikka/b1åbär 

s 120. 
Weigela middendorffiana , keltakota

kuusama/gulblommigt praktry T 
121. 

Viburnum dentatum var. lucidum , ham
masheisi/tandolvon S 122. 

- opulus, koiranheisi/skogso1von T 
123. 17 
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Pekka Jyränkö 

KASVILLISUUDEN UUSIMINEN 
PUISTOISSA 

Kasvit ovat biologisia organismeja, jo
ten niillä on ikävaiheensa. Ne myös 
vanhenevat, eritoten puuvartiset kas
vit. Puistopuiden tultua vanhaksi tätä 
vain ei aina tahdota tunnustaa. Puisto
puiden ikävaihtelu on 60 vuodesta sa
taan vuoteen. Teoreettinen maksimi 
voi joissain tapauksissa olla jopa 500 
vuotta. Pensaiden ikävaihtelu on alhai
sempi eli 10 - 30 vuotta ja maksimissa 
jopa 100 vuotta. Puistopuiden uusimis
ta ei määrää puuntuotannolliset seikat 
kuten metsätaloudessa, joten puisto
puiden uusimisikä on korkeampi kuin 
talousmetsässä. Mutta puistoissa myös 
erinäiset ympäristötekijät, saasteet ja 
rakentaminen, voivat aikaistaa uusi
mistarvetta huomattavastikin. 

Kujanteissa ja kadunvarsilla puut 
ovat erittäin tärkeitä kaupunkiraken-

18 

teen osana. iitäkin täytyy aika-ajoin 
uusia . Tällöin pyritään siihen, että uu
simisvaihe on nopea ja selvä, jolloin 
yhtenäinen kujanne säilyy. Tämä edel
lyttää usein odottamista kunnes kujan
teesta jopa 70 - 80 % on rapistunut. 
Väliin istuttamista ei suosita etenkään 
maisemallisesti keskeisillä paikoilla ei
kä väliin istuttamalla muutenkaan tah
dota saada aikaan hyvää tulosta. 

Puistoissa puiden uusiminen on hel
pompaa. Tällöin joudutaan kuitenkin 
usein miettimään puulajin vaihtoa. Va
lopuiden istuttaminen muiden puiden 
varjoon ei yleensä onnistu joten jos 
niitä halutaan kasvattaa edellyttää tä
mä riittävän aukon muodostamista tai 
puiston avoimen tilan hyväksikäyttöä. 
Uusi avoin tila muodostetaan myö
hemmin paistettavien puiden paikalle. 

Esimerkki siitä miten ei pitäisi pensaita uu
distaa. äiden tappien varaan ei tule hyvää 
pensas ta. 
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Puistojen hoitoon kuuluu myös puiden kaataminen. Sibeliuksenpuistoa harvennettiin näin v. 
1962. (Kuva: Puisto-osaston kuva-arkisto) 

Tällöin on kuitenkin muistettava puis
ton alkuperäinen ajatus ja tarkistettava 
onko muutos vastoin puiston käyttöta
voitteita. Puita uusittaessa on aina toi
mittava kaupungin tekemien raken
nuslain 124 A:n soveltamisohjeiden 
pohjalta. 

Pensaiden uusiminen on useimmiten 
paljon helpompaa. Se ei myöskään 
yleensä aiheuta sellaisia tunnepur
kauksia kuin puiden uusiminen. Pen
saita joudutaan usein uusimaan talven 
pakkasten jäljiltä. Tällöin joudutaan 
usein myös miettimään ovatko kyseiset 
pensaat tarpeen uusia lainkaan vai on
ko tilanne puistossa muuttunut niin , 
että pensaita ei enää kyseisissä paikois
sa tarvita. Näin on asia esimerkiksi, jos 
puusto on kasvanut ympärillä niin var
jostavaksi, että ainakaan sama pensas-

laji ei siinä enää sovi kasvamaan. Pen
saita ei koskaan pitäisi uudistaa siten, 
että vain leikataan ilmaversot pois. 
Kantovesoista kasvaneista pensaista 
harvoin tulee hyvälläkään hoidolla al
kuperäisen pensaan arvoisia "puskia". 

Puustoa ja pensaita uusittaessa on 
usein syytä myös uusia kasvualusta. 
"Väsynyt" ja huonontunut maa ei an
na hyviä kasvuedellytyksiä uusille kas
veille. 

Puistojen ja kujanteiden hoito ja uu
distaminen ei ole sattumanvaraista toi
mintaa , vaan edellyttää suunnittelua ja 
harkintaa. Usein vastakkain on kasvil
lisuuteen liittyvät tunnearvot ja puis
tonhoidollinen tarve. Silti kasvillisuut
ta ei saisi päästää liian rappeutuneeksi 
ja vanhaksi. Tunnearvot eivät siten sai
si liikaa määrätä uudistamispäätöksiä. 

19 



86 

Tapio Lindholm 

KOIVIKKO KAUPUNGISSA 

Helsingin puistoja luonnehtivat tavalli
sesti tummarunkoiset, lehtevät leh
mukset, vaahterat, tammet ja jalavat. 
Sibeliuksenpuiston yleisilme on tästä 
poikkeava. Tämä on puistossa laajalti 
yhtenäisenä esiintyvän koivun ansiota . 
Kotoinen koivu antaakin Sibeliuksen
puistolie oman merkityksen. Koivussa 
on jotain syvällisesti kansallisia tuntoja 
liikuttelevaa, jotain samaa mitä myös 
Sibeliuksen säveltuotanto edustaa. 
Juuri tämän symboliyhteyden vuoksi 
on puiston nykyinen nimi, Sibeliuksen
puisto, sopusoinnussa puiston ilmeen 
kanssa. 

Koivikko viittaa sanana metsään, ja 
tietty metsäinen vaikutelma Sibeliuk
senpuistossa tosiaan onkin. Näin ollen 
puiston puita sopii tarkastella metsän
mittaajan ottein. 

Koivikon mitat 

Koivut ovat jo varsin iäkkäitä, peräisin 
ajalta ennen puiston perustamista. 
Niillä on myös täysi-ikäisen kookkaan 
puun mitat. Valtapituus on runsaat 25 
m ja joukossa on 27-metrisiäkin puita. 
Rinnankorkeusläpimittaa puilla on 
keskimäärin 30 cm, mikä ympärysmit
tana on hyvä sylillinen, vajaa metri eli 
95 cm. Kookkaat koivut eivät vielä tee 
puistoa metsäiseksi, vaan niiden luku
määrä. Sibeliuksenpuistossa vallitse
valla runkotiheydellä olisi hehtaarilla 
250 runkoa. 

Tälläinen puustomäärä on aika pal
jon, sillä kuutioituna Sibeliuksenpuis-
20 

ton koivikko olisi vajaa kaksisataa 
mottia hehtaarilla eli 190 m3/ ha . 

Sibeliuksenpuiston koivut ovat saa
vuttaneet likipitäen täyden kokonsa. 
Parhailla metsäkasvupaikoilla koivik
kojen valtapituudeksi voi kertyä jopa 
30 m, mutta tavallisilla tuoreilla kasvu
paikoilla se jää samaan kuin Sibeliuk
senpuistossa, 25m paikkeille. Avoimil
la paikoilla kasvavat yksittäispuut ei
vät yleensä tavoita tätäkään. 

Metsän koivikossa voi runkopuuta 
olla jopa 300 m3/ha. Tällöin myös kas
vupaikan on oltava hyvä, lehtomainen. 
Hivenen karummilla mailla eli tuoreil
ta kankailla , jollaisilla suurin osa koi
vumetsistämme kasvaa, kokonaiskuu
tiomäärä jää alle 250 m3/ha. 

Käytännössä metsänkään koivikossa 
ei ole niin paljon puuta kuin siinä 
maksimissaan voi olla. Vain luonnon
suojelualueilla puustoa voi kertyä va
paasti metsään, ja oma luonnonpoistu
ma on sielläkin. Muualla koivikkojen, 
niinkuin muidenkin metsien, puuva
raston kokoa ja laatua säädellään hak
kuin ja harvennustoimin. Tåssä mieles
sä Sibeliuksenpuiston puumäärä voi 
edustaa hyvinkin vastaavanlaisen met
säkoivikon puumäärää. 

Sibeliuksenpuiston koivut ovat saa
neet kasvaa väljästi siksi ne ovat san
gen järeitä. Samoin suhteessa puuston 
runkolukumäärään on puuston koko
naiskuutiomäärä korkea. Metsän koi
vikassa mahtuu olemaan enemmänkin 
puita kuin mitä Sibeliuksenpuistossa 
on. Tåystiheässä varttuneessa koivi
kossa kun voi olla runkoja n. 500 kpl/ 
ha. 



Koivikkohaka puistona 

Puhtaat koivikot eivät luonnossakaan 
ole yleensä olleet koskematonta luon
nonmetsää. Nykyiset koivuviljelykset 
ovat oma lukunsa. Se varsinainen koi
vikko, joka useimpien mieleen tulee on 
ollut puolittaisen kulttuurivaikutuksen 
alaisena syntynyt hakametsä. Sellaisia 
synnytti jo väistynyt kaskikulttuuri ja 
karjatalous. Näitä koivikkoja on vielä 
Itä-Suomessa , mutta määrä vähenee 
koko ajan. Juuri tuollaiseen koivikko
hakaan on liittynyt puistomainen ava
ruus , ja ahomansikoiden ja mustikoi
den runsaus. Näitä et Sibeliuksenpuis-
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tosta valitettavasti löydä . Mutta ehkä 
juuri sellaisena Sibeliuksenpuiston koi
vikko edustaa meille suomalaisuutta, 
ei ehkä kaikille enää itse koettua , vaan 
opittua. 

Puiston on sanottu edustavan huma
nisoitua metsää. Tämä määritelmä so
pii ainakin Sibeliuksenpuistoon vallan 
hyvin. Siinä yhdistyy urbaani puisto ja 
suomalainen metsä. Ja koska puisto 
merkitsee meille eniten sitä, minkä 
merkityksen me sille itse annamme, on 
Sibeliuksenpuiston koivikossa aineksia 
moneen muuhunkin. 

Sibeliuksenpuiston koivikko on kuin harvaa metsää. Luonnonkasvillisuuden vain korvaa 
nurmikko. (Kuva: Puisto-osaston kuva-arkisto) 

21 
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Pentti Alanko 

•• 
MISTA SIBELIUKSEN- JA 
TOPELIUKSENPUISTON 
PUUVARTISET KASVIT OVAT 
KOTOISIN? 

Melkoinen osa puistojemme ja puutar
hojemme puuvartisista koristekasveis
ta on kotoisin muualta pohjoiselta pal
lonpuoliskolta: eräät niistä hyvinkin 
kaukaa. Onkin kiintoisaa tarkastella 
lähemmin, mikä osuus Sibeliuksen- ja 
Topeliuksenpuiston puista ja pensaista 
on kotimaisia ja mitkä lajit ovat kotoi
sin muista maista. 

Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuiston 
puu- ja pensaslajistosta on miltei puo
let, yhteensä 44 (n. 36 %) eurooppalais
ta , ja niistä 29 (n. 23 %) kotimaista 
alkuperää. Luonnonvaraisista puis
tamme Sibeliuksen- ja Topeliuksen
puistossa kasvavat hies- ja rauduskoi
vu (Betula pubescens ja B. pendu/a) , 
mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea 
abies), pihlaja (Sorbus aucuparia) , 
vaahtera (Acer platanoides), tervaleppä 
(Alnus g/utinosa), tammi (Quercus ro
bur), saarni (Fraxinus excelsior), metsä
lehmus (Tilia cordata) , vuori- ja kynä
jalava ( U/mus glabra ja U. laevis), tuo
mi (Prunus padus) ja haapa (Populus 
tremula), siis kaiken kaikkiaan varsin 
edustava valikoima. 

Kotimaisista pensaista siellä on mm. 
koiranheisi (Viburnum opulus), taikina
marja (Ribes alpinum), pähkinäpensas 
( Corylus avellana), eräitä ruusuja 
(Rosa), pajuja (Salix) ja lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum). 

Muualta Euroopasta ovat kotoisin 
mm. makedonianmänty (Pinus peuce), 
isolehtilehmus (Tilia platyphyllos), he-
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voskastanja (Aesculus hippocastanum) 
ja serbiankuusi (Picea omorika) , jotka 
kaikki viihtyvät hyvin puistossa. 

Vaikka kotimainen luonnonvarai
nen puuvartisten kasvien lajisto käsit
tää yhteensä n. 100 kasvilajia puut , 
pensaat ja varvut mukaanluettuna, 
vain pientä osaa niistä käytetään meil
lä koristekasveina. Melkoista osaa ei 
ole vielä edes kokeiltu koristekasveina. 

Keski-Euroopassa , jossa kasvaa 
luonnonvaraisena n. 180 puuvartista 
kasvilajia, on myös pohdiskeltu koti
maisen puuvartislajiston osuutta koris
teistutuksilla käytetystä kasvivalikoi
masta. Pohjois-Amerikassa kasvi
maantieteellisesti Keski-Eurooppaa 
vastaavilla alueilla kasvaa n. 1500 puu
vartista kasvilajia. 

Meikäläistä boreaalista ilmastoa 
vastaavilla alueilla , niin Pohjois-Ame
rikassa kuin Aasiassa , kasvaa enää 
vain murto-osa tästä lajimäärästä. 
Mutta jo maamme lounaisosassa hemi
boreaalisessa kasvillisuusvyöhykkeessä 
(vastaa nk. tammivyöhykettä), voi
daan edullisilla paikoilla viljellä monia 
muualla maassa talvenarkoja lajeja. 

Epäilemättä puuvartiskasvilajisto
amme voisi silti vielä huomattavasti 
monipuolistaa hakemalla järjestelmäl
lisesti ja kokeilemalla ennakkoluulot
tomasti muualla pohjoisella pallon
puoliskolla maamme ilmastoa vastaa
vilta alueilta kotoisin olevia puuvarti
sia kasveja. 



punatammi 
( Quercus rubra) 

Seuraavaksi suurimman ryhmän 
muodostavat Siperiasta ja Itä-Aasiasta 
kotoisin olevat puut ja pensaat. Aasi
alaista lajistoa on Sibeliuksen- ja Tope
liuksenpuiston puuvartisista kasveista 
23 (18,5 %). Niistä monet ovat hyvin 
kotiutuneet meille ja paljon käytettyjä 
istutuksillamme ovat mm. mongolian
ja tataarivaahtera (Acer ginna/a ja A. 
tataricum), japaninhappomarja (Ber
beris thunbergii), japaninruusukvitteni 
( Chaenomeles japonica), idänkanukka 
(Cornus alba) , kiiltotuhkapensas 
( Cotoneaster /ucidus) , siperianherne
pensas ( Caragana arborescens), syys
hartensia (Hydrangea paniculata), ru
sokuusama (Lonicera tatarica) , marja-

. omenapensas (Malus sargentii), siperi
ansembra (Pinus cembra subsp. sibiri
ca), kurttulehtiruusu (Rosa rugosa) ja 
japaninmarjakuusi (Taxus cuspidata). 

Joukossa on myös eräitä vähemmän 
käytettyjä kasveja, kuten keltakota
kuusama (Weigela middendorffiana) ja 
katsura ( Cercidiphyllum japonicum). 
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Pohjoisamerikkalaisia puita ja pen
saita on kyseisten puistojen Iajistosta 
19 lajia (15 ,3 %). Niissä on myös monia 
tuttuja lajeja, kuten saarnivaahtera 
(Acer negundo), tuomipihlajat 
(Amelanchier), orapihjalat ( Crataegus), 
punasaarni (Fraxinus pennsy/vanica), 
mahonia (Mahonia aquifolium), villivii
ni (Parthenocissus inserta), engelman
nin- , musta- ja okakuuset (Picea engel
mannii, P. mariana ja P. pungens), 
douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii), 
punatammi (Quercus rubra) ja kana
dantuija (Thuja occidenta/is). 

Puistojen Iajistosta on 38 erilaista 
lajiketta (n . 30 %), joita ei ole laskettu 
mukaan edellisiin lukuihin, vaikka nii
den kantalaji tai vanhemmat ovatkin 
kotoisin yllä mainituilta alueilta. Ku
ten muittenkin viljelykasvien osalta on 
jo aikaisemmin tapahtunut , tulee tule
vaisuudessa lajikkeiden osuus nouse
maan myös puuvartisten kasvien kes
kuudessa. 

mahonia 
(Mahonia aquifo/ium) 

23 
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Muotoon leikattuja hopeapajuja Topeliuksenpuistosta. 

DENDROLOGIA SEURA- DE DROLOGISKA ÄLLSKAPET r.y. 



SORBIFOLIA 19(2) 1988 91 

Harvinainen saarnilajike Turussa 

Olavi Suominen 

Suominen , 0. 1988: Harvinainen saarnilajike Turussa. (Fraxinus excelsior 'Diversi
folia' in Turku, SW Finland.)- Sorbifolia 19(2):91-93. 

Three trees of a rare cultivar of ash, Fraxinus exce/sior 'Diversifolia' are grown in 
Samppalinna park, Turku SW Finland. The trees are 10-12 m tali with a girth at 
breast height of 101 cm , 121 cm and 125 cm. They are thought to be 60 years old at 
the most. 

Olavi Suominen, Hämeenkatu 7 C 54, 20500 Turku. 

Samppalinnanpuistossa Turussa kas
vaa kolme puuta, joiden tunnistaminen 
kesäasuisina on asiantuntijaliekin vai
keaa. Puita voi äkkikatsomalla luulla 
jopa poppeleiksi. Talviasuisina ne kui
tenkin ovat täsmälleen samannäköisiä 
kuin puuryhmän neljäs puu, joka on 
metsäsaarni (Fraxinus excelsior L. ). 
Kyseiset puut ovat metsäsaamen laji
ketta 'Diversifolia' (kuva 1). Siitä käy
tetään myös lajikenimiä 'Heterophylla' 
ja 'Monophylla' (Mitchell 1977). Van
hemmassa kirjallisuudessa se tunne
taan edellisten lisäksi lajikenimellä 
'Simplicifolia' (Nicholson 1886). 

Suomenkielistä nimeä lajikkeella ei 
vielä ole, mutta se voisi olla 'ehytlehti
saarni'. Ruotsissa, jossa puuta on jo 
kauan viljelty, sen nimi on nimittäin 
helbladig ask (Hylander 1977). 

'Ehytlehtisaarnen' lehdissä on vain 
yksi, kooltaan poikkeuksellisen suuri 
lehdykkä, jonka koko, muoto ja ham
mastus vaihtelevat suuresti (kuva 2). 
Lehdet ovat 15-20 cm pitkiä ja 7-10 cm 
leveitä ja lehtiruoti on 6-10 cm pitkä. 

Samankaltaisia muotoja on löytynyt 
· sekä luonnosta että taimistojen sie
menkylvöistä. Joskus lehdissä voi olla 
kolme lehdykkää (Mitchell 1977). Vii
me vuosisadalla ilmestyneessä hakute
oksessa (Nicholson 1886) mainitaan , 
että 'ehytlehtisaarni' tunnetaan kirja
valehtisenä lajikkeena 'Heterophylla 
Variegata' ja liuskalehtisenä 'Simplici-

folia Laciniata'. Niitä tuskin lienee 
enää olemassa. 

Vaikkei 'ehytlehtisaarneen' liitykään 
mitään suurempia kauneusarvoja, on 
sitä kuitenkin käytetty koristepuuna, 
erityisesti vuosisadan vaihteen istutuk
sissa. Esimerkiksi Etelä- ja Keski
Ruotsissa sitä on käytetty kaupunki
puistojen lisäksi myös rautatieasemien 
ja sairaaloiden puistojen puuistutuksis
sa, joskus jopa suuriakin määriä. Väs
teråsin sataman istutuksissa Ruotsissa 
on parikymmentä suurta puuta ja Vis
byn kasvitieteellisessä puutarhassa on 
140-vuotias suuri puu (Mitchell 1977). 

Nykyään puun käyttö on Ruotsissa
kin vähäistä tai kokonaan loppunut 
(Mitchell & Wilkinson 1983). Keski
Euroopassa se kuitenkin sisältyy edel
leenkin taimistojen valikoimiin. Esi
merkiksi länsisaksalaisesta Brunsin tai
mistosta on saatavana 'ehytlehtisaar
nen' erikokoisia taimia. Puun lehtien 
mainitaan olevan yksi- tai kolmeleh
dykkäisiä (Anon . 1987). 

Turussa kasvavat puut ovat korkeu
deltaan 10-12-metrisiä. Niiden run
gonympärysmitat rinnankorkeudelta 
ovat 101 cm, 121 cm ja 125 cm. Ne on 
vartettu metsäsaarnelle, mistä osoituk
sena ovat tyvivesojen lehdet, jotka ovat 
samanlaisia kuin metsäsaarnella. 

Puiden ikää ei tarkalleen tiedetä . Sa
malla tontilla sijaitsevat Högre svenska 
lantbruksläroverket i Åbo -oppilaitok-
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Kuva 1. Turun Samppalinnanpuiston 'ehytlehti
saarnet' ovat todennäköisesti lajissaan Suomen 
ainoat. Niiden korkeus on 10-12 metriä . Oikean
puoleinen puu on tavallinen saarni. - Valokuva 
Olavi Suominen 15.2.1987. 

Fig. 1. A rare cultivar of ash, Fraxinus excelsior 
'Diversifolia' grown in Samppalinna park SW 
Finland. The tree on the right is a common ash . 
- Photograph Olavi Suominen. 
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sen rakennukset. Ne valmistuivat ke
sällä 1927, jolloin suoritettiin myös 
ympäristön kaunistaminen istutuksin 
(Stenmark 1927). 'Ehytlehtisaarnet' 
ovat siten enintään 60 vuotta vanhoja. 
Talossa vuosina 1927-45 asuneen mais
teri Ulla Norrmanin mukaan saarnet 
ovat todennäköisesti peräisin turkulai
sen Svenska trädgårdsmästarskolanin 
taimistosta , jonka kanssa koulu oli lä
heisessä yhteistyössä. Puiden istutus
vuotta maisteri Norrman ei muista. 

Vastaavanlainen lajike tunnetaan 
myös 'kapealehtisaarnesta' (F. angusti
folia Vahl), jonka levinneisyysaluetta 
ovat Etelä-Eurooppa ja Pohjois-Afrik
ka (Mitchell 1977). Sen ehytlehtisen 
lajikkeen 'Veltheimii' (f. monophylla 
Henry) mainittiin aikaisemmin kasva
van Visbyn kasvitieteellisessä puutar
hassa (Mitchell 1977). Puuta ei siellä 
kuitenkaan ole eikä sen viljelystä Ruot
sissa ole muita tietoja (Mitchell & Wil
kinson 1983). 

Mahdollisesti Samppalinnanpuiston 
'ehytlehtisaarnet' ovat ainoat koko 
maassa. Puun tulisi kuulua erikoisuu
tena eteläsuomalaisten kasvitieteellis
ten puutarhojen kokoelmiin. Ilmastol
lisia esteitä siihen ei liene , sillä ainakin 
Turussa kasvavien puiden talvenkestä
vyys on ollut hyvä. Puun risuisuus ja 
harvalehtisyys ovat sen luontaisia omi
naisuuksia , eivät kylmien taivien ai
heuttamia. Poikkeuksellisen kylmä n 
talven 1986-87 puut kestivät vaurioit
ta vaikka kotoinen metsäsaarnemme 
näytti , ainakin paikoitellen Ahvenan
maalla , siitä kärsineen . 

Kuva 2. 'Ehytlehtisaa r
nen' lehdessä on vain yksi 
suuri lehdykkä. - Piirros 
Olavi Suominen . 

Fig. 2. The leaf of Fraxi
nus excelsior ' Diversifo-
lia' . - Del. Olavi Suomi
nen. 
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Vielä kerran Ruissalon kynäjalavan alkuperästä: 
Onko Varsinais-Suomessa sitten lainkaan luontaista 
kynäjalavaa? 

Robert Rainio 

Kynäjalavakartoituksen kirjoittajat 
lainaavat vastineessaan (ks. Sorbifolia 
1/1988) aluksi tekstiäni Ruissaloteok
sessa. Olennaista siinä on vain kohta: 
"Joskus ennen vuosisadan vaihdetta 
perustettu ... puutarha". Vanhimmat 
puut ovat siis tätä nykyä korkeintaan 
100 v. vanhoja. Nimisekaannuksen his
torian olen jo kertonut. 

Kirjoittajat eivät hyväksy perustelu
jani Ruissalon kynäjalavan luontaisuu
desta. He ihmettelevät: "Millä perus
teella kynäjalavan iäksi voidaan kuvi
tella mieluummin yli kuin alle 200 
vuotta". Luontaisuuden arvioinnin 
kannalta ainoa oleellinen kysymys on: 

· Onko sen ikä yli vai alle 100 vuotta? 
Minä puolestani ihmettelen, miten kir
joittajat voivat arvioida puun alle JOO
vuotiaaksi; ainoa seikka, joka kaataisi 
todisteluni. Ihmettelen myös, kuinka 
ammatti- ja amatööribiologin käsitys 
jalavan ja mainitun hevoskastanjan ta
saikäisyydestä voi poiketa niin paljon? 

En myöskään ymmarra vastineessa 
ollutta lausetta: "Miksi siis ulkoperäi
seksi vuonna 1971 (ei 1979) tuomittu 
kujajalavaesiintymä nyt arvioitaiisin 
luontaiseksi?" . Eikö kaikki ulkolaiset 
puulajit tuomita automaattisesti istu
tusperäisiksi myös ammattibiologien 
piirissä? Mielestäni oli täysi syy ottaa 
asia uudelleen harkittavaksi , kun laji
määrityksen virheellisyys selvisi. 

Toimitukselta 

Varsinais-Suomen kynäjalavien alku
perästä on käyty vilkas keskustelu Sor
bifolian numeroissa 4/1987 ja 1/1988. 
Koska kynäjalavien ikää ei ole pystytty 
tarkistamaan eikä alkuperää yksiselit
teisesti varmistamaan, päätämme käy
dyn keskustelun tähän. 

Toimitus 
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Kotimaista taimitarhatuotantoa vuodesta 1916. 

Osoite: 03810 IKKALA 

puh. 913/626 73 

Telex 123 804 kata sf 
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Korfun kaupungin puistojen ja katujen puu- ja 
pensaslajistosta 

Sakari Hinneri 

Hinneri, S. 1988: Korfun kaupungin puistojen ja katujen puu- ja pensaslajistosta. 
(A dendrological survey of Corfu town, W Greece).- Sorbifolia 19(2):95- 100. 

The charming and diversified aspect of tree and shrub plantations in parks and 
along avenues in modern parts of Corfu Town derives from Venetian, French, 
Turkish, British and the present Greek rule. In addition, the situation of the island 
on the borderline between the warm-temperate Balkan continent and Mediterrane
an maritime zone renders it possible to cultivate deciduous broad-leaved species of 
temperate adaptator (eg. from the genera Acer, Tilia. Ulmus, Quercus, Aesculus) 
side by side with true subtropical species (eg. Albizzia, Ailanthus, Melia, Pillospo
rum, Sophora). Many ew World (Jacaranda, Catalpa, Gleditsia, Phytolacca, 
Robinia. Washingtonia etc.) and Australian species (Brachychiton, Casuarina. 
Grevillea. Acacia, Eucalyptus) contribute richly to the park Oora of Corfu. Theold 
Venetian part of Corfu Town displays species considered as typical Greek rural 
fruit trees (Amygdalus, Citrus, Cydonia, Eriobotrya, Juglans. Morus. Punica and 
Olea). In the suburbs there are plenty of oak plantations (e.g. Quercus cerris. 
frainello , macrolepis and pubescens). Also in the British Cemetery and the Palace of 
Achilleon there are arboretum-like tree and shrub plantations to be found. 

Sakari Hinneri, Turun yliopiston biologian laitos, kasvitieteen osasto, 20500 Turku. 

Kreikan läntiseen Joonian meren saa
ristoon kuuluvan Korfun saaren viehä
tys perustuu kreikkalaisittain poik
keuksellisen vehreään luontoon ja toi
saalta bysanttilaisten , venetsialaisten, 
ranskalaisten ja englantilaisten hallin
takausien ja kulttuurien yhteisvaiku
tukseen. Pääkaupungissa se näkyy sekä 
asukkaissa että arkkitehtuurissa, mut
ta selvästi myös puistojen ja katuvar
sien istutuksissa. Tåssä moninaisten 
kasvistaainesten kirjossa on jotain vas
taavaa kuin Madeiran Funchalissa 
(vrt. Hinneri 1986): aina pitää olla va
ruillaan , kun ei voi tietää , minkä 
maanosan kasvatti kulloinkin vastaan 
tulee. Siksi vaellus Korfun bulevardei l
la ja puistoissa on kuin dendrologinen 
_luontopolku parhaimmillaan! 

Esplanadi - puolensadan puulajin 
arboretum 

Korfun kaupungin sydän on Esplana
di, jota menneitten vuosisatain ylevät 

luomukset kuten englantilaiset ja rans
kalaiset pylväiköt sekä kuninkaallinen 
kesäpalatsi reunustavat. Tätä sopu
soi ntuista kokonaisuutta on vehreyttä
mässä puita kuudesta maanosasta yh
teensä viitisenkymmentä lajia! (kuva 
1 ). 

Yleisimmäksi puulajiksi osoittautuu 
lehtojalava ( U/mus minor mukaan lu
kien 'Canescens'-lajike) , jolla on pie
net, hyvin epämukaiset ja päältä sileät 
lehdet. Eräät yksilöt ovat varsin nah
kealehtisiä ja siten kuulunevat ilmei
sesti Venetsiataisten tuomaan var. ita/i
ca-muunnokseen . Vaatii hieman tottu
musta, että oppii jo etäältä erottamaan 
keltiksen ( Celtis austra/is) harmaan 
lehvästön jalavista. Lähempää pyökki
mäisen sileä ja harmaa runko puhu
mattakaan pitkäsuippuisista lehdistä ja 
luumarjahedelmistä on hyvä tunto
merkki. 

Esplanadilla on myös lukuisia ho
pealehmuksia (Tilia petio/aris) kauniis
ti kaartuvine oksineen. Niukempilu
kuisesta T. tomentosus-lajista , jolla 
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Kuva l. Esplanadi on kuin arboretum kymmenine puulajineen. - Valokuvat Sakari Hinneri . 

Fig. l. The Esplande is an arboretum-like park area with several dozen tree species. - Photographs 
Sakari Hinneri. 

myös on alta nukkakarvaiset lehdet, 
hopealehmus erottuu pitkäruotisista 
lehdistään ja nystermäisistä hedelmis
tään. Lisäksi T. tomentosus-lehmuksen 
oksat harittavat jäykästi yläviistoon. 
Kriminlehmus (T. X euch/ora), jonka 
erottaa metsälehmuksestamme välkeh
tivän tummista ja otahampaisista leh
distään, kuuluu kaupungin peruslajis
toon. 

Muuta balkanilaista lajistoa Espla
nadilla ovat humalapyökki ( Ostrya 
carpinifolia), jonka erottaa lähisukui
sista valkopyökeistä ( Carpinus) tum
mista, haarovasuonisista ja tuskin poi
muttuneista lehdistään, mikäli huma
lamaisia emikukintoja ei ole näkyvissä. 
Saarella luontaisestikin kasvavat mus
ta- (Popu/us nigra) ja valkopoppeli (P. 
a/ba) ovat saaneet seurakseen myös 
kanadanpoppelin (P. x canadensis) Ia-

jikkeet, jotka lienevät venetsialaista al
kuperää. Kookkaat idänplataanit 
(Platanus orienta/is) ja hevoskastanjat 
(Aesculus hippocastanum) täydentävät 
balkanilaisilmettä. 

Ilmastollisesti vaateliaampia ovat jo 
juudaksenpuut (Cercis siliquastrum) 
puhumattakaan viimeaikaisista kyl
mistä talvista hieman kärsineistä sub
trooppisista aasialaisista lajeista: silk
kialbitsia (A/bizzia julibrissin) , meelia 
(Melia azedarach), pagodipuu (Sophora 
japonica) , jumaltenpuu (Ailanthus altis
sima), kumiviikuna (Ficus elastica) ja 
japaninkielopuu (Pittosporum tobira). 
Viime mainittu kasvaa sekä yksittäis
puina että voimakkaasti leikattuina ai
danteina. Kaakkoisaasialainen Cinna
momum glandulosum on matalahko , 
mutta leveälatvuksinen puu , jolla on 
sukulaisensa kamferipuun (C. campho-
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ra) tapaan kolmisuoniset, mutta nah
kamaisen paksut lehdet. 

Uuden maailman lajistoa ovat run
saslukuiset valeakaasiat (Robinia pseu
doacacia) sekä näillä leveysasteilla jo 
varsin arat perunpippuripuut (Schinus 
molle) ja jakarandat (Jacaranda mimo
saefo/ia). 

Australian lajistoa ovat akaasiat 
(Acacia), joista yleisin ja yli puoli vuot
ta kestävän kukintansa vuoksi myös 
näkyvin on A. retinoides. Tämän laaka
ruodillisen lajin ohella tavataan pari
lehdykkälehtisiä lajeja kuten A. dealba
ta ja A. cultriformis. Eucalyptus camal
dulensis ja E. globosus ovat yleisimmät 
lajit suvustaan. 

Puumaisista yksisirkkaisista huomi
otaherättävimpiä ovat kanarianpalmut 
(Phoenix canariensis) ja jättiviuhkapal
mut (Washingtonia filifera). Jälkim
mäinen on usein kuitenkin menettänyt 
jotain omimmastaan, kun kuolleiden 
lehtien muodostama "riippuparta" 
poistetaan. Kaupunginpuutarhurin 
mukaan kyseessä on varotoimenpide, 
jotta lehtiruotiarat eivät myöhemmin 
maahan jouduttuaan olisi paljasjal
kaisten turistien harmina! Kääpiöpal
mu ( Chamaerops humilis) on hukkua 
isompiensa jalkoihin, mutta Yucca glo
riosa puolitoistametrisine kukintoi
neen on sykähdyttävimpiä koristekas
veja (kuva 2). 

Palatsipihoilla sypressi ( Cupressus 
sempervirens), alepanmänty (Pinus ha
lepensis) , peuke (P. peuce) ja pinja (P. 
pinea) ovat tavanomaista lajistoa, mut
ta yllättävä tuttavuus on englantilais
ten tuoma punapuu (Sequoia sempervi
rens). Käpypalmuista Esplanadilla kas
vaa Cycas revoluta. 

Garitsanlahden rantabulevardi ja 
hotellipuistot 

Esplanadilta etelään reunustaa merta 
parikilometrinen puistonauha auto- ja 
kevyen liikenteen väylineen. Esplana
dilta tutuksi tulleiden puiden joukosta 
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Kuva 2. Yucca gloriosan puolitoistametriset ku
kinnot koristavat syksyllä useimpia puistikoita. 

Fig. 2. Yucca gloriosa with its spectacular flower 
spikes is one of the most attractive plants in 
parks. 

erottuvat kolmiokapuut (Gleditsia tri
acanthos ja sen oraton muoto var. iner
mis). Toinen amerikkalaislaji kermes
marjapuu eli paikallisesti bellasombra 
(Phytolacca dioica, kuva 3) ilahduttaa 
auringonpaahteessa vaeltavaa, sillä sen 
rungon leveä tyvipaksunnos käy istuin
penkistä. Myöskään toista yhtä voi
makkaasti varjostavaa puuta ei alueel
ta löydy. 

Pensaslajistossa näkyvimpiä ovat 
laakeriheisi (Viburnum tinus), kiiltoli
kusteri (Ligustrum lucidum) , koiran
pensas (Buxus sempervirens), huulikuk
kaispensas Teucrium fruticans ja aina
vihreät tuhkapensaat (mm. Cotoneas
ter rugosus). 
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Kuva 3. Kermesmarjapuu (Phytolacca dioica) on 
englantilaiskauden tulokkaita Korfulla. 

Fig 3. The Pokeberry-tree (Phytolacca dioica) 
was introduced by the British to Corfu. 

Arkoja subtrooppisia lajeja löytyy 
rantabulevardia reunustavien luksus
hotellien suojaisista ja hyvin hoidetuis
ta puistoista. Tuskinpa Euroopassa 
enää pohjoisempana kasvavat Albizzia 
/ebbeek, Sterculiaceae-heimon puu 
Braehyehiton populneum. Acanthaceae
heimon pensas Adhatoda vasiea (kuva 
4) ja suuriorainen Aeaeia karroo, jotka 
kaikki tunnetaan mm. Kreetan Ret
hymnonista (Hahl 1988) ja Kyprokses
ta (Meikle 1985). Muita kylmänarkoja 
lajeja ovat Bignoniaceae-heimon Ca
ta/pa bignonioides ja Teeoma stans, rii
kinkukkopensas ( Caesalpinia puleher
rima), hernekasvipensaat Cassia eo
rymbosa ja Parkinsonia aeu/eata, pii
pensaslaji Phillyrea vilmoriana ja sor
varinlaakerin (Euonymus japoniea) kir
javalehtiset muodot. 

Korfun aurinko paistaa kuitenkin 
lämpimimmin rakennusten seinustoil-
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Kuva 4. Kylmänarka Acanthaceae-heimon pen
sas Adhatoda vasica menestyy vain muurien suo
jaamissa hotellipuistoissa lähellä merta. 

Fig. 4. The frost-sensitive shrub Adhatoda vasica 
(Acanthaceae) is found only in sheltered hotel 
parks near the sea . 

Ie, reunusmuureille ja pergolasäleik
köihin, joilta löytää sinisateen 
( Wisteria jloribunda) ohella köynnöste
lemässä keltakukkaisen Maefadyena 
unguiseatin , räikeänpunaisen Pha
edranthus buecinatoriuksen, Campsis 
radieansin, Teeoma eapensiksen ja hai
lakamman Pandorea rieasolianan, mit
kä Bignoniaceae-lajit paremminkin 
kuuluvat Madeiran ja Kanarian saar
ten puutarhoihin (vrt. Hinneri 1986). 

Jotenkin hämmentäväitä tuntuu 
nähdä näiden subtrooppisten lajien lo
massa tyypillisiä lauhkean vyöhykkeen 
edustajia kuten lumipalloheisiä 
(Viburnum opulus 'Roseum'), saarni
vaahteroita (Aeer negundo), syreenejä 
(Syringa) ja linnunkirsikan punalehti
siä muotoja (Prunus avium 'Rubrifo
lia'). 
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Kuva 5. Akhillion-palatsin puisto on arvostetuimpia puulajikokoelmia Valimeren alueella. 

Fig. 5. The tree collections in the park surrounding the Achillion Palace are among the most valuable 
in the Mediterranean area. 

Avaran vehreitä puistokatuja 

Korfun uudessa kaupunginosassa on 
ranskalaistyylisiä vehreitä avenueita . 
Kauneimpia niistä on rantabulevardille 
päättyvä Odos Alexandras, jonka pari
kymmenlajinen (!) puusto käsittää 
mm. kujajalavia, hopealehmuksia, va
leakaasioita, keltiksiä, pagodipuita, 
juudaksenpuita, jumaltenpuita, japa
ninkielopuita ja saarnivaahteroita. Sa
mansuuntaiselta Odos Maraslilta löy
tyvät lisäksi mm. kolmiokapuu , jaka
randa ja kanarianpalmu. Useat pääka
dut alkavat Theotoki-aukiolta, missä 
voi nauttia kahvikupillisen vaikkapa 
jakarandan, meelian, silkkialbitsian, 
juudaksenpuun sekä vaihtoehtoisesti 
myös joko idän- tai puistoplataanin 
(P/atanus x acerifolia) siimeksessä. 

Vanhan kaupungin sokkeloisia kujia 

Venetsialaistyyliseen, mutta monia by
santtilaisia yksityiskohtia käsittävään 
vanhaan kaupunkiin tutustuminen al
kaa luontevimmin ns. itäisestä sata
masta. Sitä vehreyttää hyvin hoidettu 
puistikko, joka keväisin kylpee juu
daksenpuiden ja syksyllä lagerströme
rioiden eli kreppimyrttien (Lagerstroe
mia indica) punaisuudessa. Aitokreik
kalaiseen tyyliin puistikon merenpuo
leisella reunalla on rivistö tamariskeja 
(Tamarix hampeana). 

Vaikka itse vanhan kaupungin kujat 
ovat perin kapeita , niin aina löytyy 
nurkkauksia ja syvennyksiä, joihin 
mahtuu jokin puu tai pensas. Lajista 
vain poikkeaa suuresti muualla kau
pungissa nähdystä. Se on suureksi 
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osaksi kreikkalaisista maaseutukylistä 
tuttuja hedelmä- ja muita hyötypuita: 
valko- ja mustamulperi (Morus alba, 
M. nigra), granaattiomena (Punica gra
natum), japaninmispeli (Eriobotrya ja
ponica ), kvitteni ( Cydonia oblonga ), 
sirruunapuu (Citrus liman), mantelipuu 
(Amygdalus communis), jalopähkinä 
(Juglans regia) ja oudoimpana ilmes
tyksenä keskellä kaupunkia oliivipuu 
( 0/ea europaea). Tätä puolitalonpoi
kaista tunnelmaa sopivasti täydentävät 
puna- ja valkokukkaiset oleanterit 
(Nerium oleander), tulimarjat 
(Pyracanthus coccinea) ja pensasmaila
set (Medicago arborea). 

Tummanpuhuva Englantilainen 
hautausmaa 

Kaupungin eteläsyrjällä korkealla mä
ellä sijaitsee monipuolisista ja hyvin 
hoidetuista istutuksistaan tunnettu 
Englantilainen hautausmaa. Pääpuina 
kasvavat italiansypressit ( Cupressus 
sempervirens) antavat a lueelle tum
manjuhlavan ilmeen, jota täälläkin 
kasvavat punapuut osaltaan täydentä
vät. Tunnelmaan sopivat myös käpy
palmut ja kasuarinat (Casuarina equi
setifolia) . Kaikkien yläpuolelle kuiten
kin kohoaa australialainen Proteaceae
heimon puu Grevillea robusta saniais
lehtineen. 

Riemunkirjava Akhillion-palatsi 

Varsin omintakeinen muistomerkki on 
Itävallan Sissi-keisarinnan 1890-luvul
la rakennuttama Akhillion-palatsi 
kymmenisen kilometriä kaupungista 
etelään sijaitsevalla pikkuvuorella. 
Luonnon harmonisiin suhteisiin tottu
nut retkeilijä melko pian kyllästyy tä
hän näennäisklassiseen rakennustai
don luomukseen, jonka toteuttajilta 
hienoista yksityiskohdista huolimatta 
on puuttunut antiikin esikuvien muo-
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to- ja tilasuhteiden taju. Sen sijaan 
palatsipuiston istutuksilla on kieltämä
tön tenhonsa. Tåällä on myös puiden 
lähempi tarkastelu mahdollista, kun 
suuri osa puutarhasta on rakennettu 
usealle terassille, jolloin puiden latvuk
sia on aina käden ulottuvilla (kuva 5). 

Puulajikokoelmassa hallitsevat kau
pungilta tutut palmut, jukat, perunpip
puripuut, keltikset, kasuarinat ja vale
akaasiat. Uusia pensaita ovat verimar
jat (Rivina humilis) ja pensasangervot 
(mm. tyypillisesti eteläeurooppalainen 
Spiraea cantoniensis) . Omina ryhmi
nään nurmikkoreunuksilla kasvaa ka
lanruotomainen laakatuhkapensas 
( Cotoneaster horizontalis). 

Osa paluumatkasta kaupunkiin kan
nattaa taivaltaa jalan, sillä upea tien
varsipuusto antaa paitsi suojaa aurin
gonpaahteelta myös lajistollisesti mie
lenkiintoista tarkasteltavaa. Tietä reu
nustavat ikivanhat keltikset , meeliat , 
valkomulperipuut, jalopähkinät, juu
daksenpuut, kärsimyskruunut (Pali
urus spina-christi) ja jujubat (Zizyphus 
jujuba, Z. Iotus) . Samalla tulee myös 
Korfun monipuolinen tammilajista tu
tuksi: kiusallisen monimuotoinen 
Quercus pubescens ja Q. macrolepis, 
jotka molemmat kasvavat kaupunki
puistoissakin , turkintammi (Q. cerris) , 
ja unkarintammi (Q. fraineuo). ama 
kaikki kuuluvat saaren luonnonvarai
seenkin lajistoon samoin kuin rauta
tammi (Q. ilex) , kermestammi (Q. coc
cifera) ja talvitammi (Q. petraea), jo ita 
tuskin näkee istutuspuina. 

Kirjallisuutta 

Hahl, M. 19 8: Kreetan Rethym nonin puu- ja 
pensaslajis10. - Pro gradu -käsikirjoitus , 
Biologia n lai tos Turun yliopisto . 

Hinneri, S. 1986: Funcha lin buleva rdien ja pu i -
tojen monimuowinen puuvan islaj isto. (A 
dend rological su rvey of boulevards and 
pa rks in Fu ncha l, Madei ra). - So rbi fo lia 
17(3): 135-139. 

Mei kle, R.D . 19 5: Flora of Cyprus . 1 & II. -
1969 s. London. 
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Uutta 
asiantuntija
tietoa 

Pentti Alanko 
Puut ja pensaat 
• ylipuutarhurin kattava 

käsikirja 
• lähes 200 puuta ja 

pensasta värikuvin 
• alan ainoa perus

teellinen teos 

Runo Löwenmo 
Koukkukasvit 

Arno Kasvi 
Rivitalon puutarha 
• pikkupuutarhan suunnittelijan 

havainnollisesti kuvitettu opas 
• 10 mallipuutarhaa hyötykasvipihasta 

japanilaistunnelmiin 
• runsaasti vinkkejä oudommistakin 

kasveista Ovh 12 

• yli 200 kasvia hoito-ohjein ja värikuvin 
• monipuolista iloa ja hyötyä viherkasvien 

ystäville Ovh 197,-
Aim: 
Puiden ja pensaiden leikkaus 
T-käsikirja Ovh 105,-
Suomalaisen luonto-opas 
Ovh 292,- 30. 6. 247 TAMMI 
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Puistokävelyjä 

Alla olevasta dendrologisesta tapahtumakalenterista löytyvät niin Den
drologian Seuran kuin Horto-Kiubin järjestämät puistokävelyt, joihin 
myös seuramme jäsenet voivat osallistua. 

15.6. Dendrologian Seuran järjestä
mä puistokävely Sibeliuksen ja To
peliuksen puistoon Helsingissä. 
Kokoontuminen Töölön kirjaston 
edessä klo 17.00 Oppaana Pentti 
Alanko. 

16.6. Horto-Kiubin järjestämä retki 
Niskalan arboretumiin Helsingissä. 
Kokoontuminen bussi 68 päätepy
säkillä klo 17.00. Oppaina Pentt i 
Alanko ja Kaija Rantala . 

18.8. Horto-Kiubin järjestämä tu
tustuminen Turun yliopiston kasvi
tieteelliseen puutarhaan . Oppaana 
Arno Kasvi. Kokoontuminen puu
tarhan portilla klo 17.00. 

24.8. Dendrologian Seuran puisto
kävely Viikin arboretumiin Helsin
gissä. Kokoontuminen arboretum in 
Iintutorniiia klo 17.00. Paikalle on 5 

min kävelymatka Viikintien ja Säy
näslahden risteyksestä kävelytietä 
myöten . Alueelle pääsee (kävely
matkaa n. 2 km) myös Viikintien 
Unionin huoltoaseman kohdalta, 
jossa kokoontuvat tätä t ietä arbore
tumiin saapuvat klo 16.30. Oppaina 
Peter Tigerstedt ja Pentti Alanko. 

15.9. Horto-Kiubin syysretki Aulan
gon luonnonsuojelualueen dendro
logiseen pu istoon Hämeenlinnas
sa. Kokoontum inen Aulangon ho
tellin edessä klo 17.30. Oppaana 
Pentti Alanko. 

13.10. Horto-Kiubin järjestämä rus
karetki Kaisan iemen puistoon ja 
Helsingin yliopiston kasvit ieteelli
seen puutarhaan . Kokoontuminen 
puutarhan kasvihuoneitten luona 
klo 16.00. Oppaana Pentt i Alanko. 

Saarniretki Lounais-Suomeen 13.8.1988 

Retkellä tutustutaan saarnen istutuskohteisiin ja pohditaan saarnen vilje
lymahdollisuuksia Torsten Ranckenin jalanjäljissä re itillä : Karjaa - Per
niö, Strömma - Särkisalo (lounas) - Pettu - Perniö (kahvi) - Tenhola 
- Tammisaari - Karjaa. 

Linja-auto lähtee Helsingistä metsätalon pihalta (Unioninkatu 40) klo 
7.00 ja Karjaan rautatieasemalta klo 8.15. Takaisin Karjaan rautatieasemal
le tullaan klo 17.00 ja Helsinkiin klo 18.00. 

Ilmoittautuminen Anneli Viherä-Aarn iolle (p. 90-831 941 työ) 22.7. 
mennessä. Retken hinta 50 mk maksetaan ennakkoon Dendrologian 
Seuran postisiirtotilille 419 92-1. 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puheejohtaja, ordförande: MML Jouni Mikola, Metsänjalostussäätiö, Vilja
tie 4 A 5, 00700 Helsinki, puh. 90-359 022 . 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Max Hagman, Tapio K. Kallio, 
Niilo Karhu , Mikko Koivistoinen , Aune Koponen (kirjastonhoitaja, bibliote
kare), Martti Lepistö, Tapio Lindholm , Risto Murto, Anne Rihtniemi, 
Holger Tolppola, Martti Venäläinen, Anneli Viherä-Aarnio . 

Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko , Anne Mäkynen, Matti Luostari
nen . 

Sihteeri, sekreterare: Anneli Viherä-Aarnio , METLA/Jalostusosasto, Pl 18, 
01301 Vantaa, puh. 90-831 941 . 

Varainhoitaja, skattmästare: Anne Mäkynen , Museokatu 31 A 2, 00100 
Helsinki , puh . 90-839 2988, (iltaisin) 90-490 113. 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 50 mk, opiskelijat 25 
mk , ainaisjäsenmaksu 600 mk, yhteisöjäsenmaksu 600 mk seuran posti
siirtotilille 419 92-1 . Arsavgift 50 mk, studenter 25 mk, ständigt medlem
skap 600 mk, sammansluttning 600 mk på sällskapets postgirokanto 
419 92- 1. 

Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt 

Jyväskylän kerho: MMM Marjatta Uosukainen , Maatalouden tutkimuskes
kus, Tervetaimiasema, 41340 Laukaa, puh . 941 -633 740 (työ) . 

Oulun kerho: Kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen , puh. 981 - 242 147 
(työ) ja puutarha-amanuenssi Mirja Siuruainen, Oulun yliopiston kasvitie
teellinen puutarha, Linnanmaa, 90500 Oulu, puh . 981-352 289 (työ) . 

Tampereen kerho: Metsänhoitaja Kalle Ouni , Rintamäenkatu 29 G 13, 
33820 Tampere, puh . 931 -500 282 (työ) , 931-657 450 (koti). 

Turun kerho: Ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Matti Yli-Pietilä, Turun 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalo 25, 20100 Turku, puh . 
921-589 217 (työ) . 



' ·, 
JOUKKOJULKAISU 

Helsingin yliopisto 
1"1et ~;i~k i r- j asto 
Unioninkatu 40 B 
001 '70 1·-IELS I Nl< I 

Sorbifolia 2/1988 

Sisällys - lnnehåll - Contents 

Alanko, P.: Dendrologisista käsikirjoista . .. . .. .... . ..... .. ... . 55 

Alanko, P.: Näsiä (Daphne mezereum) ja suomyrtti (Myrica gale) puutarha
kasveina (Mezereon (Oaphne mezereum) and myrtle (Myrica gale) as 
garden shrubs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Raatikainen, M.: Saarnen levinneisyys ja esi intymisvaatimukset (On the 
distribution and ecology of ash, Fraxinus excelsior, in Finland) . . . . . . . . . . . 64 

Lindholrr{, T. (toim., ed .): Sibeliuksen- ja Topel iuksenpuisto (The Sibelius 
Park and the Topelius Park) ... . . ............ . ....... 67-90 

Suominen, 0 .: Harvinainen saarnilajike Turussa (Fraxinus excelsior 'Diversi-
folia ' in Turku, SW Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 91 

Rainio, R.: Vielä kerran Ru issalon kynäjalavan alkuperästä: Onko Varsinais-
Suomessa sitten lainkaan luontaista kynäjalavaa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Hinneri, S.: Korfun kaupungin puistojen ja katujen puu- ja pensaslajistosta 
(A dendrological survey of Corfu town, NW Greece) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Uusinta dendrologista kirjallisuutta ... 

Terveisiä ta lvidendrolog ian kurssilta Järvenpäästä .............. .. ... .. ... .. . ... .. . 

Puistokävelyjä .... .... .. . 

Saarniretki Lounais-Suomeen 13.8.1988 . . .. .. ........ . 

56 
62 

102 

102 



&ODBII= 
JfOILTIA 

3/1988 
Voi. 19 

DENDROLOGIAN EURA -
DE DROLOGISKA ÄLL KAPET r .. 



Sorbifolia 19. vuosikerta 3/ 1988 ISSN 0359-3568 

(1970-1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia- Dendro log iska Sällska
pets Notiser Bulleti n of the Finnish Dendrological Soc iety) 

Julkaisija , utgivare: Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y . 

Toimitus, redaktion: Risto Murto (vastaava, ansvarande). Pentti Alanko , 
Leena Helyn ranta (toi mitussihteeri, redaktion ssekreterare). 

Toimituksen osoite, redaktionens address: Kasv imuseo, Union inkatu 44, 
00170 Helsinki , puh . 90-650 188. 

Talous- ja jäsenasiat, ekonomi- och medlemsärenden: Anne Mäkynen , 
Museokatu 31 A 2, 00100 Hels inki , puh . 90-839 2988 , (i lta isin) 90-490 113. 

Ilmoitukset, annonsavgifter, Pekka Markkula, puh . 90-166 2749 , (i ltaisin) 
90-563 0277. 

Tilausmaksut, prenumerationsavgifter: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Se jaetaan seu ran jäsenille jäsenmaksua vastaan . Muille ti lausmaksu on 
50 mk seuran post isiirtot il ill e 41 9 92-1. Utkommer 4 gånger om året . 
Sällskapets medlem mar får ti dskriften för medlemsavgiften . För utom
stående är avgiften 50 mk per år på sällskapets postg irokanto 419 92-1 . 

Toimituskunta, redaktionskommitte: Aune Koponen , Tapio Lindholm, 
Jouni Mikola, Pertti Uotila , Martt i Venäläinen (Vuoden puu -vastaava) . 
English texts revised by Peter Joy. 

Painopaikka, tryckort: Yli op istopaino, Helsinki . 

Kansikuva: Syysasuisen saa rn en (Fraxinus excelsior) tunnistaa jo kaukaa 
tyypillisestä heleänke lta isesta väristä . Istutettu hedepuu V, Särkisalo, Kota 
3.10.1987.- Valokuva Risto Murto. 

Pärmbilden: På hösten är asken (Fraxinus excelsior) lätt at känna t ili redan 
på avstånd på den gula höstfärgen . Planterad hanträd i Ab, Finby 
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Dendrologin vastuu 

"Olen ollut huomaavinani, että jotkut teidän ryhmänne jäsenistä ottavat siemeniä 
puutarhamme alueella olevista kasveista . Tämä ei ole suotavaa. Meiltä saatte kyllä 
tarvitessanne siemenluettelomme, jonka perusteella voitte tilata haluamanne sie
menet". Näin hienovaraisesti kasvitieteellisen puutarhan opas huomautti meille 
Dendrologian Seuran taannoisella opintomatkalla Tiekkoslovakiassa. Hänen huo
lensa on täysin ymmärrettävä: on helppo kuvitella, millaisen vahingon tekee 30-päi
nen joukko innokkaita "rassaajia", jos jokainen katsoo oikeudekseen ottaa vaikka
pa vain muutaman marjan jostain harvinaisesta uniikkipensaasta. Pahimmassa ta
pauksessa menetetään täten koko vuoden sato ja mitä sitten tarjotaan vaihtoon 
muille kasvitieteellisille puutarhoille! 

Eivät liene harvi naisia sellaisetkaan tapaukset, että puiden korkealla o levia oksia 
raastetaan alas näytteen o ttamista varten. Joskus on onnistuttu näin lohkaisemaan 
suuriakin oksia julkisen puiston puista - huh, mikä häpeä! 

Edellä mainitut esimerkit riittävät herättämään ajatuksen, että on aika aloittaa 
keskustelu kasvinosien ja taimien ottamisesta matkamuistoiksi eli Dendrologian 
Seuran retkien osallistujien kielenkäytön mukaan "rassaamisesta" seuramme ret
killä. 

Suurella osalla seuramme jäsenistä on keräämisvietti, joka kohdistuu harvinaisiin 
kasveihin tarkoituksena saada aikaan oma pieni (tai suuri) henkilökohtainen arbo
retum. Se on sinänsä täysin hyväksyttävä harrastus: tutkimuksenkin kannalta on 
·hyödyllistä saada mahdollisimman laajasti tietoa ulkomaisten kasvilajien menesty
misestä maassamme. 

Mutta keräily va rsinkin seuramme järjestämillä matkoilla ja retkillä on saatava 
järjestykseen siten, että se hoidetaan korrektisti ja ehdottomasti luvanvaraisesti. 
Meidän tulee muistaa, että yhteisillä retkillä edustamme - emme suinkaan vain 
omaa itseämme - vaan ennen kaikkea Dendrologian Seuraa ja ulkomailla myös 
maatamme. Se, että olemme (ainakin olevinamme) alan asiantuntijoita, ei oikeuta 
meitä esimerkiksi luonnonsuojelualueilta keräämään kasvien taimia, vaikka niitä 
näyttäisi liikenevänkin jokaiselle halukkaalle. Tällaisestäkin ajattelemattomasta 
käyttäytymisestä on kokemuksia. 

Ja jos tarkkoja ollaan, eivät ns. jokamiehen oikeudet riitä kasvien ottamiseen 
luvatta kenenkään maalta. Päinvastoin - rikoslaissa on selvä säännös tällaisten 
tapausten varalle: "Joka toisen maalla, ilman luvallista oikeutta, ... on ... ottanut ... 
kasvavasta puusta varpu ja, oksia, juuria, tuohia , kuoria, lehtiä, ... terhoja, käpyjä 
tai pähkinäitä ... rangaistakoon .. . sakolla ... " (33 luku, 1 §:n 1 mom.). 

Asioiden selventämiseksi saattaa olla aiheellista, että Dendrologian Seuran halli
tus laatisi ohjeet käyttäytymiselle seuran järjestämillä retkillä. Olisivathan nämä 
tukena myös retkien johtajille, jotka muuten saattaisivat olla vaikeassa välikädessä 
retkeläisten menettelyyn puuttuessaan. 

Helsingin Yliopiston 
Metsäkirjasto 

Tapio K. Kallio 
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Äänestä Suomelle kansallispuu 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Dendrolo
gian Seura yhdessä Kansallispankin kanssa 
järjestävät syyskuussa 1988 äänestyksen 
Suomen kansallispuun valitsemiseksi. 

Suomen kansalliskukka on kielo, kansal
lislintu laulujoutsen ja kansallisnisäkäs 
karhu, mutta kansallispuu on valitsematta. 
Norjan kansallispuu on kuusi (Picea abies) , 
Tanskan pyökki (Fagus sylvatica) ja Saksan 
tammi (Quercus robur). Nyt etsitään kansal
lispuuta vihdoin Suomellekin. 

Näin äänestetään 

Jokaisella suomalaisella on kansallis
puuäänestyksessä yksi ää ni. Äänestää vo it 
äänestyskortilla, joita on saatavana mm. 
Kansallispankin konttoreista. Rasti korttiin 
oma ehdokkaasi- vain yksi. Palauta kort
ti lähimpään KOP:n konttoriin tai postita 
se viimeistään 30. syyskuuta 1988 osoitteella 
Kansallispuuäänetys, 00002 Helsinki. 

Äänestää voi myös lähettämällä posti
kortin tai kirjeen oso itteeseen: Kansallis
puuäänestys, 00002 Helsinki . Kirjekuoreen 
voi laittaa useampiakin ää nestyslippuja, 
kunhan kuhunkin lippuun on kirjoitettu 
vain yksi ehdokas ja kunhan kukaan ei 
äänestä kuin yhden kerran . 

Vaalia valvoo kansallispuutoimikunta, 
joka seuraa äänestystä ja julistaa sen tulok
sen. Toimikunta on vaalin ylin neuvonanta
ja ja tarvittaessa myös tuomaristo, joka 
ratkaisee mahdolliset pulmatilanteet. Kan
sallispuutoimikunnan jäsenet ovat metsä
neuvos Paavo Kotkaneo Keskusmetsälauta
kunta Tapiosta , pääjohtaja Jaakko Lassila 
Kansallispankista , puheenjohtaja Jouni 
Mikola Dendrologian Seurasta , toimitus
johtaja Matti Pekkanen Suomen Metsäteol
lisuuden Keskusliitosta, pääjoh taja Jaakko 
Piironen metsähallituksesta , puheenjohtaja 
Rauno Ruuhijärvi Suomen luonnonsuojelu
liitosta ja maisteri Seppo Vuokko. 

Ehdokkaat Suomen kansallispuuksi 

Kansallispuuäänestyksessä ovat ehdokkai
na Suomessa luonnonvaraisina kasvavat 
puulajit . Ehdokkaita on yh teensä 23, neljä 
havupuuta ja 19 lehtipuuta: 

Havupuut : 
Kataja (Juniperus communis) 
Kuusi (Picea abies) 
Marjakuusi (Taxus baccata) 
Mänty (Pinus sylvestris) 

Lehti puut: 
Haapa (Populus tremula) 
Halava (Salix pentandra) 
Harmaaleppä (Ainus incana) 
Hieskoivu (Betula pubescens) 
Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 
Kynäjalava ( Ulmus laevis) 
Metsälehmus (Tilia cordata) 
Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
Pähkinäpensas (Corylus avellana) 
Raita (Salix caprea) 
Rauduskoivu (Betula pendula) 
Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) 
Saarni (Fraxinus excelsior) 
Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) 
Tammi (Quercus robur) 
Tervaleppä (Ainus glutinosa) 
Tuomi (Prunus padus) 
Vaahtera (Acer platanoides) 
Vuorijalava ( Ulmus glabra) 

Palkinnot 

Kaikkien kansallispuuäänestykseen osa llis
tuneiden kesken arvotaan joukko palkinto
ja. Pääpalkintoina on 10 viikonlopun kaa
mosmatkaa Pohjois-Suomeen, jossa tutus
tutaan pohjoisen luontoon , metsäntutki
mukseen ja metsäteollisuuteen usealla 
paikkakunnalla. Matkapalkintojen lisäksi 
arvotaan kaikkien kansallispuuäänetykseen 
osallistuneiden kesken 100 muuta palkin
toa: uutta luontokirjallisuutta , Vuoden puu 
-julistesarjoja, Luonnonkalentereita 1989, 
Suomen Luonnon vuosikertoja yms. 

Suomen kansallispuu sekä palkintojen 
voittajien nimet julkistetaan lokakuun puo
livälissä pidettävässä tiedotustilaisuudessa. 
Voittajille ilmoitetaan henkilökoh taisesti 
voitoistaan. J os joku arvonnassa palkinnon 
saanut ei työ- tai muiden esteiden takia voi 
osallistua kaamosretkelle , hän saa jonkin 
muun palkinnon ja hänen tilalleen arvotaan 
retkelle toinen osanottaja. 
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Pajujen käytön ja tutkimuksen vaiheita 

Anneli Viherä-Aarnio 

Viherä-Aarnio, A. 1988: Pajujen käytön ja tutkimuksen va iheita . (The past uses of 
willows (Sa lix spp.) a nd resea rch work in different times.) - Sorbifolia 19(3): 109-
11 7. 

Th ro ugh the ages willows have been used for several purposes due to their malle
able wood a nd Iong, Oex ible sprouts. Ways a re reviewed of usi ng different parts of 
the willow pla nt , i.e. coppice , wood , bark , leaves a nd seeds. The ea rliest informa
tion abou t willow coppice forestry is found in Greek literature, but it was the 
Roma ns who developed the cu lt ivation of willow as an extensive economic activity. 
The basket indust ry was highly va lued even in the beginning of the modern age, but 
declined at the end of the 18th century. The dema nd for products of the basket 
industry increased agai n in the middle of the 19th century due to the industrial 
revolution and progress in traffic conditions. In Finland attempts to cultivate 
willows for the raw materia! of wickerwork were made twice, by ordberg in the 
1920's a nd Tapio in the 1950's . Since the 1970's willows have been an object of 
intens ive forestry research fo r energy. 

Anneli Viherä-Aarnio, Metsäntutkimuslaitos, metsänjalostuksen tutkimusosasto, PL 
18, 01301 Vantaa. 

Paju n suku (Salix L.) kuuluu yhdessä 
poppelien (Popu/us L.) kanssa pajukas
vien heimoon (Salicaceae). Pajut jae
taan kolmeen alasukuun: Salix (aito
pajut) , Caprisa/ix (raitapajut) ja Cha
maetia (vaivaispajut) (Laine 198 1 ). Pa
jun suku on hyvin laaja; lajien mää rä 
vaihte lee 300-500 lajikäsitteestä riip
puen. Fennoskandiassa a rvio idaan 
es iintyvän n. 30 laj ia (Jalas 1965). 
Suomessa es iintyy luo nnonva raisena 
runsaa t 20 lajia , ja lisäks i use ita ala
lajeja ja risteymiä (H ämet-Ahti ym. 
1986). 

Pajun suvun keskusa lue on pohjoi
sen pallonpuoliskon lauh keissa ja vii
leissä osissa. Tropiikissa ja päivänta
saajan ete läpuolella paju t ova t harvi
naisia . Australiasta ja Itä- Intian saaris
tosta ei tunneta ainoatakaan lajia. Pa
jut ova t pio neerikasveja, jotka suosivat 
avoimia, kosteita kasvupaikkoja sekä 
ihmisen toiminnan paljastamaa maata . 
Erityisen runsaasti pajuja kasvaa vuo
ristoissa ja tundralla. Hyvin ha rvat pa
julajit kasvavat metsissä tai muodosta
vat varsina isia metsiköitä (Laine 198 1 ). 

Pajut kukkivat varhain keväällä, 
Suomessa huhti-kesäkuussa. Ne ovat 
kaksikotisia, tosin myös hermafrodiit
tisia pajuja on luonnosta löydetty. Ku
kinnot ovat monikukkaisia pystyjä 
tähkiä tai riippuvia norkkoja, ja niiden 
rakenne ja kukinta-aika vaihtelee eri 
alasuvuissa. Pajut ovat yleensä hyön
teispölytteisiä, ja niiden siitepöly on 
tahmeaa (Skvortsov 1968). Eräät riip
puvatähkäiset , norkolliset lajit , kuten 
halava (S. pentandra), ovat kuitenkin 
pääasiassa tuulipölytteisiä (Laine 
198 1). 

Pajujen siemenet ovat pieniä, pää ry
nänmuotoisia ja tuoreina vih reitä. 
Varhain kukkivien pajulajien siemen 
kypsyy loppukeväästä, ja va ri see heti 
kypsyttyään . Myöhään kukkivilla la
jeilla siemen kypsyy kesän lopulla, ja 
siemennorko t jäävät puuhun roikku
maan yli talven (Chmelar & Meusel 
1976). Lenninkarvoin varustettuina 
siemenet vo ivat lentää tuulen mukana 
pitkiäkin matkoja . Siementen kuori on 
ohut, mikä edesauttaa niiden nopeaa 
itä mistä. Yleensä pajun siemen itää heti 
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Taulukko 1. Pajun alasukujen eroja ja esimerkkilajeja Laineen (1981) mukaa n. 
Table /. Differences between willow subgenera and examples of species (Laine 1981). 

Ominaisuus 

Trait 

koko, 
kasvutapa 

size, mode 
of growth 

kukinto 

inflorescence 

heteiden 
lukumäärä 
number of 
stamens 

kukinta
aika 

flowering 
time 

lehti 

Ie af 

esimerkki
lajeja 
examples 
of species 

Alasuku Salix 
(aitopajut) 
S ubgenus Salix 

kookkaita pensaita 
tai matalia puita 

101/ bushes or 
smalltrees 

pitkiä, hoikkia , tiheä
kukkaisia , kehittyvä t 
edellisvuotisten vuosi
kasvainten sivusilmuista 

Iong, thin, dense, de
velop from latera/ buds 
of previous year's shoots 

2-12 
(moniheteiset, a lkeel li
sempina pidetyt lajit) 
(po lyandrous, primitive 
species) 

lehtien puhkeam isen 
aikaan tai hiema n myö
hemmin 

during flushing or 
somewhat later 

pitkiä, suippoja , lehti
laita usein tiheä hampai
nen, suonipareja 10-15 

Iong, /an ceolate, often 
dense/y den/Ote, 10-/5 
pairs of veins 

S. a/ba (valkopaju) 
S. fragi/is (salava) 
S. pentandra (ha lava) 
S. triandra (jokipaju) 

varistuaan. Pajut leviävät ja uudistuvat 
tehokkaasti myös oksien taivukkaista 
ja kantovesoista. Viljelyssä useimpia 
lajeja voidaan lisätä pistokkaista. 

Pajut ovat hyvin vaihtelevan kokoi
sia ja muotoisia puuvartisia kasveja. 

Alasuku Caprisalix 
(raitapajut) 
S ubgenus Caprisalix 

vaihtelevan kokoisia 
pensa ita ja muuta mia 
puita 

bushes of variable 
size, some trees 

paksuja , tiheäkukka i
sia, kehi tt yvä t edel
lisvuotisten vuosikas
vainten sivusi lmuista 

thick, dense, develop 
from lateral buds of 
previous year' s shoots 

2 

en nen leh tien puhkea
mista ta i samanaikai
sesti 

before or simultaneously 
with flushing 

lehtimuoto vaihteleva, 
lehtilaita ehyt tai 
harvahampainen, suoni
pa reja 5-10 

variable forms of leaj. 
unserrated or sparsely 
dentate, 5-10 pairs 
ofveins 

S. caprea (raita) 
S. cinerea (tuhkapaju) 
S. myrsinifolia 

(m ustuvapaju) 
S. viminalis (koripaju) 

Alasuku Chamaeria 
(vaivaispajut) 
S ubgenus Chamaetia 

mata lia varpuja 

dwarf shrubs 

lyhyitä, harvakukkai 
sia, sijai tsevat yksi
tellen oksien kärjissä 

short , sparse, 
situated individually 
at the end of the twigs 

2 

lehtien puhkeamisen 
aikaan tai hieman 
myöhemmin 

during flushing or 
somewhat later 

lyhyehköjä , suo ni
pareja 2-5 

shortish, 2-5 pairs 
ofveins 

S. herbacea (vaivais
paju) 

S. myrsinites (letto
paju) 

S. reticulata (ve rkko
lehtipaju) 

Suurimmat nusta voivat saavuttaa 30 
metrin pituuden ja yli metrin läpimi
tan, pienimmät lajit taas ovat tuskin 
kymmensenttisiä varpuja . Valtaosa pa
juista on kuitenkin 1-5-metrisiä pensai
ta tai pieniä puita (Skvortsov 1968). Eri 
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alasukuihin kuuluvat lajit eroavat toi
sistaan mm . koon, kukintojen raken
teen , kukinta-ajan ja lehtien muodon 
suhteen (taulukko 1 ). 

Jo muinaiset roomalaiset 

Pajuilla on keveytensä ja helposti muo
vailtavan puuaineensa sekä pitkien, 
notkeiden ja kuorittuina valkeapintais
ten vesojensa ansiosta ollut jo va rhai
sista ajoista erilaisia käyttö muotoja . 
Historian lehdiltä löytyy seuraavia 
merkintöjä : 

Kreikkalainen Theophrastos, jo ka 
eli v. 370-285 e.Kr. Lesboksen saa rella , 
o n tiettävästi varhaisin tiedonantaja, 
mitä tulee pajujen vesametsä ta louteen. 
Hän mainitsee , että paju on keveytensä 
ja sitkeytensä vuoksi parasta puuta so
tilaan kilveksi, ja että pensaspaju taas 
soveltuu korien valmistukseen ja va n
teiksi ( ordberg 1928). 

Roomalai nen Cato (234-149 e.Kr.) 
mainitsee, että paju- etenkin koripaju 
- ol i Rooman valtakunnassa tä rkeä 
viljelykasvi , sillä punottu kori oli tuo l
loin miltei ainoa kappaletava ran kulje
tuspakkaus. Pajun arvostus näkyy 
myös Caton laatimasta , ti ettävästi 
maa ilma n ensimmäisestä maaperä n vil
javuusluokituksesta. Tässä yhdeksän
luokkaisessa luokituksessa pajumaaoli 
kolmannella tilalla vi ini- ja kasvitar
hamaan jä lkeen. Peltomaa o li vasta 
kuudennella tilalla ja varsinainen puun 
tuo ttoa palveleva metsä maa sei tse
mä nnellä sijalla (Makkonen 1975). 

Plinius (23-79 j.Kr.) kertoo, että pa
jujen käyttö tavat olivat mo nina iset. 

iistä saa tiin mm . pitkiä riukuja viini
tarhasä leikköjä varten , kuorisäikeitä 
sitomistarkoituksiin, taipuisia vi tsoja 
sideta rvikkeiksi, erittäin o huita vesoja 
hieno impiin punontatöihin , lujempia 
vitsoja ko rien punomiseen sekä raaka
ainetta mukav ien korituoJien valmis
tukseen (Makkonen 1975). 

Co lumella, joka oli Pliniuksen a ika
laisia, a nto i neuvoja pajun viljelyksessä 
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Ku va. 1. Kaikkein tunnetuin koristepuu na käy
tetty paju lienee hopeapaju (Sa/ix alba 'Argen
tea'.- Valo kuva Anne Mäk ynen. 

Fig. 1. Silver willow (Sa/ix alba 'Argentea') is the 
most familiar o rnamental among the willows. -
Photograph Anne Mäkynen. 

ja lajinvalinnassa. Hä n tunsi jo use ita 
eri lajeja . Kreikka lai nen paj u o li vä ril
tää n keltainen mahdoll isest i sa lava 
(S. fragi/is). Gallialainen o li lika isen 
purppuranvä rinen, ja si ll ä o li erittäi n 
ohuet ve at· se lienee o llut purppura
paju (S. purpurea), myöhemminkin laa
jalti viljelty laji. Sabinilaiseksi nimetty 
paju oli todennäköisesti koripaju 
(S. vimina/is) (Makkonen 1975). 

Pajuteollisuutta pidettiin suu ressa 
arvossa vielä keskiaja n ja uuden aja n 
vaihteessakin. Lud vig XI:n a ika na a n-
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nettiin Pariisissa korinkutoja-ammat
tikunnalle omat asetuksensa, joita sit
ten Kaarle IX:n aikana uusittiin ja pa
rannettiin. Näihin aikoihin oli Pariisis
sa 300 itsenäistä korinkutojamestaria 
( ordberg 1928). 

Ranskan vallankumouksen jälkeen 
1700-luvun lopulla annettuja ammatti
kuntien etuja rajoitettiin. Korinkudon
ta-ammatti joutui alennustilaan useiksi 
vuosikymmeniksi, ja pajuteollisuus tuli 
hyvin yksipuoliseksi (Nordberg 1928). 

Teollisuuden vaurastuessa ja liiken
neolojen parantuessa 1800-luvun puo
livälissä myös korinkudontateollisuu
den erilaisten tuotteiden kysyntä vil
kastui. Yhä enemmän kiinnitettiin 
huomiota tuotteiden siroon ulkoasuun, 
jonka saavuttamiseksi pajutyöntekijä 
tarvitsi paitsi ammattitaitoa, myös va
littua raaka-ainetta . H yvän raaka-a i
neen tuottamiseksi pajua alettiin viljel
lä peltomaillakin kasvinviljelyperiaat
teen mukaisesti (Nordberg 1928). 

Merkittäviä ·pajun v iljelyä edistänei
tä julkaisuja 1800-luvun loppupuolella 
olivat metsänhoitaja F. Reuterin (1875) 
sekä J.A . Krahen (1878) teokset. Krahe 
mm. esitti, että paju sopivilla, ravin
teikka illa kasvupaikoilla antaa runsai
ta satoja, kun maa on muokattu jalan
noitettu. Näiden teosten myötä paju n 
viljelytaito pa rani, sadot kasvoivat, ja 
pajun viljely laajeni entisestään. 

Pajun vilje lyn johtavia maita olivat 
tuohon aikaan Ranska , Saksa ja H ol
lanti. Pajun viljelysala oli Ranskassa 
v. 1909 100 000 ha ja Saksassa 42 440 
ha. Myös Itäva lta-Unkari kehittyi pa
junvientimaaksi, viennin ulottuessa 
aina Amerikkaan saakka. Vuosisadan 
vaihteessa pajunviljelys sai alkunsa 
useissa muissakin maissa kuten Bel
giassa, Sveitsissä, Englannissa, Irlan
nissa, Italiassa, Espanjassa ja Itä-Eu
roopan maissa ( ordberg 1928). Poh
joismaissa vain Tanskassa o n viljelty 
pajua laajemmin (Tapio 1965). 

Hyväl tä viljelypaju lta edellytettiin 
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tuolloin , että sen vesat ovat hienoja ja 
sitkeitä sekä helppoja kuoria ja halkoa. 
Lisäksi pajun piti antaa huononlaises
sakin maassa ja tiheästikin istutettuna 
riittävä sato ( 150-200 kg tuoreita veso
ja/aari) mahdollisimman hoikkia, ok
sattomia ja pitkiä vesoja. Yleensä viljel
tiin harvoja, mutta tarkoin tunnettuja, 
hyviä lajeja kuten jokipaju (S. tri
andra), koripaju , purppurapaju ja val
kopaju (S. alba) ( ordberg 1928). 

Pajujen viljelyn vaiheet Suomessa 

Myös Suomessa kiinnitettiin vuosisa
dan vaihteessa huomiota mahdolli
suuksiin viljellä pajua korinpunonta
teollisuuden tarpeisiin keskieurooppa
laisen mallin mukaan. Gustav Flintan 
( 1882) julkaiseman kirjasen " euvoja 
kopan kutomisessa sekä lyhyitä ohjeita 
piilipuun viljelemiseen" jälkeen Suo
messa yritettiin pariinkin otteeseen 
käynnistää pajun viljely kotimaisen 
punontamateriaalin tuottamiseksi . 

Eniten asian eteen Suomessa työs
kenteli metsänhoitaja Seth ordberg. 
Hän tutustui pajunviljelyyn v. 1914 
Baltian maihin , Saksaan ja Tanskaan 
tekemällään opintomatkalla, minkä 
jälkeen hän perusti useita pajun viljely
kokeita Oulun läänin Talousseuran ja 
Kotiteollisuusyhdistyksen avustuksella 
Lumijoelle, Kempeleeseen , Liminkaan, 
Tyrnävälle ja Iihin sekä Rovaniemen 
metsä koululle. ordberg ( 1928) kokeili 
yhdeksän eri pajulajin ja hybridin kas
vatusta. 

Toisen yrityksen ' pajunviljelyn aloit
tamiseksi maassamme teki Eeva Tapio 
1950-luvulla , jolloin kori- ja vanne
pajukokeita perustettiin maatalouskoe
laitokselle ja koeasemille , yhteensä 
kymmenelle eri paikkakunnalle. Sa
maan aikaan, kun pajunviljelykokeilut 
aloitettiin maassamme, perustivat asias
ta kiinnostuneet piirit Paju Oy:n tuke
maan pajunviljelytoimintaa. Kaupalli
nen toiminta alkoi kuitenkin ennen-
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kuin oli saatu riittävästi kokemusta 
koetoiminnan kautta. Pohjois-Savoon 
Lapinlahdelle perustettu viljelykeskus 
sopimusviljelyksineen osoittautui liian 
pohjoiseksi käytetyille pajulajeille. 
Syksyllä 1953, jolloin saatiin ensim
mäinen suu ri sato, tuotettiin maahan 
runsaasti puolalaista pajua, jonka al
haisten hintojen kanssa ei pystytty kil
pailemaan. Paju Oy teki konkurssin 
v. 1954, ja pajunviljelytoiminta maas
samme päättyi si llä erää siihen (Tapio 
1965). 

Pajujen uusi tuleminen energiametsä
tutkimuksen myötä 

Uusi kiinnostus pajujen viljelemiseen 
maassamme virisi 1970-luvun alussa. 
Alunperin Yhdysvalloista lähti liikkeel
le ajatus metsäpuiden lyhytk iertovilje
lystä, jolla tarkoitetaan nopeakasvuis
ten, vesasyntyises ti uudistuvien lehti
puulajien kasvattamista lyhyin kierto
ajoin, voimaperäisiä, maanviljelyksen
omaisia menetelmiä ja tiheitä kasva
tusasentaja käyttäen. Kasvatuksen ta
voitteena on yksinomaan korkea bio
massantuotos kuitu- , energia-, ravinto
tai muuhun käyttöön. Voimakkaan sy
säyksen lyhytkiertoisten energiaviljel
mien tutkimukselle tuona aikana antoi 
öljyn hinnan nousu ja tarve löytää ko
timaisia, uusiutuvia energialähteitä. 

Ensimmäinen pajun lyhytkiertovilje
lykoe maassamme perustettiin Maata
louden tutkimuskeskuksen Lapin koe
asemalle v. 1973 (Pohjonen 1974). Sa
mana vuonna myös Metsänjalostussää
tiössä aloitettiin kokeilut sopivan vilje
lymateriaalin löytämiseksi lyhytkierto
viljelmille (Lepistö 1978). Suomen itse
näisyyden juhlavuoden 1967 rahaston, 
SITRA:n , rahoittamassa tutkimuspro
jektissa vuosina 1973-78 selvitettiin 
Metsäntutkimuslaitoksessa lyhytkier
toviljelyn teknisiä, taloudellisia ja met
sänhoidollisia näkökohtia (Hakkila 
ym. 1978). Metsäntutkimuslaitoksessa 
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Ku va 2. Riippakeltapaju (Salix alba 'Vitellina 
Tristis') , Praha. - Valokuvat 2 ja 3 Tapio K. 
Kallio . 

Fig. 2. Sa/ix alba 'Vitelli na Tristis', Prague. -
Ph01ographs 2 and 3 Tapio K. Kallio. 

käynnistettiin v. 1978 puun käyttöä 
energianlähteenä koskeva kolmiosai
nen Puu energian raaka-aineena -pro
jekti (PERA), jonka keskeisiä tavoittei
ta olivat mm . lyhytkiertoviljelmien 
puulajien ja -lajikkeiden valinta, niiden 
rodullinen testaaminen, viljelymate
riaalin tuottaminen sekä viljelmien pe
rustaminen, hoito ja ravinnekysymyk
set (Hakkila 1985). Pajujen lyhytkier
toviljelyn biologiaa ja kannattavuutta 
turvetuotannosta vapautuneella suo
pohjalla on selvitetty myös Oulun yli
opiston Pohjois-Suomen tutkimuslai
toksen ja Kemira Oy:n toimesta 
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(Lumme ym . 1984, Lumme & Törmälä 
1988). Myös Imatran Voima Oy:llä on 
energiapajuihin liittyvää koetoimintaa. 
Suomen komeimmat energiapajukot 
löytyvätkin tä llä hetkellä Imatran 
Voiman koetilalta Inkoon Kopparnä
sistä. 

Lyhytkiertoisia pajuviljelmiä perus
tettaessa eräs keskeinen kysymys on 
oikean viljelymateriaalin käyttö. Ener
giaviljelyn alkuinnostuksen aikoihin 
järjestettiin Metsänjalostussäätiössä ja 
Metsäntutkimuslaitoksessa keräyksiä 
sopivan viljelymateriaalin löytämiseksi 
luonnonvaraisten pajulajiemme jou
kosta. Ne tuottivat tulokseksi yli tuhat 
pajukloonia kotimaisista lajeistamme, 
kuten raita (S. caprea), tuhkapaju 
(S. cinerea), mustuvapaju (S. myrsini
folia), halava, kiiltopaju (S. phy/icifo
/ia), ja jokipaju. Luonnonvara isina 
maassamme kasvavat pajulajit ovat il
mastoomme hyvin sopeutuneita, mutta 
hidaskasvuisempia kuin maahamme 
etelämpää tuodut pajukloonit (Lepistö 
1978). Koripajuteollisuuden käyttämät 
lajit ovat nopeakasvuisia ja voimak
kaasti vesovia, ja osa niistä sopisi hyvin 
myös energiaviljelmillä kasvatettaviksi. 
Lupaavina on pidetty mm. koripajua, 
vesipajua (S. /1quatica') sekä vannepa
ju (S. X dasyc/ados). Monet eteläistä al
kuperäa olevista, nopeakasvuisista 
klooneista eivät kuitenkaan talvehdi 
maassamme kunnolla, ja jokatalvinen 
vesojen paleltuminen alentaa tuotosta . 

Riittävän tuottoisien ja samalla kes
tävien lajikkeiden ja kloonien kehittä
minen on tärkein edellytys pajun ly
hytkiertoviljelyn onnistumiselle maas
samme. Tämän vuoksi Metsäntutki
muslaitoksen metsänjalostuksen tut
kimusosastolla on kehitetty pajujen ris
teytystekniikkaa ja tehty pajun lajiris
teytyksiä vuodesta 1980 lähtien (Vihe
rä-Aarnio 1987). 

Puukengistä särkylääkkeisiin 

Pajujen taloudellinen merkitys on ylei-
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sesti ottaen melko vähäinen, koska 
suurin osa lajeista on pensasmaisia. Pa
juista on kuitenkin voitu käyttää eri 
osia hyvin vaihteleviin tarkoituks iin. 

Puuaine 
Pajujen puuaine on yleensä kevyttä, 
pehmeää, hohkaista, sitkeää ja taipui
saa, mutta vähän kimmoisaa. Pintapuu 
on vaaleaa, sydänpuu vaihtelevan vä
ristä ruskeaa . Puuaine on hienoa ja 
kiiltävää. Pajut ovat hajaputkiloisia , ja 
putkilot ovat pieniä. Puumaisista pa
juista tärkeimpiä Euroopassa lienevät 
valkopaju ja salava, joiden puuaine 
soveltuu käytettäväksi mm. vaneri-, 
hioke- ja paperipuuksi, puusepänteolli
suuden, tulitikkujen ja hammastikku
jen raaka-aineeksi , puukenkien, pien
ten käyttöesineiden sekä tennis- ja kri
kettimailojen valmistukseen. Kotimai
nen puumainen raitamme jää yleensä 
kooltaan pieneksi , ja niinpä sen käyt
tökin on ollut vähäistä, mm. erilaisiin 
käyttöesineisiin, lippaisiin, pakkaus
laatikoihin, puuhenkiin, aidaksiin, 
työkalujen varsiin , hammastikkuihin ja 
massateollisuuteen (Salmi 1978). 

Vesat 
Pajujen notkeiden ja pitkien vesojen 
käyttö erilaisiin punonta- ja sidonta
töihin on yksi pajujen vanhimpia käyt
tömuotoja. Vesat ovat taipuneet kuta
ja mesta rien käsissä erilaisiksi astioiksi, 
leipäkoreiksi , tarjottimiksi , pulloko
reiksi , rasioiksi , korituoleiksi, kalan
pyydyksiksi ja taidekäsitöiksi . Hie
noimpiin punaotatöihin sopivia lajeja 
ovat mm. purppurapaju ja jokipaju, 
kun taas karkeampiin punoo ta töihin ja 
vanteiksi sopivat vannepaju, huurrepa
ju (S. acutifolia), koripaju , mesipaju 
(S. x sericans = S. X smithiana) ja val
kopaju. Myös luonnonpajua on meillä 
käytetty paljon, esim. kiiltopajua tuh
kapajua , virpapajua (S. aurita) ja mus
tuvapajua. Luonnonpajujen keruu ja 
käsittely on kuitenkin työlästä ja laatu 
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Kuva 3. Pajut kestävät- suorastaan vaa tivat- voimakasta leikkausta . Tässä hopeapaju (Salix alba 
'Argentea '). 

Fig. 3. Willows tolerate- and demand - heavy cutting. Silver willow (Salix alba 'Argentea'). 

liian vaihteleva ammattimaiseen pu
nontatyöhön. 

Punontatyö voidaan tehdä sekä kuo
ritusta että kuorimattomasta pajusta 
käyttötarkoituksen mukaan. Kuoripa
justa on valmistettu eniten ulkokäyt
töön tulevia tavaroita, koska ne ovat 
kestävämpiä (esim. perunakorit, pullo
korit ja merrat). Kuoripajusta tehdyn 
korin yleisilme on ronskimpi , ja se 
myös hataroituu kuivuessaan veden 
haihtue sa kuoresta. Taide-esineissä 
taas kuoripaju o n ilmeikkäämpää kuo
ren värin ja tuoksun johdosta. Kuorittu 
paju puolestaan sopii parhaiten pie
nempiin ja "hienoihin" esineisiin , joi
den tekemiseen vaaditaan myös enem
män ammattitaitoa (Rajala 1987). 

Kuori 
Pajujen kuori sisältää parkkiaineita , 
joiden pitoisuus vaihtelee eri lajeilla 5-

16 %. Pajunkuoren parkkiaineella 
parkitaan kaikkein hienoimpia nahko
ja, koska se tekee nahat erittäin peh
meiksi ja kauniin värisik i. Värjäykses
sä pajunkuorella saadaan aikaan eri lai
sia ruskean sävyjä. Kuoren no pea kui
vatus luonnonkuorinnan jälkeen sä il yt
tää parkkiainepitoisuuden korkeana. 
Keittokuorinnassa liukenee huomatta
va osa parkkiaineesta. Pajunkuorta 
voidaan käyttää myös tekstiileihin, 
karkeisiin mattoihin ja vaatetekstiilei
hin sekoitettuna pellavakuidun kanssa 
(Tapio 1965). 

Pajun lääkekasviominaisuudet olivat 
tuttuja jo antiikin kreikkalaisille ja 
roomalaisille. Pajun kuoresta ja lehdis
tä tehdyllä keitoksella hoidettiin tuleh
duksia ja lievitettiin kipuja. Vaikuttava 
aine salisiini , eristettiin valkopajun 
kuoresta v. 1820, ja v. 1899 syntetisoi
tiin salisiinin johdos, särkylääke ase-
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Kuva 4. Mustuvapaju puistomaisessa ympäris
tössä Äänekoskella. - Valokuva Pentti Alanko. 

Fig. 4. Salix myrsinifolia in a park in Äänekoski, 
C Finland. - Photograph Pentti Alanko. 

tyylisalisyylihappo (Salmi 1978). Sali
siinipitoisuus vaihtelee eri lajeilla ollen 
purppurapajulla 7,4 % ja salavalla 1-
3 %(Tapio 1965). 

Lehdet 
Pajujen lehtimassa sisältää runsaasti 
kivennäisaineita ja raakavalkuaista . Si
tä onkin käytetty kotieläinten ravinto
na , mm. keräämällä lampaille kerppuja 
talvirehuksi. Pajunlehtien korjuu ja säi
löntä on kuitenkin ollut hankalaa ( äsi 
& Pohjonen 1981 ). Riistan ruokinnassa 
on kokeiltu pajuista tehtyä vihermurs
ketta valkohäntäpeuroilla. Kesäkuun 
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lopulla, kun nuoret pajunvesat eivät 
ole vielä puutuneet, ja kun niiden val
kuaisainepitoisuus on suurimmillaan, 
pajut kaadetaan ja haketetaan murs
keeksi. Murske säilötään AIV 2-liuok
sella. Tällä murskeella aloitetaan sitten 
peurojen talviruokinta loka-marras
kuussa (Hänninen 1986). 

Luonnossa monet pajulajit ovat tär
keitä ravintokasveja riistaeläimille, ku
ten hirville, peuroille, jäniksille ja rie
koille, ja ne sopivat myös riistapelto
kasveiksi. Esim. hirvet ja jänikset eivät 
tosin syö yhtä hanakasti kaikkia paju
lajeja. Myös eri kloonien kelpaavuus 
on erilainen. Kori- ja mesipajun on ha
vaittu olevan halutuimpia (Chmelar & 
Meusel 1976). Varhain keväällä kukki
vina ja hyönteispölyttäjinä pajut hou
kuttelevat puoleensa talvihorroksesta 
heränneitä mehiläisiä, kimalaisia, kär
päsiä, sääskiä, kovakuoriaisia ja per
hosia, muodostaen näille huomattavan 
tärkeän ravinnonlähteen (Vuokko 
1985). Täten pajuilla on merkitystä 
myös mehiläisten kasvattajille. 

Siemenet 
Tuiki tarkkaan on vanha kansa osan
nut pajun eri osia hyödyntää , sillä 
myös pajujen siemenkarvaista koottua 
villaa o n käytetty patjojen täytteeksi 
kuten kapokkia (Salmi 1978). 

Monimuotoisuus voisi olla valtti 
viherrakentamisessa 

Pajujen melko vähäinen käyttö viher
rakentamisessa johtuu pitkälti ennak
koluuloista. Pajuja on totuttu pitä
mään ojanvarsien ja pellonlaitojen pu
sikkoina, kiusankappaleina, jotka on 
raivattava pois. Takapajulaksi on sa
nottu paikkaa jossa kaikki on vähän 
rempallaan ja ajastaan jäljessä. 

Todellisuudessa pajut ovat niin mo
nimuotoinen suku että jo kotimaisilla 

. lajeillamme erilaisine kasvutapoineen, 
lehtien ja oksien väreineen ja kukkimis-
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ajankohtineen saisi perustetuksi mie
lenkiintoisen, pienen arboretumin . Ja 
tokihan tiedetään pajuistakin jo pit
kään ja laajal ti käytettyjä kauniita ko
ristepuita, kuten hopeapaju (S. alba 
'Argentea'), terijoensalava (S. fragilis 
'Bullata') ja kujapaju (S. X rubens). 

Viherrakentamisessa pajuilla on 
monia käyttömahdollisuuksia, koska 
pajuista on löydettävissä monenlaisiin 
kasvuympäristöihin sopeutuneita laje
ja, ja koska pajut voivat menestyä 
myös olosuhteissa, missä muiden puu
vartisten kasvien menestyminen on 
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Kookkaita pajuja Ruovedellä 

iilo Söyrinki 

Söyrinki, N. 1988: Kookkaita pajuja Ruovedellä (Tali willows at Ruovesi, C 
Finland.)- Sorbifolia 19(3): 11 8- 120. 

Two exceptionally large native willows grow at Ruovesi, C Finland, a 9.5 m tali 
Salix myrsinifolia and a 6 m tali S. phylicifolia. Their heights clearly exceed earlier 
records from Finland. 

Niilo Söyrinki, Topeliuksenkatu 10 A 20, 00250 Helsinki. 

Pajun (Salix) suku on ylivoimaisesti 
runsastajisin kotimaisista puuvartisista 
kasvisuvuistamme. Siihen kuuluu 
maassamme kaikkiaan 24 lajia, joiden 
koko vaihtelee varpumaisista kääpiö
pensaista puumaisiin saakka (Hämet
Ahti ym . 1986). 

9,5-metrinen mustuvapaju 

Mittasin kesällä 1987 Ruoveden Ku
konpohjan kylässä puumaisen mustu
vapajun (S. myrsinifolia), jonka latvus 
ulottui 9,5 m korkeuteen. Se kasvaa 
Valkealan talon harjumaastoisella 
tonttimaalla aivan karjapihan aidan 
ulkopuolella. Karjapiha on ollut ni
mensä, mukaisessa käytössä viimeksi 
1940-luvun loppupuoliskolla. Ilmeises
ti lehmien ansiosta hiekkainen maape
rä on aitauksen sisällä väkevöitynyt 
niin , että siinä nykyään rehottaa täysti
heä pöheikkö, jossa vadelman (Rubus 
idaeus) lonkeroivat versot kilpailevat 
kaksimetriseen ennätyskorkeuteen 
kasvavan nokkosen ( Urtica dioica) 
kanssa. 

Myös mustuvapaju lienee osaltaan 
hyötynyt lehmien luovuttamista ravin
teista niin , että se on saattanut kehittää 
runkonsa lajille harvinaiseen mittaan. 
Valkealan talon tontin laidalla kasvaa 
kuitenkin täysin luonnontilaisellakin 
maaperällä myös muita lajin yksilöitä, 

jotka selvästi ylittävät kasvioissa anne
tut lajin korkeusmitat. 

Kuinka korkeaksi mustuvapaju sit
ten todella mahtanee kasvaa? Ruove
dellä tekemieni havaintojen mukaan 
kaikki kasviat ovat selvästi aliarvioi
neet lajin korkeuden. Mustuvapajun 
korkeus on Hämet-Ahdin ym. (1986) 
mukaan 2-5 m, Hiitosen (1933) mu
kaan 1,5-3(-6) m, Cajanderin (1906)ja 
Melan (1899) mukaan 1,5-4 m. Koko 
Euroopan kasviossa (Tutin ym. 1964) 
korkeudeksi on annettu 1-4m. 

Skandinavisissa kasvioissa tiedot 
mustuvapajun korkeudesta menevät 
pahasti ristiin. Lindman (1926) ilmoit
taa lajin korkeudeksi "ända bis över 6 
m" ja Hylander (1966) "mera sällan 
upp tili 6 m", mutta Lid (1985) vain 2 
m. Kasvioissa mainitut mustuvapajun 
korkeudet ovat siis selvästi todellisia 
korkeuksia pienempiä, vaikkakin jois
sakin kasvioissa (esim. Hämet-Ahti 
ym. 1986) mainitut mitat ovat yleensä 
keskimittoja , eivät ääriarvoja. 

6-metrinen kiiltopaju 

Mittasin kiiltopajun (S. phylicifolia) 
maksimikorkeudeksi Ruoveden Ku
konpohjan Valkealan rantamaastossa 
6 m. Pensaat olivat saaneet kasvaa 
Kukonlahden keväisin tulvan alle jou
tuvassa reunuksessa omassa rauhas-
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Kuva 1. Pajut ovat suo malaisen rantamaiseman luontaisia koristepensaita. Ruovesi, Visuves i 1985. 
- Valo kuvat Niilo Söyrinki. 

Fig. 1. Willows a re characte ri stic bushes of lakeshores in Finland. - Photographs iilo Söyrinki. 

saan niin kauan, että vanhimmat run
got olivat jo tyvestään lahonneita ja 
osa kaatuneita . 

Säännöllisesti pensaaksi jäävän kiil
topajun korkeus on ilmoitettu myös eri 
lailla eri kasvioissa . Hämet-Ahdin ym. 
( 1986) mukaan se on (0 ,5-)2-3 m, Hii
tosen (1933) l-2(-4) m, Cajanderin 
(1906) l-4 m ja Melan (1899) 1,5-4 m. 
Myös Euroopan kasviossa (Tutin ym. 
1964) yläraja on 4 m. Ruotsissa laji 
Lindmanin (1926) mukaan harvoin 
kasvaa yli 2 m korkeammaksi , ja Hy
landerin ( 1966) arvio on n. 1,5-2 m. 
Lid (1985) tyytyy taas lyhimpään mit
taan, yhteen metriin. 

Suosikaa pajuja 

Mustuva- ja kiiltopaju niinkuin muut
kin pajut pääsevät kulttuurimaisemas
sa harvoin kasvamaan täyteen mit
taansa, ja vain voimakkaan vesomisky
kynsä ansiosta ne kykenevät säilyttä
mään paikkansa. Kotimaisia pajuja 

myös tuskin koskaan istutetaan koris
tepensaiksi tai edes suvaitaan pihapii
rissä, jos ovat siihen omin avuin ilmes
tyneet . Mieleeni on jäänyt, kuinka 
erään humanistiprofessorin omakoti
talon tontille pääkaupungin liitosalu
eella o li päässyt kasvamaan virpapajun 
(S. aurita) pensas, joka ei tietenkään 
kuulunut istutussuunnitelmaan. Isäntä 
pahoitteli, ettei sitä oltu vielä raivattu 
pois ja kuunteli ihmetellen, kun koetin 
vakuuttaa , että pensas sopi erinomai
sesti maastoon ja oli mielestäni niin 
viehättävä , että en hänen sijassaan sitä 
hävittäisi. 

Pajujen kauneusarvo huomataan 
sentään keväällä Palmusunnuntain ai
kaan , kun pehmeäkarvaiset "pajunkis
sat" alkavat kuoriutua silmusuomujen 
alta . Silloin oksat katkotaan vietäväksi 
maljakkoihin raamatullisten palmun
lehvien vertauskuvina, niin että asutus
taajamien lähellä vain oksantyngät jää
vät muistuttamaan ihmisen kauneu
denkaipuusta. 

Vaikka kotoisten pajujemme merki-
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tys ihmiselle onkin vähäinen, eivät ne 
suinkaan ole tarpeettomia luonnon ko
konaistaloudessa. Ne ovat pioneerikas
veja , jotka tulevat toimeen tulvaran
noilla ja nevojen ja muiden soiden lai
tella , joilla metsäpuut eivät pysty kun
nolla kasvamaan. Ne kukkivat aikaisin 
keväällä , kun useimmat muut kasvit 
vasta heräilevät talvihorroksestaan, ja 
ne ovat korvaamattomia monien hyön
teislajien ravinnon lähteinä. Niiden 
runsaasti mettä erittävät ja siitepölyä 
tuottavat norkot kuhisevat aurinkoisi
na päivinä mehiläisiä, kimalaisia, kär
päsiä, päiväperhosia ja muita nälkäisiä 
hyönteisiä. Auringonlaskun jälkeen 
suuntaavat hienon hajuaistinsa ohjaa
mat yöperhoset lentonsa noiden mesi
kukintojen luo. Usein ne ahmivat ma
keaa nestettä niin runsaasti, että puto
avat pajua ravistettaessa maahan ja 
jäävät siihen kohmeloisina makaa
maan. Ilman pajuja keväisen hyönteis
faunamme energiatalous olisi paljon 
vaikeampaa, ja sen seuraukset heijas
tuisivat myös muuhun luontoon. 

Pajujen suku käsittää runsaan vali
koiman niin ulkonäöltään kuin ekolo-
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Kuva 2. Kiiltopaju ve
somisen jälkeen uudel
leen voimistuneena. 
Ruovesi, Kukonpohja 
1980. 

Fig. 2. Salix phy lici
folia nourishing afte r 
cutt ing. 

gisilta ominaisuuksiltaankin erilaisia 
kotimaisia lajeja. Ne ovat hyödyllisiä 
luonnon kokonaistaloudessa ja sopivat 
eläväittämään maisemakuvaamme. 

iitä voitaisiin myös käyttää nykyistä 
enemmän rikastuttamaan puistojemme 
ja pihamaidemme kasvimaailmaa. 
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Maisema-arkkitehdin ajatuksia saarnesta 

Anne Mäkynen 

Mäkynen , A. 1988: Maisema-a rkkitehdin ajatuksia saarnesta·. (Common ash as 
seen by the architect.)- Sorbifolia 19(3): 121-123. 

Common ash (Fraxinus excelsior L.) is a handsome tree for woodland gardens as 
well as parks in southern Finland. Late bud burst and early leaf fall do not 
necessarily detract from the value of ash, rather they bring variety to mixed 
plantings. The fo liage throws moderate shade , and promotes undervegetation. Ash 
needs good soi! and plenty of water but when these requirements are fulfilled it 
grows fast and makes a tali, noble tree. 

Anne Mäkynen, Musl!okaru 31 A 2, 00100 Helsinki. 

Saamesta (Fraxinus excelsior L.) kuu
lee usein puhuttavan jotenkin negatii
viseen sävyyn. Monasti saami ohite
taan nopeasti Iuetellen sen käyttöä ra
joittavia ominaisuuksia: vaatelias, hal
lanarka, !ehti i myöhään. Suuri koko
kin ilmaistaan varoittamalla, ettei 
saami sovi pieneen pihaan. Sitten saar
ni ikäänkuin unohdetaan käyttökel
poisten puiden joukosta. Mistä saamea 
kohtaan tunnettu penseys lieneekään 
pesiytynyt ajatuksiin, tehokasta se ai
nakin on: saamea käytetään vähän. 
Mik i? Saamihan on upea puu! Linne
kin antoi metsäsaamelle lajinimen, jo
ka tarkoittaa korkeaa ja ylhäistä. Den
drologian Seuran "Suurpuuoppaa
seen" toivon saamelle positiivista mää
ritelmää. Esimerkiksi: saami on erin
omainen puu eteläisen Suomen puisto
metsien lehtopaikkoihin ja puistopuu
na komea , kookas ja kaunislehtinen. 

Saarni puistometsässä 

Saami on toki vaatelias kasvupaik
kaansa nähden, mutta ei mahdoton . 
Onko vain sellainen puu hyvä, joka 
menestyy missä tahansa? Puistometsis
sä on usein pieniä lehto- ja lehtokorpi
laikkuja , jotka ovat syvämultaisia ja 
ravinteikkaita ja joissa on riittävästi 

liikkuvaa kosteutta. Saamella voi il
maista paikan rehevyyttä. Saamen lat
vus on harva ja sen varjo on kevyehkö 
antaen pensaille ja kenttäkerrokselle 
hyvät olosuhteet kehittyä. Keväinen 
valoisuus, kun saami ei o le vielä leh
dessä, saa lehtoyrtit loistavaan kukin
taan. Kulkija pysähtyy ihastuksesta. 

Saami on kliimakspuu . Se istutetaan 
!1arvennetun suojospuuston alle. Ty
pensitojana tervaleppä on hyvä suojus
puu. Taimikkoa ei tarvit e hoitaa ko
vin tiheänä , sillä saami pyrkii luonnos
taan kasvattamaan hyvän rungon. Va
litettavasti saami maistuu hirville. Pie
nialaiset istutukset voidaan aidata, sil
lä se ei ole kovin kallista (Almgren ym. 
1984). Kun kasvupaikkavaatimukset 
täyttyvät ja saami on saanut jalansijan, 
palkitsee se kasvattajansa. Se on no
peakasvuinen ja itsekseen uudistuva 
puulaji joka ravinteikkaalla lehtika
rikkeellaan entisestään rehevöittää 
kasvupaikkaansa (Holmåsen 1980). 
Pellon metsittäminen saamella voi olla 
vaikeaa maan liiallisen tiiviyden, hei
nän ja hallaisuuden takia. Savipohja 
sinänsä ei ole sopimaton. Pellolle tulisi 
ensin perustaa suojospuusto ja vasta 
kasvuolosuhteiden parannuttua istut
taa saamen taimet. 

Kevyen varjon antavana ja maata 
parantavana puulajina saami on hyvä 
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Kuva 1. Purolehdon kevättä, vuokot kukkivat ja 
saniaiset nousevat. Puustossa on luontaisena 
saarnea, jota voisi istutuksin vielä lisätä . Kiurun
kannusta , keltavuokkoa ja mukula leinikkiä voi
taisiin myös istuttaa. Espoo. - Valokuvat Anne 
Mäkynen . 

Fig. 1. Deciduous forest alongside a brook in the 
spring with ferns, Anemone nemorosa, Corydalis 
solida and Ranunculusficaria in the understorey. 
The tree stand includes common ash (Fraxinus 
excelsior). - Photographs Anne Mäkynen. 

ylispuu metsäarboretumeiden ja met
säpuistojen vieläkin aremmalle ulko
maiselle lajistolle. Hoitamattomana 
tällainen alue tosin pyrkii muuttumaan 
puhtaaksi saarnimetsäksi, joka tukah
duttaa elinvoimallaan alleen muun la
jiston. Tämä on havaittavissa mm. 
Tammisten arboretumissa. Mutta ei 
kai mikään metsäpuisto menesty hoi
dotta? Saarnea on turha syyttää "vil
liintymisestä". 
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Kuva 2. Saam en taimet kasvavat nopeasti ja sie
tävät varjostusta. Espoo. 

Fig. 2. Ash plantlets grow fast and to lerate a 
modera te shadow. 

Saarni puistossa 

Puistoonkaan saarnea ei pidä istuttaa 
kuivaan tai tiiviiseen maahan. Kituva 
saarni on surkea näky, toisin kuin esi
merkiksi tammi , joka kituvanakin voi 
olla vaikuttava. Menestyvä saarni on 
sensijaa n pitkäikäinen, komea ja koo
kas puu , jonka latvus on vanhemmiten 
todella muhkea . Saarnella on ylpeästi 
ylöspäin tavoitteleva oksisto, jonka 
talviasu piirtyy paksulla viivalla selke
äksi ja säännöllisen ylöskaartuvaksi. 
Se on hyvä vastakohta esimerkiksi pa
jujen ohuelle oksistolle. Rungon kuori 
on nuorena kauniin vihreänharmaa ja 
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Kuva 3. Oikealla kas
vupaikalla saa rni li
sää ntyy iemenestä 
erinomaisesti . Fager
vik. 

Fig. 3. On suitable si
tes ahs reproduces 
well by seeds. 

sileä muuttuen vanhalla puulla tum
memmaksi tiheän verkkomaiseksi 
kaamaksi. Puistopuunakin saami kas
vaa pitkäksi ja tekee hyvän suoran 
rungon, kun monet muut puulajit pyr
kivät valossa kasvamaan liikaa leveyt
tä. 

Saamen myöhäinen lehteentulo jat
kaa nopeasti ohikiitävää kevätaikaa , 
jolloin muut puulajit ovat jo vaihtaneet 
vastapuhjenneiden lehtien lukuisat sä
vyt kesän tasa isempaan syvään vihre
ään. Silloin saami vielä puhkeaa leh
teen keväänraikkaana. Saamen kaunis 
ja siro lehvästö pukee jäykän oksiston 
kesäksi pehmeään ja pitkäkarvaiseen , 
tuulessa herkästi liikkuvaan turkkiin . 
Puhtaan keltaisella syysvärillään saami 
aloittaa syyskauden väriloiston , joskin 
aikainen syyshalla saattaa pudottaa 
lehdet vihreinäkin. Lehtien putoami
nen äkkiä auringon noustessa pakkas
yön jälkeen ei ole aivan vailla drama
tiikkaa. Ei puistoa perusteta yksin
omaan saamen varaan, mutta sen eri
aikaisuudella luodaan vaihtelua. 

Saami kestää huonosti rakentami
sen yhteydessä tapahtuvia kasvuolo
suhteiden muutoksia, varsinkin pohja-
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veden pinnan laskua tai veden patou
tumista seisovaksi. Se ei myöskään sie
dä maatäyttöä. Saami kestää suolaa 
paremmin kuin lehmus, mutta heikom
min kuin jalava. Saasteille saami on 
kuitenkin herkkä (Bucht ym. 1974), 
joten en käyttäisi sitä katupuuksi . 

Mikset käyttäisi saarnea? 

Saami on siinä määrin harvinainen, 
että sen luontaisia kasvupaikkoja ol
laan hyvin herkästi valmiita suojele
maan . Miksei sen aktiivista käyttöä 
myös lisättäisi? Saamella on paljon 
hyviä ominaisuuksia, joita maiseman
hoidossa ja -rakentamisessa voidaan 
käyttää hyödyksi. Saami on uljas puu , 
joka ansaitsee paikkansa puistometsis
sä ja puistoissa. 

Kirjallisuutta 
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Täydennystä Suomen hedelmäpuiden ja puuvartisten 
koristekasvien menestymisvyöhykkeisiin 

Reijo Solantie 

Solantie, R. 1988: Täydennys tä Suomen hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekas
vien menestymisvyöhykkeisiin (Modification of the climatic zones for fruit trees 
and woody ornamental plants in Finland). - Sorbifolia 19(3):124-126. 

Three aspects are proposed as modifying the climatic zones for frui t trees and 
ornamental plants in Finland. Regarding the extreme conditions for growing 
woody plants in Finland, it was necessary to separate the most favourable region 
from zone I (Fig. 1). In this subzone (Ia), the lowest recorded temperatures are 
milder than -33 °C and the vegetational period (above 5 °C) lasts on average 180 
d at !east. Another aspect is the severity of the hardest frosts in severe winters like 
1984-85 and 1986-87. These winters proved to be typical hard winters like 1939-
1940 and 1955-1956. Slightly lower temperatures than ever before were measured in 
places within certain parts of the country. In the 80s new low temperature records 
were observed, particularly on the South coast (subzone lb). The third aspect 
concerns the delay in the disappearance of soi! frost after theonset of the vegetati
onal period. In western and northern Finland such delays occur, mostly of 1 or 2 
weeks (Fig. 1). ln the sourthern and eastern Finland soi! frost has generally melted 
before the vegetational period begins. 

Reijo Solantie, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki. 

Täydentäisin vielä hieman ehdotustani 
Suomen hedelmäpuiden ja puuvartis
ten koristekasvien menestymisvyöhyk
keiksi (Solantie 1986). Ensinnäkin 
Lounais-Suomessa saatujen kokemus
ten perusteella on syytä erottaa vyö
hykkeestä I sen edullisin osa-alue Ia 
(toista osa-aluetta nimitettäköön 
Ib:ksi; kuva 1). Osavyöhykkeen Ia vä
himmäisvaatimuksia on kiristetty vyö
hykkeen I vähimmäisvaatimuksiin 
nähden kasvukauden pituuden suhteen 
viikolla sekä normipakkasten suhteen 3 
asteella , jolloin ne ovat: 

- termisen kasvukauden pituus vähin
tään 180 päivää (1931-1960) 

- marraskuun, joulukuun ja talven 
normipakkaset enintään -17 °C 
-27 °C ja -33 °C (käsite "normi
pakkanen" selitetty jäljempänä). 

Näin edullinen ilmasto on mahdolli-
nen vain Lounais-Suomen saaristossa . 
Tällä alueella Itämeri vaikuttaa maan 
luontaiseen ravinteisuuteen edullisesti 

vieläpä kahdella tavalla . Sadeveden 
mukana osa-alue Ia saa muuta Suomea 
enemmän meren pärskeistä ilmaan jou
tuneita ravinteiden ioneja. Toiseksi 
Itämeren takia alku- ja keskikesän sa
demäärät ovat pieniä; täten ravinteiden 
huuhtoutuminen on vähäisempää kuin 
muualla Suomessa. 

Kolmas lisäys koskee routaolojen 
vaikutusta hedelmäpuiden ja puuvar
tisten koristekasvien menestymiseen. 
Routa on yleensä huomattavasti pak
sumpi Länsi- ja Pohjois-Suomes a 
vyöhykkeiden II- 1 länsiosissa vyö
hykkeen VII pohjoisosassa sekä vyö
hykkeessä VIII kuin Itä- ja Etelä-Suo
messa (Solantie 1985, 1988). Koska yli 
30 cm:n routia esiintyy jälkimmäisellä
kin alueella aika usein, tulee hedelmä
puiden ja koristepensaiden kaikkialla 
Suomessa kestää koko juuristoalueen 
maakerroksen jäätyminen. Paksun 
roudan alueilla maan lämpötila routa
kerroksessa laskee kuitenkin alemmas 
kuin ohuen roudan alueilla. 
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Kuva 1. Suomen hedelmäpuiden ja puuvar
tis ten koristekasvien menestymisvyöhykkeet 
sekä niiden jako lohkoihin routaolojen mu
kaan. (Vyöhykejako on esitetty Sorbi(oliassa 
17 (Solantie 1986) lukuunottamatta vyöhyk
keen 1 jakoa osavyöhykkeisiin Ia ja lb). 
Lohkot: 
Tiheä viivoitus = routa häviää yli 5 päivää 

kasvukauden alkamisen 
jälkeen 

Harva viivoitus = routa häviää 0-4 päivää 
kasvukauden alkamisen 
jälkeen 

Valkea = routa häviää ennen kas-
vukauden alkamista 

Fig. 1. The climatic zo nes for fruit trees and 
woody ornamen tal plants in Finland and di
vision into segments according to soi! frost. 
(See Solantie 1986). 
Segments: 
Dense ruling = soi! frost las ts longer than 5 

d into the beginning of the 
vegetational period 

Sparse ruling = soi! frost lasts 0 to 4 d into 
the beginning of the vegeta
tional period 

Bla nk = so i! frost disappeares before 
the vegetational period be
gms 

Roudan viivästynyt sulaminen ter
misen kasvukauden alkamiseen nähden 
on merkityksellistä esim. kevätistutus
ten kannalta. Roudan katoamisajan
kohdan ja termisen kasvukauden al
kamisajankohdan keskimääräisen ai
kaeron alueel linen jakautuma analysoi 
tiin siihen vaikuttavien tekijöiden avul
la Solantien ( 1988) tutkimuksen perus
teella (kuva 1). Mitä paksumpi routa 
on, sitä enemmän energiaa sen sulami
nen keväällä vaatii. Vähärautaisella 
alueella vyöhykkeessä I, vyöhykkeiden 
II-VI itäosissa ja vyöhykkeen VII ete-
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läosassa routa sulaa keskimäärin 0-7 
päivää ennen termisen kasvukauden 
alkua (kuva 1 ). Etelä-Suomessa maan 
lämpövarasto t ovat edellisen kesän jäl
jiltä vielä lumen sulamiskautenakin 
niin suuret , että kohtalaisen ja paksun
kin roudan alueilla routa ehtii sulaa ta
vallisesti jo ennen termisen kasvukau
den alkua (Uusimaa ja vyöhyke Ib) tai 
viiden päivän kuluessa termisen kasvu
kauden alettua (vyöhykkeiden II ja III 
länsiosat) . Sensijaan vyöhykkeiden IV 
ja V länsiosissa sekä vyöhykkeen VI 
pohjoiskolkassa roudan sulamiseen ku-
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luu vielä termisen kasvukauden alettua 
n. 7-10 päivää, vyöhykkeen VII poh
joisosassa n. 10-15 päivää ja vyöhyk
keessä VIII 15-30 päivää. Näillä yli 
viikon mittaisen routaviiveen alueilla 
voidaan myös päätellä maan lämpöti
lojen ole\fan talvella alimmat. 

Toinen asia koskee poikkeuksellisia 
ta1via 1984-85 ja 1986-87 pakkasennä
tyksineen. Nämä talvet kuuluvat "ko
vaan sarjaan", kuten esim. 1939-1940 
ja 1955- 1956, olematta mitenkään en
nenkuulumattoman ankaria. Koska 
havaintoasemat ovat toimineet yleensä 
vuosikymmeniä, saavutetaan tällaisina 
talvina aina osalla niistä uusia pakkas
ennätyksiä vanhojen ennätysten "rik
koontuessa" niukasti (lyhyen aikaa 
toimineilla asemilla ennätykset muut
tuisivat suuresti laajoilla alueilla , kun 
taas vuosisataisissa sarjoissa - jos nii
tä olisi - uusia ennätyksiä ei tällaisi
nakaan talvina hevin saavutettaisi). 
"Talven normipakkanen" (Solantie 
1986) laskettiin kolmen kylmimmän 
vuorokausiminimin keskiarvona kau
tena 1959-1983, mikä vastaa n. 15-20 
vuoden toistumisaikaa. Pidennettäessä 
entinen 25-vuotiskausi 30-vuotiseksi 
(talvi 1987-1988 viimeisenä), saadaan 
Ilmatieteen laitoksen ennätysrekisterin 
(Ilmatieteen laitoksen havaintotulok
siin perustuva, ajan mukana täydennet-

Taulukko 1. Uudet normipakkasten vyöhyke
keskiarvot ja niiden muutokset 25-vuot iskauteen 
verratt una 

Vyöhyke 

Ia 
lb 
1 
II 
111 
IV 
V+ VI 
VII 
VIII 

o rmipakkasen 
muutos (0 C) 

-0,7 
-1 ,6 
- 1,3 
-0,4 
-0,5 
-0,6 
-0,5 
-0,9 
± 0,0 

"Uusi" normi
pakka nen (- 0 C) 

31 ,1 
34,0 
33 ,1 
36,5 
37,0 
39, 1 
42,0 
44,2 
46,0 
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tävä ATK-rekisteri laitoksen sisäiseen 
käyttöön) tiedoista uudet normipak
kasten vyöhykekeskiarvot ja niiden 
muutokset 25-vuotiskauteen verrattu
na (taulukko 1). 

Uudet normipakka-set vastaavat n. 
20-25 vuoden toistumisaikoja. Kun 
toistumisaika kasvaa, pitäisi normi
pakkasten teoreettisesti hieman kiris
tyä ja niiden alueensisäisen vaihtelun 
hieman pienentyä. äin kävikin. or
mipakkasten alueensisäiset hajonnat 
pienenivät keskimäärin 1,9 °C:stä 
1,7 °C:een. Talven normipakkanen ki
ristyi melkein kaikilla alueilla n. puoli 
astetta ja yhtä lukuunottamatta alle as
teen. Tämä poikkeus oli osa-alue Ib , 
jossa normipakkanen kiristyi peräti 
1,6 °C. äin osa-alueet Ia ja Ib erottui
vat entistä selvemmin toisistaan. Tämä 
osa-alueiden välinen ero ei ole sa ttuma 
vaan sillä o n fysikaaliset perusteensa . 
Kokonaan tai osittain sula Pohjois
Itämeri lauhduttaa jokseenkin aina 
vain osavyöhykettä Ia , mutta harvem
min osavyöhykettä Ib. Pohjois-Itäme
ren ja mantereen välinen ilmanpaine
ero sekä saariston mannerta pienempi 
kitka pitävä t yllä tuulta ja sekoittumis
ta osavyöhykkeessä Ib , mikä lauhdut
taa pakkasia avoveden ollessa kauka
nakin. Kuitenkin joskus, kuten tammi
kuussa 1987, on maanpinnanläheinen 
kylmä ilmakerros niin paksu , ettei se
koittumisella ole tällaista lauhduttavaa 
vaikutusta, vaan muodostuu selvä 
lämpötilaero Ib :n ja Ia:n väl ille. 

Kirjallisuutta 
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Vaivero (Chamaedaphne calyculata) puutarhakasvina 

Pentti Alanko 

Ala nko , P . 1988 : Vaivero (Cha maedaphne ca lyculata) puutarhakasvina (Chamae
daph ne ca lyculata as a garden sh rub). - So rbi fo lia 19(3): 127- 128. 

Cha maedaph ne cal yculata has a pronounced eas tern distribution in Europe. Beside 
USS R a nd Finla nd it grows as a na ti ve o nl y in a few places in Sweden and eastern 
parts o f Po la nd. There are no reco rds o f thi s shrub bei ng cult iva ted outside bota ni
ca l gardens in Finland , where cultivatio n experiments have been succesful. l t ca n be 
grown in rock gardens, peat beds and amo ng low growi ng rhododendrons. 

Penu i Alanko. Korsutie 34, 00370 Helsinki. 

Aiemmi n es itellystä va ive ron lähisuku
laisesta kellovaiverosta (Pieris flo ribun
da ), joka on kotoisin Pohjois-Ameri
kasta , on jonkun verran viljelytietoja 
maas tamme (Alanko 1984). Sensij aan 
kotimaisesta vaiveros ta ( Chamae
daphne calyculata) ei meillä ole viljely
tietoja muualta kuin kasvitieteellisistä 
puuta rhoista . Kun se kuitenkin on niis
sä viihtynyt hyvin , on vaiveron lähempi 
es ittely paikallaan. Tätä kaunista kas
via tapaa usein myös luonnossa soilla 
liikkuessamme, joten tutustuminen si i
hen on paikallaan. 

Levinneisyys 

Vaivero on sukunsa ainoa laj i. Se kas
vaa luonnonvaraisena koko pohjoisen 
pa llo npuoliskon havumetsävyöhyk
keellä . Euroopassa sen levinneisyys on 
selvästi itä inen: Neuvostoliittoa lu
kuunottamatta sitä tavataan yleisem
min va in Suomesta. Puolasta ja Ruot
sista va ivero tunnetaan vain muuta mis
ta pa ik oista (J a las 1981). Ruotsissa sitä 
kasvaa o rrbottenissa pääasiassa 
Suomen rajan tuntumassa . Kasvin 
ruotsin kielinen nimi onkin sattuvasti 
fi nnmyrten, suomenmyrtti . 

Tuntomerkit 

Vaivero kasvaa luonta isena eri laisilla 
so illa , etupäässä rämeillä ja so iden lai-

Ku va 1. Kukk iva vaive ron verso (EH , Tyrvä ntö 
1954, Pank akoski. H). Mitt a kaava 5 cm . - Piir
ros Ma rja Koistinen. 

Fig. 1. F lowering shoot o f Chamaedaphne calycu
lara . Scale 5 cm. - Del. Marja koist inen. 
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doissa, sekä myös rantojen suoreunuk
silla. Se on ainavihanta kanervakasvei
hin (Ericaceae) kuuluva pieni pensas, 
joka tulee 20-50 cm korkuiseksi. Soi
keahkot , hieman pitkulaiset lehdet 
ovat harmahtavan vihreät, alta ruskea
pilkkuiset. Vaivero muodostaa kuk
kanuppunsa jo syksyllä, sillä se kukkii 
aikaisin keväällä , Etelä-Suomessa jo 
toukokuussa, pohjoisempana kesä
kuussa. Kukat ovat ruukkumaiset , val
koiset , 5-6 mm pituiset, sijaiten tois
puolisessa tertussa (kuva 1 ). Hedelmä 
on kota. 

Oiva kivikkopensas 

Vaiveroa vo isi viljellä puutarhassa alp
piruusujen tapaan. Etenkin se sopii ki
vikkopuutarhaan pienten varpumais
ten kasvien ja matalien alppiruusujen 
joukkoon. Kasvualustan pitää olla kui
tenkin ehdottoman hapan , riittävästi 
kosteutta pidättävä joko turve- tai 
hiekkamaa. Se ei näytä olevan kovin
kaan vaativa kasvupaikan suhteen, 
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Kuva 2. Vaivero muo
dostaa viljeltynä tiheä
tä ja matalaa varvus
toa. Kuva Göteborgin 
kasvitieteellisen puu
tarhan kivikkopuu
tarhasta. - Valokuva 
Pentti Alanko 1986. 

Fig. 2. Chamaedaphne 
calyculata grows free ly 
and forms a dense co
ver. The picture is 
from the Botanical 
Garden in Gothen
burg, Sweden . - Pho
tograph Pentti Alanko 
1986. 

vaan menestyy niin aurinkoisella kuin 
melko varjoisellakin paikalla. Kun 
meillä ei ole kovinkaan monia kestäviä 
ainavihreitä kasveja, joita voimme vil
jellä puutarhoissamme koristekasvei
na , olisi hyvä muistaa myös vaiveron 
mahdollisuudet. Luonnossa kasvaes
saan se on harvaversoinen, mutta 
muodostaa viljeltynä tiheän versoston 
(kuva 2). Vaiveroa voi lisätä siemenis
tä , mutta nähtävästi nopeammin tai
mia saa pistokkaista. Lisäyksestä ja sen 
ajankohdasta ei ole tietoa, vaan ne täy
tyy itse kokeillen ottaa selville. Luon
nosta sitä on vaikeata siirtää kuten 
muitakina kanervakasveja. 
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Saarnen puuaineen ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi, J . 1988: Saamen puuaineen ominaisuudet ja käyttö (Characteristics and uses 
of ash wood, Fraxinus excelsior) - So rbifolia 19(3): 129-134. 

Ash (Fraxinus excelsior) can grow 30-40 m tali , in Finland 20 m, and with boles 
60(30-100) cm in diameter. The trunk is straight, of good shape, branchless and 
useful up to a height of 15-20 m. 

Ash wood is ring-porous with a conspicuous growth-ring figure, typically 
st raigh t-and fine-grained. Its decorative appearence is somet imes enhanced by a 
wavy or curly grain . The fibre length ison average 1,05 mm. The wood is white , 
yellowish or pale-pinkish , hard , strong, elastic a nd f1exible. lt is especially valued 
for its toughness. Ash rots easily, being attacked by fungi and insects and is thus not 
suita ble for o utdoor use. The wood shrinks a nd swells on average 12,8-13,6 % in 
volume with humidity f1uctuations . The density of ash wood can vary appreciably. 
On ave rage it is 690 kg/ m3 at 12-15 % moisture content. The effect ive heat value is 
on average 4250 kcal/ kg = 17,8 MJ/kg. 

Ash is easy to saw and plane, takes a good finish, and responds very well to steam 
bending. It is used for sport s goods , especially tennis racquets, hockey sticks, 
baseball bats, a nd gymnasium equipment , for ladder-rungs and the handles of tools 
such as axes and hammers. Other uses are for the handles of garden tools , for the 
wooden pa rts of agricultura l machinery, fo r the framework of lorries and trams, 
and for bending work in furniture and boat-building. 

Finland imports ash mainly as sawn timber but also as roundwood , plywood and 
parquet. 

Juhani Salmi. Metsäntutkimuslaitos, metsäteknologian rurkimusosasro, Unioninkaru 
40 A, 00170 Helsinki. 

Saarni (Fraxinus excelsior) on nuorena 
melko nopeakasvuinen, tummalatvuk
sinen puu , joka hyvissä olosuhteissa 
saavuttaa jo kolmantena elinvuonnaan 
noin kahden metrin keskimääräisen pi
tuuden . Avoimella paikalla kasvaes
saan saarni jää, kuten valopuut yleen
sä, lyhytrunkoiseksi , noin 25-metrisek
si, mutta muuten se voi muodostua 
runsaasti haarovana ja usein myös vi
saisena mahtavaksi: rinnankorkeuslä
pimitta saattaa olla 170 cm ja valtava 
latvus sulkeutunut ja pyöreä. Syvä lle 
ulottuva paalujuuri syvine sivujuuri
neen ankkuroi puun lujasti maahan. 
Sulkeutuneissa metsiköissä saarni kas
vaa 30-40 m pitkäksi- Suomessa noin 
20 m -ja saa rinnankorkeusläpimittaa 
keskimäärin 60 cm (30-100 cm). Run-

ko on suora, korkealle oksaton ja 
muodoltaan sylinterimäinen. Silloin 
tällöin saattaa esiintyä visapahkoja. 
Käyttökelposen rungonosan pituus on 
15-20 m. Saamen pituuskasvu päättyy 
noin 100-vuotiaana, mutta puu saattaa 
elää jopa 300-vuotiaaksi. 

Puun kuori on noin 35-45 (50) vuo
den ikään saakka sileä ja vihertävän 
harmaa, vanhempana harmaanruskea 
tai melkein mustanruskea, kaarnainen, 
ja siihen syntyy leveitä pitkittäis- ja 
poikittaishalkeamia. Mahdollisesti syn
tyneet haavat saarni kyljestää nopeasti . 
(Kalela 1945, Guggenbi.ihl 1963, Kärk
käinen 1977, Salmi 1978, Wagenfi.ihr 
1987). Kuoren osuus rungon tilavuu
desta on no in 9-14 % (Thunell & Pe
rem 1952). 
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Puuaineen ominaisuudet 

~aarni on . ke.häputkiloinen Iehtipuu, 
JOnka putkiio1den koko on tangentin 
suunnassa jokseenkin muuttumaton 
mu~.ta pienenee selvästi kevätpuust~ 
kesapuuhun päm. Samassa vuosilus
tossa kevätpuun putkisolut ovat kesä
puun putkisoluja lyhyempiä . PutkiJoi
den ansiosta vuosilustot erottuvat sel
västi kaikissa leikkauksissa. Vuosilus
toje~ paksuus vaihtelee 1,5 mm:stä 12,0 
mm:un. Kevätpuun putkilot ovat 2-
3:ssa rivissä, ja isot, vuosiluston sisä
r~u~assa olevat putkilot näkyvät poik
kileikkauksessa paljain silmin. Kesä
puun putkilot ovat yksittäisiä tai 2-4 
putkilon ryhmissä, jotka poikkileik
kaukse.ssa erottuvat ympäröivien tylp
pyso.luJen vuoksi ympäristöään vaale
ampma täplinä. Pituuden suuntaisissa 
leikkauksissa suurten putkiJoiden uur
teet ovat selvät, jyrkät ja jokseenkin 
suorat. Kevätpuussa on putkiJoita 
poi~kileikkauksessa 2- 12 kpl/mm 2 ja 
kesapuussa 4-22 kpl/mm2• Putkisolu
jen keskipituus on noin 0 23-0 27 mm 
PutkiJoissa on tyllejä. ' (Kärkkäine~ 
1977 ~ ~almi 1978, Wagenfi.ihr 1987). 
~utkii01den osuus rungon puuaineen 
tilavuudesta on keskimäärin noin 12 
(5-:30) % ja puutylppysolujen osuus 
nom 10-11 % (Thune ll & Perem 1952 
:Wag~nfi.ihr 1987). Kärkkäinen (1977) 
Ilmoittaa saamen kevätpuun kuivatila
vuuspainoksi 385-506 kg/m 1 ja kesä
puun 721-803 kg/m l. 

Puuaine on rakenteeltaan enimmäk
seen ohut-, pitkä- ja suorasyistä. Kuitu
jen keskimääräinen pituus on noin 1,05 
(0,50-:-1 ,60) ~m , ja niiden osuus rungon 
puuameen tilavuudesta on keskimäärin 
noin 62 (50-70) % (Thunell & Perem 
1952, Wagenfi.ihr 1987). 

Ydinsäteet sijaitsevat toisiinsa näh
den säännöttömästi, ovat hyvin ohuita 
ja poi~.kileikkauksessa tuskin näkyviä. 
Sen SIJaan säteen suuntaisessa leik
kauksessa ne saattavat, tosin vaikeasti, 
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e:.ottua lukuisina, kapeina , heikosti 
kultävinä nauhoina tai läikkinä (Gayer 
1939). Tangentin suuntaisessa Ieik
k~uksessa ydinsäteiden tiheys on kes
kimäärin 7 (5-9) kpl/ mm 2• Ydinsätei
den osuus rungon puuaineen tilavuu
desta on keskimäärin noin 15 % (Thu
nell & Perem 1952, Wagenfi.ihr 1987). 

Sydänpuu ja pintapuu ovat vaikeasti 
erottuvia. Pintapuu on paksu , melkein 
valkea, kellertävä tai vaalean punerta
va. Vasta iän mukana, yli 60-vuotiailla 
puilla , syntyy selvä sydänpuumuodos
tuma, joka erottuu pintapuusta terä
västi harmaana , vaaleanruskeana tai 
oliivinvärisenä. Kesäpuu on kevätpuu
ta tummempaa. Puuaine on erilaisten 
värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa 
suonista (tangentin suunta) tai raitaist~ 
(pit~ussuu.nta) j~ vaikuttaa tästä syystä 
hyvm konsteelhselta. Laineeilinen tai 
visainen saarniviilu on erittäin kaunis
ta. Mainittakoon , että vaaleankeltaisen 
harmaassa puuaineessa on punakeller
tävä juoyitus, samantapainen kuin ja
lavassa , Ja vaaleassa, heikosti kellertä
vässä puuaineessa edellistä tummem
mankeltainen juovitus. Ulkonäöltään 
puuaine on keskikarkeaa ja vaikuttaa 
tämän vuoksi epätasaiselta. opeasti 
kasvanut, paksulustoinen puuaine on 
kovempaa ja lujempaa kuin hitaasti 
kasvanut, ohutlustoinen puuaine. Ki
visten rinteiden saarni on lyhytkuituis
ta, e1kä se täten ole niin sitkeää kuin 
tasankojen tuoreessa , erittäin humus
pitoisessa maassa kasvanut pitkäkui
tumen puuaine. Edellinen on sen takia 
ammattipiireissä vähemmän suosittu 
koska se haurautensa vuoksi murtu~ 
työstettäessä . 

Tumma sydänpuu on saamen laatu
vika, koska puna-, ruskea- tai musta
sydänpuiset puut eivät ole niin sitkeitä 
kuin vaaleasydänpuiset Sitä ei suosi
tella rakennelmiin , joissa vaaditaan 
taivutus-, puristus- tai vetolujuutta 
(Guggenbi.ihl 1963, Salmi 1978, Wa
genfi.ihr 1987). 
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Saamen puuaine on hieman koivun 
puuainetta painavampaa. Sen kuivati
heys on keskimäärin 650 (410-820) 
kg/m 3

, kuiva-ilmakuivatiheys (kos-
spitoisuus 12-15 %) 690 (450-860) 

1 n 3 ja tuoretiheys 800 ( 600-1140) 
''m 3 (Wagenfi.ihr 1987). 
Puuaine on lievästi hapahkoa (noin 

pH 5,8), mutta sillä ei ole mitään huo
miota herättävää hajua ; a inoastaan 
tuoreissa leikkauspinnoissa on todetta
vissa hieman imelähkö, sokerijuurik
kaan kaltainen tuoksu. Se on .kovaa ja 
kestää melko hyvin taivutusta ja puris
tusta . s~_ veto- ja iskutaivutuslujuus_ 
ovat erinomaiset ja leikkauslujuus koh
talainen. Punaiset ja keltaiset läiskät 
puuaineessa, samoin kui n puun värjäy
tyminen harmaanmustaksi tai har
maanvalkeaksi eivät ole yksinomaan 
kauneusvirheitä, vaan merkkejä alkas
vasta lahosta. 

Sään vaihteluissa puuaineen kestä
vyys on vähäinen, joten saami ei sovel
lu nopean lahoavuu tensa ja sienille se
kä hyönteisille altti utensa takia ulko
käyttöön . Puun kyllästäminen on vai
keaa (Salmi 1978, Wagenfi.ihr 1987). 

Kasvava tai vasta kaadettu saami 
kuuluu erään saksalaisen ryhmittelyn 
mukaan tuoreisiin puihin , joissa on 
vettä noin (200) 250-350 (400) kg/m 3 

(kiintotilavuus) (Trendelenburg & 
Mayer-Wegelin 1955). Puuaineen kos
teuspitoisuusprosentt i o n sydänpuussa 
46 ja pintapuussa 44 (Kärkkäinen 
1977). 

Puuaine kuivuu nopeasti, eikä täl
löin yleensä synny halkeamia eikä särö
jä. Saami vaatii kuitenkin huolellisen 
kuivauksen ja varastoinnin , vaikkei se 
tosi n ole niin arka puu kuin esimerkiksi 
koivu . Ulkoku ivauksessa ei ilmene on
gelmia. Keinokuivattaessa on suositel
tavaa käyttää kohtuullista lämpöä, jot
tei kuivuminen olisi liian nopeaa. Tuo
reella pyöreällä puutavaralla on tai
pumus halkeilla päistään ja sivuiltaan , 
joten rungot o lisi mikäli mahdollista 
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katkaistava kuorellisina . Mikäli arvo
kas, vaalea väri halutaan puussa säilyt
tää , on puu sahattava melko välittö
mästi kaadon jälkeen ja varastoitu 
puutavara suojattava auringo lta ja sa
teelta, ettei sään vaih teluissa pääsisi 
syntymään halkeamia ja värivikaa. 
Puuaine kutistuu ulkokuivauksessa 
kohtalaisesti, muttei kuitenkaan niin 
voimakkaasti kuin keinokuivauksessa 
(Guggenbiihl 1963, Salmi 1978). 

Puuaine kutistuu ja paisuu (elää) 
keskinkertaisesti lukuun ottamatta pi
tuuden suuntaista kutistumaa, joka on 
pieni. Kutistumisprosentti on pituus
eli puun syiden suunnassa keskimäärin 
0,2, säteen suunnassa 4,6-5 ,0, tangen
tin suunnassa 8,0- 8,4 ja tilavuudessa 
12,8-13 ,6 (Wagenfi.ihr 1987). 

Kuivatiheyden ollessa 695 kg/m 3 on 
puuaineen paisumisprosentti puun kos
teuden lisääntymisprosenttia kohti sä
teen suunnassa 0,2 1, tangentin suun
nassa 0,38 ja tilavuudessa 0,59 (Kärk
käinen 1977). 

Saamen tehollinen lämpöarvo abso
luuttisen kuivana (4250 kcal/kg = 17,8 
MJ/kg, Thunell & Perem 1952) on li
kimain sama kuin vaahteralla, mutta 
huomattavasti alempi kuin koivulla. 
Salmi (1964) ilmoittaa koivun vastaa
vaksi lämpöarvoksi 4742 kcal/kg 
= 19,9 MJ/kg. 

Aiemmin esitettyjen puun vikojen li
säksi mainittakoon vielä lenkous, jos
kus esiintyvä kierteisyys ja vastasyi
syys , vesaoksat, epätäydellinen sydän
puun muodostus , hapettuman aiheut
tamat väriviat puuaineessa, toukan
käytävät, lahoisuus ja pakkashal
keamat (Wagenfiihr 1987). 

Työstettävyys 

Saamen puuaine on helposti työstettä
vää kaikilla niin käsi- kuin konekäyt
töisilläkin puutyövälineillä . Sitä on 
vaivatonta sahata, kuoria, leikata, sor
vata, vuolla, liimata, hioa, höyryttää , 
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taivuttaa, kiillottaa, petsata, maalata ja 
lakata, mutta halkaiseminen on usein 
vaikeaa. Myös höyläys luonnistuu 
useimmiten mainiosti, mutta tiheäsyi
sillä puilla on taipumus repeillä. Naulat 
ja ruuvit pitävät puussa hyvin. 

Taivutukseen soveltuvat parhaiten 
oksattomat, suorasyiset ja paksulustoi
set puut, ja viilutuotannossa on etusi
jalla puhdasvärinen, ohutlustoinen 
raaka-aine (Salmi 1978, Mali 1980, 
Wagenfiihr 1987). 

Käyttö 

Vaneriteollisuus käyttää virheetöntä 
saamea pääasiassa vanerin pintaviilu
na. Sorvattuja tai leikattuja viiluja käy
tetään runsaasti myös huonekaluihin, 
panelointiin, ovien peileihin ja parket
teihin. Tällä hetkellä lautaparketit ovat 
halpuutensa, helpon asennettavuutensa 
ja hoitonsa ansiosta saavuttaneet suu
ren suosion. Lattiapäällysteenä puu on 
kovuutensa, mainion kiillotettavuuten
sa ja vaaleutensa takia arvostettua. 

Paitsi lattioihin ja laudoituksiin 
saamea käytetään kokopuuna myös 
porrasaskelmiin, päätyseiniin ja katto
rimoina, yleensä paikoissa, joissa vaa
ditaan hyvää iskutaivutuslujuutta. 
Yleistoteamuksena voidaan sanoa , että 
puu on sisärakenteissa viimeistely- ja 
koristepuu, jota käytetään mm. ma
kuuhuoneiden sekä laivojen sisustuk
seen. 

Puusepänpuuna ja taidepuusepän
verstaissa (mm. kaiverrus-, puuveistos
ja koristeleikkaustyöt sekä erilaiset ra
siat ja lippaat) käytetään sekä massiivi
sena puuna että viiJuna varsinkin kau
niskuvioista, visaista tai !aineellista 
saamea. Myös juuripuuta käytetään. 
Rungot, joissa on oliivinvärinen sy
dänpuu ("oliivisaami"), ovat samoin 
kysyttyjä. Huonekaluteollisuudessa 
saami ei ole kuitenkaan koskaan saa
vuttanut sellaista merkitystä kuin 
tammi ja pähkinäpuu. Suomessa saar-
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nen käyttö huonekaluteollisuudessa on 
harvinaista. 

Aiemmin saami oli hyvän iskutaivu
tuslujuutensa ansiosta erittäin suosittu 
rautatie- ja raitiotievaunujen rakenta
misessa : mm. istuimet, lattiat ja pane
loinnit. Puisten rattaanpyörien kehät, 
navat ja puolat tehtiin saamesta tai 
koivusta. 

Höyrytettynä saami on erittäin tai
puisaa. Kimmoisasta pintapuusta 
(vuosiluston paksuus noin 2 mm) val
mistettiin veneiden kaaria sekä tavalli
sia että mäkisuksia. Monet muutkin 
urheilu- ja voimisteluvälineet kuten 
puolapuut, nojapuiden aisat , jääkiek
ko-, pesäpallo- ja tennismailat sekä ai
rot ovat saamea. 

Maatalous- ja puutarhatyövälineisiin 
puu on varsin sopiva: maatalouskonei
den puuosat, aurat, äkeet, karhit, reen 
ja kelkan jalakset, työkalujen (kirveet, 
vasarat, hakut , lekat, kuokat, haravat, 
viikatteet, lapiot, leipälapiot jne.) var
ret ja kädensijat, astiat (sammiot, nas
sakat tynnyrit ym.) sekä niiden mah
dolliset kädensijat, juusto- ja viinipu
ristimet ym. Saamesta tehdään myös 
tikapuiden puolia, mitta- ja kävelykep
pejä , puukenkiä, palontorjuntavälinei
tä, verkon koho ja jne. 

Tynnyriteollisuus käyttää saamipui
sia kimpiä ja tynnyrin vanteita mm. 
viinatynnyreiden valmistukseen. Van
teisiin käytetään myös nuoria vesoja ja 
oksia. Aseteollisuus tekee kiväärin 
tukkeja , ja onpa saamella ollut käyttöä 
tekstiiliteollisuudessakin (Lassila 1930, 
Gayer 1939, Bämer 1962, Guggenbtihl 
1963, Salmi 1978, Mali 1980, Wagen
fiihr 1987). 

Muu käyttö 

Saamella on aivan erikoinen asema 
skandinaavisessa mytologiassa. Maa
ilmanpuu , Y ggdrasil, jonka latvus levi
si yli koko maan ja jonka juuret ulot
tuivat syvälle maahan , minne kaikki 
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maailman viisaus oli koottu ja m1ssa 
jumalat jakoivat oikeutta , oli saami. 

Edda-jumalaistaruston mukaan 
näyttää saamea käytetyn jo ammoin , 
sillä ensimmäinen mies luotiin saami
puusta. Ensimmäinen nainen, edellisen 
aviopuoliso, lienee sitä vastoin luotu 
jalavasta tai mahdollisesti lepästä 
(Guggenbuhl 1963, Anon. 1986). 

Lastuista sekä oksista keitettiin ja 
tislattiin saamitervaa, jota käytettiin 
yleiskansanlääkkeenä sekä ihmisille et
tä eläimille, nii n ulkoisiin vammoihin 
kuin sisäisestikin. Terva auttoi luun
murtumien paranemista sekä helpo tti 
hengenahdistusta ja ähkyä. 

Lehdeksiä on käytetty vähäisestä ra
vintoarvostaan huolimatta karjan re
huna sekä varsinkin lampaiden ja vuo
hien ruokintaan. Kansanuskomuksen 
mukaan käärme ja saami olivat katke
ria vihamiehiä, joten käärme karttoi 
kaukaa saamea kasvavia metsiä. Täten 
saamen lehdistä valmistetun salvan 
katsottiin olevan tehokkain lääke, mi
kä käärmeenpuremiin oli löydettävissä. 
Lehdet saksanviinan kanssa nautittui
na antoivat luu ltavasti vastaavan avun. 

Kuorta on käytetty vatsavaivojen ja 
vilutaudin hoitoon sekä matokuuriin . 
Siemenistä on valmistettu öljyä (Gayer 
1929, Guggenbuh l 1963, Salmi 1978, 
Anon. 1986). Saamen keitto lääkkeeksi 
syöpää vastaan o li Norjassa muutama 
vuosi sitten päivänpolttava asia (Anon . 
1986). Olipa niitäkin , jotka muun saar
nipuun puutteessa keittivät "lääkettä" 
vanhojen, saamipuisten suksien jätteis
tä. On syytä olettaa, että puupaloihin 
imeytynyt vanha terva ja suksirasva ei
vät erikoisemmin parantaneet juoman 
makua, mutta onhan jo vanhastaan 
tunnettua, että todella tehokkaan 
lääkkeen on maistuttava pa halta . 

Kauppa 

Saami kuuluu tärkeimpiin eurooppa
laisiin käyttöpuihin. Kansainvälisessä 
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puutavarakaupassa Sita ostetaan ja 
myydään suuria määriä sekä pyöreänä 
puutavarana että myös sahatavarana, 
vanerina ja viiluna. Myös visapahkat 
ovat haluttuja. Lisäksi alkuperämaiden 
oma käyttö on melkoinen (Salmi 1978, 
WagenfUhr 1987). 

Euroopan eri alkuperämaiden puut 
ovat laadultaan jonkin verran poikkea
via: 

l. Englantilainen saami on harmaan
valkeaa, keskikovaa, kohtalaisen 
painavaa, sitkeää, taipuisaa, varsin 
sileää, tiheäsyistä , helppotyöstöistä 
ja hyvin kestävää. 

2. Ranskalainen saami muistuttaa 
englantilaista saamea, muttei ole 
niin sitkeää . Sydänpuu on vaalean
ruskeaa, kun taas pintapuu on hyvin 
paksu ja kellertävä tai harmaanval
kea . 

3. Unkarilainen saami on kauniisti vi
soittunutta ja ruskehtavan vaaleaa 
tai valkoista muuttuen ilman ja va
lon vaikutuksesta vihertävän keltai
seksi, akaasiaa muistuttavaksi. Lai
neeilinen tai visainen puu on erittäin 
kysyttyä etenkin puusepänteolli
suudessa. 

4. Turkkilainen ja venäläinen saami 
ovat ohutsyisiä, painavia, sitkeitä ja 
lujia, yleensä edellisiä pienikokoi
sempia. Väri on melkein valkea, to
sin useimmiten on pieni, musta sy
dänpuu (Begemann 1963-1969, 
Salmi 1978). 

Koska omat saamivaramme ovat 
olemattomat, joudumme pääasiassa 
kaiken tarvitsemamme raaka-aineen 
ostamaan ulkomailta . Kokonaistuon
timäärää ei tiedetä, koska tullihallituk
sen kauppatilastotoimisto on eritellyt 
omalla nimikkeellään ainoastaan saar
nisahatava ran muun tuonnin sisältyes
sä erittelemättömänä nimikkeelle muu 
lehtipuu . 

Vuonna 1986 tuotiin Suomen saami
sahatavaraa 1531 m 3 arvoltaan 4539 
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milj. mk, mikä tekee kuutiometrin hin
naksi noin 2965 mk. Vuonna 1987 oli
vat vastaavat luvut 1392 m 3, 4362 milj. 
mk, noin 3134 mk/m3• Suurimmat 
tuontimaamme vuonna 1987 olivat 
Belgia 583 m>, Kanada 283 m3, Ruotsi 
153 m3

, USA 139 m\ Itävalta 84 m3, 

Tanska 75 m>, Ranska 54 m\ Saksan 
liittotasavalta 19 m3 ja Alankomaat 
2 m3

. Vuoden 1986 tullitilastossa esiin
tyvät samat tuontimaat kuin edellä, 
mutta mukana on lisäksi ollut Jugosla
via (7 m3

). Koska tullitilastoissa ei eri
tellä eri saarnilajeja, saattaa joukossa 
olla hieman muitakin saarneja kuin 
Fraxinus excelsior. {Tulli tilasto 1987, 
suullinen tieto). 
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Dendrologian Seuran retki Ahvenanmaalle 10.-13.6.1988 

Esa Kallio 

Viimeinenkin istumapaikka (yhteensä 
54) oli loppuunmyyty, kun seuran ko
timaan retki Ahvenanmaalle alkoi per
jantaiaamuna 10.6. Helsingin rautatie
asemalta. Bussi suuntasi Naantaliin , 
jossa loputkin dendrologit liittyivät 
seurueeseen. Laivamatka Ahvenan
maalle sujui seisovassa pöydässä ruo
kaan ja toisiimme tutustue~ . Maarian
haminassa majoituimme Overnäsgår
denin mökkikylään matkanjohtaja 
Anne Rihtniemen junaillessa kullekin 
sopivaa yöseuraa. Matkamme erin-

omaisena oppaana toimi Ahvenan
maan luonnon erityisasiantuntija do
sentti Carl-Adam Hregsström åtön 
biologiselta asemalta. 

Vilpoisa , aurinkoinen sää miellytti 
mantereen heiteiden jälkeen. Lämpö
jaksot olivat saa ttaneet Ahvenanmaal
lakin kukkimisaja t sekaisin- onneksi, 
sillä saimme ihastella samanaikaisesti 
varjoisten paikkojen kevätkukkijoiden, 
kuten valkovuokkojen (Anemone ne
morosa) ja kevätesikoiden (Primula ve
ris) lisäksi kämmeköitä ja erityisesti 
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keskikesän kukkijoita. Ahvenanmaan 
juhannussalkojen koriste metsäkurjen
polvi , midsommarblomster (Geranium 
sylvaticum) oli näkyvimpänä lehdesnii
tyillä jo nyt. 

Perjantai-illan kävelykohteena oli 
Maarianhaminan kupeessa sijaitseva 
Tullarnas Äng -lehdesniittyealue, joka 
on ollut kaupungin omistuksessa vuo
desta 1861. Lehdesniityn peruspu usto
na olivat 1950-luvulla istutetut tammet 
(Quercus robur), metsälehmukset (Tilia 
cordata) ja vuorijalavat ( Ulmus glabra). 
Näiden lomassa oli monihaaraisia , lat
vottuja saamia (Fraxinus excelsior) ja 
suomenpihlajaa (Sorbus hybrida) , josta 
tavattiin habitukseltaan hyvinkin eri
muotoisia puita. Lisäksi siellä kasvoi 
koti- ja suomenpihlajan risteymiä (S. 
aucuparia X hybrida). Erikoisia raudus
koivun (Betula pendula) muotoja kas
voi useitakin: osa oli voimakkaan kilpi
ja poikittaiskaarnaisia . Metsäomena
puun (Malus sylvestris) tunnistimme 
kaljuista lehdistä ja verso ista. Pensaista 
mainittakoon luonnonvaraiset tylppä
liuskaorapihlaja (Crataegus mono
gyna), orapaatsama (Rhamnus catharti
cus), iharuusu (Rosa mollis) ja arjan
ruusun alalajit (R. dumalis subsp. coni
folia ja subsp. dumalis). 

Kurjenpolvien seasta oppaamme 
esitteli tyyppilajeina mm. heinärata
mon (Plantago lanceolata), soikkokak
sikon (Listera avata), ukonputken (He
racleum sphondyleum), aholeinikin 
(Ranunculus polyanthemos), lupikan 
(Sesleria caerulea), hammasjuuren 
(Dentaria bulbifera), lehtoarhon (Moeh
ringia trinervia) ja peltomintun (Mentha 
arvensis) . 

Lauantai 11.6. 

Lauantaiaamuna tutustuimme v. 1925 
rauhoitettuun Ramsholmenin luon
nonsuojelualueeseen Maarianhaminan 
lentokentän läheisyydessä. Ramshol
menin uhkana ovat jatkuvasti kiitora-
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Kuva 1. iilo Karhu mittaamassa kilpikaarnais
ta rauduskoivua. Tullarnas Äng, Maarianhami
na. -Valokuva Esa Kallio. 

dan laajennukset. Alue sijaitsee drum
liiniselänteellä, jonka korkeus meren
pinnasta on 10 metriä. Pinta-alaa on 
noin 12 hehtaaria. Ramsholm on moni
lajinen lehtoalue, jossa kulttuurin vai
kutus näkyy selvästi. Pohjoisen osan 
lehdesniittyjä säilytetään niittämällä 
kasvillisuutta. Eteläistä osaa laidunne
taan maakunnan hoitamilla aitauksi lla. 
Puustoa ei ole enää latvottu vuosiin. 

Pähkinäpensas (Corylus avellana) on 
valtapensaana kaikkialla. Kapea polku 
johdatti meidät pitkänä letkana pähki
näpensaikkoon. Merenrannan kook
kaat saarnet osoittivat lajinsisäistä fe-
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Kuva 2. Ahvenanmaalla luontainen suomenpih
laja (Sorbus hybrida) kukki valkoisenaan ret
kemme aikana. Sund. - Valokuvat 2-5 Pentti 
Alanko. 

nologista vaihtelua: toinen puu oli vielä 
paljaana, kun toinen oli jo miltei täy
dessä lehdessä. Latvotut, muhkuraiset 
vuorijalavat ja saarnivanhukset mainit
tiin tärkeiksi pesäpaikoiksi uuttukyyh
kyille ja taustalla äänteleville naakoille. 
Hämärä pähkinäpensaikko oli valkoi
senaan karhunlaukkaa (AI/ium ur
sinum). Seassa kasvoivat miehenkäm
mekkä ( Orchis mascufa), seljakäm
mekkä (Dactylorhiza sambucina), soik
kokaksikko, lehtokielo (Pofygonum 
multiflorum), hammasjuuri, haavayrtti 
(Sanicufa europaea) ja lehtopähkämö 
(Stachys syfvatica). 

SORBIFOLI A 19(3) 1988 

Iharuusuja vertailtiin hartsintuok
suiseen okaruusuun (Rosa sherardii). 
Suurten, 1930-luvulla istutettujen 
tammien keskellä keskusteltiin taas is
tutustiheyksistä. Latvusaprikoinnit ja 
taustalla laulaneen kultarinnan laulelut 
kuitenkin hyytyivät laskukiidossa ole
van suihkukoneen jyrinään. 

Syvän paheksunnan jälkeen op
paamme esitteli puiden rungoilla kii
peileviä epifyyttijäkäliä ja -sammalia, 
kotilaita sekä kääpiä. Komearunkoi
nen tammi sai osakseen ihailua. Ahve
nanmaan joustava luonnonsuojelulaki 
takaa sen, että kaikki yli 170 cm:n pak
suiset (rym) tammet ja yli 7 metriset 
katajat ovat automaattisesti rauhoitet
tuja. 

Kuusen (Picea abies) puuttuminen 
on alueelle ominaista. Laiduntaminen, 
niitto ja loppujenkin kuusten käyttö 
aidasaitoihin oli tyrehdyttänyt kuuset
tumisen. Polku kiersi lopuksi hakamai
sessa ahteessa olevan torpan luo. Ka
teeksi kävi asukkaita. Suippoliuska
orapihlajaa ( Crataegus curvisepafa) 
kasvoi pähkinäpensaitten naapurina. 
Aluskasvillisuutena oli mm. jauhoesik
koa (Primula farinosa). 

Ramsholmenista suuntasimme Ecke
röhön. Matkalla poikkesimme karulle 
mäntykankaalle , jonka kasvillisuus oli 
hyvin niukkaa. (Männyt kattavat Ah
venanmaan pinta-alasta 55 %, kuuset 
38 % ja lehtipuut loput.) Rapakivikal
lioisella kankaalla kasvoi suomyrttiä 
(Myrica gafe) kituliaitten mäntyjen 
seassa. 

Eckerössä ihmeteltiin kunnostettua 
postirakennusta. C.L. Engelin piirtämä 
massuvmen postitalo rakennettiin 
vuonna 1840 venäjänvallan portiksi 
länteen, kuriirien ja diplomaattien 
taukopaikaksi . yt oli dendrologien 
vuoro. 

Postin myllätyssä ympanstossä tii
railtiin Suomen pienintä heinäkasvia 
kääpiölauhaa (Aira praecox) ja pikku
apilaa (Trifolium dubium). Mali (Arte-
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Kuva 3. Bomarsundin sileät rantakalliot houkuttelivat keksipiknikille . Jälkiruokana dendrologiaa . 

misia absinthium) ja hullukaali (Hyo
scyamus niger) kielivät kulttuurivaiku
tuksesta. Tyrnit (Hippophae rhamnoi
des) ryömivät hiekkakentällä. 

Pienemmällä porukalla uskaltau
duimme Eckerön Ängstorpin pihaan , 
jossa komistuksena kasvoivat toden
näköisest i Suomen suurimmat pääry
nät (Pyrus communis)ja hevoskastanjat 
(Aesculus hippocastanum) sekä Suomen 
suurin puu, riutuva hopeapoppeli (Po
pulus alba; ks. Suominen 1987). Seinus
talla kierteli mm. muuritatar (Fallopia 
baldschuanica). 

Matka jatkui kohti Maarianhami
naa. Ojanpohjilla kasvoi tyrni, vaikka 
lähimpään rantaan oli matkaa 2-3 ki
lometriä. Luonnonvarainen kirjopikari
liljakasvusto (Fritil/aria meleagris) py
säytti bussin. 

Tervaleppäkorpi (Ain us glutinosa) loi 
suomalaista mangrovemetsätunnel
maa . Tervaleppää , kuusta ja nuorta 
pihlajaa kasvavien mättäiden välistä 

etsimme turhaan pahaputkea ( Oenan
the aquatica). Polkuja pitkin kävimme 
ihmettelemässä Maarianhaminan ve
denottamon kurjuutta. Pururatareip
pailu toi eteemme raihnaisen hopea
poppelimetsikön. Isotuomipihlajan 
(Amelanchier spicata) ainoa kasvu
paikka Ahvenanmaalla löytyi myös. 
Maakuntahallituksen taimitarhan vie
ressä tunnisteltiin halavaa (Salix 
pentandra). 

Kahvitauko Maarianhamissa sujui 
yksityispihoja tarkkaillen. Asukkaiden 
uteluihin varauduttiin mo nikielisesti 
kysymyksellä "Onko teillä jätepape
ria?" äköhavainnot kuitenkin riitti
vät: laakerikirsikka (Prunus laurocera
sus), aitalikusteri (Ligustrum vulgare), 
kinosa ngervo (Spiraea X vanhouttei), 
morsiusangervo (S. x arguta) ja komea 
idänvirpiangervoaita (S. chamaedryfo
/ia) . Suomenpihlajat kukkivat parai
kaa . 

1omalan kunnassa oli ensin valoku-
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Kuva 4. Koreanpihtaa (Abies koreana) näimme 
istutettuna mm. Jomalan kirkon ympäristössä. 

vaajia rauhoiteltava pysäyttämällä ti
kankonttipaikalla ( Cypripedium ca/
ceo/us), jonka jälkeen seuraava pysäkki 
oli Jomalan kirkko. Kauniit istutukset 
ympäröivät persoonattomien, matka
laukkumallisten hautakivien täyttämää 
hautausmaata: iso-puksipuu (Buxus 
sempervirens), kynäkataja (Juniperus 
virginiana), rohtokataja (J. sabina), 
kartiojalava ( Ulmus glabra 'Exo
niensis'), kellokuusama (Kolkwitzia 
amabilis), kartiovalkokuusi (Picea 
glauca 'Conica'), koreanpihta (Abies 
koreana) ja palsamipoppeli (Populus 
balsamifera ). 
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Sunnuntai 12.6. 

Sunnuntaiaamuna suunnattiin Joma
lan Björsbyhyn, hylätyn torpan maille. 
Raivauduimme hapankirsikkapöhei
kön (Prunus cerasus) läpi imeläkirsik
kametsikköön (P. avium), jossa kasvoi 
kolmessa sukupolvessa noin 45 run
koa. Korkeimmalla puulla oli pituutta 
13,25 m ja ympärysmittaa 79 cm 1,3 m 
korkeudella. Raaputtelimme happa
malla ja ravintoköyhällä kasvualustalJa 
toimeentulevaa sormipaisukarvetta 
(Hypogymnia physodes) . 

Godbyn kautta matkasimme Sundin 
kylässä sijaitsevalle puulajipolulle. 
Retken kohokohtia oli sukeltautumi
nen jättituijametsikköön (Thuja p/i
cata), joka on istutettu vuonna 1932. 
Puut ovat kehittyneet kookkaiksi tuk
kipuiksi, joista mittavin (pituus 21 m, 
rym. 142 cm) lähenteli Suomen ennä
tyslukemia. Siementaimet koettelivat 
rassaajien hermoja. Intiaanien totee
mipaaluina käyttämät tuijat jätettiin 
kasvamaan, sillä olivathan ne tosiasias
sa vasta poikasia. 

Douglaskuusimetsikön (Pseudotsuga 
menziesii) jälkeen seurasi kontorta
mäntymetsikkö (Pinus contorta var. /a
tifolia). Ihmetystä herättivät alasvaris
seitten oksien auenneet kävyt. Siemen
ten varisemisen oli aiheuttanut pelkäs
tään kuuma ja avoin kasvupaikka, ei 
hiillos . 

Lehtikuusi- ja mäntymetsiköiden re
hevä aluskasvillisuus esim. valkovuok
ko ja nuokkuhelmikkä (Me/ica nutans) 
johti metsätyyppikeskusteluun. Ahve
nanmaan metsätyypit poikkeavat man
tereen vastaavista: Puusto on tietyn 
ikäisenä matalampaa. Kenttäkerrok
sessa kasvaa parempien metsätyyppien 
lajistoa, esim. sinivuokkoa (Hepatica 
nobilis) löytää puolukkatyypiltä. Laji
runsaus on taas kalkkisen maaperän ja 
suotuisan ilmaston ansiota. Muutoin 
Ahvenanmaa olisi kasvistollisesti ta
vattoman köyhä alue. 
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Polku päättyi pihtakirvojen vaivaa
maan saksanpihtametsikköön (Abies 
alba). Siementaimiajemmattiin taas tu
liaisiksi. Suurimman puun pituus oli 
23m ja ympärysmitta 148 cm 1,3 m:n 
korkeudella. Kolme valkopyökkiä 
( Carpinus betulus) voivat mainiosti ja
lokuusten katveessa. 

Kohti Kastelholmaa. Hikisen metsä
autotien varrelta jalkauduimme nok
kospöheikköön ( Urtica dioica). Räm
piminen päättyi lehtikarikkeeseen, 
elefantinharmaisiin, norsunjalkamai
siin runkoihin ja voimakkaaseen leh
västövarjostukseen: olimme pyökki
metsikössä (Fagus sylvatica)! Puista 
suurin oli kaksihaarainen , 21 ,5-metri
nen, jonka ympärysmitta 0,6 metrissä 
oli 149 cm. Siementaimia tarkkailtiin 
tiiviisti. Kotkansiipilehdon (Matteuccia 
struthiopteris) kautta koukkasimme 
pienempään pyökkimetsikköön ja sit
ten syömään. 

Soppa, mustaleipä ja pannukakku 
saivat kyytiä Jan Karlsgårdenissa, Kas
telholman linnan kupeessa. Ulkona, 
kukkivien pihlajien alla ketokalliolla 
kuultiin perusteellinen selvitys kallioon 
hakatusta riimukirjoituksesta, piispa 
Vennistä ja Birkasta. 

Kastelholman vallikaivannoilla etsit
tiin arkeofyyttejä: hyvänheikinsavikka 
( Chenopodium bonus-henricus) , ko iran
kieli ( Gynoglossum officinale), ukon
palko (Bunias orientalis) ja ahdekaura 
(Avenula pratensis). Nalle mittasi Suo
men toiseksi kookkaimman tervalep
pänsä: pituus 15 m, ympärysmittaa 
0,80 metrissä 442 cm. (Suomen kook
kain tervaleppä kasvaa Helsingin Kai
vopuistossa: pituus 23,5 m, ympärys
mitta 0,4 metrissä 465 cm.) Tehoturis
min vaivaama Kastelholma jätettiin 
kauniine merenlahtineen. 

Sundin harmaakivikirkossa jatkui 
teema: alkuperäinen Birka oli Ahve
nanmaalla. Hautausmaan vaahtera
vanhukset (Acer platanoides) saivat 
filmiä kulumaan. Pappilan berliinin-
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Kuva 5. Maarianhaminan kadut tarjoavat ainek
sia useam malleki n puistokävelylle. Kuvassa sak
sanpihlaja (Sorbus aria). 

poppelit (Populus x berolinensis) lisät
tiin vähäiseen poppelilistaan. 

Kallionaluslehto Sundissa oli bota
nistisesti mielenkiintoinen . Suojainen 
polku jalopuiden alla, jyrkkien kallio
seinämien katveessa johti sulkeutuneen 
metsän ja peltoaukean väliselle, ksero
termiselle (kuiva ja lämmin) kasvupai
kalle. Tällaisen paikan kasvillisuus on 
poikkeuksellisen rikasta: mustuvalin
nunherne (Lathyrus niger), verikurjen
polvi (Geranium sanguineum), selja
kämmekkä, karvasputki (Laserpitium 
latifolium) ja lehtomaitikka (Melam
pyrum nemorosum). Paahteisen rinteen 
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ja aukean välissä kasvoi läpitunkema
ton oratuomipusikko (Prunus spinosa). 
Oppaan kehuttua paikkaa kyykäär
meitten paratiisiksi, loppui polulta
poikkoilu lyhyeen. Paahteinen keto 
tienmutkassa sai mannersuomalaiset 
äimistelemään lajirunsautta. 

Matkalla Sundiin onnistuimme py
sähtymään valkoisenaan kukkivan 
suomenpihlajaryhmän luo. Yksi retken 
kauneimmista puuryhmistä ei suurta 
yleisöä innostanut! Bussistapoistumis
luvan saivat vain kameranhaltijat? 

Sundin Skållberget kohosi 40 metriä 
korkeana vuorijalavalehdon yläpuolel
le. Tyydyimme ihailemaan kalliopah
toja ja luonnonvaraisten vuorijalavien 
latvuksia pellon takaa, vanhan saamen 
alta. Latvottuun puuhun oli majoittu
nut harmaapäätikka poikasineen. 

Bomarsundin sileät rantakalliot 
houkuttelivat keksipiknikille neitiseu
rassa. Jälkiruoaksi dendrologiaa. 
Muistona venäjänvallan ajoilta kasvoi 
kiviraunioilla mustaherukkaa (Ribes 
nigrum). Louhikossa vertailtiin theodo
rinpihlajan (Sorbus theodorii) lehdyköi
tä koti- ja suomenpihlajan risteymän 
lehdyköihin. Haisukurjenpolvi ( Gera
nium robertianum) kukki kivien välissä. 
Taustalla laverteli pensaskerttu. Kahvi
tuvan pihassa haisteltiin omenaruusun 
(Rosa rubiginosa) omenantuoksuisia 
lehtiä. Bomarsundista poistuimme 
Björsbyn ja Önningebyn viehättävien 
maalaismaisemien kautta Maarianha
mmaan. 

Maarianhaminan dendrologia jätet
tiin suosiolla vapaaehtoisuuden va
raan. Summittaiset iltakävelyt keskus
tassa osoittivat, että lähes joka kadun
pätkässä olisi ollut aineksia yhden illan 
puistokävelyyn. Erikoisuuksista mai
nittakoon pyramidipoppelilajike Popu
lus nigra 'Plantierensis'. Kävelykadun 
astiaistutuksissa oli käytetty mm. lius
kalehtisiä ja punalehtisiä pyökkejä 
(Fagus sylvatica ' Laciniata' ja 'Atro
purpurea'). Vuorivaahtera (Acer pseu-
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dop!atanus) oli siementänyt katuvarsien 
pensasaitoihin. 

Maanantai 13.6. 

Maanantaiaamuna suuntasimme ret
ken päätöskohteeseen, Nåtön biologi
selle asemalle. Vuonna 1964 perustet
tua kenttäasemaa ylläpitävät Ahve
nanmaan maakuntahallitus ja Societas 
pro Fauna et Flora Fennica. Parin ki
lometrin pituinen luontopolku tarjosi 
sitä itseään eli kämmeköitä, merenran
taniittyjä ja pähkinälehtoja! Ukkoeta
na , Itämeren simpukat ja suomukka 
(Lathraea squamaria), pähkinärunnien 
loinen, tulivat tutuiksi siinä sivussa. 
Kuusettuma oli jätetty esimerkiksi sii
tä, miten lehdesniityn käy , jos sitä ei 
hoideta: lehdesniityn avaruus oli pois
sa. Toisesta vitsauksesta, kauriista , oli 
varoittavana esimerkkinä korkealle ka
lutut marjakuuset (Taxus baccata). 

Lehdesniittytaloudesta saatiin perus
teellinen selvitys. Työvaiheita oli neljä: 
Kevätsiivous tehtiin valkovuokon ku
kinta-aikaan. iitto tapahtui timotein 
(Phleum pratense) kukkiessa. Tämän 
jälkeen laidunnettiin jonkin aikaa he
vosia ja lehmiä. Elokuun alkupuolella 
tehtiin lehdeksiä , johon käytettiin 
kaikkia lehtipuulajeja. Saarni ja vuori
jalava olivat parhaita. Pähkinäpensas 
oli liian kitkerää. Siitä tehtiin sillityn
nyrin vanteitaja polttopuita. 

åtön pähkinälehdot mielessämme 
hyvästelimme erinomaisen oppaamme 
Carl-Adam Hreggströmin. Tehokurssi 
Ahvenanmaan luonnonvaraisista kas
veista ja eläimistä teki hyvää varmasti 
vannoutuneimmallekin dendrologille. 
Matkanjohtaja Anne Rihtniemi palkit
tiin puheenpitäjä Sa mpsa Aaltion ha
lauksin kaikinpuolin onnistuneesta, 
"kotimaisesta ulkomaanretkestä". 

Kirjallisuutta 

Suominen, 0. 1987: Eckerön Ängstorp ja sen 
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Malja tammelle 

Tapio Lindholm 

141 

Lindho lm , T. 1988: Ma lja ta mmelle. (A Toast ta the Oak!)- Sorbifolia l 9(3): 141-
143. 

This a rticle deals with the use af oakwood in the manufacture af wines and spirits. 
Oak provides the essential raw materia! fo r casks as it imports much a f the charac
teri sti c flavour a nd colour ta these beverages. Brandy and whisky a re a ll the finer 
for having matured in oak casks. The cork oak is indispensable for the wine 
industry, tao. Who ever heard af a wine bottle without a proper cork? 

Tapio Lindholm, Suomen Luonnonsuojeluliiuo, Perämiehenkatu II A 8, 00150 
Helsinki. 

Tammea tarvitaan. Tammella on aivan 
erikoinen asema puiden joukossa. Siitä 
on valmistettu laivoja, veneisiin ja hu
vipursiin sitä käytetään edelleen. Huo
nekaluihin ja lattioihinkin sitä tarvi
taan. Nämä eivät välttämättä ole kor
vaamattomia käyttökohteita . Montaa 
muuta puuainetta voidaan näissä käyt
tää aivan hyvin tammen sijasta. Mutta 
eräissä tarkoituksissa vain tammi tulee 
kysymykseen. Ilman tammea ei voida 
va_lmistaa tiettyjä hienoja alkoholijuo
mia. 

Tammen tynnyri 

Tammen osa juomakulttuurissa on ja
lo. Kun yleensä puhutaan astian maus
ta , ei ole kyse positiivisesta asiasta, 
mutta kun astiana on tamminen tynny
ri asia on päinvastainen. Viinit säilö
tään tammisiin tynnyreihin , mutta juo
man jalostusasteen noustessa kasvaa 
myös astian merkitys. Hyvän konjakin 
valmistaminen ei käy päinsä ilma n 
korkealaatuisia tammitynnyreitä , eikä 
tynnyreitä pidä käsitellä miten tahan
sa. 

Myös punaviini pilaantuu jos se on 
liian kauan tammitynnyrissä , etenkin 
uudessa. Oikeaan tammisten viinityn
nyreiden käsittelyyn kuuluu uusien ja 
vanhojen tammitynnyreiden sopiva 
vuorottelu. 

Hienostuneen viinitisleen, konjakin 
valmistamiseen tarvitaan ehdottomasti 
nimenomaan Limogesin alueelta peräi
sin olevaa Limousin tammea (Gross
man 1983). Tåmän puuaines on huo
kaista ja siinä on niukalti tanniineja. 
Puuaines on myös vaaleata. 

Tislauksen jälkeen konjakin raaka
aine on väritöntä, hedelmäistä , kupari
sen bouquet maultaan. Tåmä kupari
nen ominaisuus häviää kun brandy on 
ollut tammitynnyrissä vuoden (se ei 
vielä ole konjakkia). Tuon ensimmäi
sen vuote.nsa tisle viettää uu-sissa tam
mitynnyreissä. Sitten se siirretään van
hoihin tynnyreihin, jotta siihen ei liu
kenisi liikaa tanniineja. Kaiken kaikki
aan samat tynnyrit ovat käytössä 
40-50 vuotta. 

Tynnyrissä konjakki kypsyy, se on 
yhteydessä ulkoilmaan huokoisen puu
aineksen läpi ja se saa puusta oman 
arominsa. Haihtumalla häviää myös 
melkoinen määrä alkoholia, mutta se 
on välttämätöntä konjakin kypsymisen 
kannalta . - Sanotaan, että tämä on 
enkelten osuus juomasta. - Tynnyriin 
laitettu aine on ollut aluksi aivan kir
kasta. Kypsyessään se saa konjakille 
ominaisen värin ja sen makukin kehit
tyy samoin. 

Armanjakki on toinen jalo ranska
lainen brandy. Sen kypsentämiseen 
tarvittavat tynnyrit valmistetaan Mon-
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lezun metsän Gascognes tammesta, 
jonka puuaines on huomattavasti Li
mousin tammea tummempaa (Gross
man 1983, Nilson 1984). Näin arman
jakki on tummempaa ja se myös kyp
syy nopeammin kuin konjakki . 

Kaikkien konjakin tyyppisten viini
tislepohjaisten brandyjen valmistami
seen kuuluu erottamattomasti säilytys 
tammitynnyreissä. Mutta myös rans
kalaisten omenabrandy, Calvados on 
kypsytetty Limousin tammen tynny
reissä. Tammitynnyreissä ovat olleet 
myös monet muut hedelmäbrandyt ku
ten Slivovits, Barack Palinka ja eräät 
muut. Sensijaan Reinin alueen kuului
sa Kirschwasser on jäänyt tammea 
paitsi, mutta sepä onkin kirkasta. 

Eivät vain viinit ja brandyt ole saa
neet jalostua tammitynnyreissä. Tam
messa on viskinkin salaisuus. Eräät 
viskit kypsytetään tammitynnyreissä, 
jotka ovat jo palvelleet sherryn lai
vauksessa. Nämä laadut ovat makeam
pia ja täyteläisempia kypsyttyään. Kun 
eräät viskit valmistetaan yhdistelemäl
lä eri laatuja, niiden kolmen tai neljän 
vuoden vanhoja tisleitä "naitetaan" se
koittamalla niitä isoissa astioissa. Tä
män jälkeen ne laitetaan seestymään 
takaisin tammitynnyreihin kunnes ne 
pullotetaan. Aina viskin väri ei ole 
kokonaan peräisin tynnyreistä, sillä 
juoman väriä on paranneltu poltetulla 
sokerilla. 

Eräs vodkalaatukin on kypsytetty 
tammitynnyreissä. Se on venäläinen 
ruskeanvärinen Starka vodka, jota on 
kymmenen vuotta kypsytetty vanhois
sa viinitynnyreissä. 

Mitä juoma tammitynnyristä saa? 
Alkoholijuomien valmistaminen on 
toisaalta kasa vanhoja perimätietoja ja 
ammattitaitoja, toisaalta se on liiketoi
mintaa liikesalaisuuksineen. 

Jotain tietoa on kuitenkin saatavilla. 
Onpa Suomessakin tammitynnyreiden 
satoihin vihkiytyneita tutkijoita (ks. 
Nykänen ym. 1985). Erääksi keskeisek-
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si viskin makuaineeksi on osoitettu vis
kilaktoni eli 5-butyyli-4-metyylidihy
dro-2(3H)-furanoni, jonka on osoitettu 
olevan peräisin tammesta. Tammesta 
liukenee alkoholiin mJmtakin: erilaisia 
monosakkarideja ja alkoholisokereita 
sekä karboksyylihappoja ja eräitä mui
ta yhdisteitä. 

Korkki 

Entä tammen toinen rooli alkoholi
kulttuurissa? Korkkitammen (Quercus 
suber) kuori on saanut kunnian olla 
pullojen sulkijana. Ei ole korkkitam
men vika, jos joidenkin on vaikeampaa 
sulkea pullo kuin avata se. Korkki 
pullon suulla ei ole yhtä vanha keksin
tö kuin tammitynnyrit viinien säilytyk
sessä. Tynnyreitä on käytetty jo kaksi
tuhatta vuotta kun korkkia pullon sul
kijana on käytetty vasta 1600-luvulta 
alkaen, jolloin se korvasi lyijyisen pul
lonsulkimen (Suolahti 1970). 

Jos astian maku tuli osoitetuksi 
näissä yhteyksissä hyväksi asiaksi, kor
kin maku ei ole sitä . Se saattaa pilata 
odotetun hetken hyvän viinin parissa. 
Korkin maku tulee yhdisteestä 2,4,6-
trikloorianisoli, jonka eräät mikro-or
ganismit valmistavat 2,3,6-trikloorife
nolista. Sitä syntyy korkkiin kloorilla 
steriloitaessa. ykyteknologia on tosin 
jo keksinyt lääkkeen tähän. Mikrobit 
säteilytetään kuoliaaksi (Samuelsson 
1986). Näin päästään eroon tammen 
mainetta varjostavasta korkin mausta , 
joka ei olekaan tammen eikä sen kuo
ren vika. 

Tammi on siis hieno ja arvostettava 
puu ja se on kaikin mokomin maljan 
arvoinen. Kunhan juoma on tammi
tynnyrissä kypsytetty ja aidolla korkil
la pulloon suljettu. 
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Domänverket , Dalby plantskola, S-240 10 Dalby, 
Sver ige. Hinta Skr. 72,90 post ikulu ineen. 

Puutarha lii ton julkaisemaa "Kaunis kotipiha" 
-julkaisua vas taava ruotsi nmaala inen kasviku
vasto o n eh tinyt jo kolmanteen painokseen. Kir
jan julkaisija on Ruotsin va ltion metsätaimi tar
ha , joka ha rrastaa myös puutarha kasvien lisäys
tä ja myyntiä kiitettävän laajassa mittakaavassa. 
Tässä isokokoisessa, ehkä parhaassa ja laaj im
massa po hjoismaissa julkaistussa koristekasvi
kuvastossa , on vä rikuvia yhteensä 486 niin puu
tarhan koristekasveista kuin puuvarti sista hyö
tykasveistakin . Kasvies ittelyt o n ryhmitelty seu
raav iin lukuihin: suuret puut , koristepuut , he
delmäpuut , marjapensaat , ko ristepensaat, havu
kasvi t , pensasaida t, köynnö kset, ryhmäruusut , 
perennat, saniaiset, koristeheinät , lumpeet ja 
ma usteyrtit. Lo puksi on vielä kasveja maisemaan 
ja rii stanhoitoon, tuulensuojaistutukset ja ruo
ho kentät sekä niin ruotsinkielisten kuin tieteellis
tenkin nimien hakemis tot. Kuten eri luvuista voi 
pää tellä, saattaa sama kasvi tulla esitellyksi 
useassakin luvussa . 

Taitto o n hyvä ja kuvien laatu mallikasta. Joi
takin virheitä pisti silmään . Kuvassa 129 pitäisi 
o lla Hydrangea paniculata 'Grandif1ora' , mutta 
siinä o n H. arborescens 'Grandif1ora', kuva 107 
C. avellana o n Corylus avel/ana 'Contorta' , kuva 
482 Sambucus nigra on Viburnum /antana ja 481 
Sa/ix viminalis li enee S. alba 'Britzensis'. Valitet
tavas ti joissaki n kuvissa o n nimi vain suvun 
tarkkuudella : esi m. kuva 177 Symphoricarpos o n 
S. albus var. /aevigatus ja kuva 397 Paeonia (pe
rennoissa) lienee P. suffruticosa. imistössä on 
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Nykänen, L. , Nykänen, 1. & Moring, M. 1984: 
Aro ma compounds from oak chips by alco
hol. - Proc. 4th Weurman Flavour Res. 
Symp., D ourdan, France, 9-11 May 1984: 
339-346. 

joitakin eroavaisuuksia meikäläiseen. Mm. Ame
lanchier /amarckii on nimellä A. canadensis jaLo
nicera koro/kowii ' Zabeli i' nimellä L. tatarica 
'Zabelii' , mikä lieneekin oikein . 

Kirjassa on luonnollisesti paljon sellaisia lajeja 
ja laj ikkeita, joita meillä ei voi viljellä tai vaativat 
erikoissuojauksen. Kirjassa saavat esittelyn ni
mittäin niin plataani (Piatanus acerifolia), tulp
paanipuu (Liriodendron tulipifera) , laikkupen
sas (A ucuba japonica) ja "nenäliinapuu" (Davidia 
involucrara). Tekstissä on puuvartisten kasvien 
kohdalla mainittu ruotsa laiset menestymisvyö
hykkeet, jotka näkee myös kirjan kartasta. Ne 
eivät vastaa meikäläisiä (tosin meilläkin niin 
Ahvenanmaalla kuin muualla ruotsinkielisillä 
alueilla käytetään niitä harhaanjohtavasti tai
mim yymälöitten kasviesitteissä). Jotkut näistä 
menestymisvyöhykemerkinnöistä ihmetyttävät, 
esim. saarnivaahte ran (Acer negundo) kohdalla 
o n merkintä 1-11 , si is se menestyisi vain kaikkein 
suotuisimm issa osissa Ruotsia. Meillä sitä suosi
tellaan vyöhykkeille 1-III . 

Myös perennat on kirjassa esitelty mallikelpoi
sesti . Alussa se lostetaan kasvupa ikkaryhmät, 
el inikäryhmät ja kasvutaparyhmät. Kunkin kas
vin kohdalla o n maininta, mihin ryhmään se sit
ten kuuluu . Kasviselostukset ovat laajat. Vaikkei 
joka lajista ja lajikkeesta o lekaan kuvaa, niin on 
kuitenkin useimmista. 

Kunkin luvun alussa esitellää n vielä piirroksin 
lukuun liittyviä asioita, kuten pihan suunnitte
lua , puitten ja pensai tten sijo ittamista , istutusta, 
leikkausta j ne. Kirjanen on tarkoitettu taimia os
tavien avuksi, kuten on meikäläinen "Kaunis ko
ti piha" -julkaisukin, mutta sitä voi suositella 
kaikille puuta rhakasveista kiinnostuneille. Mi
kään määritysopas ei tämän tapainen teos ole, 
vaikka luonnollisesti runsaasta kuvamateriaalis
ta o n apua tässäkin suhteessa. Eikä se ole hinnal
taankaan kallis (Suomen markoissa n. 50,-). 

-Pentti Alanko. 
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Saarnen käävistä Suomessa 

Heikki Kotiranta 

Kotiranta, H . 1988: Saamen käävistä Suomessa. (Polypores on ash (Fraxinus excel
sio r) in Finland).- Sorbifolia 19(3): 144-148. 

Altogether 21 polypore species have been reported on Fraxinus excelsior in Fi nla nd. 
They are mos tly common in Finland, but a few are rare, endangered species, like 
Spongipellis spumeus and Lindtneria trachyspora. The species found in Southern 
Finland are denoted by "et.". 

Heikki Kotiranta, Helsingin yliopisto, Kasvipatologian laitos, Viikki 21, 00710 Hel
sinki. 

Saamen (Fraxinus excelsior) puuaines 
on lähes yhtä kovaa kuin tammen 
(Quercus robur), vaikka helpommin 
halkeavaa (Kujala 1980). Suomessa 
saami on eteläinen puulaji , joten sen 
kääpälajistonkin olettaisi olevan 
eteläistä. Meillä on saamelta (nimen 
omaan F. excelsior) löydetty 21 kääpä
lajia (taulukko 1). Näistä voidaan ete
läisiksi katsoa kuitenkin vain 9 lajia; 
loput ovat yleisiä tai yleisehköjä lähes 
koko maassa. Järva ja Parmasta (1980) 
ilmoittavat Virosta saamelta 22 lajia. 
Suurin osa saamilta tehdyistä kääpä
havainnoista on luonnollisesti Ahve
nanmaalta ja lounaissaaristosta, mutta 
havaintoja on kaiken kaikkiaan yllät
tävän vähän. Laine (1967) ilmoittaa 
Ahvenanmaalta 11 lajia saamelta ja 
Stenlid (1947) 1 lajin. Ahvenanmaan 
saamet ovat usein hyvin lahoja, mutta 
!ahon aiheuttaja jää usein varmista
matta itiöemien puutteen vuoksi, vaik
ka mesisienet (Armillaria spp.) lienevät 
niissä melko yleisiä . Koski-Kotirannan 
ja Niemelän (1987) mukaan Koillis
Euroopan saamissa ei kasva orakkaita 
ja Kauppila ja Niemelä (1986) eivät il
moita saamesta nahakkalajeja. 

Eteläiset suomukääpä ja lehtoludekääpä 

Ilmeisesti suomukääpä (Polyporus 
squamosus) on saam en tärkein, ainakin 

näkyvin lahottaja. Helsingin edustan 
vanha linnoitussaari Suomenlinna 
omaa varsin vankan suomukääpäkan
nan (Erkkilä & Niemelä 1986). Kun 
"Ryhmäteatterin" "Taru sormusten 
herrasta" alkaa esityksensä Suomen
linnassa, voi samalla tutustua myös tä
hän komeaan yksivuotiseen kääpään, 
joka lahottaa puun sisäosia. Koska ra
vinteita ja vettä kuljettava puun pinta
osa säilyy hengissä, voivat suomukää
vät kasvaa samassa puussa vuosikau
sia , ilman että puu olisi suuressa vaa
rassa kaa tua. Suomukäävät ovat ete
lässä kasvaessaan todella suuria ja nii
den kasvuvauhti on hämmäs tyttävä. 
Mittasin v. 198 1 Hels ingissä, Sääty
talon edessä kasvaneen suomukäävän 
kasvunopeutta ja noin viikossa itiöemä 
saavutti yli 30 cm leveyden (sitten se oli 
revitty puusta alas; kuva 1 ). 

Vaikka suomukäävän levinneisyys 
Suomessa on kaksijakoinen (e telässä ja 
pohjoisessa; esim. Ryman & Holmåsen 
1987), ovat sienen valta-alueet Etelä
Suomessa . Erkkilän ja Niemelän ( 1986) 
mukaan Helsingin suomukäävistä 
21 % on kerätty saamista. Toinen, var
sin selvästi eteläinen kääpälaj i on lehto
ludekääpä (Skeletocutis nivea). Ahve
nenmaalta ja Varsinais-Suomesta kerä
tyistä näytteistä ylivoimainen enem
mistö (n. 80 %) on kerätty saamilta . 
Uudellamaalla tärkein kasvualusta 
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Kuva 1. Suom ukääpä on 
yksi saam en yleisimmistä 
käävistä. Kuvan itiöemä 
on kuvattu Helsingissä 
4.6.-8.6.1981. Kasvualus
tana tässä kuvassa on ja
lava. Pian tämän kuvasa r
jan jälkeen itiöemä oli re
vitty puusta alas. - Valo
kuvat Heikki Kotiranta. 

Fig. 1. Polyporus squamo
sus is one of the commo
nest polypore species on 
Fraxinus excelsior in Fin
land. In this picture it 
grows on U/mus sp. -
Photographs Heikki Koti
ranta . 
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Taulukko 1. Suomessa tavatut kääpälajit saar
nelta (et. ==eteläinen). 

Table 1. The polypore species on Fraxinus excel
sior in Finland. (et.== Southern Finland). 

Antrodiella hoehnelii, voikääpä (et.) 
Bjerkandera adusta, tuhkakääpä 
B. fumosa, savukääpä (et.) 
Cenporia purpurea, punakerikääpä 
Datronia mollis, kennokääpä 
Fomes fomentarius, taulakääpä 
Ganoderma lipsiense, lattakääpä 
Inonotus hispidus, mokkakääpä (et.) 
Laetiporus sulphureus, rikkikääpä (et.) 
Lindtneria trachyspora, pilliharsukka (et.) 
Ochroporus igniarius, arinakääpä 
Polyporus squamosus, suomukääpä (? et.) 
P. varius, mustasukkakääpä 
Pycnoporus cinnabarinus, punakääpä 
Skeletocutis nivea, lehtoludekääpä (et.) 
Rigidoporus populinus, vaahterankääpä (et.) 
Spongipellis spumeus, kartanokääpä (et.) 
Trametes hirsuta , karvavyökääpä 
T. multicolor, pinovyökääpä 
T. pubescens, nukkavyökääpä 
T. velutina, valkovyökääpä 

näyttää olevan raita (Salix caprea) . 
Lehtoludekääpä on vaatimattoman 
näköinen, yksi- tai monivuotinen laji . 
Lakin yläpinta, silloin kun lakki on, on 
aluksi valkoinen, myöhemmin likaisen 
ruosteenruskealaikkuinen. Tunnista
mista helpottavat erittäin pienet pillit , 
joita on vain 7-9( -11 )/mm (Niemelä 
1988). Ne ovat vaaleat, hieman vih
reään vivahtavat. Pillikerrosta koske
teltaessa tuntuu selvä metsäluteen haju. 
Lehtoludekääpä kasvaa useimmiten 
maahan pudonneissa oksissa ja aiheut
taa valkolahoa. 

Yleiset arinakääpä ja lattakääpä 

Arinakääpä ( Ochroporus igniarius 
Phellinus i.) on yksi Suomen yleisim
mistä käävistä (nykyään arinakääpä on 
jaettu useaksi lajiksi) ja kasvaa koko 
maassa. Etelä-Suomessa saamen osuus 
isäntäkasveista on 1.3 % (Niemelä & 
Kotiranta 1982). 
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Arinakääpä on yleensä helppo tun
tea, sillä se on puumaisen kova, päältä 
musta ja sen pinta halkeilee vanhemmi
ten. Pillikerros on talvella ja keväällä 
vaalean hopeanhohtoinen, kesällä ja 
syksyllä kanelinruskea. 

Lattakääpä ( Ganoderma lipsiense) on 
yksi saamen yleisimmistä käävistä; ko
ko Suomessa 2.3 % ja Etelä-Suomessa 
4.0 % keräyksistä on saamelta (Nieme
lä & Kotiranta 1986). Erkkilän ja Nie
melän (1986) mukaan lattakääpä on 
harvinainen Helsingin saamissa. 

Useimmiten lattakääpä on suuriko
koinen (jopa yli 50 cm leveä), laakea, 
likaisenrusehtava yläpinnaltaan. Lakin 
pinnalla on kuitenkin usein kanelin
ruskeata itiöpölyä niin runsaasti , että 
koko yläpinta on kanelinruskea. Pilli
kerros on vaalea , mutta raaputettaessa 
siihen jää tummia jälkiä- kuin kirjoit
taisi lyijykynällä paperiin. 

Uhanalaiset kartanokääpä, mokkakääpä 
ja pillihaesukka 

Kartanokääpä (Spongipellis spumeus) 
kasvaa saamissa ja muissa jaloissa leh
tipuissamme. Sen itiöemät ovat yksi
vuotisia, melko suurikokoisia, vaaleita , 
yläpinnaltaan takkukarvaisisa ja tah
meita. Vaikka itse käävät ovat yksivuo
tiaita , on rihmasto puussa monivuoti
nen. Jo Stenlid (1947) mainitsee Ahve
nenmaalla , Lemlandin Nåtössä kasva
neen kartanokääpiä. Nykyään paikalla 
on Biologinen asema ja C-A. Hregg
ström on kerännyt näitä pehmeitä kää
piä useana vuonna eri puista aseman 
pihalta. Itiöemät ovat kasvaneet pui
den itä-koillis -puolelle. 

Mokkakääpä (lnonotus hispidus) on 
Suomesta löydetty va,in kerran, Varsi
nais-Suomesta: Iniö, Aselholm,jossa se 
kasvoi maahan pudonneessa saamen 
oksassa (Niemelä & Kotiranta 1983). 
Mokkakääpä on yksivuotinen, itiöemä 
on suuri , laakea ja sen yläpinta on tak
kukarvainen. Kääpä on yläpinnal-
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Kuva 2. Kartanokääpä on 
uhanalainen kääpälaji 
Suomessa . 

Fig 2. Spongipe/lis spu
meus is an endangered po
lypore species in Finland. 
It often grows on Fraxinus 
excelsior. 

taan keilanruskea-punaruskea tuoree
na pehmeä, kuivana mureneva. Poh
joismaissa hyvin harvinaisen mokka
käävän yleisin kasvualusta on saami 
(Ryvarden 1978, Ryman & Holmåsen 
1984), Keski-Euroopassa usein myös 
omenapuut (Malus spp.) , jalopähkinät 
(Juglans spp.) ja plataanit (Platanus 
spp.) (Jahn 1979, Breitenbach & 
Kränzlin 1986). 

Laine ( 1967) ilmoittaa pilliharsukan 
(Lindtneria trachyspora) Ahvenanmaal
ta, jossa se kasvoi kaatuneessa saames
sa . Muualta Suomesta tätä vaaleaa, 
alustanmyötäisesti kasvavaa kääpälajia 
ei ole löydetty (Rassi ym. 1986b ). 

Miksi "vähän" kääpiä? 

Verrattaessa saamen kääpälajistoa 
muiden lehtipuidemme lajistoon tun
tuu se niukalta, vaikka saamet voivat 
kasvaa monta sataa vuotta vanhoiksi 
(Ruotsissa jopa 600 vuotiaita jättiläi
siä) (Kujala 1980). Saamen runsaim
milla esiintymisalueillakin itiöemiä on 
niukasti, vaikka puut ovatkin onttoja. 
Lahoamisen voi aiheuttaa tietysti mo-
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nikin sienilaji, mutta yleensä kyseessä 
ovat käävät (tai mesisieni Armillaria 
borealis). Eräät lajit, kuten vaahteran
kääpä (Rigidoporus populinus), ovat 
yleisiä esim. Ahvenanmaalla (Laine 
1967), mutta ne eivät yleensä lahota 
puuta ontoksi (ks. myös Erkkilä & 
Niemelä 1986). 

Retkeillessäni Ahvenanmaalla ke
väällä 1988 yritin etsiä saamista kääpiä 
ja saada selvyyttä "pieneen" lajistoon . 
Ensinnäkin pystypuut ovat erittäin run
saan jäkä!äpeitteen peitossa ja onkin 
mahdollista , että jäkälähapot estävät 
sienten itiöiden itämistä. Toiseksi, kaa
tuneita saamipuita ei ole suotuisilla 
(oikeastaan millään) kasvupaikoilla jä
tetty maahan makaamaan - nehän 
olisiva t parhaita kääpäpuita. Näin sik
si, että laidunnus Ahvenanmaan rehe
vissä metsissä on edelleen melko voi
makasta. Lisäksi kääpiä on kerätty 
kaiken kaikkiaan vähän koko saami
alueelta, vaikka Laine ( 1967) onkin 
tehnyt tällä alueella merkittävää työtä. 
Stenlidin (1947) julkaisussa Ahvenan
maan sienistä, ei kääpien kasvualustaa 
ole yleensä ilmoitettu. 
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Saamien lahoisuus ei ole metsäta
loudellinen ongelma, mutta monet la
hopuut antavat linnuille mahdollisuu
den luonnolliseen kolopesintään. Eri
tyisen rikkaiksi havaitsin naakka- ja 
uuttukyyhkykannan Ahvenenmaan 
kaikissa osisssa . Uuttukyyhky on 
Suomessa taantunut, silmälläpidettävä 
laji (Rassi ym. 1986a). 
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Syyskokous ja pikkujoulu 

Syyskokous ja pikkujoulu vietetään Suomen kansallispuun merkeissä 
keskiviikkona 23.11.1988 klo 18.00 Kansallispankin kansallissalissa 
Helsingissä, Aleksanterinkatu 44, 2. kerros. 

Ohjelmassa: 
Suomen kansallispuu 
Jäähyväiset saarnelle 
Vuoden puu 1989 
Kuvia seuran kesäretkeltä Tsekkoslovakiasta 

llmoittautumiset seuran sihteerille, Anneli Viherä-Aarniolle, puh . 90-
831 941, 17.11 . mennessä. Tervetuloa! 
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Saarni jäkälien kasvualustana Suomessa 

Arto Puolasmaa 

Puolasmaa , A. 1988: Saarni jäkälien kasvualustana Suomessa. (Ash (Fraxinus 
excelsior) as a phorophyte in Finland). - Sorbifolia 19(3): 149-154. 

41 epiphytic lichen species growing on ash (Fraxinus exce/sior) are treated. None of 
these is restricted exclusively to ash. In Finland a relatively great number of species 
favour ash and other broad leaved trees, however, as a substrate. Owing to the 
distribution of ash, its epiphytic lichen flora is most luxuriant in SW Finland. 

Although ash is a favourable substrate , by virtue of the relatively high pH va lue 
of its bark, ash trunks in urban areas have lost their lichen epiphytes as a result of 
atmospheric pollution. Among the genera characterizing ash as a phorophyte are 
e.g. Parmelia, Lecanora, Xanrhoria, Ramalina and Physcia sensu lato. 

Arto Puolasmaa, Turun y liopiston kasvimuseo, 20500 Turku. 

Epifyyttiset kaarnajäkälät ovat harvoin 
kokonaan rajoittuneet kasvamaan vain 
yhdellä puulajilla. Saarnenkin (Fraxi
nus excelsior) tyypillisiä epifyyttijäkäliä 
tapaa yleisesti muilla jalopuilla. Kui
tenkin monen saamen kaarnaa suosi
van jäkälälajin levinneisyyskuva on 
isäntäpuun rajoittuneen levinneisyys
alueen takia maassamme lounainen tai 
ainakin eteläinen. 

Kasvualustapuun ympäristö vaikut
taa epifyyttijäkälistön koostumukseen 
kenties enemmän kuin puun lajiomi
naisuudet. Tältä pohjalta on luotu eko
logissävytteisiä epifyyttiyhdyskuntien 
kuvauksia . Barkmanin (1958) mittava 
teos esittelee peräti 56 kaarnajäkäläyh
dyskuntaa, joista 23:a tavataan saarnel
la . Paljon yksinkertaisempi on Du 
Rietz'n (1945) esittämä jako kahteen: 
fattigbark- ja rikbarkvegetation -
suomeksi vaikkapa niukka- ja runsas
ravinteiset kaarnayhdyskunnat. 

Jäkälät puiden päällysvieraina 

Puiden kuori on kivipinnan ohella jä
kälien tärkeimpiä kasvualustoja. Jäkä
lät muodostavatkin leviä ja sammalia 
lajirikkaamman päällysvieraina kasva
van eliöryhmän Pohjois-Euroopassa. 

Tarkkaa lajimäärää on mahdotonta 
ilmoittaa eräiden taksonomisten ra
jausvaikeuksien vuoksi. Barkmanin 
(1958) mukaan Hollannissa on tavattu 
saarnelta 56 jäkälälajia. Samaa suu
ruusluokkaa lähentelee meilläkin saar
nen epifyyttijäkälien määrä. 

Kasvualustapuun kuoren pH on epi
fyyttien kannalta tärkeä esiintymistä 
rajoittava tekijä. Monet jalojen lehti
puiden jäkälät eivät siedä lainkaan ha
panta kasvualustaa eivätkä tule toi
meen havupuilla. Suomessajalojen leh
tipuiden ja haavan kaarna on kaikkein 
vähiten hapanta. Barkmanin (1958) 
mukaan saamen kaarnan pH vaihtelee 
yleensä välillä 5,2-5,8, korkeimman 
mitatun arvon ollessa 6,8 . 

Ympäristöstä tulevat pölyt yms. voi
vat muuttaa puun kuoren pH-arvoa 
hyvinkin paljon. Maaseudulla pellon
reunojen saarnilla kasvavat jäkälät 
ovat usein tavallista rehevämpiä. Kar
jasuojien ja laitumien ympäristössä 
viihtyy typpeä suosiva lajisto. 

Kuuluisiromiksi epifyyttijäkälät ovat 
tulleet ilmansaasteiden indikaattorei
na. Skye (1968) havaitsi Tukholman 
saamien jäkäläflooran olevan täysin 
erilainen kaupungin keskustassa kuin 
laitamilla. Jo Vaarnan (1934) mukaan 
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Kuva 1. Riuttakarpeen pilkkoutunutta sekavart
ta saamen haarakohdassa.- Valokuvat V, Iniö , 
Söderby, Arto Puolasmaa. 

Fig. 1. Fragmentary thallus of Parmelia riliacea 
on a branch of Fraxinus exce/sior. - Photo
graphs from Söderby village, Iniö, SW Finland 
by Arto Puolasmaa. 

Helsingissä oli runsaasti jäkälättömiä 
puita. Monien kaupunkien ko meat ja
lopuupuisto t ovat nykyisin osa jäkälä
autiota, lähes kaikki saasteita kestä
vätkin lajit ovat kuolleet. Lievemmin 
saastuneilla alueilla jalopuiden runkoja 
koristavat lajit, jotka puhtaammilla 
seuduilla kasvavat yleisemmin havu
puilla. Happaman sateen ja muun saas
teen lisäksi taajamien epifyyttijäkäliä 
kiusaa pienilmaston liiallinen kuivuus 
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(Barkman 1958). Jalopuita jäkälineen 
myös suoranaisesti hävitetään raken
tamisen tieltä niin kaupungissa kuin 
maaseudullakin (Hinneri 1988). 

Puun kasvuympäristö vaikuttaa rat
kaisevasti sen jäkälälajistoon. Kosteas
sa, varjoisassa lehdossa kasvavalla 
saamella on vain vähän yhteisiä epi
fyyttijäkäliä verrattuna kuivassa , valoi
sassa tienvarressa kasvavan saamen la
jistoon. 

Vanhoissa museonäytteissä ei aina 
ole mainittu epifyytin kasvualustaa. 

ykyisinkin tyydytään usein merkit
semään muistiin vain puulaji , jolla jä
kälä kasvoi. Kuitenkin suuressa puu
yksiiässä on useita erilaisia ekologisia 
osa-alueita . Barkman (1958) erottaa 
seuraavat viis i: puun tyvi, rungon ala
osa, rungon keskiosa, latvuksen tyvi ja 
latvus. Suurin osa näytteistä kerätään 
luonnollisesti puun tyveltä ja rungon 
alaosasta. Latvuksen lajisto on kaik
kein huonoimmin tunnettu . Jalopui
den , erityisesti saamen oksiston jäkälä
lajistoa Pohjoismaissa on tutkinut De
gelius ( 1964, 1978). Eri osiensa lisäksi 
puuyksilöllä voi o lla erikoisia mikro
habitaatteja, kuten oksien haarat , sa
deveden valumiskohdat ja erilaiset 
kuorenläpäisevät vauriot. 

Jalopuiden etelä isyys ja lounaisuus 
merkitsee monen jäkälälajin kohdalla 
nopeaa harvinaistumista pohjoista 
kohden. Usein syynä on sopivan kas
vualustan puute , mutta myöskin ilmas
tolliset tekijät. lstutuspuuna saami voi 
laajentaa epifyyttiensä levinneisyyttä 
melko kauaskin Keski-Suomeen 
(Ollinmaa 1952, Raatikainen 1988). 

Saamen jäkälälajisto 

Tässä esiteltävä lajisto ei pyri olemaan 
täydellinen luettelo saamelta tavatuista 
jäkäläepifyyteistä. Tarkoituksena on 
esimerkkien avulla antaa kuva saamen 
jäkälälajiston monipuolisuudesta . Jot
kut esimerkkilajeista ovat kotimaisten 
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keräysten perusteella hyvinkin harvi
naisia saamella. Syinä tähän voivat ol
la tutkimuksen vähyys ja kasvualusta
puiden harvalukuisuus sekä ilmastolli
set tekijät. Tieteellinen nimistö seuraa 
Santessonia (1984) ellei toisin mainita. 
Suomalainen nimistö on osittain va
kiintumaton . 

Röyhelöistä ( Cetraria) vain rusko
röyhelö ( C. ch/orophylla) tulee erityi
sesti taajamissa saamen kaamalle. 
Puhtailla alueilla se kasvaa etenkin 
koivun oksilla. Harmaaröyhe.löä (Pla
tismatia glauca) tavataan yleisesti met
sissä kasvavilla saamilla. Kasvuympä
ristön vaikutuksesta tämä tavallinen 
havupuiden epifyytti voi vallata suuria 
aloja jalopuunkin rungolta ja oksilta. 
Saman suuntaisesti käyttäytyviä lajeja 
ovat myös koivunhankajäkälä (Evernia 
prunastri) ja sormipaisukarve (Hypo
gymnia physodes). 

Karpeet (Parmelia), etenkin rusko
karpeet ovat tyypillisiä jalojen lehti
puiden epifyyttejä. Asutusta suosivan 
nystyruskokarpeen (P. exasperatula) 
tapaa usein runsaana saamen tyvirun
golta. Karhearuskokarve (P. exaspera
ta) viihtyy rungon yläosissa ja oksilla. 
Onnella voi löytää myös idänrusko
karpeen (P. subargentifera), joka on ke
rätty saamelta mm. Asikkalasta ja 
Nauvosta. Ruskokarpeiden aateli, 
puistoruskokarve (P. acetabulum) kas
vaa saamen rungolla ja oksilla Lou
nais-Suomessa, esim. Turussa. Määri
tysongelmia aiheuttavat keskenään hy
vin samannäköiset lepänruskokarve 
(P. subaurifera) ja tammenruskokarve 
(P. glabratula), jotka molemmat voivat 
kasvaa saamellakin. 

Isoista harrnaista karpeista on rai
danisokarve (P. sulcata) yleinen saar
nella kaikenlaisissa ympäristöissä. Ete
lämpänä tavallinen, mutta Suomessa 
harvinainen epifyytti on riuttakarve 
(P. tiliacea) (kuva 1). Meillä tämän pa
remmin lintukivillä kasvavan jäkälän 
olen tavannut saamella Ahvenanmaan 
Brändössä ja Iniössä. 
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Kuva 2. Lecanora subfusca -ryhmän kehräjäkälän 
itiöemiä saamen rungolla. 

Fig. 2. Fruiting bodies of a species of the Lecano
ra subfusca group on the trunk of Fraxinus excel
sior. 

Kehräjäkälistä (Lecanora) L. subfus
ca -ryhmän lajien ruskeat itiölavat nä
kyvät usein saamen kaamalla lehti- ja 
pensasjäkälien lomasta (kuva 2). Puis
tokehräjäkälä (L. carpinea) viihtyy eri
tyisesti oksilla. Kaikkein saastuneim
milla paikoilla kasvaviita saamilta ta
paa vihersukkulajäkälän (Sco /iciospo
rum chlorococcum) vihreätä sekovartta. 

ystyjäkälistä yleinen saamenkin epi
fyytti on lepännystyjäkälä (Lecidella 
elaeochroma ). 

Suuriakin yhtenäisiä pintoja saamen 
tyvirungolla voi olla lepänläiskäjäkä-
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Kuva 3. Rehevää isorustojäkäläkasvustoa saar
nen rungolla. 

Fig. 3. Luxuriant Ramalina fraxinea vegetation 
on the trunk of Fraxinus excelsior. 

Iän (Phlyctis argena) sekavarren peitos
sa. Vaaleamman osan kuja- ja puisto
puiden runkojen usein runsaasta kel
taisesta väristä saavat aikaan hieno
liuskaiset pihlajankeltuaisjäkälä ( Can
delariella xanthostigma) ja voijäkälä 
( Candelaria concolor). 

Silmiinpistävimpiä jalopuiden epi
fyyttikasvustoja muodostavat rungon 
eri osista ja oksiltakin riippuvat rusto
jäkälät (Ramalina). Kiinnittyessään 
vain yhdestä kohdasta puuhun ne eivät 
hyödy kaarnan puskuriominaisuuksis
ta ja ovat siten herkkiä ilmansaasteille. 
Komein lajeista on leveäliuskainen , lä-

SORBIFOLIA 19(3) 1988 

hes aina fertiili isorustojäkälä (R. fraxi
nea) (kuva 3). Pienempi, tiiviin tupsu
maisesti kasvava nappipäärustojäkälä 
(R. fastigiata) muodostaa kotelomal
jansa tyypillisesti sekavarren liuskojen 
kärkiosiin. Saarnelta tavattavia jäkä
lämuruisia lajeja ovat erittäin yleinen 
risarustojäkälä (R. farinacea) ja harvi
naisempi, myös ylikaltevia kalliopinto
ja suosiva jauherustojäkälä (R. pollina
ria). 

Kasteiden ja lehtomaisten metsien 
saarnilla viihtyy suurikokoinen rai
dankeuhkojäkälä (Lobaria pulmo
naria) , Etelä-Suomessa taantunut 
uhanalainen laji . Sopivilla paikoilla se 
saattaa peittää suurimman osan kasvu
alustapuunsa rungosta . 

Oranssinkeltaisia, kauasnäkyviä 
kaarnan epifyyttejä ovat kulta- ja 
keltajäkälät (Caloplaca ja Xanthoria). 
Kultajäkälistä helpoimmin tunnettava 
laji on keltakultajäkälä (C. flavorubes
cens). Niin haavan kuin jalopuidenkin 
runkoja koristaa asutuilla seuduilla lä
hes poikkeuksetta haavankeltajäkälä 
(X. parietina). Huomaamattomampi 
karkean kaarnan epifyytti on jalokelta
jäkälä (X. fallax). Aivan nuorilla saar
nen vuosikasvaimilla viihtyy oksakelta
jäkälä (X. polycarpa), oikea pioneerilaji 
epifyyttien joukossa. 

Kaunis saarnen epifyytil on väriltään 
harmahtava puistoripsijäkälä (Anapty
chia ciliaris), joka typensuosijana viih
tyy myös haavoilla ja saariston lintuki
villä . Ulkonäöltään samantyyppisiä 
ovat tienvarsi-ja puistopuiden epifyyt
tien todelliset valtiaat laakajäkälät 
(Phaeophyscia, Physcia ja Physconia). 
Yhden saamen rungosta saattaa useita 
neliömetrejä olla lähes yhtenäisen 
härmälaakajäkäläkasvuston (Physco
nia distorta, aik. P. pulverulacea), pei
tossa. Lähes yhtä runsaina saattavat 
esiintyä keltajäkälämuruinen pihlajan
laakajäkälä (P. enteroxantha) ja sinijä
kälämuruinen karkealaakajäkälä (P. 
perisidiosa). Yleisiä, joskaan ei yhtä 
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Ku va 4. Piirtojäkälä n 
"kotelopalkojen" 
täyttämiä sekovarsia. 
- Piirrokset Merja 
Pitkänen. 

Fig. 4. Thalli of Grap
his scripta covered by 
hyste ro thecia . - Del. 
Merja Pitkänen . 

vallitsevia voivat olla myös kauhalaa
kajäkälä (Physcia adscendens) ja hento
laakajäkälä (P. tenella). Tummista rus
kolaakajäkälistä kasvavat kehnälaaka
jäkälä (Phaeophyscia orbicularis) ja 
kääpiölaakajäkälä (P. nigricans) mielel
lään kulttuurin piirissä saamilla. 

Läiskäjäkälien ohella jalopuiden 
kaamaa vaalentavat laikkajäkälät 
(Pertusaria). Yleisin laj i saamellakin on 
valkojäkälämuruinen, katkeranmakui
nen karvaslaikkajäkälä (P. amara). 

Vahajäkälien (Gyalectales) tunne
tuin jalopuiden laji on punavahajäkälä 
( Gyalecta ulmi). Suomessa se kasvaa 
pääasiassa kalkkikivellä, vain Ahve
nanmaalta tunnetaan saamen ja jala
van epifyyttiesiintymä. 

Piirtojä kälä (Graphis scripta) kasvaa 
sileällä jalopuun kuorella. Nimensä 
mukaisesti lajin itiöemät muistuttavat 
jonkinlaista kirjoitusta (kuva 4). Pihla
jantähtijäkälä (Arthonia radiata) ja 
ruskokirppujäkälä ( Opegrapha rufes
cens) ovat esiintymisessään piirtojäkä
län kaltaisia. Edelleen samantyyppisiä, 
sekovarreltaan ohuita ja pieni-

1-------< 
1cm 

1mm 
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Kuva . 5. Saarnenpistejäkälän tulivuorimaisia 
itiöemiä. 

Fig. 5. Volcano-like apothecia of Acrocordia 
gemmata. 

itiöemäisiä ovat pistejäkälät. Pihlajan
pistejäkälä (Arthopyrenia punctiformis) 
on yleinen laji saamen oksilla. Saar
nenpistejäkälä (Acrocordia gemmata) 
taas on harvinainen rungon epifyytti 
Lounais-Suomessa (kuva 5). 
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Dendrologian Seuran nuorin paikalliskerho aloittelee 
toimintaansa Keski-Uudellamaalla 

Talvisen puiden tunnistamiskurssin in
noittamana perustettiin 18.4. 1988 Jär
venpäässä Keski-Uudenmaan paikal
liskerho. Siipien kantavuutta kokeiltiin 
järjestämällä kesäinen puistokävely ko
tinurkille Järvenpään Kotitalousopis
tolle. Mukana oli ilahduttavasti yli 
kaksikymmentä puuystävää. Puiden 
tunnistamista opiskeltiin yhdessä puu
tarhuri Esa Kallion johdolla. 

Paikalliskerhon toiminnasta tiedote
taan Sorbifoliassa, jäsenkirjeillä ja 
paikallislehtien seurapalstoilla. Toi
mintaideoita otetaan mieluusti vas
taan. Yhteyksiä hoitaa hortonomi Aita 
Tarvainen, Uudenmaan Maatalous
keskus, Seutulantie 1, 00400 Järven
pää, puhelin 90-291 6011. 

Puiden tunnistaminen 
yhdessä on antoisaa ja 
mukavaa tuumattiin 
Keski-Uudenmaan 
paikalliskerhon puis
tokävelyllä 6.6.1988. 
- Valokuva Aila Tar
vainen. 
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Rauduskoivusta Suomen kansallispuu 

Dendrologian Seuran ja Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämä 
ja Kansallispankin tukema kansallispuuäänestys päättyi syyskuun 
lopussa. Suomen kansallispuuksi on äänestetty rauduskoivu 
(Betula pendula) 25 224 äänellä. 

Tämän syksyn aikana on julkisessa sanassa valitettu suomalais
ten äänestyslaiskuutta. Kansallispuuäänestyksen tulokset osoitta
vat kuitenkin toista: ääniä tuli yhteensä peräti 105 784 kpl, mikä 
on huikea määrä! Verrattaessa tulosta vuonna 1985 järjestettyyn 
kansalliseläinäänestykseen, jossa yhteisäänimäärä oli 22 870 ja 

· voittajan, karhun äänimäärä 5 948, on äänestysvilkkaudessa val
tava , noin 363 % nousu. 

Seuramme tulisikin hyödyntää kansallispuun saama julkisuus. 
Nyt on hyvä tilaisuus tehdä tunnetuksi Dendrologian Seuraa , jo 
terminä usealle suomalaiselle varsin vieras käsite. Ehkäpä meidän 
pitäisi kehittää termille hyvä suomennos, joka sitten virallistettai
si in yleiseen käyttöön. Nythän käytäntö on varsin kirjavaa: puula
jitiede, puulajioppi , puiden ja pensaiden harrastajat tai tutkijat , 
puuvartisten kasvien ys tävät jne. 

Tulos osoittaa myös sen, kuinka tärkeitä puut ja metsät ovat 
suomalaisille. Tämä tuo lisää haasteita seuramme toimintaan. 
Meidän tulisi entistä enemmän suu nnata toi mintaa dendrologiaa 
vähemmän tunteviin ihmisiin eri puolille Suomea. Seuramme tulee 
kehittää vo imakkaasti paikalliskerhotoimintaa. Tähän työhön 
tarvitaan yhä useampaa aktiivista jäsentä. Hall ituksen ja paikallis
kerhojen vetäjien tulisi miettiä kerhotoiminnan tehostamista. Jä
senet voisivat toimittaa hyviä ideoita hallitukselle. Takokaamme 
rautaa , kun se vielä on kuumaa . 

Vuoden Puuksi 1989 Dendrologia n seura on va linnut 20-vuotis 
juhlavuotensa kunniaks i suomenpihlaj an (Sorbus hydrida). 

Risto Murto 
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Dendrologian Seuralla myynnissä olevia julkaisuja 

Hämet-Ahti, L. 1973: Die Bioklimatischen Zonen und die Baumarten im 
Kuusamo Gebiet , Nord-Finnland. - Publ. Finnish Dendrol. Soc. 1:1 - 8. Hinta 5 
mk(+ postikulut 5 mk). 

Tigerstedt , P.M.A. 1986: Arboretum Mustila. - Publ. Finnish Dendrol. Soc. 
2: 1-28. Hinta 10 mk(+ postikulut 5 mk). 

Karhu , N . 1986: Helsingin poppelit. - Publ. Finnish Dendrol. Soc. 3:1-130. 
Hinta 30 mk(+ postikulut 7 mk) . 

Niemelä, T. & Erkkilä , R. 1987: Helsingin puisto- ja metsäpuita lahottavat 
käävät.- Publ. Finnish Dendrol. Soc. 4:1 -56. Hinta 25 mk(+ postikulut 7 mk). 

Lindholm, T . 1982: Lammin biologisen aseman puuvartisistutukset. - 16 s. 
Helsinki. Hinta 5 mk(+ postikulut 3 mk). 

Puisto-oppaat: 

Lindholm , T. (toim. ) 1983: Kaisaniemi. - 24 s. Helsinki. 

Lindholm, T. (toim.) 1986: Alppipu isto. - 24 s. Helsinki . 

Uotila, P. , Sundman, M. & Lindholm , T. (toim.) 1986: Kaivopuisto . 2. painos.-
24 s. Helsinki. 

Lindholm, T. (toim.) 1988: Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuisto . - 24 s. Helsinki. 

Yksittäisten puisto-oppaiden hinta on 5 mk (+ postikulut 3 mk). Koko sarja 
maksaa 16 mk(+ postikulut 7 mk). 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia ja Sorbifolia: 

Vanhoja vuosikertoja saatavilla (ei kaikkia) , tiedustelut Anne Mäkynen, puh . 
90-490 113. 

Julkaisuja voi tilata maksamallajulkaisun hinta postikuluineen seuran postisiirto
tilille 419 92- 1. Niitä myy myös Tieteellisten Seurojen kirjakauppa Tiedekirja , 
Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. 
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Mikkelin seudun viljellyt pensasruusut 

Riitta Hokkanen 

Hokkanen , R. 1988: Mikkelin seudun viljellyt pensasruusut (Cultivated shrub
roses of the Mikkeli Area).- Sorbifolia 19(4): 161 - 168. 

Cultivated shrub-roses in the town of Mikkeli and rural commune were studied 
during the summer of 1986. There were found 29 species, cultivars or hybrids -
coveri ng almost all of the taxa cultivated in Finland. Some of the oldest and most 
interesting shrub-roses are dealt with here in more detail. 

Riitta Hokkanen. Pietarinkaru 15 8 70, 00140 Helsinki. 

Ruusujen , Rosa, esiintymisalue on pää
osin pohjoisen pallonpuoliskon viileis
sä osissa. Eniten lajeja o n Itä-Aasiassa , 
erity isesti Kiinassa, mm. suurin osa 
köynnösruusuista samoin kuin moni 
pensasruusuista on sieltä kotoisin 
(Bean 1980). 

Ruusulajit ovat hyvin monimuotoi
sia ja risteytyvät helposti keskenään. 
Tämän takia kasvitieteilijöiden käsi
tykset lajien lukumäärästä vaihtelevat 
(Rehder 1977). Suvusta on julkaistu 
karkeasti arvioiden yli 3000 lajitason 
nimeä; todel linen lajimäärä on kuiten
kin Beanin ( 1980) mukaan huomatta
vasti pienempi, noin 150. 

Suku jaetaan neljään alasukuun, ja 
alasuku Rosa ede lleen sekt ioihin. Suo
messa viljellyt pensasruusut kuuluvat 
suurimpaan a lasukuun Rosa. Muut 
alasuvut ovat Platyrhodon (Hurst) 
Rehd ., Hesperhodos Cockerell ja Hult
hemia (Dumort) Focke (Kriissmann 
1986, Rehder 1977). 

Selvitin pro gradu -työnäni viljeltyä 
pensasruusulajistoa sekä eri lajien ja 
lajikkeiden yleisyyttä ja menestymistä 
Mikkelin seudulla . Keräsin tutkimusai
neiston pääosin kesällä 1986. Pyrin va
litsemaan tutkimuskohteiksi vanhoja, 
suuria pihoja, joiden Iajistan oletin ole
van monipuolisen. Tutkimuskohteita 
oli Mikkelin kaupungissa ja maalais
kunnassa yhteensä 119. 

Löysin Mikkelin seudulta 29 pensas
ruusulajia, -lajiketta tai -risteymää, lä
hes kaikki tärkeimmät, Suomessa vil
jellyt pensasruusut (taulukko 1). Käyt
tämäni nimistö on pääosin Palmenin & 
Alangon ( 1983 ja 1987) mukainen. Sek
tioiden väliset risteymät olen sijoitta
nut yleisen käytännön (Merker 1985) 
mukaan siihen sektioon, johon ne 
näyttävät parhaiten sopiva n. Kuvauk
set perustuvat tutkimusalueelta kerää
miini näytteisiin. 

Sektio Pimpinellifoliae DC. 

R. pimpinellifolia lajikkeineen ol i toi
seksi yleisin ruusulaji Mikkelin seudul
la . Juhannusruusun kerrannaiskukkai
nen lajike 'Piena' oli ylivoimaisesti eni
ten viljelty. Mikkelin maalaiskunnassa 
si tä kasvoi lähes 70 o/o :lla pihoista. 
Yksinkertaiskukkaista juhannusruu
sua (R. pimpinellifolia s.lat. ja R. pimpi
nellifolia cf. 'Altaica ') löysin ainoas
taan kaksi pensasta. Juhannusruusun 
ja vuoriruusun (R. pendulina) ristey
mää, suviruusua (R. 'Poppius') kasvoi 
kolmessa tutkimuskohteessa. Persian
keltaruusua (R. Joetida 'Persian Yel
low') kasvoi sei tse mässä tutkimuskoh
teessa. 
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Kuva 1. Rosa pimpinellifolia 'A ndrews ii ' kasvoi 
lä hes uno hdettuna heinik on seassa. Veikan kar
ta no , 18.6. 1986. - Valokuvat Riitta Hokkanen. 

Fig. 1. R. pimpinellifolia 'A ndrewsii', almost 
smothered by weeds. Veikka ma nor house 
18.6. 1986. - Photographs Riitta Hokka nen . 

R. pimpinellifo/ia 'Andrewsii'- papu
lanruusu 
100- 150 cm korkea pensas, muodostaa runsaasti 
juurivesoja. Varsi ruskea , piikit hyvin tiheässä, 
erikokoisia, neula ma isia . Lehdet 5-9-lehdykkäi
siä, lehdykät 0,5-1 ,4 cm pitkiä, 0,5-1 ,0 cm levei
tä , soikei la - pitkä npyöre itä - leveä npuikeita, 
tavallisesti kertaalleen sa ha la itaisia , joskus vä
hän to issahais ia, päältä tummanvihreitä, kaljuja , 
alta vaa leampia , kaljuja. Ko rvakkee t pieniä, ka
peita, laita nystykarva inen. Kukat yksittäin , ker
rannaisia , vaa leanpunaisia , 3,0-4,0 cm leveitä. 
Verholehdet ehyitä , pystyjä , eivät karise. Kukka
perä kalju. Kiuluka t pyöreitä , kalju ja , noin 1,0 
cm leveitä. 

Tämä hempeän vaaleanpunainen la
jike lienee alkuperältään pieta rilainen, 
eikä se liene Suomessa kovin yleinen. 
Mikkelin seudulla sitä kasvoi sei tse
mässä tutkimuskohteessa , joista neljä 
o li vanhoja kartanoita . Kaikki pensaa t 
o liva t vanhoja, eräs pensas oli menes
tynyt kasvupaikallaan ainakin 80 vuot
ta. Yleisestä hoidon laiminlyönnistä 
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Ku va 2. Mustialanruusun (Rosa cf. ' Minette') 
kuka t ovat kauneimmillaan ava utuessaa n. Ihas t
järvenkatu 16, 1.7. 1986. 

Fig. 2. The flowers of Rosa cf. 'Minette' are a t 
their loveliest when about to open. Ihas tj ärvi
street 16, 1.7. 1986. 

huolimatta pensaat olivat kohtalaisen 
hyväkuntoisia. e eivät olleet kärsi
neet talvivaurioita ja lajike näyttää o le
van kestävä tuhoeläimiä vastaan. 

Sektio Rosa 

Neidonruusu (R. x alba) oli Mikkelin 
seudun harvinaisimpia pensas ru usuja ; 
si tä kasvo i ainoastaan Mikkelin maa
laiskunnassa Tertin kartanossa. Kysei
nen ruusuryhmä on kasvanut paikalla 
yl i 80 vuo tta; tosin neidonruusun ku
kinta kesällä 1986 oli vähäistä kahden 
edeltävän pakkastalven vuoksi. Samas
sa kohteessa viime vuosisadalta saakka 
kasvanut sammalruusu (R. centifolia 
'Muscosa') oli myös saanut talvivau ri
oi ta . Valamonruusu (R. gallica 'Splen
dens') oli melko yleinen Mikkelin seu
dulla; sitä kasvoi 29:ssä tutkimuskoh
teessa. 
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R. cf. 'Minette' - mustialanruusu 
100- 150 cm korkea pensas, muodostaa ru nsaasti 
juurivesoja. Va rsi vi hertävä nruskea, piikit har
vassa, suo ria- hiema n käy ri ä. Lehdet tava ll isesti 
5- tai 7- lehdykkäisiä, juurivesoissa joskus 9- tai 
11 -Ieh dykkä isiä, kukkave rso issa joskus 3-leh
dykkäis iä, lehdykä t 4,0-6,5 cm pit kiä , 3,0-5 ,0 
cm levei tä, leveä nsoikeila - p it känpyöreitä -
lähes pyörei tä, kertaa lleen sa ha laitaisia, päältä 
vaa lea nvihreitä, ka ljuja, a lta harmaanvih reitä, 
suon ista h iema n ka rva is ia ; päätö lehdykän tyvel
lä usei n 1 tai 2 lisä lehdykkää; leh tiruoti nysty
ka rvainen, sii nä lisäksi p ieniä , neula maisia p iik
kejä. Korvakkeet ka pei ta , saha laitaisia, suippo
kärkisiä. Ku ka t usean ryh missä, kerra nna isia, 
henno n vaa leanpunais ia , noi n 6,0 cm leveitä. 
Verholehdet li uskais ia, nys tykarvaisia, kukinnan 
jä lkee n taakää nteisiä. Ku kkape rä 2,5-3,5 cm pit
kä , nystyka rvai nen. Ki uluka t maljamaisia , nys
tyka rvaisia. 

Mustialanruusua on pidetty koti
maisena risteymänä, jonka kantalajeja 
ei kuitenkaan ole nimetty (Simberg 
1982). Siitä on käytetty ainakin seuraa
via nimiä : R. amoena hybrida (Parvela 
1930), R. hybrida amoena (Jokela 1953, 
1960), R. x hybrida 'Amoena' (Kallio 
1966) ja R. 'Mustiala ' (Simberg 1982). 
Ruotsissa mustialanruusu tunnetaa n 
nim ellä R. suionum Almq. tai R. x 
suionum Almq . Nannfeldt ( 1985) ja 
Merker (1985) pitävä t pohj oisameri k
kalaista kiiltoruusua (R. virginiana) 
mahdollisena R. x suionumin kantalaji 
na . Tämä tuntuisikin · mahdollise lta . 
Molemmille tyypillisiä piirteitä ova t 
juurivesojen runsaus, vähäpiikkisyys ja 
lehdyköiden kiiltävä yläpinta. Lisäksi 
jo omassa R. virginiana -aineistossa ni 
on yhden näytteen kiiltoruusulla pää
tölehdykän tyvellä lisälehdykkä. Tåmä 
on vastoin Nannfeldtin (1985) näke
mystä lisä lehdyköiden es iintymisen ai
nutlaatuisuudesta R. suionumilla. 

Mustialanruusu oli tutkim usalueen 
kolmanneksi yleisin pensasruusu ja se 
on menes tynyt hyvin Mikkelin seudul
la. Se oli kaupungissa jonk in verran 
yleisempi ( 43 %: 1la yksityispihoista) 
kuin maaseudulla (29 %:1la yksityispi
hoista). Alueen vanhimmat mustialan
ruusupensaat oliva t 60- 70 vuoden ikäi
siä. 
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Kuva 3. Tutkimusalueen kirkonruus ut (R. X 
francofurtana) olivat melko huonoku ntoisia. 
PaukkuJantie 8, 1.7.1986. 

Fig. 3. Rosa X francofurrana shrubs of the area 
were quite neglected. Paukkulantie-street 8, 
1.7.1986. 

R. X francofurtana - kirkonruusu 
130-150 cm korkea pensas, muodostaa yleensä 
runsaast i juurivesoja. Varsi vihertävänruskea ; 
kukkaversot melkein piikittömiä , piiki t h ieman 
käyriä ; varren tyvi tiheäpiikkinen , p iik it eriko
koisia . Lehdet tavallises ti 5- tai 7- lehdykkäisiä, 
lehd ykät 3,5-5,0 cm pitkiä, 2,5-4,0 cm leveitä , 
leveänso ikeila - pitkänpyörei tä, kertaa lleen sa
halaitaisia- toissahaisia, päältä tummanvihreitä, 
karvaisia, alta harmaa nvihreitä, ka rvaisia; lehti 
ruoti hapsi- ja nystykarvainen. Korvakkee t suu
ria , leve itä , sa halaitaisia, laita nystykarvainen . 
Kukat usean ryhmissä, kerrannaisia , ruusunpu
naisia , 4 ,0-7,0 cm leve itä . Verho lehdet tava ll ises
ti ehyitä, hapsi- ja nystykarvaisia. Kukkaperä 
2,0- 4 ,0 cm pitkä , nystykarvainen. Kiulukat mal 
janmuotoisia , tyvi nystykarvainen. 

R. x francofurtana on vanha koriste
kasvi, jota pidetään ranskanruusun (R. 
gal/ica) ja metsäruusun (R. majalis) ri s
teymänä (Bea n 1980). 

Ki rkonru usua kasvoi kuudessa tut
kimuskoh teessa. Pensaat oliva t melko 
huonok untoisia ja hoitamattomia. Tä
mä Ruotsissa hautausmaa nruusu n 
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(kyrkogårdsros) nimellä tunnettu ruu
su näyttäisi kuitenkin olevan talven
kestävä Mikkelin seudulla; tuhoeläimi
äkin oli hyvin vähän. 

Sektio Caninae DC. 

Caninae-sektion lajeja ei juurikaan vil
jellä Mikkelin seudulla. Suomessa 
luonnonvaraista koiranruusua (R. ca
nina) kasvoi lähinnä viljelyjäänteenä 
neljässä tutkimuskohteessa. Omena
ruusu (R. rubiginosa) kasvoi yhdellä 
pihalla Mikkelin kaupungissa. Otavan 
maatalousoppilaitoksen alueella oli 
yksi nuori luumuruusuyksilö (R. villo
sa). 

Sektio Carolinae Crep. 

Kurttulehtiruusun ohella pohjoisame
rikkalaisia Carolinae-sektion lajeja 
käytetään nykyisin melko paljon laa
joissa istutuksissa. Sektion lajit ristey
tyvät helposti keskenään, mikä tekee 
lajien määrittämisen hankalaksi . Mik
kelin Urheilupuistossa oli katsomon 
takana rinteessä laaja nukkeruusuistu
tus (R. nitida). Kiiltoruusua (R. cf. vir
giniana) kasvoi kolmessa tutkimuskoh
teessa. 

Sektio Cassiorhodon Dumort 

Kurttulehtiruusu (R. rugosa) lajikkei
neen ja risteymineen oli yleisin pensas
ruusu (41 % kaikista ruusupensaista) 
Mikkelin seudulla . Kurttulehtiruusun 
lajikkeista alueella kasvoi valkokuk
kainen ' Alba' ja hennon vaaleanpuna
kukkainen 'Dagmar Hastrup' . Hansa
ruusu (R. 'Hansa') oli eniten viljelty R. 
rugosan risteymä ja kaikista pensas
ruusutaksoneista yleisin . Heleänpuna
kukkaista neilikkaruusua (R. 
'F.J.Grootendorst') kasvoi 18: 1la pi-
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halla. Sen vaaleanpunakukkaista laji
ketta (R. 'Pink Grootendorst') kasvoi 
13:ssa tutkimuskohteessa. R. blanda, R. 
glauca, R. majalis ja R. pendulina olivat 
muut tutkimuskohteissa kasvaneet 
Cassiorhodon-sektion lajit. 

R. majalis 'Foecundissima' , syn. R. ma
jalis var.foecundissima (Mi.inchh.) Hyl. 
- mökinruusu 
150-230 cm korkea pensas, muodostaa tavalli
ses ti runsaasti juurivesoja. Varsi vanhempa na 
punertavan ruskea, piikit ha rvahkossa , käyriä -
suoria, leveätyvisiä. Lehdet 5- ta i 7-lehdykkäisiä, 
lehdykät 1,5-4,5 cm pitkiä, 0,8-2,0 cm leveitä, 
soikei ta - vas ta puikei ta, kertaa lleen sahalaita i
sia, tyviosa tavall isesti hampaaton, päältä him
meänvi hreitä, ha rvaka rvais ia, a lta ha rmaanvih
rei tä, tiheäkarvaisia; leh tiruot i tiheäka rva inen. 
Korvakkeet levei tä, la ita nys tyka rva inen. Kukat 
yksittä in - usean ryhmissä, ke rra nnaisia, vaa le
a npunaisia , 3,0-4,0 cm leveitä. Verholehdet ehyi
tä. Kukkaperä ka lju . 

Kerrannaiskukkaisia metsäruusun 
muotoja tunnetaan useita ja niitä on 
viljelty Keski-Euroopassa jo 1500-lu
vulla. R. majalis 'Foecundissima' on 
Suomen vanhimpia koristepensaita 
(Jalas 1965). 

Mökinruusua kasvoi seitsemässä 
tutkimuskohteessa. Suurin osa pen
saista kukki erittäin runsaasti. Mökin
ruusu on talvenkestävä Mikkelin seu
dulla . Vanhin mökinruusuyksilö oli 
menestynyt kasvupaikallaan yli 50 
vuotta . 

R. davurica x rugosa 
Tavallisesti 130- 140 cm, joskus 180-190 cm kor
kea pensas, muodostaa juurivesoja . Varsi ka rva i
nen, ha rmaa nruskean ki rjava , piiki t melko ha r
vassa , suo ria - hiema n käy riä , leveä tyv isiä, ka r
vaisia . Tava ll isesti 7-,joskus 5- tai 9-lehdyk käiset 
lehdet , lehdykät soikeita - suikei ta- vasta puikei
ta , kertaa lleen sahalaita isia , tyviosa tava llisest i 
ham paaton , päältä kaljuja, alta ai nakin suo nista 
karvaisia , ti heää n kiiltävänystyisiä. Ko rvakkeet 
leveitä , la ita nystykarvainen. Kuka t kerra nnai
sia , karmii ninpuna isia, 5,0- 7,0 cm levei tä. Ver
holehdet ehyi tä , hapsi- ja nystyka rva isia . Kuk ka
perä nystyka rvainen. Kiul ukat pyö rei tä, ka ljuja , 
noi n 1,0 cm levei tä. 
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Ku va 4. Möki nruusu n (Rosa majalis 'Foecundis
sima') kukan te rä lehdet pienenevät kuk a n kes
kustaan mentäessä, mikä tekee kukat melko 
litteiksi. Puulantie 5, 24.6.1986. 

Fig. 4. The tlowers of Rosa majalis 'Foecundiss i
ma ' are tlat in appearance, as the inner petals are 
shorter. Puula nti e-s tree t 5, 24.6.1986. 

Tämä vanha viljelyruusu on luulta
vasti Hultenin (1929) kuvaama R. 
kamtshatica Vent. (R. rilgosa var. ven
tenatiana C.A.Meyer) , joka on R. rugo
san ja R. davurican luonnossa syntynyt 
risteymä. Kanta lajien tietyt o minaisuu
det näkyvät selvästi: R. rugosan varren 
ja piikkien karvaisuus ja R. davurican 
suuret , vastakkaiset, korvakkeiden 
kohdalla sija itseva t piikit sekä tumma, 
joskus melkein kalju varsi ja pienem
mät kukat sekä kiulukat. Joissa in läh
teissä on R. kamtshatican synonyyminä 
R. rugosa var. ho/landica (Ja las 1965 , 
Malmgren 1986, ilsson 1967), joista 
jälkimmäinen kuitenkin tarkoittanee 
1800-luvun lopulla H ollannissa synty
nyttä lajiketta R. 'Hollandica'. 

R. davurica x rugosaa kasvoi tutki
musalueelia 13:ssa tutkimusko hteessa. 
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Kuva 5. Ri steymä n Rosa davurica X rugosa leh
dykät ova t se lväs ti kapeammat ja sileämmät 
kuin kurttulehtiruusulla. Veikan kartano, 
18.6. 1986. 

Fig. 5. The lea tlets o f thi s Rosa davurica X R. 
rugosa hybrid are co nsidera bly na rrower a nd 
smoot her than those of Rosa rugosa . Veikka 
manor house. 18.6. 1986. 

Pensaa t olivat yleensä melko vanhoja ; 
kaks i yksilöä oli varmuudella yli 50 
vuoden ikäisiä. Pensaat olivat menesty
neet melko hyv in , monin paikoin kui
tenkin muut kasvit veivät ruusun elin
vo imaa hoitamattomuuden vuoksi. 

R. x spaethiana - neuvoksenruusu 
150-200 cm korkea pensas. Va rsi harmaanvih
reä. karvai nen, piikit tiheässä, neula maisia , nii 
den joukossa harvassa pitkiä ( 1,0 cm}, leveä tyvi
siä, hiema n käy ri ä piikkejä. Lehdet 5- ta i 7-
lehdykkäisiä , lehd ykä t 4,0-6,5 cm pitkiä, 2,0-3,0 
cm leveitä , soikei ta, kertaa lleen saha lai taisia, 
päältä vaalea nvihreitä, ainakin suo nista harva
karvaisia, a lta hieman vaalea mpia, ai nakin suo
nista ha rva karvaisia . Ko rva kkeet melk o ka peita, 
lai ta nystykarvaine n. Kukat tava lli ses ti usea n 
ryhmissä , yksi nk ertaisia - puo like rra nnaisia, 
ruusunpunaisia , noin 5,0 cm levei tä . Verho lehdet 
ehyitä. hapsi- ja nystyka rvaisia. Kukka perä pit
kä: nystykarvai nen . Kiulukat pyö reit ä, nystykar
vatsta. 



Taulukko 1. Tutkimuskohteiden pensas ruusu lajit, - lajikkeet ja -risteymät se kä niiden yleisyys. 

Table 1. Rose spec ies , cu lti vars and hybrids in the town and rural comm une of Mikkeli. 

Laji/lajike/ risteymä Esiintymiskohteiden lukumäärä Laji/ lajike/risteymä 
kaupunki mlk yhteensä 

Species/ cultivar / hybrid Number of sites examined S pecies/ cultivar / hybrid 
town rural total 

com-
mune 

R.foetida J . Herrm. R. nitida Willd . 

- - 'Persian Yello w' 3 4 7 R. cf. virginiana J . Herrm . 

R. pimpinellifolia L. s. lat. - 1 1 R. blanda Ait. 

cf. 'Altaica' - 1 1 R. glauca Pourr. 

'A ndrewsii' 2 6 8 R. majalis J. Herrm. 

'Plena' 19 33 52 -- 'Foecundissima ' 

Pi m pincllifolia-hyb r. R. pendulina L. 

-- R. 'Poppius' 2 1 3 R. rugosa Murray 

R. cf. X alba L. - 1 1 -- 'Alba' 

R. centifolia L. -- 'Dagmar Hastrup' 

-- 'Muscosa ' - 1 1 R. rugosa -ris teymä t 

R. cf. ' Minette' 26 14 40 -- R. 'F.J. Grootendorst' 

R. X francofurtana Muenchh . 3 3 6 -- R. 'Pi nk Grootendorst' 

R. gallica L. -- R. 'Ha nsa' 

-- 'Splendens' 19 10 29 - - R. davurica Pall X R. rugosa 

R. canina L. 2 2 4 - - R. X spaethiana Graebn . 

R. n1biginosa L. 1 - 1 -- muut/others 

R. viliosa L. - 1 1 

Esiintymiskohteiden lukumäärä 
kaupunki mlk yhteensä 

Number of sites examined 
town rural total 

com-
mune 

1 - 1 

1 2 3 

1 - 1 

16 3 19 

4 4 8 

4 3 7 

1 - 1 

14 12 26 

3 3 6 

1 - 1 

14 4 18 

9 4 13 

24 18 42 

4 9 13 

7 3 10 

3 1 4 

__.. 
0> 
0> 

(J) 

0 
::0 
OJ .., 
0 
r 
)> 
__.. 
CD 

~ 
__.. 
CD 
()) 
()) 
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R. x spaethiana o n ri ste ymä R. palus
tris L. x R. rugosa. Kyseinen ruusu o n 
Suo messa aiemmin yleensä mää ritett y 
kamtsatkanruusuksi (R. kamtshatica 
Vent.) ja viime vuos ina ymppäruusuksi 
(R. 'Hollandica'). R. 'Holland ica' on 
Kri.i ss ma nnin ( 1986) mukaa n syn tynyt 
eraassa hollantila isessa tai mistossa 
1800-luvun lopulla ja sitä o n sen jä l
keen käytetty pa lj o n perusrunko na. 
Ymppä ruusu o n Kri.i ssma nnin ( 1986) 
mukaan R. rugosa n ja R. maja/iksen 
risteymä: sen kukat ovat tummanpu
na iset ja kiuluka t nys tyka rvaiset. Tä
hä n kuuluvia ruusuja en nä hn yt tutki
musa luee ll a . Mielestä ni kyseessä voisi 
o ll a risteymä R. mariae-graebneraen 
Ascherson ja R. rugosa n vä lillä. R. 
mariae-graebnerae o n ka hden pohjois
a merikka laisen laj in , R. palustris ja R. 
virginiana, vä linen risteymä. Kyse isestä 
risteymästä o n kuva vuoden 1937 
Kri.issma nnissa ja se o n hyvin paljon R. 
x spaethianan näköinen ; yhd istäviä 
piirtei tä ova t muun muassa pitkät , 
o huet kukkaperä t , no rmaa li a pidem
mät lehdykkä parien vä lit sekä lehdy
köiden muoto. 

Tutkimusa luee ll a kasvo i tä tä kurttu
lehtiruusun ri steymää IO:ssä tutkimus
kohteessa. R. x spaethianaa o n käytetty 
ainakin neilikkaruusun perusrunko na ; 
eräässä pensaassa oli sekä perusrungo n 
että R. 'F.J .Grootendorst'in oksia. R. 
x spaethiana on menestynyt hyvin Mik
kelin seudulla. 

Pensasruusujen menestymisestä alueella 

Kesä 1986 oli ruusujen kukinnan kan
nal ta paras mahdo llinen - a urin koi 
nen ja lämmin. Nekin laj it (esim. R. cf. 
' Minette') , joiden nuput jäävä t helposti 
avautumattaja mä tänevät sateisina ke
sinä, kukkivat runsaasti. Tu tkimuske
sää edeltäneet kaksi kovaa pakkastal
vea va ikuttivat kuitenkin jossain mää
rin kukinnan runsauteen. Yleisesti o t-
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euvoksc nruusu (R . x spaethiana) o n 
mo nes ti vi ljelyjää ntee nä jä lje ll ä. Aho nkatu 10 , 
3.7. 1986. 

Fig. 6. Rosa X spaethiana is usua ll y fo und as o ld 
csca pe. Aho nk a tu -s tree t 10, 3.7. 1986. 

taen talvivaurioita o li vat saa neet ne 
pensasruusulajit ja -laj ikkeet (R. Joeti
da 'Persian Yellow', R. x alba, R. centi
folia 'Muscosa' , R. 'F.J. G rootendorst' 
ja R. 'Pink Grootendorst'), joiden po h
joisin suosi teltu viljelyvyö hyke o n 
Mikkelin seudull e sattuva vyö hyke 3 
(Kaukolinna 1984, Simberg 1982). Kui
tenkin myös koko maassa viljeltäväksi 
suositelluista pensasruusuista R. glau
ca, R. rugosa ja R. ' H ansa' (Ka uko lin
na 1984) o li va t saa neet jonkin verra n 
ta lvivaurioita . Myös mustialanruusu, 
jo ka Jokelan (1953) mukaan menestyy 
vyöh ykkeessä IV, paleltuu jonkin ver
ran kovina pakkastalvina Mikkelin 
seudu lla. 

Pensaissa oli melko vähä n tuhoeläi
miä . Etenkin Pimpinel/ifoliae-sektion 
lajit näyttävät olevan kestäviä niitä 
vastaan . Lehtikirvat ja pistiäisen tou
kat olivat tavallisimpia tuhoeläi miä . 
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Vantaan suuri hopeapoppeli kaadettu 

Anne Mäkynen 

Vantaan Tikkurilan suuri hopeapoppe
li (Populus alba) sai tehdä tietä kaupun
gin kasvulle . Vielä tämän vuoden tou
kokuussa Niilo Karhu oli mitannut tä
män upean puun ympärysmitaksi 514 
cm 60 cm:n korkeudelta ja korkeudek
si 30 m. Kesä kuussa oli pääkaupunki
seudun suurin hopeapoppeli muuttu
nut vaitaisaksi kasaksi katkottuja ok
sia ja revittyjä rungonkappaleita (ku
va 1 ). J äljistä päätellen puu ei ollut 
luovuttanut ihan helpolla . 

Kuva 1: Isos ta hopeapoppelista tuli iso pino 
halkoja. - Valokuva Anne Mäkynen. 



SORBIFOLIA 19(4) 1988 169 

Säilykööt saarni ja muut jalot puumme 

Aulikki Alanen 

Alanen, A. 1988: Säilykööt saarni ja muut jalot puumme. (The conservation of ash 
(Fraxin us excelsio r) and other deciduous trees in Finland .) - Sorbifolia 
19(4): 169-177. 

The Ministry of the Environment has compiled a conservation scheme for Finnish 
herb-rich forests. The scheme includes 424 forest areas (in total about 4 400 
hectares) with rich f1ora a nd luxuriant vegetat io n. In 94 of the suggested 
conservation areas the dominant trees are sou thern, deciduous trees, mostly hazel 
(Corylus avellana) , oak (Quercus robur) and lime (Tilia cordata ). Minor stands of 
these relatively rare species were found in a further 110 forests included in the 
conserva tion scheme . Ash (Fraxinus excelsior) only occurs in 30 of these areas. The 
habitats of ash in the archipe lago and in the inner parts of Finland are very 
different. Both are ri ch in calcium and other nutrients, but the archipelagic ash 
norm all y grows in dry or mesic forests while the inland ash-forests are mostl y wet, 
paludified and often spring-soaked sites. 

Aulikki Alanen. Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosasto, Rataka
tu 3, 00100 Helsinki. 

Lehtojensuojeluohjelma 

Ympäristöministeriön asettaman leh
tojensuojelutyöryhmän mietinnössä 
(Komiteanmietintö 1988: 16) esitetään 
suojeltavaksi 424 lehtoaluetta, yhteis
pinta-alaltaan n. 4 400 ha. Kohteet on 
valittu vuosina 1980-1987 eri puo lilla 
Suomea. invento iduista n. l 800 lehto
alueesta (ks. Alanen 1983) siten, että 
kultakin kasvillisuusvyöhykkeeltä ovat 
mukana lehtokasvillisuudeltaan ja 
-kasvistoltaan edustavimmat eri tyyp
piset lehdot. Eniten kohteita on Lou
nais-Suomessa: Turun ja Porin sekä 
Uudenmaan lääneissä sekä maamme 
kaikkien kuuden lehtokeskuksen alu 
eilla Etelä-Hämeestä Kittilään. Vähi
ten !ehtoja on keskisen Suomen alueel
la, Pohjanmaalla sekä Metsä- ja Tuntu
ri-Lapissa (taulukko 1, kuva 1). 

Lehtojen suojelun tavoitteena on 
säilyttää edustavat näytteet kullekin 
lehtokasvillisuusvyöhykkeelle ominai
sista ja toisaalta harvinaisista erityyp
pisistä lehtoyhdyskunnista. Ohjelmas
sa ovatkin edustettuina kaikki tär-

keimmät lehtokasvillisuustyyppimme. 
Etelä-Suomessa on en iten kuivia ja 
tuoreita !ehtoja , Pohjois-Suomessa 
kosteita !ehtoja. Tavoitteena on myös 
saada mahdollisimman kattavasti suo
jelluksi lehtojemme omaleimainen sekä 
uha nalainen eläin- ja kasvilajisto. 

Suojeltavat jalopuumetsät ja -esiintymät 

Kaikki kotimaiset jalopuumme on luo
kiteltu uhanalaisiksi jossain osassa 
luontaista aluettaan, yleensä levinnei
syyden pohjoisrajoilla (taulukko 2). 
Saarni (Fraxinus excelsior) on luokitel
tu vaa rantuneeksi Kymen ja H ämeen 
lää neissä. Lehtojensuojeluohjelman 
valmistelussa on inventoinneista alka
en painotettu jalojen lehtipuiden mer
kitystä silloinki n , kun ne eivät esiinny 
varsinaisissa lehdoissa. 

Alustavassa ohjelmassa on mukana 
lähes sata jalopuumetsikköä, joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on alle 1 000 
ha (tarkka luku ei ole tiedossa , sillä 
jalopuukohteiden rajauksiin sisältyy 
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Taulukko l. Lehtojensuojeluohjelman kohteiden 
lukumäärä ja pinta-ala vyöhykeittäi n. 

Table l. The amount a nd area of herb-rich 
forests in different vegetation zones in the con
servation scheme. 

Alue Kohteita 1 Areas 
Zone 

Kpl/ 
Number ha 

l. Hemiboreaalinen vyöhyke 1 
Hemiboreal zone 

l.l Ahvenanmaa 1 
The Åland Isles 

1.2 Lounaissaaristo 1 
Southwestero archipelago 22 305 

l.3 Lounainen rannikkomaa 1 
Southwestero coasta l strip 59 870 
Yht 1 Total 81 1175 

2. Eteläboreaalinen vyöhyke 1 
South boreal zone 

2.1 Vuokkovyöhyke 1 
Satakunta-Häme-Kymen-
laakso 106 910 

2.2 Järvi-Suomi 1 
The lake district 117 565 

2.3 Vaasan rannikkomaa 1 
The coasta l strip of Vaasa 9 65 
Yht / Total 233 1540 

3. Keskiboreaalinen vyöhyke 1 
Middle boreal zone 

3.1 Pohjanmaa 1 
Ostrobothnia 32 300 

3.2 Kainuu 18 280 
3.3 Lapin kolmio 1 

The Lapland tri a ngle 20 280 
Yht 1 Total 70 860 

4. Pohjoisboreaalinen vyöhyke/ 
orth boreal zone 

4.1 Koillismaa 1 
Kuusamo region 14 260 

4.2 Peräpohjola 1 
Southern Lapland 20 320 

4.3 Metsä-Lappi 1 
Central Lapland 2 45 

4.4 Tunturi-Lappi 1 
Northern Lapland 5 200 
Yht 1 Total 41 825 

Kaikkiaan kohteita 1 Total 424 4400 
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Kuva l. Lehtokasvillisuuden a luejako ja lehto-
keskukset. Alueiden numerointi taulukon l 
mukainen. 

Lehtokeskukset: A = Etelä-Hämeen , B = Poh-
jois-Savon eli Kuopio n, C = Keski-Karjalan. 

Letto- ja lehtokeskukset: D = Kainuun vaarajak-
so n, E = Lapin kolmion, F = Po hjois-Kuusa-
mon, G = Kittilän . 

Fig. l. Zonal distribution of herb-rich vegetation 
in Finland according to the scheme for conserva-
tion of the herb-rich forests in Finland. Numbers 
in the map refer to zones given in Table l. 

A-C = Centres of herb-rich forests 

D-G = Centres of eutrophic fens and herb-rich 
forests 
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Taulukko 2. Jalojen lehtipuiden uhanalaisuus alueitt ain . 

(Aluelyhenteet: A = Ahvenanmaa , TP = Turun ja Porin , U = Uudenmaa n, Ky = Kymen , H = 
Hämeen, M = Mikkelin , Va = Vaasan , KS = Kesk i-Suomen, Ku = Kuopio n, PK = Pohjois-Karjalan 
ja 0 = Oulun lää ni ; muut symbolit : + =esiintyy alueella, - =ei esiinny,? =epävarma tieto, S = 
silmälläpidettävä, V = vaarantunut, E =erittäin uhanalainen, H = hävinnyt) 

Table 2. Vulnerability ca tegories of deciduous trees in different provinces of Finland . 

(The p rovinces: A = Ahvenanmaa, TP = Turun ja Porin , U = Uudenmaan, Ky = Kymen, H = 
Hämeen, M = Mikkelin , Va = Vaasa n, KS = Kes ki-Suomen , Ku = Kuopio n, PK = Po hjois-Ka rjala n 
and 0 = Oulun lääni; o ther symbols: + = occurs in the province , - = does not occur ,? = occurrence 
uncertain, S = in need of monitoring, V = vu lnerable, E = endangered , H = ext inct} 

A TP U Ky H M Va KS Ku PK 0 Koko maa 
Finland 

Vaahte ra 
(Acer platanoides) 
Pähkinäpensas 
(Corylus avellana) 
Saarni 

+ + + + + + V 

+ + + + + V V 

(Fraxinus excelsior) 
Metsäomenapauu 
(Malus sylvestris) 
Tammi 

+ + + V V 

(Q uercus robur) 
Lehmus 

S S V 

+ + + H 

s 

(Tilia cordata) 
Vuo rijalava 
(Uimus glabra) 
Kynäjalava 
(Uimus laevis) 

+ + + + + + + + S + V 

S S S V E ? V E E s 

V S S V s 

myös muita metsikkötyyppejä). J a lo
puumetsiksi on katsottu ne lehdot , 
missä jalojen lehtipuiden osuus kuvion 
puustosta on yli 50 % ja missä tammi
vyöhykkeellä on vähintään 100 jalo
puuyksilöä ja muualla vähintään 50 
yksilöä. Mukaan on laskettu alkupe
räisiksi tulkitut, vähintään riukumaiset 
jalopuuyksilöt (ei pelkkiä taimia). 

Ohjelman jalopuumetsikö istä yli 
puolet sijaitsee tammivyöhykkeellä 
(taulukko 3). Yleisimmät metsikkö tyy
pit ovat pähkinäpensas-lehmus sekä 
pähkinäpensas-lehmus-tammi -seka
metsät. Taulukossa 3 metsiköt on luo
kiteltu runsatmman puulajinsa mu
kaan. Lähes puhtaita yhden lajin met-

siköi tä o n hyvi n vähän. Saarni-, jalava
ja vaahteralehtoja on inventoinneissa 
löydetty vain muutamia kutakin. 

Ohjelmaan sisältyy 94 jalopuumetsi
kö n li säksi 110 !ehtoa, missä jaloja 
lehtipuita tavataan sekapuina. Leh
muses iintymiä on eniten , yli 100 leh
dossa pääosin vuo kkovyöhy)c keen ja 
J ärvi-Suo men a lueilla. Kaikkiaan jalo
ja lehtipuita esiintyy siis lähes puolessa 
eli n. 200:ssa suojeluohjelman kohtees
sa. 

J aiopuiden seuralaiset 

J alopuilla elää useita vaa teliaita ja har
vinaisia eläin- ja kasvilajeja. Selkäran-
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Taulukko 3. Jalopuuesiintymät lehtojensuojeluohjelmassa vyöhykeittä in ( runsausluokat V =vallitse
va eli runsain puulaji metsikössä, R = runsas, + = niukka). 

Table 3. Occurrences of the deciduous trees in different vegetation zones in the scheme for 
conservatio n of the herb-rich forests in Finland (abundance categories: V= dominant, R = abundant, 
+ = sparse). 

Laji, runsaus 
Species, abundance 

Lehmus 
(Tilia cordata) 

Pähkinäpensas 
(Corylus avellana) 

Tammi 
(Quercus robur) 

Vaahtera 
(Acer platanoides) 

Saarni 
(Fraxinus excelsior) 

Vuorijalava 
(Uimus glabra) 

Kynäja lava 
(Uimus laevis) 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

V 
R 
+ 

Metsiköitä 1 Major occurrences 
Muita esiintymiä 1 Other occurrences 

Yht. jalopuualueita 1 Total 

7 
8 
24 

22 
7 
19 

17 
4 
l3 

24 

4 
7 
13 

3 

7 

2 

54 
17 

71 

Vyöhykkeet 1 Vegetation zones 

2.1 2.2 

14 6 

43 46 

15 

ll 

29 13 

4 
l 

3 3 

2 

3 

32 8 
40 47 6 

72 55 6 

3.1 

6 

Yht. 

Total 

27 

38 

17 

2 

4 

4 

2 

94 
110 

204 
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kaisista eläimistä eräät kolopesijät, ku
ten tikat suosivat jalopuu- ja muita 
lehtimetsiä. Uhanalaisista itiökasveista 
ja selkärangattomista eläimistä jalo
puilla tai jalopuumetsissä viihtyviä la
jeja on peräti kuudesosa eli 136 lajia. 
Enin osa näistä, etenkin sienet, perho
set ja kovakuoriaiset elävät tammella 
(Quercus robur) (ks. Alanen & Osara 
1986). Lehmusta (Tilia cordata) ja päh
kinäpensasta ( Corylus avellana) suos ii 
kymmenkunta uhanalaista lajia kum
paakin, saarnea, jalavia (Ulmus glabra, 
U. laevis) ja vaahteraa (Acer platanoi
des) muutama. Varsinkin suurissa van
hoissa puissa ja kannoissa sekä kook
kaissa kuolleissa oks issa ja muussa la
hopuuaineksessa elää lukuisia lajeja. 
Järeä, elävä tai os ittain lahonnut puu 
on tärkeintä kasveille ja sienille, kuol
lut kuiva puu puolestaan monille 
hyönteisille. 

Saarnea suosivia, Suomessa uhana
laisia kääpiä ja jäkäliä ovat esitelleet 
Kotiranta ( 1988) ja Puolasmaa ( 1988). 
Uhanalaisista Iehtisammalista ainakin 
viiru- ja isohiippasammal ( Orthotric
hum striatum ja 0. lyellii) o n löydetty 
saamen epifyytteinä lounaissaaristos
samme. 

Erilaisia saarnilehtoja 

Saarni on vaateliain puulajimme 
(Rancken 1953). Niinpä saamen kas
vupaikat kuuluvatkin yleensä lehtojen 
eliittiin, kaikkein ravinteisimpiin kas
villisuustyyppeihin. Kosteussuhteiltaan 
eri alueiden saarnikot poikkeavat kui
vista paistetörmistä aina vetisiin het
teikköihin asti. Näiden ekologialtaan 
selvästi poikkeavien saarnikantojen 
perinnöllisiä ja muita biologisia omi
naisuuksia olisi syytä tutkia tarkem
min. Sisämaan esi intymät ovat lisäksi 
nykyään varsin erillään toisistaan. 

Lounaissaariston kalkkisaarilla ja ul
koluotojen paahteisilla rinteillä tava-
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taan kuivia ns. maarianverijuuri-mäki- , 
meiramityypin (Agrimonia-Origanum) 
]ehtoja (Hinneri 1972). Nämä ovat 
usein puistomaisia saarnimetsiä, joiden 
Juonteenomaiset pensaat ovat orapaat
sama (Rhamnus cathartica), lehtokuu
sama (Lonicera xylosteum) ja pähkinä
pensas. Kenttäkerroksen tyyppikasveja 
ovat nimilajien ohella verikurjenpolvi 
( Geranium sanguineum), hammasjuuri 
(Dentaria bulbifera) ja heinäkaura 
(Arrhenatherum e/atius). 

Saariston tuoreiden saarnilehtojen 
(ks. Hinneri 1972 ja 1988) yleisin tyyppi 
on Ahvenanmaalta kuvatun haavayrt
ti- eli Sanicu/a-lehdon köyhtynyt vasti
ne: hammasjuuri-linnunherne -tyyppi 
(Dentaria-Lathyrus). Nämä ovat päh
kinälehtoja, joiden ylispuina kasvavat 
saarni ja vaahtera. Tunnuskasveja ovat 
mm. lehtokielo (Polygonatum multiflo
rum), tesmayrtti (Adoxa moschatellina) 
ja kevätesikko (Primula veris) . Lisäksi 
saariston tuoreilla rinnemailla tava
taan ns. puna-ailakki-ukonputki-ky
läkellukkatyypin (Silene dioica-Herac
/eum-Geum urbanum) saarni-tervalep
pämetsiä. 

Sisämaan saarnikot poikkeavat saa
riston tyypeistä täydellisesti (ks. Uotila 
1988). Yleisin saarnilehtotyyppi on 
kostea, usein lähteikköinen, hetteinen 
tai muu virtaavan veden ruokkima Jeh
tokorpi. Tällaisia saarnilehtoja esiintyy 
harvinaisina järvien rannoilla, purojen 
varsilla ja pohjaveden purkautumispai
koilla, kuten lähteikkörinteillä. Kasvu
paikoille on yhteistä maaperän ravin
teisuus, usein kalkkipitoisuus sekä liik
kuvan pinnanläheisen veden runsaus. 
Viimemainittu vähentää roudan ja ke
väthallojen haittoja, mikä onkin edel
lytyksenä saamen menestymiselle tääl
lä levinneisyytensä äärirajoilla (vrt. 
Halden 1928). 

Sisämaan saarnikorpien Jatvusker
roksen muodostavat saamen kera 
useimmiten tervaleppä (Alnus glutino
sa), hieskoivu (Betula pubescens), har-
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Kuva 2. Suojellut ja suojeltava! saarniesiintymät. (Kartasta puuttuvat Saaristomeren kansallispuiston 
alueet lehtojensuoeluohjelman kohteita lukuunottamatta. Soidensuojeluohjelman kohteista ovat 
mukana vain Asikkalan ja Hangon kohteet , vaikka eräillä muillakin ohjelman alueilla kasvaa 
saarnea.) 

Fig. 2. Protection of ash (Fraxinus excelsior) sites. 

Rauhoitetut kohteet: 
Protected sites: 

Ehdotetussa lehtojensuoje luohjelm assa: 
Sites included in the scheme for protection 
of herb-rich forests: 

Soidensuoje 1 uoh jel massa: 
Sites included in the peatland protcction 
programme: 

* • 
• 

luonnonmuistomerkit , natural monuments 

luonnonsuojelualueet, nature reserves 

niukat esiintymät (< 20 puuta), 
sparse occurrences (< 20 trees) 

runsaat esiintymät (> 20 puuta), 
abundant occurrences (> 20 trees) 

saarnilehdot (runsain puulaji), 
ash-dominated forests 

0 Hanko, Santalankorpi 

• Asikkala, saarnikorpi 
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Taulukko 4. Suojeluohjelman runsaat saarni
esiintymä t. 

Table 4. Abundant occurrences of ash (Fraxinus 
excelsior) in the conservation scheme. 

Vyöhyke - zone 1.2 

DragsGärd, Äspskär 
Houtskär, Sundholm 
lniö, Salmisholm 
Korppoo, Kälö & Åvensår 
Kustavi, Finholm 

Vyöhyke - zone 2.1 

Kisko, Viiranmäki 
Nurmijärvi, Vaaksi njärvi 
Loppi, Kerminnotko 
Hattula , Sattula 

maaleppä (Alnus incana) ja kuusi (Picea 
abies). Pensaskerros on yleensä runsas 
ja tavallisimmat lajit ovat koiranheisi 
(Viburnum opulus), paatsama (Rhamnus 
frangula), tuomi (Prunus padus), mus
taherukka (Ribes nigrum) ja pajut. 
Kenttäkerroksen luonnehtijakasveja 
ovat suuret saniaiset (Athyrium filix
femina ja Matteuccia struthiopteris), 
mesiangervo (Filipendula uimaria) , suo
keitto (Crepis paludosa), rentukka 
( Caltha palustris), purolitukka 
( Cardamine amara), korpinurmikka 
(Poa remota), korpisorsimo ( Glyceria 
lithuanica) sekä kelta- ja mätässara 
( Carex flava , C. cespitosa). Tyypillisiä 
sa mmaha ovat mm . Rhizomnium mag
nifolium, Brachy thecium rivu/are, Plagi
omnium el/ipticum, P. e/atum ja Callier
gon cordifolium. Kasvien kok onaislaj i
määrä on selvästi suurempi kuin kos
teissa lehdoissa ja lehtokorvissa keski
määrin. Myös vaa telia ita lajeja on 
enemmän. 

Saarniesiintymien sijainti 

Runkomaista saa m ea kasvaa kaikki
aan 30:ssä ehdotetun suojeluohjelman 
lehdossa (kuva 2). Inventoin neissa 
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esiintymiä löydettiin enemmän, eten
kin saaristossa ja rannikolla. Suojelu
tavoitteena on saamen , kuten muiden
kin vaateliaiden lehtokasvien luontai
sen a lueen säilyttäminen . Suojelukoh
teiden valinnassa painotettiin saamen 
pääesiintymisa lueella enemmän kasvil
lisuuden ja kasviston yleisiä suojeluar
voja, kun taas sisämaassa saamen it
seisarvo korostui. Sisämaan luonnon
varaisis ta esiintymistä karsittiin vain 
sella iset, missä saa men kasvuedelly
tykset o li jokseenkin palautumatto
masti tuhottu tai missä yksittäisten 
puiden suojelu olis i tarko ituksenmu
ka isempaa to isin , esimerkiksi luonnon
muistomerkiksi rauhoittamalla. 

Valinnan tuloksena ohjelmassa on 
esiintymiä eri puo lilta saamen levin
neisyysaluetta , saaristos ta aina Järvi
Suomeen saakka. Kaikki neljä varsi
naista saamileh toa (joissa saami on 
runsain puulaji) sijaitsevat tammivyö
hykkeellä. Kolme näistä on Lounais
saaristossa (vyöhyke 1.2): Iniön Lune
klobbin, Korppoon Hummelskä rin se
kä Uudenkaupungn Pemunka rin leh
do t. Yksi saa milehto sija itsee Lounai
seila rannikkomaalla ( 1.3): Lohj a n 
kunnan Vappulassa. 

Myös runsa ista, tässä yhteydesssä yli 
20 puun saam iesiintymistä yli puolet 
on saaristossa. Sisämaassa o n kuiten
kin muutamia erityyppisiä , arvokkaita 
erillisesiintymiä, pohjoisimmillaan 
Kanta-H ämeessä (ks. Uotila 1988). 

Lisäksi runsaita esiintymiä on vyö
hykkeellä 1.3 Tenhola n Solbölessä, 
missä luontaisen saamikon lähelle on 
myös istutettu saamia. Pääos in istutus
peräinen lienee Pohjan Lå ngbroberge
nin lehdon saamikanta. Läntisellä Uu
dellamaalla on erityisen vaikeaa mää
rittää saamien alkuperää maastossa. 
Torsten Ranckenin kunnioitettavan 
työn tuloksena nä illä seuduin kasvaa 
näet runsaasti istutusperäisiä saamia 
oikeaoppisissa, luontaisen kaltaisissa 
kasvupaikoissaan. 
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Kuva 3. Asikkalan Kops uo (E H ) kuuluu maamme tiettävästi edustavimpaan saarnikorpialueeseen. 
Saarnirinteen tunnelma on satumainen intensiivisen vihreän valon siilautuessa lehvästön läpi . -
Valokuva A nneli Leivo 12.6. 1982. 

Fig. 3. ln Finland the inland ash-forests are mostly wet, paludified and often spring-soaked si tes . 
Kopsuo ash-fo rest in Asikkala, South-Häme, is included in the peatland protection programme. -
Photograph Anneli Leivo. 

Vähäisempiä saamiesiintymiä (yksit
täisiä runkoja alle 20 kpl) o n löydetty 
15:sta ohjel man lehdosta. Kaksi nä istä 
on Kymen läänissä: Jaa lan Ritin lehto
korvessa sekä Valkealan Selänpään 
saa mikorvessa . Kummatkin sijaitsevat 
aivan vuokkovyöhykkeen ja Järvi
Suomen lehtokasvil lisuusvyöhykkeen 
rajamailla. Muut esiintymät ovat tasa i
sesti eri puolilla tammivyöhykettä. 

Saarnen suojelutilanne 

Luonnonsuojelulain nojalla on maas
sa mme rauhoitettu luon nonmuisto
merkkeinä yhteensä vain viisi yksittäis
tä saa mea sekä viisi saamiryhmää. Nä-

mä sijaitsevat Jomalassa , Lohjalla, Es
poossa , Ruotsinpyhtää llä, Somerolla, 
Lahdessa, Kalvolassa ja Hattulassa. 
Yksityismaiden suojelualueina o n li
säksi rauhoitettu 7 !ehtoa ja lehtokor
pea (yhteensä n. 23 ha), joissa saamen 
osuus on huomattava. Lähes puolet eli 
kolme näistä sijaitsee, paljolti Sakari 
Hinnerin ansiosta, Uudenka upungin 
alueella. Nämä ovat reheviä, tuoreita 
saa mi-vaahtera metsiköitä. Muut suo
jellut saa mik o t ova t sisä maan kosteita 
ja korpimaisia !ehtoja Paraisilla, Vih
dissä, urmijärvellä ja Ruotsinpyh
täällä. 

Edellisten lisäksi saa mia kasvaa 
eräillä Ahvenanmaan suojelualueilla , 
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Saaristomeren kansallispuistossa (mo
nilla muillakin kuin lehtojensuojeluoh
jelmaan kuuluvilla saarilla) sekä muu
tamilla soidensuojelun perusohjelman 
kohteilla, kuten Hangon Santalankor
vessa. 

Soidensuojeluohjelmassa on muka
na myös tiettävästi maamme edustavin 
saamikorpialue Asikkalan Suopel
lon-Huhdankärjen lettoalueen reunan 
lähteikkörinteillä (kuva 3). Täällä saar
ni kasvaa laajalti yhtenä pääpuulajina 
tervalepän ja hieskoivun ohella, muo
dostaen paikoin puhtaita metsiköitä. 
Saamirinteen tunnelma on satumainen 
intensiivisen vihreän valon siilautuessa 
lehvästön läpi. Saami uudistuu alueel
la erittäin hyvi n ja siementaimia on 
runsaasti. Saamen ohella alueen vaate
liaita kasvilajeja ovat mm. vaahtera, 
lehmus , soikkokaksikko (Listera ava
ta) , tuoksumatara (Galium odoratum), 
lettovilla (Eriophorum latifolium) ja ha
juheinä ( Cinna latifolia). Korpea ei va
litettavasti ole vielä rauhoitettu . 

Tulevat suojelutoimet 

Saamen suojelu on vasta alussa. Rau
hoi tusneuvotteluj a jatketaan, ja jo rau
hoi tetuissa saariston saamilehdoissa 
joudutaan pikaisesti käynnistämään 
hoito toimet . Muutoin niiden lehtevä ja 
valoisa luo nne sekä saami ynnä muut 
vaateliaat kasvit katoavat. Sen sijaan 
sisämaan saamikorvet eivät yleensä 
kummempaa hoitoa kaipaa; joitakin 
ojia joudutaan kuitenkin tukkimaan ja 
vesitalous palauttamaan. 

Myös lisätietoja saamen esiintymistä 
kaivataan edelleen. Kaikkia saamen 
kasvupaikkoja ei voida eikä ole tarkoi
tuksenmukaistakaan rauhoi ttaa. Myös 
suojelualueiden ulkopuolella voidaan 
kuitenkin metsätalous- ja muussa 
maankäytö n suunnittelussa pyrkiä 
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saamen säilyttämiseen, mikäli tiedot -
esiintymistä ovat käytettävissä. 

Ruotsin mallin mukainen jalopuu
metsälaki (1984: 119) ei liene Suomessa 
tarpeellinen alueiden vähäisyyden 
vuoksi. Sen sijaan lehtojensuojelutyö
ryhmä esittää mietinnössään, että kas
vien rauhoitusasetukseen lisättäisiin 
erillinen säännös jalojen lehtipuidem
me kookkaiden luonnonvaraisten yksi
löiden rauhoittamisesta. Suojelu ei si
ten koskisi koristepuita eikä jalopui
den kasvatusmetsiköitä. Vastaavalla 
päätöksellä on Ahvenanmaalla rauhoi
tettu ne luonnonvaraisena kasvavien 
tammien yksilöt, joiden ympärysmitta 
rinnankorkeudella ylittää 170 cm. 

Nyt toivotaan dendrologien apua ja 
mielipiteitä jalojen lehtipuiden rauhoi
tusasetuksen tarpeellisuudesta sekä 
tarkoituksenmukaisista rauhoituksen 
vähimmäismitoista eri puulajeille! 
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Reino Toivonen in memoriam 

Kaupunginpuutarhuri Reino To ivosen kuoltua 
24.9.1988 Dendro logian Seuran pohjo isin pai
kallinen to imintapiste , Oulun kerho, menetti pu
heenjohtajansa. Hän oli o llut alusta lähtien (v. 
1979) kerho n inno kas ja monitoiminen vetäjä. 
Hän oli myös Dendrologian Seuran ha llituksen 
jäsenenä vuos ina 1979-198 1. 

Reino Toivonen oli syntynyt 29.10.1926 Salos
sa ja va lmistunut ha rtonomiksi Lepaa lta vuo nna 
1950. Oulun kaupunginpuutarhuriksi hän tuli 
syksyllä 1954, ja tässä virassa hän teki mittavan 
päivätyön. Hä nen tavo itteenaan o li tehdä Oulus
ta viihtyisä ja vihreä kaupunki, ja siinä hä n 
apulaisineen on o nnistunut. Hän oli siinä onnel
lisessa asemassa, että ehti nä hdä kä ttensä työn 
tulokset ja saattoi o lla niis tä ansaitust i ylpeä. 
Valistustoiminnallaan hä n vaikutti laajalti kau
punkilaisen käsi tyksi in viherrakenta misesta. 
Hä n toimi mm . pihatoimikunnassa vuodesta 
1955 lähtien. Hänen tietojaan ja kokemustaan 
käytettiin laajalti myös kaupungin ulko puolella. 

Rei no Toivonen o li hyvin kiinnostunut den
dro logises ta kokeilutoiminnasta, ja hän o li ai na 
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Valok uva: Paula Ås trö m 

va lmis keskustelemaan eri puiden ja pensaiden 
viihtymisestä Pohjois-Suo messa. Hän ymmärsi 
Oulun kaltaisen teollisuuskaupungin va ikeudet 
viherra kentamisessa. Ilman saas teiden vuoksi 
hän suos i lehtipuita havupuiden kustannuksella, 
mutta oli valmis myös kokeilemaan havupuilla . 
Hä n koki ni inikään tärkeäksi yhteistyön kau
pungin ja yliopiston vä lillä. Siitä on esimerkkinä 
yhteis työsopimus Ainolan alueen kehittämisestä 
arboretumiksi. 

Reino Toivosen a ktii visuus tuli esiin myös 
hänen pitkäa ikaisessa toiminnassaan ammatti
yhdistysliikkeessä ja eri yhdistyksissä. Tamä to i
minta o n palkittu lukuisin a nsiomerkein. 

Dendrologian Seuran Oulun kerho n toimin
taan Reino Toivoselta riitti myös tarmoa. Hä n 
ol i miltei ai na mukana kerho n järjestämillä puis
tokävelyillä kertomassa kaupungin kasvojen 
muuttumisesta. Hän järjesti myös lukuisat kerrat 
Vuoden puun istuttamisen "silmää tekevien" toi
miessa lapion var ressa. Kerho tuntee toiminnas
saan syvästi Reino To ivosen puuttumisen. 

Mirja S iuruainen ja Taun o Ulvinen 
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Kanta-Hämeen saarnet 

Pertti Uoti la 

179 

Uotila, P. 1988: Kanta-Hämeen saarnet. (Common ash in the Distriet of Hämeen
linna, S Finland.)- Sorbifolia 19(4): 179-186. 

Common ash (Fraxinus excelsior) has its northernmost oeeurrenees in in1and 
Finland at Asikkala (Distriet of Lahti), and HattuJa a nd KaivoJa (Distriet of 
Hämeenli nna). Loealities in the Distriet of Hämeenlinna were studied baek in the 
1930s, and again at the end of the 1980s. Even prior to the first inventory many of 
them seem to have disappeared and only a few new oeeurrenees have been 
diseovered. Ali ash stands in the area grow in forests with flowing water, either on 
brook banks or o n spring-fed slopes. Sueh sites are rieh in ealcium and usually 
suppo rt a Ju xuriant plant eover. Stands have been destroyed or severely damaged 
by clearing of fo res ts using hard teehnology and by the dredging of nat ural brooks 
and spring-fed a reas. Several well preserved stands are more vigorous tha n in the 
1930s. They have benefited from the eessation of pasturing in forests and from the 
suspension of felling young trees for making eollar bows. Two Joea lities are 
included in national nature proteetion programme, but so far none of the Joealities 
is offieially proteeted. 

Perrri Uot ila. Helsingin yliopiston kasvimuseo. Unioninkaru 44. 00170 Helsinki. 

Saami (Fraxinus exce/sim) on lounai
nen jalopuu, jonka suomalaisen alueen 
pohjoisraja kulkee Parista Vehkalah
delle (Raatikainen 1988a, b ). Hämeen 
läänissä se on harvinaisuus ja luokitel
tu vaarantaneeksi. Läänin pohjoisim
mat luontaiset esiintymät ovat Päijät
Hämeessä Asikkalassa. Kanta-Hä
meessä saamen raja kulkee hieman ete
lämpänä Ka ivalassa ja Hattulassa. Li
säksi Janakkalasta ja Lopelta tunne
taan yksi esiintymä kummastakin. 
Kanta-Hämeen saamipaikat on tun
nettu verraten hyvin jo vuosikymme
niä: Linkola ( 1934) teki selvityksen 
Hattulan ja Kalliola (1935) KalvoJan 
saamiesiintymistä, ja Häyn!n (1941) 
kuvasi saamen loppilaista kasvupaik
kaa (kuva 1 ). Saamen kasvupaikat 
ovat Kanta-Hämeessä, kuten muualla
kin Suomessa , erittäin reheviä (Raati
kainen 1988b). Mutta ne kaikki sijait
sevat virtaavan veden tai lähteikköjen 
vaikutuspiirissä, siis varsin toisenlaisil
la paikoilla kuin lounaisimmassa Suo
messa (Alanen 1988, Hinneri 1988). 

J o Linkola (1934) ja Kalliola (1935) 
mainitsiva t saa men hävinneen muu
tamilta paikoilta pellonraivauksen, 
hakkuiden tai siirtojen vuoksi. Lars 
Palander kertoo saamen kasvaneen 
1700-luvulla Hattulan Tyrvännössä. 
(Tyrväntö-Seura 1975), mutta nuo 
pohjo isimmat esiintymät lienevät hä
vinneet jo hyvin kauan sitten. Toisaalta 
Hattulan ja KalvoJan pitäjien kasvis
ton suu nnitelmallisen selvityksen yh
teydessä tietoon o n tullut muutamia 
uusiakin esiintymiä. Kaikki riittävän 
tarkasti ilm oitetut saamen kasvupai
kat o n pyritty tarkistamaan kesinä 
1986- 1988 Kanta-Hämeen uhanalais
ten kasvien inventointia varten. 

HattuJa 

Link ola (1934) mainitsi Hattulasta 
kahdeksan saa miesiintymää . Niistä 
viisi sijaitsi Sattulan kylän eteläpuolei
sen metsäalueen reunaosassa, reheväl
lä, pohjoiseen viettävällä rinnemaalla, 
missä monin paikoin on lähteisyyttä. 
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Kuva l. Kanta-Hä meen saarnet. Pisteillä o n merkitt y pa ikat, joissa saam en o n todettu kasvava n 1980-
luvulla. Linko lan (1934) ja Kalliola n (1935) se lvityksissä mai nitut muut esiintymä t o n merk itty 
tä hd illä. Ka rttaa n on merkitt y tä rkeimmät ves istöt ja tiet. 

Fig. l. Co mmon ash in the Distri ct of Hä meenlinna . Localities where common ash has been observed 
in the 1980s a re indica ted with dots, those with only earlier observations, with asterisks. 

1) Hattu lan Olli , 2) Perkiö , 3) J o kki , 4) Saa rnistonkorp i, 5) Taipaleensuo. 6) Ka lvoJa n Kö nnö lä, 7) 
Sä rö lammi , 8) Pata mo. 9) Ta mmela n Ka najä rvi. 10) Janakkalan Sileeninkoski. II) Lopen Kerminnot
ko. 
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Nykyään näistä paikoista ainakin kol
mella kasvaa edelleen saamea (kuva 1 ). 
Seutu on tunnettu muistakin kasvihar
vinaisuuksistaan, siellä kasvavat mm. 
myyränporras (Diplazium sibiricum), 
lehtokielo (Polygonatum multiflorum), 
kalliorikka (Saxifraga adscendens) ja 
vuorijalava (Ulmus glabra; Uotila 
1985). Vaikka metsää on supistettu ja 
muutettu hakkuilla , talojen ja teiden 
rakentamisella sekä pellonraivauksel
la, saamia siirretty pihoihin ja katkot
tu luokeiksi ja veneiden kaaripuiksi on 
mahdollista , että alueella on vielä löy
tymättömiä saamia. Mutta alueen 
saamiesiintymiä on kyllä hävinnytkin : 
Linkolakaan (1934) ei tutkimuskesä
nään löytänyt kahta itäisintä haastatte
luissa selville saamaansa paikkaa. Ete
lämpää , Ylisen Savijärven lähistöltä ei 
ole löydetty kahta pientä esiintymää , 
joista Linkolalle oli kerrottu. Sattulan 
pohjoispuolella Lehijärven rannalla 
tuskin on ollut luonnontilaisia saamia. 
Linkolalle kerrottiin rantametsässä 
kasvavan muutamia 2-5 m mittaisia 
puita . Noin 100 m päässä paikasta tien 
varressa kasvaa kaksi isoa istutettua 
saamea (suuremman korkeus n. 15 m 
ja rungon ympärys 150 cm korkeudella 
244 cm) ja lähistöllä niiden jälkeläisinä 
runsaasti nuoria saamia. Iso t puut lie
nee siirretty viime vuosisadan lopulla 
taimina Saamistonkorvesta (Liisa Si
mola , suull.). 

1. Olli 

Itä isi n Sattulan saarn iesiintymistä sijai tsee Olli
nimisen, nyt jo vi ljelystä hylätyn metsäpellon 
tuntumassa. Esiintymän nykyinen laajuus on 
lä hellä Linkolan (1934) mainitsemaa 1/3 hehtaa
ria . Mutta äskettä inen avohakkuu lienee tuhon
nut paikan yläosan (korpilettoa). Saarnet kasva
va t kivisessä, tihkuisessa kuusikkorinteessä 
(OMT -OMaT). Alueen lajistoon kuuluivat 1970-
luvun puolivälissä mm. pähkinäpensas (Corylus 
avellana), harm aa leppä (A inus incana), suo keitto 
(Crepis paludosa) ja keilavuokko (A nemone ra
nunculoides) (Uotila ym. 1977). Syksyllä 1987 
kävin paikalla liian myöhään saadakseni kunnon 
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Kuva 2. Hattulan Sattulan Ollin rauhoitettu 
saarni 1975. - Valokuvat Pertti Uotila. 

Fig 2. Protected tree of common ash in Hattula , 
Olli (no. 1. in Fig. 1). - Photographs Pertti 
Uotila. 

kuvan alueen kasvillisuudesta. Paikan maaperä
näytteestä määritelty kalsiumpitoisuus o li tutki
tuista korkein (taulukko 1 ). Saamia o li 40-50, 
suurin osa kuusten seassa kilpailleina hoikkia , 
haarattornia ja korkeita. 

Kaksi suu rinta puuta on rauhoitettu luonnon
muistomerkkeinä 1963. Niistä kookkaampi on 
kaksihaarainen ja jo melko huonokuntoinen 
(kuva 2). Sen korkeus on n. 12 m , rungon 
ympärys 50 cm korkeudelta 180 cm ja suurem
man haaran rym 114 cm . Linkolan ( 1934) mu
kaan isomman haaran läpimitta rinnan korkeu
della oli tuolloin 25 cm (= rym 75-80 cm). Sen 
lisäksi alueella oli useita a lle nelimetrisiä yksi löi
tä sekä äskettäin kaadetun, 18,5-metri sen, 52 cm 
paksun ja 65 vuotta vanhan puun kanto. 

Esiintymä vaikuttaa nykyään eli nvoimaisem
malta kuin Linkolan aikaan , mutta hakkuun 
vuoksi se lienee jonkin ve rran taantunu t parhais-
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ta päivistään. Hakkuuaukealla sinänsä ei liene 
vaikutus ta saam iesii ntymän säi lyneeseen osaan , 
mikäli rinteen vesiolot eivät muutu. Tiheä kuu
sikko va ikeuttaa saamien selviytymistä , mutta 
kuus ikon uudista minen avohakkuu lla merkitsisi 
koko esiintymän tuhoutumista. 

2. Perkiö 

Sattu lan Perkiön saam iesi intymä on Kanta-Hä
meen elinvoimais in . Se sijai tsee pellon reunaan 
viettävässä lä hteisessä po hjois rinteessä ja saamia 
on runsaimmin heti pellon reu nassa (kuva 3). 
Esiintymän leveys on runsaat 100 m. Syvemmäl
lä metsässä saamia on harvakseltaan siellä tääl
lä , kauimmaiset ovat noin 50 m etäisyydellä 
pellosta, erään paikkakuntalaisen mukaan jopa 
300 m:n päässä. A lueen puusto on melko harvaa, 
va ltalajeina ova t kuusi ja hieskoivu (Berula pu
bescens), mutta joukkoon ma htuu myös mm. 
metsälehmuksia (Tilia cordara). Pensastoo n kuu
luvat vaateliaat lehtopensaat pähkinäpensas, 
lehtokuusama (Lonicera xylosreum) , näsiä 
(Daphne mezereum) ja koiranheisi (Viburnum 
opulus) . Ruohoista mainittakoon suokel tto , mä
tässara (Carex cespirosa), keltasara (C. jlava) ja 
suovalkku (Hammarbya paludosa). 

Alueen saamet laskett iin ja puiden ympä rys
mitta mitattiin 22.8 .1 988 kasviekologisten inven
tointimenetelmien kurssilla. Selvästi samasta 
kannosta syntynyt vesaryhmä tulkittiin yhdeksi 
yksilöks i, ja puiksi tulkittiin yksilöt, joiden -
ainakin yhden rungon - rym oli vähintään 8 
cm. Näin rajaten puita saat iin 9 1 kplja vesoja
pensaita 204 yksilöä. Länsi- ja eteläreu nan saar-
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Kuva 3. Hattulan Sat
tulan Perkiön saami
alueen parhaat osat 
ovat heti pellon reu
nassa. 

Fig. 3. In Hattula , Per
kiö (no. 2 in Fig. 1 ), 
common ash grows 
most luxuriantly im
mediately behind a 
field margin. 

nien laskenta jäi hieman kesken, joten todelliset 
luvut ovat suurempia. Runkojen keskimääräinen 
ympärysmitta rinnankorkeudelta oli 25 cm , pak
suin runko oli 82 cm. Silmiinpistävän suuri osa 
kaikista yksilöistä oli kanto- tai juurivesoina 
syntyneitä, yks irunkoisia puita todettiin vai n vii
tisenkymmentä. Laskennasta on tekeillä tarkem
pi selvi tys kyseisen kurssin kurssimonisteeseen 
(Leo Junikka). Linkola (1934) mainitsee alueella 
kasvaneen ainakin 50 alle viisimetristä saamea ja 
muutamia suurempia, joista korkein oli kahdek
sanmetrinen. Siis Perkiössäkin saamet näyttävät 
lisääntyneen. Lisääntymisen syitä voisivat o lla 
metsä laidunnuksen päättyminen - Perkiössä jo 
parikymmentä vuotta sitten - sekä se, että 
alueiden viimeisistä hakkuista on kulunut jo 
pitkähkö aika. Luokkipuitakaan ei enää tarvita. 

3. lokki 

Jokki-nimisen pellon syrjään raivaamatta jäte
tystä kivisestä metsästä Linkola (1934) havaitsi 
viisi saamea ja yhden hieman etäämmällä. Pelto 
on siuemmin metsil!ynyt ja esiintymän viereen 
on rakenneltu talo, jonka nurkalla on kaadettu 
kaksi isompaa saamea. Mutta vähäisen purojuo
tin varressa vanhan kuusimetsän ja pellolle kas
vaneen harmaalepikön rajalla, parinkymmenen 
metrin päässä isojen saamien sijoista, kasvaa 
runsaan aarin alalla puolentusinaa solakkaa ja 
korkeaa saamea (rym 30-40 cm). Lähistöllä on 
kaksi pähkinäpensasta. Saamien ympäristöä on 
väljenneuy ja talo nväki suojelee puita , joten 
pienuudestaan huo limaua esiintymällä on hyvät 
säilymismahdollisuudet. 
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Taulukko 1. Maaperäanalyysitietoja kantahämäläisiltä saamipaikoilta. Näytteet on o tettu n. 10 cm 
syvyydestä. Määrittäjä Viljavuuspalvelu Oy. 

1) Hattula , Olli 28. 10.1987 . 2) H attula, Perkiö 22.9.1987 3) Hattula , Saamistonkorpi 28.10.1 987. 4) 
Kalvola , Kö nnölä, itäisin esi intymä 27.10. 1987. 5) Kalvola, Könnölä, keskimmäinen esiintymä 
27 . 10. 1987. 6) Kalvola, Särölammi 27 .10 .1987. 7) Janakkala, Sileeninkoski 30.9. 1987. 8) Loppi, 
Kerminnotko 17.11.1987 (Heikki Toivonen). 

Table 1. Soi! characteristics in localities of Fraxinus excelsior in South Häme . 

Paikka (Locality) 2 3 

Maalaji (Soi! type) Mm htMm Mt 
Happamuus pH 6.2 5.6 5.6 

Kalsium (Ca mg/1) 5650 2425 2371 

Fosfori (P mg/ 1) 2.1 3.9 3.1 
Kalium (K mg/1) 38 68 69 
Magnesium (Mg mg/ 1) 154 120 139 

4. Saarnistonkorpi 

Nimestä päätellen saami on tunnettu pitkään 
tältä Pelko lan kylän metsäkulmalla sijai tsevalta 
paikalta. Se ei kuitenkaan sisälly Linkolan ( 1934) 
tutkimukseen . H attu lan luo nnonsuojelusuunni
telmaa (Uot ila ym. 1977) laadittaessa kävin pai
kalla kesällä 1975. Silloisen kuvaukseni mukaan 
saamen kasvupaikka o li lehtokorpea, jonka 
puustossa o li runsaas ti kuusta , tervaleppää ( Al
nus glurinosa) ja hieskoivua sekä muutamia hy
vinvo ipia saamia. Pensaskerroksen muodostivat 
paatsama (Rhamnus frangu/a), näsiä ja koiran
heisi , kenttäkerroksessa kasvoi mm. isoa lvejuur
ta (Dryopreris expansa), sykeröpi ippoa (Luzula 
suderica), mätässaraa ja mesiangervoa (Filipendu
la uimaria). 

Kun 28.10.1987 kävin uudelleen paikalla, en 
tunnista nut si tä . Saamia kyllä löytyi, tosin vai n 
kolme 10-12 m:n korkuis ta puuta; paksuimman 
rym oli 37 cm. Paikka oli parikymmentä metriä 
leveä korpijuotti, missä tuntui se lvä virtaus . Juo
tin reunoilla kasvoi vanhaa kuusimetsää (MT
OMT). Juotissa oli ylisvaltapuuna tervaleppä 
(paksuin rym 85 cm) , seassa hieskoivua. Alikas
voksena o li verraten tiheässa kuusentaimia. Pen
sas- ja kenttäkerros olivat verraten niukkalajisia. 
Tuntui uskomattomalta , että alue olisi muuttu
nut näin paljon kahdessatoista vuodessa, toden
näköisempää on, että olin osunut toiseen saar
niesiintymään. Mahdollisesti Saamistonkorven 
useiden hehtaarien kokoisella korpi- ja lehtokor
pialueella kasvaa tai ainakin on kasvanut saar
nea useammassakin paikassa. Alueen saamie
siintymiin viittaa vielä Saamistonkorven poh
joispuolella oleva Saamisto-niminen peltotilkku . 

4 5 6 7 8 

Mm LCt htMm htMm Mt 

5.9 5.4 4.8 5.1 4.9 

2543 2404 1450 1565 700 

1.7 2.2 2.5 3.2 2.2 

38 75 82 75 128 
84 110 71 185 130 

5. Taipaleensuo 

Hattulan ja Kalvolan rajalla sijaitseva Taipaleen
suo on tun nettu monipuolisesta meso-eutrofises
ta suokasvillisuudestaan (Pakarinen & Uotila 
1971 ). Suolle on tehty lähes vuosittain kurssiret
keilyjä Lammin biologiselta asemalta, mutta 
vasta 22.8.1985 suon pohjoiskulman ojitetusta 
lettokorvesta, Kalvolan rajan tuntumasta, löytyi 
muutama saami (Pakarinen 1986; Juha Pykälä , 
arkistotieto 1985). Saamen seurala islajistoon 
kuuluvat mm. lettovilla (Eriophorum larifolium), 
keltasara, sykeröpiippo ja vi iukko (Parnassia pa
lusrris), jotka kertovat paikan rehevyydestä . 

KaivoJa 

Samaan aikaan, kun Linkola selvitti 
Hattulan saa mia , Kallio la (1935) tutki 
niitä naapuripitäjässä Kalvolassa. 
Tuolloin KaivoJa o li nykyistä laajempi 
ja siihen kuului Tammelan pohjoisosa. 
Kalliola sa i Suur-Kalvolasta selville 
seitsemän saa men si lloista tai varhai
sempaa kasvupaikkaa (kuva ! ); näistä 
Kallio la otaksuu pohjois imman , Äimä
järven länsipäässä sijainneen esiinty
män hävinneen jo tuolloin. Alue on 
KalvoJan hienoimpia !ehtoja; sie llä on 
myöhemmin liikuttu melko paljon , 
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mutta uusia saarnihavaintoja ei ole 
tehty. Äimäjärven eteläpään esiinty
mästä oli Kalliolan selvityksen aikaan 
jäljellä vain pihaan istutettuja puita ja 
niiden siementaimi. Nykyään saarnea 
kasvaa yhä ainakin kahdessa Kalliolan 
paikoista, ja lisäksi Könnölästä on löy
detty kolme lähekkäistä saarnikasvus
toa . 

6. Könnölä 

Pohjois immat Kaivalan saamet kasvavat Kön
nölä n kylässä , lähellä Hattulan Taipaleensuon 
esiintymää . Reino Kalliola löysi muutamia saar
nia 1960-luvulla Könnölän Mäntyharjun talon 
länsipuolella, vähäisen metsäpuron varresta. 
Mäntyharjun talo n isäntä tiesi kertoa saamia 
kasvavan syvemmälläkin puronvarressa. Neuvo
jen perusteella löys in saamet kesällä 1987. Kalli
o lan löytämällä paikalla puronvarressa hakkuun 
reunassa kasvoi tä llöin kaikkiaan kahdeksan 
enintään 12-metristä saamea. Paksuimman rym 
oli 63 cm. Puut oli pyritty säästämään hakkuun 
yhteydessä . 

Lohduttomalla avohakkuulla, 200 metriä län
teen edellämainituista puista , saman puroston 
piirissä, vanhan tiheän kuusimetsän reunassa , 
kasvoi kaksi saamea, joista toinen oli kolmerun
koinen. Vain saamet ja jokuneo terva leppä oli 
jätetty korvesta hakkaamalla. Puroa oli jonkin 
verran auottu , mutta kasvupaikka pysynee saar
nille riittävän kosteana. 

Kolmas saamikasvusto, jossa siinäkin oli vain 
kaksi vesojen ja matalien puiden muodosta maa 
ryhmää ja yksi yksinäinen, noin 15-metrinen 
puu, oli vielä 200 m lännempänä, vähäisessä 
puro nvarren korpijuotissa; juoni oli jätetty kä
sitte lemättömänä hakkuua lueen keskelle. Puroa 
o n joskus perattu , mutta saamilla on kohtuulli
set tulevaisuudennäkymät, jos juoni saa säilyä 
nykyisellään. 

Kaikkien purosto n saamiryhmien tuntumassa 
kasvoi tai ainakin o n kasvanut mm. tervaleppää, 
mutta muutoin kasvillisuus vaikutti verraten 
köyhältä. Maaperänäytteet (taulukko 1) ilmentä
vät kuitenkin joltistakin rehevyyttä. Seudulla on 
useita vastaavanlaisia purojuotteja, eikä uusien 
saamiesiintymien löytyminen niistä olisi yllätys. 

Samanlaista seutua on 5 km lounaaseen , Renka
järven länsipuolella sijaitseva Peurasuo (Kalliola 
1935), mistä viime vuosikymmeniltä ei ole tiedos
sa saamihavaintoja . 
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7. Särölammi 

Kallio la ( 1935) piti Särölammen saarmesnnty
mää Kalvolan saamiesiintymistä huomattavim
pana. oin puolen hehtaarin alalla puro nvarren 
tervaleppäkorvessa kasvoi kolmisenkymmentä 
saamen vesaryhmää. Rungot olivat vain 2-4-
metrisiä. Esiintymää kuritettiin tuolloin rankas
ti , si ll ä nuoret vesat kerättiin säännö llisesti luok
kipuiksi. Väinö Kivilinna oli käynnyt paikalla jo 
1800-luvun lo pulla , ja verratessaan omia muis
tiinpanojaan hä nen havaintoi hinsa Kalliola 
otaksui es iintymän vo imistuneen vuosisadan 
alusta. 

Nyt saamien määrä näyttää jälleen vähenty
neen. Paikan reunaosia on hakattu ja sen läpi 
kulkeva puro perattu noin 1970. Vuonna 1976 
tehdyn kuvauksen mukaan paikalla oli "ehkä 
parisenkymmentä ryhmää pisimmältään noin 8 
metriä pitkiä saamia" (Hämeen lääninhallitus, 
arkistotieto). Vuonna 1981 Aulikki Alaneo (leh
toaineisto) kirjoitti : "6 riukumaista runkoa ja 
to istakymmentä pienempää". Syksyllä 1987 löy
sin vai n kymmenkunta puuta, paksuimman rym 
oli 43 cm ja korkeus n. 12 m. Paikalla ei tunnu 
olevan lähteisyyttä, vaan kosteus on paljolti riip
punut puron tulvimisesta. Puron perkaaminen 
on selvästi kuivattanut aluetta. Terva leppä- ja 
hieskoivuvaltaiset valoisat laikut olivat hyvin 
pienialaisia ja alikasvoksena o li runsaasti kuus
ta. Kenttäkerroksen lajista on melko vaatimaton 
verrattuna Kalliolan ( 1935) aikaiseen. Vielä kym
menkunta vuotta sitten puron reunoi lla runsaa
na kasvanutta korpisorsimoakin (Giyceria /ithu
anica) o n melko niukasti . Saamiesiintymän tule
vaisuus näyttää huolestuttavalta. 

Todettakoon, että Kalliolan (1935) mukaan 
tältä paikalta on siirretty saamen taimi Niinimä
en torpan pihalle lähelle Patamon saamiesiinty
mää. Kysei nen puu o n nykyään rauhoi tettu ja 
noin 145-vuotias ja yhä melko hyväkuntoinen. 
Sen korkeus o li syksyllä 1987 noin 18 m ja rym 
297 cm. Sama henkilö siirsi Särölammen korves
ta saamen taimia Hämeenlinnan Kaupungin
puistoon. 

8. Patamo 

Kalliola ( 1935) on tuntenut Patamosta pienen , 
saamea kasvavan, pellon kulmassa sija itsevan, 
lettoon rajoittuvan ja ylemmiltä moreenirinteiltä 
kosteutensa saavan lehtokorpilaikun . Paikalla 
o li vain yksi isompi , elinvoimainen puu ja lisäksi 
kantovesaryhmiä . Puu kasvoi vinossa ja oli tuol
loin 9 m ko rkea (rym 50 cm). Koko Patamon 
alue on sittemmin kokenut kosteikkojen ojituk
sen ja poikkeuksellisen rikkaiden ketojen metsi
tyksen, mutta tuo iso saami on ollut hengissä 
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ainakin vielä 1981 , jolloin Aulikki Alanen (lehto
aineisto) merkitsi paika lta muistiin "yhden alle 
20 m korkean, vinossa kasvavan saamen ojan 
varresta". En löytänyt puuta myöhäissyksyllä 
1988. 

Tammela 

Kalliolan (1935) Suur-Kalvolasta mai
nitsemista saarnipaikoista kaksi on ny
kyisen Tammelan puolella. Kanajärven 
keskellä olevasta isosta saaresta Kalli
ola etsi siellä kasvaneita kahta pientä 
saarnea tuloksetta 1930-luvulla. Mutta 
Tauno Toivonen löysi saaren keskellä 
olevasta lehdosta saamen 3.8.1961 
(näyte Lounais-Hämeeen luonnonsuo
jeluyhdistyksen herbaariossa). Paikkaa 
ei ole sittemmin tarkistettu, ja on hyvin 
mahdollista, että saarni kasvaa siellä 
edelleenkin. Runsaat kaksi kilometriä 
etelään, Ojajärvestä Sotkajärveen vir
taavan puron varressa kasvanut yksi
näinen saarni näyttää hävinneen -
kahden tunnin haeskelu syksyllä 1987 
oli tulokseton. 

Janakkala 

10. Sileeninkoski 

Martta Väliä löys i saamia vuonna 1932 Janakka
lan (silloisen Vanajan) Suojärvenkulmalta Ala
järvestä Suojärveen virtaavan joen Sileeninkos
kelta (Linkola 1934). Linkola kävi paikalla 1935 
ja kirjoittaa keräämänsä Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa olevan herbaarionäytteen esit
teessä: "Kosken tulvarannalla kivikossa muuta
mia 4-5 m korkeita kantovesoista kasvaneita 
pikkupuita. Ennen ollut suuriakin, siemenelli
siä." 

Esiintymä sijaitsee muutaman metrin levyisen 
pikkujoen rannalla ja koskialueen keskellä ole
valla saarella ja poikkeaa Hattulan ja Kalvolan 
saamipaikoista sijainniltaan. Syyskuun lopulla 
1987 laskin kosken itärannalta ja saaresta kym
menkunta puuta. Kaikki olivat aivan veden tun
tumassa. Korkeimmat oliva t kymmenmetrisiä ja 
paksuimman rym oli 85 cm. Puuston valtalaji oli 
tervaleppä. Pensaisii n kuuluivat mm . näsiä , koi
ranheisi , paatsama ja taikinamarja (Ribes alpi
num). Löytyi myös joitakin hieman vaateliaam
pia ruohoja: punakoiso (Solanum dulcamara) , 
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keilakurjenmiekka (Iris pseudacorus), koiranveh
nä (Eiymus caninus) ja rantayrtti (Lycopus euro
paeus). Esiintymä näyttää olevan hieman vah
vempi kuin 50 vuotta sitten, ja sen säi lymismah
dollisuudet vaikuttavat hyvi ltä . 

Loppi 

11. Kerminnotko 

Räyskälän kylässä sijaitseva Kerminnotko - Ka
tinhännännotko tunnetaan useiden harvinaisten 
kasvien esiintymispaikkana (mm. Häyn!n 1941). 
Heikki Toivonen kävi paikalla 17.11.1987 ja laski 
Kerminnotkon purolaaksosta 100-200 m päässä 
tiestä "21 kymmenmetristä tai pitempää saamea; 
pisimmät olivat lähes 15 m. Puiden ympärysmit
ta oli yleensä 35-40 cm, suurimpien 53 ja 54 cm. 
2-4 m pituisia taimia oli ainakin 25, hirvet tosin 
olivat vaurioittaneet eräitä aika lailla. Pikkukos
ken alapuolella puumaisia saamia oli 8, useim
mat kantovesasyntyä osoittaen monirunkoisia. 
Pisin puu oli 15-17 m, ympärysmitaltaan 55 cm. 
2-5 m pituisia taimia ol i muutamia." Toivonen 
esittää vielä arvion, että lukuunottamatta aikai
sempaa hakkuuta alueen luonnontila on varsin 
hyvä. 

Saarnen tulevaisuus Kanta-Hämeessä 

Vaikka Hattulan - KalvoJan uraliitti
porfyriittialueelta lienee vielä löydettä
vissä joku uusi pieni saamiesiintymä, 
ei saamen tilanne Kanta-Hämeessä ole 
kovinkaan hyvä. Lukuisat esiintymät 
näyttävät hävinneen jo vuosisadan al
kupuoliskolla ja muutamat nykyään 
tunnetuista kasvupaikoista ovat ojitus
ten ja kovan metsänkäsittelyn vuoksi 
uhattuina. Toisaalta metsälaidunnuk
sen ja luokkipuiden oton loppuminen 
o n parantanut saamien uudistumis
mahdollisuutta. Edelläkuvatuista saar
nialueista Hattulan Perkiön ja Lopen 
Kerminnotko on sisällytetty lehtojen
suojelutyöryhmän mietintöön (Komi
teanmietintö 1988: 16) samoin kuin 
Hattulan Sattulan eräät muutkin leh
to-osat ja Kaivalan Kalliomaa, missä 
saarnea lienee aikaisemmin kasvanut. 
Saarniesiintymiä on Kanta-Hämeen 
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alueella kuitenkin siksi vähän ja ne 
ovat muidenkin vaateliaitten ja harvi
naisten kasvien kasvupaikkoja, että 
kaikkien säilyttäminen on perusteltua . 

Saarni on näillä pohjoisimmillakin 
paikoillaan osoittautunut varsin sitke
äksi puuksi, joka hyvän vesomiskykyn
sä ansiosta on kestänyt luokkien ja 
muiden tarvepuiden oton, harvennus
hakkuut, karjan laidunnuksen, hirvien 
aiheuttanat tuhot ja vielä kuusettumi
senkin. Sen otaksuisi kestävän pehme
än metsänhoidonkin, mutta pohjavesi
suhteita muuttava saarnipaikkojen 
lähteikköjen ojittaminen, purojen per
kaaminen ja avohakkuut ovat sille 
liian rajuja. 
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Keski-Uudenmaan kerhon syyskävely Kellokoskella 

Keski-Uudenmaan paikalliskerho vietti kauniin 
syyspäivän ( 15 .10.) Kellokosken sairaalan ja ruu
kin vanhassa puistossa. Retkellä yhdistyivät mai
niosti kulttuurihistoria ja dendrologia. Edellistä 
valotti ansiokkaasti arkkitehti Jatta von Konow, 
puista ja pensaista jakoivat valistusta puutarhuri 
Eero Pessi ja hortonomi Aila Tarvainen. Muka
na o li toistakymmentä kiinnostunutta kerholais
ta sekä paikallislehtien edustajia . Puiston histori
an liittäminen puiden tutkimisen lomaan avasi 
silmät tarkastelemaan kokonaisuutta aivan uu
della tavalla . 

Kellokosken nykyisen sairaalan (vuodesta 
1915) ja entisen ruukin puistot ovat alun alkaen 
samaa laajaa puistoa. Ne muodostavat edelleen
kin yhte näise n alueen molemmin puolin Kera
vanjokea, joskin painopiste on aina ollut poh
joisrannalla. Siellä on myös entisen kartanon 
italialaista renessanssia jäljittelevä päärakennus, 
joka valmistui sarakunta vuotta sitten. 

Puistoissa on erotettavissa useita ikäkerrosru
mia 1700-luvun barokkipuistosta nykyaikaa n. 

Uusimmat istutukset eivät välttämättä saaneet 
kiitosta retkelä isiltä. Aluetta hallitsevat viime 
vuosisadan lopun puistoistutukset: ruotsinpihla
jat (Sorbus inrermedia) , erilaiset lehtikuuset (La
rix decidua X sibirica, L. kaempferi, L. sibirica). 
isolehti- ja puistolehmukset (fi/ia plaryphyllos. 
T. X vulgaris) ym. Kartiojalavasta (Uimus glabra 
'Exoniensis') on jäljellä vain val tava vesova kan
to. Kaikkiaan alueella kasvaa run as sata puu
vanis ta kasvilajia , joista mainittakoon vielä pu
nasaarni (Fraxinus pennsylvanica), veripyökki 
(Fagus sylvarica 'Atropurpurea' ), mantsurianja
lopähkinä (Juglans mandshurica), laakeri- ja jät
tipoppeli (Populus laurifolia. P. rrichocarpa) sekä 
kaksi isopoppelipoi kaa (P. X generosa). Kaiken 
kruununa puistossa kasvaa erittäin kaunismuo
to inen pirkkalankoivu (Betula pendula 'Bircalen
sis ' ). 

Kirsri Suvenvuo 
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Saarnen suku 

Leena Hämet-Ahti 
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Hämet-Ahti, L. 1988: Saamen suku. (The genus Fraxinus). - Sorbifolia 19(4): 
187-189. 

The genus Fraxinus includes about 50 species, which occur in North and Central 
America and Eurasia. The provisional infrageneric classification into 2 sections, 7 
subsections and 2 series proposed by H. Scheller is presented , mainly based on 
characters of the inflorescence and flower. 

Leena Hämer-Ahri, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Unioninkaru 44, 
00170 Helsinki. 

Saamia (Fraxinus L.) on sekä Ameri
kassa että Euraasiassa (kuva 1 ): eteläi
simmät kasvavat Filippiinien ja Jaavan 
sekä Hondurasin vuoristoissa, pohjoi
simmat Fennoskandiassa ja Itä-Kana
dassa. Lajeja suvussa on 50-60; niistä 
n. 15 tavataan Pohjois-Amerikassa, 14 
1 tä-Aasiassa sekä 8 Euroopassa, Poh
jois-Afrikassa ja Lounais-Aasiassa. 

Saamet ova t yks ikotisia, kesävihan
tia puita, harvoin pensaita. Haarautu
minen on tavallisesti varsijatkoista eli 
pääranka kasvaa jatkuvasti , ja haarat 
syntyvät hankasilmuista. Lehdet ovat 
suuria , päätöparisia, harvoin yksileh
dykkäisiä. Myös silmut ovat suuria , 
vä riltään ruskeita, mustia tai harmaita . 
Kukinto on tavallisesti iso röyhy tai 
terttu , mutta kukat ovat pieniä, kaksi
tai yksineuvoisia . Niissä vo i olla sekä 
pieni verhiö että teriö, vain verhiö tai 
ne ova t täysin kehättömiä. Heteitä on 
tavallisesti kaksi. Hedelmä on siivekäs 
pähkylä. 

Oljypuukasvien heimoon (Oleaceae) 
kuuluvalla saamen suvulla ei ole sitä 
suuresti muistuttavia lähisukulaisia, 
mutta suvun sisäinen luokitus on han
kala , ja myös monet lajit - varsinkin 
viljeltyinä - vaikeasti tunnistettavia . 
Uusin luokitus on Schellerin ( 1977) eh
dottama: suku muodostuu kahdesta 
sektiosta , joista toinen puolestaan kah-

desta ja toinen viidestä alasektiosta; 
yksi alasektioista jakautuu vielä kah
deksi serieksi. Osa lajeista tunnetaan 
niin puutteellisesti, ettei niitä ole vielä 
pystytty sijoittamaan tähän luokituk
seen. 

Sektio Ornus 

Kukinto kehittyy tavallisesti kärkisil
musta; kukinnon tukilehdet ovat lehti
ma!Sla. Euraasialainen, etelätempe
raattinen - meridionaalinen. 

- Alasektio Ornus 
Kukka teriöllinen . Tämän alasektion 
tunnetuin laji on F. ornus, mannasaar
ni, joka on kotoisin Keski-Euroopan 
kaakkoisosista ja Välimeren alueelta 
(do Amaro Franco & da Rocha Afon
so 1972). Sitä samoin kuin muutamia 
itäaasialaisia Ornus-alasektion lajeja 
(F. sieboldiana, F. bungeana, F. paxi
ana) viljellään Keski-Euroopassa ja 
Brittein saarilla (Bean 1973, Kri.iss
mann 1977). 

- Alasektio Ornaster 
Kukka teriötön. Tåtä alasektiota on 
koilliskiinalainen F. rhynchophylla, 
jonka voi nähdä joskus Länsi- ja Kes
ki-Euroopan arboretumeissa (Bean 
1972). 
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Kuva 1. Saarnen suvun kokonaisalue. Fig. 1. Range of the genus Fraxinus. 

Sektio Fraxinus 

Kukinto kehittyy edellisen vuoden kas
vaimen hankasilmusta ja on tukilehde
tön. Amerikkalais-euraasialainen, ete
läboreaalinen - meridionaalinen. 

- Alasektio Dipetalae 
Kukassa sekä verhiö että kaksi teräleh
teä. Tämän pienen alasektion ehkä ai
noa laji on Kaliforniassa luontaisena 
kasvava pensasmainen saarni (F. dipe
tala), joka kukkiessaan on erityisen 
kaunis. 

- Alasektio Pauciflorae 
Kukassa vain verhiö; kukinto vähä
kukkainen; hedelmä pieni ; lehtiruoti 
siipipalteinen. Pohjois- ja väliamerik
kalainen sektio. 

- Alasektio Sciadanthus 
Kuten alasektio Pauciflorae, mutta 
kukinto runsaskukkainen ja hedelmä 
ISO. Tämän vähälajisen alasektion 

edustajaa, Pohjois-Afrikassa, Afganis
tanissa ja Himalajalla kasvavaa F. 
xanthoxyloidesta voi nähdä Keski- ja 
Länsi-Euroopan parhaissa puulajipuis
toissa. 

- Alasektio Melioides 
Kukassa vain verhiö; lehtiruoti supl
palteeton. Tatä pääosin amerikkalaista 
alasektiota ovat mm. meilläkin viljellyt 
punasaarni (F. pennsylvanica), ja val
kosaarni (F. americana). 

- Alasektio Bumelioides 
Kukka kehätön. 

- - Series Paniculatae 
Kukinto röyhy. Lehtosaarni (F. excelsi
or) luetaan kuuluvaksi tähän seriek
seen , samoin itäaasialainen F. mand
shurica ja pohjoisamerikkalainen F. 
nigra. Viimeksimainittu on kasvimaan
tieteellisesti pohjoisimpana kasvava 
saarnilaji: sen pohjoisimmat kasvupai
kat lienevät keskiboreaalisia. 
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- - Series Racemosae 
Kukinto terttu. Tätä seriestä on mm . 
Välimeren alueen länsiosasta kotoisin 
oleva monimuotoinen F. angustifolia , 
hyvin yleinen puistopuu Keski- ja Län
si-Euroopassa . 

Luonnossa saarnet eivät yleensä ris
teydy , sillä sie llä, missä useita lajeja 
kasvaa samalla alueella, kasvupaikat 
pitävät ne erillään. Esim. Pohjois
Amerikassa F. pennsylvanicalla, F. 
americanalla ja F. nigralla on osittain 
sama alue, mutta F. pennsylvanica kas
vaa rehevillä , tulvaisilla laaksojen poh
jilla , F. americana runsasravinteisilla, 
tuoreilla rinteillä ja F. nigra paksutur
p e!Slssa, keskiravinteisissa korvissa. 
Samanlaisia ekologisia eroja tunnetaan 
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muualtakin. Mutta kasvitieteellisissä 
puutarhoissa ja arboretumeissa, joissa 
saarnilajeja viljellään yhdessä, ristey
miä näyttää syntyvän helposti. Ne vai
keuttavat muutenkin jo riittävän han
kalaa viljeltyjen saarnilajien määritys
tä. 
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Turun kerhon kevätretki 7.5.1988 

Esa Kallio 

Kaunis kevätsää o li houkutellut 25 
dendrologia Turun tuomiokirkon ku
peeseen silmujen turpoamista ihmette
lemään . Brahenpuisto paleltuneine 
korkkipuineen (Phellodendron amuren
se) jätettiin kevätaurinkoon virkaa
maan. Retkestä oli tulla historiallisen 
lyhyt , sillä heti tuomiokirkkosillan jäl
keen oli autokaravaani onnistuneesti 
hajaantunut eri suuntiin. 

Luutakuusi ja käärmemänty 

Kokoontumisajo Maskuun onnistui 
kuitenkin . Maanviljelijä Jarkko Suo
misen mailla Kyminmäessä nähtiin 
harharetkien jälkeen ensimmäinen 

kohde: luutakuusi (Picea abies 'Con
densata') . Mahtavalatvuksinen, luu
tamainen kuusi olisi todellinen haaste 
sinnikkäimmällekin kiipeilijälle . Keto
maisen kallionyppylän kupeessa kasvoi 
verikurjenpolvi ( Geranium sangui
neum). 

Matka jatkui Hujalan kylään, van
han torpan raunioille. Ihmettelimme 
kallioseinämän alla kasvavaa , tukki
puun kokoista käärmemäntyä (Pinus 
sylvestris 'Virgata'), jonka laakea lat
vus olisi ollut oiva pesäpohja vaikka 
kalasääkselle. Tien toisella puolella tes
tattiin Abies-kurssin oppeja eli miten 
palsamipihdan (Abies ba/samea) neula
set rapsahtelivat poikki ja siperianpih
dan (A . sibirica) senkun taipuivat. 
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Kuva 1. Maskun Kyminmäen tuuhea luutakuusi 
(Picea abies 'Condensata ') olisi todellinen haaste 
sinnikkäimmällekin kiipeilijälle. 

Kankaisten kartano 

Eteneminen jatkui Maskussa kohti 
Kankaisten kartanoa. Paroni C. F. 
Aminoff otti seurueemme vastaan ja 
esitteli kartanopuistoa , jonka toinen 
puoli oli aikanaan rakennettu englanti
laisen ja toinen puoli ranskalaisen tyy
lin mukaisesti. Puiston puusto oli tosin 
vanhaa, mutta ei kai 1500-luvulla ra
kennettu kivilinna pikkupuiden keskel
lä niin vaikuttavalta näyttäisikään. 
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Isäntä esitteli entiseen omenatarhaan 
1960-luvulla tehtyjä saarni-, vuorijala
va- ja tammi-istutuksia, ja hauskuutti 
yleisöä kertomalla siementenkeruureis
suista (siemenet Turun katuränneistä ja 
tuomiokirkon roskakoreista). Tiheässä 
jalopuumetsikössä käytiin mielipiteen
vaihtoa istutustiheyksistä, tammen var
jonsietokyvystä ja ilmankierron tär
keydestä maassa. Strobusmänty (Pinus 
strobus) oli kärsinyt tyypillisesti tervas
rososta. 

Puiston puolella kukkivien vaahte
roiden (Acer platanoides) ja vuorijala
vien ( Ulmus glabra) alla hehkuivat ke
vään sipulikasvit ja muut kevätkukki
jat: isokäenrieska ( Gagea lutea), pik
kukäenrieska (G. minima), idänsinililja 
(Scilla sibirica), tulppaanit (Tulipa), 
narsissit (Narcissus), kirjokevättähti 
( Chionodoxa luciliae), lumikello ( Ga
lanthus nivalis) ja keltakiurunkannus 
(Corydalis lutea). Punakukkaisen japa
ninruusukvitteniaidanteen ( Chaenome
les japonica) luona keskustelu kääntyi 
kvitteniliköörin valmistukseen. 

Puistokierroksen jälkeen pääsimme 
nauttimaan isäntäväen vieraanvarai
suudesta, kinuskikahvittelusta , viileissä 
kivilinnan sisätiloissa. Kerhoretken 
muistoksi luovutettiin paroni Aminof
fille Iaatikoilinen raitatulppaaneita 
(Tulipa greigii) sekä 'mantsuriankoi
vun' (Betula mandshuricum) ja 'kam
tsatkanlepän' (Ainus kamtschaticum) 
taimet. 

Mattilan taimisto 

Kankaisista suunnistauduimme kohti 
ousiaista ja Mattilan taimistoa. Tu

tustuminen Mattilan taimistoon aloi
tettiin herkuttelemalla mansikkakak
kua. Vuonna 1972 perustettu taimisto 
on keskittynyt kotimaiseen hedelmä
puulisäykseen. Omena-, kirsikka- ja 
luumupuut ympätää n itse, ulkomaisia 
taimia ei tuoda. Hyvää päärynäpuuta 
ei täälläkään pystytä tekemään. Omis-
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taja esitteli meille YP-perusrunkojen 
kasvatusta ja varttamisen salaisuuksia. 
Urakalla varttaminen onnistuu kuu
lemma paremmin, parhaimpien vartta
jien päästessä 8 tunnissa 630 varttee
seen (onnistumisprosentti 98). 

Puuvartislajeista oli myynnissä mm. 
imeläkirsikka (Prunus avium), ruusu
manteli (P. triloba) , hybridihaapa (Po
pulus tremula X tremuloides) ja erinäisiä 
havupuulajeja. OmenaP.uulajikkeet oli
vat perinteisiä: Melba, Akerö, Huvitus , 
Sariola ja Antonovka. Lopuksi luovu
tettiin taimistolle 'kamtsatkanleppä' ja 
tuohituomi (Prunus maackii) toivo
muksella, että niitä vaikka ruvettaisiin 
lisäämään. 

Mynämäen kotimaiset erikoisuudet 

ousJa!Slsta ajelimme Mynämäelle , 
jossa kotiteollisuusopettaja Marjatta 

urmikari-Berg esitteli isänsä Lauri 
urmikarin erikoisharrastusta, koti

maisten puulajien erikoismuotojen var
telisäystä. 

Valtaosa erikoismuodoista oli koti
maisen kuusen luonnosta löydettyjen 
emopuiden vartejälkeläisiä: luuta- , 
käärme-, kartio-, kulta- ja pallokuusia. 
Riippavisakoivu taas sopi kyynelkoi
vun kotimaiseksi kilpailijaksi. Op
paamme "kiittelikin" pakkastalvia ul
kolaisten erikoishavupuulajien karsi
misesta. Ongelmana on taimiston pieni 
koko; mainostaa ei uskalla kuin alan 
harrastajille. 

Arno Kasvi esitti emännällemme kii
tokset luovuttamalla tuohituomen ja 
'mantsuriankoivun' ja toivoi samalla 
siviilirohkeutta muillekin ennakko
luulottorniin kokeiluihin. 

Asikaisten Louhisaari 

Viimeinen kohteemme oli Asikaisten 
Louhisaari , Mannerheim-suvun koti
kartano, jonne ajoimme mänty-tammi
kujannetta , ohi käärmekuusen ja upei
den kilpikaarnaisten mäntyjen. Tuo-
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mien silmut olivat puhkeamaisillaan ja 
valkovuokkomatot hohtivat kujantei
den varsilla. Kevätaurinkoa kerras
saan! 

Kiertelimme Louhisaaren avonaista 
puistoa Arno Kasvin opastuksella. Tu
lopihalla vertailtiin puistolehmusten 
(Tilia x vulgaris) ja metsälehmusten 
(T. cordata) habituksia raihnaiseen iso
lehtilehmukseen (T. platyphyllos). Kas
vi kertoili kartanopuiston uudistus
suunnitelmista, pohjaveden pinnan las
kemisesta , metsiköiden harventamises
ta ja perinteisen nurmikentän muutta
misesta kerran kesässä leikattavaksi 
kevätkukkaniityksi. Kiurunkannukset 
olivatkin jo levinneet mukavasti. Muita 
lisättäviä lajeja olivat mm. mukulalei
nikki (Ranunculus jicaria), valkovuok
ko (Anemone nemorosa), keltavuokko 
(A. ranunculoides) ja kirjopikarililja 
(Fritillaria meleagris) sekä tulppaanit. 
Saarnea, vuorijalavaa ja tervaleppää 
taas suositaan pohjaveden korkeuden 
takia. 

Etenimme tervaleppäkorven ohi 
tarkkailemaan kookasta strobusmän
tyä (käpyjä alla) ja edellisinä pakkas
talvina paleltuneita valkokuusia (Abies 
alba). Matkaevääksi maisteltiin kallio
imarteen (Polypodium vulgare) imeliä 
juurakoita. 

Reippailimme vielä Louhisaaren 
rantakallioille merituulia nuuhkimaan. 
Vanha tuulimylly oli niitä hyödyntänyt 
ties kuinka kauan. Vierailu pusikossa 
paljasti retken erikoisuuden, bonsai
tyyppisen pikkuruisen metsämännyn 
(Pinus sy lvesrris). Harhautuminen toi
saalle kärrypolulta toi hämäränvaloon 
kaksi massiivista kuusta. 

Retken aikana tuli selväksi, että kyl
lä kotimaiset peruspuut aina ihmeelli
syydet voittavat, kuten mulperipuun 
(Morus rararica) , jonka jätimme Lou
hisaaren nurmikolle kesää odottele
maan. Merimaskun lossilla kiittelimme 
retken järjestäneitä Arno Kasvia ja 
Robert J . Rainiota . 
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Puutarha-Uutiset 
PUUTARHA-ALAN VIRKEÄ AMMATTILEHTI 

Puutarha-Uutiset on viikottain ilmestyvä puutarha-alan uutis- ja ammatti
lehti, joka seuraa aktiivisesti alaa artikkelein, reportaasein, asiantuntijakir
joituksin sekä ottaa virkeästi kantaa ajankohtaisiin asioihin. 

Kuluva vuosi on P-U:n 40. ilmestymisvuosi. Vuotta juhlistetaan mm. 
vuoden lopuksi Juhlanumerolla, joka ilmestyy 22.12. 1988. 

Puutarha-Uutisille kuluva vuosi on ollut myönteisen kehityksen aikaa: on 
syntynyt uusi levikkiennätys. Ajalla 1.1.-30.6.1988 tarkastettu levikki oli 
5 689 kpl. Vuosikerran paksuus tulee olemaan yli 1 500 sivua. 

Ajankohtaista dendrologeille 

P-U julkaisee viikottain Viherpuita ja -pensaita -sarjaa, jonka kirjoituksista 
vastaavat tutkijat Satu Tegel ja Pentti Alanko. Kussakin jutussa kerrotaan 
yhdestä lupaavasta KESKAS -tutkimuksessa esille tulleesta puu- tai pen
saslajista tai kannasta. Lokakuun alkuun mennessä on julkaistu n. 90 
juttua. 

Vuonna 1989 julkaistaan perinteiseen tapaan kaksi vihertuotannon erikois
numeroa, numerot 10 ja 17. 

Seuraa aikaasi- tilaa Puutarha-Uutiset 

Rl 
Puutarha-Uutiset 

PUHELIN 90-722 611 
TELEFAX 90-7522 471 
OSOITE 
Larin Kyöstin tie 6 
00650 Helsinki 
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Saarnen nimestä 

Veli Kolari 
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Kolari, V. 1988: Saamen nimestä (On the etymology of the ash , Fraxinus spp.). 
- Sorbifolia 19(4):193-195. 

The origin and etymology of the following names of ash , Fraxinus spp., are discus
sed: Finn. saarni; Lat.fraxinus; Lat. ornus. Special attention is drawn to the archaic 
word-formative structure of ornus and its lndo-European cognates. 

Veli Kolari. Partiotie 25, 00370 Helsinki. 

Suomen saarni, Fraxinus excelsior, on 
kielemme muiden puuvartiskasvien 
nimien tapaan vanha perimäsana. Se ei 
kuitenkaan edusta kaikkein vanhimpia 
ikäkerrostumia: sillä on vastine paitsi 
lähimmissä sukukielissämme, s.o. itä
merensuomalaisissa kielissä (viron 
saarne, saarnepuu, saar, saarepuu, liivin 
ja vatjan saarni jne.), myös yhdessä etä
sukukielessä, nimittäin tseremississä: 
sänii. Suomalais-volgalaiseen kanta
kieleen Qoka on ajallisesti lähinnä itä
merensuomalaisten kielten yhteistä 
kantakieltä eli varhaiskantasuomea) 
palautuvana sen ikä on vähintäänkin 
kolme tuhatta vuotta (erilaisten kanta
kielten ikäämisessä on syytä olla va
rovainen; nykyään niitä ollaan työn
tämässä tähänastista kauemmas men
neisyyteen). Enempää saarnen alkupe
rästä ei voikaan varmuudella sanoa: se 
ei ole selvä johdos mistään tunnetusta 
sanajuuresta, vaan se lienee niitä kielen 
kantasanoja, joiden alkuperästä tai 
syntytavasta tuskin koskaan voidaan 
sanoa mitään varmaa. 

Näin ollen myöskään saarni-sanan 
suhde samaa merkitsevään sarapuuhun 
ei ole selvä: esim. itämerensuomessa 
esiintyy kylläkin -n-:ttömiä nimiasuja 
(vrt. edellä viro; myös suomen murteis
sa on saari, saarenpuu), muttei lyhyt
vokaalisia sar-asuja. Sarapuuliekin on 
etsitty vastineita etäsukukielistä, mutta 
rinnastukset ovat epävarmoja. Joka 
tapauksessa tämä puunnimi lienee sen-

taan eri alkuperää kuin (pelkästään 
itämerensuomalaisiin kieliin rajoittu
va) sara, Carex. 

Latinan moniselitteinen fraxinus 

Saamen suvun tieteellinen nimi Fraxi
nus on peräisin latinasta. Sielläfraxinus 
on vanha indoeurooppalainen perimä
sana - eikä esimerkiksi lainaa jostakin 
ammoin kadonneesta substraattikieles
tä, kuten niin moni välimerellinen kas
vinnimi . Muuta varmaa ei voikaan sa
noa; eipä edes tarkasti tiedetä, oliko 
ensi tavun a pitkä vai lyhyt . Sana on 
sukua toiselle puunnimelle farnus 
'saarni, (toisten arvioiden mukaan) 
tammi'. Indoeurooppalaisissa suku
laiskielissä ei ole tarkkoja vastineita 
kummallekaan , joten niiden keskinäis
suhde ja myös etymologia jäävät hä
märiksi. Useat tutkijat katsovat näiden 
sanojen olevan äännevaihtelusuhteessa 
indoeurooppalaiseen koivun nimeen, 
joka sanskritissa on bhurjah (ääntyy 
likipitäen bhuurdzah), saksassa Birke, 
ruotsissa björk, kantaslaavissa *berza 
Uosta venäjän bereza, puolan brzoza, 
tsekin bfiza jne.), liettuassa berzas. 
Nimen alkumerkitys on ollut 'kiiltävä-, 
valko(kuorinen puu)'. Saarneen tämä 
peruste sopii huonosti, sen sijaan esim. 
vaaleanharmaa- ja sileäkuoriseen 
pyökkiin se sopisi erinomaisesti . Mutta 
ei tämä seikka kaada selitystä: kun sa
nan nimitysperuste hämärtyy, mikä on 
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usein laita kun äänneasu riittävästi 
muuttuu , käy merkityksen siirtyminen 
vaivatta päinsä. Mutta usein tämä rin
nastus torjutaan, koska siihen liittyy 
äännehistoriallisia hankaluuksia. 

Latinan ornus ja sen monet sukulaiset 

Mutta latinassa on toinenkin saamen
nimi, jolla ei tämmöisiä selitysva i
keuksia ole, nimittäin mannasaamen 
nimi ornus. Se palautuu alkuasuun *os
en-o-s, jossa os- on juuri, -en- ikivanha 
johdin, -o- maskuliinisukuisten ns. -o
vartaloiden teemavokaali ja -s yksikön 
nominatiivin pääte; r, eikä s, on odo
tuksenmukainen: vakaalienvälinen s 
on latinassa muuttunut r:ksi (vrt. ros 
'kaste', mutta genetiivi roris, tai aurora 
'aamu rusko', joka on samaa kantaa 
kuin australis 'eteläinen'; poikkeukset, 
kuten rosa 'ruusu', on aina selitettävä 
erikseen). 

Paljon vähemmän muuttuneena tuo 
sana on säilynyt slaavissa. Kantaslaa
vin *asenA mask., *asenb fem. on sään
nönmukaisen j-proteesin saatuaan säi
lynyt nykykielin lähes sellaisenaan: 
ven. jdsen', puol. jasien, jasion , serbo
kroaatin jasen jne. 

Balttilaisissa kielissä juuritavu o n 
säilynyt laajentumatto mana: Iiettua n ja 
Iatvian uosis johtuvat asusta *ös-is. 
Tämä on poikkeuksellisen vanhakan
tainen muoto (balttilaisissa kielissä on 
tunnetusti monia muitakin arkaaisia 
piirteitä): kaikkialla muualla juurita
vua on jatkettu johtimella. Latinassa ja 
slaavissa johdin oli -n-aineksinen; ger
maanisissa kielissä se oli -k-: saksan 
Esche, englannin ash ja ruotsin ask pa
lautuvat kantagermaanin asuu n *askiz, 
jonka as- < indoeur. os-. Muinaiskrei
kassakin on tähän kuuluva sana, oxye 
'tammea ' . Saamen nimi oli melie , jon
ka roomalaiset lainasivat asussa melia. 
Että tieteellinen nimi Melia nykyään 
merkitsee vallan eri puuta, johtuu Lin
nen aikanaan paljon pahennusta herä t-
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täneestä tavasta siirtää vanhoja, hyviä 
ja kaikkien tuntemia, mutta binomisen 
nimistön vuoksi tarpeettomiksi käynei
tä nimiä muille kasveille sukulaisuus
suhteista piittaamatta. 

Saami on kuulunut indoeurooppa
laisen kantakodin peruspuihin , mistä 
johtuu myös sen nimen vanhakantai
suus. Myös yksityisillä indoeurooppa
Iaisilla kansoilla saami on ollut arvos
tettu ja siihen on liittynyt monitahoista 
mytologiaa. 

Kielen historiassa 'saarni' rinnastuu 
'hirveen' 

lndoeurooppalaisten kielten vanhim
massa yhteisessä sanastokerrostumassa 
on useita muitakin kasvien ja eläinten 
nimiä, jotka ovat rakentuneet samoin 
kuin saamen nimi , t.s. yhteinen sana
juuri on saanut jatkeekseen eri tahoilla 
eri johtimen merkityksen silti pysyessä 
samana tai ainakaan olennaisesti 
muuttumatta. Usein johtimina esiinty
vät saamen nimestä tutut -n- ja -k-, 
mutta myös +ja -}-. 

Semmoisia sanoja on esim. 'sian' 
nimi : kreikan sy-s, latinan su-s, saksan 
Sau 'emakko' : saksan Schwei-n 's ika', 
venäj än svi-njd : latinan su-c-ula ' nuori 
sika'. Puiden nimistä tähän kuuluvat 
esim. kreikan pi-rys 'mänty' : latinan 
pi-nus ja pi-nea; sama juuri on latinan 
sanassa pix, pi-cis ' pihka ', josta johtuu 
puunnimi pi-cea 'kuusi'. 

Erinomaisen kiintoisa verta iluesi
merkki o n 'suuren hirvieläimen (hirvi, 
peura)' indoeurooppalainen nimi: sa
najuuri *el-, *ol- ei nyk ykiel issä enää 
esiinny sellaisenaan (mutta kylläkin 
ammoin kuollessa tokarissa: yäl 'anti
looppi') , vaan ainoastaan edelleenjoh
doksina : vrt. kreikan el/6s 'peuranvasa' 
< *el-nos, elaphos ' peura , saksanhirvi ' 
< *el-n-bhos, slaavin jelen' (ven. olen ' ) 
ja Iiettuan el-nis 'peura, poro' ja toi
saalta kreikan dl-ke, saksan El-ch, 
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ruotsin äl-g ja venäjän Ios ' < *ol-k '
'hirvi'. 

Huomaamme, että saarni, tuo mah
tava, komea ja tärkeä puu , sekä hirvi, 
tuo mahtava, komea ja tärkeä nisäkäs 
ovat saaneet indoeurooppalaisen ni
mensä jo kaikkein vanhimpana päätel
tävissä olevana kautena ja että nuo ni
met ova t rakentuneet ja sittemmin eri 
tahoilla kehittyneet hämmästyttävän 
yhdenmukaisesti. Suomessa tämmöistä 
rinnakkaisuutta ei ole: suomen hirvi ei 
ole omaperäinen, vaan lainaa baltista 
(vrt. liett. sirvas: s > h on äännelailli
nen , myös omaperäisissä sanoissa ta
pahtunut muutos). Mutta hirvellä on 
toki ollut omaperäinenkin nimi , nimit
täin peura, petra. Se tunnetaan tosin 
vain itämerensuomesta, mutta tuskin 
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silti erehtyy arvellessaan , että sillä hy
vinkin lienee ikää ainakin saman ver
ran kuin saarnella. 
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Kansallispuuäänestyksen tulokset 

Risto Murto 

Dendrologia n Seuran ja Suomen luon
nonsuojeluliiton yhdessä Kansallispan
kin kanssa järjestämässä kansallispuu
äänestyksessä Suomen kansallispuuksi 
äänestettiin rauduskoivu (Betula pen
dula). Yhteensä 105 784 suomalaista, 
huikea määrä, osallistui syyskuun lo
pussa päättyneeseen kansanäänestyk
seen . Voittaja, rauduskoivu sai kaikki
aan 25 224 ääntä (kuva 1 ). Toiseksi 
sijo ittunut mänty (Pinus sylvestris) sai 
22 090 ääntä. Ero ei o llut kovinkaan 
suu ri , va in vähän yli 3 000 ääntä. Ero 
korostuu , jos ta rkastelemme koivujen 
yhteistä äänimäärää : rauduskoivua, 
hieskoivua (Betula pubescens, 10 564 
kpl) sekä yhtäaikaa kumpaakin koivu
lajia (1 001 kpl)ja pelkkää koivua (852 
kpl) äänestäneiden määrä on yhteensä 
37 64 1 ääntä! Osa äänestäjistä ei siis 
halunnut tehdä eroa koivujen välille, 

osa ehkei oikein tiennytkään mikä ero 
hies- ja rauduskoivulla on, ja he tyytyi
vät va in pitämään koivua Suomen 
kansallispuuna . Vastaavastihan nimi
tetää n Suomen kansallislintua joutse
neksi, kun se vira llisesti on laulujout
sen. 

Kansallispuuehdok kais ta, joita oli 
yhteensä 23 puuta , jokainen sai ääniä, 
vi imeiseksi sijoittunut harmaaleppäkin 
(A inus incana) 61 ääntä. Kärkikuusik
ko, jotka kaikki ovat meillä lähes koko 
maahan levinneitä yleisiä puita , keräsi 
92,3 % (95 333 kpl) äänistä (luvuissa 
eivät ole mukana hylätyt ää nestyskor
tit). Maassamme suppean levinneisyy
den omaavat tai harvinaiset puulajit 
sa ivat varsin niu kasti ääniä. Ainoas
taan tammi (Quercus robur), odotetusti 
kylläkin, ylsi yli 2 000 ääneen. Myös 
tuomen (Prunus padus) hyvä sijoitus, 8. 
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sija , lienee odotettu: tuomen kukin
taanhan kaikki kiinnittävät huomiota. 

Suomenpihlajan (Sorbus hybrida) 
ehkä yllättävän suurikin äänimäärä voi 
selittyä osin sillä, että nimessä esiintyy 
Suomi-sana (sopisi hyvin kansallis
puuksi), osin sillä, että se on voitu 
sekoittaa tavalliseen kotipihlajaan (S. 
aucuparia). Metsäomenapuu (Malus 
sylvestris) on varmaan saanut ääniä 
yleensä omenapuun ominaisuudessa. 
Metsämiesten parjaama haapakin 
(Populus tremula) sai eräiden mielestä 
yllättävän hyvin ääniä. Haavan olen
nainen merkitys mm. kolopesijäiden 
pesäpuuna on ehkä ollut joidenkin ää
nestäjien mielessä. Sensijaan saamen 
(Fraxinus excelsior) huono menestys , 
21. sija, hiukan ihmetyttää, sillä onhan 
saarni saanut tänä vuonna poikkeuk
sellisen runsaasti huomiota ollessaan 
vuoden puu. 

Lehtipuut saivat 50,9 % (52 556 kpl) 
ja havupuut 49,1 % (50 705 kpl) äänis-
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tä , joten äänestyksen perusteella ei ole 
merkittävää eroa suomalaisten mielty
myksessä joko lehti- tai havupuuhun. 
Äänestäjien runsaus sensijaan todisti 
selvästi, että suomalaiset ovat kiinnos
tuneita puista. Hylättyjä äänestyskort
teja oli yhteensä 2 523 kpl. Niistä 241 
oli tyhjiä, 414 oli useita ehdokkaita 
samassa kortissa ja 15 kortissa oli eh
dotettu puulajia , joka ei ollut mukana 
äänestyksessä. Loput hylätyistä äänis
tä olivat joko pelkkää koivua tai sa
manaikaisesti molempia, sekä hies- et
tä rauduskoivua, äänestäneitä. 

Kaikkien kansallispuuäänestykseen 
osallistuneiden kesken arvottiin yli sa
ta palkintoa. Pääpalkintoina oli vii
konvaihteen pituinen luontomatka So
dankylään ja Inariin ja muina palkin
toina oli Suomen luonnonsuojeluliiton 
ja Dendrologian Seuran julkaisuja, 
luontokirjoja , julisteita, luontokalente
reita , lehtien vuosikertoja ym. Parhaat 
onnittelut voittaneille. 

Kuva 1. Ka nsallispuuäänestyksen tulokset. 
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Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
kynäjalavajätti in memoriam 

Pertti Uotila 

Uoti la, P. 1988: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kynäjalavajätti in 
memo riam (Ta li Ulmus laevis in Helsinki Botanical Garden in memoriam). -
Sorbifolia 19(4): 197-199. 

One of the tallest trees in Helsinki, the ta llest Ulmus laevis (girth 538 cm , height 30 
m) in Finland grew in the Botanical Garden, Unive rsity of Helsinki . It lost one of 
its three branches in au tumn 1987. The rest of the tree begun to split in two, and 
it had to be fell ed in autumn 1988. The stem of the tree was largely hollow, and it 
seems to have been form ed by the fusion of several shoots, perhaps raised from a 
stu mp . 

Pertti Uo tila, Helsingin yliopiston kasvimuseo, Unioninkatu 44, 00170 Helsinki. 

Syyskuun 27. pa1van iltapäivänä 1988 
voimakas, puuskittainen itätuuli hei
luttaa Helsingin yliopiston kasvitieteel
lisen puutarhan ison kynäjalavan 
( Ulmus laevis) kahta vielä pystyssä ole
vaa haaraa - kolmashan romahti va
jaa vuosi sitten (Uotila 1987, 1988). 
Mutta haarat eivät heilu samassa tah
dissa . Niiden väliin on repeytynyt hal
keama, joka pahimmillaan leviää viisi
senttiseksi ja jatkuu kolmemetrisen ty
ven puoliväliin. Puu natisee ja paukah
telee , ei kai se haikea juuri nyt, kun 
olen sen juurella? Paikan ympärille ve
detään naru varoitukseksi romahdus
vaarasta . Kynäjalava on kaadettava , se 
on aivan liian vaarallinen jätettäväksi 
syysmyrskyjen riepoteltavaksi . Kaa
toon tarvittava nostolava-auto tilataan 
- sitä ei saada heti seuraavaksi päi
väksi, vaan vasta ylihuomiseksi. Pysyy
kö puu koossa siihen saakka? 

Syyskuun 29. päivän aamuna kynä
jalavan juurelle ajetaan auto, jonka 
lava yltää 22 m:n korkeudelle, ja moot
torisaha alkaa päristä. Oksa oksalta 
haarat karsitaan ja pala palalta rungot 
putoileva t alas, ja jäljelle jää vain 380 
cm korkea kanto. Haaroista kook
kaampikin on tyveltä laho ja yhteinen 

Ku va 1. Helsingin yliopiston kasvitietee lli sen 
puutarhan kynäjalava mahtavuutensa päivinä 
1979. - Valokuva Mauri Korho nen. 

Fig. 1. The tali Ulmus laevis in its prime. The 
Botanica l Garden , University of Helsinki . 
Photograph 1979 Mauri Ko rho nen. 
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Kuva 2 (vas.). Ensimmäisen haaran romahdus tek i kynäjalavasta muotopuolen . Syyskuu 1988. 
- Valokuvat 2-4 Pertti Uotila. 
Fig. 2 (on the left). The tree after the collapse of one branch in autumn 1987. September 1988. 
- Photographs 2-4 Pertti Uotila. 
Kuva 3 (oik.). Oksa oksalla jalavajätti kapenee ja alkaa lopulta lyhentyä. 27.9.1988. 
Fig. 3 (on the right) . The tree was felled on the27th of September 1988. 

tyviosa keskeltä maahan asti ontto. 
Ontto keskusta on suurimmillaan haa
rautumiskohdan alapuolella 120 cm le
veä, ja kannon puolivälissä 70 cm le
veä. Kovaa puuta oleva seinämä on 
kannon yläpäässä 20-50 cm paksu. 

Suuremman haaran (285 cm ympä
rysmitaltaan, 660 cm maanpinnan ylä
puolelta) sahauspinnasta laskettiin n. 
140 vuosilustoa. Haaran ikä on lähes
tulkoon sama kuin vuosi sitten romah
taneen (9 m:n korkeudella 130 lustoa) 

haa ran . Kolmaskin haa ra oli miltei yh
tä paksu (530 cm korkeudella ympä
rysmitaltaan 250 cm). 

Lokakuun 10. päivänä, taukoamat
tomaan vesisateeseen, saatii n Helsin
gin kaupungin puisto-osas tolta avuksi 
kaksi miestä sahaamaan pitkälaippai
sella moottorisahalla kannos ta ja pak
suimmista rungo npätkistä kiekkoja. 
Kaksi kannosta sahattua kiekkoa yri te
tään myöhemmin koota ja kiinnittää 
taustalevylle näytteeksi mahtavasta 
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puusta. Kanto jäi 170 cm:n korkuisek
si , ja sen suurin läpimitta on 180 cm 
(rym 538 cm). Sellaisena se säilytetään 
paikalla. Kasvitieteellisessä puutarhas
sa ei enää ole Suomen suurinta kynäja
lavaa eikä Helsingin suurinta puuta , 
mutta lienee Helsingin kookkain kan
to. Niilo Karhun kokoaman suurim
pien puiden rekisterin tämän hetken 
tietojen mukaan paksuin kynäjalava 
kasvaa Kaarinassa (ympärys 1 m:n 
korkeudella 495 cm), ja Helsingin pak
suin puu on Talissa kasvava tammi, 
jonka rym on 544 cm . Siis puutarhan 
kynäjalava ei ollutkaan Helsingin pak
sum puu . 

Kannon sahauspinta on mielenkiin
toisen poimuinen. Kaarnajuosteet ulo t
tuvat useasta kohdasta puun sisään , 
neljä aina keskustan onteloon asti. Ei 
kö jalava siis ollutkaan yksi puu , vaan 
usean puun , ilmeisesti kantovesojen , 
muodostama ryhmä , joka vähitellen 
kasvoi alaosastaan rungoiltaan yhteen? 
Silloi n se ehkä olisikin syntynyt nyt 
!55-vuotiaaseen kasvitieteelliseen puu
tarhaan. Sen emopuu olisi voinut kas
vaa paika lla jo 1700-luvun puolivälin 
tienoilla sija inneessa puu tarhassa -
ehkä sekin kuitenkin istutettuna (ks. 
Uoti la 1984). Kynäjalavaanhan kehit
tyy helposti kantoja juurivesoja, luon
nossa niitä näkee usein melko nuorten 
puiden kantojen ympärillä ja juurissa. 
Mutta tässä isossa puussa ei havaittu 
vesoja ainakaa n viime vuosikymmeni
nä . Mahtaako niitä nyt syntyä, kun 
puu muuttui kannaksi? Kenties usean 
rungon ryhmä on voinut estää vesojen 
kehityksen. 

Kynäjalavajätti o li kasvitieteellistä 
puutarhaa hallitseva puu . Sen poisme
no , samoinkuin muutkin metsikön reu
nassa tapahtuneet muutokset - pak
kastalvi 1986/ 1987 palellutti muutamia 
puita, joku on jouduttu poistamaan 
raihnaisuuttaan ja kaatuva ja lavanhaa
ra murskasi ison tammen - ovat ko
vasti muuttaneet puutarhan ilmettä. 
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Ku va 4. J alavasta o n jäljellä kanto ja kasa 
paksuja rungonpätkiä, joita maan pehmeyden 
takia ei vie lä ole saatu ajettua pois. 12.10.1988. 

Fig. 4. The large stu mp a nd a pile of big logs -
the tali Wych Elm of the Botanical Garden, 
Unive rsi ty of Helsi nki , on Oct. 12, 1988 . 

Kynäjalava oli kookkaudessaan näyt
tävä vielä vi ime talven , ja olisi suonut 
sen voivan kasvaa paikalla edes niin 
kauan kuin kasvitieteellinen puutarha 
ja kasvitiede alueella kukoistavat -
lähivuosikymmenien aikanahan tapah
tuu muutto Kumpulaan. Mutta ensim
mäisen haaran romahdus teki jalavasta 
muotopuolen, jonka poistuminen ei 
enää yhtälailla tuntunut kuin ensim
mäinen rysäys . 
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Hyvä kollega, 

Tiedänhän minä, että Sinä olet lukenut monenmoisia 
dendrologiaa käsitteleviä julkaisuja - etupäässä tie
tysti tätä Sorbifoliaa - mutta tiesitkö, että on ole
massa toinenkin erinomainen suomalainen lehti , joka 
käsittelee jatkuvasti puuvartisia kasveja? 

Puutarhaliiton julkaisemassa PUUTARHA-lehdes
sä Alangon Pentti kertoilee joka numerossa mm. 
Keskas-tutkimuksen uusista löydöistä, Taimistopals
talla taimitarhakonsulentti Timosen Jussi kirjoittelee 
uusimpia kuulumisia puiden ja pensaiden taimisto
tuotannosta ja kaupasta, mielenkiintoista asiaa sekin, 
ja monet viherammattilaiset kertovat kokemuksiaan 
tuttujen ja oudompien puiden ja pensaiden menesty
misestä ja hoidosta puistoissa ja puutarhoissa. 

Myös kaikki tutkimuslaitoksilta tihkuva tieto lai
nehtii PUUTARHA-lehden sivuilla. Kaiken tämän 
lisäksi lehdestä selviävät yleiset puutarha-alaa koske
vat tapahtumat. 

Niin , että suosittelen Sinullekin ilman muuta PUU
TARHA-lehden tilaamista , eihän tämän Sorbifolian 
lisäksi muuta todella kunnollista alan suomenkielistä 
lehteä ole. 

Hyvää PUUTARHAsyksyä, terveisin 

P.U.U. Tarha 

P.S . Soittele, jos on joitakin lisäkysymyksiä, numero
ni on (90) 354 166. 

PUUTARHA-lehti Viljotie 4 C 00700 Helsinki puh. 90-354 166 telefcx 90-345 38 19 
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Dendrologinen kirjallisuus 1987 
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Pentti Alanko 

Alanko, P. 1988: Dendrologinen kirjallisuus 1987. (Dendrological literature pub
li shed in Finland in 1987). Sorbifolia 19(4): 201-209 

Penlli Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos. 00710 Helsinki. 

Perinteiseen tapaan julkaistaan luettelo 
edellisen vuoden aikana ilmestyneestä 
dendrologisesta kirjallisuudesta. Mu
kaan on otettu alaa käsittelevät kirjat, 
kirjoitukset ammattilehdistä ja vähem
mässä määrin myös muissa lehdisssä 
ilmestyneet dendrologiaa sivuavat kir
joitukset. Jälkimmäisten osalta luette
lo ei varmastikaan ole täydellinen ja se 
nojaa pääasiassa eräitten jäsentemme 
aktiivisuuteen. Muistakaa siis vaste
deskin toimittaa kopioita minulle eri 
lehdissä julkaistuista dendrologisista 
kirjoituksista! 

Käyttäjäkunnan toivomuksesta mai
nitaan nyt myös lehden numero, mikä 
helpottaa kirjoituksen löytämistä. Mu
kana on myös tiedot suomalaisten ul
komaisissa julkaisuissa ilmestyneistä 
kirjoituksista siinä määrin kuin niistä 
on löydetty tietoja. Mukana on myös 
joitakin aikaisempien vuosien luette
loista poisjääneitä kirjoituksia. Tållöin 
on ilmestymisvuosi mainittu. Myös tä
hän luetteloon pyydetään ilmoitta
maan täydennyksiä. 

Ah lholm, 1. & Pykälä, 1.: Gran Canarian metsis
tä 1. Saaren mäntymetsät. (On the forests in 
Gran Canaria 1. The pine forests of the 
island). Sorbifolia 18( 1 ): 13-16. 

Airaksi nen, 0. , Bäck , S. & Mäkelä , K.: 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. 

Alasaarela , E. & Niskanen, A.-A.: Vihertutki
musprojekti Pohjois-Suomessa. Puutarha 
90(7),liite Vihreä kirja 18-20. 

Alanko, P.: Pilari- ja kartiopuut ryhdittävät mai
semaa. Kotipuutarha 47(1):8-10. 

- Ikivihreitä aitoja. Kotipuutarha 47(2):64-65 . 
- Kosteikossakin kasvit viihtyvät. Kotipuutar-

ha 47(3): 126-128. 
- Kukkivat aidanteet. Kotipuutarha 47(4):198-

200. 
- Suomen suven huippuna tuoksuvat juhan

nusruusut. Kotipuutarha 47(6-7):267-269. 
- Koivu . Kotipuutarha 47(6-7):284-285 . 
- Tutut ja tuntemattomat orapihlajat. Koti-

puutarha 49(9):384-385. 
- Syksyn pensaita. Kotipuutarha 47( 10):424-

425. 
- KESKAS-tutkimuksen avu lla parannusta 

koristekasvivalikoimaan. Koetoiminta ja 
käytäntö 44:39. 

- Nimisotkujen orapihlajat (Crataegus). Puu
tarha 90(3):178-181. 

- Vaahterat. Puutarha 90(4):296-298 . 
- Mistä saisin lisää tietoa? Kasvitieteelliset 

puutarhat ja arboretumit. Puutarha 90(7), 
liite Vihreä kirja :l6-17. 

- Kasveja merten takaa. Puutarha 90(9):646-
649. 

- Hortensiat (Hydrangea). Puutarha 90(10): 
744-745 . 

- Koivuista (Betula) koivun vuonna . Puutarha 
90( II ):820-822. 

- Kolme vuotta KESKAS-tutkimusta. Puutar
ha 90(12):901-903. 

- Vuoden 1988 puu : Saarni (Fraxinus excelsi
or). Puutarhakalenteri "1984" 47:3 14-3 15. 

- Viherpuita ja -pensaita 1: Rauduskoivu (Be
tula pendula, B. verrucosa). Puutarha-Uuti
set 39(1 -2):9. 

- Viherpuita ja -pensaita 3: Riippapoppeli (Po
pulus x woobstii). Puutarha-Uutiset 39(4):72. 

- Viherpuita ja -pensaita 4: Isomarjaorapihlaja 
(Crataegus submollis). Puutarha-Uutiset 
39(5):90. 
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Viherpuita ja -pensaita 6: Keltavuohenkuusa
ma (Diervilla lonicera). Puutarha-Uutiset 
39(7):155. 
Viherpuita ja -pensaita 8: Keijuangervot (Spi
raea japonica 'Little Princess' ja 'Nana'). 
Puutarha-Uutiset 39(9):194. 
Pohjoismainen arboretumtoimikunta edistää 
pohjoismaista kasvivalikoimaa. Puutarha
Uutiset 39(10):228, 245. 

- Viherpuita ja -pensaita 10: Aitaorapihlaja 
(Crataegus grayana). Puutarha-Uutiset 
39(ll):270. 

- Viherpuita ja -pensaita 12: Pilaritervaleppä 
(Alnus glutinosa f. pyramidalis). Puuta rha
Uutiset 39(14):327. 

- Viherpuita ja -pensaita 13: Ruhtinaanpoppeli 
(Populus x rasumowskyana). Puutarha-Uuti
set 39(14):363. 

- Viherpuita ja -pensaita 14: Tuivio (Microbi
ota decussata). Puutarha-Uutiset 39(15):382. 

- Viherpuita ja -pensaita 15: Koivuangervo 
(Spiraea betulifolia). Puutarha-Uutiset 
39(16):444. 
Viherpuita ja -pensaita 16: Pirunnuija (Oplo
panax horridus). Puutarha-Uutiset 
39(17):459. 
Viherpuita ja -pensaita 21: Kiiltoheisi (Vibur
num lentago). Puutarha-Uutiset 90(22):622. 

- Viherpuita ja -pensaita 22: Hammasheisi (Vi
burnum dentatum var. lucidum). Puutarha
Uutiset 39(23):647. 
Viherpuita ja -pensaita 23: Kellokuusama 
(Kolkwi tzia a mabilis). Puuta rha-Uutiset 39 
(24):673. 

- Viherpuita ja -pensaita 24: Kynäjalava (Ul
mus laevis) . Puutarha-Uutiset 39(25):702. 
Viherpuita ja -pensaita 25: Pensassembra (Pi
nus pumila). Puutarha-Uutiset 39(26):724. 
Viherpuita ja -pensaita 26: Tuohituomi (Pru
nus maackii). Puutarha-Uutiset 39(7):749. 
Viherpuita ja -pensaita 27: Punasaarni (Fra
xinus excelsior). Puutarha-Uutiset 
39(28): 767. 
Viherpuita ja -pensaita 28: Isotuomipihlaja 
(Amelanchier sp icata) ja marjatuomipihlaja 
(A. alnifolia). Puutarha-Uuutiset 39(29):785. 

- Viherpuita ja -pensaita 34: Piikkiaralia (Ara
lia elata) ja puistoaralia (A. chinensis). Puu
tarha-Uutiset 39(36):997. 
Saksalais iin taimitarhoihin tutustumassa . 
Puutarha-Uutiset 39(36):1000-100 1. 
Viherpuita ja -pensaita 35: Ka tsura (Cercidip
hyllum japonicum). Puutarha-Uutiset 
39(37):1025. 
Viherpuita ja -pensaita 36: Kirsikkasorva rin
pensas (Euonymus planipes). Puutarha-Uuti
set 39(38): 1110. 

- Viherpuita ja -pensaita 37: Rakkopensas (Co-
lutea arborescens). Puutarha-Uutise t 
39(39):ll31. 
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Viherpuita ja -pensaita 38: Siperianhernepen
sas (Caragana arborescens). Puutarha-Uuti
set 39(40): 1149. 

- Viherpuita ja -pensaita 39: Variksenmarjat 
(Empetrum nigrum). Puutarha-Uutiset 
39(41):1189. 

- Viherpuita ja -pensaita 40: Kanadanseija 
(Sambucus canadensis). Puutarha-Uutiset 
39(42): 1205. 

- Viherpuita ja -pensaita 41 : Picea omorika x 
sitchensis. Puutarha-Uutiset 39(43): 1240. 

- Viherpuita ja -pensaita 42: Kapealehtipaju 
(Salix rosmarinifolia) ja hanhenpaju (S. re
pens). Puutarha-Uutiset 39(44): 1259. 

- Viherpuita ja -pensaita 43: Venäjänjuuri 
(Acanthopanax senticosus). Puutarha-Uuti
set 39(45): 1300. 
Viherpuita ja -pensaita 44: Kääpiösorvarin
pensas (Euonymus nanus var. turkestanicus) . 
Puutarha-Uutiset 39(46): 1343. 
Viherpuitaja -pensaita 45 : Lännenheisianger
vo (Physocarpus opulifolius). Puutarha-Uuti
set 39( 47): 1358. 
Viherpuita ja -pensai ta 46: Pensasleppä (Al
nus viridis). Puutarha-Uutiset 39(48): 1390. 
Viherpuita ja -pensaita 47: Euroopansorva
rinpensas (Euonymus europaeus). Puutarha
Uutiset 39(49): 1404. 
Viherpuita ja -pensaita 48: Lännenpihta 
(Abies lasiocarpa). Puutarha-Uutiset 
39(50): 1439. 

- Viherpuita ja -pensaita 49: Purppurapihta 
(Abies amabilis). Puutarha-Uutiset 39(51-
52): 1481. 
Puuvartisten kasvien jalostusta tarvitaa n vi
hersekto rillakin. Sorbifolia 18( 1 ):3. 

- Suo messa viljellyt heisiangervot (Physocar
pus) (Physocarpus taxa cultivated in Fin
land). Sorbifolia 18(1):2 1-26. 
Kuvakertomus Dendrologian seuran Saksan 
matkalta 31.5-8.6.1986 (Illustrated account of 
the excursion of the Finnish Dendrological 
Society to Northern Germany). Sorbifolia 
18( 1 ):39-48. 

- Tarvitaanko meillä lisää arboretumeita? Sor
bifolia 18(2):55. 

- Koivuaiheiset postimerkit (Birch trees on 
stamps). Sorbifolia 18(2):77-78. 

- Suomessa viljellyt helmipensaat (Exochorda) 
(Cultivated Exochorda species and va rieties 
in Finland). Sorbifolia 18(2):87-90. 

- Dendrologinen kirjallisuus 1986 (Dendrologi
cal literature published in Finland). Sorbifo
lia 18(2):93-103. 
Suo messa viljellyt pensasmaiset araliat (Ara
lia) (Cultivated shrubby aralia (Aralia spp.) 
in Finland. So rbifolia 18(4): 189-191. 
Eramon kirjoituksen johdosta. (Epiloque on 
recollections of Tammisto Arboretum by E. 
Era mo). Sorbifolia 18(4):201-202. 
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- Tammet (Quercus) postimerkeissä. (Oaks 
(Quercus) on stamps). Sorbifolia 18(4):207-
210. 
& Rantala , K.: NiskaJan puulajipuisto (arbo
retum). 32 s. Helsingin kaupungin metsä- ja 
maatalousosasto. 
& Tegel, S.: KESKAS tutkii . Puutarha 
90( 1 ):62. 
- Insamling och registering av härdiga 
landskapsp la ntor i Finland. Nordisk Jord
bruksforskning 69 :426. 
- Viherpuita ja pensa ita 33: Keltaoksaka
nukka (Cornus sericea 'Flaviramea ') . Puutar
ha-Uutiset 39(33):974. 

Annila, E.: Rauduskoivulla (Betu la pendula) elä
vät hyönteiset. (Insects on Silver Birch (Betu
la pendula). Sorbifolia 18(3): 118-122. 

Anon.('SoH'): Domarby gård får unik park. 
Huvfudstadsbladet 22.5.1987. 
Koristepuiden ja -pensaiden tuotannon kehit
täminen Lapissa. Lapin lääni n taimitarhojen 
kehittämisohjelma. 19+3 liites . Oulu. 
Puututka löytää !ahon. Kasvinsuojelulehti 
20( 1 ): 15-16. 
("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia: Havu
puita pakkasissa. Kotipuutarha 27(2):66. 
Uutuus taimimarkkinoilla: kuutiopaakussa 
taimelle kasvaa terve juuristo. Metsä ja puu 
1987(4):24-26. 
Rauduskoivu vuoden puu . Metsälehti 
55(4):23 . 
Metsäpuiden kylmänkestävyys. Tutkimus
päivän 1986 esitelmät. Metsäntutk . lait. tie
donant. 249: 1-71. 
Maahantuo tavien taimitarhatuo tteiden laa
tukartoitus. Puutarha 90(5):370. 
Hedelmäpuiden tulipolte jo Ruotsissa. Puu
tarha-Uutise t 39(5):93. 
Suomen Akatem ian rahoitta ma esitutkimus: 
Viheralueiden luonnonmukaisten perusta
mis- ja hoitomenetelmien kehittäminen. Puu
tarha-Uutiset 39(18):505. 
("LK"): J oensuuhun kehittymässä monipuo
linen kasvikokoelma. Puuta rha- Uutiset 
39(34):958-959 . 
'Tornado' paras punakukkaisista ryhmäruu
sulajikkeista. Puutarha-Uutiset 39(51-
52): 1465 , 1488. 
Kontortamännyn pelätään karkaavan Ruot
si n kansallispuistoi hin. Suomen Luonto 
46(6):35. 
Olemmeko viisaampia kuin ruotsalaiset : 
~ontorta ei kiehdo. Tehdaspuu 1987(3):4-6. 
Arets träd ä r vårtbjörken. Trädgårdsnytt 
41(3):6. 
Den vitaminrika havtornträdet. Trädgårds
nytt 4 1 (3):8. 
En plantskola i so len. Trädgårdsnytt 41(4):4-
6. 
Lär känna trädet. Trädgårdsnytt 41(6):8-9. 
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- Att lyckas med Rhododendendron. 
Trädgårdsnytt 4l(ll):4-5. 

- Övervintringsförsök i Pikis. Trädgårdsnytt 
41 ( 18):9. 
Sort- och artförsök med rosor. Trädgårds
nytt 41 ( 18):8. 
Vårt pryd nadsbusksortiment. Trädgårdsnytt 
41(20):20-21. 
Plantskolealster som krukväxter. Trädgårds
nytt 41 (21 ):3. 

Antere, J.: Lamavuosikymmenten jälkeen viher-
kulttuurin arvo nousussa. Puutarha 
90( 3 ): 226-228. 
Merkitäkö vaiko eikö kas siinä tai mituojan 
pulma. Puutarha 90( II ):823-825. 
Katajaisen kansan si tkeä kuusi. Puutarha 
90(12):908-909. 

Anttiroiko , !.: J o rma Panu toisenlainen ympäris
töajattelija . Puutarha 90( 1 ):36-40. 

- & Suominen, T.: Kotipuutarhurin vuosika
lenteri 1988. Puutarhaliiton julk. 245:1-159. 

Backst röm, R. : Mustilan satumetsä . Oma mark
ka 29(5):2-3. 

Björkman , T ., Lillandt , B.-J . & Storrank, B.: 
Ädellövskog, dess vård och skydd. 40 s. 
Helsingfors. 

Ekelund, R. & Koto , R.: Muistopui ta voisi olla 
enemmänkin. Helsingin kaupunki tiedottaa 
1/ 1987 :1 ,35-37. 

Eronen, M.(ed .): Dendrochronology a round the 
Baltic: a collection of papers read at the 
meeting held in Joensuu, Finland , 27-30, 
August , 1986. Ann. Academ. Sci. Fennicae, 
Series A: III : l-147. 

Finne: Å.: Biotekniikan monet mahdollisuudet. 
Puutarha-Uutiset 90(5):367-369. 

- Mikroförökning av vit bondsyren. Nordisk 
Jordbruksforskning 69:425 . 

- Mikroförökning av Rubus sp . Nordisk Jord
bruksforskning 69:418. 

Fontell, J.: Trädgårdsanläggningskonst in Fin
land 1 2. Trädgårdsnytt 41(2):6-7, 41(3):12-
13. 

Fri, B.: Mikä on luonnonmukainen viheralue? 
Puutarha-Uutiset 39(10):222-223 . 

- Om rosor. Överby 1987:4-5. 
Haeggström , E.: Rosa, sektion Caninae, på 

Ala nd . 274 s. Pro gradu-avhand ling, Helsing
fors Universitet, Botaniska Institutionen . 

Hagman, M.: Kuusen pakkasvauriot talvella 
1984-85 koetulosten valossa. Metsäntutk . lait. 
tiedonant. 263:68-89. 

Hari , P. , Raunemaa , T. , Holmberg, M. , Kulma
la, M. , Anttila, P., Kukk o nen , J. ja Spring, 
E.: The effects of air pollution on forests in 
Finland 1900-2040. Ympäristöministeriön 
ympäristön- ja luo nnonsuojeluosaston julk. 
A 58:1-62. 

Harju , H . ym.: Viikin puulajipuiston luontopol
ku. 2. p. Helsi ngin ympäristölautakunnan 
julk. 1987:1-32. 
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Heikkilä, R. ja Raulo , J .: Hirvituhot vuonna 
1976-77 istutetussa rauduskoivutaimikossa. 
(Abstract : Moose damage in plantation of 
Betula pendula established in 1976-77). Met
säntutk. lait. tiedonant. 261:1-16. 

Heikkinen , 0.: Vanhin puu , tiedon puu. Tiede 
7(3):8-12. 

Heino nen , A.: Ko ristepuiden hoitoleikkauksia. 
Koti 49(3): 14-15, 38. 

Heinonen , T. : Luonnonmukaiset vihera lueet ul
komailla koros tavat paika n erikoispiirteitä. 
Puutarha-Uutiset 39(51-52): 1482-1483 . 

Heinonen, T . & Lukkari , T .: Puulajien kasvu
paikkavaatimukset. Alustavia tuloksia män
nyn, kuusen ja rauduskoivun viljelyn onnis
tumisesta Nurmeksessa. Metsäntutk . lait. tie
doant. 283:1-19. 

Heliövaara, K. & Mannerkoski , 0. : Metsähyön
teiset. Lajintuntemus. Helsingin yliopiston 
maatalous- ja metsäeläintiet. lai t. julk. 12:1-
90. 

Helminen , P. : Miksi kotimaista alkuperää olevaa 
ta imimateriaa lia ei ole käytettävissä? Puutar
ha-Uutiset 39(49): 1405. 

Herwig, R. : Kasvitietosanakirja. Kodin suuri 
puutarhatietokirja 4:1-392. 

Hinneri , S.: Koreanpihdan (Abies koreana) 80-
vuotinen viljely historia Euroopassa. Pimpi
nella 6( 1): 14-20. 

Holmlund, N.: Utrechts pa rker. Trädgårdsnytt 
41 (10:8-9. 

Holopainen, J. : Pohjois-Savossa havupuilla 
esiintyvät kirvat (Summary: Aphids occuring 
on conifers in North Savo). Savon Luonto 
17:22-28. 

Hosiaisluoma, V. 1986: Maastopaljaslumien ja 
muutlumien vihreytys luo nno nva ra isilla kas
veilla. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 
1986( 1): 1- 18. 

Hulkko, J.: Rauma n puusto uudistuu . Puutarha 
90(4):299-30 1. 

Hurme, H.: Kevon metsärajan-arbo retum. Pim
pinella 6( 1 ):8-13. 

Huttunen, S. & Erkinaro, E.(toim.): Ilma n epä
puhtauksien metsävaikutukset -t u t kijasem i
naari Oulussa 11.-12. joulukuuta 1986. (Sym
bosium of the effects of ai r pollu tants on 
forest ecosystem , Oulu , December 11 -12, 
1986). Aquilo, ser. Botanica 25 (1): 1- 129, 
(II ): 1-197. 

Hytönen , H .: Lannoituksen vaik utus koripajun 
ravinnetilaan ja tuotokseen kahdella suon
pohja-alueella. (Summa ry: Effect of fertiliza
tion on the nutrient sta tus and dry mass 
production of Salix viminalis on two peat 
cut-away areas). Metsäntutk . lait. tiedonant. 
245 :1-31. 

Hytönen, T.: Ääniaalloilla puun lahot esille. 
Puutarha-Uu tiset 9(30):800-80 1. 
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Hämet-Ahti , L.: Suomen koivujen taksonomisia 
ongelmia. (Taxonomical problems of the Fin
nish birches). Sorbifolia 18(3): 115-117. 
& Alanko, P.: Suomessa viljellyistä koivuista . 
(The cultivated Birch species a nd cultivars 
grown in Finland). Sorbifolia 18(4): 161-170. 

Iisakkila, L.: Unelma suomalaisesta puistosta. 
Puuta rha 90(2): 112- 11 3. 

Jalkanen, J .: Katupuiden myyjiä ja os tajia koolla 
Lepaassa. Poistuuko puupula pelkillä puheil
la? Puutarha-Uutiset 39(40): 1146-1147. 

- Vihertuotanto merkittävin alan työllistäjä. 
Puuta rha-Uutiset 39(42): 1200-1201. 

Jauhiainen, H. : Lihavat kasvupaikat jalavien 
mieleen. Metsälehti 1987(8):19. 

- Suuret puut rekisteriin . Metsälehti 1987(9): II . 
J ukola-Sulonen , E. -L., Mikkola, K., Nevalainen, 

S. & Yli-Kojola , H.: Havupuiden elinvoimai
suus Suo messa vuosina 1985-1986. Metsän
tutk. lait. tiedonant. 256: 1-96+ 10 liites. 

Juselius , T. : Puolen tuhatta kasvilajia hehtaaril
la. Arla ja Heikki Kaurila toteuttiva t unel
mansa. Vihdin luonto VJJ :8-II . 

Järvenranta , J .: Sveitsin taimistotuotanto tuon-
nin puristuksessa . Puutarha-Uutiset 
39(47): 1363-1364. 
Työnseura nta tarkkaa svei tsi läisessä viherra
kennusyrityksessä. Puutarha-Uutiset 39(51-
52): 1484-1485. 

Järventausta , K. & Laine , U.: Kynäjalava (UI
mus laevis) luo ntaisena ja viljeltynä. (Euro
pean White Elm (Uimus laevis) as a native 
and cultivated tree in the vivinity of Turku , 
SW Finland). So rbifolia 18(4): 175-181. 

Kallio , P. & Huhtinen , S.: International fores t 
Iine arboretum. The Canadian Plan t Conser
vation Program News!. 1(2):9-11. 

Ka llio, R. : Mustakuuselle löytyi lokero. Metsä
lehti 1987(17):10-11. 

Ka ll io, T.: Ruusuis ta kesää. Kotipuuta rha 47(6-
7):270-274. 
Koristeelliset omenapuut. Kotipuutarha 
47(10):412-415. 
Pruchonicen puisto maailman kuulu nähtä
vyys Prahan kaupungissa. Näköala Tsekkos
lovakiaan 27(5):30. 

Karhu , .: Ku inka suuria puita meillä on? Suo
men suurimmista puista kerätään tietoja . 
(How big are the biggest trees in Finland? A 
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Pukkilan Torpinkylässä komeita saarnia 

Jaakko Simonlinna 

PukkiJan kunnan Torpinkylän keskus
tassa PuutuJanmäellä kasvaa useita 
saamia, joista suurimmat ja komeim
mat ovat saavuttaneet kunnioitettavat 
mitat. 

PuutuJanmäellä asuva Lauri Virta
nen kertoo, että puut on muistitiedon 
mukaan tuotu vuosisadan vaihteen tie
noilla kylästä luoteeseen olevalta Läh
dekorven suolta. Kyläläiset toivat niitä 
pihojensa kaunistuksiksi. Suon seutu 
on ollut nähtävästikin hyvin rehevää. 
Sieltä maanparannukseksi tuoduista 
mutakuormista muistellaan tavatun jo
pa tammenterhoja. Myös kerrotaan , 
että vielä toisen maailmansodan jäl
keen siellä olisi ollut saamia, jotka 
kuitenkin erehdyksessä lienevät joutu
neet halkopinoon. Voisi kuitenkin olla 
aiheellista tutkia suon ympäristö vielä 
kerran uudelleen. 

Suurimmat saamet löytyvät Virta
sen, Samolan ja Torpinkylän kaupan 
pihoilta . Muiltakin pihoilta niitä löy
tyy , ehkäpä yhteensä parisen kymmen
tä puuta . ltävää siementä näistä puista 
ei muistettu koskaan saadun. Kuvaus
hetkellä kesäkuun lopussa näkyi vain 
mustuneita kukkien jäänteitä. 

Ilman suurempaa vaivaa löytää mat
kailija kaksi saamea Torpinkylän kau
pan pihalta , aivan tien varresta . Suu
rempi saami on yli 20-metrinen ja run
gon läpimitta rinnankorkeudella on 65 
cm (kuva 1). 

Ku va 1. To rp ink ylä n kaupa n pihassa o levan 
suuremma n saa m en rinna nkorkeuslä pimitta on 
65 cm ja pituutta rei lu t 20 metriä . - Va lokuva 
J aakko Si monli nna 30.6. 1988 . 



Kotimaisten asiantuntijoitten uudet kirjat 

'I'U'IKITTUA TIETOA 
SATU HUTTUNEN 
Pelastakaa metsät 
Vihreää kultaa - mutta kuinka 
kauan ja kuinka puhdasta? Suo
men luonnonsuojeluliiton ym
päristöpalkinnon saanut ja Suo
men Liike- ja Virkanaisten liiton 
Vuoden naiseksi valitsema filo
sofian tohtori Satu Huttunen on 
kirjoittanut ansiokkaan selvityk
sen Suomen metsistä tänään ja 
ilmansaasteiden aiheuttamista 
ympäristövaurioista. Kuvitettu. 

149 S. 

Ovh 103 .-

PENTTI ALANKO 
Puut ja pensaat 
Helsingin yliopiston Kasvitieteel
lisen puutarhan ylipuutarhurin 
Pentti Alangon teos on alan 
ainoa kotimainen. perusteelli
nen käsikirja. 
Puut ja pensaat esittelee 196 vil
jeltyä puuta ja pensasta tarkoin 
lajitiedoin, hoitovaatimuksin ja 
värikuvin. Päälajien lisäksi esitel
lään myös harvinaisempia lajeja 
ja lajikkeita. 

222 S. 
Ovh 248,-

~ 
tammi 



SORBIFOLIA 19(4) 1988 

Kirjallisuutta 

Alanko, P. 1988: Puut ja pensaat. - 232 s., 
Tammi, Helsinki . 

Vihdoinkin on ilmestynyt täysin kotimainen 
Suomen viljeltyjä puita ja pensaita käsittelevä 
kirja. Teksti ja va lokuvat ova t Pentti Alangon, 
piirrokset Anne Rihtniemen . Aikaisemmasta 
vastaavanlaisesta kirjasta (L. Simberg 1955: Ko
ristepuita ja pensaita, Suomen oloihin sopivia) 
on ehtinyt kulua yli kolmekymmentä vuotta. 
Viime vuosina on kylläkin ilmestynyt runsaaasti 
puuvartisia koristekasveja käsitteleviä kirjoja, 
mutta ne kaikki ovat käännöksiä ulkolaisista 
kirjoista , joiden lajista o n meille osi n vierasta. 

Alangon kirjassa keskitytään meillä yleisim
min käytettyihin ja saatavilla olevii n lajeihin ja 
lajikkeisiin sekä vanhoihi n, hyviksi osoittautu
neisiin lajikkeisiin. Kirjassa o n esitelty 192 lajia 
tai lajiketta sekä nä iden lisäksi tekstissä maini
taan huomattava määrä (n. 250 kpl) muita lajeja 
ja lajikkeita. Pensaat o n kirjassa käsitetty vars in 
laajasti, sil lä mukana on myös varpuja (mm. 
Arctostaphylos uva-ursi, Calluna) ja köynnöksiä 
(mm . C/ematis). Lajikuvausten lisäks i kirjassa 
on selostukset puiden ja pensaiden merkityksestä 
puutarhassa ja maisemassa, istutus- ja hoito
ohjeita, tietoa taudeista ja tuholaisista, kasvien 
valintaperusteista, kasvien myrkyllisyydestä ym. 
Kirja ei siis ole pelkkä lajiopas, vaan opas puu
vartisten kasvien tunnistamiseen ja kasvatuk
seen. 

Puut ja pensaat -kirjas ta se lviää pihojemme ja 
puistojemme kasvilajisto. Kirj a soveltuu hyvin 
niin rivitalon ja omakotitalon pihaistutusten 
suunnittelija ll e kuin puistojen kasvilajiston har
rastajalle. Kirjassa o n se lkeästi kerrottu kasvin 
koko , sen koristearvo ja soveltuvuus eri ympäris
töön sekä kestävyys ja kasvupaikkavaatimukset. 
Myös lajien tuntomerkit on esitelty, mutten pidä 
kirjaa varsinaisena määritysoppaana. Monesti 
varma määritys edellyttäisi paremmat tuntomer
kit vertailulajeista . 

Tavalliset lajit ja lajikkeet tuntevalle kirja ei 
Iajistan eikä lajikuvausten puolesta ehkä anna 
riittävää tyydytystä. Muttei se liene siihen tarkoi
tettukaan . Kirjoittaja on toteuttamassa seuram
me omaa hanketta, "Suurpuuopasta" , joka tulee 
olemaan varsinainen määrityskirja. 

Alangon kirja näyttää tehdyn vähä n kiireellä . 
Tahän viittaa mm. asioiden epäyh tenäinen käsit
telytapa. Tuntomerkkikohdassa eksytään välillä 
kertomaan mm. lajin käyttöä ja levi nneisyyttä. 
Epäteräviä kuvia on luvattoman paljon . Kuvien 
rajaus on usein epäonnistunut: puun latva on 
monasti rajattu kuvasta pois. Värikuvissa olisi 
voitu keskittyä johonkin yhtenäiseen teemaan, 
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esimerkiksi kasvin käyttöön tai sen koristear
voon. Lisäksi kaikissa kuvissa o li si hyvä o llut 
mainita kasvupaikka ja -aika. Mukana lienee 
kuvia myös Suomen rajojen ulkopuolelta, ja nyt 
kuvasta voi saada vää rän käsityksen lajin viihty
vyydestä meillä. 

Piirroskuvissakin näkyy kiire . Mo nien kuvien 
viivat ovat liian ohuita ja osi n katkonaisiakin. 
Lisäksi piirrosten ja valok uvien käytön suunnit
tuun olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Ku
vien ja piirrosten pitäisi täydentää toisiaan, mut
ta usein kohde o nkin sama, esimerkiksi versoku
vat katsura (Cercidiphyllum japonicum) artikke
lissa . Taitoltaankin kirja o n hieman epäyhtenäi
nen. 

Erillisessä artikkelissa kerrotaan kasvien myr
kyllisyydestä. Myrkyllisten kasvien sijoittamises
sa ei nähdä muita rajoituksia kuin, etteivät ne 
sovi lasten leikkipaikkojen läheisyyteen. Myrk
kyhysterian sijasta toivotaan va listusta, kasva
tusta sekä oikeiden lajien sijoittamista oikeaan 
ympäristöön. Tamä on mieles täni aivan oikea 
suu ntaus. Lisäksi todetaa n: "Myrkyllisyystiedot 
kirjallisuudessa ovat usein puutteellisia ja ri sti rii
taisia . Usein vain todetaan , että kasvi o n myrkyl
linen, kun sen sijaan olisi pikemminkin paikal
laan mainita, mitkä kasvinosat ovat myrkylli
siä." Toteamuksesta huolimatta kasvi tyydytään 
tässäkin mainitsemaan vain myrkylliseksi sen 
paremmin asiaa selittämättä tai myrkyllisiä kas
vinosia nimeämättä. 

Kirjan käyttöä olisi helpottanut hakemistojen 
sijoitus aivan kirjan loppuun , kasvien leikkaa
mista käsittelevän taulukon jälkeen. Kirjallisuus
tiedot o lisivat voineet o lla kaikki koossa sa massa 
kohdassa kirjan lopussa, vaikkapa aiheitta in. 
Nytkin ne ovat aiheittai n, mutta haja llaan eri 
tekstinosien jäljessä. 

Kaiken kaikkiaan kirja on varsin hyvä ja 
kookkaine värikuvineen näyttävä ja miellyttävä 
lukea. Tekstissä heijastuu ammattitaidon jälki. 
Kirja täyttää kauan kaivatun aukon puuvartis
ten viljeltyjen koristekasvien käytössä. Se tulee 
palvelemaan niin alan ammattilaisia kuin oman 
kotipihansa kasvien kasvatlajia ja vihe rpeukaloi
ta. Ennenkaikkea se on varsin käyttökelpoinen 
vihersuunnittelijoille. Toivottavasti meillä käyt
tökelpoisten ja suositellavien lajien ja lajikkeiden 
taimimateriaaliin saadaan kirjan myötä paran
nusta ja muutosta - käyttökelvottomista kan
noista pitäisi päästä eroon. Tassä olemme kaikki 
yhteisvastuullisia, vain vaatimalla ja käyttämällä 
meille soveliainta lajistoa saadaan sitä myös lisää 
tarjolle . 

Kirjaa voi vielä tilata alennettuun hintaan 
seuran kautta tammikuun 1989 loppuun asti (ks . 
Sorbifolia 1988(2):56). - Risto Murto 
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Carl-Adam Hcegsström : Vuoden Puu - suomenpihlaja 
Max. Hagman : Kesän 1989 Norjan matka - ennakkotietoja 
matkakohteista 

Vuoden Puu -juliste 

Tervetuloa! 
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Dendrologian Seuran esitelmätilaisuus 

Metsäviikolla, torstaina 16.3.1989 alkaen klo 14.00 Suomen Metsäteolli
suuden Keskusliitossa (ruokasali), Etelä-Esplanadi 2, Helsinki . 

Ohjelma: 

MH Matti J. Oksanen, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto: 
"Rauduskoivu- kansallispuu" 

MML Jouni Mikola, Metsänjalostussäätiö: 
"Vuoden puu 1989- suomenpihlaja" 

Kahvitarjoilu Tervetuloa! 

Retki Etelä-Norjaan 1.-9.7.1989 
Dendrologian Seuran ensi kesän ulkomaanretki tehdään Etelä-Norjaan . 
Lähtö: Naantalista lauantaina 1.7. klo 22.00 laivalla Tukholmaan . 
Bussilla kierretään reitti: Tukholma - Ås - Stavanger - Bergen -
Tukholma. 
Paluu: sunnuntaiaamuna 9.7. Naantaliin . 
Matkalla noudatetaan Dendrologian Seuran matkustussääntöä (ks. DST 
12(4):168 (1981 ). 
Matkan hinta-arvio on 3 000 mk. Siihen sisältyvät laivaliput hyttipaikkoi
neen sekä bussikuljetukset ja majoitukset Ruotsissa ja Norjassa. Muonitus 
ei sisälly hintaan. Kustannusten alentamiseksi majoitustaso on vaatimaton 
oppilaitosten ja kesähotellien tiloissa. 
Sitovat ilmoittautumiset 15. tammikuuta 1989 mennessä Anne Mäkyselle, 
puh. 90-839 2988 (työ) ja 90-490 113 (koti) . Ennakkomaksu 300 mk 
maksetaan seuran postisiirtotilille 419 92-1 . Matkalle mukaan mahtuu 35 
henkilöä ennakkomaksujen saapumisjärjestyksessä. Matkalle ilmoittautu
neisiin pidetään yhteyttä kirjeitse. 

Muistathan ... 
Kirjoittaa selkeästi nimesi ja osoitteesi jäsenmaksuku ittiin ! 



Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puheenjohtaja, ordförande: MML Jouni Mikola, Metsänjalostussäätiö, 
Viljatie 4 A 5, 00700 Helsinki , puh . 90-359 022. 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Max Hagman, Tapio K. Kallio, 
Niilo Karhu , Mikko Koivistoinen , Aune Koponen (kirjastonhoitaja , biblio
tekare), Martti Lepistö , Tapio Lindholm , Risto Murto, Anne Rihtniemi , 
Holger Tolppola , Martti Venäläinen , Anneli Viherä-Aarnio . 

Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko , Anne Mäkynen , Matti Luostari
nen . 

Sihteeri, sekreterare: Anneli Viherä-Aarnio , METLA/ Jalostusosasto, Pl18, 
01301 Vantaa, puh. 90-831 941. 

Varainhoitaja, skattmästare: Anne Mäkynen, Museokatu 31 A 2, 00100 
Helsinki , puh . 90-839 2988, (iltaisin) 90-490 113. 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 50 mk, opiskelijat 25 
mk, ainaisjäsenmaksu 600 mk , yhteisöjäsenmaksu 600 mk seuran posti
siirtotilille 419 92-1 . Arsavgift 50 mk , studenter 25 mk , ständigt medlem
skap 600 mk , sammanslutning 600 mk på sällskapets postgirokanto 
419 92-1. 

Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt: 

Jyväskylän kerho: MMM Marjatta Uosuka inen , Maatalouden tutkimuskes
kus , Tervetaimiasema, 41340 Laukaa, puh. 941-633 740 (työ). 

Keski-Uudenmaan kerho: Hortonomi Aila Tarvainen , Uudenmaan Maa
talouskeskus , Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh . 90-291 6011 (työ) . 

Oulun kerho: Puutarha-amanuenssi Mirja Siuruainen, Oulun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha, Linnanmaa, 90500 Oulu , puh. 981-352 889 
(työ). 981-381 179 (koti). 

Tampereen kerho: Metsänhoitaja Kalle Ouni , Rintamäenkatu 29 G 13, 
33820 Tampere, puh . 931-500 282 (työ). 931-657 450 (koti). 

Turun kerho: Ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Matti Yli-Pietilä , Turun 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalo 25, 20100 Turku , puh . 
921-589 217 (työ). 
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